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Overlegen var regelmessig hos den 
forrige Helseministeren - og vi 

håper å kunne følge opp den nye på 
samme måte, med aktuelle helsepoli-
tiske spørsmål. Høie måtte finne seg i å 
bli konfrontert med egne tidligere 
standpunkt og inngåtte kompromisser, 
og han kan kanskje ha vært lei vårt mas 
om små sykehusnybygg og trange bud-
sjetter. Likevel forsikret han i avskjed-
sintervjuet at han har satt pris på denne 
kontakten med en av de viktigste 
 gruppene i helsetjenesten! 

Helseminister Ingvild Kjerkol tok 
vennlig imot oss og har ikke hatt noen 
enkel start på oppdraget - midt i pandemi 
og med sterke hendelser som skapte 
«krisefokus» på psykiatrien. Det har ikke 
vært mye anledning til å parlamentere 
rundt vanlige helsepolitiske temaer 
som den nye regjeringens løsninger for 
sykehusfinansiering eller sykehusut-
bygging; «Blåreseptsaken» som man 
kanskje trodde i Helsedepartementet 
skulle være av det trivielle, ble jo heller 
ikke en god «bli kjent-sak». Kjerkol har 
et avklart forhold til Nye OUS - dersom 
det blir nødvendig - vil hun ta i bruk 
statlig styring for å realisere prosjektet. 
DET er selvsagt det viktigste i den 
saken nå - vi kan ikke ha den samme 
vingling som har preget diskusjonen om 
plassering av E6 og Hovedflyplassen i 
sin tid. Lokaldemokrati er bra, men 
likevel ikke for mye av det?

Overkjøring av lokaldemokratiet er 
mer underordnet de mangelfulle pre-
misser prosjektet kan synes å bygge på. 
Igjen regner man seg fram til overras-
kende lave sengetall i prosjektet etter 
magiske formler, og legger til grunn at 

andre foretak i området skal øke sine 
kapasiteter - uten at en kan være helt 
sikker på at alle har vært med på den 
diskusjonen. I den grad det finnes snev 
av sannhet i dette - er det da først å 
fremst viktig å demonstrere gjennom-
føringsevne? Hadde helseministeren 
høstet større respekt ved å gripe fatt i 
det som kan indikere et litt for dårlig 
forarbeid. Ikke minst fordi forgjengeren 
bare brukte 14 dager på å velsigne 
vedtaket i HSØ - i seg selv en bemerk-
elsesverdig saksbehandling. 

En av faktorene som forklarer en 
anselig del av sengeplassreduksjonen, 
er effektivisering. «Alle» foretaksbud-
sjett inneholder denne faktoren (1-3%) 
- men hvorfor er denne fast og kon-
stant? Er det virkelig bare retorisk å 
stille spørsmål ved om det ikke må 
finnes en grense for effektivisering? 
Kan man legge til grunn at når bygget 
står ferdig så har man effektivisert for 
9,5 %? Det virker som dette er foretak-
søkonomenes Phi. Det er mye interes-
sant å lese i Erik Høiskar og Christian 
Grimsgaards artikler om dette.

Hvordan står det til med rekrutter-
ingen i de ulike spesialer? Et omfattende 
tema som vi har forsøkt å behandle ved 
å se på noen få fag. Det er ulikt i for-
skjellige spesialiteter - noen styrer mot 
åpenbar mangel på nye spesialister i 
forhold til avgangen som kan forventes 
de neste årene. Leger - som har stått 
tradisjonelt lenge i arbeid, ofte til 72 år 
- viser seg kanskje å planlegge en mer 
normal pensjonsalder, og det vil utfordre 
bildet. I andre fag kan det foreligge en 
overoppfylning av utdanningsbehovet. 
Det er interessant hvordan fagene som 

beskrives her, tenker å løse utfordring-
ene sine. Arbeidstidsreguleringer, en 
klarere prioritering av en mer normal 
arbeidstid - og altså slik vår Quest-back 
viser, kanskje også et ønske om å slutte 
tidligere i jobben - stiller nye krav til 
effektiviteten i spesialistutdanningen; 
man HAR ikke de «10 000 timene» til 
rådighet som man tidligere bare har 
tatt for gitt skal investeres.

Regjeringen letter nå på smittevern-
tiltakene og vi tror vi er over i en smit-
tesituasjon vi kan ha kontroll med uten 
strenge tiltak. Det har kostet og flere 
sykehus melder lengre ventetider og 
en opparbeidet ventetid på operasjoner 
opp mot 2 år. Det har altså hatt sin pris, 
vi må regne med at de fleste foretak vil 
ha ventelister av varierende grad - som 
nå skal innarbeides. Det har den senere 
tid kommet flere saker i media om 
langtidssykemeldinger etter 2 år med 
hardt arbeidspress, i tillegg til et økt 
korttids-fravær på grunn av det store 
smittetrykket med mildere sykdom. 
Det blir en utfordring å ta igjen det 
forsømte - under disse omstendigheter! 

Det som kunne være motiverende for 
å brette opp ermene, var at vi tydelig 
fikk se en statlig styring - på dette om-
rådet - som satte en ny standard for 
intensivkapasiteten ved sykehusene. 
Den må bygges kraftig opp - og det 
umiddelbart. Det var minimumsfaktoren 
denne gangen, og vi må ikke på nytt 
komme i dithen at hele samfunnet må 
betale for dårlig rigging av sykehusene! 
Intensivplasser er det dyreste i helse-
tjenesten, men så kostet dette så uen-
delig mye mer.   •  
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Av Overlegeforeningens leder Geir Arne Sunde››

SPALTEN TIL
OF-LEDER

De har levert ett forryk-
ende to timers show 

fullstappet av rå ungdoms-
humor hver kveld en hel uke 
– om politikere, bybanen, 
oppkjøring, depresjon, emo, 
nachspielet på Brann stadion, 
festing, Trude Drevland og 
selvfølgelig sex. Ingen tema 
er for vanskelige til å bli 
harselert med, på en ung-
dommelig og livsbejaende 
måte. Neste uke er det en 
annen av Bergensskolene 
som har revy-uke.  

Denne uken har også 
 omikron rast gjennom stuen 
min. Etter tre vaksiner og 
utallige tester de siste årene, 
så fikk den endelig napp. 
Drevet frem av økende ung-
domssmitte. Den har også 
rast gjennom Legenes Hus i 
Oslo, og den har rast gjennom 
mange av vaktlagene på 
sykehusene siste uker. De  
to siste årene, så har vi syke-
husleger beveget oss fra å ha 
reell frykt for egne og næres 
liv, stilt ovenfor en ukjent og 
truende pandemi med itali-
enske skrekkscenarioer på 
netthinnen - til en ny hver-
dag preget av matthet over 
stadig vekslende restriksjoner 

som surrogat for politisk 
handlekraft.

Derfor er det befriende å 
se våre ungdommer ta livet 
tilbake. Trosse smitten. Ta 
styringen. Leve som de vil. 
Kraftfullt. Som ungdommer 
skal - sammen med venner, 
finne på ting de trives med. 
Og ungdommen viser veien 
for oss. Lar omikron brenne 

ut hos dem. Normaliserer 
hverdagen. Utfordrer usikker - 
heten. Tar tilbake gleden i 
livene sine. Er sammen  fysisk. 

Selv om vi ikke kan forutse 
hva neste mutasjon bringer, 
så mener mange at det nå er 
på tide å åpne opp samfunnet 
igjen. Presset på sykehusene 
har også flyttet seg fra inten-
sivavdelingene til sengepost-

ene, der høyt sykefravær nå 
mer truer den vanlige syke-
husdriften. Det kan vi hånd-
tere. 

Optimisme – det er det jeg 
sitter igjen med fra ungdom-
mene. 

Det går mot vår. Det blir 
lysere. Vi skal sees igjen på 
vårkurset i Bergen. Det blir 
fint. •

Denne uken har jeg hatt en fantastisk opplevelse: den årlige revyen til Langhaugen videre
gående skole i Bergen. En årlig musikalsk revy laget av ungdommer. Da har de selv vært 
 forfattere, økonomiansvarlige, skuespillere, musikere, sangere, dansere, lyd og lysteknikere, 
grafikere, arrangement og mediaansvarlige.

Ungdom som tar livet tilbake

Foto: Privat
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Ingvild Kjerkol har arbeidet med 
helse- og sosialsaker på kommunalt, 

fylkeskommunalt og nasjonalt nivå i 
mange år. Hun har sittet i helse- og 
omsorgskomiteen fra 2015. Starten som 
minister har vært turbulent. Dagen 
etter at regjeringen tiltrådde drepte en 
psykiatrisk pasient fem mennesker på 
Kongsberg, så ble en annen psykiatrisk 
pasient drept av politiet på Bislett i Oslo.

Vil ikke være koronaminister, «Jeg vil 
være helseminister «uttalte Kjerkol til 
VG 30. november. «Jeg vil ikke være 
festbrems. Det er viktig at folk får ha det 
gøy». Ikke før var uttalelsen kommet på 
trykk før omikronbølgen feide over landet 
og tvang frem en ny nedstenging. Hva 
tenker du om den uttalelsen i dag? 

«Jeg har ikke fått omikron selv enda, 
selv om tre barn har hatt det» svarer 
hun. «Og nå som dagene blir lysere og 
lengre vil pandemien påvirke oss mindre. 
Selv om fagfolkene våre i helsetjenesten 
fortsatt vil kjenne på et høyt arbeids-
press. Nå vet vi at omikron gir mildere 
sykdom og 2,7 millioner har fått den 
tredje dosen. Men vi må ha en bered-
skap til å takle endringer.»

Ikke lenger nasjonal sykehusplan
Overlegeforeningen krevde i 2010 en 
nasjonal sykehusplan, etter at Stolten-
berg regjeringens Soria Moria erklæring 
hadde fastslått at ingen sykehus skulle 
legges ned. Vi mente at de omgikk dette 
løftet ved å tømme sykehusene for inn-
hold, som for eksempel i Lærdal og 
Nordfjordeid, selv om bygningene ikke 
ble stengt. Nå har dere kommet med mål 

Ingvild Kjerkol:
– Jeg er glad jeg fikk denne jobben

Regjeringen Støre tiltrådde 14. oktober 2021, og ikke uventet fikk Ingvild Kjerkol jobben som 
helse og omsorgsminister. «Jeg håpte å få denne oppgaven. Hverdagen gir mening, selv  
om det er et høyt tempo, og vi må ta de krisene vi får i fanget.» Hun har nå hatt jobben i fire 
måneder, og fremstår ambisiøs på hva hun og regjeringen ønsker å oppnå.

Intervjuet av Arne Laudal Refsum, redaksjonskomitéen››



OVERLEGEN 1-2022 7

om en nasjonal helse- og samhandlings-
plan. Betyr det en svekkelse av syke-
husene?

«Nei, det gjør det absolutt ikke! Vi 
planlegger en nasjonal helse- og sam-
handlingsplan mot slutten av denne 
stortingsperioden. Min forgjenger 
leverte to nasjonale helse- og sykehus-
planer med vidt forskjellig innhold. 
Bare den første handlet om sykehus-
struktur og kategorien større og min-
dre akuttsykehus. Det er fortsatt de 
regionale helseforetakene som har 
ansvar for planlegging og gjennom-
føring av endringer i sykehusstrukturen 
gjennom sine regionale utviklingsplaner. 
Men Stortinget skal behandle en stor-
tingsmelding om spesialistshelsetjen-
esten med vekt på samhandling og 
styrking av det helhetlige pasientfor-
løpet. I dag er det meste av framtidas 
sykehusstruktur på plass. Vi mangler 
Helgeland, der er det valgt en tosyke-
husmodell med hovedsykehus i Sand-
nessjøen. Vi mangler Innlandet, som er 
et sykehus drevet på sju lokasjoner og i 
 og vedtatt for en tid tilbake». Det siste 
kommer med et litt oppgitt smil. «Vi skal 
jo fornye noen bygg her og der, men 
strukturen ligger nå fast. Det vil imid-
lertid være en utfordring at de demo-
grafiske forandringene gjør at sykdom-
spanoramaet vil endre seg, og dermed 
oppgavene sykehusene må håndtere.»

 Denne dagen intervjuet gjennomfø-
res har Rune Slagstad en artikkel i 
Aftenposten som omtaler en «heste-
handel» i regjeringen» ved at Innlandet 
blir sett på pånytt, mot at OUS-planene 

gjennomføres. «Jeg kjenner meg ikke 
igjen i hans fremstilling av saken», sier 
Kjerkol kort. Men hva sier du om bruk 
av statlig reguleringsplan i Oslo for å 
gjennomføre byggeplanene der? «Statlig 
reguleringsplan er et virkemiddel som 
enhver regjering kan bruke. Hurdals-
plattformen er veldig tydelig på at vi 
skal gjennomføre planene for nye OUS 
slik de er vedtatt av Stortinget. Vi har p.t. 
ikke vedtatt bruk av statlig regulerings-
plan. Men jeg avviser ikke bruken, det 
gjør jeg ikke».

Tiden for overkjøring av lokalsam-
funn er over. Ingen kommuner eller 
fylker skal oppleve verken tvang eller 
press om å slå seg sammen. Lokalsam-
funn skal bestemme mer selv, og folk 
skal få mer innflytelse over og kunne 
være stolte av sin egen hjemplass. Hvor-
dan henger dette sammen med mulig 
bruk av statlig reguleringsplan?

Planene på Aker og Gaustad er nå 
inne i en reguleringsprosess. Vi legger 
til grunn at reguleringssakene blir 
behandlet i Oslo bystyre som en plan-
sak og ikke som en sak om sykehus-
strukturen i Oslo. Dette spørsmålet har 
Oslo kommune tidligere uttalt seg om 
på det tidspunktet i prosessen der 
strukturen var på høring. Et flertall i 
bystyret sluttet seg da til planene. Sta-
ten har også behov for forutsigbarhet i 
sine planprosesser. Regjeringen ønsker 
framdrift og realisering av sykehusplan - 
ene i Oslo. Regjeringen er ikke er noen 
prinsipiell motstander av statlig plan. 
Det er i Oslo brukt blant annet i forbind - 
else med det nye regjeringskvartalet.

INGVILD KJERKOL (46) 
fra Stjørdal, gift, 3 barn

Utdannelse:  NTNU Psykologi mellomfag. Informatikk. 
Høyskolen i Sør- Trøndelag: Drift og vedlikehold av edb-systemer. 
Nord universitet: Master i kunnskapsledelse: «Ledelse i en digitalisert hjemmetjeneste,  
Hvordan påvirker helse- og velferdsteknologi ledelsesfunksjonen i hjemmebaserte tjenester».

Politiske verv:   Stjørdal kommunestyre 1995-2011 
Medlem Nord-Trøndelag fylkesting og fylkesråd 2003-2013, Her var hun fylkesråd for regional 
 utvikling, med ansvar for næring, regional forskning og utviklingsplan. Leder fylkesrådet 2011-2013 
Leder Trøndelag Ap 2020 
Vararepresentant Stortinget 2005-2013 
Stortingsrepresentant 2013-2021, Helse- og omsorgskomiteen 2015-2021

Yrkeserfaring:   Fransklærer og miljøarbeider 
Næringspolitisk rådgiver Allskog (Skogeiersamvirke og distriktsorganisjon Norges skogeierforbund

 Foto: E
dith Stenberg
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Fagfolk og kompetanse
«Viktigst fremover blir tilgang på 
 kompetanse og fagfolk. Regjeringen 
har i plattformen sin varslet en Helse-
personellkommisjon, og den er allerede 
i gang med sitt arbeid. (Legeforeningen 
er representert ved Ylf-leder Kristin 
Utne og sentralstyremedlem Marit 
Karlsen, red.adm.) Alt står og faller 
med fagfolkene. Helsepersonellkom-
misjonen skal gi oss en helhetlig kunn-
skapsbasert vurdering og analyse av 
behovene for personell og kompetanse. 
Det vil omfatte for eksempel hvilke 
spesialister vi trenger fremover. De må 
se på utdanningsbehovene, men også 
hvordan vi rekrutterer og ikke minst 
hvordan vi beholder kompetansen. 
Videre skal de se på fordeling av opp-
gaver, og her er det viktig at noen kjepp - 
hester parkeres på gangen. Det har jeg 
inntrykk av at partene er villig til». 
Flere ganger under intervjuet kommer 
Kjerkol tilbake til U,R,B. Utdanne, 
rekruttere og beholde. Dette blir nok 
noen kjerneord i det politiske budskapet 
fremover.

Vår felles helsetjeneste
Dette er regjeringens slagord/motto  
for helsetjenesten. Vi som har holdt på 
en stund har hatt «Pasienten først», 
«Pasienten i sentrum», «Rett behand-
ling- på rett sted-til rett tid» og sist 
«Pasientens helsetjeneste». Hva vil vi 
ansatte, og hva vil pasienten merke  
med denne endringen»? 

«Mye var bra med Bent Høies 
 «Pasientens helsetjeneste», med å 
jobbe nær pasienten, og med styrket 
brukermedvirkning, men man kom også 
etter vårt syn farlig nær å se pasienten 
som en kunde med fritt behandlings-
valg (FBV) og dermed privatisering. 
Jeg velger heller å se på helsetjenesten 
som et økosystem som må være i ba-
lanse, og i den sammenheng er felles 
referanser viktig for å gå mot sammen 
mål. Vår felles helsetjeneste avspeiler 
også at dette er fagfolkene sin arbeids-
plass, og at fagfolkene er avgjørende».

Styringen av  
sykehusene skal evalueres
Som varslet i regjeringsplattformen har 
dere satt ned et utvalg som skal evaluere 

styringen av sykehusene. Mandatet sier 
imidlertid at dette nye Magnussen ut-
valget skal legge til grunn statlig eierskap, 
regional forankring, politisk kontroll og 
demokratisk innflytelse. Hva blir da nytt?

«Vi har nå hatt dagens modell i 20 år, 
og den må være under kontinuerlig 
utvikling. Min forgjenger Bent Høie gikk 
til valg på å fjerne hele RHF nivået, 
men det gikk han tilbake på. Han satte 
ned Kvinnsland-utvalget, som konklu-
derte med å ikke gjøre noe. Det har 
gjennom årene blitt færre helsepolitik-
ere, og jeg tror man har mistet noe på 
veien. Siden regionsnivået ligger under 
helseministeren, må RHF-ene ha tett 
kontakt med fylkeskommunene og 
primærkommunene. Fylkespolitikerne 
er viktige ombud for innbyggerne, og 
for å gi demokratisk forankring og 
åpenhet inn i RHF-ene». 

Dette prøvde jo Sylvia Brustad, helse-
minister 2005-2008, også på. Det hele 
ble evaluert etterpå av Norges Handels-
høyskole og Trondheim økonomiske 
høyskole. De konkluderte med at politik-
erne som satt i styrene hadde lite kontakt 
med særlig mange utenfor systemet, med 
aktører som kommune, pasientforeninger 
eller pårørende, eller med grasrota. 
Hvorfor tror du det er riktig nå?

 «Jeg er ikke enig i premisset for 
spørsmålet. Som statsråd er jeg syke-
husenes eier, og må beherske å ivareta 
en hel region, og dermed sette sammen 
et styre som har en samlet kompetanse 
til nettopp dette. Dette har vært 
 førende når jeg har utnevnt nye styre-
representanter, de skal kunne ivareta 
regionens behov for spesialisthelse-
tjenester». 

Du tror ikke du får nye fortellinger 
om for eksempel «trønderranet» som 
jo herjet Helse Midt i en periode? Det 
var jo ganske heftig. «Overskrifter 
risikerer man alltid som helseminsiter. 
Men det tror jeg i så fall  vil handle om 

SYKEHUSUTVALGET

Utnevnt: 04.02.22

Frist: 31.03.22

Leder: Jon Magnussen,  
professor i helseøkonomi

Legeforeningens representanter: 
Ståle Clemmetsen Overlegeforen-
ingens styre, Trude Basso, Over-
lege, Leder Norsk ortopedisk 
forening

Totalt 17 medlemmer

Oppdrag:  
Utrede endringer i styringen  
av sykehusene og helseforetaks-
modellen.

Helseforetaksmodellen ble innført 
01.01.2002.Det har siden 2002 
vært faglig og politisk debatt om 
styringsmodellen.  Modellen har 
vært vurdert av et Kvinnslandut-
valg i 2015 som resulterte i NOU 
2016:25, hvor flertallet mente det 
fortsatt skulle være et regionalt 
beslutningsnivå.

Utredningen skal basere seg på 
fortsatt statlig eierskap, regional 
styring, politisk innflytelse og 
demokratisk forankring. 

Sykehusene må organiseres slik  
at helsepersonellbruker tiden  
sin på pasientkontakt, og de 
 uheldige utslagene av markeds-
tenkning må reduseres. Redusere 
mål- og resultatstyring og fjerne 
unødvendig rapportering. Se på 
antall ledernivå. Ordningen for 
finansiering av sykehusbygg  
skal vurderes.

       «Dette er en kontinuerlig kunnskapsutvikling med 
å bygge sykehus, for hvert prosjekt lærer man noe.  
       Det å bygge sykehus er noe av de mest kompliserte 
               prosjektene vi har i offentlig regi» 
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andre ting enn hvordan jeg har opp-
nevnt styrerepresentantene». 

Størrelsen på nye sykehus
Overlegeforeningen har gjennom mange 
år hevdet, og vist, at nye sykehus bygges 
for små. Dette har vi påpekt når det 
gjelder AHUS, Kalnes, og flere andre 
prosjekter. Kalnes skal nå utvide med 
100 flere sengeplasser, det tilsvarer et 
halvt Bærum sykehus. Regjeringsplatt-
formen sier at nye sykehus skal bygges 
med «nok kapasitet i nye sykehus». 
Nasjonal Framskrivningsmodell legger 
inn en rekke parametere som skal redu-
sere behovet i fremtiden, enten det er 
effektivisering, flytte oppgaver til kom-
muner osv. Hva tenker du om plattfor-
mens løfte om nok kapasitet?

 «Dette er en kontinuerlig kunn-
skapsutvikling med å bygge sykehus, 
for hvert prosjekt lærer man noe. Det å 
bygge sykehus er noe av de mest kom-
pliserte prosjektene vi har i offentlig 
regi. Noen prosjekter er jo også vel-
lykket. Sør-Varanger (Kirkenes) har  
for eksempel bare enerom, men det 
opplever man også at er personellkrev-
ende, selv om alle var enige da det ble 
bygd. Vi har gjennom disse prosessene 
også blitt mer enige om noen paramet-
ere, som 85 prosent belegg. Så er det den 
fysiske utformingen, Kalnes har jo et 
meget lite akuttmottak, noe Legeforen-
ingens president Anka Rime levende 
har beskrevet for meg, mens St. Olav 
har et kjempestort mottak og en egen 
akuttklinikk. Jeg er litt bekymret for å 
standardisere for mye. Sykehusene må 
tilpasses lokalt de funksjonene og pasi-
entene man har på hvert sykehus».

Akutt kirurgi
Bent Høie forsøkte i sitt arbeid med 
nasjonal helse- og sykehusplan å fjerne 
akutt kirurgi ved noen av lokalsykehusene. 
Han mente at demografiske endringer 
ville føre til at det var mest behov for 
indremedisinsk kompetanse og rehabili-
tering, mens det ville være for lave 
 volumer til at kompetansen og kvaliteten 
kunne bli opprettholdt i akuttkirurgi.  
Vil du foreslå tilsvarende endringer?

 «Noe av det jeg har lært mest av, og 
som jeg har sett fra sidelinja er arbeidet 
med nasjonal traumeplan. Det er et 

godt eksempel på en nasjonal arbeids-
prosess, der lærte jeg mye om sammen - 
henger i det akuttmedisinske. Akutt-
mottakene må være oppgavedifferensi-
erte, og må henge sammen med den 
kompliserte indremedisinske kompe-
tansen. Igjen kommer jeg tilbake til å 
se på sykehusene våre som økosystemer, 
og teste dem ut for ulike senarioer, det 
er noe vi må gjøre jevnlig».

Tillitsreform og færre tellekanter
Regjeringsplattformen sier jo: «Gi 
 makten tilbake til fagfolkene», og jeg 
har skrevet at det er på dette vi i Over-
legen skal måle denne regjeringen på. 
Hvordan tenker du tillitsreformen skal 
virke i sykehusene? 

«Det vil handle om å begrense antall 
tellekanter. Vi er jo fortsatt avhengig av 
å kunne måle kvalitet og lik tilgang. 
Pakkeforløp vil kalles pasientforløp, og 
standardiserte pasientforløp er for å 
sikre alle lik tilgang. Da tar du noe 
autoritet fra fagfolkene og så lager du 
noen flere sjekklister. Det gir kanskje 
mer støtte for de ferske legene, men litt 
mer overkjøring for de mer erfarne. 
Læring må ha dette viktige mester- 
svennforholdet. Finansieringen skal  
ha mer ramme, mindre DRG. Digitale 
løsninger vil gjøre rapportering lettere. 
Vi ønsker en dialog med fagfolkene om 
hvordan vi kan få løst oppgavene på en 
bedre måte, basert på tillit. Det er så 

langt vi har kommet, foreløpig. Det er 
viktig for oss å lytte før vi treffer riktig».

Opptrappingsplan for psykisk helse
Dere har varslet en opptrappingsplan 
for psykisk helse med hovedvekt på 
kommunene. Evaluering av den forrige 
opptrappingsplanen viste at hoved-
veksten kom i kommunene. Sykehusene 
fikk DPS, men de store institusjonene ble 
bygget ned, og sengetallet ble redusert. 
Kanskje for mye. 

«Vi tar sikte på å styrke et lavterskel 
tilbud i kommunene. Men i tillegg skal 
alle som henvises til psykisk helsevern 
få en vurderingssamtale. I dag er det 1 
av 5 i barne- og ungdomspsykiatri som 
får et avslag uten å ha møtt en behandler. 
Vi mener at et slikt tiltak også er en del 
av en tillitsreform».

Pakkeforløp i psykiatri har til dels 
vært upopulært blant fagfolkene, og blitt 
oppfattet som byråkratisk. Du tror ikke at 
en slik vurderingssamtale for henviste 
som åpenbart ikke har indikasjon vil bli 
oppfattet på samme byråkratiske måte?

«Jeg håper ikke det. Jeg har besøkt 
nok klinikker til å se at dette er en for- 
andring som kommer nedenfra. Flere 
poliklinikker har begynt med dette, og 
det åpner opp for å styrke samarbeidet 
med kommunen. Så må vi bare passe 
på at finansieringssystemet ikke gjør at 
man går i minus med en sånn måte å 
jobbe på. Det er et politisk ansvar».  •

HELSEPERSONELLKOMMISJONEN

Utpekt av regjeringen 17. desember 2021

Tidsfrist: Levering av NOU innen 1. februar 2023

Oppdrag: Helhetlig og kunnskapsbasert vurdering av behovene for  
personell og kompetanse frem mot 2040. Vurdere hvordan inovasjon 
 gjennom digitalisering, teknologi og nye arbeidsformer kan påvirke  
fremtidig personellbehov, og kartlegge frafall i tjenesten. 

Leder: Gunnar Bovim

Legeforeningens representanter: Kristin Utne, Ylf, og Marit Karlsen, Af.

Totalt 16 medlemmer, med representanter fra utdanningssektoren, bruker-
organisasjoner, forskning og samfunnsliv sa

Helseminister Kjerkol uttaler ved oppnevnelsen: En av de største oppgavene 
vi står overfor er å utdanne, rekruttere og beholde nok kvalifisert fagfolk i 
helse- og omsorgstjenesten. Pandemien har understreket behovet for nok 
fagfolk både i sykehusene og i kommunene.
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››
Bakgrunn
Vi blir flere og flere leger i Norge, og 
svært mange av disse er i sykehusene. 
Tallet på fastleger og privatpraktiser-
ende leger er relativt stabilt, mens 
antallet i sykehusene er sterkt økende. 
Flere spesialiteter melder om rekrutter - 
ingsproblemer, og for få spesialister  
til å utføre de pålagte oppgavene. Sam-
tidig har Norge en av verdens høyeste 
legedekninger.

Det er vanskelig å lage fremskriv-
ninger av antall spesialister. I «gamle 
dager» hadde myndighetene og Lege-
foreningen god oversikt over antall 
assistentleger via kvoteregulering, 
Legefordelingsutvalg, beordringslov, 
stillingsstrukturavtale, DRULS: Det 
rådgivende utvalg for legers stillings-
struktur. Legefordelingsutvalget og 
DRULS ble slått sammen i 1995 til 
Utvalg for legestillinger og stillings-

struktur. Her er en grundig historie- og 
utviklingsbeskrivelse fra Tidsskriftet 
av Einar Skoglund, mangeårig leder av 
utdanningsavdelingen i Legeforeningen. 

https://tidsskriftet.no/2013/09/
medisinsk-historie/leger-til-folket

Hvordan var det før?
Artikkelen til Einar Skoglund forteller 
at det i 1978 var 38 primærleger og  
39 leger i sykehus i Finnmark, altså  
77 leger totalt. Dette var steget til  
134 leger i 1985. 

Manglende oversikt
Artikkelen til Tone Rønnaug Enden, 
prosjektdirektør P/LIS og Regionalt 
prosjekt-spesialistutdanning for leger 
-Helse Sør-Øst (https://helse-sorost.
no/seksjon/nyheter/Sider/Regio-
nalt-prosjekt-–-spesialistutdan-
ning-for-leger-.aspx), skriver i sin 

 artikkel side 28 «Vi har ingen overordnet 
nasjonal styring av spesialistutdanningen 
med hensyn til antall og fordeling. Hun 
henviser til en «Nasjonal bemannings-
modell», men det synes ikke som om 
dette arbeidet har kommet ordentlig i 
gang. Et prosjekt i Helse Vest om psy-
kiatristillinger har vi fått opplyst at har 
stoppet opp etter at de tillitsvalgte har 
trukket seg, uten at det har lykkes å få 
frem nærmere opplysninger om dette.

REGUT
I forbindelse med at myndighetene 
overtok ansvaret for godkjenning av 
legespesialister, overtok de også ansvaret 
for kurs og utdanningsaktiviteter for 
legers spesialistutdanning. Det er et 
REGUT for hver helseregion. Jeg stilte 
leder av REGUT Vest spørsmål om det 
var noen nasjonal fremskrivning av 
behov for spesialister i fremtiden, og 

Av Arne Laudal Refsum, overlege, medlem av redaksjonskomitéen

Rekrutteringssituasjonen for overleger
Flere spesialiteter melder om rekrutteringssvikt, slik at man ikke klarer å yte god helsehjelp og 
samtidig utføre de andre oppgavene som utdanning av nye spesialister og forskning. Samtidig 
vet man at unge leger ikke ønsker å arbeide like lange dager som det eldre leger har måttet 
gjøre. Men det virker ikke som om noen har oversikt over hvordan det egentlig står til. 

Reguleringsordninger som har virket inn på legestillinger og fordeling av disse
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dermed beregning av antall LIS-stillinger 
som trengs, eller om det var dagens 
behov for å dekke vaktsystemene som 
avgjorde antall LIS 2/3 stillinger. Rolf 
E. F. Christinansen i REGUT Vest svarte: 
«Dette er temaer som diskuteres en del. 
RHFene arbeider med en plan for sam-
ordning av LIS utdanningen og kart-
legging av utdanningskapasitet og behov.»

 Det er med andre ord ingen eller 
svært dårlig oversikt over antall på vei 
inn i legetjenesten.

Overlegedekning
Vi kan dele beskrivelsen av rekrutter-
ingssituasjonen i 3 faser.
•  Antall Lis 2/3 på vei inn i sykehusene 

som spesialister. Her mangler over-
sikt.

•  Antall godkjente spesialister i Lege-
spesialiststilling og overlegestilling

•  Avgang, i hovedsak når pensjonerer 
(over)legene seg.

YLF har ca 9000 medlemmer, som vil 
omfatte LIS 1, tidligere turnusleger, LIS 
2/3 som er på vei til å bli spesialister, 
samt stipendiater. Den nye spesialitets-
utdanningen har blant annet som mål at 
utdanningen skal gå raskere og være mer 
strømlinjeformet. Dette vil jeg påstå er 
et tveegget sverd. Raskere utdanning 
fører enten til dårligere kompetanse/
mindre erfaring, noe som er vist i Sverige, 
hvor de har laget egne «Bakvaktskompe - 
tansekurs» for ferske spesialister, eller 
at mer av rutinearbeidet vil falle på over- 
legene, og øke antallet det er behov for.

https://www.sjukhuslakaren.se/
tema/specialistbris-
ten-hur-ser-det-ut-idag/

Pensjonsalder
Vi har en egen artikkel om forventet 
pensjonsalder for overlegene i dette 
bladet. Se side 11.

Av de som allerede er pensjonister 
hadde bare 5,5% valgt å gå av før 65 års 
alder, men 22,8% som 65/66 åringer og 
22,2% ved 67 års alder. Det vil si at ca 
50% gikk av før/ved 67 års alder. Quest - 
backen viser at 61% dagens overleger 
planlegger å gå av før/ved 67 års alder.

De forskjellige spesialitetene
Den svenske utgaven av OVERLEGEN, 
Sjukhusläkaren har hatt en omfattende 

Antall overleger som nærmer seg pensjonsalder

 55-59 år 60-66 år 67-69 år Sum Totalt antall spesialister
Gastroenterologisk kirurgi  44 74 15 133 306
Ortopedisk kirurgi      95 113 32 240 711
Fordøyelsesykdommer   28 38 21 87 247
Psykiatri  244 331 89 664 1542
Barne- og ungdomspsykiatri  62 70 14 146 425     
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artikkel om situasjonen i de forskjelli-
ge sykehusspesialitetene. Sett inn len-
ke Vi har startet med å invitere 5 av de 
fagmedisinske foreningene, hhv Norsk 
psykiatrisk forening, Norsk Barne- og 
ungdomspsykiatrisk forening, Norsk 
ortopedisk forening, Norsk gastroente-
rologisk forening og Norsk forening for 
gastroenterologisk forening til å be-
skrive situasjonen i sin spesialitet. Vi 
er så heldige at vi har fått svar fra 3 av 
foreningene, samt at BUP har en FA-
ME-artikkel bakerst i bladet. Norsk 
ortopedisk forening kommer tilbake 
ved et senere tidspunkt. Legeforenin-
gens statistikksjef Anders Taraldset 
har laget en tabell over aldersfordelin-
gen fra 55 år og eldre i disse 5 spesiali-
tetene, og her kan man jo da få en anel-
se om utfordringene som kommer. 
Regjeringen har varslet en betydelig 
satsing på både barne- og voksenpsyki-
atri, tykktarmskreftscreeningen vil 
kreve mange nye spesialister i gastro-
enterologi. Gastroenterologisk kirurgi 
er langt på vei blitt den vaktbærende 
spesialiteten i «bløtdelskirurgi». Orto-
pedi har vokst betydelig de senere 
årene, men det skyldes, i følge Tarald-
set, en storstilt import av spesialister 
fra utlandet. Vil denne importen fort-
sette? Sett inn tabell fra Taraldset om 
leger over 55 år, helst med en tillegg-
skolonne om totalt antall spesialister, 
se mail.

Vi håper vi kan bringe rapporter fra 
flere av de fagmedisinske foreningene i 
bladene som kommer.

Helsepersonellkommisjonen
 Regjeringen har opprettet en kommi-
sjon som skal kartlegge behov, og fore-
slå tiltak for å dekke behovet for helse-
personell frem mot 2040. Fristen for 
arbeidet er 1. februar 2023. Kommisjo-
nen ledes av Gunnar Bovim, som er 
lege, tidligere direktør på St.Olav og 
Helse Midt. Legeforeningen er repre-
sentert ved Ylf-leder Kristin Utne og 

sentralstyremedlem fra Allmenlege-
foreningen Marit Karlsen. For overle-
gene er det viktig at kommisjonen ikke 
bare ser på mangel på intensiv- og 
spesialsykepleiere etter korona, men 
også på hvordan vår arbeidshverdag 
kan lettes med bruk av nok støtteper-
sonell, enten det er sykepleiere, helse-
fagarbeidere ( jeg ønsker meg flere 
hjelpepleiere tilbake i sykehusene) 
eller merkantilt personell. Når det 
gjelder antall og hvilke leger man tren-
ger har ikke myndighetene noe tid å 
miste når kommisjonen leverer sin 
rapport. Det tar jo 6 år på studiet, og 
minimum 6 år på å bli spesialist  Da er 
vi kommet til 2035.   

Rapporten 
«Spesialistutdanning for leger»
Legeforeningen lagde i 2007 en stor 
utredning om behovet for fremtidige 
spesialister. Konklusjonen var at det 
ville kreves et stort antall nye (flere) 
spesialister i årene som kom. Den en-
kelte spesialitetsforening ble utfordret 
til å anslå behovet 10 år frem i tid, altså 
frem til 2017. Det viser seg at de var 
meget treffsikre til å anslå behovet, 
men det lå noen føringer for kalkule-
ringene, nemlig at Norge ikke skulle 
importere spesialister fra utlandet, 
men utdanne dem selv. •

1

 2009

spesialistutdanningen av leger

Link til spesialistutdanning for leger
https://www.legeforeningen.no/contentassets/1ad37429c68d4037b0a69f70248b115d/spesialistutdanningen-av-leger.pdf

Alle lenkene er direkte klikkbare på overlegen.digital
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2007 30.10.2017 01.11.2021 % økn. % økn. % økn. Anslag antatt

som vist i rapporten 2007-2017 2017-2021 2007-2021 etterspørselsvekst

figur 3, side 31 2007- 2016

Akutt- og mottaksmedisin 0 0 56
Allmennmedisin 2456 3203 4181 30,4 30,5 70,2 48,0
Anestesiologi 654 979 1110 49,7 13,4 69,7 21,9
Arbeidsmedisin 226 222 197 -1,8 -11,3 -12,8 10,6
Barne- og ungdomspsykiatri 189 356 425 88,4 19,4 124,9 55,6
Barnesykdommer 485 665 736 37,1 10,7 51,8 21,9
Fysikalsk medisin og rehabilitering 140 201 212 43,6 5,5 51,4 47,9
Fødselshjelp og kvinnesykdommer 530 678 764 27,9 12,7 44,2 27,9
Generell kirurgi 876 972 949 11,0 -2,4 8,3 7,2
*Barnekirurgi 15 20 21 33,3 5,0 40,0 20,0
*Bryst- og endokrinkirurgi 53 68 28,3
*Gastroenterologisk kirurgi 185 278 306 50,3 10,1 65,4 48,1
*Karkirurgi 86 96 105 11,6 9,4 22,1 0,0
*Thoraxkirurgi 58 65 60 12,1 -7,7 3,4 22,4
*Urologi 125 173 189 38,4 9,2 51,2 48,0
Hud- og veneriske sykdommer 137 197 209 43,8 6,1 52,6 21,9
Immunologi og transfusjonsmedisin 55 60 71 9,1 18,3 29,1 21,8
Indremedisin 1338 1752 1975 30,9 12,7 47,6 21,9
**Blodsykdommer 60 99 112 65,0 13,1 86,7 28,3
**Endokrinologi 68 93 108 36,8 16,1 58,8 22,1
**Fordøyelsessykdommer 183 229 247 25,1 7,9 35,0 21,9
**Geriatri 81 132 173 63,0 31,1 113,6 48,1
**Hjertesykdommer 263 410 470 55,9 14,6 78,7 41,1
**Infeksjonssykdommer 81 138 167 70,4 21,0 106,2 22,2
**Lungesykdommer 155 209 227 34,8 8,6 46,5 34,2
**Nyresykdommer 97 135 161 39,2 19,3 66,0 48,5
Maxillofacial kirurgi 22 19 19 -13,6 0,0 -13,6 22,7
Klinisk farmakologi 37 61 71 64,9 16,4 91,9 48,6
Klinisk nevrofysiologi 25 42 45 68,0 7,1 80,0 48,0
Medisinsk biokjemi 75 73 89 -2,7 21,9 18,7 0,0
Medisinsk genetikk 35 50 56 42,9 12,0 60,0 25,7
Medisinsk mikrobiologi 92 124 130 34,8 4,8 41,3 34,8
Nevrokirurgi 54 94 96 74,1 2,1 77,8 22,2
Nevrologi 286 425 502 48,6 18,1 75,5 34,3
Nukleærmedisin 44 53 66 20,5 24,5 50,0 22,7
Onkologi 147 297 362 102,0 21,9 146,3 62,6
Ortopedisk kirurgi 389 621 711 59,6 14,5 82,8 21,9
Patologi 166 247 270 48,8 9,3 62,7 34,3
Plastikkirurgi 99 154 178 55,6 15,6 79,8 22,2
Psykiatri 1076 1513 1542 40,6 1,9 43,3 34,4
Radiologi 481 803 947 66,9 17,9 96,9 21,8
Revmatologi 131 193 209 47,3 8,3 59,5 34,4
Rus- og avhengighetsmedisin 0 116 124 6,9
Samfunnsmedisin 453 361 321 -20,3 -11,1 -29,1 28,0
Øre-nese-halssykdommer 280 346 353 23,6 2,0 26,1 21,8
Øyesykdommer 329 399 437 21,3 9,5 32,8 21,9

Yrkesaktive spesialister under 70 år med adresse i Norge 2007 2021, data fra Dnlfs legeregister   
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For ytterligere informasjon se fullstendig preparatomtale eller www.felleskatalogen.no
Referanser: 1. Ozempic® SPC, avsnitt 4.2 (sist oppdatert 22.03.2021) 2. https://www.felleskatalogen.no/t/medisin/blaarev-register/a10bj06-1 (22.04.2021) 3. Ozempic® SPC, avsnitt 5.1 (sist 
oppdatert 22.03.2021) 4. Marso SP, Bain SC, Consoli A, et al. Semaglutide and cardiovascular outcomes in patients with type 2 diabetes. N Engl J Med. 2016;375:1834-1844 5. Ozempic® SPC 
avsnitt 4.1 (sist oppdatert 22.03.2021) 6. Ozempic® SPC, avsnitt 4.2, 4.4 og 4.8 (sist oppdatert 22.03.2021) 7. https://www.felleskatalogen.no/medisin/ozempic-novo-nordisk-653285 (22.04.2021)
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semaglutid injeksjon

Du kan lese mer om Ozempic® på vår nettside: www.ozempic.no

Utvalgt sikkerhetsinformasjon6

Ozempic® skal ikke brukes hos pasienter med diabetes mellitus type 1 eller 
gravide. Ozempic® er ikke et erstatningspreparat for insulin.
Gastrointestinale bivirkninger: Hyppigst rapporterte bivirkninger er gastrointestinale, 
inkludert kvalme (svært vanlig ≥1/10), diaré (svært vanlig ≥1/10) og oppkast (vanlig ≥1/100 til 
<1/10). De fleste tilfellene var milde eller moderate i alvorlighetsgrad og av kort varighet.
Hypoglykemi: Kombinasjon med SU-preparater eller insulin kan øke risiko for hypoglykemi. 
Egenmåling av blodglukose er nødvendig for å justere dosen av sulfonylurea og insulin, 
spesielt når behandling med Ozempic® startes opp og insulin reduseres. En trinnvis 
tilnærming til dosereduksjon av insulin anbefales.
Diabetisk retinopati: Rask forbedring av glukosekontroll er blitt forbundet med midlertidig 
forverring av diabetisk retinopati. Økt risiko observert hos pasienter med eksisterende 
diabetisk retinopati som behandles med insulin og Ozempic®, og forsiktighet bør utvises.
Diabetisk ketoacidose: Diabetisk ketoacidose har blitt rapportert hos insulinavhengige 
pasienter etter rask seponering eller dosereduksjon av insulin når behandling med en GLP-1 
reseptoragonist ble startet. * eGFR (ml/min 1,73 m2) < 15

Kan benyttes uten dosejustering Anbefales ikke

Alder Ikke nødvendig med dosejustering 
Begrenset erfaring hos pasienter ≥75 år

Barn/ungdom  
under 18 år

Nyre
funksjon

Lett, moderat eller alvorlig nedsatt 
Begrenset erfaring med alvorlig nedsatt 
nyrefunksjon

Terminal  
nyresykdom*

Hjerte 
svikt

NYHA klasse IIII NYHA klasse IV

Lever
funksjon

Mild, moderat og alvorlig nedsatt 
Begrenset erfaring ved alvorlig nedsatt 
leverfunksjon, forsiktighet bør utvises

Ozempic® (semaglutid) – ukentlig GLP1analog1

Indikasjon5 
Ozempic® er indisert til behandling av voksne med utilstrekkelig kontrollert  diabetes mellitus type 2 som tillegg til diett og fysisk aktivitet: 
– Som monoterapi når metformin er vurdert uegnet grunnet intoleranse eller kontraindikasjoner 
– I tillegg til andre legemidler til behandling av diabetes. 
For resultater fra studier vedrørende kombinasjoner, effekt på glykemisk kontroll, kardiovaskulære hendelser og populasjoner som ble 
undersøkt, se SPC avsnitt 4.4, 4.5 og 5.1.

Pakninger og priser:
0,25 mg: 1,5 ml  ferdigfylt penn  kr 1158,30. 0,5 mg: 1,5 ml  ferdigfylt penn kr 1158,30. 1 mg : 3 ml ferdigfylt penn kr 1158,30  (Pris per april 2021)

Reseptgruppe, refusjonsvilkår og pris2,7

Antidiabetikum, GLP1reseptoragonist. ATC-nr.: A10B J06
Refusjonsberettiget bruk: Behandling av type 2 diabetes mellitus i kombinasjon med metformin og/eller sulfonylurea og/eller basalinsulin hos 
pasienter som ikke har oppnådd tilstrekkelig glykemisk kontroll på høyeste tolererte dose av disse legemidlene.
Refusjonskode:
ICPC Vilkår nr ICD Vilkår nr
T90 Diabetes type 2 232 E11 Diabetes mellitus type 2 232

Vilkår:
232 Refusjon ytes i kombinasjon med metformin til pasienter som ikke oppnår 

tilstrekkelig sykdomskontroll på høyeste tolererte dose metformin.

C

Ozempic® skal administreres én gang per uke, 
subkutant i abdomen, i låret, eller i overarmen, 
når som helst på dagen til måltid eller utenom 
måltid1

START TITRÉR VEDLIKEHOLD
0,5 mg én gang pr uke

eller

for ytterligere glykemisk kontroll
1 mg én gang pr uke

0,5 mg
én gang pr uke

i minst 4 uker

0,25 mg
én gang pr uke

i 4 uker

Dosering – én gang per uke1

Novo Nordisk Norway AS  
Nydalsveien 28 · Postboks 4814 Nydalen · 0484 Oslo
www.novonordisk.no · Telefon: +47 22 18 50 51

18026337 NN Ozempic SPC-KORT-FK NO Overlegen 210x260+3.indd   118026337 NN Ozempic SPC-KORT-FK NO Overlegen 210x260+3.indd   1 03/05/2021   12.5103/05/2021   12.51



#  Ozempic® er ikke indisert for vekttap  
##  Relativ risikoreduksjon
*    Behandling med Ozempic® viste vedvarende, statistisk overlegen og klinisk relevant reduksjon i HbA1c og kroppsvekt sammenlignet med placebo og behandling med 

Januvia®, Lantus®, Trulicity® (Gjelder Ozempic® 0,5 mg versus Trulicity® 0,75 mg, og Ozempic® 1 mg versus Trulicity® 1,5 mg) og Bydureon®.3

**  Kardiovaskulær sikkerhetsstudie: 3297 pasienter med type 2-diabetes og høy kardiovaskulær risiko ble tilfeldig randomisert til Ozempic® eller placebo, begge i tillegg 
til standardbehandling for HbA1c og kardiovaskulære  risikofaktorer for å nå behandlingsmål.4

  Primært endepunkt: Kardiovaskulær død, ikke-fatalt hjerteinfarkt, ikke-fatalt hjerneslag (HR 0,74 95% KI 0,58-0,95, p=0,001 for non-inferiority, p=0,02 for superiority, 
testing for overlegenhet var ikke forhåndsdefinert) 26% relativ og 2,3% absolutt risikoreduksjon.4

†  Ozempic® vedlikeholdsdose 0,5 og 1 mg. Dosen kan økes til 1 mg én gang per uke for å bedre den glykemiske kontrollen ytterligere.1
‡  Intervallene viser gjennomsnittsverdier fra ulike studier.3
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ukentlig GLP-1-analog1

Ozempic® (semaglutid) –

Tilgjengelig på blå resept til behandling av 
voksne med diabetes type 2 etter metformin2

•  har vist bedre glykemisk kontroll og større 
vektreduksjon enn Januvia®, Bydureon®, 
Trulicity® og Lantus®3*

•  har vist reduksjon i alvorlige kardiovaskulære 
hendelser3**

Reduksjon i alvorlige  
kardiovaskulære  

hendelser3**

26% RRR##

Større 
HbA1c-reduksjon3*†

13-20 mmol/mol 
(1,2-1,8%)‡

Større 
vektreduksjon3*†#

3,5-6,5 kg‡

1 GANG PER UKE

semaglutid injeksjon
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Tarmkreftscreening
programmet: Behov for  
kapasitetsøkning
Regjeringen har bestemt at 
det skal innføres landsdekk-
ende tarmkreftscreening for 
55-åringer i den neste fem-
årsperioden. Screen ing-
metoden vil være koloskopi 
eller testing for blod i avfør-
ing. Et fullt utrullet kolo-
skopiscreeningprogram  
vil kreve 50.000 flere kolo-
skopier årlig, totalt 150.000 
koloskopier årlig - mer enn 
en tredobling i forhold til 
2007. Det er beregnet at 
kapasiteten for koloskopi 
må økes med 60 % for at 
screeningen skal kunne 
gjennomføres.

Mange nye leger må ut-
dannes som koloskopører og 
kvaliteten på koloskopiene 
må forbedres, slik at detek-
sjonsraten for forstadier til 
kreft optimaliseres. Det er 
ikke vist at oppgaveglidning 
i form av sykepleierskopier 
er kostnadseffektivt; tvert 
imot indikerer studier at det 
kan bli dyrere i Norge pga 
små lønnsforskjeller. Kvali-
tetsregisteret Gastronet og 
kursvirksomhet i regi av 
Endoskopiskolen er viktig 
kvalitetssikringsarbeid, og 
disse bør benyttes systema-

tisk av alle som driver kolo-
skopivirksomhet.

Oppgaveglidning  
og teknologisk utvikling
Gastroenterologer har i 
økende grad overtatt skopi-
virksomheten i Norge, mens 
kirurgene skoperer mindre. 

Også ERCP overtas flere 
steder av gastroenterologer. 
Innføring av pakkeforløp 
har påvirket ventelistene 
våre. Med en aldrende be-
folkning, der tarmkreft er en 
av de vanligste kreftformene 
i Norge, vil behovet for kolo-
skopier øke også utenom 

screeningprogrammet. Kloke 
valg blir viktig for å sikre at 
knapp skopikapasitet priori-
teres riktig. 

Rivende teknologisk ut-
vikling gir nye muligheter, 
men også nye oppgaver. 
Kunstig intelligens i bilde-
diagnostikken og avanserte 

Fremtidens utfordringer for
gastroenterologien

Teknologisk utvikling gir nye, spennende oppgaver for gastroenterologer.  
Kapasitetsutfordringer og svak rekruttering er viktige hindre for implementering  
av nasjonal tarmkreftscreening. Det er behov for betydelig styrking av 
 utdanningen av gastroenterologer for å møte den økende etterspørselen.

Av Mette Vesterhus, Leder av Norsk Gastroenterologisk Forening

        «Det er behov for betydelig styrking av utdanningen 
av gastroenterologer for å møte veksten i etterspørsel etter 
            prosedyrer, utredning og behandling»  

TEMA: REKRUTTERING

Foto: A
dobestock.com
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polyppektomiteknikker gjør 
oss i stand til å finne og fjerne 
flere polypper, men dette kan 
øke tidsbruken. Flere gastro-
enterologer gjør halvkirurgiske 
inngrep under endoskopi som 
erstatter kirurgiske inngrep, 
f.eks. endoskopisk fullveggs-
reseksjon og store endosko-
piske mukosale reseksjoner. 
Behovet for slik endoskopisk 
behandling av tidlig cancer vil 
øke som følge av tarmkreft-
screeningprogrammet. Dre-
nasje av pankreascyster ved 
hjelp av endoskopisk ultralyd, 
radiofrekvensablasjon ved 
Barretts øsofagus, endoskopisk 
myotomi ved akalasi og avan-
sert stentbehandling ved 
kreftsykdom er andre eksem-
pler. Leverelastografi hvert 
3.-5. år av pasienter med 
 kronisk leversykdom eller 
risikogrupper for fettlever-
sykdom blir viktig fremover. 
Samlet gir oppgaveglidning 
og nye oppgaver en betydelig 
økt etterspørsel etter vår 
kompetanse.

Rekrutteringsutfordringer
Det er behov for betydelig 
vekst i antallet gastroentero-
loger for å dekke behovet 
fremover. Allerede nå har vi 
et underskudd. Særlig i Nord- 
Norge er mangelen på gastro-
enterologer merkbar, med 
utstrakt bruk av pensjonister 
og utenlandske spesialister 
som vikarer. I en rapport  
fra 2009 estimerte Legeforen-
ingen at det ville være nød-
vendig med en vekst på 61,8 % 
innen 2017 for å dekke pen-
sjonsavganger og vekst i 
 etterspørsel. Dette ville gi en 
økning fra 183 yrkesaktive 
gastroenterologer i 2009 til 
296 i 2017. 

Dette målet er ikke nådd.  
I årene 2011-2018 lå netto 
tilvekst av yrkesaktive gastro-
enterologer på 4-5 per år. Per 
1.1.2020 var det kun 235 yrkes - 

aktive gastroenterologer; av 
disse var 66 over 60 år. Altså 
mangler vi over 60 spesialister 
i forhold til anslått behov for 
2017, og aldersfordelingen 
indikerer at naturlig avgang 
kan bli en utfordring

LISutdanningen:  
En flaskehals
Vi trenger flere LIS i fordøy-
elsessykdommer. Legeforen-
ingen anbefalte i rapporten 
fra 2009 en 22% vekst per år  
i LIS-stillinger de neste fem 
årene med mål om 68 stillinger. 
Det finnes ingen offisiell over - 
sikt, men det er nå anslagsvis 
70 utdanningsstillinger, ba-
sert på informasjon fra syke-
husene. Altså har vi nå det 
nivået man mente var nød-
vendig for ti år siden. Vi må 
stille spørsmål ved om dagens 
utanningsstillinger er dimen-
sjonert for dagens behov så 
vel som den veksten vi trenger, 
særlig mtp screening. 

Sykehusene må anerkjenne 
behovet og ansette flere i slike 
stillinger. Ressurser som rom 
og erfarne instruktører er 
imidlertid begrensende for 
opplæringskapasiteten. Syke-
husene må prioritere å avsette 
tid og ressurser slik at LIS gis 
nødvendig opplæring. Ny 
spesialistutdanning har bi-
dratt til å øke heller enn å 
redusere tiden til ferdig 
 spesialist, all den tid mange 
lokalsykehus krever dobbelt-
spesialitet i indremedisin og 
fordøyelsessykdommer for at 
overlegene skal være kompe-
tente både som generelle 
bakvakter og fullverdige 
gastroenterologer.

Det er behov for betydelig 
styrking av utdanningen av 
gastroenterologer for å møte 
veksten i etterspørsel etter 
prosedyrer, utredning og 
behandling.  •

« Haukugla»

Tenk om
Tenk om vi trodde på minister’n
og regjeringsplattformen.
De lover makten tilbake til fagfolkene,
og innfører monsterbøter for blåresepter.

Tenk om vi trodde på minister’n
og at nye sykehus ble bygd med tilstrekkelig  
kapasitet, og at ikke dette betyr krav om kortere 
liggetid eller overføring til kommunene.

Tenk om legene fortsatte å være forbanna,
Som de ble i blåreseptsaken
De sluttet med 2,5 timer «gratis overtid» pr uke,
epikriser etter arbeidstid og funksjon som sekretær.

Tenk om fastlegene sluttet å være fastleger,
Da sluttet de med legevakt, sykehjem og helse-
stasjon, de åpnet og lukket når de ville, og Helfo 
måtte lage refusjonsordninger, og ansette mange.

Da var det kanskje en helseminister  
som måtte tenke seg om.
Ta imot danske leger med dansk turnus.
Bygge store sykehus, gi oss tillit og autonomi.
Og redde fastlegeordningen uten byråkrati 
og sommel.

Tenk om.

TEMA: REKRUTTERING
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Utfordringsbildet
Rapporten «Legebarometeret» fra 
Samfunnsøkonomisk analyse (SØA) 
fant at 85 % av helseforetakene hadde 
rekrutteringsutfordringer i psykiatrien 
i 2020 [1]. Riksrevisjonen slo i 2021 fast 
at «den gylne regel» som skulle sikre 
lik vekst i psykiatri og somatikk, ikke 
blir fulgt, og at dette delvis kan forkla-
res med  at helseforetakene har mange 
ubesatte psykiaterstillinger [2]. Siden 
mange psykiatriske enheter har bare 
én psykiater og fagmiljøene er små, blir 
de ekstra sårbare for svikt i rekrutte-
ring. Det kommer også rapporter fra 
flere helseforetak om at psykiater-
stillinger blir omgjort til stillinger for 
andre profesjoner etter at de har vært 
ubesatt over tid.

Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) 
viser en kraftig vekst i antall psykiatere 
fra 2007 til 2017, fra 0,17 til 0,24 årsverk 
per 1000 innbyggere, men veksten 
stoppet opp etter 2017 og i 2020 var 
det en nedgang i antall årsverk per 
1000 innbyggere [3]. En av forklaringene 
kan være at antall nye norske spesia-
listgodkjenninger i psykiatri har falt  
betydelig, fra et gjennomsnitt på 85 
nye godkjenninger i årene 2014-2018 
til 57 de siste tre årene [4]. Færre nye 
norske godkjenninger ser ikke ut til å 
bli kompensert av konverteringer av 
spesialistgodkjenninger fra utlandet, 
da dette antallet har ligget nokså stabilt 
på rundt 20 per år de siste årene [4]. Vi 
vet ikke hvorfor færre norske leger har 
blitt spesialister i psykiatri de siste årene. 
Den samme tendensen kan ikke sees 
for de fleste andre spesialiteter, og kan 

dermed ikke forklares av forsinkelser 
pga. pandemien eller ny utdannings-
ordning for leger i spesialisering (LIS). 
En mulighet kan være at flere LIS 
slutter før de er ferdige spesialister.

 
Hvor trykker skoen?
Npf har gjennomført to medlems-
undersøkelser, i 2020 og i 2021, som gir 
et godt bilde på hvor skoen trykker. For 
det første er nærmere 7 av 10 psykiatere 
tilfredse med jobben sin. Våre medlem-
mer opplever at tilfredshet i stor grad 
henger sammen med muligheten for å 
ha et kollegialt felleskap og diskutere 
med en erfaren kollega. De fleste trives 
selv med stor arbeidsmengde av egne 
pasienter når arbeidsoppgavene er 
tydelige. Mer utfordrende er det at 
psykiatere forventes å skrive ut medi-
kamenter og vurdere somatisk status 
til andre behandleres pasienter, som de 
selv får kun sporadisk kjennskap til.  
Jo flere pasienter psykiaterne har 
medansvar for, jo mindre fornøyde  
er de på jobb. Videre har det vært en 
betydelig byråkratisering av psykiater-
rollen gjennom endringer av Psykisk 
helsevernloven og innføring av pakke-
forløp. I følge våre undersøkelser 
 rapporterer psykiatere at de bruker 
mer enn halvparten av tiden til papir-
arbeid, møter o.l., og at de har fått mindre 
tid til pasientkontakt selv fra 2020 til 
2021. Vi ser også at mindre tid til pasi-
entene gir mindre fornøyde psykiatere. 

Psykiatere skal også forvalte bruk av 
tvang i psykisk helsevern, og det siste 
årets alvorlige hendelser og mediedebatt 
har vist oss hvor vanskelig det kan være 

å gjøre disse vurderingene. Psykiatere 
opplever stadig at de står i en skvis 
mellom for lite og for mye bruk av 
tvang, og raskt får medias søkelys når 
noe går galt. 

Hva nå?
Vi tror at fokus må være på faglig kva-
litet og utvikling for å bygge gode og 
attraktive lokale fagmiljøer. Her kan 
fagmiljøene bidra selv, ved f. eks. å 
styrke internundervisning og faglige 
møter. Digitale verktøy kan bidra til å 
samle spredte fagmiljø både innad i 
helseforetakene og på nasjonalt nivå. 

Ett viktig tiltak er å opprette flere 
spesialiserings- og LIS1-stillinger i 
psykiatri. Psykiatriske fag har relativt 
liten plass på medisinstudiet, og re-
krutterende tiltak bør inn tidlig, rettet 
mot medisinstudenter og LIS1. 

Et spesialiseringsløp i psykiatri tar 
minst 5 år. Derfor er det like viktig å 
beholde de spesialistene vi utdanner. 
Dette oppnår vi ved at ferske LIS møter 
et positivt og faglig stimulerende miljø 
med en faglig kompetent og tilstede-
værende ledelse, et tilstrekkelig antall 
spesialister, rom for faglig fordypning, 
og en tydelig rollefordeling. Det er 
nødvendig å se på organisering av 
 enhetene i psykisk helsevern, og om 
større enheter og flere spesialister per 
enhet kan være et virkemiddel for å 
sikre mer robuste fagmiljøer. Det er 
heller ingen tvil om at vilkår som f. eks. 
lønn og fleksibilitet i arbeidshverdagen 
er viktige for legers valg av arbeids-
plass. Våre medlemmer ønsker også 
rammer som sikrer mulighet for etter-

Fra god rekruttering til alvorlig svikt  
– utfordringer i psykiatrien

Av Lars Lien, leder i Norsk psykiatrisk forening, 
og Miriam Sandvik, spesialrådgiver, Den norske legeforening
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utdanning, faglig fordypning og forsk-
ning, at det ansettes vikarer ved lang-
varig fravær, og gode digitale verktøy 
og støttepersonell som gjør at mest 
mulig tid kan brukes på pasientene. Å 
gjøre lederstillinger mer attraktive for 
psykiatere, slik at flere velger å bli 
ledere enn i dag, kan styrke faglig iden-
titet på arbeidsplassene. 

Hvorfor velge psykiatrien som fag? 
For forfatterne har valget vært knyttet 
til muligheten for å bli kjent med men-
neskene vi møter på en annen måte 
enn i somatikken, og å kunne se hele 
pasientens liv i sammenheng: barndom, 
oppvekst, relasjoner og her og nå. Også 
viktig er det samfunnsfaglige perspek-
tivet på psykisk helse og muligheten for 
å jobbe med en marginalisert gruppe 
mennesker og bidra til et bedre liv for 
de som trenger det mest. Ikke minst er 
det et fag der mye fortsatt er uutforsket, 
med spennende muligheter for forskning 
og ny forståelse av mennesket, sykdom 
og tilfriskning. 

Vi håper på en reell politisk satsing 
på psykisk helsevern i pandemiens 
kjølvann. I tillegg må vi og våre kolle-
ger klare å engasjere unge leger til å 
velge denne faglig spennende og ut-
fordrende spesialiteten.  •

Litteratur

1.  Eggen, F.W., J.I. Steen, and 
I.F. Gunstad, Legebarometeret. 
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2.  Riksrevisjonen, Riksrevisjon-
ens undersøkelse av psykiske 
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3.  Statistisk sentralbyrå, Psykisk 
helsevern for voksne. Årsverk, 
etter utdanning og helsefore-
tak 2008 - 2020. 2022,  
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4.  Legeforeningen, Spesialist-
godkjenninger 2017-2020. 
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Opptrappingsplanen i psykiatri fra 
1998 hadde langt på vei fokus på å 

øke tilbudet i kommunene, og å bygge 
ned de store institusjonene. Spesialist-
helsetjenesten fikk DPS, med døgn, 
dag og poliklinikk, mens sengetallet i 
sykehusavdelingene ble bygget ned. 
Samtidig er flere og flere dømt til 
 tvunget psykisk helsevern, uten at 
plassene er økt tilsvarende.

Ny opptrappingsplan
Regjeringen tar sikte på å etablere 
kommunal lavterskel psykisk helse-
tjeneste uten krav om henvisning, og 
en ny opptrappingsplan for psykisk 
helse med hovedvekt på kommunene, 
og med øremerkede midler. Her loves 
videre økt kapasitet i spesialissthelse-

tjenesten, hindre nedbygging av senge-
plasser, med spesiell vekt på Barne-  
og ungdomspsykiatri og DPS.

Vurderingssamtale
Alle henviste skal få mulighet til en 
vurderingssamtale, med spesialist i 
front. Undersøkelser fra Helsedirekto-
ratet viser at ca 30% av henvisningene 
avvises, og at dette er en langt høyere 
andel enn i somatikken.

Erstatte pakkeforløpene
Bent Høie innførte pakkeforløp i 
 psykiatrien basert på suksessen for 
pakkeforløp kreft. Det har vært sterke 
faglige innvendinger, og regjerings-
plattformen varsler «erstatte pakke-
løsninger med løsninger som er mer 
tilpasset brukergruppen, basert på  
tillit til fagfolks vurderinger».

Samtykkekravet endres?
Både Kongsberg- og Bislettsaken har 
problematisert kravet om samtykke 
ved innleggelse i tvunget psykisk 
helsevern. Regjeringen varsler at de  
vil vurdere denne endringen av helse-
vernloven, og samtidig se på ansvars-

fordelingen mellom politi og helse-
vesen, slik at politiets ressursbruk 
dimensjoneres på en riktig måte. Det 
står ikke noe om dette medfører økt 
kapasitet i helsevesenet, eller om 
 politiet skal pålegges større innsats

Den gylne regel fjernes
Dette er ikke beskrevet i regjerings-
plattformen, men helseminister 
 Kjerkol sier at regelen ikke ga et riktig 
bilde av resultatene innen psykisk 
helsevern og rusbehandling. Men det  
å fjerne regelen skal ikke innebære 
lavere prioritering. Det skal stilles 
tydelige krav til aktivitet både i døgn- 
og poliklinisk behandling.

Fritt behandlingsvalg avvikles
Ordningen med fritt behandlingsvalg, 
dvs at private tilbydere ble godkjent av 
Helfo for å yte utredning og behandling 
på det offentliges regning, skal avvikles. 
Dette vil først gjelde fra 2023, da lover 
må endres. Omfanget har kanskje ikke 
vært så stort i psykisk helsevern, men 
også disse pasientene må få tilbud 
innen den offentlige helsetjenesten,  
i tillegg til kravene om økt aktivitet. •

Lenke til regjeringsplattformen  
https://res.cloudinary.com/arbeiderpartiet/image/upload/v1/ievv_filestore/43b-
0da86f86a4e4bb1a8619f13de9da9afe348b29bf24fc8a319ed9b02dd284e

Evaluering av Opptrappingsplanen for psykisk helse
https://www.forskningsradet.no/siteassets/publikasjoner/1248431256883.pdf

Alle lenkene er direkte klikkbare på overlegen.digital
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Av Arne Laudal Refsum, overlege, medlem av redaksjonskomitéen››

Regjeringsplattformen, psykisk helse
Vi skrev om regjeringsplattformen i forrige Overlegen, 42021, men lovte  
å komme tilbake til kapittelet om psykisk helse. Etter at denne plattformen  
ble utarbeidet av Ap og Sp har jo tragedien på Kongsberg og hendelsen hvor 
en psykiatrisk pasient på permisjon som ble drept på Bislett i Oslo preget 
 media. Antall sengeplasser i psykiatrien er redusert med nær 50 %,  
og liggetiden er betydelig redusert.



Trasoppklinikken
Legeforeningen, Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger og 
Trasoppklinikken har opprettet et hjelpetilbud til leger med rusproblemer. 
Målet er å kartlegge legens ruslidelse og psykiske helse, for deretter  
å komme med forslag til videre behandling.

Er du lege med et rusproblem, 
eller er du pårørende til en?
Da kan du ta kontakt med Shahram Shaygani,  
920 51 842 / s.shaygani@trasoppklinikken.no eller  
Anders Gaasland, 924 24 324 / a.gaasland@trasoppklinikken.no 
 
Henvisning er ikke nødvendig. Dere avtaler konsultasjonstime så raskt 
som mulig, og du får tilbud om 1 til 5 gratis samtaler ut fra en individuell 
vurdering. Dekning av reiseutgifter for leger som kommer til samtale 
skjer etter fastsatte satser. 
 
Les om tilbudet
i Tidsskriftet

Tilbudet
ved Villa Sana
Ukeskurs:
Et kurstilbud for inntil ni leger eller  
inntil seks par, hvorav minst en er lege 
(parkurs). Kurset varer fra lunsj mandag  
til og med lunsj fredag.

Kursuke
Kursukene inneholder undervisning, 
 fysisk aktivitet, kulturelt påfyll, tid til  
refleksjon og egentid. På individual
kursene vil man få tilbud om en 
 enkeltsamtale.

Undervisning
På individualkurset handler under
visningen blant annet om livskvalitet, 
identitet, «følelsenes fornuft», opp
merksomt nærvær, ledelse og balansen 
mellom arbeid, samliv og familie. Det  
blir gitt konkrete råd for å forebygge 
 utbrenthet. På parkurset har under
visningen mest fokus på samliv, relasjon 
og kommunikasjon, og har inkludert et 
PREPkurs.

Rådgivning:
Rådgivningssamtalen foregår over en 
dag . Ved behov finnes mulighet for 
 overnatting. Det er også tilbud om 
 parrådgivning der legens ektefelle eller 
samboer deltar i samtalen. Legen tar  
selv kontakt med Villa Sana for en 
 rådgivningsdag. Henvendelsen kan  gjøres 
på mail VillaSana@modumbad.no eller 
på tlf 32 74 98 83/34 74 97 00

Utgifter
Utgifter i forbindelse med rådgivning og 
kurs, inklusiv reise (egenandel kr 500,) 
dekkes av Sykehjelps og pensjonsord
ningen for leger (SOP). Eventuelt tap av 
arbeidsfortjeneste dekkes ikke.

Støttekollegaordningen
På nettsidene til Den norske lege forening 
kan du finne informasjon om støttekollega  
ordningen som er  etablert i alle fylker.

Hentet fra https:
//www.modumbad.no/dagtilbud/
ressurssenteretvillasana/forleger/

Sykehjelps- og 
pensjonsordningen 
for leger (SOP)
Engangsstønad ved død
Etterlatte etter alle leger i Norge kan ha rett til ytelsen engangsstønad ved 
død. Engangsstønad ved død er den eneste ytelsen som tilstås uavhengig 
av hvilken type legevirksomhet medlemmet har drevet. Hvis medlemmet 
ikke etterlater seg arvinger, utbetales engangsstønaden til boet.

Dødsfallet inntrer før fylte 75 år:
Utgjør 1 G til etterlatt ektefelle/registrert partner/samboer eller barn under 
20 år (kr 101 351). Utgjør 0,5 G til boet hvis medlemmet ikke etterlater seg 
arvinger, eller kun arvinger uten pensjonsrett i ordningen (kr 50 676).

Dødsfallet inntrer etter fylte 75 år:
Utgjør 0,5 G til etterlatte/boet (kr 50 676). Beløpene over forutsetter at 
avdøde hadde full opptjeningstid i ordningen, 35 års fulltids legevirksom-
het i Norge. Ved kortere opptjeningstid avkortes stønaden forholdsmessig. 

Mer informasjon og søknadsskjema finnes på www.sop.no
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Tilstandene spenner fra de mest 
alminnelige problemstillingene 

som behandles i stort volum ved de 
aller fleste gastrokirurgiske avdelinger 
til problemstillinger som krever høy-
spesialisert behandling. Mange av de 
mere høyspesialiserte inngrepene 
ut redes og behandles kun ved univer-
sitetssykehusene. Spesialiteten skal 
danne basis for den kompetansen det 
er behov for ved alt fra de minste 
 kirurgiske avdelingene til avdelingene 
ved universitetssykehusene. Naturlig 
nok byr det på utfordringer som også 
preger rekrutteringen. Dystre spå-
dommer har ikke alltid vist seg å slå til, 
og bildet ser annerledes ut i dag enn 
det mange av oss trodde for bare 10-15 
år siden.

Et fag i endring
Gastroenterologisk kirurgi er et fag 
som er i konstant utvikling og endring. 
I løpet av de siste tiårene har blant 
annet overgangen til minimal invasiv 
kirurgi (laparoskopisk og robotassistert 
kirurgi) radikalt endret den praktiske 
delen av faget. Selve spesialiststrukturen 
er også under utvikling med endringer 
i forhold til hvilke krav og forventnin-
ger det stilles til fremtidige spesialister 
i gastroenterologisk kirurgi. Disse 
forholdene er noen av mange faktorer 
som påvirker rekrutteringen. Det fore-
ligger en del studier som ser på faktorer 
som er avgjørende for rekrutteringen, 
men det er behov for mere kunnskap 

om hva yngre kolleger vektlegger mest 
ved valg av spesialisering. Denne artik-
kelen baserer seg ikke på evidensbasert 
forskning, men i stor grad på tilbake-
meldinger vi får inn fra leger ved 
gastrokirurgiske avdelinger rundt om-
kring i landet, noe som er beheftet med 
en viss bias. Like fullt er det vesentlige 
innspill å ta med i debatten.

Utdanningsrapporten fra 2007
Legeforeningens rapport om spesialist-
utdanning av leger fra 2007 stipulerte 
behovet for fremtidige spesialister  
frem til 2017 (1). For gastroenterologisk 
kirurgi ble det anslått en etterspørsels-
vekst på 48,1 %. Den faktiske økningen 
var på 50,3 %. Rapporten traff med 
andre ord ganske godt. Etter prognose-
perioden, dvs. 2017- 2021, har veksten 
imidlertid vært litt svakere, med 10,1 
%. Skal man bedømme ut ifra tilbake-
meldinger fra ulike gastrokirurgiske 
avdelinger kan det allikevel virke  
som om det fortsatt er et behov for 
flere spesialister for å dekke alle de 
oppgavene som blir pålagt avdeling- 
ene.

Kravet til effektivisering fremstår 
som et paradoks i det moderne helse-
vesen. Både med hensyn til driften og 
spesialistutdanningen stilles det krav 
til effektivisering. Samtidig stilles det 
krav til stor ressursinnsats i forhold til 
spesialistutdanningen for å sikre faglig 
kompetente spesialister i fremtiden. 
Det oppleves ofte som motstridende 

Gastroenterologisk kirurgi,  
rekrutteringsutfordringer for et fag i endring

Spesialiteten gastroenterologisk kirurgi er en av de bredeste kirurgiske 
 spesialitetene. Fagområdet er komplekst både i forhold til operativ virksomhet, 
men også når det gjelder andre sykdommer og problemstillinger som  
håndteres ved de gastrokirurgiske avdelingene.

Av Håvard Luong Thorsen, leder i NFGK og overlege/spesialist i gastroenterologisk kirurgi, Haugesund Sjukehus
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krav, der krav til effektiv drift fra et 
faglig ståsted vektlegges for tungt. 
Allerede tilbake i 2007 ble det presisert 
i rapporten om spesialistutdanning av 
leger at det var på høy tid å tillegge 
fagutvikling og kompetanseutvikling 
like stor vekt som økonomi og produk-
sjon. Det ble påpekt at dette krever 
ressurser som burde fremgå av bud-
sjettene.(1) Hvorvidt man har kommet 
nærmere denne målsetningen i 2022  
er diskutabelt. Det er også et behov  
for økt forskningsaktivitet innen det 
gastrokirurgiske fagfeltet. Skal det 
være mulig må det legges til rette for 
det, og det må oppnås aksept for at 
dette må prioritereres også i forhold  
til tildelte ressurser.

Utdanning er ressurskrevende
Utdanning av kirurgiske spesialister  
er utfordrende og ressurskrevende. I 
en travel arbeidshverdag der arbeids-
mengde ikke alltid samsvarer med 
tildelte ressurser er utdanning dess-
verre en av oppgavene som tilsynelat-
ende ofte blir nedprioritert. Dersom 
situasjonen skal endre seg er det behov 
for at man innser at utdanning av neste 
generasjon spesialister løftes frem og 
prioriteres. Ved flere avdelinger opp-
lever man en situasjon der det er 
 vanskelig å sette av tid til faglig for-
dypning, strukturert veiledning og 
andre utdanningsaktiviteter. Produk-
sjonspress trumfer i varierende grad 
utdanning. På sikt er det god grunn til 

å anta at dette blir en negativ spiral. På 
den ene siden går det ut over kvaliteten 
på utdanningen vi tilbyr. Samtidig er 
det en av faktorene som medfører at 
flere LIS faller fra. Klare tall på hvor 
mange som avbryter spesialiseringen 
og hvilke begrunnelser de har er van-
skelig å komme opp med. Det er abso-
lutt et emne det hadde vært behov for 
å kartlegge bedre og som sannsynligvis 
kunne hjulpet oss i forhold til hvordan 
vi skal sikre en god rekruttering. For  
en spesialitet som gastroenterologisk 
kirurgi er det naturlig at en del kandi-
dater finner ut at det ikke er en spesia-
litet som passer dem. Dette gjelder nok 
de fleste spesialitetene, men kanskje 
især kirurgiske spesialiteter.

Når man diskuterer problemene rundt 
spesialistutdanning med kollegaer fra 
ulike sykehus sitter man igjen med et 
klart inntrykk av at det ikke mangler 
på vilje og interesse for å styrke ut-
danningen. 

Ny spesialiststruktur,
I forbindelse med endringen av spes-
ialiststrukturen har det i perioder helt 
klart hersket en del bekymring i for-
hold til hvordan fremtidsutsiktene for 
faget ville se ut og hvordan dette ville 
påvirke rekrutteringen av fremtidige 
spesialister. Frustrasjonsnivået og 
usikkerheten blant leger i spesialise-
ring har til tider vært høyt. En lang 
periode der det har vært uklart hvor-
dan utdanningsforløpet skal se ut, hva 
det skal romme, hvilke kurs man skal 
gjennom osv har nok dempet motiva-
sjonen hos flere. 

I perioder har flere spesialister gått 
av med pensjon enn antallet nye spesi-
alister man har klart å produsere. (1) 
Generell kirurgi er en av spesialitetene 
som har hatt den mest negative frem-
skrivingen av antall spesialister. Ned-
gangen i antall spesialister innen gene-
rell kirurgi har direkte konsekvenser 
for gastrokirurgenes arbeidshverdag 
ettersom en stor andel av de generell 
kirurgiske oppgavene overføres til de 
gastrokirurgiske avdelingene.

Manglende rekruttering har ikke 
vært en unik situasjon for Norge og 
gjelder heller ikke utelukkende gastro-
enterologisk kirurgi. I flere vestlige 
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land har man sett en svakere rekrutte-
ring til kirurgiske fag. Især har dette 
rammet de store kirurgiske spesialitet-
ene som gastroenterologisk kirurgi og 
generell kirurgi. (4, 5)

Det har tradisjonelt vært en betydelig 
import av spesialister til Norge. Primært 
fra andre Europeiske land. Med en 
økende etterspørsel etter spesialister  
i de samme landene kan man ikke 
 basere seg på dette i fremtiden. 

Det er flere teorier om hvorfor det 
har blitt slik og hvordan man kan snu 
denne utviklingen. Årsakene er nok 
sammensatte. Rekrutteringsutfordring-
ene handler heller ikke utelukkende 
om å produsere nok spesialister. Vel så 
viktig er det at man sikrer at det pro-
duseres spesialister som har den nød-
vendige kompetansen. Det dreier seg 
ikke utelukkende om operativ kompe-
tanse, men ikke minst at man sikrer 
tilstrekkelig teoretisk kunnskap og 
klinisk erfaringsgrunnlag.

Spørsmålet som vi må stille oss som 
gastrokirurger er hvordan vi skal sikre 
at fremtidige leger velger å spesialisere 
seg innen gastroenterologisk kirurgi. 
Og enda viktigere, hvordan skal vi sikre 
at våre fremtidige spesialister får den 
kompetansen og de ferdighetene som 
faget krever? Etter avvikling av generell 
kirurgi, er kompetansekravene blitt 
såpass omfattende at det vil kreve en 
uforholdsmessig lang spesialiseringstid 
sammenlignet med andre kirurgiske 
spesialiteter. Samtidig ville belønningen 
i den andre enden være ansvaret for 
store deler av de akutte kirurgiske 
tilstandene og en høy vaktbelastning. 
Med andre ord ikke de aller beste 
 argumentene for rekruttering.

Nye generasjoner velger anderledes
Preferansene som avgjør valg av  
spesialitet endrer seg opp gjennom 
studiet og i årene etter. Undersøkelser 
har tidligere vist at preferansene til  
en viss grad også varierer mellom 
 kjønnene.(2) Endringene er mest på-
fallende for de kirurgiske fagene. 
 Hensynet til familie og fritid påvirker 
valg av spesialitet. (2) Dette gjelder ikke 
kun for kvinnene men er en mere 
 generell trend. Medisinsk utfordrende 
arbeid, prestisje og karrieremuligheter 

er motivasjonsfaktorer som konkurrerer 
med familiehensyn og arbeidsbeting-
elser. Hvordan man vekter disse faktor - 
ene påvirker valg av spesialitet, og den 
kirurgiske spesialiseringen og rekrut-
teringen til faget må ta høyde for det. 
Kvinneandelen på medisinstudiet ut-
gjør ca 70%. Det kan ikke utelukkes at 
kvinnelige leger har andre preferanser 
enn de mannlige, og at dette vil påvirke 
valg av spesialitet. Spørsmålet blir om 
man skal akseptere at det bare er sånn, 
eller om man snarere må ta hensyn til 
det i forhold til hvordan spesialiteten 
og arbeidsbetingelsene utvikles. 

Etter flere runder med omkamp ble 
behovet for generell kirurgisk vakt-
kompetanse og behovet for å gjenopp-
live generell kirurgi anerkjent. Fortsatt 
hersker det en del usikkerhet i forhold 
til hva den nye spesialiteten i generell 
kirurgi skal romme, og hvilke ansvars-
områder som skal ligge under generell 
kirurgi. Det er nok ikke til å komme 
utenom at gastrokirurgene kommer til 
å ha et stort ansvar for den akutt kirur-
giske beredskapen rundt omkring på 
norske sykehus. Man må derfor også 
forvente at behovet for spesialister 
innen gastroenterologisk kirurgi vil 
øke i årene fremover.

Volum og kompetanse
Gastroenterologisk kirurgi er et  fagfelt 
der det på lik linje med andre kirurgiske 
fag stilles store krav til  praktiske 
kirurg iske ferdigheter. På den ene 
siden er det for en del av sykehusene 
en utfordring å rekruttere tilstrekkelig 
antall spesialister. Det som nok er en 
større utfordring er å sikre at de som 
ønsker å utdanne seg innen faget får 
god nok mulighet til å tilegne seg de 
nødvendige praktiske ferdighetene. 
Det er også et stort behov for å sikre at 
ferdige spesialister får tilstrekkelig god 
mulighet til å videre utvikle og opprett-
holde de samme ferdighetene. Sett fra 
et faglig ståsted er det viktigere å sikre 
rekruttering av kompetente spesialis-
ter enn å bare sikre at alle stillinger er 
dekket. Et hode er ikke et hode, og en 
gastrokirurg er ikke en gastrokirurg. 
Både den  praktiske og teoretiske delen 
av faget krever erfaring og mengde-
trening over tid. Mangel på talent er 

ikke det store problemet. Snarere dreier 
det seg om å få tak i de rette talentene, 
klare å beholde de og sikre at de får 
mulighet til å utvikle seg. Dette blir 
spesielt utfordrende for en spesialitet 
med et så stort spenn fra enkle og hver-
dagslige til høyspesialiserte prosedyrer 
og  problemstillinger. Det stilles også 
svært ulike krav til hvilken type  kompe - 
tanse det er behov for ved de enkelte 
sykehusene.

Kamp om inngrepene
Tilgangen til gode læringsarenaer har 
ikke økt i takt med det økende behovet 
for spesialister for å dekke alle arbeids-
oppgavene både i daglig drift og i forhold 
til vaktberedskap. Den operative virk-
somheten har utviklet seg i en retning 
som medfører at tilgangen på egnede 
læringsinngrep ikke står i samsvar  
med antallet leger i spesialisering. 
 Prosedyr ene har blitt mere kompliserte, 
lærings kurvene lengre og kvalitets-
kravene er økende. Kort oppsummert 
er det flere leger som kjemper om 
tilgang til de samme inngrepene. For-
holdene varierer fra sykehus til syke-
hus, men flere steder rapporteres det 
fra LIS om manglende tilgang til ope-
rasjonstrening. Rapport ene er subjek-
tive, men like fullt gir de en indikasjon 
på at man har en utfordring.

Ikke operative oppgaver øker
Behovet for et stort antall spesialister 
og leger i spesialisering for å dekke alle 
arbeidsoppgavene står med andre ord  
i konflikt med tilgangen til operasjons-
erfaring. Dette gjelder både under 
spesialiseringen men også i tiden etter 
at man har blitt godkjent spesialist. 
Ferdig spesialist er ikke synonymt med 
ferdig utlært. Det er hele tiden behov 
for videreutvikling. Leder i Svensk 
Kirurgisk Forening Linus Axelsson 
påpeker i en artikkel i det svenske 
tidsskriftet Sjukhusläkaren at flere og 
flere ansettes for å utføre oppgaver 
som ikke ligger under kirurgenes opp-
rinnelige oppdrag.(3) Axelsson påpeker 
at den enkelte kirurg opererer stadig 
mindre som en følge av at det utdannes 
for mange kirurger for å dekke alle de 
ikke-operative oppgavene. Det er et 
paradoks at det er et stadig økende 
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behov for kirurgiske spesialister uten 
at antallet operasjoner har økt tilsvar-
ende. Forholdene i Norge og Sverige er 
ikke helt identiske. Like fullt er det et 
problem som man også ser i Norge. 
Problemstillingen er kompleks og det 
er vanskelig å se for seg en løsning som 
ikke medfører en total omlegging av 
strukturen i helsevesenet. Hvorvidt en 
slik omlegging i det hele tatt er mulig å 
se for seg er nok også tvilsomt. 

Det tvinger seg dermed frem et behov 
for nytenkning og endring i forhold til 
hvordan man driver opplæring og hvor-
dan man sikrer at kompetansen opp-
rettholdes. 

Simulering og ferdighetslaboratorier
Simulering er et eksempel på hvordan 
man ser for seg at man kan tilegne seg 
kirurgiske ferdigheter utenfor opera-
sjonsstuen. Nytteverdien av virtuell 
ferdighetstrening med simulatorer og 
modeller er best dokumentert med 

hensyn til opplæring i tekniske og 
manuelle ferdigheter. Kirurgiske 
ferdigheter innøvd i ferdighetslabora-
torium eller simulatortrening kan 
 trolig overføres til klinisk praksis, men 
dokumentasjon er fortsatt begrenset.

Det har blitt utviklet gode redskaper 
og metoder som er velegnet for å trene 
på kirurgiske ferdigheter og prosedyrer. 
Et godt eksempel er laparaskopisk 
suturering på ulike simulatorer. Dette 
er en av flere ferdigheter som med stor 
fordel kan innlæres og perfeksjoneres 
utenfor operasjonssalen. Simuleringen 
erstatter ikke trening under reelle 
operasjoner, men det antas å forkorte 
læringskurven betydelig og tjener som 
et verdifullt supplement. Tilgangen på 
mengdetrening er en av utfordringene 
med begrenset operasjonstid. Til en 
viss grad er det mulig å kompensere  
for dette med trening på simulator.

Simulatorer har blitt stadig bedre, og 
kravene til simulering ligger nå også 

inne i det nye spesialiseringsforløpet. 
Foreløpig er nok dessverre tilgangen til 
ulike simuleringsverktøy variabel og 
ikke tilstrekkelig god rundt på norske 
sykehus. Utstyret er kostbart og det 
stilles også krav til at det settes av plass 
til å etablere gode betingelser for simu-
lering. Avdelingene må også anerkjen-
ne behovet og legge til rette for ulike 
simuleringsaktiviteter i arbeidstiden. 
Dessverre er oppfatningen at det ofte 
nedprioriteres til fordel for produksjon 
og andre arbeidsoppgaver.

Fordelene ved simulering er mange, 
og gastrokirurgene som faggruppe kan 
ikke akseptere at det blir en nedpriori-
tert post på budsjettet. Dersom man 
utnytter potensialet fullt ut og er villig 
til å prioritere gode simuleringsverktøy 
og fasiliteter er det god grunn til å 
hevde at det er en av de måtene vi kan 
høyne kvaliteten på den kirurgiske 
opplæringen og redusere tiden det tar 
å produsere en kompetent spesialist. (6)
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Man kommer ikke utenom at det 
alltid vil være behov for erfaring. 
 Erfaring som kun kan oppnås gjennom 
klinisk aktivitet. Moderne kirurgisk 
opplæring kan nok gjøre det lettere å 
oppnå den samme kompetanse på 
kortere tid. Like fullt vil det være be-
hov for kloke hoder som har vært ute 
en vinternatt før og som har en «bag of 
tricks» for de situasjonene som stand-
ardisert opplæring ikke kan forberede 
oss på.

Det er heller ikke til å komme uten-
om at store deler av de kirurgiske 
 f erdighetene må tilegnes under reelle 
operasjoner. Praktisk simulering, 
 teoretisk opplæring, studering av 
 operasjonsvideoer og lignende vil  
aldri fullt ut erstatte selve operasjonen 
som læringsarena. Snarere må det ses 
på som et supplement til tradisjonell 
kirurgisk opplæring. Det er en utfor-
dring å sikre at leger i spesialisering 
innen gastroenterologisk kirurgi får 
tilstrekkelig tilgang til operasjonstid  
og annen klinisk virksomhet under 
kyndig supervisjon. 

Vite når man skal operere, eller ikke
De praktiske ferdighetene er bare en 
liten del av det som må læres innen et 
kirurgisk fag. Det som ofte er langt 
mere krevende er å tilegne seg nød-
vendig kompetanse for å ta alle de 
beslutningen og vurderingene som må 
tas før, under og etter selve inngrepet. 
Satt på spissen er det «enkelt» å lære 
seg å operere. Det er langt mere krev-
ende å lære seg når man skal operere, 
og å velge en optimal strategi. 

Det er behov for nytenkning også i 
forhold til hvordan man skal få mest 
mulig og best mulig læringsutbytte ut 
av de enkelte inngrepene. Det at en LIS 
ikke er klar for å utføre en prosedyre 
betyr ikke nødvendigvis at samme LIS 
ikke kan gjøre deler av inngrepet. Det 
betyr heller ikke at passiv deltagelse/
observering ikke medfører et lærings-
utbytte. Samtidig er det vesentlig at 
operasjoner i større gard må ses på 
som et lagarbeid der det ikke bare er 
hoved-operatør som får utbytte.

I forbindelse med nettopp det å sikre 
best mulig utbytte av det enkelte inn-
grep er LapcoNor et godt eksempel på 

hvordan man prøver å sikre dette i 
forbindelse med standardisert opp-
læring innen laparaskopisk kolorektal 
kirurgi. Lapco TT kurs (Train the 
 Trainer) er interaktive instruktørkurs  
i laparoskopisk kolorektal kirurgi med 
spesifikke pedagogiske målsetninger. (7)

Mestersvenn
Opplæring etter mester-svenn  metoden 
og «see one, do one, teach one» prin-
sippet er nok ikke tilstrekkelig innen 
moderne kirurgi og innenfor de ram-
mene opplæringen må gjennomføres. 
Derimot er mester-svenn læring særlig 
nødvendig for videre utdanning av 
spesialister for å kunne håndtere og 
behandle komplekse  kirurgiske pro-
blemstillinger og  komplikasjoner.

Sykehusstruktur
Som tidligere nevnt er gastroente ro- 
logisk kirurgi et fagfelt som er i  stadig 
endring. Det samme gjelder sykehus-
strukturen og de rammene og forutset-
ningene man må jobbe innenfor. I for-
hold til rekruttering til faget er det 
forhold som påvirker hvordan man 
rekrutterer og hvor utfordrende det 
kan være. Det er ikke til å komme uten-
om at geografiske faktorer og sykehus-
struktur også er avgjørende. Norge er 
et langstrakt land der det vil være vari-
erende utfordringer i de ulike delene 
av landet. Små og mellomstore syke-
hus, spesielt i områder med mere 
spredt populasjon vil oppleve andre 
utfordringer enn man opplever i om-
råder med større befolkningstetthet. 

Funksjonsfordeling
Befolkningsgrunnlag, funksjonsfor-
deling og sentraliseringsprosesser 
påvirker rekrutteringsmulighetene for 
de enkelte sykehusene. Det er ikke til  
å komme utenom at de fleste gastro-
kirurger ønsker faglig utfordrende 
arbeidsoppgaver, og muligheten til 
både å utvikle og opprettholde sin 
kompetanse. Dette fremkommer blant 
annet i undersøkelsene som har sett  
på hvilke faktorer som styrer valg av 
spesialitet.(2,5) Funksjonsfordeling og 
sentraliseringsprosesser har for en del 
av de mindre sykehusene medført at 
nettopp rekruttering blir utfordrende. 

For det gastrokirurgiske feltet er det 
først og fremst kreftkirurgien som har 
blitt sentralisert og samlet på større 
enheter. Den faglige begrunnelsen og 
hvorvidt det har vært en nødvendig 
prosess for å heve kvaliteten skal ikke 
debatteres her. Men det å miste spesielt 
colon cancer kirurgien er nok av ves-
entlig betydning for hvor attraktiv den 
enkelte avdeling er i forhold til rekrut-
tering. Det har også sekundære følger 
for den kirurgiske beredskapen ved  
de samme avdelingene pga redusert 
mulighet til å opprettholde operativ 
kompetanse. Det er derfor ikke urimelig 
at det oppstår et krav om at det doku-
menteres at kvaliteten av behandlingen 
blir bedre ved økt grad av sentralisering. 
For flere av de mindre sykehusene kan 
nok frykten for økt grad av sentralisering 
og tap av funksjoner i seg selv være en 
utfordring.

Flere av de mindre sykehusene har 
funnet nisjer der de har spesialiserte 
seg og oppnådd gode resultater. Ett 
eksempel på dette er Voss sjukehus og 
bariatrisk kirurgi. Nisjer erstatter nok 
ikke fullt ut tapet av en del inngrep, 
men det har sannsynligvis bidratt til å 
styrke rekrutteringen til sykehuset.

Små sykehus rekrutterer
Det finnes eksempler på små sykehus 
med begrenset nedslagsfelt som har 
klart å sikre en god rekruttering av 
kompetente spesialister på tross av 
utfordringer. Rent geografiske forhold 
preger også tilgangen på nye spesialister 
og muligheten for å holde på dem. Det 
dreier seg blant annet om jobbmulig-
heter for ektefeller/partnere. Mindre 
plasser har mye å by på, og det er helt 
klart også store fordeler ved å slå seg 
ned der. Utfordringen er ofte å rekla-
mere for de fordelene det er ved å bo 
og jobbe der, og å klare å selge inn bud - 
skapet Det å flytte til en ny plass er i 
seg selv et stort valg å ta, og spesielt for 
de som er i en familiesituasjon kan det 
være krevende og utfordrende. Rekrut-
tering til mindre sykehus vil derfor 
ofte basere seg på at man tiltrekker seg 
arbeidskraft med en viss lokal tilhørig-
het. Det gjør seg nok også gjeldende 
for de mellomstore og større sykehus-
ene, men i større grad for de mindre. 

TEMA: REKRUTTERING
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Det er like fullt gledelig å se gode 
eksempler på mindre sykehus som har 
lyktes med dette. Volda Sjukehus som 
ligger sentralt til i Sunnmørsalpene er 
et godt eksempel. Man har her lyktes i 
å bygge opp et faglig dyktig kollegium 
med unge og engasjerte spesialister. 
Det krever en dedikert holdning til 
rekruttering, engasjement for faget og 
stedet, og at man jobber målrettet over 
tid.

Sentralisering kontra akuttberedskap
Debatten rundt sentralisering og  
funksjonsfordeling er kompleks. Det er 
heller ikke intensjonen å føre den her. 
Men det er helt klart en faktor som det 
må tas høyde for når det dreier seg om 
rekruttering for å sikre akuttbered-
skapen ved norske sykehus. Sentrali-
sering av elektiv kirurgi kan gi utfor-
dringer i forhold til opprettholdelse av 
kirurgisk aktivitet som er relevant for 
det kirurgisk vaktarbeidet. Spesielt 
gjelder dette elektiv kreftkirurgi som 
utgjør hovedvolumet av elektive tarm-
reseksjoner. Sett fra de små sykehusenes 
perspektiv blir det fort en debatt om 
funksjonsflytting snarere enn funk-
sjonsfordeling.

Gastrokirurgien er tett knyttet opp 
mot akutt kirurgisk beredskap. Det er 
derfor vesentlig at man også sikrer 
rekrutteringen av kompetente spesia-
lister til de mindre sykehusene. Det 
oppnår man ikke uten at disse syke-
husene samtidig kan tilby faglig ut-
viklende og interessante oppgaver.

Universitetssykehus
Gastrokirurgiske avdelinger ved uni-
versitetssykehusene opplever  
nok litt andre utfordringer knyttet  
til rekruttering og utdanning av frem-
tidens spesialister. Det er et stort 
 behov for et høyt antall spesialister og 
LIS for å dekke omfattende arbeids-
oppgaver og ikke minst sikre vaktfunk-
sjonene. Forskningsaktivitet er en av 
oppgavene som også naturlig nok prio-
riteres høyere ved disse avdelingene. 

Behovet for antall leger oppleves å 
stå i konflikt med tilgangen til opera-
sjonstid. På den ene siden har antallet 
spesialister som ønsker å bo i sentrale 
strøk og jobbe ved universitetssyke-

husene tradisjonelt vært bedre enn i 
mere perifere deler av landet. Ved flere 
av avdelingen har man sett en betyde-
lig økning i antall stillinger både når 
det gjelder LIS og overleger. Like fullt 
er det et problem hvis disse avdelinge-
ne ikke får et rammeverk som gjør det 
mulig å sikre at kompetansen opprett-
holdes også i fremtiden. 

Tilgangen til operasjonstid har ikke 
økt tilsvarende økningen i antall leger. 
Det er derfor utfordrende å sikre en 
adekvat kirurgisk opplæring til alle 
kandidatene. Hvis det i det hele tatt er 
mulig. Kampen om operasjonstid, og 
ikke minst kampen om det som opp-
fattes som faglig utfordrende inngrep 
forflyttes opp til overlegenivå. Dette 
kan fort føre til et ønske om økt grad av 
sentralisering av de samme inngrepene 
som de mindre sykehusene kjemper 
for å beholde.

Utfordringene i forhold til rekrutte-
ring til spesialiteten er mange og varierer 
fra sykehus til sykehus. Arbeidstider og 
vaktbelastning spiller en vesentlig 
rolle. Hvilke verdier dagens medisin-
studenter og yngre leger vektlegger 
høyest er avgjørende. Det overordnede 
spørsmålet er hvordan vi sørger for å 
gjøre spesialiteten attraktiv slik at vi 
tiltrekker oss utdanningskandidater 
også i tiden fremover. Minst like viktig 
er det at vi klarer å utdanne kompeten-
te spesialister og deretter beholde de i 
faget. Det er lett å fokusere på utfordr-
ingene og glemme argumentene for å 
velge nettopp gastroenterologisk kirurgi 
som spesialitet. Faget har fantastisk 
mye å tilby. Mulighetene for en variert 
arbeidshverdag med en blanding av 
interessante medisinske problemstil-
linger kombinert med praktiske prose-
dyrer og operasjoner burde være til-
trekkende. Bredden i faget er noe av 
det som gjør at man aldri blir utlært  
og ferdig «spesialisert», og er noe som 
forhåpentligvis appellerer til våre 
fremtidige kollegaer. Som fremtidig 
spesialist innen et fag i stadig utvikling 
har man anledning til å være med på å 
videreutvikle og forme fremtiden til 
gastroenterologisk kirurgi. 

Det hviler også på oss som allerede 
jobber innen spesialiteten å opprett-
holde engasjementet og at vi hele tiden 

jobber for å fremme faget. Min høyst 
uvitenskapelige påstand er at det kreves 
et brennende engasjement, nysgjerrighet 
og interesse for faget for å bli en dyktig 
kirurg. Det samme engasjementet 
smitter forhåpentligvis over på neste 
generasjon.  •
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Utover oppmerksomheten rundt 
sviktende rekruttering til all-

mennmedisin, er det fortsatt for lite 
systematisk og målrettet rekruttering 
av yngre leger til de 43 sykehusspesia-
litetene. Dette kan medføre at «popu-
lære» spesialiteter fortsetter som før 
med god pågang av søkere, uavhengig 
av framtidig behov i faget. Mer sårbare 
fag med rekrutteringsutfordringer vil 
derimot, avhengig av alderen på dagens 
overleger, kunne gå mot spesialistmangel. 

Hvordan kan vi guide yngre leger til 
å gjøre gode valg med hensyn på egen 
spesialisering og framtidig arbeidsliv? 

Spesialistvalgomat
Ser vi til Storbritannia tilbyr British 
Medical Association de yngre medlem-
mene et nettbasert verktøy kalt «Speci-
ality explorer». Verktøyet omfatter de 
over seksti britiske spesialistutdanning - 
ene.  Basert på personlige egenskaper, 
preferanser og interesser tar denne 
«spesialistvalgomaten» legen gjennom 
aktuelle spesialiteter som kan synes 
egnede for den enkelte. Verktøyet 
 generer til slutt en individuell rapport 
som kan være utgangspunkt for videre 
sonderinger der legen anbefales å kon-
takte aktuelle fagmiljøer og utdannings- 
steder. Finland har noe lignende, og 
tilnærmingen har vært drøftet i Lege-
foreningen. Fortsatt er det lite å finne om 
valg av spesialitet på foreningens sider om 
utdanning eller i andre nasjonale res-
surser som spesialisthelsetjenesten.no.

Hvordan kan vi danne oss et grunn-

lag for hva som er framtidig behov for 
legespesialister? 

Kvotefordelingsordningen for lege-
stillinger eller legefordelingssystemet 
ble avviklet i 2013. Årsaken var behovet 
for større fleksibilitet i spesialistutdan-
ningen og fordeling og opprettelse av 
legestillinger. Dette med bakgrunn i 
det helsepolitiske styringsbudskapet 
og helseregionenes sørge-for-ansvar 
for spesialisthelsetjenesten. Helse-
direktoratet fikk i oppdrag å etablere et 
system for overvåkning, framskrivning 
og analyse av utviklingen i legestillin-
gene. De regionale helseforetakene 
plikter å bidra med oppdateringer fra 
foretakene. I dag erkjennes det at 
systemet med Legestillingsregisteret 
må forbedres for at det skal fungere 
etter denne hensikten, og Helsedirek-
toratet arbeider med løsninger for dette. 

Nasjonal bemanningsmodell
I tillegg til eldrebølgen og andre demo-
grafiske forhold, vil endringer i helse-
tilbudet og medisinsktekniske ny-
vinninger kunne påvirke behovet  
for spesialisthelsetjenestene i framtida. 
Slike aspekter er tatt inn i Nasjonal 
bemanningsmodell (NBM) som fra 

2015 har vært et mulig verktøy for 
framskrivning av behovet for lege-
spesialister. Modellen kan analysere på 
ulike tenkte scenarioer, for eksempel 
på regionalt nivå, men kan også fram-
skaffe resultater brutt ned på lokalt 
nivå. De regionale helseforetakene kan 
gjøre tilpasninger i NBM med egne 
data, og målet er at modellen skal 
 nyttiggjøres bedre i foretakenes plan-
arbeid framover.

Dynamisk utdanningskapasitet
For å bidra til å dekke framtidas  
behov for legespesialister må dagens 
utdanningskapasitet dimensjoneres for 
dette. Basert på framskrevet behov, 
utledet fra NBM, kan man tenkes å 
etablere et system for oppdatering, for 
eksempel hvert fjerde år. Der oppdater - 
ingene indikerer et framtidig kompe-
tansegap og spesialistmangel vil man 
kunne ta grep og øke utdanningskapa-
siteten. Likeså vil framskrivning av 
tilgangen på spesialister kunne avdekke 
fagområder med et trolig overskudd  
av spesialister og et framtidig trangt 
arbeidsmarked. Slike fag bør unngå å 
øke utdanningskapasiteten sin. De bør 
heller tilpasse seg slik at vi ikke utdan-

Utdanner vi de riktige spesialistene 
for framtidas spesialisthelsetjenester?

I Norge har vi ingen overordnet nasjonal styring av spesialistutdanningen  
med hensyn til antall og fordeling. Danskene er tydelig mer toppstyrt med sine 
 regionale legeprognoser fra Prognose og Dimensioneringsudvalget. 

Av Tone Enden, Prosjektdirektør, Helse Sør-Øst RHF

       «Hvordan kan vi guide yngre leger til å gjøre  
gode valg med hensyn på egen spesialisering  
           og framtidig arbeidsliv?»
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ner spesialister som ikke vil få anled-
ning til å benytte sin spesialistkompe-
tanse eller i verste fall utdanne seg til 
arbeidsledighet. 

Som nevnt i forrige nummer av 
Overlegen, har Helse Sør-Øst RHF  
sett behov for en større gjennomgang 
av utdanningskapasiteten og utdan-
ningsløpene for å sikre at vi utdanner 
de riktige legespesialistene for fram-
tida. I prosjektet er det også en over-
ordnet målsetting at spesialistutdan-
ningen skal bli mer planmessig og 
forutsigbar, både for den enkelte LIS 
og for foretakene. Løsninger for mer 
sømløse utdanningsløp fra det pågå-
ende arbeidet vil tas inn i driften i 
utdanningsvirksomhetene. For å ivareta 

regionens utdanningsbehov på spesia-
liserte læringsmål, er universitetssyke-
husene pålagt å holde av tilstrekkelig 
med gjennomstrømningsstillinger i 
sine avdelinger. Denne ordningen er 
avgjørende for forutsigbarhet i ut-
danningsløpene.

Implementeringen av ny forskrift om 
spesialistutdanning i 2019 innebærer 
at spesialistutdanningen nå baseres på 
kompetansemål og ikke på gjennom-
ført tjenestetid. Det er ikke åpenbart 

om tiden til ferdig spesialist vil endre 
seg fra tidligere gjennomsnittlig 8-9 år. 
Det er heller ikke et mål i seg selv å 
redusere tiden som LIS. Etter hvert 
som vi får kunnskap om tid til ferdig 
spesialist i den nye ordningen, vil ut-
danningsløpene framstå mer forutsig-
bare, og tid som viktig faktor i dimen-
sjoneringen av spesialistutdanningen 
kan baseres mer på erfaring og mindre 
på estimering.  

     «Hvordan kan vi danne oss et grunnlag for hva 
 som er framtidig behov for legespesialister?» 

Foto: A
dobestock.com
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Kvalitet på LIS utdanning
Helsedirektoratet har flere ansvarsområder inn i ny spesialistutdanning for leger.  
En av dem er å følge med på helheten og kvaliteten i spesialistutdanningen for leger,   
jf. §3 i spesialistforskriften.

Av Heidi Stien, Fung. avdelingsdirektør, Helsedirektoratet

Helsedirektoratet igangsatte derfor et arbeid for å 
 definere hva direktoratet burde følge med på, hvordan 
de kunne følge med og hvilke resultater forbedrings-
arbeidet kunne resultere i, med konkrete forslag til 
 mulige tiltak. Det ble også skissert et utkast til videre 
prosess for å få etablert et godt system for å følge med  
på helheten og kvaliteten i spesialistutdanningen for 
leger.  Resultatet av dette arbeidet ble godkjent i 
 direktoratets ledergruppe og det arbeides nå med å følge 
opp konklusjonene derfra. Det innebære å definere 
 nærmere hva Helsedirektoratet skal følge med på, hvor-
dan dette skal gjennomføres i praksis og hvordan det 
kan bidra til reell kvalitetsforbedring i utdanningen. 
Dette arbeidet vil være en løpende utviklingsoppgave  
for direktoratet de kommende årene.

Selve arbeidet ble gjennomført av en intern arbeids-
gruppe i Helsedirektoratet, men direktoratet involverte 
ulike aktører og forankret arbeidet i direktoratets Forum 
for kvaliteten i spesialistutdanningen for leger (tidligere 
kalt Forum for læringsmål). Der sitter representanter fra 
Den norske legeforening, RHF-ene, de regionale utdan-
ningssentrene, ALIS-kontorene og KS. Direktoratet 
drøftet også arbeidet med NOKUT og Helsetilsynet.

 Når det gjelder øvrig forvaltning av spesialistutdan-
ningen som gitt i forskriften så gjennomføres det av 
direktoratet som løpende oppgaver og i samråd med 
relevante aktører ved behov.

››

TEMA: REKRUTTERING
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Vektreduksjon#2

38%4,5

-4,8 kg2

RRR i kardiovaskulær død#3

-16 mmol/mol1

For pasienter med  
diabetes type 2:

- 90% av vekttapet skyldtes redusert fettmasse3

#1 Glukosereduksjon ved HbA1c 69mmol/mol (gjennomsnittlig baseline): -16 mmol/mol etter 24 
uker1. Glukosereduksjon ved HbA1c 63 mmol/mol (gjennomsnittlig baseline): -8,4 mmol/mol etter 
24 uker2.

#2 Jardiance® er ikke indisert til reduksjon av vekt. Vektreduksjon ved BMI<35 (baseline): -4,8 
kg etter 76 uker, -3,4 kg etter 24 uker1. Vektreduksjon ved BMI 29,7 (gjennomsnittlig baseline): -2,5 
kg etter 24 uker2.

#3 HR=0,62; (95% KI 0,49-0,77, p<0,0001 ARR = 2,2 %).4,5

#4 Jardiance® er ikke indisert for behandling av nefropati.  
HR=0,61; 95 % KI: 0,53-0,70; p<0,001. ARR=6,1%

Indikasjoner: Diabetes mellitus type 2: Til voksne med utilstrekkelig 
kontrollert diabetes mellitus type 2 som tillegg til diett og fysisk aktivitet. Gis 
som monoterapi når metformin er uegnet pga. intoleranse, eller i tillegg til 
andre legemidler til behandling av diabetes. Hjertesvikt: Jardiance er indisert 
til voksne for behandling av symptomatisk kronisk hjertesvikt med redusert 
ejeksjonsfraksjon.

Bør ikke gis ved: Diabetes type 1, ketoacidose, alvorlig nedsatt leverfunksjon, 
terminal nyresvikt, til eldre >85 år, barn, gravide 
 og ammende.

Effekter ved diabetes type 2 og kardiovaskulær sykdom

39%4,6 RRR i forekomst eller forverring av nefropati sett som et 
sekundært (eksplorativt) endepunkt#4

Referanser: 1. Inzucchi SE, Davies MJ, Khunti K, et al. Empagliflozin treatment effects across categories of baseline HbA1c, body weight and blood pressure as an add-on to metformin in 
patients with type 2 diabetes. Diabetes Obes Metab 2020 Oct 20. doi: 10.1111/dom.14234. 2. Häring HU, Merker L, Seewaldt-Becker E, et al. EMPA-REG MET Trial Investigators. Empagliflozin 
as add-on to metformin in patients with type 2 diabetes: a 24-week, randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Diabetes Care 2014; 37(6):1650-1659. 3. Ridderstråle M, Andersen 
KR, Zeller C, et al. EMPA-REG H2H-SU Trial Investigators. Comparison of empagliflozin and glimepiride as add-on to metformin in patients with type 2 diabetes: a 104-week randomised, 
active-controlled, double-blind, phase 3 trial. Lancet Diabetes Endocrinol 2014; 2(9):691-700. 4. JARDIANCE® (empagliflozin) SPC, 22.10.2021, avsnitt 4.1, 4.2, 4.8, 5.1. 5. Zinman B, Wanner C, 
Lachin JM, et al. EMPA-REG OUTCOME Investigators. Empagliflozin, cardiovascular outcomes, and mortality in type 2 diabetes. N Engl J Med 2015; 373(22):2117-2128. 6. Wanner C, Inzucchi 
SE, Lachin JM, et al; EMPA-REG OUTCOME® Investigators. Empagliflozin and progression of kidney disease in type 2 diabetes. N Engl J Med. 2016;375(4):323-334.

Effekter ved diabetes type 2
Glukosereduksjon#1



Formål
Norsk overlegeforening (Of ) arbeider for at overleger vil ta på seg og bli værende i lederfunksjoner.  
Of prioriterer lederutdanning og lederutvikling.

Ofs landsrådsmøte 2021 vedtok i forbindelse med behandlingen av budsjett for 2022 å øremerke  
kr. 400.000,- av egenkapitalen til å etablere en ordning med lederstipend til videre- og etterutdanning  
for ledere etter retningslinjer som godkjennes av styret. Ordningen er en prøveordning som vil bli  
evaluert og videreutviklet.

Stipendkomite
Stipendkomiteen består av to representanter fra Ofs lederutvalg og en fra Ofs styre. Stipendkomiteen 
 vurderer søknader fortløpende og gir tilbakemelding til styret når stipend er innvilget. I tvilstilfeller  
kan søknader legges fram for styret til endelig avgjørelse.

Kriterier for å søke stipend
• Lederstipend er et tilbud til medlemmer av Norsk overlegeforening.
• Det kan søkes stipend for lederutdanning som gir studiepoeng eller annen lederutdanning.
•  Program med bekreftelse på opptak må vedlegges utfylt søknadsskjema. Alternativt kan det 

søkes stipend som innvilges under forutsetning av senere opptak.
•  Leger som innehar lederstillinger og andre som har interesse for ledelse og/eller innehar  

 tillitsvalgtverv kan søke.
•  Mulighet for dekning hos arbeidsgiver må være forsøkt, slik at stipendet fra Of blir et supplement.  

Det må framlegges skriftlig dokumentasjon på at det er søkt om støtte hos arbeidsgiver, samt svaret  
fra arbeidsgiver. Det vises i denne sammenheng til arbeidsgivers ansvar når det gjelder videre-  
og etterutdanning for leger i lederstillinger.

• Totalbeløpet for den enkelte søker er begrenset oppad til kr. 40.000,- i dokumenterte utgifter.
•  Stipendet skal primært dekke kostnader/utgifter til selve lederkurset. Utgifter til datautstyr  

og bredbånd/nettilgang dekkes ikke. Søknad om dekning av eventuelle reiseutgifter og hotell,  
må skje på grunnlag av dokumenterte faktiske kostnader.

Mottak av stipend forutsetter
• Bekreftelse på gjennomført kurs/utdanning.
• Innsendelse av utfylt sluttrapport i samsvar med sluttrapportmal.
•  Utgifter må dokumenteres med originalbilag. Disse originalbilagene  

skal først oversendes etter at utdanningen er sluttført.
• Kort presentasjon av kurs/utdanning til publisering i «Overlegen».

Eventuelle spørsmål kan rettes til Norsk overlegeforenings sekretariat. 
Søknader med vedlegg kan sendes på e-post til of@legeforeningen.no

Informasjon og søknadsskjema etc. 
https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/yf/norsk-overlegeforening/organisasjonen/lederstipend/

NORSK OVERLEGEFORENINGS LEDERSTIPEND 2022 – UTLYSNING
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Av Arne Laudal Refsum, overlege, medlem av redaksjonskomitéen››

Når planlegger du å pensjonere deg
Leger har tradisjonelt pensjonert seg sent, og det er ikke få diskusjoner 
som har vært gjennomført på Legeforeningens landsstyremøte om det 
 urimelige i at leger mister autorisasjonen ved 75 år. OVERLEGEN har foretatt 
en Questbackundersøkelse blant medlemmene om når de planlegger å gå  
av med pensjon. 

Questbackundersøkelse om når du planlegger å pensjonere deg 25.01.2022 16:16

Powered by www.questback.com

Questbackundersøkelse om når du planlegger å pensjonere deg
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Navn Prosent
Legespesialist 7,5%
Overlege 68,7%
Seksjonsoverlege 14,0%
Avdelingsoverlege 7,3%
Klinikksjef/divisjonssjef/direktør/fagdirektør 2,5%
N 4645
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3. Spørsmål nr. 3 Helseregion

Navn Prosent
Helse Sør-Øst 57,0%
Helse Vest 18,1%
Helse Midt 14,8%
Helse Nord 10,0%
N 4640
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Om undersøkelsen

Vi sendte ut en Questbackundersøkelse til medlemmer av Norsk overlegeforening. 
Foreningen har 11428 medlemmer, hvorav ca 2400 allerede er pensjonister.
•  Det er ca 4700 som har svart, varierer litt fra spørsmål til spørsmål,  

maksimalt 4677. Det gir en svarprosent på 41.
•   Av de som svarte var 46,2 % kvinner, 53,8 % menn, mens det i foreningen er 

hhv 47,6% kvinner og 52,4% menn, så dette må sier å være representativt.
•   12,6% (584)er allerede pensjonister. 
•  Det er altså 4093 yrkesaktive som har svart, noe som gir en svarprosent på  

46,3 blant foreningens 8843 yrkesaktive medlemmer.
•  Svakheter med undersøkelsen er at spørsmålene ikke har åpnet opp for delvis 

pensjonering, og heller ikke for å arbeide etter 72 år.

For å se grundigere på Overlegeforeningens medlemsmasse,  
se artikkelen «Tallenes tale om overlegene», Overlegen 1-2021.

Generelt ønske 
om lavere pensjonsalder  
i befolkningen

En nylig undersøkelse utført  
av IPSOS for Senter for Senior-
politikk blant arbeidstakere 
50-74 år viser at i den generelle 
befolkningen (altså ikke bare 
overleger) ønsker folk nå slutte 
å jobbe i stadig lavere alder.  
Fra august 2019 til oktober 2021 
sank ønsket om avgangsalder 
fra 66,6 til 64,7 år blant arbeids-
takere over 50 år. 

TEMA: REKRUTTERING
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5. Spørsmål nr. 5 Kjønn
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6. Spørsmål nr. 6 Pensjonist
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7. Spørsmål nr. 7 Dersom pensjonist, ved hvilken alder gikk du ut i pensjon? 
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Flere overleger 
planlegger å 

pensjonere seg 
før eller ved 
67 års alder

TEMA: REKRUTTERING
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8. Spørsmål nr. 8  Når planlegger du å pensjonere deg 
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De som er født i 1958 eller tidligere går etter gammel ordning.De som er født 1963 eller senere følger ny ordning. Det er en overgangsordning for 
de som er født 1959-1962. Her er det slik at dersom du jobber etter fylte 67 år så vil pensjonsutbetalingen din kunne bli varig redusert, men 
størrelsen på reduksjonen vil variere individuelt avhengig av opptjeningstid etc. Du vil jo uansett kunne tjene mer som yrkesaktiv i årene fra 67-70 
år enn som pensjonist. Vil en slik reduksjon påvirke planlagt pensjonsalder som du svarte på i forrige spørsmål?

9. Spørsmål nr. 9  For overleger født 1959-1962: 
Vil en slik reduksjon i pensjon endre dine planer for pensjonstidspunktet ditt?
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Nei 70,9%
Ja, jeg vil pensjonere meg tidligere 19,7%
Ja, jeg vil pensjonere meg senere 9,4%
N 1784
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Usikkerhet omkring pensjonsytelsene for overleger født 
1959-62 fører til at 19,7% vil pensjonere seg tidligere, 
men også at 9,4 % vil pensjonere seg senere enn det de 
antydet i spørsmål 8.

TEMA: REKRUTTERING
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Ved hvilken alder bør  
du gå av med pensjon? 
Beregningen av offentlig tjenestepen-
sjon skjer på det tidspunktet du slutter 
å jobbe og går av med pensjon. Denne 
beregningen legger til grunn at du tar 
ut folketrygden og tjenestepensjonen 
samtidig. På hvilket tidspunkt tjeneste-
pensjonen blir størst avhenger av flere 
variabler og må beregnes individuelt. 
Du kan gjøre beregninger på hva du 
kan få i pensjon fra Legeordningen ved 
å benytte de digitale beregningsløsnin-
gene som finnes på både PKH og KLPs 
hjemmesider. Legeforeningen anbefa-
ler at all kontakt med pensjonsleveran-
dør skjer skriftlig. 

I utgangspunktet er det slik at desto 
lenger du jobber og venter med å ta ut 
pensjon fra tjenestepensjonsordningen 
og folketrygden, jo mer vil du få i pen-
sjon. Men har du oppnådd full opptje-
ning i Pensjonsordningen for sykehus-
leger, 30 år i full stilling, får du liten 
eller ingen ytterligere opptjenings-
effekt. Det kan likevel være gunstig å 
jobbe lenger. Både pensjonen fra 
 folketrygden og pensjonen fra Lege-
ordningen blir levealdersjustert på det 
tidspunktet du tar den ut. Det betyr at 
pensjonen som andel av lønnen, blir 
litt lavere for hvert årskull ved 67 års 
alder fordi vi lever lenger. Du kan 
 enten jobbe lenger for å tilpasse deg 
levealdersjusteringen, eller akseptere 
lavere pensjon. 

Men, fra du har nådd tidspunktet  
der du har kompensert for levealder  
vil videre arbeid medføre redusert 
tjenestepensjon samtidig som pen-
sjonen fra Nav fortsatt øker. Du taper 
ikke nødvendigvis samlet sett, men en 
større andel av pensjonen kommer fra 
Nav og mindre fra Legeordningen i 
KLP eller PKH. Eksempelvis kan leger 

›› Av Grethe Veiåker Nilsen og Hanne 
Gillebo-Blom, Den norske legeforening

Jobb og pensjon
– for sykehusleger født før 1963 

Pensjonsreglene er vesentlig endret de senere årene. Sykehusleger som nærmer seg 
 pensjonsalder har flere momenter som må vurderes når de skal ta beslutningen om alders
pensjonering. I det følgende omtales kun bestemmelsene som gjelder for medlemmer født  
før 1963. Disse har kombinasjonen ny og gammel folketrygd og «gammel offentlig tjeneste
pensjon», som gir særskilte utfordringer. Årskullene født fra og med 1963 omfattes av ny 
 offentlig tjenestepensjonsordning som ble innført med virkning fra 2020. Det vil på et senere 
tidspunkt komme en egen artikkel om pensjonsreglene som gjelder for denne gruppen. 

Ulike offentlige tjenestepensjonsordninger: 

KLP, PKH, SPK, OPF 
Flere pensjonsselskaper leverer offentlig tjenestepensjon. 

To pensjonsselskaper har egen ordning for sykehuslegene – KLP og PKH.  

KLP (Kommunal landspensjonskasse) er en stor pensjonsleverandør, som 
leverer offentlig tjeneste pensjon til landets kommuner, og til de fleste helse-
foretakene.  

PKH står for Pensjonsordningen for helseforetakene i hovedstadsområdet, 
og er opprettet av Helse Sør-Øst RHF. Følgende helseforetak har sin pen-
sjonsordning i PKH: Oslo universitetssykehus, Vestre Viken, Ahus, Sunnaas, 
 Sykehuspartner og administrasjonen i Helse Sør-Øst.  

Noen ansatte i helseforetakene kan av historiske årsaker ha enten SPK  
(Statens pensjonskasse) eller OPF (Oslo pensjonsforsikring) som pensjons-
leverandør. Denne artikkelen gjelder kun sykehus leger med medlemskap i 
Pensjonsordningen for sykehusleger i KLP eller PKH. For sykehusleger med 
medlemskap i SPK eller OPF gjelder andre regler. De bes ta kontakt med 
pensjonsleverandøren eller Legeforeningen ved spørsmål.  
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født i 1955 jobbe til de blir 69 år og 3 
måneder uten at de risikerer å bli 
 rammet av «samordningsfellen».  
Dette fordi det videre arbeidet mot-
virker effekten av levealdersjuster-
ingen, og altså øker samlet pensjon 
sammenholdt med hva man hadde  
fått ved tidligere uttak. 

Ett viktig ekstra moment: 
 Individuell garanti 
Et forstyrrende, men gledelig element 
her gjelder for årskullene født til og 
med året 1958. Forutsatt full opptjen-
ingstid i offentlig tjenestepensjonsord-
ning og samtidig uttak av alderspensjon 
fra folketrygden og Legeordningen er 
medlemmene sikret til sammen minst 
66 % av pensjonsgivende inntekt i 
samlet pensjon. Dette følger av regelen 
om Individuell garanti som etter for-
handlinger med partene ble nedfelt  
og gjort gjeldende for de første 15 års-
kullene som ble omfattet av pensjons-
reformen fra 2011. Dette innebærer at 
offentlig ansatte leger som fyller de 
ovennevnte forutsetninger, ikke trenger 
å jobbe utover fylte 67 år for å kompen-
sere for levealdersjusteringen. Det som 
ev. mangler for at pensjonen fra Nav og 
Legeordningen samlet skal bli minst  
66 % av sluttlønn, vil fylles på av Lege-
ordningen gjennom et såkalt garan-
ti-tillegg. Det gis også et nedtrappende 

Offentlig tjenestepensjon  
= pensjon fra arbeidsgiver i  
offentlig sektor

•  Offentlig tjenestepensjon er en 
pensjonsordning for offentlig 
ansatte, delvis lovbestemt og 
delvis regulert i tariffavtaler  

•  Medlemskapet medfører at du 
trekkes 2 prosent av pensjonsgiv-
ende lønn til pensjonsordningen 

•  Arbeidsgiver betaler resten. I 
Pensjonsordningen for sykehus-
leger har arbeidsgivers kostnad 
hittil vært anslått å utgjøre ca. 20 % 
av legenes pensjonsgivende inntekt.  

•  Medlemmer født før 1963 omfattes 
av gammel offentlig tjenestepen-
sjonsordning, mens leger født fra 
1963 og senere omfattes av ny 
ordning – denne omtales ikke her. 

•  Offentlig tjenestepensjon fra  
den gamle ordningen samordnes 
mot pensjonen fra folketrygden 
gjennom kompliserte samord-
ningsregler 

•  Offentlig tjenestepensjon avkortes 
som hovedregel for videre arbeid 
som innebærer fortsatt medlem-
skap i pensjonsordningen 

•  Det foreligger rett til AFP; 
 folketrygdberegnet fra fylte 62 år, 
tjenestepensjonsberegnet fra 
fylte 65 år.  

•  Ordinær alderspensjon kan 
 tidligst tas ut fra fylte 67 år og 
pensjonsuttak forutsetter uttak 
av alderspensjon fra folketrygden

PENSJON ARBEID

OPPSUMMERING: 

Alderspensjon fra KLP/PKH vil 
 normalt øke inntil du har 30 års 
 medlemskap på heltid og inntil du  
har tilpasset deg reglene for leve-
alders justering. Jobber du utover 
dette tidspunktet blir tjenestepen-
sjonen lavere; en mindre del av 
samlet  årlig pensjon blir utbetalt 
av Legeordningen i KLP eller 
PKH, fordi en større del blir ut-
betalt av Nav (samordningsfella). 
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garanti-tillegg for årskullene født i 
1959 (90 %) til og med 1962 (60 %).  

Årskullene som fyller 67 år i 2022-
2025, får generelt sett større nytte av 
den individuelle garantien ved 67 år 
enn de eldre årskullene fikk siden 
effekten av levealdersjustering øker  
jo yngre man er.  

 
DEN STORE FELLA:  
uttak av NAVpensjon før uttak 
av offentlig tjenestepensjon 
Den opptjente pensjonen fra folke-
trygden fordeles over forventet levetid, 
og kan tas ut når man ønsker fra 62 år. 
Ved å ta ut folketrygden fra f. eks 62 år 
vil den årlige utbetalingen bli betydelig 
lavere enn hvis man starter uttaket ved 
70 år. Dette fordi opptjent beløp skal 
fordeles på ytterligere åtte år. 

Folketrygden og tjenestepensjonen 
samordnes når man slutter å arbeide. 
Men; samordningen skjer ved det reelle 
uttakstidspunktet for tjenestepensjo-
nen, tidligst ved 67 års alder – selv om 
man tar ut folketrygd-pensjonen tidlig-
ere. Hvis legen tar ut offentlig tjeneste-
pensjon ved 70 års alder, vil beregningen 
legge til grunn at man startet uttaket av 
folketrygden samtidig - altså ved 70 års 
alder. Dette gjelder selv om man har 
tatt ut pensjonen fra folketrygden på et 

tidligere tidspunkt. Den reelle utbetal-
ingen fra folketrygden vil derfor være 
lavere enn den beregnede utbetalingen 
som Legeordningen vil samordne mot. 
Dette betyr at den totale pensjonen 
kan bli (betydelig) lavere enn garantien 
på 66 % av sluttlønn. Og den reduserte 
utbetalingen vil gjelde hele levetiden. 

Arbeid på sykehus  
ved siden av alderspensjon 
Særskilte regler for sykehusleger 
I ny offentlig tjenestepensjonsordning 
kan alderspensjon og arbeid kombineres 
uten avkortning i pensjonen. Innenfor 
gammel tjenestepensjonsordning vil 
arbeid ved siden av pensjon kunne 
medføre avkortning i pensjon. 
 Terskelen for medlemskap i offentlige 
tjenestepensjonsordninger er redusert 
de senere år, slik at ansatte i helsefore-
tak meldes inn i pensjonsordningen fra 
første time.   

Sykehusleger har en egen pensjons-
ordning med egne vedtekter. Som 
eneste yrkesgruppe i offentlig sektor, 
har Legeforeningen fremforhandlet en 
særskilt løsning hvor sykehusleger har 
mulighet til å jobbe ved siden av pensjon 

OPPSUMMERING: 

Gitt full opptjeningstid (30 års 
medlemskap i offentlig pensjons-
ordning i 100 % stilling) er syke-
husleger født før 1959 sikret 66 % 
av sluttlønn/pensjonsgivende 
inntekt ved samtidig uttak av al-
derspensjon fra Nav og Legeord-
ningen fra fylte 67 år (det man 
tidligere kalte brutto-garanti). 
Videre arbeid og utsatt pensjons-
uttak utover 67 år vil redusere 
verdien av dette tillegget fordi 
legen selv øker pensjonen (fra 
folketrygden) gjennom å kompen-
sere for effekten av levealdersjus-
teringen. Man trenger da ikke 
tillegget for at samlet pensjon skal 
utgjør 66 % av lønn.  

OPPSUMMERING: 

Vær oppmerksom på uheldige 
følger av å ta ut pensjon fra folke-
trygden dersom du skal fortsette å 
arbeide i et omfang som innebærer 
fortsatt medlemskap i offentlig 
tjenestepensjonsordning.   
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i gammel tjenestepensjonsordning, 
uten at pensjonen reduseres. Dette 
fremgår av vedtektene for pensjons-
ordningen for sykehusleger § 2-3 i 
både KLP og PKH. Leger som mottar 
tjenestepensjonsberegnet AFP fra fylte 
65 år, eller alderspensjon fra Pensjons-
ordningen for sykehusleger, skal ikke 
innmeldes i ordningen, med mindre 
vedkommende har arbeidet i minst 168 
timer i løpet av kvartalet. Sykehusleger 
kan altså jobbe med ordinære lønns-
vilkår inntil 167 timer i kvartalet uten 
at pensjonen reduseres.  

Vær klar over at det maksimale time-
tallet beregnes ut fra årets fire kvartaler, 
per 1. januar, 1. april etc. Dette betyr at 
pensjonsuttak bør planlegges til ett av 
disse tidspunktene for at særregelen 
skal kunne benyttes fullt ut. Dersom 
legen jobber fullt i april måned for 
deretter å ta ut alderspensjon fra 1.5., 
vil antall arbeidede timer i april måned 
medføre at det maksimale timetallet 
for kvartalet raskt vil bli overskredet. 
Videre deltids arbeid  innenfor det 
samme kvartalet vil da innebære fort-
satt innmelding i pensjonsordningen 
og  forholdsmessig gradert pensjon 
inntil neste kvartals begynnelse, her 1.7. 
 Alternativt kan legen ta ut full alders-
pensjon, men vente med å gjenoppta 
delvis arbeid til kvartalets to gjenstående 
måneder er over og ny timeberegning 
starter. Et tredje alternativ er å utføre 
overskytende arbeid på pensjonistvilkår. 

 

Pensjonistvilkår 
Fra 1.1.2022 er det i tillegg innført 
 mulighet for arbeid på pensjonistvilkår 
i vedtektene for Legeordningen § 3-3. 
Dette er gjerne lite aktuelt for leger 
siden timelønnen er lav, kr 224 i 2022. 
Men det kan være en aktuell løsning i 
tilfeller der timetallet akkurat over-
stiger maksgrensen på 167 timer i løpet 
av et kvartal, og man ønsker å unngå 
gjen-innmelding i Legeordningen med 
tilhørende avkortning i pensjonen. 

 
Leger med kombinerte stillinger 
sykehus  universitet 
For sykehusleger med kombinerte 
stillinger; helseforetak og universitet, 
må de respektive pensjonsordningene 
kontaktes for nærmere avklaring om 
effekt av videre arbeid for medlemskap 
og pensjonsuttak, ref. eksemplene i 
artikkelen fra Overlegen nr 4 fra 2021.  

 
Særregler grunnet Covid19 
Spekter og Akademikerne har avtalt  
å forlenge de midlertidige reglene for 
inntekt ved siden av pensjon innført i 
mars 2020 i forbindelse med COVID-19. 
De midlertidige reglene gjelder frem til 
1. juli 2022. De midlertidige reglene ble 
innført for å mobilisere pensjonister til 
å gjøre en innsats i forbindelse med 
pandemien. Reglene innebærer at 
løpende alderspensjon ikke faller bort 
eller reduseres som følge av inntekt fra 
arbeid som er nødvendig for å møte et 
ekstraordinært personellbehov i for-
bindelse med korona-pandemien  
– uavhengig av hvor mye man jobber. 
Det er en forutsetning at inntekten 
stammer fra arbeid som er utført i 
virksomheter som går inn under  helse- 
beredskapsloven. Bestemmelsen om-
fatter alderspensjonister og mot takere 
av AFP. Endringene gjelder også AFP 
beregnet etter folketrygdens regelverk.  •

Samordning 
Gammel offentlig tjenestepensjon og alderspensjon fra folketrygden 
(NAV-pensjonen) samordnes. Med 30 år og full opptjening skulle samlet  
pensjon utgjøre 66 % av sluttlønn, men det var før pensjonsreformen. 
 Samordning vil si at det gjøres fradrag i den offentlige tjenestepensjonen  
for NAV-pensjonen.  

Levealdersjustering 
Både folketrygden og offentlig 
tjenestepensjon levealderjusteres. 
Levealdersjustering innebærer at 
alderspensjonen din blir justert 
etter forventet levealder for ditt 
årskull. Forventet levealder øker 
mellom årskull, noe som medfører 
at yngre årskull får noe lavere 
alderspensjon ved en gitt uttaks-
alder. Tanken i både folketrygden 
og tjenestepensjonsordningene er 
at du kan kompensere for dette 
ved å fortsette lenger i arbeid og 
utsette uttaket av pensjon. Mens 
dette fungerer bra for folketrygd-
ens del isolert sett, gjelder dette 
ikke for offentlig tjenestepensjon 
etter det gamle regelverket. 

Alderspensjon 
fra folketrygden:  
•  Pensjonen fra folketrygden 

 finansieres gjennom de årlige 
statsbudsjettene. I hovedsak 
innebærer dette at de som er i 
jobb i dag betaler pensjonen til 
dagens alderspensjonister.  

•  Som medlem av folketrygden 
betaler man trygdeavgift av 
lønns-, nærings- og pensjons-
inntekter etter ulike satser. 

•  Pensjonsreformen fra 2011 
 innebar helt nye regler for opp-
tjening og beregning av folke-
trygdens alderspensjon 

•  Pensjoner fra folketrygden 
 betales alltid fullt ut etter de  
til enhver tid gjeldende regler 
– det gjøres ikke fradrag eller 
samordning i denne pensjonen.  

•  Avkortes ikke for arbeidsinntekt 

•  Kan tas ut fra fylte 62 år

OPPSUMMERING: 

Leger kan jobbe inntil 167 timer i 
 kvartalet uten reduksjon i alders-
pensjon eller tjenestepensjonsbe-
regnet AFP. Husk at antall timer 
beregnes pr hele kvartal. 

TEMA: REKRUTTERING
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Ord som gikk igjen var hyre inn, 
leie, engasjere, bemanne, aktiv 

oppsøkende. Et av innspillene var 
 «rekrutt – som i militæret»- altså få  
inn nye folk. Et annet av innspillene 
var «shanghaie» - i betydning lokke 
den beste til å ta jobben. Det var også 
noen innspill som tok et litt mer over-
ordnet perspektiv, slik som «hva vil 
virksomheten?» og «den viktigste 
 avgjørelsen arbeidsgiver tar.» 

Nå foretok jeg ikke denne «under-
søkelsen» fordi det er uklart hva rekrutt- 
ering betyr, men jeg ville se hvilke 
umiddelbare assosiasjonene ordet gir.  

Alle innspillene sier noe om hva 
rekruttering er. Det jeg i denne artik-
kelen mener med rekruttering, om-
fatter hele prosessen fra behovet for  
ny lege åpenbarer seg, til ny lege er på 
plass på sykehuset.

Samsvar mellom oppgaver og  
bemanning; en side til forsvarlighet
Det ser tilforlatelig ut når jeg skriver 
«at behovet for ny lege åpenbarer seg», 
men det er jo ikke alltid så enkelt som 
at lege A slutter og arbeidsgiver ansetter 
lege B som erstatning for lege A. I noen 

tilfeller merker legene over tid at de er 
for dårlig bemannet. Det blir kanskje 
mye tilfeldig overtid, for mange ufor-
utsette vakter og så travle arbeidshver-
dager at legene verken rekker lunsj-
pause eller nødvendige dobesøk. Dette 
kan i noen tilfeller resultere i behov for 
å øke bemanningen. Hvis arbeidsgiver 
er enig i behovet, og det er midler i 
budsjettet, kan prosessen med å kart-
legge hvilken kompetanse ny medar-
beider må ha, starte. I andre (mange) 
tilfeller er det ikke budsjettmessig rom 
for ny stilling. Hvis det er for mange 
arbeidsoppgaver som skal utføres og 
for få leger til å utføre oppgavene, er 
det et arbeidsgiveransvar å prioritere 
hvilke oppgaver som i så fall må vente/
nedprioriteres slik at det blir bedre 
samsvar mellom oppgaver og tilgjeng-
elige legeressurser. Dette faller utenfor 
tema for denne artikkelen, men jeg 
nevner det likevel. 

Jeg nevner også helt kort i denne 
sammenheng at arbeidsgiver har ansvar 
for å organisere virksomheten slik at 
helsepersonellet blir i stand til å over-
holde sine lovpålagte plikter, se helse-
personelloven § 16. Spesialisthelse-

tjenesteloven § 2-2 slår fast at 
helsetjenester som tilbys eller ytes, 
skal være forsvarlige. Det følger videre 
av samme bestemmelse at spesialist-
helsetjenesten skal tilrettelegge sine 
tjenester slik ta personell som utfører 
tjenesten, blir i stand til å overholde 
sine lovpålagte plikter. Blant de helt 
sentrale pliktene arbeidsgiver har an-
svar for å legge til rette for at helse-
personell blir i stand til å overholde,  
er kravene til forsvarlighet etter helse-
personelloven § 4. Kravene til forsvar-
lighet har også en side til rekruttering, 
da det blant annet innebærer at ar-
beidsgiver må sørge for å organiseres 
virksomheten slik at det er bemannet 
med den faglige kompetansen som 
behøves, og at bemanningen er til-
strekkelig til at helsepersonellet kan 
utføre sitt arbeid forsvarlig. 

I det følgende legger jeg som en 
forutsetning til grunn at det er avklart 
at det skal ansettes ny lege. 

Kan arbeidsgiver ansatte  
i hvilken spesialitet den vil?
Arbeidsgiver står i utgangspunktet 
relativt fritt til å bestemme innenfor 

Hva er egentlig rekruttering? I arbeidet med å skrive denne 
artikkelen, foretok jeg en høyst uhøytidelig «undersøkelse» 
blant et på ingen måte representativt utvalg personer for å 
sjekke hva de tenker på, når vi snakker om rekruttering.  
Det eneste ordet ingen fikk lov til å si, var å «ansette».  
De forespurte var i stor grad samstemte om at rekruttering 
handler om å få inn nye folk.

Har du spørsmål du ønsker besvart i bladet, 
send en mail til redaktør arild.egge@ous-hf.no 

Av Liv Marit Fagerli, 
advokat og juridisk rådgiver for Overlegeforeningen

Rekruttering 
– rettslige sider

››
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hvilken spesialitet legen skal tilsettes. 
Men det kan ligge begrensninger i for 
eksempel det årlige tildelingsdoku-
mentet fra Helse- og omsorgsdeparte-
mentet. Tildelingsdokumentet er 
 departementets styringssignaler til 
foretakene. Slike begrensninger kan 
være for eksempel være at utdannings-
kapasiteten innen enkelte konkrete 
angitte spesialiteter skal opprettholdes 
eller styrkes. I ett av tildelingsdoku-
mentet for 2022 står det for eksempel 
at klinisk forskning skal være en inte-
grert del av pasientbehandlingen. Det 
står også at for å styrke tilbudet innen 
psykisk helse skal det utarbeides en ny 
opptrappingsplan som blant annet skal 
sikre økt kapasitet i spesialisthelsetjen-
esten og hindre nedbygging av senge-
plasser. Det skal særskilt satses på til- 
bud til barn og ungdom, og til pasienter 
med samtidige psykiske lidelser og 
ruslidelser. Distriktspsykiatriske sentre 
skal styrkes. Antall LIS i psykiatri skal 
økes sammenlignet med 2021. Endelig 
nevner jeg at det også står at intensiv-
kapasiteten i norsk spesialisthelsetjen-
este skal økes. 

Slike føringer må arbeidsgiver ta 
hensyn til ved ansettelser, og dette 
legger derfor begrensninger i styrings-
retten hva gjelder arbeidsgivers adgang 
til fritt å bestemme hvilke kvalifikasjoner 

og innenfor hvilke spesialiteter ansett-
elser skal foretas.

Hva er egentlig  
«arbeidsgivers styringsrett»?
Jeg har nå brukt begrepet styringsrett 
flere ganger, uten at begrepet er for-
klart nærmere. 

Med styringsrett menes arbeidsgivers 
rett til å organisere, lede, fordele og 
kontrollere arbeidet samt å ansette og 
si opp arbeidstakere. Styringsretten er 
ikke nedfelt i lov, den bygger på lang-
varig ulovfestet praksis og er gitt 
 nærmere innhold blant annet av 
 domstolene.  

Styringsrettene er ikke uten grenser. 
Arbeidsgiver er bundet av blant annet 
lover, avtaler og tildelingsbrev fra 
 departementet, og styringsretten må 
utøves innenfor de grensene som følger 
av dette. Det er derfor vanlig å tale om 
at styringsretten er den restkompetan-
sen arbeidsgiver har til å bestemme, 
når grensene er trukket opp.

Det ligger for eksempel til styrings-
retten å si opp arbeidstakere. Samtidig 
stiller arbeidsmiljøloven krav til saklig 
grunn og forsvarlig saksbehandling for 
at en oppsigelse skal være gyldig. Disse 
kravene begrenser arbeidsgivers adgang 
til oppsigelse, og med det arbeidsgivers 
styringsrett. På samme måte som ved 

oppsigelse, finnes det regler som be-
grenser arbeidsgivers styringsrett ved 
ansettelse (rekruttering), og jeg skal 
peke på noen av disse nedenfor. 

Begrensninger i arbeidsgivers 
styringsrett ved rekruttering
Gjennomgangen nedenfor er ikke  
ment å som en uttømmende oversikt 
over begrensningene i styringsretten 
ved rekruttering, men eksemplene gir 
forhåpentligvis noe praktisk innsikt i 
noen av begrensningene.

1)  Må ledig stilling lyses ut?  
En side til kvalifikasjonsprinsippet

Alle offentlige arbeidsgivere plikter  
å følge kvalifikasjonsprinsippet ved 
ansettelse. For statsansatte følger dette 
av statsansatteloven § 2.

Arbeidsmiljøloven (som er den loven 
som regulerer ansettelse i helseforetak - 
ene) har ingen tilsvarende bestemmelse, 
men det er sikker rett at kvalifikasjons-
prinsippet også gjelder ved ansettelse 
av leger i helseforetak. Kvalifikasjons-
prinsippet er ulovfestet, men anses å 
ha lovs rang. Det betyr at prinsippet 
gjelder som om det var nedfelt i lov. 
Sivilombudsmannen her i flere ut-
talelser uttrykt kvalifikasjonsprinsip-
pet slik:

«Siktemålet i en tilsettingssak er i 
alminnelighet å finne frem til den søkeren 
som etter en helhetsvurdering må anses 
som best kvalifisert for stillingen. Ved 
kvalifikasjonsvurderingen må det tas 
utgangspunkt i de kvalifikasjonskravene 
som er fastsatt i utlysningsteksten. For 
øvrig vil sentrale momenter være utdan-
ning, praksis og personlig skikkethet.»

Utlysningsteksten er dermed helt 
 sentral og danner grunnlaget for hvilke 
av søkernes kvalifikasjoner det er rele-
vant å legge vekt på.

Grunntanken bak kvalifikasjons prin-
sippet er å sikre at stillinger i det offentlige 
til enhver tid blir besatt med best mulig 
kvalifisert personell slik at det offentliges 
midler brukes best  mulig. Kvalifikasjons-
prinsippet forutsetter at ledige stillinger 
gjøres kjent for mulige søkere. Det er 
derfor en forutsetning for å kunne ansette 
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den best kvalifiserte, at stillingene lyses 
ut eksternt slik at potensielle søkere blir 
kjent med den ledige stillingen. 

Det er i tillegg avtalt i overenskomsten 
del A2 § 6.1 at alle stillinger som lege i 
spesialisering med varighet utover 6 
måneder, skal utlyses. 

For ansettelse i staten, følger plikten 
til ekstern utlysning av ledige stillinger 
av statsansatteloven § 4. 

Endelig nevenes at arbeidsmiljøloven 
§ 14-1 slår fast at arbeidsgiver skal  infor - 
mere arbeidstakerne om ledige stillinger 
i virksomheten. Det betyr at alle ledige 
stillinger også skal lyses ut internt. 

Det finnes unntak fra ansettelse etter 
kvalifikasjonsprinsippet. Når en ledig 
stilling er lyst ut, må arbeidsgiver se 
om det er noen av søkerne som har 
fortrinnsrett til ny ansettelse for eks-
empel fordi de i løpet av de siste 12 
måneder er sagt opp på grunn av virk-
somhetens forhold (for eksempel på 
grunn av nedbemanning). Dersom en 
søker med slik fortrinnsrett har meldt 
seg, skal søkeren ansettes hvis den er 
kvalifisert for stillingen. Det er i disse 
tilfellene ikke krav om at den fortrinns-
berettigede søkeren er best kvalifisert. 

For den som er interessert i å lese 
mer om kvalifikasjonsprinsippet, viser 
jeg til artikkel i Overlegen 2/2017, side 
49 følgende overlegen-nr-2_uten-an-
nonser_2017.pdf (legeforeningen.no). 

2)  Finnes det unntak 
fra plikten til å lyse ut?

Ingen regel uten unntak, så også her. 
Ledig stilling skal ikke lyses ut hvis 
-  det finnes midlertidige ansatte som 

har krav på fast ansettelse
-  det finnes deltidsansatte som har 

fortrinnsrett på utvidet stilling
-  det finnes interne kandidater som har 

fortrinnsrett til ny ansettelse fordi de 
er sagt opp på grunn av virksomhe-
tens forhold

Der arbeidsgiver har gått til oppsigelse 
for eksempel på grunn av nedbemanning 
(virksomhetens forhold), har den eller 
de som er sagt opp fortrinnsrett til ny 
ansettelse i samme virksomhet. Forut-
setningen for fortrinnsretten er at det 
gjelder en stilling arbeidstakeren er 
kvalifisert for (men ikke krav om at 

den er best kvalifisert). Fortrinnsretten 
gjelder i 12 måneder fra oppsigelsetids- 
punktet, jf. arbeidsmiljøloven § 14-2. Det 
er noen unntak fra fortrinnsretten - blant 
annet faller fortrinns retten bort dersom 
arbeidstaker ikke har akseptert et tilbud 
om ansettelse i passende stilling senest 
14 dager etter at tilbudet ble mottatt. 

Dersom deltidsansatte kan ha for-
trinnsrett på utvidet stilling, er det 
tilstrekkelig at stillingene først lyses ut 
internt. Det følger av arbeidsmiljø-
loven § 14-3 at deltidsansatte har 
 fortrinnsrett til utvidet stilling fremfor 
at arbeidsgiver foretar ny ansettelse i 
virksomheten. Fortrinnsretten forut-
setter at det er en stilling arbeidstaker 
er kvalifisert for, og at utøvelse av for-
trinnsretten ikke vil innebære vesent-
lige ulemper for virksomheten. Dette 
er en praktisk bestemmelse for mange 
helsepersonell, men enn så lenge er det 
ikke veldig mange deltidsansatte leger.

Den for leger mest praktiske bestem-
melsen som kan medføre at ledige 
stillinger ikke skal lyses ut, er hvis det 
finnes leger som har vært midlertidig 
ansatt så lenge at de har krav på fast 
ansettelse. Det følger av arbeidsmiljø-
loven § 14-9 (7) at arbeidstaker som 
har vært sammenhengende midlertidig 
ansatt i mer enn fire år etter bokstav a 
(når arbeidet er av midlertidig karakter) 
eller mer enn tre år etter bokstav b 
(vikariat), skal anses som fast ansatt. 
Det betyr at leger som har vært sam-
menhengende vikar ved sykehuset i 
minimum 3 år, er å anse som fast an-
satt. Dette gjelder selv om det ikke er 
noen ledige stillinger ved sykehuset. 
Men i de tilfellene det er en ledig 
 stilling samtidig som en lege har vært 
midlertidig ansatt i minimum 3 år, 
behøver ikke arbeidsgiver lyse ut den 
ledige stillingen; den er reelt sett ikke 
ledig i og med at det allerede er en 
midlertidig ansatt som etter arbeids-
miljøloven har krav på fast ansettelse. 

3)  Kan arbeidsgiver fritt bestemme 
kvalifikasjonskravene som skal 
fremgå av utlysningsteksten?

Innenfor rammen av hvilken type stil-
ling det er snakk om, er det – med de 
begrensninger som følger blant annet 

av lover og avtaler- opp til arbeidsgiver 
å bestemme hvilke kvalifikasjonskrav 
som skal fremgå av utlysningsteksten. 
Det er naturligvis viktig at kvalifika-
sjonskravene gjenspeiler de behov 
arbeidsgiver har for kompetanse for å 
organisere virksomheten forsvarlig, jf 
det jeg har sagt om forsvarlighet over. 
Forut for at arbeidsgiver bestemmer 
kvalifikasjonskravene, er det ofte en 
fordel om arbeidsgiver involverer til-
litsvalgte. Hvor mye tillitsvalgte invol-
veres, varierer fra sted til sted. Noen 
steder er det etablert rutiner som 
 beskriver tillitsvalgtes medvirkning, 
mens det andre steder ikke er slike 
rutiner.  

4)  Ting det er forbudt å ha med i 
 utlysningstekst – og forbudt å   
spørre om i intervju

Det er et generelt krav om likebehand-
ling og saklighetsprinsipp i arbeids-
retten, og dette får anvendelse også 
ved ansettelse og den prosessen som 
går forut for ansettelsen. Det følger av 
arbeidsmiljøloven § 13-2 at likebehand-
lingskravet gjelder ved så vel utlysning 
av stillinger som ved ansettelse. 

Det er noen lovbestemte begrens-
ninger i hva arbeidsgiver kan etter-
spørre i utlysningsteksten. De viktigste 
begrensningene følger av arbeidsmiljø-
loven kapittel 13 (vern mot diskrimine-
ring) og likestillings- og diskrimine-
ringsloven kapittel 5 (diskriminerings - 
forbudet i arbeidsforhold). Av like-
stillings- og diskrimineringsloven § 30 
følger at arbeidsgiver i ansettelses-
prosessen, herunder under intervju 
eller på annen måte, ikke må innhente 
følgende opplysninger:

a)  graviditet, adopsjon  
eller planer om å få barn

b) religion eller livssyn
c) etnisitet
d) funksjonsnedsettelse
e)  seksuelle orientering, kjønnsidentitet 

eller kjønnsuttrykk.

Innhenting av opplysninger om etnisitet, 
religion, livssyn, funksjonsnedsettelse 
og samlivsform er likevel tillatt hvis 
opplysningene har avgjørende betyd-
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ning for utøvelsen av arbeidet eller 
yrket.

Innhenting av opplysninger om søk-
erens samlivsform, religion eller livs-
syn er tillatt hvis virksomheten har 
som formål å fremme bestemte livssyn 
eller religiøse syn, og arbeidstakers 
stilling vil ha betydning for å gjennom-
føre formålet. Dersom slike opplysninger 
vil bli krevet, må dette oppgis i utlys-
ningen av stillingen.

Det følger dessuten av likestillings- 
og diskrimineringsloven § 6 at diskri-
minering på grunn av kjønn, graviditet, 
permisjon ved fødsel eller adopsjon, 
omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, 
livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell 
orientering, kjønnsidentitet, kjønnsut-
trykk, alder eller kombinasjoner av 
disse grunnlagene, er forbudt. Det betyr 
også at utlysningsteksten ikke kan etter- 
spørre «ung kvinne» eller «ung mann» 
eller ha andre formuler inger som 
 strider mot diskrimineringsforbudet. 

Likestillings- og diskriminerings loven 
§ 9 har noen snevre unntak fra forbudet 
mot å diskriminere. Jeg går ikke her 
nærmere inn på unntaks adgangen. 

5)  Er det opp til arbeidsgiver å 
 bestemme om stillingen skal lyses  
ut som midlertidig eller fast?

Hvis det er ledig en midlertidig stilling 
(for eksempel et vikariat fordi en lege 
har permisjon fra sin stilling) kan ar-
beidsgiver likevel velge å lyse ut en fast 
stilling hvis arbeidsgiver finner grunn-
lag for det. Er det derimot en fast stil-
ling som er ledig (altså at det ikke er 
noen som «eier» stillingen som har 
permisjon og forventes å komme til-
bake), må arbeidsgiver lyse ut en fast 
stilling. Hovedregelen er at alle arbeids - 
takere skal ansettes fast, jf. arbeidsmiljø - 
loven § 14-9 (1). Det betyr at hvis ikke 
lovens vilkår for midlertidig tilsetting 
er oppfylt, plikter arbeidsgiver å ansette 
fast. 

Hvis det er et vikariat som er ledig, 
må vikariatet lyses ledig for hele den 
perioden arbeidsgiver ønsker å ansette 
vikar. Det betyr at hvis det er ledig et 
vikariat på for eksempel ni måneder, 
og arbeidsgiver skal ha vikar i alle ni 
månedene, må det lyses ut som ett 

samlet vikariat på ni måneder. Arbeids-
giver har ikke anledning til å dele vika-
riatene opp i kortere varighet, slik at å 
ansette en vikar i tre måneder av gangen 
vil ikke være i tråd med arbeidsmiljø-
lovens forutsetninger om å sikre mest 
mulig forutsigbarhet for også midler-
tidig ansatte. Jeg nevner også at Spekter 
og Legeforeningen er enige om at bruk 
av vikariat og engasjement skal skje på 
lovlig vis. Det innebærer at ved tilsett-
ing i vikariat, skal tilsettingsperioden 
være lik fraværsperioden til den som 
opprinnelig «eier» stillingen. 

6)  Tilbud om ansettelse  
– begrensninger også her  
i arbeidsgivers styringsrett

Etter at stilling er lyst ut, intervjuer 
gjennomført og referanser sjekket, har 
tiden kommet for å tilby stilling til den 
søkeren som samlet sett fremstår som 
best kvalifisert. Arbeidsgiver plikter å 
fremsette tilbud som er i samsvar med 
ufravikelige lovbestemmelser, og 
 gjeldende tariffavtaler. Overens-
komsten i tariffområdene Spekter og 
Virke, har såkalte minimumsbestem-
melser. Det betyr at det er tariffstridig 
å tilby dårlig ere betingelser enn det 
som  følger av overenskomsten. Det  
vil  således være forbudt å tilby lavere 
lønn enn minimumslønnen, men det  
er adgang til å tilby høyere lønn. 

Som nevnt er det blant annet forbudt 
å diskriminere på grunn av kjønn. Retten 
til lik lønn for likt arbeid følger av 
likestillings- og diskrimineringsloven  
§ 34. Lønnen skal fastsettes på samme 
måte, uten hensyn til kjønn. Forskjells-
behandling på grunn av kjønn er ikke 
forbudt hvis forskjellsbehandlingen er 
nødvendig for å oppnå et saklig formål, 
og ikke er uforholdsmessig inngripende 
overfor den eller de som rammes, jf.  
likestillings- og diskrimineringsloven  
§ 9, første ledd. 

I noen tilfeller er lønnen ulik fordi 
det i perioder har vært rekrutterings-
utfordringer, mens det i andre perioder 
ikke har vært det. Det kan være saklig 
å ta hensyn til rekrutteringssituasjonen 
ved ansettelse, men det stilles strenge 
krav til bevis eller begrunnelse fra 
arbeidsgiver for at forskjellsbehand-

ling i lønn skal være lovlig grunnet 
rekrutteringssituasjonen. Diskrimine-
ringsnemnda behandlet en slik sak i 
februar 2021. Legeforeningen bistod et 
kvinnelig medlem som hadde dårligere 
lønn enn sine mannlige kollegaer. I  
den konkrete saken kom nemnda til at 
arbeidsgivers forskjellsbehandling av 
den kvinnelige legen ikke var lovlig,  
og at hun var diskriminert på grunn av 
kjønn. Den som vil lese nærmere om 
den aktuelle saken, finner den her: 
Anonymisert versjon av vedtak 
 (diskrimineringsnemnda.no). 

Arbeidsmiljøloven regulerer i § 14-6 
hva en arbeidsavtale minimum skal 
inneholde av opplysninger, men dette 
begrenser ikke hva man kan avtale. 
Bestemmelsen regulerer bare at det 
man har avtalt, skal fremgå av arbeids-
avtalen. 

Avslutning
Som en av respondentene i min høyst 
uhøytidelige og ikke representative 
undersøkelse svarte: «Rekruttering er 
den viktigste avgjørelsen arbeidsgiver 
tar.» Det er jeg veldig enig i. Det sier 
seg selv at det er helt gull å ha faglig 
dyktige kollegaer med personlige 
 egenskaper som passer godt inn i 
 arbeidsmiljøet. Det er også godt kjent 
at feilansettelser kan koste dyrt, både 
økonomisk, faglig og ikke minst for 
arbeidsmiljøet. Å gjøre en grundig jobb 
ved ansettelse burde derfor være en 
selvfølge. Når ny kollega så tiltrer, er 
det et felles ansvar for alle å bidra til 
godt arbeidsmiljø – for alle. Rekrutter-
ing er første, nødvendige steg på veien 
mot å ha en bemanning med riktig 
kompetanse på rett sted, og med de 
menneskelige egenskapene som er 
nødvendig og ønskelig. Neste steg er å 
beholde vedkommende (og alle andre 
kompetente medarbeidere). Vi snakker 
ofte om «å rekruttere og beholde med-
arbeidere», og begge delene er like 
viktig. Hva som skal til for å beholde 
medarbeidere er et stort spørsmål, for 
stort til å få plass i denne artikkelen.  •
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UTVALGT SIKERHETSINFORMASJON 
Indikasjoner: Behandling av postmenopausal osteoporose hos voksne. Reduserer risikoen for virvel- og hoftefrakturer.
Bivirkninger: Svært vanlige: Muskel-skjelettsmerter (ben, muskel eller ledd), noen ganger sterke. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Abdominal 
distensjon*, abdominal smerte*, diaré*, dysfagi*, dyspepsi*, flatulens*, forstoppelse*, sure oppstøt*, øsofagusulcer*, asteni, perifert ødem, 
alopesi, kløe, muskel-skjelettsmerter (ben, muskel eller ledd) noen ganger sterke, hevelse i ledd, hodepine, svimmelhet, vertigo. Se Felles-
katologen for mindre vanlige, sjeldne og svært sjeldne bivirkninger.
*Gastrointestinale bivirkninger ble identifisert med tablettformen, og gjelder ikke nødvendigvis for brusetabletter, som tas som en bufret per-
oral oppløsning.
Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene. Abnormiteter i spiserøret og andre faktorer som kan forsinke øsofagealtømming, 
f.eks striktur eller akalasi. Manglende evne til å stå eller sitte oppreist i minst 1/2 time. Hypokalsemi.
Forsiktighetsregler: Gastrointestinale: Preparatet kan gi lokal irritasjon og sår i slimhinnen i øvre mage-tarmkanal. Det er svært viktig at 
pasienten både får og forstår alle doseringsanvisninger, samt at de informeres om at øsofageale problemer kan oppstå dersom anvisningene 
ikke følges. Se Felleskatalogen. Osteonekrose i kjeven: økt risiko ved f. eks røyking, tidligere tannsykdom, dårlig munnhygiene, periodontal 
tannsykdom, innvasive tannprosedyrer og mere. Se Felleskatalogen. Osteonekrose i ytre øregang: Se Felleskatalogen. Muskel-skjelett: Se 
Felleskatalogen. Atypiske frakturer: se Felleskatalogen. Ben-/mineralmetabolisme: Se Felleskatalogen. 
Interaksjoner: For informasjon om relevante interaksjoner, bruk interaksjonsanalyse. Samtidig inntak av mat og drikke (inkl. mineralvann 
med/uten kullsyre, kaffe, te, juice og melk), kalsiumtilskudd, antacida og enkelte andre legemidler vil sannsynligvis hemme absorpsjonen 
av alendronat. 
Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet. Skal kun tas ut av remsen rett før administrering.
Pakninger og priser: Maksimalpris AUP kr 250,80 4 stk. (remser).  
Refusjon: Vilkår: (246) Refusjon ytes kun til pasienter som ikke kan behandles med bisfosfonat tabletter grunnet gastrointestinale plager. 
Reseptgruppe c.

Pharmaprim AB | info@pharmaprim.com | www.pharmaprim.com

Ønsker du mer informasjon om Binosto? Interessert i å avtale et virtuelt informasjonsmøte?  
Send en e-postmelding til info@pharmaprim.com

ELLEN HOLTAN FOLKESTAD
Spesialitet: 
Fødselshjelp og kvinnesykdommer 
Foretak: 
Sykehuset i Vestfold
Kontaktinfo:
ellen.folkestad@siv.no
ellenhf@hotmail.com
Telefon 95020801

SUSANNA MEDBY 
Spesialitet: 
Voksenpsykiatri
Foretak: 
Sykehus Betanien DPS
Kontaktinfo:
susanna.medby@yahoo.no
Telefon 98047817

Presentasjon av  
tillitsvalgte for overlegene

 
Styret i Overlegeforeningen ønsker å presentere de enkelte tillitsvalgte rundt  
om i landet fortløpende. Dette for at dere medlemmer lettere kan vite hvem de er  
og hvordan få kontakt med de.
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• En bufret brusetablett alendronat med høy pH  
 og syrenøytraliserende evne1,2)

• Lavere forekomst av gastrointestinale bivirkninger  
 enn med vanlige tabletter alendronat3,4)

• Bedre behandlingsetterlevelse enn med vanlige   
 tabletter alendronat3,5)

• Samme frakturprevensjon som med Fosamax   
 (alendronat)1) 

Referanser: 1) Godkjent preparatomtale Binosto 2021 2) Hodges et al. Modulation of gastric pH by a buffered soluble effervescent formu-lation: A pos-
sible means of improving gastric tolerability of alendronate. Int J Pharm 2012 Aug 1;432(1-2):57-62. 3) Giusti A et al. A novel effervescent formulation of 
oral weekly alendronate (70 mg) improves persistence compared to alendronate tablets in post-menopausal women with osteoporosis. Aging Clin Exp 
Res 2021 Sep;33(9):2529-2537. 4) Minisola S et al. A Prospective Open-Label Observational Stu-dy of a Buffered Soluble 70 mg Alendronate Efferve-
scent Tablet on Upper Gastrointestinal Safety and Medication Errors: The GastroPASS Study. JBMR Plus 2021; https//doi.org./10.1002/jbm4.105104) . 
5) Gonnelli S et al: Retrospective evaluation of persistence in osteoporo-sis therapy with oral bisphosphonates in Italy: the TOBI study. Aging Clinical and 
Experimental Research. Published online April 27 2019.  https://doi.org/10.1007/s40520-019--01205-7 6) https://legemiddelverket.no/nyheter/binosto-
pa-bla-resept 11 oktober 2019.

Løsningen ved behandling av  
postmenopausal osteoporose

På blå
resept*

BRUSETABLETTER 70 mg: Hver brusetablett inneh.: Alendronsyre (som natriumtrihydrat) 70 mg, sukralose, acesulfamkalium, hjelpestoffer. Jordbærs-
mak. Etter oppløsning i vanlig vann: pH 4,8-5,4 (bufret oppløsning)
Dosering Voksne, inkl. eldre: Anbefalt dose er 70 mg 1 gang pr. uke, Administrering: For å oppnå tilfredsstillende absorpsjon av alendronat skal bru-
setabletten tas minst 30 minutter før første måltid, drikke eller andre legemidler, sammen med kun vanlig vann. Brusetabletten skal kun tas om morgenen 
etter at man har stått opp. Brusetabletten skal løses opp i et 1/2 glass vanlig vann (ikke <120 ml). Deretter drikkes minst 30 ml (1/6 glass) vanlig vann. 
Pasienten skal ikke legge seg ned før minst 30 minutter etter at oppløsningen er drukket og før etter første måltid på dagen. Kan gis til pasienter som 
ikke kan eller vil svelge tabletter.
Egenskaper: Binosto 70 mg brusetablett gitt som en bufret oppløning, ble utviklet for å oppnå fullstendig oppløsning av alendronat i en drikkbar 
oppløsning med høy pH og syrenøytraliserende evne. Dette for å begrense kontakt mellom alendronatpartikler og slimhinnen og hindre forekomst av 
sterk magesyre i magesekken, noe som minsker skaderisikoen ved øsofageal refluks og dermed øker toleransen.

SE NESTE SIDE FOR MER INFORMASJON!

Pharmaprim AB | info@pharmaprim.com | www.pharmaprim.com

*Refusjon ytes kun til pasienter som ikke kan behandles med bisfosfonat tabletter grunnet gastrointestinale plager6).
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•  Lindy Jarosch-von Schweder 
 (psykiater, leder av Sør-Trøndelag 
legeforening, styremedlem i Norsk 
overlegeforening og foretakstillits-
valgt i Helse Midt RHF)

•  Petter Brelin (fastlege, tidligere 
leder av Norsk forening for allmenn-
medisin og medlem av Legeforen-
ingens IT-utvalg)

•  Gry Dahle (leder av Norsk thorax-
kirurgisk forening, og representant 
for fagstyret)

•  Athar Tajik (kardiolog, leder av 
Legenes forening for helseteknologi 
og innovasjon. Associate  
Director/Medical Advisor, Vaccines 
& Infectious Diseases MSD.)

•  Helga M. Brøgger (leder av Norsk 
forening for radiologi og seniorråd-
giver i Statens Helsetilsyn)

Arbeidsgruppen ble tidlig enige om  
en rekke prinsipper for legers og Dnlfs 
arbeid med helseinnovasjon. 
−  Helseinnovasjon skal forbedre 

 innbyggeres helse
−  Fokus på uoppfylte behov innen 

folkehelsearbeid
−  Fokus på sårbare gruppers behov
−  Innovasjonsarbeidet må skje i 

 kontekst av FNs bærekraftsmål

−  Helseinnovasjon ikke bare er begrenset 
til produktutvikling – tjenesteinnova-
sjon er viktig for å møte utfordring - 
ene med å «gi mer for mindre» i 
fremtidens helsetjeneste

−  Pasientsikkerheten må ivaretas, 
 i alle prosesser og i alle prosjekter

Vi tenkte det var fornuftig å velge en 
kjent definisjon av helseinnovasjon 
- som rammeverk for arbeidet - og for 
lettere å kommunisere våre sentrale 
prinsipper. Arbeidsgruppen landet på 
at WHOs definisjon av sosial innova-
sjon er den som best dekker formålet 
med arbeidsgruppens arbeid:

Health innovation identifies new or 
improved health policies, systems, pro-
ducts and technologies, and services and 
delivery methods that improve people’s 
health and wellbeing. Health innovation 
responds to unmet public health needs 
by creating new ways of thinking and 
working with a focus on the needs of 
vulnerable populations. It aims to add 
value in the form of improved efficiency, 
effectiveness, quality, sustainability, 
safety and/or affordability. Health inno-
vation can be preventive, promotive, 
curative and rehabilitative and/or assis-
tive care. WHO engages in health inno-

vation to achieve universal health 
 coverage within the context of the 
Sustainable Development Goals.

Trendene og de politiske signalene 
peker i retning av:
−  Økt satsning på innovative tjeneste-

modeller - digital hjemmeoppfølging 
både i primær- og i spesialisthelse-
tjenesten

−  Ønske om å legge til rette for en vital 
norsk helsenæring med internasjonale 
ambisjoner -ikke bare legemidler 
eller vaksiner

−  Bedret evne til å løfte forskning  
over i industriell utnyttelse, å skape 
bedrifter

−  Forløse potensialet som ligger  
i norske helsedata

−  Innbyggere er en viktig ressurs i helse - 
tjenesten - ønske om å gi borgere 
mulighet til å bidra med sine helse-
data

−  Samskaping, pasient, bruker og 
 pårørende medvirkning. 

−  Ønske om økt omfang av kliniske 
studier - at Norge blir et attraktivt 
land for utprøving av nye behand-
lingsmetoder

−  Økende grad av offentlig-privat 
 samarbeid for å utvikle gode løsninger 
for fremtidens helsetjeneste

Arbeidsgruppen for helseinnovasjon 
tar ut kompasskurs

Legeforeningens fagstyre vedtok for litt over ett år siden å fremme forslag for 
sentralstyret om å etablere en tidsbegrenset arbeidsgruppe som skal foreslå  
en strategi og policy for helseinnovasjon, samt en konkret tiltaksplan for å  
nå målene. Etter at beslutningen ble tatt om å opprette en arbeidsgruppe, 
 sammensetning av gruppen og mandat, fikk foreningsleddene anledning  
til å foreslå  kandidater til gruppen. Fagstyret besluttet å invitere følgende 
 personer til å delta i arbeidsgruppen. Av Helga M. Brøgger,

 leder av Norsk radiologisk forening
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−  Behov for innovative løsninger for  
å redusere sosial ulikhet og ulike 
grader av utenforskap

Arbeidsgruppen har vært i kontakt 
med en rekke sentrale aktører innen 
helseinnovasjon. Et fellestrekk ved alle 
innspill er et sterkt ønske og behov for 
at Legeforeningen markerer seg på 
dette feltet, har en tydelig stemme i det 
offentlige ordskiftet om innovasjon.  
At Dnlf kan tilby et kontaktpunkt, en 
møteplass mellom leger og ulike inno-
vasjonsprosjekter - både offentlige og 
private, leger er en sentral premiss-
leverandør i helseinnovasjonsprosjek-
ter. Leger kjenner utfordringene og 
behovene godt. Det er en sterk etter-

spørsel etter leger som kan delta i ulike 
innovasjonsprosjekter.

Arbeidsgruppen har bevisst valgt å 
ikke meisle ut en strategi eller policy. 
Vi mener at det er klokere at Legeforen - 
ingen sentralt og foreningsledd inkor-
porerer arbeid med helseinnovasjon i 
alle prosesser som foregår - enten det 
er arbeid og i politisk arbeid. Arbeids-
gruppen har foreslått en rekke ulike 
tiltak for Legeforeningens arbeid med 
helseinnovasjon:
−  Arbeidsgruppen foreslår at Dnlf 

jobber videre, sammen med et utvalg 
av aktører, for å sikre trygg og rele-
vant innovasjon

−  Leger har en helt sentral rolle i vur-
deringen av nye behandlingsmetoder 

og andre innovasjonstiltak i helse-
vesenet

−  Det primære målet er at pasient-
sikkerheten må ivaretas og styrkes 
gjennom nye innovative initiativ

−  Dnlf bør arbeide for å få på plass  
et avtaleverk for å sikre gode 
 betingelser for leger som involveres  
i innovasjonsprosjekter 

−  Kurs i sentrale emner innen innova-
sjon i legers etterutdanning

−  Oppnevne en eller flere liaison for 
innovasjon fra Dnlf som kan bidra til 
å styrke Legeforeningens posisjon 
inn mot sentrale aktører i sektoren

−  En ekstern møtearena
−  Arbeidet med innovasjon bør synlig-

gjøres for alle medlemmer.  •

Foto: A
dobestock.com
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Allerede før pandemien startet St. 
Olavs hospital arbeidet med im-

plementering av videokonsultasjoner. 
Fra den spede begynnelse med knappe 
200 i 2019 til nærmere 100.000 i dag, 
og alle klinikker ved sykehuset er i 
gang. Pandemien har naturlig nok 
aktualisert behovet, men innføringen 
har ikke vært selvgående. Gjennom 
denne perioden har vi lært mye, og vi 
vil derfor dele vår historie om hvordan 
vi har lyktes med implementeringen. 

Innføringen av nye løsninger er av 
mange omtalt som det kritiske og van-
skelige steget i alt innovasjonsarbeid. 
Man kan ha særs gode løsninger som 
sannsynliggjør store gevinster, men 
iverksettelse har likevel vist seg å være 
utfordrende. Overgangen fra prosjekt 
til ny praksis er en milepæl, men ikke 
enden av tunnelen. Det må planlegges 
helt fra begynnelsen, og være den røde 
tråden i alt arbeid. Nedenfor beskrives 
syv steg som har hjulpet oss med lettere 
innføring av videokonsultasjoner. 

1. Identifisere behov og muligheter
 Vi startet med vårt ønske om å tilby 
fremragende behandling til hele be-
folkningen, og en erkjennelse av at 
behandlingen og hele forløpet ikke 
alltid oppleves av pasienten som frem-
ragende. Det kan for eksempel gjelde 
pasienter som må reise langt for å 
gjennomføre enklere kontroller. Vi så 
nye muligheter for hyppigere behand-
ling og bedre oppfølging med økt bruk 
av digitalisering. Det er imidlertid ofte 
en lang vei fra gode idéer og teknolog-
iske løsninger, til en ny tjeneste i 
 ordinær drift. 

Vi hadde derfor et behov for å velge 
fokus for å kunne arbeide målrettet. Vi 
var nysgjerrige på hva video kunne gi 
av verdi for vår praksis, og valgte å 
legge andre mindre digitale prosjekter 
til side. Vårt første mål ble å utvikle nye 
fremtidsrettede videohelsetjenester, 
som svarer på utfordringer knyttet til 
befolkningsvekst og fullt sykehus. 

2. Tydelig lederforankring
En viktig suksessfaktor har vært at det 
hele startet i ledergruppen. Strategien 
ble ikke å slippe dette løs i sykehuset, 
men heller å forankre dette som en 
strategisk satsing. Satsingen har hatt 
solid forankring, og styringsgruppen 
har bestått av klinikksjefer, tillitsvalgte 
og brukerrepresentanter og er blitt 
ledet av administrerende direktør. På 
denne måten fikk vi et signal om at 
dette var en ønsket retning, noe som 
lettet vår vei videre inn i organisasjonen. 
Gjennom hyppige møter i styrings-
gruppen ble konkrete målbare mål-
settinger satt, som igjen ble fulgt opp 
på klinikknivå. Antall videokonsulta-
sjoner, andel telefon og video målt i 
planlagt poliklinisk virksomhet og 
pasienttilfredshet ble de viktigste 
målerverdiene.

3. God nok teknologi
Ved endring i store organisasjoner 
hvor det er behov for nye teknologiske 
løsninger, vil det ofte være krevende  
å enes om felles verktøy. For vår del i 
Helse Midt-Norge, hadde vi kun ett 
verktøy som var godkjent for video-
konsultasjoner i pasientbehandling.  
En viktig faktor var at dette verktøyet 

var allerede installert på alle PC-er, og 
har vært stabilt i drift i mange år, samt 
at mange ansatte var kjent med grunn-
leggende bruk. Et veiskille hvor vi enten 
kunne bruke det vi hadde, eller utrede 
og anskaffe et mer moderne verktøy. 
Vel vitende om at vårt kommende nye 
journalsystem med Helseplattformen 
ville inneholde ny funksjonalitet for 
video, endte vi i en regional enighet om 
å beholde det vi hadde. Et verktøy som 
av noen ble omtalt som et håpløst verk-
tøy. Godt støttet av Hemit (har ansvar 
for sentral drift og forvaltning av felles 
IKT-systemer i Helse Midt-Norge),  
ble håpløshetene luket bort. Vi fikk en 
rekke tilpasninger i Outlook som gjorde 
booking- og innkallingsprosessen for-
utsigbar og forståelig for alle involverte 
parter (sekretær, pasient og behandler). 
Det som i utgangspunktet var et «håp-
løst» verktøy, ble etter hvert et «helt 
ok» verktøy. En demonstrasjon på at 
teknologien ikke må være superfersk 
og moderne, men god nok. Og for St. 
Olavs del har vi derfor ikke brukt noen 
helsekroner verken på nye anskaffelser, 
sikkerhetsvurderinger eller kjøp ut 
over det vi allerede hadde. 

4. Endring i arbeidsoppgaver 
Med teknologi med ny funksjonalitet, 
kommer behovet for endring i arbeids-
oppgavene. Overgangen fra fysiske 
konsultasjoner til video, har medført et 
behov for mange små innovasjoner som 
måtte utvikles og settes i drift. Visuali-
sert gjennom større veggtegninger, 
med utgangspunkt i dagens praksis, 
med metodestøtte både fra virksom-
hetsarkitektur og tjenestedesign. Som 

7 steg for å lykkes
med videokonsultasjoner 

I 2019 gjennomførte St. Olavs hospital 192 videokonsultasjoner. 
Tre år senere ligger tallet på nær 100.000. Hvordan har vi fått til det?

Av Jarl Reitan, Innovasjonsrådgiver/tjenestedesigner St. Olavs Hospital››
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eksempel måtte «legelappen» endres, 
rutiner for samtykke måtte sikres, 
e-postadresser måtte lagres, rutiner  
for koding måtte lages og nytt informa-
sjonsmateriell måtte skapes.  Et behov 
for mange små endringer som sammen 
skulle utgjøre en helhet for at tjenesten 
skulle oppleves som sømløs. Vi kartla 
og detaljerte hele pasientforløpet, og 
det var helt vesentlig for å lykkes. 

5. Opplæring og inspirasjon
Kort tid før 12. mars, hadde vi for-
ankring hos ledelsen, teknologien var 
valgt og ny tjenestepraksis var visuali-
sert. I tillegg hadde utviklet vi en koke-
bok, spesielt tilpasset for helsepersonell 
som ønsket å komme i gang med video. 
Målet var å bidra til læring. Både i form 
av foredrag, testoppkoblinger og interne 
webinarer. Og kanskje det viktigste: 
Synliggjøring av ildsjeler. Vel vitende 
om at det er behandlere selv som er de 
beste ambassadørene for andre be-
handlere. Og vi hadde mange slike. 

6. Tverrfaglig team for  
støtte i rask igangsetting
Med reduksjon i fysiske konsultasjoner 
grunnet pandemien, ble det straks vel-
dig aktuelt å flytte flere konsultasjoner 
over til både telefon og video. I løpet av 
pandemiens første uke, opplevde syke-
huset en rask økning i bruken. Et team 
bestående av personell fra fagavde-
lingen, kommunikasjonsavdelingen, 

avdeling for eHelse og Hemit ble opp-
rettet for tilrettelegging og støtte. Et 
team bestående av ulike profesjoner 
som jobbet tett sammen, bidro til at 
klinikkene lyktes med den store 
 veksten. I tillegg visste vi at vi hadde 
ledelsen i ryggen.

Vi var klar over at vi hadde valgt et 
aldrende verktøy for videokonsulta-
sjoner, og visste at både pasienter og 
helsepersonell kunne oppleve tekniske 
vanskeligheter med å delta i en video-
konsultasjon. Kanskje særlig pasienten, 
som måtte laste ned en applikasjon for 
å kunne delta. I samarbeid med Hemit 
ble det derfor utarbeidet en teknisk 
supporttjeneste for pasienter, og en 
egen supporttjeneste for helseperso-
nell knyttet til spørsmål om koding, 
registrering og dokumentasjon. Dette 
var resultater av kommunikasjon og 
samarbeid på tvers av profesjoner med 
ulik innfallsvinkel til hvordan vi skulle 
løse utfordringer.

7. Tilbakemeldinger fra brukerne
Med en slik endring i en organisasjon, 
er vi prisgitt videre utvikling og kvali-
tetsforbedring gjennom å få kjennskap 
til hva sluttbrukerne faktisk erfarer. Vi 
var innforstått med at vi hadde utfor-
dringer i vårt verktøy, og hadde behov 
for å måle tilfredshet hos pasienter og 
helsepersonell som har deltatt i en 
videokonsultasjon. Vi har gjennomført 
tre store pasientundersøkelser med 

svar fra totalt 25000 pasienter, og til-
svarende tre undersøkelser hos helse-
personell med svar fra 5000. Deres 
tilbakemeldinger er en pekepinn på 
hva vi må jobbe videre med, og en slik 
temperaturmåling på tjenesten er sen-
tralt for å finne behov og rom for for-
bedringer. 

I snitt ga pasientene oss 4,3 av 5 
mulige på spørsmålet «Alt-i-alt, hvor 
fornøyd er du med videokonsultasjo-
nen». Hos helsepersonell opplevde vi 
også i siste undersøkelse en nedgang i 
tilfredsheten med verktøyet, og de 
ønsket seg et sterke kunnskapsgrunn-
lag om effekten implementeringen har 
hatt. Poenget er at man mister nød-
vendig innsikt i hva som er bra og hva 
som er dårlig, dersom man unnlater å 
inkludere brukernes opplevelser og 
erfaringer i videre arbeid. 

Så hvordan kan vi selv ta med oss 
denne lærdommen videre? 
Tallenes tale er klar. Totalt ble 18,4 
prosent av alle planlagte polikliniske 
konsultasjoner gjennomført enten ved 
bruk av telefon eller video i 2021. 
Størst er bruken innen psykisk helse, 
hvor 17 prosent av alle planlagte poli-
kliniske konsultasjoner er gjennomført 
på video. Nå vender St. Olav blikket 
videre mot andre digitale helsetjen-
ester. Med ny journalløsning får vi 
nemlig en infrastruktur for bedre 
 digital samhandling med pasienten i 
form av pasientapplikasjonen HelsaMi. 
Dette er en portal som åpner for en 
helt ny dialog mellom helsevesen og 
pasient, og den skal gjøres tilgjengelig 
for pasienter ved innføringen av ny 
journal.

I HelsaMi vil innbyggeren få oversikt 
over timeavtaler, opplysninger om 
legemidler, diagnoser, allergier, medi-
sinsk historikk, vaksiner, vekstkurver, 
prøvesvar og besøkssammendrag - for 
å nevne noe. I tillegg finnes muligheten 
for tettere digital samhandling med 
utvalgte grupper. 2022 blir på mange 
måter et prøveår for å ta i bruk dette. 

Da vil erfaringene vi har med oss fra 
implementering av video gi oss - og 
flere - stor gjenbruksverdi.   •
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Denne artikkelen følger opp tidligere artikkel i Over-
legen (4-2021) der Legeforeningens arbeid med 

innspill til evalueringen av Nye metoder ble presentert. 
Mens fokus for forrige artikkel primært var rettet mot 
prosess, vurderer denne artikkelen grad av gjennomslag 
for Legeforeningens sentrale innspillpunkter opp mot 
evalueringsrapportens anbefalinger, som grunnlag for 
Legeforeningens videre påvirkningsarbeid på området.    

Evalueringsrapportens resultater, funn og anbefalinger
Proba samfunnsanalyse (Proba) sin evalueringsrapport 1 
av Nye metoder ble overlevert Helse- og omsorgsdeparte-
mentet ifm. et presseseminar 18.11.2021.2 

Proba´s hovedkonklusjon er rettet mot de mest sentrale 
utfordringene i Nye metoder-systemet 
•  «Måltrengsel», forklart ved mange og sprikende mål  

som samlet utgjør et urealistisk ambisjonsnivå
•  Manglende tillit mellom systemaktørene og eksterne 

 interessenter 

I tillegg til måltrengsel og gjensidig mistillit løfter Proba 
utfordringer knyttet til
•  Tilgang: Norge innfører ikke nye metoder raskt nok
•  Implementering: Det er få metoder der det finnes 

 oppdaterte, nasjonale retningslinjer som sikrer god  
og likeverdig implementering

•  Medisinsk utstyr: Nye metoder fungerer ikke  
etter hensikten for medisinsk utstyr

•  Fremtiden: Særlig ift. persontilpasset medisin,  
avanserte terapier og sjeldne tilstander 

Proba fremmer følgende anbefalinger
•  Mål og virkeområde for Nye metoder må justeres/avklares 
•  Systemet og beslutningenes legitimitet må styrkes 

 gjennom økt transparens, åpenhet og medvirkning:

 o  Forslag om kanaler for medvirkning på enkeltsak-  
og  systemnivå. Spesifikk forslag om åpen høring i 
etterkant av RHF-fagdirektørenes felles innstilling  
til Beslutningsforum, evt. på utkast av metode - 
vurder ingsrapport, samt etablering av en forsterket 
referanse gruppe for Nye metoder ledet av en ekstern 
interessent uavhengig person.

 o  Forslag om bedre kommunikasjon av beslutninger. 
Spesifikk forslag om å endre formatet for begrunnelsene.

 o  Forslag om kvalitetssikring av metodevurderinger. 
Spesifikk forslag om en offentlig tilgjengelig veileder 
for utarbeidelse av metodevurderinger.

•  Unntaksordningen i Nye metoder, som retter seg mot 
 enkeltpasientnivå, bør gjennomgås (evalueres) for å av-
dekke om ordningen praktiseres likeverdig eller ikke, og 
hvorvidt det er behov for kalibrering av ordningen mellom 
helseforetak og -regioner.     

Legeforeningens innspill og kjernebudskap
Legeforeningens kjernebudskap og forslag til tiltak kan 
sammenfattes i følgende punkter:
A.  Styrket klinikerinvolvering i prosessene som gjennom-

løper Nye metoder
B.  Rekruttering av kliniske eksperter (også) via fag-

medisinske foreninger
C.  Etablering av nye dialogarenaer og kommunikasjons-

kanaler
D.  Nasjonalt rammeverk for unntaksordninger som ivaretar 

individualisert og persontilpasset medisin

Det er Legeforeningens vurdering at styrket kliniker-
involvering, rekruttering fra fagmedisinske foreninger  
og etablering av dialogarenaer (punkt A-C) vil bidra til:
•  bedre og mer faglige begrunnede beslutninger
•  forankring i klinisk fagmiljø som gir beslutningene 

 nødvendig legitimitet

Nye metoder evaluert – hva nå?
Legeforeningen har gjennomgått Proba samfunnsanalyse sin evaluerings  
 rapport av system for Nye metoder med hensyn til gjennomslag for våre   
innspill og  rapportens øvrige funn og anbefalinger. Vurderingene danner et  
viktig grunnlag for identifikasjon av problemstillinger relevante for Legeforen
ingens oppfølgende kommunikasjons og påvirkningsstrategi for videre ut  
vikling av Nye metoder og tilgrensende problemstillinger. Legeforeningen  
har særlig fokus på styrket fagstemme i vurderingsbeslutningene og 
 ivaretakelse av behandlingsbehov for viktige undergrupper, samt klinikers 
handlingsrom for å tilby enkelt pasienter individualisert behandling. 

Av Anita Lyngstadaas, 
spesialrådgiver, Medisinsk 

fagavdeling, Dnlf
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•  bedre ivaretakelse av behandlingsbehov for undergrupper 
av pasientgrupper gjennom differensierte beslutninger og 
beslutninger basert på usikker dokumentasjon grunnet 
små pasientgrupper

•  å etablere start-stoppkriterier i klinisk praksis
•  oppfølging/kunnskapsgenerering i klinisk praksis ved 

midlertidig innføring, målrettet utvelgelse av metoder som 
bør vurderes, prioritering og mer presise bestillinger av 
metodevurderinger som gir kortere saksbehandlingstid  
og dermed økt kapasiteten i systemet

•  å styrke implementering av beslutningene i etterkant av 
Beslutningsforum, og forebygge omkamper

Legeforeningen mener at styrket klinikerinvolvering enkelt 
kan organiseres innenfor dagens rammer for Nye metoder 
ved at fagmedisinske foreninger også inviteres til å oppnevne 
kliniske eksperter. I tillegg bør det etableres formelle sam-
handlingsstrukturer i form av dialogmøter, digitale dialog-
kanaler og såkalte horizon-scanning møter (pipeline-møter).

Legeforeningen vurderer at konsekvensen Nye metoder har 
for individualisert og persontilpasset medisin burde vært 
tema i evalueringen og at det er behov for klarhet i bruken 
av unntaksordninger med et understøttende  nasjonalt 
 rammeverk (punkt D).

Nærmere omtale av Legeforeningens innspill versus 
 evalueringsrapportens anbefalinger

A.  Styrket klinikerinvolvering i prosessene  
som gjennomløper Nye metoder

Legeforeningens forslag til videreutvikling: Legeforeningen 
foreslår at kliniske eksperter oppnevnes for å bistå prosess ene i 
Nye metoder allerede i prosessene forut for metodevurder-
ingen, dvs. i de tidlige prosessene knyttet til identifikasjon/
forslag, utvelgelse/prioritering og bestilling, og at de samme 
kliniske ekspertene bistår gjennom hele prosessen frem til 
beslutning. Det er viktig at de som oppnevnes er toppekspert 
innenfor eget fagfelt og innehar kompetanse tilpasset pro-
blemstillingen som skal vurderes. Gjennom gående kliniker-
involvering, der forslags-, vurderings- og beslutningsprosess - 
ene ses i sammenheng av de samme kliniske toppekspertene, 
vil bidra mer helhetlige vurder inger. Involvering av klinisk 
fagmiljø tett i prosessene før Bestillerforum vil redusere 
behovet for klinikerinvol vering i de etterfølgende prosessene 
av ferdigstilt metodevurderingsrapport. 

Evalueringsrapportens anbefaling: Proba legger til grunn  
at ingen er misfornøyd med medvirkningen før Bestiller-
forum har fattet beslutning om metodevurdering. Proba 
drøfter av den grunn klinikerinvolvering primært ift. 
metode vurderinger. En av Proba´s konkrete  anbefalinger  
er å etablere en medvirkningskanal på enkeltsaknivå i form 
av en åpen høring, enten i etterkant av RHF-fagdirektørenes 
innstilling, alternativt på utkast til metodevurdering. 

B.  Rekruttering av kliniske eksperter (også)  
via fagmedisinske foreninger

Legeforeningens forslag til videreutvikling: Legeforeningen 
mener at kliniske eksperter også bør rekrutteres via Lege-
foreningens fagakse, representert ved fagmedisinske 
foreninger. Vår begrunnelse for dette er at fagmedisinske 
foreninger representerer et nasjonalt klinisk fagmiljø og er 
en kilde til uavhengige kliniske eksperter. Fagmedisinske 
foreninger fungerer som et nasjonalt kompetansenettverk 
som raskt vil kunne rekruttere norske toppeksperter, som 
med støtte i nasjonalt fagmiljø bidrar til å legitimere beslut-
ningen og fremme implementering. Det at de aller fleste 
klinikere og spesialister er medlemmer av en fagmedisinsk 
forening, gjør de fagmedisinske foreningene har oversikt 
over og kan «tilby» klinikere som innehar nasjonalt sett  
den høyeste fagkompetansen på området. Vårt forslag om 
rekruttering av kliniske eksperter via fagmedisinske 
foreninger rokker ikke ved at den formelle oppnevningen 
fortsatt gjøres i RHF-linjen.

Evalueringsrapportens anbefaling: Proba uttaler at «det er 
all grunn til å vurdere Legeforeningens forslag om at de 
fagmedisinske foreningene skal ha forslagsrett». Uttalelsen 
fremkommer imidlertid ikke i rapportens sammendrag, hvil-
ket gjør at budskapet om å se nærmere på Legeforening ens 
modell for klinikerinvolvering, der rekruttering via fagmedi-
sinske foreninger inngår som et vesentlig element, blir usynlig.

C.  Etablering av nye dialogarenaer  
og kommunikasjonskanaler

Legeforeningens forslag til videreutvikling: Legeforeningen 
mener det er behov for etablering av samhandlingsstrukturer 
i form av dialogarenaer og kommunikasjonskanaler som 
ivaretar klinikerinvolvering via fagmedisinske foreninger på 
enkeltsak- som systemnivå. På enkeltsaknivå foreslår vi at 
det gjennomføres dialogmøter mellom representanter for 
hhv. fagmedisinsk forening/øvrig relevant klinisk fagmiljø, 
Legemiddelverket/Folkehelseinstituttet og Bestillerforum 
(RHF) for diskusjon av enkeltmetoder. Videre foreslår vi at 
det også etableres digitale kommunikasjonskanaler som 
 muliggjør innspill fra kliniske eksperter/klinisk fagmiljø 
som ikke er formelt oppnevnt. På systemnivå foreslår vi at 
det gjennomføres såkalte horizon-scanning møter (pipeline-  
møter), der fagmedisinske foreninger sammen med øvrig 
klinisk fagmiljø inviteres til å gi innspill om metoder som 
forventes utviklet/innført i Norge de neste to til tre årene. 

Evalueringsrapportens anbefaling: En av Proba´s konkrete 
anbefalinger er å etablere et medvirkningsorgan på system-
nivå, i form av en forsterket referansegruppe, der aktørene 
kan fremme sine synspunkt med formål å sammen bidra til  
å utvikle Nye metoder. Evalueringsrapporten inneholder 
ingen konkrete forslag til kommunikasjonskanaler på 
 enkeltsaknivå utover forslaget om åpen høring (se punkt A).
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D.  Nasjonalt rammeverk for unntaksordninger som 
ivaretar individualisert og persontilpasset medisin

Legeforeningens forslag til videreutvikling: Legeforeningen 
mener at de gruppebaserte beslutningene i Nye metoder må 
hensynta behovet for å vareta individualisert og persontil-
passet medisin. Vi erfarer at de gruppebaserte vedtakene i 
Beslutningsforum ofte overtolkes av helseforetakene, noe 
som setter unødvendig begrensninger for enkeltpasienters 
behandlingstilgang. Vi foreslår at det etableres et nasjonalt 
rammeverk som, i tillegg til Unntaksordningen i Nye meto-
der, beskriver alle ordninger som muliggjør behandling som 
avviker fra standard behandling. Et nasjonalt rammeverk 
kan fungere som beslutningsstøtte lokalt i helseforetakene.

Evalueringsrapportens anbefaling: Proba har kun vurdert 
Unntaksordningen i Nye metoder (gjelder metoder som ligger 
til vurdering i Nye metoder), med anbefaling om at den 
 individuelle ordningen gjennomgås (evalueres) nærm ere  
og vurderes mht. behov for «kalibrering». 

Samlet vurdering av gjennomslag for Legeforeningens innspill 
Evalueringsrapporten identifiserer og drøfter langt på vei de 
mest aktuelle problemstillinger og fremtidige utfordringer 
for Nye metoder, men kommer ikke i tilstrekkelig grad med 
konkrete anbefalinger som løser utfordringene som rapporten 
fremhever. Proba´s to viktigste forslag til tiltak for forsterket 
medvirkning, hhv. en åpen høringsprosess før beslutning, 
enten i etterkant av fagdirektørenes innstilling eller på ut-
kast av metodevurdering, og en forsterket referansegruppe, 
fremstår som lite kraftfulle, i hvert fall i forhold til med-
virkning fra klinikere/klinisk fagmiljø der vi vurderer behov 
for en langt mer aktiv samhandling – noe begrepet kliniker-
involvering er med å illustrere. Legeforeningen tviler på at 
de foreslåtte medvirkningstiltakene vil imøtekomme utfor-
dringen knyttet til manglende tillitt mellom systemaktører 
og eksterne interessenter i systemet, som Proba løfter som 
et sentralt hovedfunn i sin evaluering.

Proba har i sin evaluering i liten grad hensyntatt, og synes 
delvis å ha misforstått deler av Legeforeningens innspill om 
hvordan klinikerinvolveringen i Nye metoder, på enkeltsak- 
og systemnivå, bør forsterkes. Vårt innspill om betydningen 
av tidlig og tett involvering av kliniske eksperter før Bestiller - 
forum fatter sine bestillinger av metodevurderinger er ikke 
innatt i evalueringsrapporten. Det er heller ikke vårt forslag om 
etablering av nye dialogarenaer og kommunikasjons kanaler. 
Det synes ikke som om Proba har erkjent gevinsten av å løfte 
interaksjonen mellom kliniske eksperter og systemaktørene 
i Nye metoder fra konsulterende medvirkning til samhandling. 

Videre vurderer vi at mandatet som Proba er gitt, har  
utelatt viktige problemstillinger knyttet til konsekvenser 
Nye metoder har for enkeltpasienters behandlingstilgang. 
Den siste tidens medieoppslag om konflikten mellom 
 pasientens lovmessige rett til individuell vurdering og 

 gruppebaserte nei-beslutninger i Beslutningsforum, viser  
at konsekvenser Nye metoder har for individualisert og per-
sontilpasset medisin burde ha vært del av evalueringen. 

Videre politisk prosess
Ifølge daværende helse- og omsorgsminister Bent Høie 
hadde Regjeringen Solberg ingen planer om å sende 
evaluer ingen på høring, men kun å orientere Stortinget i 
ordinære prosesser.3  Etter at evalueringsrapporten ble 
 offentliggjort, er det under Regjeringen Støre fremmet  
 representantforslag fra KrFs helsefraksjon i Helse- og 
 omsorgskomiteen om at Stortinget må få evalueringen av 
systemet for Nye metoder til behandling.4  Legeforeningen 
støtter forslaget om at evalueringen av Nye metoder be-
handles i Stortinget og har utarbeidet skriftlig innspill.5 

Legeforeningen har i forbindelse med etableringen av ny 
Regjering (14.10.2021) gjennomført individuelle møter med 
de ulike partiers helsefraksjoner samt møte med den nye 
Helse- og omsorgskomiteen. Evalueringen og fremleggelse 
av Legeforeningens kjernebudskap for videreutvikling av 
Nye metoder har vært et sentralt agendapunkt på møtene.  

I forbindelse med lanseringsseminaret av Proba´s evaluer-
ingsrapport informerte helse- og omsorgsminister Kjerkol 
at Regjeringen vil jobbe frem en ny stortingsmelding som 
ivaretar det persontilpassede perspektivet ved prioriteringer. 

Oppfølgende kommunikasjons og påvirkningsstrategi 
Vurderingene som Legeforeningen har gjort av evaluerings-
rapportens resultater, funn og anbefalinger, med et særskilt 
blikk på om og i hvilken grad vi har fått gjennomslag for 
våre innspill, er et viktig utgangspunkt i planleggingen av 
Legeforeningens videre kommunikasjons- og påvirknings-
strategi på området. Hovedmålsettingen for Legeforenin-
gens påvirkningsarbeid inn mot Nye metoder vil fortsatt 
være utvikling i retning av økt åpenhet og transparens og 
styrket klinikerinvolvering, med en sterk anbefaling om å 
styrke bidraget fra fagmedisinske foreninger, med mål om 
bedre ivaretakelse av både undergrupper som enkeltpasienter 
sine behandlingsbehov.  •

Referanser:

1.  https://proba.no/wp-content/uploads/Rapport-2021-16-Evalue-
ring-av-systemet-for-Nye-metoder-i-spesialisthelsetjenesten.pdf

2.  https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/presseseminar-om- 
system-for-nye-metoder/id2885028/

3.  Svar (2.7.2021) på skriftlig spørsmål fra Sylvi Listhang (FrP): 
Dokument nr. 15:2600 (2020-2021)

4.  Representantforslag (2.12.2021) fra stortings representantene 
Olaug Vervik Bollestad, Kjell Ingolf Ropstad og Dag-Inge Ulstein: 
Dokument 8:40 S (2021-2022)

5.  Innspillfrist til Helse- og omsorgskomiteen er 8.2.2022.  Helse- og 
omsorgskomiteen har frist 17.3. til å komme med sin innstilling.

INNOVASJON
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SNR – Framtidas spesialisthelse-
tjenester på Nordmøre og i Romsdal

I 2025 åpner vi i Helse Møre og Romsdal dørene til vårt splitter nye Sjukehuset 
Nordmøre og Romsdal, med et nytt akuttsykehus på Hjelset og et bredt og  
godt dagtilbud i Kristiansund. Vi ser fram til å gi innbyggerne på Nordmøre  
og i Romsdal ett nytt og topp moderne sykehus og vi gleder oss til at våre 
 dyktige ansatte får bedre lokaler å jobbe i. 

Av Øyvind Bakke, adm.direktør, Helse Møre og Romsdal

Helse Møre og Romsdal har i dag 
en bygningsmasse som er umo-

derne og preget av et stort etterslep på 
vedlikehold. En historie preget av fog-
deristrid og dårlig økonomi har ført til 
mange runder knyttet til både lokalise-
ring, innhold og finansiering av SNR. 
Etter år med sykehusplanlegging og 
utredninger var jeg derfor både stolt  
og glad da byggestarten for SNR ble 
markert med nedlegging av grunn-
steinen den 19. juni 2021. Grunnsteinen 
symboliserer mer enn byggestart. Den 
symboliserer forutsigbarhet. En forut-
sigbarhet våre ansatte har etterspurt 
over mange år og en nødvendighet for 
å lykkes både med å bevare ansatte og  
å rekruttere nye. 

Et drøyt halvår etter byggestarten er 
de første veggene til det nye akuttsyke-
huset på plass, og i løpet av året vil 
store deler av bygningskroppen kom-
me opp. Det bidrar til en trygghet om 
at prosjektet blir realisert, noe som er 
viktig for befolkninga, våre fagfolk og 
for framtidas fagfolk. 

Stort behov for nytt sykehus
Det føles svært meningsfullt å få være 
med å realisere et nytt sykehus. Vi 
møter stadig nye krav og forventinger 
om at vi skal tilby mer avansert diag-
nostikk, utredning og behandling. 
Samtidig krever den medisinske utvik-
lingen også mer spesialisering hos 
legene våre, nytt og mer avansert medi-
sinsk teknisk utstyr, samt funksjonelle 
og fleksible sykehusbygg. Ved Sjuke-
huset Nordmøre og Romsdal vil vi tilby 

Fakta om Sjukehuset Nordmøre og Romsdal

•  Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR) skal erstatte de to sykehusene  
i Kristiansund og Molde og har et opptaksområde i Nordmøre og Romsdal 
på rundt 120 000 innbyggere.

•  SNR vil bestå av et nytt akuttsykehus på Hjelset og et godt tilbud i  
Kristiansund med polikliniske tjenester, dagbehandling og dagkirurgi.

•  Byggestart for SNR var den 19. juni 2021 og SNR skal være i full drift i 2025 
•  Akuttsykehuset får et areal på rundt 60 000 m2

•  SNR-tilbudet i Kristiansund får et areal på rundt 5 500 m2

•  Prosjektet har en forventa sluttkostnad på ca. 6 milliarder kroner 
•  Helse Møre og Romsdal er byggherre og prosjekteier.  

Sykehusbygg bistår HMR og har ansvar for å lede planlegginga  
og gjennomføringa av byggeprosjektet. 

•  Om SNR - Helse Møre og Romsdal (helse-mr.no) 
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topp moderne utstyr og framtidsretta 
pasientbehandling, vi skal sikre ansatte 
gode og attraktive arbeidsforhold og vi 
skal sørge for enda bedre samhandling 
både internt i foretaket og med våre 
samarbeidspartnere. 

Drift på to steder 
Nye Sjukehuset Nordmøre og Romsdal 
skal ha drift på to lokasjoner; i tillegg 
til akuttsykehuset på Hjelset, vil vi 
sikre et topp moderne pasienttilbud i 
Kristiansund med både poliklinikk, 
dagbehandling og dagkirurgi. Tekno-
logiutviklinga vil hjelpe oss å legge til 
rette for raskere og mer effektiv pasient- 
behandling både i og utenfor sykehusene.

•  SNR skal ha et bredt og godt tilbud 
med traumefunksjon

•  Ved akuttmottaket samler vi kompe-
tanse innen akuttmedisin blant annet 
gjennom en korttidspost. En del pasi-
enter vil få tidligere avklaring ved at 
de blir vurdert, diagnostisert, be-
handlet og dermed unngår et lengre 
sykehusopphold med innleggelse  
på en ordinær sengepost

•  Ved akuttsjukehuset på Hjelset får 
alle pasientene enerom

•  Vi tar i bruk fylkets første 3 Tesla 
MR-maskin som gir bedre diagnostikk

•  Mikrobiologisk avdeling som har 
fylkesfunksjon skal ledes fra SNR,  
og vil også i framtida stå i front for å 
håndtere analyser av prøver knyttet 
til nye pandemier 

•  Dagens sykehuspsykiatri på Hjelset 
og Lundavang flytter inn i topp 
 moderne lokaler i SNR og lokaliseres 
i tilknytning til somatisk drift

•  I Kristiansund skal lokalene tilrette-
legges for effektiv elektiv aktivitet

Vi er til for pasientene
Det er pasientens behov som er førende 
for utviklinga av HMR sin virksomhet. 
Vi legger til rette for aktiv brukermed-
virkning og innovasjonsarbeid der 
pasienter og pårørende sammen med 
våre ansatte kan bidra til å utvikle 
framtidas helsetjenester. Et eksempel 
på et utviklingsprosjekt som blir inn-
ført ved SNR er Helse Midt-Norge sin 
storsatsing med ny IT-plattform og ny 
pasientjournalløsning, hvor helseopp-
lysninger om pasientene skal følge dem 
gjennom hele pasientforløpet. Det vil 
gi pasientene og innbyggerne tryggere 
og bedre behandling, det vil bidra til 
mer effektiv informasjonsdeling på 
tvers av forvaltningsnivå og det vil føre 
til bedre arbeidsprosesser for helse-
personell.  

Samler fagmiljøene i SNR
Rundt 2000 fagfolk skal jobbe ved SNR 
på Hjelset og i Kristiansund. Vi slår 
sammen fagmiljøene ved dagens syke-
hus i Kristiansund og Molde, samt 
psykiatrien på Hjelset og Lundavang. 
Gjennom å samle viktige funksjoner i 
et felles akuttsykehus på Hjelset vil 
blant annet akuttmiljøene på Nordmøre 
og i Romsdal bli styrket. En samling av 
kompetanse og spesialisert utstyr vil 
også styrke diagnostikken og pasient-
behandlinga. Ved å samle sårbare vakt-
miljø vil belastninga for ansatte bli 
redusert, og det vil kunne bidra til mer 
robuste og stabile fagmiljø. Vi tror at 
dette igjen vil hjelpe oss i arbeidet med 
å beholde de dyktige fagfolka våre og at 
vi lykkes med rekrutteringa av våre 
fremtidige medarbeidere. 

Kritisk viktig å beholde ansatte
Et stort investeringsprosjekt som SNR 
gir et ekstra behov for organisasjons-
utviklingsarbeid for å tilpasse drifta  
til nye konsepter, pasientforløp og 
arbeidsprosesser. For å kunne hente  
ut forventa faglige og driftsøkonomiske 
effekter av SNR, må det parallelt med 
bygginga skje organisasjonsutvikling 
som sikrer at ansatte kan utvikle 
ferdigheter og kompetanse til å ta i 
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bruk nye arealer, ny logistikk og ny 
teknologi på en god og effektiv måte. 
Høyere levealder og flere eldre i be-
folkninga vil øke behovet for spesialist-
helsetjenester i framtida. I Helse Møre 
og Romsdal skal vi utdanne og samar-
beide med utdanningsinstitusjoner for 
å sikre personell som vi har bruk for i 
framtida. Vi skal også satse på utvik-
ling av våre egne ansatte gjennom 
livslang læring og spesialiseringsløp.

Dimensjonert stort nok
Dagens sykehusareal i Kristiansund  
og Molde er på rundt 48 000 m2 mens 
totalarealet ved SNR blir på rundt  
65 000m2.  SNR er planlagt med en 
utnyttelsesgrad på 85 prosent og 8 
timer effektiv åpningstid for planlagt 
virksomhet. Funksjonsområdene er 
fleksibelt utformet slik at en kan gjøre 

nødvendige tilpasninger og endringer  
i framtida. I planlegginga av nye syke-
husprosjekter har det vist seg at det 
kan være krevende å sikre riktig dim-
ensjonering. Erfaringer fra den pågå-
ende koronapandemien har vist at 
arealet knyttet til mikrobiologi og 
framtidas intensivkapasitet ved SNR i 
utgangspunktet var planlagt for knapt. 
En lokal pengegave fra det interkom-
munale romsdalsselskapet GassROR 
IKS sørget imidlertid for at SNR-pro-
sjektet kunne utvide med nødvendig 
areal til mikrobiologi, intensivt, samt 
bildediagnostikk ved akuttsykehuset. 

I 2020 gjorde Sykehusbygg en gjen-
nomgang av den planlagte arealløs-
ningen for SNR og vurdere denne opp 
mot erfaringer fra andre sykehuspro-
sjekter og deriblant Sykehuset Østfold 
Kalnes. Resultatet av gjennomgangen 

viste at SNR er dimensjonert for å 
håndtere planlagt pasientbehandling, 
samt ansatte sine behov på en god 
måte. 

SNR vil styrke pasienttilbudet
Et trygt og godt sykehustilbud betyr 
svært mye for befolkninga, og 
endringene som kommer med et nytt 
sykehusprosjekt kan skape uro og 
 politisk debatt. Jeg er likevel trygg på 
at det nye pasienttilbudet som kommer 
med SNR vil sikre befolkninga på 
Nordmøre og Romsdal trygge og gode 
tjenester i framtida. Og jeg er sikker på 
at en samling av fagmiljøene våre vil 
gjøre oss mer robuste, gjennom at vi 
legger til rette for faglig bredde og 
dybde, samtidig som vi sørger for å gi 
et godt og likeverdig behandlingstilbud 
til våre pasienter.  •

Lenke til Helseplattformen: Forside  Helseplattformen  
https://helseplattformen.no

Lenke til RHFenes modell for framskriving av aktivitet og framtidig kapasitetsberegning:  
Kortversjon av metode for framskriving240918med standardfaktorer.pdf (helsesorost.no)
https://tinyurl.com/2p9xhbxy

Alle lenkene er direkte klikkbare på overlegen.digital

SYKEHUSBYGG
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Sengemangel gjør oss dårlig for-
beredt på den betydelige behovs-

veksten vi venter som følge av eldre-
bølgen. Helse Sør-Øst har beregnet at 
regionens behov for døgnplasser vil 
øke med om lag 40 prosent fram til 
2035, gitt at dagens forbruksmønster 
videreføres. Uten utvidelser av eksis-
terende kapasitet vil manglene som  
er avdekket de siste årene forverres 
betydelig. Stortinget har uttrykt at 
nedbyggingen av sengeplasser til 
 psykisk lidende skal stanse. Dette er 
gjengitt også i regjeringens oppdrag  
til de regionale helseforetakene. Her er 
det også anført at kapasiteten innenfor 
intensivfeltet skal økes. Er disse signal-
ene omsatt til tiltak ute i helseforetak-
ene?

Det er ikke så enkelt for utenforstå-
ende å få klarhet i hva slags planer 
helseforetakene faktisk legger for de 
neste tiårene. De fleste ramler av lasset 
når de blir foreholdt at prosjektet er 
dimensjonert etter «nasjonal fram-
skrivningsmodell». For å danne seg et 
bilde av hva det reelle behovet vil være 
og hvilken kapasitet som planlegges, 
må en trenge inn i modellens mekanis-
mer. I tillegg må en klarlegge hvilke 
øvrige forutsetninger som er lagt til 
grunn. Det er altså flere terskler her 
som de færreste – også blant beslut-
ningstagerne – kommer seg forbi. 

«Den nasjonale framskrivnings-
modellen» er egentlig en ganske enkel 

tilnærming til dimensjonering av syke-
husene. Én tar utgangspunkt i dagens 
befolkningssammensetning og for-
bruksmønster per alderstrinn. Deretter 
framfører man dette til et gitt tids-
punkt fram i tid. Vi kan med ganske 
stor sikkerhet forutse hvordan befolk-
ningssammensetningen vil være noen 
10-år fram i tid, særlig for storforbruk-
erne av helsetjenester, for de er allerede 
født. Det betyr også at vi med rimelig 
sikkerhet kan si noe om forbruket fram 
i tid, gitt at forbruksmønsteret ikke 
endrer seg. 

Det er på dette punktet synsingen  
og diskusjonene starter. Vil forbruks-
mønsteret endres? Hva vil effektene  
av økende digitalisering av tjenestene 
være? Er det ikke rimelig å vente at 
flere vil kunne behandles poliklinisk? 
Eller som dagpasienter? Og med utvik-
ling av samhandling, vil ikke kommu-
nene kunne skjøtte en rekke oppgaver 
som sykehusene ivaretar i dag? Dess-
uten vil vel mange av dagens døgn-
opphold i sykehus kunne overføres  
til observasjonsenheter eller hotell-
senger? 

Mange bekker små blir stor å; etter 
at rå-framskrivningene moduleres ved 
disse «endringsfaktorene» blir bereg-
net behov vesentlig lavere. Endrings-
faktorene er basert på skjønnsmessige 
vurderinger og i seg selv omskiftelige; 
de endrer både navn og valør i ulike 
versjoner av modellen. Resultatet er 

imidlertid rimelig stabilt; fratrekket i 
liggedøgn ligger i størrelsesorden 
 mellom 20 og 30 prosent. Hoveddelen 
henlegges til endringsfaktorene «intern 
effektivisering» og «samhandling med 
kommune/hjem». 

Dette høres kanskje ikke så halv-galt 
ut. Men det er verdt å merke seg at 
«endringsfaktorene» ikke bare anvendes 
på det beregnede vekstanslaget, men 
på hele volumet. La oss ta utgangs-
punkt i at et sykehus i dag har 1000 
senger. Og gitt at endringer i pasient-
grunnlaget gir et behov på 1100 senger 
om 15 år. Etter innføring av «endrings-
faktorer blir det endelig beregnede 
behovet 25 prosent lavere; 875 senger 
(75 prosent av 1100). Dette skal altså 
dekke et større behov i befolkningen 
enn dagens 1000 senger dekker. 

Resultatet av disse modelleringene 
er at vi fortsatt styrer mot en kraftig 
reduksjon av sengetallet i norske syke-
hus. Det er allerede knapt om plassen, 
og knappere skal det bli, både innenfor 
psykisk helse og somatikk. Verst vil 
dette ramme befolkningen i sykehus-
områdene hvor kapasiteten allerede er 
hard presset, som Akershus Universi-
tetssykehus, Vestre Viken og Sykehuset 
Østfold. Modellen brukes nemlig i 
hovedsak flatt; endringsfaktorene 
 skiller ikke på hvilket utgangspunkt de 
ulike sykehusene har. Variasjonen her 
er betydelig; Akershus universitets-
sykehus har om lag 1,2 somatiske 

Hvordan dimensjoneres senge-
kapasitet i morgendagens sykehus?

De siste årene har det blitt avdekket kapasitetsmangel på ulike områder i 
 helsetjenesten. Etter en rekke alvorlige voldshendelser utført av pasienter med 
psykiske lidelser har det gått opp for politikere flest at kapasiteten innen døgn
behandling for pasientgruppen er skral. Pandemien har også synliggjort at det 
også er lite å gå på i de somatiske sykehusene våre. Det er altså en gryende 
erkjennelse av at nedbyggingen av sengeplasser har gått for langt.

Av Christian Grimsgaard, styremedlem Of og KTV Helse Sør-Øst
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 senger per 1000 innbyggere mens 
landsgjennomsnittet ligger om lag 2. 
Sykehuset har noe over 60 % egen-
dekning. Det er dette (mangelfulle) 
volumet som danner utgangspunkt for 
framskrivningene. Tilsvarende gjelder 
innenfor psykiske helsevern. Her er 
det vel kjent at tilbudet til eldre pasi-
enter ikke dekker reelt behov. Likevel 
tar vi utgangspunkt i dagens forbruks-
mønster – og fremfører altså en 
 mangeltilstand. 

Andre forhold er bestemmende for 
den endelige dimensjoneringen av nye 
sykehus som vi skal se. Blant disse er 
hvordan alle mulige støttearealer er 
innrettet (faller inn under begrepet 
Brutto/netto-faktor). Funksjonsfor-
deling mellom sykehusene kan også  
ha avgjørende betydning. Det mest 
avgjørende premisset er hvilken del  
av virksomheten en faktisk velger å 
framskrive som eksempelet fra OUS 
illustrerer.  • 

Figuren er hentet 
fra Sykehusbygg Hf 
sin rapport Beskriv - 
else av Rhf-enes 
modell for fram-
skrivning av aktivitet 
og beregning av 
kapasitet (Versjon 
3.0 Sykehusbygg nov 
2020). I eksempelet 
beregnes 33 prosent 
behovsvekst i perio-
den, mens det 
 beregnede døgn- 
kapasiteten syke-
husene forutsettes  
å øke med kun  
2 prosent. 

Resultatet av disse modelleringene er at vi fortsatt styrer mot en kraftig reduksjon av sengetallet i 
norske sykehus. Det er allerede knapt om plassen, og knappere skal det bli, både innenfor psykisk 
helse og somatikk. Verst vil dette ramme befolkningen i sykehusområdene hvor kapasiteten allerede 
er hard presset, som Akershus Universitetssykehus, Vestre Viken og Sykehuset Østfold. Modellen 
brukes nemlig i hovedsak flatt; endringsfaktorene skiller ikke på hvilket utgangspunkt de ulike 
sykehusene har. Variasjonen her er betydelig; Akershus universitetssykehus har om lag 1,2 somatiske 
senger per 1000 innbyggere mens landsgjennomsnittet ligger om lag 2. Sykehuset har noe over 60 % 
egendekning. Det er dette (mangelfulle) volumet som danner utgangspunkt for framskrivningene. 
Tilsvarende gjelder innenfor psykiske helsevern. Her er det vel kjent at tilbudet til eldre pasienter 
ikke dekker reelt behov. Likevel tar vi utgangspunkt i dagens forbruksmønster – og fremfører altså en 
mangeltilstand.  
 
Andre forhold er bestemmende for den endelige dimensjoneringen av nye sykehus som vi skal se. 
Blant disse er hvordan alle mulige støttearealer er innrettet (faller inn under begrepet Brutto/netto-
faktor). Funksjonsfordeling mellom sykehusene kan også ha avgjørende betydning. Det mest 
avgjørende premisset er hvilken del av virksomheten en faktisk velger å framskrive som eksempelet 
fra OUS illustrerer.  
 
Figuren er hentet fra Sykehusbygg Hf sin rapport Beskrivelse av Rhf-enes modell for 
framskrivning av aktivitet og beregning av kapasitet (Versjon 3.0 Sykehusbygg nov 2020)1. I 
eksempelet beregnes 33 prosent behovsvekst i perioden, mens det beregnede døgn-
kapasiteten sykehusene forutsettes å øke med kun 2 prosent.  
 

 
 

Endringsfaktor til fratrekk i modellen Effekt 
Samhandling kommune/ hjem 8,5 prosent 
Bruk av pasient-hotell 6,5 prosent 
Overføring dagkirurgi 1,5 prosent 

 
1 https://sykehusbygg.no/Documents/Veiledere/Beskrivelse_av_Framskrivingsmodellen_2020.pdf 
 Endringsfaktor til fratrekk i modellen Effekt

Samhandling kommune/ hjem 8,5 prosent

Bruk av pasient-hotell 6,5 prosent

Overføring dagkirurgi 1,5 prosent

Overføring poliklinikk 5 prosent

Overføring observasjonsenhet 3,5 prosent

Intern effektivisering 8,5 prosent

Totalt nedtrekk liggedøgn 29 prosent

Foto: A
dobestock.com

Se lenke:
2021-0916-rapport-kartlegging-av-beslutningsprosessen-knyttet-til-nytt-ostfoldsykehus-endelig-versjon.pdf  
(legeforeningen.no)

Alle lenkene er direkte klikkbare på overlegen.digital



ARR = absolutt risikoreduksjon; RRR = relativ risikoreduksjon; CI = konfidensintervall; HR = risikofrekvens.

Referanser: 1. Xarelto preparatomtale, avsnitt 4.1, oppdatert 01 /2021.  2. Patel M.R., Mahaffey K.W., Garg J. et al., Rivaroxaban  
versus warfarin in non-valvular atrial fibrillation. N Engl J Med. 2011; 365(10): 883–891.  3. Bansilal S., Bloomgarden Z.,  
Halperin J.L. et al. Efficacy and safety of rivaroxaban in patients with diabetes and nonvalvular atrial fibrillation: the  
Rivaroxaban Once-daily, Oral, Direct Factor Xa Inhibition Compared with Vitamin K Antagonism for Prevention of Stroke 
and Embolism Trial in A fibrillation (ROCKET AF Trial). Am Heart J. 2015; 170: 675–682.e8.

Rivaroksaban (Xarelto), antitrombotisk middel, ATC-nr B01 AF01. Tabletter 15 mg og 20 mg. Indikasjon: Fore-
bygging av slag og systemisk emboli hos voksne med ikke-klaffeassosiert atrieflimmer med én eller flere risikofaktorer, 
slik som kongestiv hjertesvikt, hypertensjon, alder ≥75 år, diabetes mellitus, tidligere slag eller forbigående iskemisk 
anfall. Dosering: Anbefalt dose er 20 mg 1 gang daglig. Behandling bør pågå over lengre tid forutsatt at fordeler ved 
forebygging av slag og systemisk emboli er større enn blødningsrisiko. Glemt dose: Skal tas umiddelbart, og neste dag 
fortsetter man med 1 daglig dose. Dobbel dose skal ikke tas i løpet av én og samme dag som erstatning for glemt dose. 
For pasienter med moderat/alvorlig nedsatt nyrefunksjon (CrCl15–49 ml/min) er anbefalt dose 15 mg 1 gang daglig. 15 
og 20 mg tabletter skal tas sammen med mat. Behandling med rivaroksaban kan inititeres eller fortsettes ved behov for 
konvertering. For alle pasienter bør det før konvertering innhentes en bekreftelse på at rivaroksaban er tatt i henhold 
til forskrivning. Beslutning om initiering og varighet av behandling skal ta hensyn til gjeldende retningslinjer for anti-
koagulasjonsbehandling. Pasienter med ikke-valvulær atrieflimmer som gjennomgår PCI med innsetting av stent: Data 

vedrørende sikkerhet er tilgjengelig. Begrenset erfaring med redusert dose på 15 mg 1 gang daglig (eller 10 mg 1 gang 
daglig ved moderat nedsatt nyrefunksjon, CrCl30-49 ml/min) i tillegg til P2Y12-hemmer i ≤12 måneder. Bivirkninger: 
Kan forbindes med økt risiko for skjult eller synlig blødning fra vev/organer, noe som kan føre til posthemoragisk anemi. 
Symptomer og alvorlighetsgrad (inkl. dødelig utgang) varierer ut fra lokalisering, grad eller omfang av blødningen og/eller 
anemien. Blødningsrisiko kan være økt hos visse pasientgrupper, f.eks. ved ukontrollert alvorlig arteriell hypertensjon og/
eller ved samtidig behandling med andre legemidler som påvirker hemostasen. Menstruasjonsblødninger kan øke og/el-
ler bli forlenget. Blødningskomplikasjoner kan manifesteres som svakhet, blekhet, svimmelhet, hodepine eller uforklarlig 
hevelse, dyspné og uforklarlig sjokk. Symptomer på hjerteiskemi som brystsmerter eller angina pectoris kan oppstå som 
en konsekvens av anemi. Komplikasjoner sekundært til alvorlig blødning, som kompartmentsyndrom og nyresvikt pga. 
hypoperfusjon, kan oppstå. Det må derfor tas hensyn til muligheten for blødning ved evaluering av tilstanden til enhver 
antikoagulert pasient. Vanlige (≥ 1/100 til < 1/10): Blod/lymfe: Anemi (inkl. respektive laboratorieparametre). Gastro-
intestinale: Diaré, dyspepsi, forstoppelse1, gastrointestinal blødning (inkl. rektalblødning), gastrointestinale/abdominale 
smerter, gingival blødning, kvalme, oppkast1. Generelle: Feber1, nedsatt generell styrke og energi (inkl. fatigue, asteni), 
perifert ødem. Hud: Ekkymose, kutan/subkutan blødning, prurwitus (inkl. mindre vanlige tilfeller av generalisert pruritus), 
utslett. Kar: Hematom, hypotensjon. Lever/galle: Transaminasestigning. Luftveier: Epistakse, hemoptyse. Muskel-skje-
lettsystemet: Smerte i ekstremitet1. Nevrologiske: Hodepine, svimmelhet. Nyre/urinveier: Blødninger i urogenitaltractus 
(inkl. hematuri og menoragi)2, nedsatt nyrefunksjon (inkl. økt kreatinin i blod). Skader/komplikasjoner: Blødning etter inn-
grep (inkl. postoperativ anemi og sårblødning), kontusjon, sårsekresjon1. Øye: Øyeblødning (inkl. konjunktivalblødning).  
Mindre vanlige (≥ 1/1000 til < 1/100): Blod/lymfe: Trombocytopeni, trombocytose (inkl. økt blodplatetall)1. Gastroin-

testinale: Munntørrhet. Generelle: Malaise. Hjerte: Takykardi. Hud: Urticaria. Immunsystemet: Allergisk dermatitt, allergisk 
reaksjon, allergisk ødem, angioødem. Lever/galle: Nedsatt leverfunksjon, økt alkalisk fosfatase1, økt bilirubin, økt γ-GT1. 
Muskel-skjelettsystemet: Hemartrose. Nevrologiske: Cerebral og intrakraniell blødning, synkope. Undersøkelser: Amylase-
økning1, lipaseøkning, økt laktatdehydrogenase1. Sjeldne (≥ 1/10 000 til < 1/1000): Generelle: Lokalt ødem1. Lever/
galle: Gulsott, hepatitt (inkl. hepatocellulær skade), kolestase, økt konjugert bilirubin (med eller uten samtidig økt ALAT). 
Muskel-skjelettsystemet: Muskelblødning. Skader/komplikasjoner: Vaskulær pseudoaneurisme (sett med frekvens mindre 
vanlig ved forebygging av aterotrombotiske hendelser etter perkutan koronarintervensjon). Svært sjeldne (< 1/10 000): 
Hud: DRESS, Stevens-Johnsons syndrom/toksisk epidermal nekrolyse. Ukjent frekvens: Muskel-skjelettsystemet: Kompart-
mentsyndrom sekundært til blødning. Nyre/urinveier: Nyresvikt/akutt nyresvikt sekundært til blødning som er tilstrekkelig 
til å forårsake hypoperfusjon. For beskrivelse av enkelte bivirkninger, se Forsiktighetsregler og SPC. 1. Sett ved forebygging 
av VTE hos voksne som gjennomgår elektiv hofte eller kneprotesekirurgi. 2. Menoragi er svært vanlig ved behandling av 
DVT, LE og forebygging av tilbakefall hos kvinner < 55 år. Forsiktighetsregler: Pasienter med kunstige klaffer: Skal ikke 
brukes som tromboseprofylakse ved nylig utført kateterbasert implantasjon av aortaklaffer (TAVR). Bruk anbefales ikke 
til pasienter med kunstige hjerteklaffer pga. manglende data. Brukes med forsiktighet ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon, 
pga. økt blødningsrisiko. Bruk ved CrCl<15 ml/min anbefales ikke. Blødningsrisiko: Pasienten skal observeres nøye for 
tegn på blødning. Brukes med forsiktighet ved økt blødningsrisiko. Administrering skal avbrytes ved alvorlig blødning. Ved 
blødning kan doseutsettelse eller seponering vurderes. Behandling tilpasses individuelt ut fra alvorlighetsgrad og lokali-
sering av blødning. Egnet symptomatisk behandling kan brukes ved behov, f.eks. mekanisk kompresjon (f.eks. ved alvorlig 
epistaksis), kirurgiske prosedyrer for blødningskontroll, væskebehandling og hemodynamisk støtte, blodprodukter (pakkede 

røde blodceller eller ferskfrosset plasma, avhengig av anemi eller koagulopati) eller blodplater. Dersom blødningen ikke 
kan kontrolleres bør administrering av enten et spesifikt reverseringsmiddel for FXa-hemmere (andeksanet alfa), eller en 
reverserende prokoagulant f.eks. protrombinkomplekskonsentrat (PCC), aktivert protrombinkomplekskonsentrat (APCC) 
eller rekombinant faktor VIIa (r-FVIIa), vurderes. Interaksjoner: Samtidig behandling med sterke hemmere av CYP3A4 
eller P-gp anbefales ikke. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene. Aktiv klinisk signifikant blødning. 
Lesjoner/tilstander, dersom dette anses å være en betydelig risiko for alvorlig blødning. Samtidig behandling med alle 
andre antikoagulanter, unntatt ved bytte av antikoagulasjonsbehandling eller når ufraksjonert heparin administreres for å 
holde sentralt vene- eller arteriekateter åpent. Leversykdom assosiert med koagulopati og klinisk relevant blødningsrisiko, 
inkl. cirrhosepasienter med Child-Pugh B og C. Graviditet og amming. Pakninger og priser: 15 mg: 28 stk. (blister) kr 
733,80. 98 stk. (blister) kr 2477,70. 100 × 1 stk. (endose) kr 2527,50. 20 mg: 28 stk. (blister) kr 733,80. 98 stk. (blister) 
kr 2477,70. 100 × 1 stk. (endose) kr 2527,50. Refusjon: 15 og 20 mg: Refusjonsberettiget bruk: Forebygging av slag og 
systemisk emboli hos voksne pasienter med ikke-klaffeassosiert atrieflimmer med en eller flere risikofaktorer, slik som 
kongestiv hjertesvikt, hypertensjon, alder f.o.m 75 år, diabetes mellitus, tidligere slag eller forbigående iskemisk anfall. 
Refusjonskode: ICPC: K78, K93, K94; ICD: I26, I48, I80, I82. Vilkår: Ingen spesifisert. Basert på Xarelto SPC godkjent av 
SLV/EMA 01/2021. Bayer AS, Postboks 193, 1325 Lysaker. Tlf: 23 13 05 00. Reseptgruppe C. For ytterligere informasjon 
se www.felleskatalogen.no.

▼ Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking.

- 

Refusjonsberettiget bruk:

Forebygging av slag og systemisk emboli hos voksne pasienter med ikke-klaffe- 
assosiert atrieflimmer med en eller flere risikofaktorer, slik som kongestiv hjerte- 
svikt, hypertensjon, alder f.o.m 75 år, diabetes mellitus, tidligere slag eller 
forbigående iskemisk anfall.

Refusjonskoder:

ICPC kode K78:  
Atrieflimmer/flutter  
Vilkår: Ingen spesifisert

ICD kode I48:  
Atrieflimmer og atrieflutter 
Vilkår: Ingen spesifisert

Uthevet sikkerhetsinformasjon:
♦ Som med andre antitrombotiske midler må Xarelto brukes med  

forsiktighet hos de med økt blødningsrisiko
♦ Vær oppmerksom på pasienter med nedsatt nyrefunksjon
♦ Skal ikke brukes ved kreatininclearance < 15 ml/min
♦ Xarelto er ikke anbefalt hos de med kunstige hjerteklaffer
♦ Vanligste rapporterte bivirkninger på Xarelto er blødningskomplikasjoner
♦ Se felleskatalogteksten før forskrivning av Xarelto, merk spesielt  

kontraindikasjoner, forsiktighetsregler, interaksjoner og bivirkninger.
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a.    Med forsiktighet hos pasienter med CrCl 15–29 ml/min. Bruk anbefales ikke hos pasienter med CrCl < 15 ml/min.1 Xarelto 20 mg én gang daglig:  
For pasienter med atrieflimmer og CrCl ≥ 50 ml/min. Xarelto 15 mg én gang daglig: For pasienter med atrieflimmer og CrCl 30–49 ml/min.

Indikasjon: Forebygging av slag og systemisk emboli hos voksne 
pasienter med ikke-klaffeassosiert atrieflimmer med én eller flere 
risikofaktorer, slik som kongestiv hjertesvikt, hypertensjon, alder ≥ 75 år, 
diabetes mellitus, tidligere slag eller forbigående iskemisk anfall.1

Redusert risiko for kardiovaskulær død med Xarelto®  
hos dine atrieflimmerpasienter med diabetes2, 3

I den samlede populasjonen i ROCKET AF var det ingen signifikant forskjell i resultatet for kardiovaskulær dødb eller i det primære sikkerhetsendepunktet for alvorlig eller ikke-alvorlig blødning, 
sammenlignet med warfarin.2 b.  RRR ble beregnet som 1-HR av Bayer. c.  Rapportert som vaskulær død i publikasjon, Bansilal et al. 2015.3
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Xarelto er dokumentert hos høyrisikopasienter. Effekt og sikkerhet er, sammenlignet med  
alle andre NOAK, studert i en pasientpopulasjon med høyere risiko for hjerneslag, hvor 40 %  
av pasientene hadde også diabetes.1–3

Med Xarelto kan du gi dine pasienter:

Beskytt dine pasienter med  
atrieflimmer og diabetes med ▼Xarelto®

♦	  Beskyttelse mot slag og kardiovaskulær død2, 3

♦	  Dokumentert effekt og sikkerhet hos pasienter 
med nedsatt nyrefunksjon

♦	  Den riktige dosen til riktig tid og av riktig grunna,1

Pre-spesifisert subanalyse fra ROCKET-AF studie. 
Primært endepunkt for totalpopulasjon i studien (n=13962) var slag eller 
systemisk emboli (Xarelto vs. VKA): HR 0,79 (KI 0,66–0,96) p<0,001 for 
non-inferiority. Primært sikkerhetsendepunkt for totalpopulasjon i studien 
(n=14236) var alvorlig og ikke-alvorlig kliniske relevant blødning (Xarelto vs. 
VKA): HR 1,03 (KI 0,96–1,11) p=0,44.
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ARR = absolutt risikoreduksjon; RRR = relativ risikoreduksjon; CI = konfidensintervall; HR = risikofrekvens.

Referanser: 1. Xarelto preparatomtale, avsnitt 4.1, oppdatert 01 /2021.  2. Patel M.R., Mahaffey K.W., Garg J. et al., Rivaroxaban  
versus warfarin in non-valvular atrial fibrillation. N Engl J Med. 2011; 365(10): 883–891.  3. Bansilal S., Bloomgarden Z.,  
Halperin J.L. et al. Efficacy and safety of rivaroxaban in patients with diabetes and nonvalvular atrial fibrillation: the  
Rivaroxaban Once-daily, Oral, Direct Factor Xa Inhibition Compared with Vitamin K Antagonism for Prevention of Stroke 
and Embolism Trial in A fibrillation (ROCKET AF Trial). Am Heart J. 2015; 170: 675–682.e8.

Rivaroksaban (Xarelto), antitrombotisk middel, ATC-nr B01 AF01. Tabletter 15 mg og 20 mg. Indikasjon: Fore-
bygging av slag og systemisk emboli hos voksne med ikke-klaffeassosiert atrieflimmer med én eller flere risikofaktorer, 
slik som kongestiv hjertesvikt, hypertensjon, alder ≥75 år, diabetes mellitus, tidligere slag eller forbigående iskemisk 
anfall. Dosering: Anbefalt dose er 20 mg 1 gang daglig. Behandling bør pågå over lengre tid forutsatt at fordeler ved 
forebygging av slag og systemisk emboli er større enn blødningsrisiko. Glemt dose: Skal tas umiddelbart, og neste dag 
fortsetter man med 1 daglig dose. Dobbel dose skal ikke tas i løpet av én og samme dag som erstatning for glemt dose. 
For pasienter med moderat/alvorlig nedsatt nyrefunksjon (CrCl15–49 ml/min) er anbefalt dose 15 mg 1 gang daglig. 15 
og 20 mg tabletter skal tas sammen med mat. Behandling med rivaroksaban kan inititeres eller fortsettes ved behov for 
konvertering. For alle pasienter bør det før konvertering innhentes en bekreftelse på at rivaroksaban er tatt i henhold 
til forskrivning. Beslutning om initiering og varighet av behandling skal ta hensyn til gjeldende retningslinjer for anti-
koagulasjonsbehandling. Pasienter med ikke-valvulær atrieflimmer som gjennomgår PCI med innsetting av stent: Data 

vedrørende sikkerhet er tilgjengelig. Begrenset erfaring med redusert dose på 15 mg 1 gang daglig (eller 10 mg 1 gang 
daglig ved moderat nedsatt nyrefunksjon, CrCl30-49 ml/min) i tillegg til P2Y12-hemmer i ≤12 måneder. Bivirkninger: 
Kan forbindes med økt risiko for skjult eller synlig blødning fra vev/organer, noe som kan føre til posthemoragisk anemi. 
Symptomer og alvorlighetsgrad (inkl. dødelig utgang) varierer ut fra lokalisering, grad eller omfang av blødningen og/eller 
anemien. Blødningsrisiko kan være økt hos visse pasientgrupper, f.eks. ved ukontrollert alvorlig arteriell hypertensjon og/
eller ved samtidig behandling med andre legemidler som påvirker hemostasen. Menstruasjonsblødninger kan øke og/el-
ler bli forlenget. Blødningskomplikasjoner kan manifesteres som svakhet, blekhet, svimmelhet, hodepine eller uforklarlig 
hevelse, dyspné og uforklarlig sjokk. Symptomer på hjerteiskemi som brystsmerter eller angina pectoris kan oppstå som 
en konsekvens av anemi. Komplikasjoner sekundært til alvorlig blødning, som kompartmentsyndrom og nyresvikt pga. 
hypoperfusjon, kan oppstå. Det må derfor tas hensyn til muligheten for blødning ved evaluering av tilstanden til enhver 
antikoagulert pasient. Vanlige (≥ 1/100 til < 1/10): Blod/lymfe: Anemi (inkl. respektive laboratorieparametre). Gastro-
intestinale: Diaré, dyspepsi, forstoppelse1, gastrointestinal blødning (inkl. rektalblødning), gastrointestinale/abdominale 
smerter, gingival blødning, kvalme, oppkast1. Generelle: Feber1, nedsatt generell styrke og energi (inkl. fatigue, asteni), 
perifert ødem. Hud: Ekkymose, kutan/subkutan blødning, prurwitus (inkl. mindre vanlige tilfeller av generalisert pruritus), 
utslett. Kar: Hematom, hypotensjon. Lever/galle: Transaminasestigning. Luftveier: Epistakse, hemoptyse. Muskel-skje-
lettsystemet: Smerte i ekstremitet1. Nevrologiske: Hodepine, svimmelhet. Nyre/urinveier: Blødninger i urogenitaltractus 
(inkl. hematuri og menoragi)2, nedsatt nyrefunksjon (inkl. økt kreatinin i blod). Skader/komplikasjoner: Blødning etter inn-
grep (inkl. postoperativ anemi og sårblødning), kontusjon, sårsekresjon1. Øye: Øyeblødning (inkl. konjunktivalblødning).  
Mindre vanlige (≥ 1/1000 til < 1/100): Blod/lymfe: Trombocytopeni, trombocytose (inkl. økt blodplatetall)1. Gastroin-

testinale: Munntørrhet. Generelle: Malaise. Hjerte: Takykardi. Hud: Urticaria. Immunsystemet: Allergisk dermatitt, allergisk 
reaksjon, allergisk ødem, angioødem. Lever/galle: Nedsatt leverfunksjon, økt alkalisk fosfatase1, økt bilirubin, økt γ-GT1. 
Muskel-skjelettsystemet: Hemartrose. Nevrologiske: Cerebral og intrakraniell blødning, synkope. Undersøkelser: Amylase-
økning1, lipaseøkning, økt laktatdehydrogenase1. Sjeldne (≥ 1/10 000 til < 1/1000): Generelle: Lokalt ødem1. Lever/
galle: Gulsott, hepatitt (inkl. hepatocellulær skade), kolestase, økt konjugert bilirubin (med eller uten samtidig økt ALAT). 
Muskel-skjelettsystemet: Muskelblødning. Skader/komplikasjoner: Vaskulær pseudoaneurisme (sett med frekvens mindre 
vanlig ved forebygging av aterotrombotiske hendelser etter perkutan koronarintervensjon). Svært sjeldne (< 1/10 000): 
Hud: DRESS, Stevens-Johnsons syndrom/toksisk epidermal nekrolyse. Ukjent frekvens: Muskel-skjelettsystemet: Kompart-
mentsyndrom sekundært til blødning. Nyre/urinveier: Nyresvikt/akutt nyresvikt sekundært til blødning som er tilstrekkelig 
til å forårsake hypoperfusjon. For beskrivelse av enkelte bivirkninger, se Forsiktighetsregler og SPC. 1. Sett ved forebygging 
av VTE hos voksne som gjennomgår elektiv hofte eller kneprotesekirurgi. 2. Menoragi er svært vanlig ved behandling av 
DVT, LE og forebygging av tilbakefall hos kvinner < 55 år. Forsiktighetsregler: Pasienter med kunstige klaffer: Skal ikke 
brukes som tromboseprofylakse ved nylig utført kateterbasert implantasjon av aortaklaffer (TAVR). Bruk anbefales ikke 
til pasienter med kunstige hjerteklaffer pga. manglende data. Brukes med forsiktighet ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon, 
pga. økt blødningsrisiko. Bruk ved CrCl<15 ml/min anbefales ikke. Blødningsrisiko: Pasienten skal observeres nøye for 
tegn på blødning. Brukes med forsiktighet ved økt blødningsrisiko. Administrering skal avbrytes ved alvorlig blødning. Ved 
blødning kan doseutsettelse eller seponering vurderes. Behandling tilpasses individuelt ut fra alvorlighetsgrad og lokali-
sering av blødning. Egnet symptomatisk behandling kan brukes ved behov, f.eks. mekanisk kompresjon (f.eks. ved alvorlig 
epistaksis), kirurgiske prosedyrer for blødningskontroll, væskebehandling og hemodynamisk støtte, blodprodukter (pakkede 

røde blodceller eller ferskfrosset plasma, avhengig av anemi eller koagulopati) eller blodplater. Dersom blødningen ikke 
kan kontrolleres bør administrering av enten et spesifikt reverseringsmiddel for FXa-hemmere (andeksanet alfa), eller en 
reverserende prokoagulant f.eks. protrombinkomplekskonsentrat (PCC), aktivert protrombinkomplekskonsentrat (APCC) 
eller rekombinant faktor VIIa (r-FVIIa), vurderes. Interaksjoner: Samtidig behandling med sterke hemmere av CYP3A4 
eller P-gp anbefales ikke. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene. Aktiv klinisk signifikant blødning. 
Lesjoner/tilstander, dersom dette anses å være en betydelig risiko for alvorlig blødning. Samtidig behandling med alle 
andre antikoagulanter, unntatt ved bytte av antikoagulasjonsbehandling eller når ufraksjonert heparin administreres for å 
holde sentralt vene- eller arteriekateter åpent. Leversykdom assosiert med koagulopati og klinisk relevant blødningsrisiko, 
inkl. cirrhosepasienter med Child-Pugh B og C. Graviditet og amming. Pakninger og priser: 15 mg: 28 stk. (blister) kr 
733,80. 98 stk. (blister) kr 2477,70. 100 × 1 stk. (endose) kr 2527,50. 20 mg: 28 stk. (blister) kr 733,80. 98 stk. (blister) 
kr 2477,70. 100 × 1 stk. (endose) kr 2527,50. Refusjon: 15 og 20 mg: Refusjonsberettiget bruk: Forebygging av slag og 
systemisk emboli hos voksne pasienter med ikke-klaffeassosiert atrieflimmer med en eller flere risikofaktorer, slik som 
kongestiv hjertesvikt, hypertensjon, alder f.o.m 75 år, diabetes mellitus, tidligere slag eller forbigående iskemisk anfall. 
Refusjonskode: ICPC: K78, K93, K94; ICD: I26, I48, I80, I82. Vilkår: Ingen spesifisert. Basert på Xarelto SPC godkjent av 
SLV/EMA 01/2021. Bayer AS, Postboks 193, 1325 Lysaker. Tlf: 23 13 05 00. Reseptgruppe C. For ytterligere informasjon 
se www.felleskatalogen.no.

▼ Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking.

- 

Refusjonsberettiget bruk:

Forebygging av slag og systemisk emboli hos voksne pasienter med ikke-klaffe- 
assosiert atrieflimmer med en eller flere risikofaktorer, slik som kongestiv hjerte- 
svikt, hypertensjon, alder f.o.m 75 år, diabetes mellitus, tidligere slag eller 
forbigående iskemisk anfall.

Refusjonskoder:

ICPC kode K78:  
Atrieflimmer/flutter  
Vilkår: Ingen spesifisert

ICD kode I48:  
Atrieflimmer og atrieflutter 
Vilkår: Ingen spesifisert

Uthevet sikkerhetsinformasjon:
♦ Som med andre antitrombotiske midler må Xarelto brukes med  

forsiktighet hos de med økt blødningsrisiko
♦ Vær oppmerksom på pasienter med nedsatt nyrefunksjon
♦ Skal ikke brukes ved kreatininclearance < 15 ml/min
♦ Xarelto er ikke anbefalt hos de med kunstige hjerteklaffer
♦ Vanligste rapporterte bivirkninger på Xarelto er blødningskomplikasjoner
♦ Se felleskatalogteksten før forskrivning av Xarelto, merk spesielt  

kontraindikasjoner, forsiktighetsregler, interaksjoner og bivirkninger.
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a.    Med forsiktighet hos pasienter med CrCl 15–29 ml/min. Bruk anbefales ikke hos pasienter med CrCl < 15 ml/min.1 Xarelto 20 mg én gang daglig:  
For pasienter med atrieflimmer og CrCl ≥ 50 ml/min. Xarelto 15 mg én gang daglig: For pasienter med atrieflimmer og CrCl 30–49 ml/min.

Indikasjon: Forebygging av slag og systemisk emboli hos voksne 
pasienter med ikke-klaffeassosiert atrieflimmer med én eller flere 
risikofaktorer, slik som kongestiv hjertesvikt, hypertensjon, alder ≥ 75 år, 
diabetes mellitus, tidligere slag eller forbigående iskemisk anfall.1

Redusert risiko for kardiovaskulær død med Xarelto®  
hos dine atrieflimmerpasienter med diabetes2, 3

I den samlede populasjonen i ROCKET AF var det ingen signifikant forskjell i resultatet for kardiovaskulær dødb eller i det primære sikkerhetsendepunktet for alvorlig eller ikke-alvorlig blødning, 
sammenlignet med warfarin.2 b.  RRR ble beregnet som 1-HR av Bayer. c.  Rapportert som vaskulær død i publikasjon, Bansilal et al. 2015.3
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Xarelto er dokumentert hos høyrisikopasienter. Effekt og sikkerhet er, sammenlignet med  
alle andre NOAK, studert i en pasientpopulasjon med høyere risiko for hjerneslag, hvor 40 %  
av pasientene hadde også diabetes.1–3

Med Xarelto kan du gi dine pasienter:

Beskytt dine pasienter med  
atrieflimmer og diabetes med ▼Xarelto®

♦	  Beskyttelse mot slag og kardiovaskulær død2, 3

♦	  Dokumentert effekt og sikkerhet hos pasienter 
med nedsatt nyrefunksjon

♦	  Den riktige dosen til riktig tid og av riktig grunna,1

Pre-spesifisert subanalyse fra ROCKET-AF studie. 
Primært endepunkt for totalpopulasjon i studien (n=13962) var slag eller 
systemisk emboli (Xarelto vs. VKA): HR 0,79 (KI 0,66–0,96) p<0,001 for 
non-inferiority. Primært sikkerhetsendepunkt for totalpopulasjon i studien 
(n=14236) var alvorlig og ikke-alvorlig kliniske relevant blødning (Xarelto vs. 
VKA): HR 1,03 (KI 0,96–1,11) p=0,44.
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Erfaringene med Helse Sør-Øst som 
byggherre gir grunn til bekymring. 

Som kjent er begge de nye sykehusene 
i regionen altfor små. Ahus er ikke i 
nærheten av å håndtere oppgavene 
innenfor eget opptaksområde. Egen-
dekningen er knapt over 60 prosent,  
og sykehuset har om lag en milliard i 
gjestepasient-utgifter årlig. Sykehuset 
Østfold var overfylt fra første åpnings-
dag i 2015. Enkeltrom må anvendes 
som dobbeltrom, og sykehuset plan-
legger både utbygging av akuttmottak 
og sengefløy med 90 flere senger.

Oslo Universitetssykehus skal de 
nærmeste årene håndtere en betydelig 
oppgave vekst som følger av flere og 
eldre innbyggere. I tillegg planlegges 
det tilbakeføring av bydeler fra Gro-
ruddalen og tilbakeføring av Sagene 
bydel fra Lovisenberg sykehus. Totalt 
dreier dette seg om et opptaksområde 
på 150 000 innbyggere. Hvorvidt de 
absolutte sengetallene innenfor psy-
kisk helse og somatikk endres er altså 
ikke et egnet utgangspunkt for å vur-
dere om kapasiteten vil være tilstrek-
kelig. En må i stedet dykke inn i fram-
skrivninger og beregninger av veksten i 
behovet for å finne ut hvilke forutset-
ninger som er lagt til grunn. 

Her møter vi på den nasjonale fram-
skrivningsmodellen. Denne legger til 
grunn ulike «endringsfaktorer» som 
medfører et fratrekk i sengetallet på 
mellom 20 og 30 prosent av det beho-
vet som beregnes. Om dette lar seg 
realisere på noen god måte kan vi jo 
lure på. Erfaringene fra Ahus, og Norges 
mest digitaliserte sykehus i Østfold gir 
ikke grunn til udelt optimisme. At 

kommunene skal ta over en betydelig 
større del av byrden er det også grunn 
til å være skeptisk til. Med eldrebølgen 
vil belastningen på den kommunale 
helsetjenesten uansett øke drastisk. 

Tabellen over illustrerer «beregning-
ene» frem til 2035 for oppholdsdøgn 
innen psykisk helse og avhengighet 
[PHV], og som danner grunnlaget for 
antall senger i voksenpsykiatrien i nye 
OUS. Grunnet befolkningsvekst og 
sykelighet øker behovet for psykiatriske 
døgnplasser med 40%. «Endringer», 
blant annet gjennom overføring til 
kommunen, gjør at HSØ mener det er 
behov for færre senger i 2035 enn vi 
har i dag.

Men den nasjonale framskrivnings-
modellen er ikke den eneste svakheten 

med prioriteringene gjort i OUS. Det  
er gjort andre valg forut for framskriv-
ningene som i betydelig grad påvirker 
dimensjoneringen.

Aktiviteten som i dag er lokalisert  
til Rikshospitalet er unntatt fra fram-
skrivningene. Det forutsettes at denne 
virksomheten skal håndteres innenfor 
det samme arealet som de i dag har til 
rådighet. I perioden ventes det imid-
lertid en betydelig behovs-vekst på i 
størrelsesorden 30 prosent. At dette 
skal kunne håndteres innenfor dagens 
bygninger på Gaustad – som ikke har 
vært utvidet siden åpning i 2000  
– fremstår som usannsynlig. 

En betydelig del av lokalsykehusakti-
viteten som i dag håndteres ved Ullevål 
forutsettes flyttet til de private ideelle 

Dimensjonering av Nye OUS
Planene for utvikling av Oslo Universitetssykehus er omstridt av ulike  
grunner. Mest oppmerksomhet har kanskje vært rettet mot nedleggelsen  
av Ullevål og den påfølgende planlagte oppsplittingen av akutt og beredskaps
funksjonene som i dag er samlet der. Men andre forhold kan vise seg å bli  
vel så problem atiske. Blant de viktigste er dimensjoneringen av de  
planlagte sykehusene. 

Av Erik Høiskar, vara FTV, Oslo universitetssykehus	

	

[Sykehusbygg	september	2018,	En oppdatering av dimensjoneringsgrunnlag for virksomhetsmodell OUS etappe 1] 

Tabellen illustrerer «beregningene» frem til 2035 for oppholdsdøgn innen psykisk helse og 
avhengighet [PHV] som danner grunnlaget for antall senger i voksenpsykiatrien i nye OUS. 
Behovet, pga befolkningsvekst og syklighet øker med 40%, «endringer» med blant annet 
overføring til kommunen gjør at HSØ mener det er behov for færre senger.  

Men den nasjonale framskrivningsmodellen er ikke den eneste svakheten i framskrivningene 
gjort i OUS. Det er gjort andre valg forut for framskrivningene som i betydelig grad påvirker 
dimensjoneringen:  

Aktiviteten som i dag er lokalisert til Rikshospitalet er unntatt fra framskrivningene. Det 
forutsettes at denne virksomheten skal håndteres innenfor det samme arealet som de i dag 
har til rådighet. I perioden ventes det imidlertid en betydelig behovs-vekst på i størrelsesorden 
30 prosent. At dette skal kunne håndteres innenfor dagens bygninger på Gaustad – som ikke 
har vært utvidet siden åpning i 2000 – fremstår som usannsynlig.  

En betydelig del av lokalsykehusaktiviteten som i dag håndteres ved Ullevål forutsettes flyttet 
til de private ideelle sykehusene. Av om lag 160 000 episoder som i dag behandles på Ullevål 
skal 60 000 flyttes til Rikshospitalet. De øvrige 100 000 forutsettes overført til Lovisenberg og 
Diakonhjemmet. Det legges til grunn at disse sykehusene skal ha 100 prosent egendekning 
innenfor egne fagområder. Dette er en forutsetning som det ikke kan være noen realisme i. 
Ingen av sykehusene i Helse Sør-Øst kan framvise en egendekning i denne størrelsesorden, og 
det ville da heller ikke være ønskelig. Det mest outrerte eksempelet er kanskje intensiv. HSØ 
sine planer for nye OUS forutsetter at både Diakonhjemmet og Lovisenberg skal etablere 
svære intensivavsnitt med 18 plasser hvert sted. For Lovisenberg en formidabel økning fra 
dagens to plasser.  

[Sykehusbygg septem
ber 2018, E

n oppdatering av dim
ensjoneringsgrunnlag for virksom

hetsm
odell O
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S etappe 1]
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sykehusene. Av om lag 160 000 episoder 
i 2035 flyttes ca 60 000 til Rikshospitalet. 
De øvrige 100 000 forutsettes overført 
til Lovisenberg og Diakonhjemmet, noe 
som gir en betydelig vekst i kirurgisk 
aktivitet for disse sykehusene. Det 
legges til grunn at disse sykehusene 
skal ha 100 prosent egendekning innen- 
for egne fagområder. Dette er en forut-
setning som det ikke kan være noen 
realisme i. Ingen av sykehusene i Helse 
Sør-Øst kan framvise en egendekning i 
denne størrelsesorden, og det ville da 
heller ikke være ønskelig. Det mest 
outrerte eksempelet er kanskje intensiv. 
HSØ sine planer for nye OUS forutsetter 
at både Diakonhjemmet og Lovisenberg 
skal etablere svære intensivavsnitt med 
18 plasser hvert sted. For Lovisenberg en 
formidabel økning fra dagens to plasser.

 Flere andre forhold rundt planer og 
dimensjoneringen av Nye OUS kunne 
vært trukket fram, blant disse antallet 
arbeidsplasser det planlegges med. 
Planene for nye Aker gir særlig grunn 
til bekymring. Innenfor radiologi er 
det planlagt med 20 arbeidsstasjoner 
totalt. Bare en enkelt av seksjonene 

teller flere radiologer. Antallet er i 
størrelsesorden 1/3 av behovet. Totalt 
planlegges det med en betydelig reduk-
sjon i antall stasjoner for radiologer i 
nye OUS sett opp mot hva vi har i dag, 
til tross for en voldsom vekst i aktivitet 
og undersøkelser innen radiologi. Også 
andre funksjoner og areal er av betyd-
ning, som areal for klinisk forskning.  
I sykehuset som i dag produserer mer 
enn halvdelen av landets kliniske 
forskning er det knapt avsatt areal til 
denne aktiviteten. Arealer avsatt til 
kontorer er svært lavt, hvor en tenker 
seg mobile løsninger og «kontoret i 
lomma». Vanskelige og taushetsbelagte 
samtaler må tas i en «bås».

Som vi ser er det gjort en rekke valg 
– også ut over bruk av den nasjonale 
framskrivningsmodellen – som vil ha 
avgjørende betydning for om syke-
husene har tilstrekkelig kapasitet og  
vil settes i stand til å levere helsetjen-
estene befolkningen vil ha behov for. 
Vi som tillitsvalgte forsøker å følge 
med på hvilke valg som gjøres, men det 
er vanskelig å få innsyn i og oversikt 
over planene som legges. Å finne fram 

til framskrivningsgrunnlaget og valgene 
som er gjort i forkant av selve fram-
skrivningene har båret preg av et grave - 
arbeid. Framskrivningsrapportene er 
utarbeidet av enkelt ansatte i Sykehus-
bygg. Rapportene har etter det vi kjen-
ner til ikke vært behandlet verken i 
sykehusets styre eller Helse Sør-Øst 
sitt styre, annet enn som et ikke trykket 
vedlegg langt nede i en styresak. Verken 
Oslo kommune eller de private ideelle 
sykehusene har blitt informert om de 
betydelige volumene med pasient-
behandling de forutsettes å skulle ta 
over fra Oslo Universitetssykehus i 
årene som kommer. Kvalitetssikringen 
av dimensjoneringen og tilhørende 
risikoanalyse er fraværende. En må 
konkludere med at HSØ igjen risikerer 
å bygge nye sykehus med for liten 
 kapasitet. Grunnet Oslo sin størrelse 
og OUS sitt ansvarsområde er under-
dimensjoneringen i dette tilfelle av en 
helt anen skala enn i Østfold og Akers-
hus. Det er heller ingen andre sykehus 
bak OUS som kan ta over pasientene,  
et perspektiv som også burde bekymre 
ledelse i HSØ.  •

Tabellen viser framskrivning av somatisk aktivitet for pasienter 
som er planlagt flyttet fra OUS til Diakonhjemmet og Lovisen-
berg sykehus. Døgn, dag og poliklinikk. 

 

Tabellen viser antall episoder som flyttes mellom de forskjellige sykehusene og som danner 
grunnlag for framskrivning. Netto flyttes det over 62000 episoder til Diakonhjemmet og 
Lovisenberg sykehus -2017 tall, og som framskrives. 

 

 

Tabellen	viser	framskrivning	av	somatisk	aktivitet	for	pasienter	som	er	planlagt	flyttet	
fra	OUS	til	Diakonhjemmet	og	Lovisenberg	sykehus.	Døgn,	dag	og	poliklinikk.		

[Sykehusbygg	september	2018,	En oppdatering av dimensjoneringsgrunnlag for virksomhetsmodell OUS etappe 1] 

Tabellen viser antall episoder som flyttes mellom de forskjellige syke-
husene og som danner grunnlag for framskrivning. Netto flyttes det 
over 62000 episoder til Diakonhjemmet og Lovisenberg sykehus -2017 
tall, og som framskrives.

Alle tabellene er hentet fra fremskrivningsrapporten fra  
Sykehusbygg 2018, En oppdatering av dimensjoneringsgrunnlaget  
for OUS etappe 1.

 

Tabellen viser antall episoder som flyttes mellom de forskjellige sykehusene og som danner 
grunnlag for framskrivning. Netto flyttes det over 62000 episoder til Diakonhjemmet og 
Lovisenberg sykehus -2017 tall, og som framskrives. 

 

 

Tabellen	viser	framskrivning	av	somatisk	aktivitet	for	pasienter	som	er	planlagt	flyttet	
fra	OUS	til	Diakonhjemmet	og	Lovisenberg	sykehus.	Døgn,	dag	og	poliklinikk.		

[Sykehusbygg	september	2018,	En oppdatering av dimensjoneringsgrunnlag for virksomhetsmodell OUS etappe 1] 

SYKEHUSBYGG



OVERLEGEN 1-202262

››
Det at dette ikke er vedtatt 
på vanlig måte av lokale 
myndigheter – gjør jo at man 
må anta at vanlige spille-
regler ikke gjelder? 

Stikkene kan markere 
andre bygg eller forunder-
søkelser i forbindelse med 
forprosjektet. Det er mange 
bygg som skal settes opp på 
eksisterende Rikshospitalet 
(RH) før bygging av selve «nye 
Rikshospitalet». RH vil bli en 
kontinuerlig byggeplass de 
neste 10-12 år. Det i seg selv 
er bekymringsfullt med tanke 
på hvordan det vil påvirke 
pasientbehandlingen og 
arbeidsmiljøet for de ansatte. 

Hvorvidt man følger 
 vanlige spille regler er det all 
grunn til å etterspørre. Plan- 
og bygningsetaten (PBE) har 
jobbet med «nye OUS» i 
drøye 2 år, og HSØ/OUS 
sliter med å finne løsninger 
som tilfredsstiller sykehuset 
behov innenfor PBEs rammer. 
PBE har blant annet bedt 
om vurdering fra Oslo kom-
mune angående deres evne 
til å ta på seg den egendek-
ningen som er lagt til grunn 
for kapasitetsberegningene i 
sykehus. 

Helseministeren har uttalt 
at hun vurderer statlig regu-
lering som et  verktøy for å 
komme videre i prosessen. 
Ved statlig regulering er det 
risiko for at prosessen vil 
være mer lukket og foregå 
innad i departementet. Man 
mister da anledning til å 
spille inn faglige argumenter 
og påvirke virksomhetsinn-
hold. Departementets 
 vektlegging av regulatoriske 
og virksomhetsmessige 
forhold vil i mindre grad 
være kjent.

I en åpen politisk prosess  
i bystyret vil det være større 
anledning til å spille inn 
argumenter omkring over-
ordnede spørsmål, særlig 
sett opp mot samhand ling 
mellom OUS og Oslo kom-
mune.

Statlig regulering brukes  
i en situasjon hvor staten 
ikke vil godta Oslo bystyrets 
beslutning i reguleringssaken. 
Dette tilsier at prosessen 
låses til foreliggende planer 
hvor det allerede eksisterer 
usikkerhet omkring mulig-
heter for tilfredsstillende 
løsninger innen funksjon-
alitet og kapasitet.

Klok av tidligere skade  
er det lagt stor vekt på 
 «Ansattmedvirkning» i denne 
prosessen. Derfor startet dette 
opp med en organisasjon der 
de mange ulike prosjekt-
grupper på en regelmessig 
basis skulle avholde møter ute 
i organisasjonen – for å holde 
resten av de ansatte opp-
datert om fremgang, og inn-
spill fra de som IKKE satt i 
gruppene skulle kunne tas 
med tilbake. Tidligere, hadde 
vi faktisk noen møter - nå er 
det lenge siden. Som sentrale 
tillitsvalgte -  hvordan mener 
dere dette fungerer?  

Det er ingen tilbakemeld-
inger nå fordi prosessen er 
utsatt i ca 3mnd grunnet 
behov for bearbeiding av 
 planene. Dette skyldes PBEs 
innsigelser hvor HSØ/OUS 
sliter med å få plass til all 
ønsket aktivitet innenfor 
tomte arealene. I tillegg har 
det vært utford ringer med 
kostnader i prosjektet for å 
imøtekomme den økonomiske 
rammen. Alt nå er det gjort 
kutt i funksjonelt areal for å 
redusere kostnadene.

Medvirkningen som har 
skjedd så langt har avdekket 

arealmangel innenfor en 
rekke områder, blant annet 
til forskning og undervis-
ning, fødsels omsorg, ar-
beidsplasser, kontor og 
 kjøkken. Ansattes med-
virkning er fragmentert og 
fungerer dårlig. Deres inn-
spill gjenfinnes  i varierende  
grad planene, og det er 
 manglende helhet i pro-
sjektet. Det har sammen-
heng med hvordan prosjektet 
er organisert. Selve byggene 
tegnes av HSØs arkitekter 
(HSØ prosjektorganisasjon), 
og der er det ingen involver-
ing av de ansatte. OUS orga-
niserer medvirkningen og 
har laget medvirknings-
grupper (MVG) innenfor de 

Nye OUS er ikke behandlet av Bystyret – og det er ikke flertall for dette blant  
lokalpolitikerne. Ordfører Marianne Borgen er sint og lei overkjøring ifølge avisa 
Vårt Oslo. Prosjektet går dog sin gang i en egen prosjektorganisasjon i sykehuset, 
og man ser nå det settes opp «stikker» av oppmålingsvesenet nedenfor Riks
hospitalet; vi kjenner alle til at tenkt oppstart av prosjektet nærmer seg.

Intervjuet av Arild Egge, redaktør

Anne Marit Wang Førland

En liten oppdatering fra Norges 
største fastlandsprosjekt - Nye OUS
Intervju med foretakstillitsvalgt Anne Marit Wang Førland,Oslo universitetssykehus
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forskjellige funksjonsom-
rådene. Det er ingen over-
bygging for MVG, noe som 
gjør at det ikke er noen 
 direkte kommunikasjon 
mellom HSØ og MVG. 
 Programstyret for nye Aker/ 
RH som tar en rekke beslut-
ninger, tar heller ikke hen-
syn til hva MVG melder inn. 
Tillitsvalgte er heller ikke 
involvert i kontaktmøte 
mellom HSØ og OUS. Videre 
bearbeiding av prosjektet i 
utsettelsesperioden har 
skjedd uten medvirkning  
og er med på å under grave 
medvirkningsgruppenes 
 betydning.

Rokadeprosjektet – den 
første store oppgaven – en 
følge av at man skal starte det 
hele med å rive C1-blokken 
som inneholder en rekke 
viktige funk sjoner for den 
daglige drift, hvor står det? 
Kan man tenke seg at dette 
lar seg gjennomføre under 
normal drift, er det effektivi-
sering som er svaret her 
også?

Rokadeprosjektet har hatt 
store problemer. Gruppen 
har presentert flere  gode 
løsninger som ivaretar de 
ulike aspekter. Dessverre 
har stadig endrede planer  
og signaler fra nye OUS ved 
HSØ prosjektorganisasjon 
(HSØ-PO) umuliggjort  
gode løsninger. Endringene 
 vanskeliggjør funksjonelle 
løsninger som ivaretar pasi-
entbehandlingen og opprett-
holder kvaliteten på tjenest-
ene under en byggeperiode.   
Etter snart 2 år er vi derfor 
enda ikke i mål med en ved-
tatt plan for Rokaden, noe 
som er helt nødvendig for å 
kunne komme i gang med 
nybygg. 

C1 er planlagt revet sam-
tidig med full sykehusdrift.  
I tillegg er det lagt opp til 
effektivisering av driften i 

alle årene fremover til nye 
bygg står ferdig. Denne 
 effektiviseringen skal skje i  
en krevende byggeperiode 
og er forbundet med høy 
risiko for manglende gjen-
nomføring. Man kan også 
spørre seg om de miljø-
messige konsekvens ene av  
å rive relativ ny bygnings-
masse som C1 og hotellet,  
i det hele tatt er vurdert.  
Et nytt aspekt er at bygg  
C2 (3 etasjer med kliniske 
avdelinger) kan vise seg 
ubrukelig som pasientarealer 
fordi planlagt M-bygg er 
høyt og nært beliggende C2. 
Det kan derfor bli  ulovlig å 
ha pasienter der grunnet 
mangel på dagslys. Problemet 
er spilt inn til HSØ-PO, men 
de har ennå ikke klart eller 
ønsket å gi et svar. Flere er 
redde for at dette  under - 
kommuniseres, og at HSØ-PO 
vil søke om dispensasjon i 
ettertid. Konsekvensen kan 
til slutt bli en  aksept for 
mindre pasientareal. Dette 
viser hvor vanskelig det er å 
bygge så tett på eksisterende 
sykehus som HSØ-PO plan-
legger.

Til dere som har fulgt 
 denne prosessen og har bedre 

kjennskap til saksgangen – 
hvilke deler av Det nye OUS 
er vedtatt? Fremstillingen ute 
i organisasjonen er at dette er 
vedtatt – «nå må vi bare 
komme i gang».  Vi ser jo den 
hektiske møtevirksomheten, 
og aner at opp målingsvesenet 
har vært på plass. Men - så 
husker vi også partienes 
standpunkter fra valgkampen. 
De ble kanskje modifisert på 
Hurdal?

Når det gjelder nye Aker 
og nye RH er det kun vedtatt 
å utrede nye sykehusbygg på 
Aker og Gaustad. Denne 
utredningen består av flere 
faser, og nå er vi i forpro-
sjektfase. Vedtaket om  reali - 
sering og bygging av nye 
Aker og nye RH avhenger  
av 3 forhold: 
•  Gjennomført forprosjekt 

med planer for tilfreds-
stillende sykehusdrift i 
henhold til behovet   
OUS har.

•  Økonomisk analyse av 
investeringskostnadene 
sett opp mot gevinst-
beregning og effektivi-
sering  i forhold til 
 finansiering. 

•  Godkjent regulering av 
PBE.  

Det betyr at endelig vedtak 
om å bygge nye Aker/ RH 
først vil skje etter at PBE og 
Oslo kommune har behandlet 
og godkjent byggesøknaden, 
og HSØ har gjennomført 
forprosjektet. Vi ser at det 
likevel gis  inntrykk av at 
planene er vedtatt, og at det 
er et sterkt behov for frem-
drift for å hindre forsinkelser 
i byggeplanene. Det til tross 
for viten om uavklarte for-
hold og mangler som ikke 
lar seg løse innenfor avsatt 
areal og økonomiske ramme. 
Hurdals-platt formen er 
dessverre bare en bekreftelse 
på en ny regjerings vilje til å 
fortsette i samme retning 
som tidligere. Hvorvidt 
tanken om å flytte Grorud-
dalens befolkning «så raskt 
som mulig» til OUS endrer 
på nye OUS planer, er høyst 
usikkert. Per nå er det ingen 
mulighet for at Stovner og 
Grorud bydeler får plass på 
nye Aker. 

Alle som har gjennomført 
privat byggeprosess i Oslo, 
vet at Plan- og Bygnings-
etaten kan være en tøff 
 motstander - Staten er altså 
likevel tøffere!  •

SYKEHUSBYGG
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››
Of-styret møttes på Legenes hus,  
men Of er heller ikke fritatt for Covid- 
smitte og leder Geir Arne Sunde,  
 ønsket velkommen til landsrådsmøte 
fra hjemme-isolasjon. 

Hva har skjedd siden forrige  
landsrådsmøte i november 2021?
Blåreseptsaken har skapt store 
media oppslag, og er en sak som sen-
tralstyret og resten av Legeforeningen 
har jobbet intenst med i januar og 
februar. Både Legeforeningen og Of er 
fornøyd med at forskriften som kan 
bøtelegge leger som skriver ut blå-
resepter er satt på vent – dette følges 
opp tett videre av Legeforeningen i  
tett dialog med myndigheter, pasient-
organisasjoner og media. 

Medlemsregisteret: En annen 
 viktig sak som Of-styret har jobbet 
langsgående med over flere år er å få  
et korrekt medlemsregister; slik at våre 
medlemmer er registrert riktig i Over-
legeforeningen. Prosessen er nå langt 
på vei gjennomført og Overlegeforen-
ingen er nå største yrkesforening i 
Legeforeningen med nesten 12000 
medlemmer.

Politisk arbeid: Leder har, sammen 
med Presidenten og lederne i AF og 
Ylf, gjennomført en serie møter med 
alle de politiske partiene, helse-og- 
omsorgskomiteen, samt statsråden og 
ledelsen i HOD – for å diskutere Of og 
sentralstyrets kjernesaker: sykehus-
bygg, spesialist- og videre/etterutdan-
ning, og fastlegekrisen og pandemien.

Tillitsvalgtkontakt: Of-styret har i 
samarbeid med Ylf etablert ukentlige 
TEAMS møter med FTV fra hele landet 
angående koronasituasjon. Her deltar 
også legeforeningens jurister, og Presi-
dent ved anledning. Dette har blitt en 
viktig møtearena hvor man kan ta opp 
utfordringer som man som tillitsvalgte 
står i, samtidig som de to yrkesforening - 
ene sentralt får informasjon om hva 
som er status og utfordringer ved de 
ulike foretakene. En stor takk til sekre-
tariatet i Of som er en kontinuerlig og 
viktig støtte i mange prosesser samt 
arbeidet til kurskomite og lederutvalg.

Frikjøp av nestleder  
og mulige vedtektsendringer
Heretter fulgte et landsrådsmøte om 
frikjøp for nestleder, Ståle Clementsen, 

ble behandlet og styret fikk tilslutning 
til å ferdigstille avtalen av landsrådet. 
Dette fordi leder ikke tar ut fullt fri-
kjøp og behovet for tilgjengelighet i 
sekretariatet har økt. Avtalen skal 
 evalueres etter 6 måneder.

Marie Skontorp orienterte om status 
fra arbeidsgruppen angående vedtekts-
endringer og det ble lagt frem resultater 
fra en Questback-undersøkelse til Of´s 
medlemmer der 2700 har svart. Fler-
tall av medlemmene angir liten kunn-
skap om Of´s vedtekter. Det ble også 
spurt om hvilken modell som skal 
 velges for landsrådets sammensetning. 
Skal landsrådets medlemmer velges 
med helseforetaket som valgkrets, eller 
med lokalforeningene (de gamle fylkene) 
eller en hybridløsning. Det ble også 
diskusjon om Of medlemmer som er 

Ofs landsråd- og tariffkurs 
9. februar 2022 - også med spennende  
fokus på fagforeningshistorie

Overlegeforeningen (Of) arrangerer hvert år tariffkurs for våre tillitsvalgte over hele  
landet i forkant av lønnsforhandlinger. Årets tariffkonferanse ble avholdt 9. februar;  
heldigital grunnet covidsituasjonen.

Av Solveig Nergård og Mathis Heibert, styremedlemmer Of

Fra høyre president Anne-Karin Rime, nestleder Ståle Clementsen og sekretariatsleder Edith 
Stenberg.
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ledere i sykehus kan sitte i Ofs lands-
råd / styret. Arbeidsgruppen skal nå 
jobbe videre med et første utkast til 
vedtektsendringer som skal presenteres 
for landsrådet i april.

Styret diskuterte vårkurset 2023 
med landsrådet, og vil legge frem en 
sak om dette til neste landsrådsmøte. 

Prioriteringer i årets oppgjør
Jus- og arbeidslivsavdelingens orien-
tering om situasjonen før årets hoved-
oppgjør og forhandlingssjef Hanne 
Gillebo-Blom la frem en flott oversikt. 
Det er satt ned en arbeidsgruppe som 
skal se på sosiale rettigheter for 
 arbeidstakere over 67 år og det skal ses 
nærmere på lønnsdata og forsvarlig-
hetsvurderinger med tanke på arbeids-
tid og vernebestemmelser. Viktige 
tema for Of er etterutdanning og 
 kompetanseutvikling for spesialister, 
mulig justering av frontfagmodellen  
og lønnsmodellen. Det planlegges fel-
les styremøte med Ylf før årets krav 
blir levert. Jørgen Hellwege som er 
nyansatt som rådgiver i JA-avdelingen 
ga interessante innsyn i Ofs lønnsdata 
som Spekter har oversendt for perioden 
2013-2020.  Tillitsvalgte landet rundt 
kunne så gi sine innspill / ønsker om 
prioriteringer i årets lønnsforhandlinger. 

Mange engasjerte deltakere - vi hadde 
en fruktbar og konstruktiv diskusjon.

«Streik! – gjennom  
nesten to århundrer»
Et høydepunkt i tariffkursene er 
 eksterne foredragsholdere og i år holdt 
Jonas Bals, mangeårig skribent i 
 «Klassekampen», tidligere rådgiver  
til Jonas Gahr Støre og nå ansatt i LO, 
et foredrag basert på hans aktuelle bok 
«Streik!» - en historisk avhandling om 
arbeidskonflikter, rettigheter og hvor-
dan dagens system og partsforholdene 
gradvis har blitt til.

Han tok oss med på et spennende 
historieforedrag - preget av konflikter 
og dialog - gjennom tiden med fascisme 
der fagbevegelsen ble tilsidesatt, gjen-
nom etterkrigstiden og opp mot nylige 
arbeidskonflikter.  – Vi må huske at 
arbeidere i Norge for kun 100 år siden 
hadde nærmest ingen rettigheter. 
Streikevåpenet ble allerede tatt i bruk 
på 1850-70 tallet og arbeidskonfliktene 
hadde ofte voldelige forløp. Bals trakk 
frem fyrstikkarbeidernes streik som 
samlet opp til 15.000 deltakere i stille 
tog i Oslo og som synliggjorde 
arbeiderklassen for de fleste.

 «Union busting», altså knusning av 
fagforeninger har dessverre blitt nær-

mest akseptert i andre land der store 
selskaper har blitt dominerende og 
arbeidernes organisasjonsgrad har blitt 
lav. Interessemotsetninger og utford-
ringsbildet er nokså uendret gjennom 
tiden og han siterte Bjørnstjerne 
Bjørnson som fremsnakket betydningen 
av streik som våpen – fordi alternativet 
er revolusjon og kaos. Til slutt reflek-
terte Bals over hvor vi står i norsk 
 arbeidsliv i dag og om hvor langt vi er 
på veg fra den norske til «Norwegian» 
-modellen der arbeidstakernes rettig-
heter blir utfordret på stadig nye 
 måter.  •

Jonas Bals og Christian Grimsgaard

Lindy Jarosch-von Schweder og Solveig  
Nergård



 

Kontraindikasjoner: Samtidig bruk av sterke CYP3A-hemmere ved oppstart og under  
dosetitreringsfasen hos pasienter med KLL. Samtidig bruk av preparater som inneholder  
johannesurt hos alle pasienter. 
Interaksjoner: Samtidig bruk av sterke eller moderate CYP3A-hemmere øker eksponering av 
venetoklaks. Dosejustering er nødvendig, se preparatomtalen. 
Tumorlysesyndrom: Det er risiko for tumorlysesyndrom (TLS) ved oppstart og under  
dosetitreringsfasen. For informasjon om profylakse og monitorering, se preparatomtalen.  
Nøytropeni: Nøytropeni grad 3 eller 4 er rapportert hos pasienter med KLL. Hos pasienter med 
AML er grad 3 eller 4 nøytropeni vanlig før oppstart av behandling. Antall nøytrofiler kan forverres 
ved bruk av venetoklaks i kombinasjon med et hypometylerende legemiddel og nøytropeni kan 
oppstå på nytt i påfølgende behandlingssykluser. For både AML og KLL bør fullstendig blodtelling 
utføres gjennom hele behandlingsperioden. 
Infeksjoner: Alvorlige infeksjoner, inkl. sepsis med dødelig utfall, er rapportert. Nøye overvåking 
kreves.
Vanligste bivirkninger (≥ 20 %): KLL: Nøytropeni, diaré og øvre luftveisinfeksjoner.  
AML: Trombocytopeni, nøytropeni, febril nøytropeni, kvalme, diaré, oppkast, anemi, fatigue,  
pneumoni, hypokalemi og nedsatt appetitt (venetoklaks i kombinasjon med azacitidin). 

Utvalgt sikkerhetsinformasjon1

Referanser: 1. VENCLYXTO SPC datert 21.06.2021, avsnitt 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.8 og 5.1. 2. https://nyemetoder.no/Documents/Rapporter/
Venetoklaks%20(Venclyxto)_%20ID2018_017%20-%20hurtigmetodevurdering%20oppdatert%2006.08.2019.pdf. 3. https://sykehusinnkjop.no/
seksjon/avtaler-legemidler/Documents/Onkologi/Onkologiske-og-kolonistimulerende-legemidler.pdf. Lesedato: 05.01.2022.

CR=Komplett remisjon, CRi=Komplett remisjon med inkomplett hematologisk gjenoppretting

• Økt totaloverlevelse vs. azacitidin (AZA) alene
 Median totaloverlevelse med VENCLYXTO pluss AZA var 14,7 måneder 

(95 % KI: 11,9-18,7) vs. 9,6 måneder for AZA alene (95 % KI: 7,4-12,7; 
HR=0,66; P<0,001)1

• Flere pasienter i remisjon
 Mer enn DOBLET remisjonsraten vs AZA alene (66 % CR+CRi vs 28 %; 

P<0,001)1

• Redusert behov for transfusjoner
 Transfusjonsuavhengighet oppnådd hos ≥60 % av pasientene1

VENCLYXTO ved AML
Ny indikasjon: Akutt myelogen leukemi (AML)1

NYHET!
AML
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Indikasjon: KLL: Venetoklaks i kombinasjon med obinutuzumab til behandling av voksne med tidligere  
ubehandlet KLL. Venetoklaks i kombinasjon med rituksimab til behandling av KLL hos voksne som har fått minst 
én tidligere behandling.  AML: Venetoklaks i kombinasjon med et hypometylerende legemiddel (HMA) til 
behandling av voksne med nylig diagnostisert AML som er uegnet for intensiv kjemoterapi.

Dosering: KLL: Startdosen er 20 mg én gang daglig i 7 dager. Dosen skal økes gradvis i 5 uker opp til daglig 
dose på 400 mg (uke 2: 50 mg/dag, uke 3: 100 mg/dag, uke 4: 200 mg/dag, fra og med uke 5: 400 mg/dag).  
AML: Dosen  økes gradvis over 3 dager til en daglig dose på 400 mg (dag 1: 100 mg, dag 2: 200 mg, dag 3: 
400 mg). Deretter 400 mg daglig i påfølgende sykluser à 28 dager. For mer informasjon om dosering og  
kombinasjoner, se pkt. 4.2 i preparatomtalen.

Pris og refusjon: Venetoklaks forskrives på H-resept. *KLL: Venetoklaks er besluttet innført i kombinasjon med 
et anti-CD20-antistoff til behandling av voksne pasienter med tidligere ubehandlet KLL med 17p-delesjon/
TP53-mutasjon og/eller 11q-delesjon, og i kombinasjon med rituksimab til behandling av voksne pasienter  
med KLL som har mottatt minst én behandling der tidligere behandling ikke har vært behandling med  
signalveishemmer. Det er inngått en prisavtale med Sykehusinnkjøp HF (LIS anbud 2107 Onkologi), hvor  
venetoklaks er rangert først. AML: Beslutning for AML fra Beslutningsforum avventes.  
Pakninger og listepriser: 10 mg: 14 stk. kr 7612,50; 50 mg: 7 stk. kr 6347,10; 100 mg: 7 stk. kr 6347,10;  
14 stk. kr 12657,90; 112 stk. kr 78747,40. Reseptgruppe C. 

For utfyllende informasjon se Felleskatalogen / preparatomtalen.

Utvalgt produktinformasjon1

CR=Komplett remisjon, CRi=Komplett remisjon med inkomplett hematologisk gjenoppretting

† VENCLYXTO i kombinasjon med rituksimab er anbudsvinner i gruppen av pasienter som 
har fått tilbakefall av kronisk lymfatisk leukemi og ikke har fått signalveishemmer.3

• Innført til behandling i alle linjer*1

• Kostnadseffektivt†2

• Tidsbegrenset behandling1

VENCLYXTO ved AML VENCLYXTO ved KLL

NYHET!
KLL
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Om få år vil det være flere personer 
over 65 år enn personer under 20 

år i Norge. Antall personer over 70 år 
vil doble seg de neste 30 årene, og be-
regninger utført av Statistisk sentral-
byrå viser at økningen blir spesielt stor 
blant de som er 80 år og eldre.

Dette kan vi glede oss over. Tallene 
er et bevis på at helsa vår aldri har vært 
bedre. Vi har en helsetjeneste som bidrar 
til at mange kan leve lange og gode liv. 
Den medisinske og teknologiske ut-
viklingen bidrar i stor grad til det.

En aldrende befolkning gir oss også 
mange utfordringer, og den varslede 
eldrebølgen preger helseforetakenes 
utviklingsplaner. Hvordan skal syke-
husene og helsetjenesten for øvrig 
ruste seg til å håndtere flere eldre? 
Heldigvis taler alt for at morgendagens 
80 åringer ikke bare vil leve lenger, 
men også være friske lengre. Vi må 
likevel forberede oss på å behandle 
flere, særlig eldre syke. Hva vil syke-
husene ha behov for av arbeidskraft de 
neste årene? Hvordan skal vi sikre oss 
god rekruttering og riktig kompetanse?

Det kan være mange meninger om 
dette, men uansett ståsted og profesjon: 
Det finnes neppe én løsning når vi skal 
jobbe med rekruttering og kompetanse. 
Vi må trolig jobbe mer strukturert og 
langsiktig med rekruttering og utvik-
ling av kompetanse enn det vi har gjort 
til nå. Vi må bruke nye IT systemer for 
å ha oversikt over og videreutvikle 

kompetansen både for våre enkelte 
fagfolk og for enheter i sykehusene  
på ulike nivåer. Vi må utnytte digitali-
seringen der det er mulig og dele flest 
mulig av de læringsressursene vi 
 utvikler. 

De siste månedene har det vært 
mange saker i mediene om «ansattflukt 
fra sykehusene», og det er skapt et 
inntrykk av at mange ansatte slutter 
fordi de ikke orker mer. Tallene våre 
viser heldigvis en annen virkelighet på 
overordnet nivå. Det er ikke flere som 
slutter nå enn tidligere. Vi skal likevel 
på ingen måte nedtone høyt gjennom-

trekk av ansatte som et viktig problem. 
Mange enheter hadde for høyt gjennom- 
trekk før epidemien, og at bildet ikke 
har endret seg i stort siste to år er ikke 
godt nok. Det er også en risiko for at en 
del har holdt ut gjennom pandemien, 
men vil vurdere å slutte når verden 
normaliserer seg. Vi må nå gjøre alt  
vi kan for at så mange som mulig skal 
ønske å forbli i helsetjenesten. Vi 
 trenger å beholde alle de flinke fag-
folkene vi kan. 

Det er lite fremtidsrettet å utdanne 
folk til jobber i helsetjenesten hvis 
ansatte slutter i løpet av få år. Det er 

RHFSPALTEN

Vi trenger flere ansatte
og mer kompetanse

Det er mye vi ikke vet om fremtiden, men vi vet at helsetjenesten har behov for flere ansatte  
og mer og ny kompetanse. Vi må derfor beholde og rekruttere dyktige fagfolk, men også sørge 
for at ansatte har den kompetansen som trengs. 

Av Terje Rootwelt, adm.direktør, Helse Sør-Øst››
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frustrerende både for dem som har ut - 
dannet seg, og for dem som rekrutterer. 
Det må derfor være en høyt prioritert 
oppgave for oss alle å bidra til at nyan-
satte blir værende når de begynner å 
jobbe i helsetjenesten. Vi må ta godt 
imot alle nyansatte, sikre at de får nød-
vendig opplæring, kompetansepåfyll i 
hele yrkeskarrieren og passe på at de 
blir integrert i gode og trygge arbeids-
miljø. Her må vi alle bidra til at våre 
kjerneverdier viser seg i våre daglige 
handlinger; trygghet, kvalitet og 
 respekt.

Når ansatte får ansvar, muligheten  
til å videreutvikle sin kompetanse og 
tilstrekkelig tid til å ivareta sitt sine 
oppgaver, så skaper det motivasjon. 

For å ha mulighet til å løse et stadig 
voksende oppdrag, med en ikke ube-
grenset tilgang til ansatte med spesial-
kompetanse, må vi samarbeid i team   
og fordele oppgavene på en hensikts-
messig måte på våre sykehus. 

Her vil den nyopprettede helseper-
sonellkommisjonen kunne gi viktige 
innspill. Det er avgjørende at vi får til 
gode prosesser med de ansattes organi-
sasjoner hvis vi skal lykkes med dette 
arbeidet. Hvilke oppgaver er det våre 
sykehus skal ivareta, og hvordan skal 
våre ulike fagfolk sammen utføre dem?

Utviklingen av våre prehospitale 
tjenester er et godt eksempel på opp-
gavedeling. Teknologien og medisinen 
har utviklet seg, og takket være et stort 
kompetanseløft blant ambulansearbei-
derne, utfører de langt flere oppgaver i 
dag enn for få år siden. Det har ført til 
en bedre helsetjeneste, men det har 
også gjort jobben som ambulansear-
beider mer spennende. 

Et forskningsprosjekt i Vestre Viken 
viser at spesialutdannede sykepleiere er 
gode til å stille diagnoser og behandle 

mindre ortopediske skader. Erfaringen 
fra prosjektet viser at nyutdannede 
leger setter pris på kompetansen til 
erfarne sykepleiere. Når vi har et åpent 
og tillitsbasert samarbeid mellom ulike 
profesjoner, er det enklere å finne 
fleksible løsninger.

Sykepleiere på barneavdeling for 
allergi og lungesykdommer i OUS 
 ivaretar nå hele dagbehandlingsfor-
løpet med kostprovokasjon hos barn 
med mistenkt matvareallergi. Over-
legene har fått frigjort tid til annet 
arbeid.

Sykehusene våre er i stor grad orga-
nisert slik de var for 30 år siden, med 
mange av de samme yrkesgruppene. 
Men mange oppgaver har endret seg, 
med ny teknologi, nytt utstyr og nye 
behandlingsmetoder som stiller krav 
til ny kompetanse. Da må vi også ha 
mot til å rekruttere nye typer fagfolk  
til helsetjenesten slik at flest mulig kan 
gjøre det de har best forutsetninger for 
å gjøre. Vi trenger ansatte med IKT- 
kompetanse, ingeniører, statistikere, 
logistikkarbeidere og andre. Disse nye 
gruppene skal ikke overta pasientbe-
handlingen. Målet må være at ny 
 kompetanse skal støtte helsetjenesten 
slik at leger, sykepleiere og annet 
 helsepersonell skal bruke tiden sin  
på de de kan aller best.

Vi trenger å utdanne flere hvis vi  
skal få hjulene til å gå rundt i fremti-
den. Vi må tenke «hele helsetjenesten», 
og ikke bare på de yrkesgruppene som 
får mest oppmerksomhet i mediene. På 
et sykehus er vi avhengig av alle, og vi 
må sørge for god rekruttering også til 
de mer «usynlige» profesjonene. 

Sykehusene våre opplever allerede at 
det kan være krevende å rekruttere til 
enkelte fagområder, og konsekvensen 
blir at sykehusene konkurrerer om de 

samme ansatte, og for enkelte yrkes-
grupper er det også dragkamp mellom 
sykehus og mellom sykehus og kom-
muner. Det siste året har vi opplevd  
at både sykehus og kommuner tyr til 
kreative løsninger for å lokke til seg 
fagfolk. På lang sikt er ikke dette 
 ønskelig fordi det kan føre til stor 
turnover og lite stabilitet.

Pandemien har vist oss hvor sårbare 
vi er, og hvor avhengig vi har vært av 
utenlandske vikarer og arbeidskraft 
særlig innen intensiv. Det er flott med 
ansatte fra andre deler av verden, og de 
tilfører oss både perspektiver og kunn-
skap vi har behov for, men det er verken 
bærekraftig eller solidarisk å basere vår 
drift på innleid arbeidskraft hverken 
fra Norge eller andre land. Vi må i 
størst mulig grad ha egne ansatte i 
faste, fulle stillinger.

Vi må derfor øke antall utdannings-
plasser i Norge, og dette arbeidet er vi 
godt i gang med på flere områder. Vi 
må samarbeide med utdanningsinstitu-
sjonene om kapasitet, slik at vi best 
mulig kan møte behovene for arbeids-
kraft i fremtiden. Det er særlig viktig at 
våre sykehus stiller med nok praksis-
plasser slik at vi kan få flere studenter 
gjennom. Vi kan samtidig vise oss frem 
som en spennende og god arbeidsplass 
og slik bidra til at studenter senere 
kommer tilbake til oss som gode 
 kolleger.

Stolte ansatte, høy kvalitet og moderne 
pasientbehandling er viktig når vi skal 
få flere unge til å satse på en karriere i 
helsetjenesten. Medienes omtale av 
virkeligheten på sykehusene er ofte 
basert på unntakene, og det er lett å 
bruke ord som «krise», «kollaps» og 
«katastrofe». Feil og uønskede hendelser 
blir store nyheter, og redselen for å bli 
en syndebukk kan svekke interessen 
for å arbeide i helsetjenesten. Nettopp 
derfor er det så viktig at vi er bevisste 
på hvordan vi snakker om arbeids-
plassene våre. Hva vektlegger vi når  
vi snakker om jobben vår til venner  
og familie? Hvordan påvirker vi ung-
dommen til å velge et yrke det er behov 
for? Vi som jobber i helsetjenesten er 
de beste ambassadørene når vi skal 
rekruttere våre kolleger fremover.   •

RHFSPALTEN

         «Det er lite fremtidsrettet å utdanne folk 
  til jobber i helsetjenesten hvis ansatte  
                slutter i løpet av få år»
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Stortingsvalget i høst medførte at 
mange av politikerne i helsefrak-

sjonene til de ulike partiene er nye. 
Andre er gamle travere på Stortinget, 
men nye som helsepolitikere. Noen av 
dem har helsefaglig bakgrunn, men få 
er leger. Formelle møter med helse-
politikere er derfor ofte nyttige i starten 
av perioden, og spesielt inn mot arbeidet 
med statsbudsjettet. I tillegg, har Lege-
foreningen løpende uformell kontakt 
med de ulike partiene for å diskutere 
en rekke helsespørsmål og problem-
stillinger etter hvert som disse be-
handles gjennom året. 

Politisk påvirkningsarbeid og myn-
dighetskontakt er noe alle organisasjo-
ner driver med, også de store fagforen-
ingene, både over og under «radaren». 
Hos oss koordineres dette arbeidet av 
Samfunnspolitisk avdeling (SPOL) i 
Legeforeningens sekretariat. De får 
innspill og samarbeider tett med de 
andre avdelingene i sekretariatet om 
små og store milepæler gjennom året, 
enten det er statsbudsjettet, høringer, 
arrangementer, rapporter eller gene-
relt fremme vår politikk i media. 

Når politisk ledelse i Legeforeningen 
møter stortingspolitikere, er det som 
regel Presidenten og lederne for de tre 
største yrkesforeningene (Of, AF og 
Ylf ) som representerer, i tillegg til 
seniorrådgiver Gisle Bruknapp fra 
SPOL som har ansvaret for å koordinere 
møtene. Generalsekretæren og leder av 
Legeforeningens fagstyre møter også 
ved behov. SPOL planlegger møtene  
og formøtene, og holder stram regi på 
strategi og budskapslinjer i disse pro-

sessene. Dette gir effektive møter med 
travle politikere, og mulighet for både 
uformelle samtaler og gode diskusjo-
ner.

Fra desember til februar, har politisk 
ledelse truffet stortingspolitikere fra 
alle de ulike politiske partiene i en 
serie møter, og avslutter med KrF tors-
dag 3. februar. Vi har også møtt politisk 
ledelse i Helse- og omsorgsdeparte-
mentet med statsråd Ingvild Kjerkol  
i spissen, samt den samlede Helse- og 
omsorgskomiteen på Stortinget for å 
diskutere helsepolitiske spørsmål som 
er viktig for medlemmene våre. 

Vår hovedoppgave i disse møtene  
har vært å løfte frem og formidle de 
kjernesakene som er viktigst for Lege-

foreningen i denne perioden: Fastlege-
ordningen, sykehusbygg, spesialist- og 
videre/etterutdanning, samt innspill til 
statsbudsjettet 2023 for å nevne noen. 
Pandemien har vært sentral i alle 
 møtene, og vi opplever at politikerne er 
lydhøre for situasjonen på sykehusene 
våre, og at Legeforeningens kunnskap 
og råd er etterspurt av politikerne.

Politisk påvirkningsarbeid er tidkre-
vende, langsiktig og gir noen ganger 
resultater først flere år frem i tid. Like-
vel er dette noe av det viktigste arbei-
det vi gjør og helt nødvendig for å få 
gjennomslag i de sakene vi ønsker. 
Tålmodighet er som kjent en dyd og 
det er nok spesielt gjeldende i møte 
med politikkens verden.    •

Legeforeningens møter med politikken
En av Legeforeningens hovedformål, som beskrevet i våre lover, er å arbeide 
med helsepolitiske spørsmål. En måte å gjøre dette på, er å møte politikere og 
sette helse på dagsordenen. Slike formelle møter har ofte en bilateral hensikt 
– vi får møte de politiske folkevalgte for å fremme våre kjernesaker, og  
politikerne kan få svar på spørsmål de lurer på fra Legeforeningen. 

Av Geir Arne Sunde, leder i Overlegeforeningen

            «Politisk påvirkningsarbeid er tidkrevende,  
langsiktig og gir noen ganger resultater først 
                flere år frem i tid»

Foto: Legeforeningen



Utvalgt produkt- og sikkerhetsinformasjon for VENCLYXTO▼ (venetoklaks) – kronisk lymfatisk leukemi1 

Indikasjoner 
• I kombinasjon med obinutuzumab til behandling av voksne pasienter med tidligere ubehandlet KLL. 
• I kombinasjon med rituksimab til behandling av KLL hos voksne pasienter som har fått minst én tidligere behandling.

Kontraindikasjoner: Samtidig bruk av sterke CYP3A-hemmere ved oppstart og under dosetitreringsfasen. Samtidig bruk av pre-
parater som inneholder johannesurt. Interaksjoner: Samtidig bruk av sterke eller moderate CYP3A-hemmere øker eksponering 
av venetoklaks. Dosejustering er nødvendig, se preparatomtalen. Tumorlysesyndrom: Det er risiko for tumorlysesyndrom (TLS) 
hos alle pasienter med KLL, ved oppstart og under dosetitreringsfasen  For informasjon om profylakse og monitorering, se pre-
paratomtalen. Nøytropeni: Nøytropeni grad 3 eller 4 er rapportert. Fullstendig blodtelling bør utføres gjennom hele behand-
lingsperioden. Infeksjoner: Alvorlige infeksjoner, inkl. sepsis med dødelig utfall, er rapportert. Nøye overvåking kreves. Vanligste 
bivirkninger (≥ 20 %): Nøytropeni, diaré og øvre luftveisinfeksjoner.

Dosering: Startdosen er 20 mg én gang daglig i 7 dager. Dosen skal økes gradvis i 5 uker opp til daglig dose på 400 mg (uke 
2: 50 mg/dag, uke 3: 100 mg/dag, uke 4: 200 mg/dag, fra og med uke 5: 400 mg/dag).  For mer informasjon om dosering og 
kombinasjon med rituksimab eller obinutuzumab, se pkt. 4.2 i preparatomtalen.

Pris og refusjon: VENCLYXTO forskrives på H-resept. VENCLYXTO er besluttet innført i kombinasjon med et anti- 
CD20-antistoff til behandling av voksne pasienter med tidligere ubehandlet KLL med 17p-delesjon/TP53-mutasjon og/eller 
11q-delesjon, og i kombinasjon med rituksimab til behandling av voksne pasienter med KLL som har mottatt minst én behand-
ling der tidligere behandling ikke har vært behandling med signalveishemmer. Det er inngått en prisavtale med Sykehusinnkjøp 
HF (LIS anbud 2107 Onkologi), hvor VENCLYXTO er rangert først til pasienter som har fått tidligere behandling. Pakninger og 
listepriser: 10 mg: 14 stk. kr 7612,50; 50 mg: 7 stk. kr 6347,10; 100 mg: 7 stk. kr 6347,10; 14 stk. kr 12657,90; 112 stk. kr 78747,40.  
Reseptgruppe C

For utfyllende informasjon om indikasjoner, dosering, kontraindikasjoner, interaksjoner, forsiktighetsregler, 
bivirkninger, pris og refusjon se Felleskatalogen.

Referanse: 1. VENCLYXTO SPC datert 21.06.2021, avsnitt 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 og 4.8. 
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Podcasten finner du på www.venclyxto.no.  
Bruker du QR-koden kommer du direkte til podcastsiden.

EN PODCAST OM
KREFTBEHANDLING OG MYE MER

Hør dyktige fagfolk med meninger i 
samtale med Jan Lohne. 

Vi er her for å flytte grenser.

         God lytting!
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Helseplattformen og eldrebølge
I første omgang skal forskningspro-
sjektet se på innføringen av en ny felles 
journalløsning for Midt-Norge, kalt 
Helseplattformen, med målinger før og 
etter. Helseplattformen innføres etter 
planen ved St. Olavs hospital 30. april 
2022.  

– Helseplattformen vil over kort tid 
endre veldig mange arbeidsprosesser 
og rutiner i sykehuset, og er derfor blitt 
kalt helse-Norges største innovasjons-
prosjekt noensinne. Vi ønsker blant 
annet å se på hvordan en så stor digital 
omstilling vil påvirke ansattes arbeids-
hverdag og helse, sier prosjektleder og 
lege Sigmund Ø. Gismervik.

 Forskningsprosjektet vil etablere  
en kohort som skal følges inn i eldre-
bølgen med oppfølgingsstudier av de 
ansatte de neste ti årene.

 – I år 2030 vil Norge for første gang 
ha flere innbyggere over 65 år enn de 
under 20 år. I tillegg til økt belastning 
på spesialisthelsetjenesten på grunn av 
flere syke eldre, kan det bli knapphet 
på kompetent arbeidskraft i spesialist-
helsetjenesten. Vi ønsker å se på hvor-
dan dette påvirker ansattes arbeids-
hverdag og helse, og hvordan vi best 
kan forebygge og ta vare på ansattes 
helse også etter 2030, sier Gismervik.

 
Ny innsikt i arbeidshverdagen
Høsten 2021 fikk alle de ca. 10 000 
ansatte ved St. Olavs hospital HF invi-
tasjon til å bli med i studien og et spørre - 
skjema. Utover vinteren og våren blir 
deltakerne i studien også invitert til 

Forsker på sykehusansattes
arbeidsforhold og helse 

Hvordan påvirker større krav til digitale verktøy og eldrebølgen  
sykehusansattes arbeidshverdag og egen helse? Det vil forskningsprosjektet 
STUNTH (St. Olavsundersøkelsen – ny teknologi og helse) finne ut av. 

Av Hanne Strypet, kommunikasjonsrådgiver, NTNU

Forskningsmedarbeider Stine Ø. Trollebø setter på sensor på ryggen til en ansatt.
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STUNTHs feltstasjon. Her får de 
 ansatte blant annet påmontert aktivi-
tetssensorer som skal brukes i én uke. 
Aktivitetssensorene måler personens 
daglige aktivitet i jobb og fritid, og hvor 
mye de sover. Deltakerne blir også bedt 
om å registrere arbeidstid og egen 
opplevelse av arbeidskrav i uken de 
gikk med sensorer. Etter målingen får 
de ansatte et kort spørreskjema om 
søvn og helse. Registerdata kobles også 
til innsamlet data. Datainnsamlingen 
fra STUNTH-prosjektet vil gi ny og 
unik innsikt i arbeidshverdagen og 
helsen til sykehusansatte og planlegges 
gjentatt om 2 år. 

– Resultatene fra forskningen vil 
blant annet danne et grunnlag for å 
kunne jobbe kunnskapsbasert med å 
forebygge arbeidsrelaterte plager og 
sykdommer, sykefravær og frafall fra 
arbeidslivet for ansatte i sykehus, sier 
assisterende prosjektleder og lege 
 Signe Lohmann-Lafrenz.  •

 

Se lenker:
www.stunth.no 
YouTubefilm om prosjektet:  
https://youtu.be/ftwqKYOYd9E 

Alle lenkene er direkte klikkbare 
på overlegen.digital

Prosjektleder Sigmund Ø. Gismervik, første-
amanuensis og spesialist i fysikalsk medisin 
og rehabilitering, og assisterende prosjekt-
leder Signe Lohmann-Lafrenz, spesialist i 
arbeidsmedisin. 
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Har du bistilling?
Har du registrert det?
Mange overleger har bistillinger ved universitet  
eller høyskoler, men det er erfaringsmessig få som  
registrerer dette.

Mange overleger har bistilling ved universitetene, men det er dessverre 
få som registrerer dette i medlemsregisteret. Vi opp fordrer derfor alle 
våre medlemmer til å oppdatere medlemsregisteret når de har slike 
 bistillinger.
 
Fremgangsmåte:
Alle endringer kan gjøres ved å  
logge inn på legeforeningen.no, velge «Min side» på toppmenyen.  
Velg deretter fanen «Arbeidsforhold» og trykk på «Legg til stilling».  
Arbeidsforhold som overlege  registreres ved å velge stillingstypen 

'Ledende stilling i spesialisthelse tjenesten'. Arbeidsforhold som   
forsker registreres ved å velge  stillingstypen 'Forskerstillinger'.
Spørsmål om registrering av  arbeidsforhold og kontaktinformasjon  
på Min side, kan rettes til medlem@legeforeningen.no

HER FINNER DU OSS:

www.facebook.com/
Norsk overlegeforening
 

@overlegeforeningen



Kurset er åpent 
for alle Ofs medlemmer

Pris for ordinært medlem  
(ikke landsråd) kr 1200,-

Reise og opphold 
inkludert

VÅRKURS OG 
LANDSRÅDS MØTE 
25. OG 26. APRIL 2022
HOTEL NORGE, BERGEN

Påmeldingsfrist 15. mars 2022

Påmelding til vårkurset 2022 
finner du her:
Ofs vårkurs
 25. april - 26. april 2022 
(legeforeningen.no)

Trenger du 
litt faglig og 

kollegialt 
påfyll i vår? 



Foreløpig program

VEL HJEM!

Tirsdag 26. april 
09.00 – 09.45:  Å være sjef i eget liv
Vi har alle møtt pasienter der frykten for sykdom  
har tatt overhånd. Hvordan skal vi forholde oss til dem?  
Eksperten deler sine erfaringer: Ingvard Wilhelmsen  
– «hypokonderlegen», UiB

09.45 – 10.00: Kaffepause

10.00 – 11.30: Når det verste har skjedd  
– pasienten er skadet i helsetjenesten:
Skrekken for oss alle er når pasientene vi skulle hjelpe,  
blir skadet når det kunne være unngått. Hva kan vi gjøre  
bedre når dette har skjedd?
•  Hvordan kan vi ta bedre vare på kolleger som blir  

involvert i pasientulykker? Karin Rø, seniorforsker  
Legeforskningsinstituttet

•  Hvordan kan arbeidsgiver bidra til at vi håndterer  
slike hendelser bedre? Eldar Søreide, fagdirektør Helse 
Stavanger

11:30 – 12:30: Lunsj

12.30 – 13.30 Hva visste du ikke om  
minoriteters møte med helsetjenesten
Vi hører stadig om mennesker med minoritetsbakgrunn som 
blir behandlet annerledes i helsetjenesten. Hvordan arter det 
seg, hva skyldes det og hva kan vi lære? 
•  En gresk nordmann: Oluf Røe, overlege Sykehuset Levanger 

og professor, NTNU
•  Samer: Katrine Erke, leder Sámi doaktáriid searvi /  

Samisk legeforening

13.30 – 13.45: Pause

13.45 – 15.15: Organisering av spesialisthelsetjenesten
Vi har 20 års erfaring med helseforetaksmodellen  
– hvordan bør den organiseres i fremtiden?
•  Styrene må ansvarliggjøres: Frode Solberg, Høyskolelektor 

- Institutt for rettsvitenskap og styring, BI 
•  Tillitsreform er umulig uten å fjerne markedsstyring:  

Kristin Reichborn-Kjennerud, Forsker 2, OsloMet
•  Alternativ til helseforetaksmodellen:  

Sven Erik Gisvold,  professor emeritus, NTNU

15.20 – 15.30: Avslutning og vel hjem

Mandag 25. april 
10.00 – 11.15: Pandemi
Vi i Norge fikk hverdagen endret med pandemien, 
og helsetjenesten i hele verden har blitt satt på 
prøve. Alt henger sammen med alt: 
•  Norge – en del av verden:  

Pandemi og vaksiner: John-Arne Røttingen, 
Global helse ambassadør UD 

•  Covid 19 in conflict zones in low-income 
 countries – the perspective of the International 
Committee of the Red Cross: Sanja Janjajin, 
ICRC HQ, Genève

11.15 – 11.30: Pause

11.30 – 13.15: Den nye (?) mediahverdagen
Dagens deling av privatlivet påvirker oss alle,  
og vi i helsetjenesten må også forholde oss til 
det. Hva betyr det for pasientene og oss?
•  Når mediene blir med inn på sykehus og  

i terapirom: Kjersti Thorbjørnsrud, Institutt for 
samfunnsforskning og Kjersti Blehr Lånkan, 
Institutt for journalistikk og mediefag / 
Fakultet for helsevitenskap, OsloMet 

•  Bruk av SoMe på sykehus:  
Malgorzata Cyndecka, professor, UIB

•  Hvordan hacke utstyr, problemer med AI, 
 helsedata og sikkerhet: Jørgen Dyrhaug, 
 seniorrådgiver Nasjonal sikkerhetsmyndighet 
(NSM)

13.15  – 14.15: Lunsj 

14.15 – 17.15: Ofs årsmøte / landsrådsmøte

19.00: Middag

VÅRKURS OG 
LANDSRÅDS MØTE 
25. OG 26. APRIL 2022

Påmeldingsfrist 15. mars 2022



Hvem:
2 av til sammen 16 overleger ved Hauke - 
land Universitetssykehus som i perio-
den august 2021 til april 2023 vil bruke 
overlegepermisjon til å fungere som 
skipsleger. 

Skipslegegjerningen er om bord  
på Statsraad Lehmkuhl, som i denne 
perioden er på verdensomseiling med 
One Ocean Expedition. Skuta skal seile 
55.000 nautiske mil og besøke 36 
 havner over hele verden. 

Hvilke spesialiteter har dere til vanlig?
Eirik: Jeg er spesialist i Fysikalsk 
 medisin og Rehabilitering og i tillegg 
idrettslege, NIMF.
Håvard: Jeg er spesialist i Barnesyk-
dommer.

Hvorfor søkte dere om å være skipslege?
E: At foretaksledelsen i Helse Bergen 
gjorde det mulig, og tilrettela for at 
OL-permisjon kunne brukes, var viktig 
for meg. Å få utøve faget på en flott 
 historisk seilskute, med spennende 
destinasjoner gjorde dette attraktivt.  
Eventyrlyst og reisetrang i en tøff tid 
spilte også inn. 
H: Jeg har vært skipslege i forsvaret på 
fregatt, så jeg hadde litt erfaring. 

Hvordan forberedte dere reisene?
H og E: Norsk senter for Maritim og 
Dykkemedisin ved Yrkesmedisinsk 
avdeling organiserer og velger ut 
 aktuelle leger. De holder også kurs og 
forbereder legene som skal delta på 
toktene. Det var også en mental øvelse 
å forberede seg på å være lege uten 
tilgang til akutthjelp når det vil ta flere 

dager å få bistand fra helikopter ute på 
havet. Underveis var regelmessige øvel-
ser sammen med sanitetslaget ombord 
en viktig arena for å øve sammen og 
være forberedt på ulike hendelser. 

Kan dere fortelle litt om turene deres?
E: Mitt tokt gikk fra Las Palmas på 
Kanariøyene via Kapp Verde, til den 
karibiske øya Curacao. Vi seilte i 31 
dager over Atlanteren. Det var 142 om 
bord, og i 3 uker seilte vi uten å se andre 
skip, kun 1 fly midt på natten. Da fikk 
jeg et nytt perspektiv på avstand, og jeg 
tok ofte innover meg det å leve med 
usikkerhet og viten om at man er langt 
unna sykehus. Heldigvis var mannska-
pet om bord erfarne, stemningen var 
positiv, og jeg var heldig ved at det var 
både leger og sykepleiere blant med-
seilerne. Et felles mål var å lære sjø-
mannskap. Man kom nær inn på hver-
andre og lærte hverandre å kjenne. 
H: Min rute var fra Curacao til Jamaica, 
videre til Cuba, så til Bahamas før vi 

ankom Miami. Det var mange eksotiske 
havner, men den største opplevelsen 
var å være en viktig del av mannskapet 
på en så vakker og stolt skute. Det var 
spesielt flott å seile inn til disse histo-
riske havnene og byene og bli møtt av 
båter og vinkende folk. Og helt spesielt 
å være om bord på en så vakker og 
velholdt gammel skute. Den er moder-
nisert med batteridrift, men seilingen 
skjer fortsatt på den gamle måten. Det 
er flott å se at det kontinuerlige ved-
likeholdet gir skipet lang varighet.  

Kan dere beskrive hverdagen som 
 skipslege på et skoleskip?
Skipet har faste måltider og kaffe-
pauser. Dette er et sosialt møtepunkt 
for mannskapet. Siden skipet var så-
pass fullt, så hadde hospitalet fast åp-
ningstid et par timer fra kl 08.00 hver 
morgen. I starten av seilasen var det ca 
10 konsultasjoner daglig, med tilstan-
der som vanligvis kommer på en lege-
vakt. Heldigvis var det god tid til ob-

Overlegen fortsetter serien om overleger som har gjort seg bemerket ved  
å gjøre en stor innsats på også andre områder enn sitt daglige virke som overlege.

Intervjuet av Katrine Furnes Havre, FTV-vara Helse Bergen››

skipsleger på Statsraad Lehmkuhl
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servasjon og dialog, og skulle det bli 
nødvendig var Radio Medico Norway, 
legevakten for skip, også i bakhånd.

Utover dagen var det litt varierte 
oppgaver for skipslegen. Blant annet 
deltagelse i førstehjelpsøvelser- og i 
beredskapsmøter samt utarbeide 
 dokumentasjon til havnemyndigheter. 
Samtidig må man holde skipsapoteket 
vedlike. 

Det var ulike måter å organisere 
legetilbudet på, men terskelen for å ta 
kontakt var lav. Ville noen ha kontakt, 
var man aldri langt unna …. Å være i 
beredskap betyr også en del stillhet og 
venting. Det var god tid til å sitte på 
akterdekket med utsikt til havet og en 
god bok i hånden. Det var også et godt 
utstyrt treningsrom under dekk. Vekt-
trening i høy sjø anbefales ikke. 

Tilstander som muskel-skjelettpla-
ger i overkroppen grunnet mye uvanlig 
bruk i forbindelse med tauhaling og 
klatring, samt smerter i hofter og lår 
grunnet mye statisk ståing på et dekk  

i bevegelse gikk igjen. Og hovne bein 
grunnet varmen. Eirik startet da en 
leg-exercise-group, «happy feet»  med 
øvelser som gange i trapp, øvelser for 
legg og lår, før den ble avsluttet i 
ryggleie med hevede bein. Dette ble 
også sett på som et sosialt tiltak. 
E: Er man over 70 år og vil være med 
på et slikt tokt, så er helseattest obliga-
torisk. Et tilfelle av akutt forvirrings-
tilstand midt ute i Atlanteren måtte jeg 
likevel håndtere. Varmen kunne være 
intens. På hospitalet var det jevnt over 
30 grader celsius.   

Har dere dratt nytte av det å være 
skipslege tilbake i den vanlige jobben?
Journalsystemet om bord var enkelt. 
Og det var faktisk en befrielse å kunne 
skrive korte notater, bruke mindre tid 
på dokumentasjon og samtidig bruke 
mer av seg selv i diagnostikken. Å ikke 
ha så stort tidspress og oppleve de gode 
samtalene både på kontoret og ute på 
dekk under stjernene var av stor verdi. 

Man fikk også tanker om hvilke for-
ventninger en har til helsetjenesten i 
fremtiden. Hva skal man utrede og hvor 
fort skal det gå? Det å ha begrenset med 
hjelpemidler gjør at man ser verdien 
av å kunne observere, selv om gruppen 
selvsagt var selektert. Det å være skips - 
lege er en nyttig øvelse i å være selv-
stendig og å gjøre vurderinger med 
begrensede hjelpemidler. 

Så til det alle lurer på: hvordan klarer 
man å gjennomføre en slik seilas midt 
under pandemien?
H: Det å seile jorda rundt i en pandemi 
må vel kalles et dristig prosjekt. Selv 
med god planlegging, var det nødven-
dig med improvisasjoner på grunn av 
endret smittetrykk og innreiseregler i 
stadig endring.  De ulike landene hadde 
ulike krav for innreise, og kommunika-
sjonen fra havnemyndighetene var ofte 
uklar. I Port Royal måtte den jamaicanske 
utenriksministeren involveres før vi 
fikk klarsignal til å gå i land. Forholds-

Statsraad Lehmkuhl: 
-  Skværrigget tremastet stålbark 

bygget i Bremerhaven i Tyskland, 
1914. 

-  Etter det tyske tapet av 1.verdens-
krig ble hun gitt til britene som 
krigserstatning. Ble der liggende 
uvirksom, før Kristofer Lehmkuhl, 
direktør i bergenske Dampskibssel-
skab og tidligere statsråd fikk kjøpt 
henne.

-  I 1921 kom hun til Bergen 
-  Fra 1923 har hun seilt under norsk 

flagg og fungert som skoleskip. 
-  Er nå på første jordomseiling, og er 

for dette omgjort til et moderne 
forskningsfartøy. Det samles inn 
vitenskapelige data om havet under 
hele ekspedisjonen. De avanserte 
instrumentene måler blant annet 
nivåer av CO₂, mikroplast, havfor-
suring, forsøpling og temperaturer 
i havet.

-  Ca 70% av seilasene foregår med 
vindkraft

-  Batteripakke om bord
-  Teknologisk hybridløsning



reglene fra havnemyndighetene var 
generelt strenge, og i flere land var vi 
blant de første passasjerskipene siden 
pandemien startet. Alle som seilte måtte 
være fullvaksinert og ha negativ PCR-
test 48 timer før avreise. I tillegg ble 
alle testet med hurtigtest før ombord-
stigning og underveis. I tillegg var det 
fokus på håndhygiene, renhold og 
spriting, formaninger om hygiene og 
oppførsel i land, temperaturovervåk-
ning og lav terskel for å bli undersøkt 
av lege ved symptomer.  Målet var å 
unngå å få COVID-19 om bord. Det var 
jo ikke mulig å følge avstandsbestem-
melser på skipet!  
E: Kombinasjonen av god planlegging, 
gode rutiner og god kommunikasjon 
underveis gjorde at selve klareringen 
med lokale styresmakter og havnevesen 
var svært enkelt når en kom til nye 
havner. Selve seilasen gikk faktisk uten 
Covid-19 på begge våre tokt. En tredje 
kollega som var skipslege etter oss fikk 
ett tilfelle om bord den dagen de skulle 
til kai i New York. Også der  var de 
amerikanske myndighetene godt for-
nøyde med tiltakene utført underveis, og 
neste dag fikk alle med negativ test slippe 
i land, for storbybesøk og hjemreise. 

Vil dere fortelle om Curacao hvor dere 
hadde overlapp med hverandre?
Curacao er en karibisk øy som tidligere 
var en nederlandsk koloni. Innbygger-
ne har fortsatt nederlandsk pass, og det 

er gode flyforbindelser til Amsterdam. 
Øya har flotte korallrev og er super for 
snorkling og dykking. De satser mye på 
turisme. Tidligere var det et stort olje-
raffineri der som sysselsatte ca 30000, 
nå etter krise i oljenæringen er det stor 
arbeidsledighet, men turisme og han-
del er viktige næringer.

Hvordan var smitteverntiltakene der?
Gjennom god loggføring kunne vi 
 dokumentere at vi ikke hadde smitte 
med oss, og vi slapp da PCR-testing og 
retesting evt karantene for de som ikke 
var fullvaksinert ved ankomst. Innendørs 
var det bruk av munnbind og avstand 
som her. Curacao hadde innført vaksine - 
pass for forsamlinger på over 100 per-
soner, noe som medførte at vi opplevde 
et åpent samfunn med åpne strandbarer 
og mye liv. 

Får dere overført kunnskap til andre? 
En forutsetning for å bli med som 
skipslege på denne ekspedisjonen er at 
vi produserer et essay eller en viten-
skapelig artikkel om fagfeltet maritim 
medisin. Dette er vi begge i gang med, 
og håper vi får publisert på egnet sted.

Kan dere fortelle litt om One Ocean 
expedition og fokuset på bærekraft i havet?
Det viktigste for hele ekspedisjonen og 
som gjorde det spesielt å delta var å få 
oppdatert kunnskap om status for 
verdenshavene på en objektiv måte. 

Ekspedisjonen samler inn systematiske 
data om temperatur, CO2 nivå på ulike 
dyp, registrerer hvordan havstrømmene 
går, i tillegg blir plast i havet og fisk en 
får underveis registrert.

Underveis på toktene var det jevnlige 
workshops hvor forskning og vitenskap 
ble presentert av fagfolk som jobber 
innen maritime fag. Det var også grupper 
som diskuterte bærekraft, både for den 
enkelte og i et globalt perspektiv

Noen råd til andre  
som tenker på en slik seilas?
Nå er plassene som skipslege denne 
gang fylt opp, men det går an å melde 
sin interesse for seinere seilaser. Som 
reisemåte er slike turer positive opp-
levelser for alle aldre hvor man også i 
voksen alder har mye å lære. 

På jord omseilingen One Ocean er det 
fortsatt ledig plass som medseiler, så 
det er bare å bli med!  •

One Ocean 
Et maritimt forskings- og formid-
lingsprosjekt initiert av stiftelsen 
Statsraad Lehmkuhl. Formålet 
med prosjektet er å fremme bære-
kraftig utvikling av hav og hav-
næring, i tråd med FN sine bære-
kraftsmål 11, 13 og 14. 

Prosjektet inkluderer en jord-
omseiling med seilskipet Statsraad 
Lehmkuhl i samarbeid med private 
og offentlige aktører i bergensom-
rådet innen forsking, utdanning og 
næringsliv. Prosjektet er støttet av 
UNESCO sitt Intergovernmental 
Oceanographic Commission (IOC) 
og Utenriks departementet, og er 
en offisiell partner i FN-tiåret for 
bærekraftig utvikling av havet. 
Helse Bergen tar del i prosjektet, 
gjennom Norsk senter for Maritim 
Medisin og Dykkemedisin 
(NSMDM), som en del av vårt 
samfunnsoppdrag om å fremme 
helse på sjøen (St.prp. nr. 1,  
2004-2005)  
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Anders Mohn Frafjord har vært 
direktør for Diakonhjemmet syke-

hus siden 2012. Han er utdannet øko-
nom og startet som økonomidirektør i 
2009. Han har tidligere jobbet på syke-
husene Aker, Ullevål og Rikshospitalet 
før han kom til Diakonhjemmet. 

Frafjord forteller «Overlegen» at 
bakgrunnen for at han skrev innlegget 
var et sterkt behov for å anerkjenne 
innsatsen ikke bare fra egne ansatte, 
men som alle ansatte i helsetjenesten 
har gjort under pandemien. 

– Jeg hadde også et behov for å illus-
trere det dilemmaet vi som ledere står  
i når rammene vi selvfølgelig må være 
lojale overfor, blir helt uforutsigbare  
og nesten umulig å forholde seg til. 
Situasjonen er i dag fortsatt utfordrende, 
både økonomisk og personellmessig. 
Det er fortsatt en uklarhet rundt inn-
dekning av våre merkostnader knyttet 
til pandemien. Mitt sykehus mangler 
per i dag 86 millioner kroner i refusjon 
fra i fjor, sier Anders Mohn Frafjord 
før han fortsetter: 

– Og for å illustrere det uforutsigbare 
i situasjonen: Nylig dukket det opp en 
ekstraregning for testing på 22 millioner 
i desember som vi ikke hadde forutsett. 
Vi lever med stor uforutsigbarhet øko-
nomisk og kan ikke fortsette å drifte 
med koronatap over tid. 

Høyt sykefravær
Sykehusdirektøren understreker at 
Diakonhjemmet har de samme perso-
nellmessige utfordringene som andre 
sykehus, og trekker frem høyt syke-
fravær på grunn av covid-syke og/eller 
karantene. 

– For oss er det vanskeligere enn 
tidligere å rekruttere nytt personell  
og kompetente vikarer for å komme 
igjennom pandemitoppene. Det er også 
krevende å ikke kunne fortsette med 
den nødvendige omstillingen vi var 
midt inne i før pandemien. Det gjelder 
spesielt å tilpasse seg nye og mer hen-
siktsmessige arbeidsmåter for å hånd-
tere strammere bevilgninger i årene 
som kommer, sier han. 

«Overlegen» utfordrer Frafjord på at 
han i innlegget melder om for trange 
rammer. Noe som av flere blir ansett 
som illojalt av ledere i helsevesenet å 
gjøre i media. Han mener imidlertid at 
åpenhet skaper tillit. 

– Jeg velger å tro at min intensjon 
om å illustrere noen dilemmaer ble 
forstått også oppover i systemet. Kan-
skje satte jeg ord på noen dilemmaer 
som mange følte på akkurat da. Jeg 
tror vi har mer å tjene på å være åpne 
om det vi står i på alle nivåer i helse-
tjenesten, sier Frafjord.  

Mange tilbakemeldinger
Avisinnlegg av typen Frafjord hadde  
på trykk i VG er ikke dagligdags kost 
fra norske sykehusdirektører. «Modig» 
var blant tilbakemeldingene han fikk. 

– Jeg fikk overraskende mange og 
positive tilbakemeldinger. Gledelig nok 
fikk jeg ingen negative tilbakemeldinger 

Et varsku fra en sykehusdirektør
I november 2021 skrev sykehusdirektør Anders Mohn Frafjord innlegget  
«De ansattes sykehus». Innlegget fikk mye oppmerksomhet. Frafjord trakk frem  
at uten kompetente og trygge ansatte som opplever mening og mestring i jobben, 
forsvinner også pasientens helsetjeneste. Derfor etterlyste han signaler fra 
 myndighetene om gode nok rammer. 

– Jeg håper at regjeringen tenker klokt framover og legger til rette for at nye generasjoner 
får lyst til å utdanne seg til en jobb i spesialisthelsetjenesten, sier Anders Mohn Frafjord. 
Foto: Nicolas Tourrenc/Diakonhjemmet sykehus 

›› Intervjuet av Tor Martin Nilsen, 
kommunikasjonsrådgiver i Overlegeforeningen



OVERLEGEN 1-202280

fra oppdragsgiver eller myndighetene, 
men ganske mange kalte kronikken for 
modig, sier han og legger til: 

– Mange ansatte har også reagert 
positivt. Jeg fikk en rekke tilbakemeld-
inger som gikk på at de følte at jeg sto 
opp for dem og beskrev en situasjon  
de kjente seg igjen i.

Sammen med de andre Oslo-syke-
husene har Diakonhjemmet stått i  
en krevende situasjon i lang tid. «Over-
legen» spør derfor Frafjord om hva det 
er som gjør at hans sykehus ikke får 
dekket sine koronautgifter. Han mener 
det er et spørsmål Helse Sør-Øst best 
kan svare på. 

– Jeg vil tro Helse Sør-Øst har mange 
hensyn å ta, og jeg har respekt for at de 
også må vurdere helheten, sier han.

Få signaler
Frafjord etterlyste i innlegget «signaler 
fra myndighetene som gjør at vi holder 
ut». Det har han foreløpig ikke fått. 

– Når det gjelder konkret økonomisk 
forutsigbarhet for Diakonhjemmet, 
kan jeg avkrefte at vi per i dag har fått 
det. Men på et overordnet nivå mener 

jeg at nedstengningen i desember, da 
omikron kom til Norge i fullt monn, var 
et sterkt signal om at myndighetene var 
bekymret for helsetjenesten. De valgte 
å stenge ned, tross tiltakstrettheten i 
samfunnet og uklarhet om alvorlig-
hetsgrad av den nye omikron-varianten. 
De visste at beslutningen kom til å bli 
veldig kritisert. Som en av mine klinikk - 
ledere sa i en kommentar til media om 
hvorvidt han støttet nedstengningen: 
«Spør du lederen Magne så sier jeg ja, 
men mennesket Magne sier ikke 
 søren!», forteller Frafjord.   

Reflekterer over egen rolle
Etter snart to år med pandemi er  
det naturlig for en sykehusdirektør å 
reflektere over sin egen rolle i denne 
perioden. Han trekker frem at de burde 
hatt mer is i magen, men at deler av 
kritikken føles sår. 

– I etterpåklokskapens lys burde jeg, 
og vi som sykehus, hatt mer is i magen. 
Vi har i ettertid fått kritikk for at vi 
forholdt oss til det scenariet og opp-
draget vi fikk fra Helse Sør-Øst, og 
sykehuset ansatte mange ekstra leger 

og sykepleiere på korttidskontrakter i 
starten av pandemien. Kritikken for å 
ta et oppdrag på så stort alvor i en så 
usikker situasjon som vi sto i, synes jeg 
faktisk er ganske sårt, sier Frafjord og 
utdyper: 

 – Jeg har også fått en påminnelse 
om viktigheten av min rolle som øverste 
leder. For meg er god ledelse å sikre at 
vi har systemene på plass til å håndtere 
kriser og uforutsigbarhet. Det er også å 
sikre at systemet består av ledere som 
har myndighet til å fatte beslutninger 
og som tar sitt ansvar. De siste to årene 
har vi hatt det, og jeg er mektig stolt av 
måten vi har håndtert pandemien på. 
Samtidig undervurderte jeg kanskje 
behovet for at synlig toppledelse uan-
sett er svært viktig i en krise. Det er en 
vanskelig balansegang å være synlig som 
toppleder og samtidig la de ulike leder-
nivåene få være ansvarlige ledere for 
sine. Jeg har ikke rukket å være til stede 
i alle de miljøene og i alle de situasjon-
ene der ansatte har kjent på usikkerhet 
og fortvilelse. Det har jeg fått høre.  

Anders Mohn Frafjord tror også at 
hans egen innsats vil bli beskrevet ulikt 

Foto: N
icolas Tourrenc/D

iakonhjem
m

et sykehus
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av de ansatte, avhengig av hvem man 
spør. Han peker på sykehusets evaluer-
ing av pandemiberedskapen som et 
eksempel. 

– Skal jeg tippe så tror jeg du får 
ganske ulike svar, noe vår evaluering  
av pandemiberedskapen også beskrev. 
Noen anerkjenner at jeg har stått på 
barrikadene for dem, for pasientene  
og for sykehuset. Andre er kritiske, og 
føler at jeg ikke har vært der for dem 
eller at jeg bare er opptatt av økonomi. 
Selv har jeg vært mest opptatt av å 
skille mellom den daglige operative 
beredskapsledelsen og behovet for 
samtidig å tenke strategisk og over-
ordnet. Hvis all ledelse konsentrerer 
seg om å løse utfordringene her og nå, 
er det ingen kapasitet igjen til å sikre 
helhet og beslutninger med virkninger 
på lengre sikt, mener han. 

Nærhet til de ansatte
Frafjord skriver at han som sykehus-
direktør har «snudd organisasjons-
kartet på hodet, som en omvendt 
 pyramide, og satt pasienten øverst». 
«Overlegen» ber han gi eksempler  
på hvordan ansatte og pasienter har 
merket nettopp dette. 

– I kronikken i VG skrev jeg at dette 
omvendte organisasjonskartet ikke 
duger lenger, og at de ansatte må stå 
øverst på organisasjonskartet som en 
forutsetning for å kunne skape pasient-
ens helsetjeneste. I mellomtiden har jo 
også helsemyndighetene omformulert 
slagordet «pasientens helsetjeneste» til 
«vår felles helsetjeneste». Det er et skritt 
på veien, sier han, før han fortsetter: 

– Men for å svare på spørsmålet og gi 
et eksempel: På sykehuset vårt har vi, 
inntil pandemien, lagt stor vekt på at 
nyansatte får en grundig introduksjon 
til sykehuset. Blant annet hilste jeg på 
alle nyansatte og brukte tid med dem 
på å formidle historien vår, verdiene 
våre og perspektivene våre. Da hadde 
vi også alltid en samtale om organisa-
sjonskartet med pasienten øverst og 
betydningen av å ta perspektivet til 
dem vi er til for.

– Nå under pandemien har vi måtte 
forenkle introduksjonsprogrammet og 
kjørt digitale introkurs. Det har ikke 
gitt samme rom for refleksjoner, dess-

verre. Jeg ser veldig fram til mer fysisk 
nærhet til ansatte, både veteranene  
og ferskingene. Jeg er samtidig dypt 
takknemlig for og stolt over at vi fort-
satt har en kultur på Diakonhjemmet 
preget av omsorg og raushet for alle, 
også nykommerne.   

Flere oppgaver
I prosessen rundt nye sykehus i Oslo  
er de to diakonale sykehusene tenkt å 
overta flere betydelige oppgaver fra 
OUS. Det kan bli krevende ettersom 
disse sykehusene allerede er i en øko-
nomisk utfordrende situasjon. 

– For å sitere en annen sykehus-
direktør: Diakonhjemmet er «too big  
to fail». Alle er tjent med at vi lykkes 
med oppdraget vårt, og på den måten 
kan sikre at den svært krevende pro-
sessen rundt nye OUS lykkes. Stortinget, 
Oslo kommune og Helse Sør-Øst har gitt 
føringer om at de ideelle sykehusene skal 
vokse, og at vi er en del av løsningen for 
kapasitetsutfordringene i byen. For de 
ideelle sykehusene vil det også være 
bra å bli noe større, med tanke på ro-
busthet og stabil kvalitet. Bare i løpet 
av de siste 10 årene har kravet til 
 kompetanse og kapasitet endret seg 
radikalt. Det forutsetter en viss størrelse 
på virksomheten. Jeg har fortsatt tro 
på at partene forstår at refordeling av 
oppgaver også handler om økonomi, og 
at den må avklares innenfor realistiske 
rammer. Vår oppdragsgiver må også 
anerkjenne at ideelle sykehus ikke er 
helt like offentlige helseforetak, og at 
vi er avhengig av mer forutsigbarhet  
på sikt enn det vi har opplevd under 

pandemien, sier Frafjord. 

Store forventinger
Selv om Frafjord fortsatt venter på 
signalene han etterlyste fra myndig-
hetene, har han likevel store forvent-
ninger til regjeringen og helsemi-
nisteren i tiden som kommer. 

– Jeg har store forventninger til at  
de tar innover seg de strukturelle ut-
fordringene pandemien har forsterket 
og synliggjort. I tillegg håper jeg at 
regjeringen tenker klokt framover og 
legger til rette for at nye generasjoner 
får lyst til å utdanne seg til en jobb i 
spesialisthelsetjenesten. Vi trenger 
rammer som gir rom for at alle som 
jobber i helsetjenesten klarer å balan-
sere det samfunnsansvaret hver og en 
av oss tar og det hverdagslivet vi er 
avhengig av også etter pandemien,  
sier han.

Helt til slutt utfordrer «Overlegen» 
sykehusdirektøren på hva han mener må 
til for at Diakonhjemmet sykehus skal 
levere bedre tjenester til pasient ene.

– Jeg har aldri ment eller sagt at vi 
ikke leverer gode helsetjenester til 
pasientene. Men jeg har sagt og ment 
at rammene vi gjør det innenfor under 
pandemien ikke er bærekraftige på 
sikt. Vi må erkjenne at pandemien har 
synliggjort noen underliggende system - 
utfordringer som vi må tenke nytt om. 
Vi må erkjenne og ta konsekvensene av 
at en moderne spesialisthelsetjeneste, 
med de mulighetene og de forventning - 
ene som preger samfunnet, gjør det 
stadig dyrere å levere enn tidligere, 
avslutter Anders Mohn Frafjord.   •

      «Vi må erkjenne at pandemien har synliggjort 
 noen underliggende systemutfordringer  
               som vi må tenke nytt om»

Til orientering 
I etterkant av Overlegens intervju med Anders Mohn Frafjord bestemte styret  
i Helse Sør-Øst å kompensere Diakonhjemmet sykehus med 79,5 millioner 
kroner for koronarelaterte merkostnader i andre halvår 2021. Dette tilsvarer 
93 prosent av koronakostnadene til sykehuset for dette halvåret.
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Indikasjon3

Xultophy® er indisert til behandling av voksne med utilstrekkelig kontrollert diabetes mellitus type 2 for å forbedre glykemisk kontroll som tillegg til diett, 
fysisk aktivitet og andre orale legemidler til behandling av diabetes. For resultater fra studier vedrørende kombinasjoner,  
effekt på glykemisk kontroll og populasjoner som ble undersøkt, se SPC pkt. 4.4, 4.5 og 5.1.

For ytterligere informasjon se fullstendig preparatomtale eller www.felleskatalogen.no

Skann QR-koden for å komme direkte til instruksjonsfilm på 
www.felleskatalogen.no 

Reseptgruppe, refusjonsvilkår og pris5,6

Langtidsvirkende insulinanalog + GLP-1-analog. ATC-nr.: A10A E56
Refusjonsberettiget bruk
Behandling av voksne med diabetes mellitus type 2 i kombinasjon med metformin når metformin kombinert med en GLP-1-reseptoragonist eller 
basalinsulin ikke gir adekvat glykemisk kontroll.

Refusjonskode:
ICPC Vilkår nr ICD Vilkår nr
T90 Diabetes type 2 225 E11 Diabetes mellitus type 2 225

Pakninger og priser: 
3 × 3 ml (ferdigfylt penn) kr 1399,30 (pris per september 2021) 

C

Vilkår:
225 Refusjon ytes kun til pasienter som ikke oppnår tilstrekkelig  

sykdomskontroll på høyeste tolererte dose metformin.

1 DOSETRINN 50 enheter insulin degludec + 1,8 mg liraglutid1 enhet insulin degludec + 0,036 mg liraglutid 50 DOSETRINN= =

Dosering2

Xultophy® gis én gang daglig ved subkutan administrasjon.  
Xultophy® skal doseres i overensstemmelse med pasientens individuelle behov. Dosejustering gjøres basert på fastende plasmaglukose. 
Ved overgang fra behandling med basalinsulin eller GLP-1-analog er anbefalt startdose av Xultophy® 16 dosetrinn.  
Maksimal daglig dose av Xultophy® er 50 dosetrinn.

Utvalgt sikkerhetsinformasjon4

 •  Gastrointestinale bivirkninger, inkludert kvalme, oppkast og diare er vanlige (≥1/100 til 
<1/10 brukere). Forekommer oftest i begynnelsen av behandlingen og reduseres vanligvis 
i løpet av få dager eller uker med fortsatt behandling. Ta forhåndsregler for å unngå 
væskemangel

  •  Hypoglykemi er en hyppig rapportert bivirkning (≥1/10 brukere). For høy dose i forhold 
til behovet, utelatelse av et måltid eller ikke planlagt anstrengende fysisk aktivitet kan gi 
hypoglykemi. Vurdér dosereduksjon av sulfonylurea ved samtidig bruk

 •   Øyesykdom: Intensivering av behandling med insulin, en komponent av Xultophy®, med 
umiddelbar forbedret glykemisk kontroll kan være forbundet med en forbigående forverring 
av diabetisk retinopati, mens langvarig forbedret glykemisk kontroll reduserer risikoen for 
progresjon av diabetisk retinopati.

  •  Hud- og underhudssykdommer: Pasienter må instrueres i å utføre kontinuerlig rotering 
av injeksjonssted for å redusere risikoen for å utvikle lipodystrofi og kutan amyloidose. Det 
har blitt rapportert hypoglykemi etter plutselig endring i injeksjonssted til et område uten 
reaksjoner. Overvåking av blodglukose anbefales etter endring av injeksjonssted fra et område 
med reaksjoner til et område uten reaksjoner, og dosejustering av antidiabetika kan vurderes. Skal ikke brukes hos pasienter med diabetes mellitus type 1 eller 

til behandling av diabetisk ketoacidose.

Xultophy® kan benyttes Xultophy® anbefales ikke

Alder Voksne, inkludert eldre  
Hos eldre (≥65 år): Måling av 
glukose må intensiveres, og 
dosen justeres individuelt

Barn/ungdom under 18 år

Nyre-
funksjon

Lett, moderat eller  
alvorlig nedsatt.  
Måling av glukose må  
intensiveres, og dosen 
justeres individuelt

Terminal nyresykdom
(eGFR < 15)

Hjerte-
svikt

NYHA klasse I-III NYHA klasse IV

Lever-
funksjon

Mild og moderat nedsatt  
Måling av glukose må  
intensiveres, og dosen 
justeres individuelt.

 Alvorlig nedsatt
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* -1,8% vs -1,1% reduksjon i HbA1c. Estimert forskjell: -0,59 (95% KI: -0,74; -0,45), p<0,0001. ** -1,4 kg vs. 1,8 kg endring i kroppsvekt. Estimert differanse: -3,2 kg  
(95% KI: -3,77; -2,64), p<0,0001. *** 57% lavere forekomst. 2,23 vs 5,05 per pasientår. Estimert ratio: 0,43 (95% KI: 0,30; 0,61), p<0,0001.

Langtidsvirkende insulinanalog og GLP-1-analog i én penn 
til behandling av diabetes type 2

Sammenlignet med Lantus® (insulin glargin 100 enheter/ml)1

Reduserer risiko for  
hypoglykemi1*** 

Reduserer HbA1c1* Reduserer kroppsvekt1**

Ikke i mål med HbA1c 
på Insulatard®? 
Bytt til Xultophy® 

 Avslutt nåværende behandling med Insulatard®  
start opp med Xultophy® 16 dosetrinn2

Maksimal daglig dose av Xultophy® er 50 dosetrinn2
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Hva var det som motiverte deg å forlate 
klinikken og bli del av administrasjonen?
Det ble slitsomt over år å være den ene 
av to fastboende overleger ved medi-
sinsk avdeling i Lofoten. Når vikarene 
og ukependlerne reiste, var det alltid 
de faste som måtte dekke vaktene 
hverdag som helg. Det var ekstra 
 v anskelig når man skulle kombinere 
det med barn og familieliv.

Jeg ønsket å prøve noe nytt og så ble 
det ledig en stilling som rådgiver i 
klinisk IKT, som jeg søkte på. Jeg 
 syntes det var altfor få leger som var 
med i utvikling av nye journalsystemer, 
selv om journalen ofte er vårt viktigste 
arbeidsredskap. Vel der ble jeg oppfor-
dret å søke på stillingen som medisinsk 
direktør og der har jeg forblitt.

Har det svart til forventningene? 
Jeg hadde ingen klare forventninger, 
men det er en svært givende jobb. Sam-
tidig kan det til tider være frustrerende 
når man ikke får gjennomført det man 
tenker er den beste løsningen på grunn 
av økonomi eller andre hindringer.

Jeg tenker at det er viktig med 
 mennesker med klinisk erfaring i 

 ledelsen både på sykehusnivå og regio-
nalt nivå. Samtidig er det er lagarbeid 
og man trenger også andre profesjoner, 
som for eksempel de med utdannelse 
innen økonomi og annen spesial-
kompetanse.

Det er ikke helt sjeldent at ansatte  
og ledelsen oppfatter virkeligheten 
 forskjellig. Var det noen ting som var 
vanskelig å forstå som ansatt eller 
 tillitsvalgt og som plutselig gav mening 
når du tilhørte ledelsen?
Nei, ikke egentlig. Som ansatt kan man 
ha klare meninger om hva som bør 
endres. Men når man kommer i ledelsen 
ser man at det ofte ikke er så enkelt. 
Man kan se ønsker og behov i virksom-
heten som man ikke har mulighet å 
innfri pga økonomi, tilgang på perso-
nell eller følgeeffekter av tiltak.

Sykehus er komplekse organisa-
sjoner og hvis flere ansatte fikk større 
kjennskap om hvordan sykehus finan-
sieres, organiseres og de har for opp-
drag, ville det være enklere for de 
 ansatte å komme med innspill som 
kunne settes ut i praksis.

Intervjuet av Frida Andræ, 
styremedlem Of

Intervju Beate Sørslett,
konstituert adm direktør
Nordlandssykehuset januar 2022

Om Beate Sørslett

- Født 1976
- Oppvekst i Lofoten.
- Skilt, 3 barn.
-  1995-2003 Utdannelse i medisin i 

Tromsø.
-  2009-2010 Foretakstillitsvalgt 

Nordlandssykehuset for Ylf
-  2019 spesialist i generell indre-

medisin
-  2015-2021 medisinsk direktør/

vise-administrerende direktør 
Nordlandssykehuset

-  2022 konstituert administreren-
de direktør Nordlandssykehuset

Beate Sørslett fra Gravdal i Lofoten har i mange år vært lege 
ved medisinsk avdeling i Lofoten. Fra 2015 er hun medisinsk 
direktør i Nordlandssykehuset. Hva tenker hun etter å ha sett 
Nordlandssykehuset både fra arbeidstakersiden og arbeids
giversiden og fra begge sider av Vestfjorden?

››
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Har det blitt for mange lederledd? Har 
man i toppledelsen tilstrekkelig infor-
masjon om hva som skjer på gulvet? 
Ved Nordlandssykehuset er det 4 leder - 
ledd. Hvis man har minsker på det vil 
lederspennet øke betydelig og det 
 mener jeg ikke er hensiktsmessig. Men 
kommunikasjon gjennom flere ledd er 
vanskelig. Derfor har vi noen møter 
med ledere fra forskjellige nivåer der 
vi mener at det er viktig at alle får 
 samme informasjon og mulighet å 
stille spørsmål. Det er mye informasjon 
som kommer igjennom, men man kan 
alltid lure på om man har tett nok 
 kontakt med de forskjellige delene av 
virksomheten.

Hva tenker du om samarbeidet med  
de tillitsvalgte? Hvordan kan det for-
bedres? 

Det har over tid vært altfor lite dialog 
mellom foretaksledelsen og de tillits-
valgte. Arenaer for gjensidig informa-
sjonsutveksling bør styrkes. Jeg tror at 
hyppigere informasjonsutveksling gir 
økt gjensidig forståelse. Vi trenger å 
snakke sammen oftere og ikke bare  
når vi er uenige om ting.

Nordlandssykehuset har hatt en 
 vanskelig økonomisk situasjon gjennom 
mange år. Hva skyldes det?
Å bygge sykehus er dyrt. Vi har bygget 
nytt sykehus i Vesterålen og Bodø og 
det gir høye kostnader for renter og 
avdrag. Dette gjør at vi får mindre 
penger å bruke på driften og må gjøre 
tiltak som får konsekvenser for driften. 
I tillegg til dyre byggeprosjekter har  
vi en del regionale funksjoner fra tiden 
som sentralsykehus som ikke finansi-

eres i dagens system. Og så kan vi også 
nevne vanskeligheter å rekruttere 
personell og minskende, men aldrende 
befolkning i regionen.

Hva syns du om helseforetaksmodellen? 
Alle modeller har sine fordeler og 
ulemper. Jeg ser ikke at det finns en 
annen modell som åpenbart er bedre. 
At vi sliter økonomisk er ikke nødven-
digvis helseforetaksmodellen sin feil. 
Finansieringsmodellen er en ting, men 
minst like viktig er hvor mye penger 
man får totalt.

Er det mulig for et helseforetak som 
sliter økonomisk å komme i balanse?
Ja, på generelt grunnlag mener jeg at 
det er mulig. Utfordringene i Nord-
landssykehuset er flere og sammensatte 
og her må man arbeide langsiktig.  •

Foto: A
visa N

ordland
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Trekk av feilutbetalt lønn  
– endelig avklaring i Høyesterett

Mange arbeidstakere har undertegnet arbeidsavtaler som gir arbeidsgiver  
rett til å kreve for mye utbetalt lønn tilbake. Bruken av slike avtaler har vært 
omstridt, og arbeidstakersiden har hevdet at slike avtaler ikke er gyldige. 
 Sivilombudet har støttet dette.

Av Frode Solberg, sjefadvokat, Jus og arbeidsliv, Dnlf››
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Erfaringen er likevel at arbeidsgiver 
mener de har rett til å trekke feil-

aktig utbetalt lønn direkte fra den 
mån edlige lønnen, og Legeforeningen 
får jevnlig inn slike saker. Mange leger 
har tariffavtalte tillegg til vanlig lønn. 
Dette gjør at legenes lønnslipper ofte 
kan være ganske kompliserte. Det er 
lett for arbeidsgiver å trå feil og det kan 
være vanskelig for legen å kontrollere 
utbetalingen.

Nå har Høyesterett tatt stilling til 
spørsmålet om slike reguleringer i 
arbeidsavtaler gir arbeidsgiver rett til  
å trekke arbeidstaker i lønn. Dommen 
kom rett før jul, og svaret er for alle 
praktiske formål et tydelig «nei». 
 Arbeidsgiver kan ikke bruke slike for-
håndsavtaler som rettslig grunnlag for 
trekk i feilutbetalt lønn. Jeg skal rede-
gjøre nærmere for hvordan Høyesterett 
begrunner dette, og også kort nevne 
noen nyanseringer, samt hvordan slike 
saker nå skal løses for fremtiden.

Kort om sakens bakgrunn
I arbeidsavtalen var det inntatt en 
passus om at dersom arbeidsgiver 
gjorde en feilutbetaling ved lønn-
skjøringen skulle korreksjon skje ved 
motregning i en senere lønnskjøring. 
Det er en egen bestemmelse i arbeids-
miljøloven § 14-5 tredje ledd bokstav c, 
som regulerer lønnstrekk, som lyder:

«Trekk i lønn og feriepenger kan ikke 
gjøres unntatt:…

c) når det på forhånd er fastsatt ved 
skriftlig avtale, …»

I arbeidsavtalen var det inntatt 
 følgende passus: 

«Er det ved lønningsdag foretatt feil 
utlønning, kan arbeidsgiver foreta den 
nødvendige justeringen ved neste eller 
påfølgende lønningsdager.»

Umiddelbart skulle man kanskje tro  
at dette er lovlig og i samsvar med ar - 
beidsmiljøloven § 14-5. Det dreier seg 
om feilutbetaling, og avtalens ordlyd 
tilsier da at arbeidsgiver har rett til på 
trekke dette i senere lønnsutbetalinger. 
Dette er en vanlig regulering i arbeids-
avtaler.  Slike avtaler skrives gjerne 
lenge før de blir aktuelle, ofte i forbind - 
else med utarbeidelse av nye arbeids-
avtaler, og kan derfor komme som en 
ubehagelig overraskelse for arbeids-
taker årevis etter at avtalen er signert. 

Konkret gjaldt saken uriktig diett-
godtgjørelse. Arbeidstaker hadde fått 
for mye utbetalt over en periode på  
6 måneder. Årsaken til feilutbetalingen 
var endring i satser i en tariffavtale. 
Arbeidsgiver måtte som følge av 
 endringen legge om sitt lønnssystem 
(datasystem). I praksis betød dette at 
arbeidsgiver fortsatte å betale diettgodt - 
gjørelse etter gamle regler. Noen 
 måneder senere ble det klart at det var 
utbetalt for mye. Det var enighet om  
at det dreide seg om lag 8.000 kroner.

Høyesteretts vurderinger
Hovedregelen er at arbeidsgiver ikke 
kan trekke i lønn. Det følger av loven. 
Lønn skal brukes til livsopphold for 
arbeidstaker, og trekk kan få store 
konsekvenser for arbeidstakers privat-
økonomi. Høyesterett trakk her inn 
forarbeider til loven: 

«En generell adgang til å regulere lønns-
trekk gjennom tariffavtale vil departe-
mentet derimot ikke foreslå. Lønnen er 
arbeidstakerens levebrød, og adgangen 
til å gjøre innhogg i den må være minst 
mulig. Det er viktig at arbeidstakeren har 
full oversikt over de trekk som gjøres.»

Trekk må altså ha en hjemmel. Og 
spørsmålet var om regulering i ar-
beidsavtale var tilstrekkelig for at 
 arbeidsgiver kan foreta trekk. Høy-
esterett oppsummerer lovforarbeidene 
slik:

«Ingen uttalelser i lovforarbeidene 
 berører derfor direkte det spørsmålet 
saken reiser. Men lovformålet fremgår 
etter min mening helt klart: Formålet er, 
kort sagt, at arbeidstakerne skal motta 
lønnen mest mulig ubeskåret, og at 
lønnen skal være forutsigbar for dem.»

Legeforeningen har i mange saker 
anført at Sivilombudet har gitt oss 
støtte for at forhåndsavtaler ikke kan 
brukes, og også Høyesterett viser til 
ombudets vurderinger:
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«Sivilombudet – den gang Sivilombuds-
mannen – har i flere uttalelser tolket 
den aktuelle bestemmelsen i arbeids-
miljøloven. I SOMB-2001-22 kom 
 ombudet til at daværende lov § 55 nr. 3 
bokstav c krever at en avtale om lønn-
strekk må inngås etter at en feilutbe-
taling av lønn har funnet sted. Ombudet 
bygget standpunktet særlig på formåls-
betraktninger og sammenhengen med  
de øvrige unntakene fra trekkforbudet. 
Senere sivilombud har kommet til det 
samme, se SOM-2017-256 og SOM-
2020-417:»

Høyesterett kom (dissens 4-1) til at 
arbeidsmiljøloven § 14-5 må forstås 
slik at avtalen et lønnstrekk bygger på, 
må være konkretisert. Høyesterett 
oppsummerer saken slik:

«I en situasjon hvor lovteksten er relativt 
åpen og lovforarbeidene ikke direkte 
omtaler spørsmålet, mener jeg at det  
må legges stor vekt på lovformålet. 
Dette trekker entydig i retning av en 
restriktiv tolkning av unntaket i ar-
beidsmiljøloven § 14-15 andre ledd 
 bokstav c.

Konsekvensen er etter min mening  
at bestemmelsen må tolkes slik at den 
avtalen lønnstrekket bygger på, må 
konkretisere det aktuelle lønnstrekket i 
en slik grad at arbeidstakeren beholder 
forutsigbarhet for sine lønnsutbetalinger. 
For trekk som skyldes uriktige lønnsut-
betalinger, må avtalen da i praksis være 

inngått enten i forbindelse med feilutbe-
talingen eller etterpå. Men dette er ikke 
til hinder for at trekkene i andre situa-
sjoner kan konkretiseres allerede på et 
tidligere tidspunkt. En avtale som for 
eksempel gir arbeidsgiveren anledning 
til lønnstrekk for å dekke avtalte husleie- 
eller kantinekostnader arbeidstakeren 
løpende pådrar seg, mener jeg må kunne 
inngås allerede i arbeidsavtalen.»

En forhåndsavtale er altså ikke godt 
nok når man da ikke vet hva slags be-
løp det dreier seg om. Det er greit å 
merke seg at det stiller seg annerledes 
hvor arbeidsgiver trekker bidrag til 
lunsjordning o.l. 

Mange arbeidsgivere må etter dette 
justere sitt opplegg for lønnstrekk. Når 
det inngås nye arbeidsavtaler bør slike 
passuser ikke inntas, og uansett kan 
man som arbeidstaker se bort fra slike 
avtalepunkter. 

Hva skjer ved uenighet?
Selv om arbeidsgiver ikke kan bruke 
slike forhåndsavtaler om lønnstrekk,  
er ikke kravet nødvendigvis tapt for 
arbeidsgiver. Retten til tilbakebetaling 
bortfaller ikke selv om arbeidsavtalen 
ikke kan brukes som rettslig grunnlag.

Men hva skjer da hvis arbeidsgiver 
ønsker å kreve pengene tilbake når de 
ikke kan bruke passus i arbeidsavtalen? 
Det betyr at arbeidsgiver i slike tilfeller 
må inngå avtaler om tilbakebetaling i 
etterkant av at forholdet er oppdaget. 

Dette stiller arbeidstaker i en bedre 
rettslig posisjon enn om arbeidsgiver 
kunne bruke standardiserte forhånds-
avtaler i arbeidsavtalen. Ofte tar legen 
kontakt med Jus og arbeidslivsavde-
lingen, og vi bistår legen i å vurdere om 
arbeidsgivers krav bør aksepteres, om 
det bør forhandles om en avtale eller 
om hele kravet bør avvises. En løsning 
kan for eksempel være at arbeidstaker 
betaler tilbake deler av beløpet. 

I noen tilfeller vil ikke arbeidstaker 
inngå slik avtale. Hva skjer da? Svaret 
er at arbeidsgiver da må gå veien om 
såkalt oppgjørskorreksjon, eller læren 
om condictio indebiti, og eventuelt 
domstolsbehandling. Slike vurderinger 
etter condictio indebiti kan være kom-
pliserte. Det følger av en gammel Høy-
esterettsdom (1985) at «...et grunnlegg-
ende trekk i læren om condictio indebiti 
(er) at hvert tilfelle skal vurderes konkret 
og under hensyn til rimelighet.» Høyeste - 
rett brukte dette utgangspunktet også i 
denne saken: «Det må derfor gjøres en 
helt konkret rimelighetsvurdering, hvor 
hensynet til at betaleren bør tillates å 
korrigere uriktige oppgjør – korrek-
sjonshensynet – står mot hensynet til at 
mottakeren bør kunne anse oppgjøret 
avsluttet – oppgjørshensynet.» 

Tilbake til vår sak så foretok Høyeste-
rett en helt konkret vurdering av sakens 
omstendigheter. Høyesterett mente 
arbeidstaker hadde vært aktsom, og 
ikke kunne forventes å ha fanget opp 
feilen. Arbeidsgiver – litt forenklet sagt 
- visste at de utbetalte feil lønn på 
grunn av omleggingen av datasystemet, 
og da burde de varslet arbeidstaker om 
dette var foreløpige utbetalinger. Hadde 
arbeidsgiver gjort dette, ville arbeids-
taker ikke vært i god tro om at pengene 
var hans. Litt spesielt var det her at 
utbetalingen skjedde på grunnlag av 
tariffavtale og at arbeidsgiver ikke hadde 
rett til å utbetale for høye satser på grunn 
av tariffavtalens ufravikelighet. I slike 
tilfeller står korreksjonshensynet sterkt, 
som taler for at arbeidstaker burde 
betale tilbake. Avslutningsvis nevner 
også Høyesterett at lønnsutbetalinger 
har sterkt vern, og kommer etter en 
helhetsvurdering til konklusjonen at 
kravet er tapt for arbeidsgiver.   •
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I 2015 lagde Helse- og omsorgsdeparte- 
mentet på vegne av regjeringen en 

Handlingsplan mot antibiotikaresistens 
i helsetjenesten med det mål å redusere 
antibiotikabruken i befolkningen med 
30 % i forhold til 2012-nivå innen utløpet 
av 2020.  Midt under pandemien klarte 
vi å nå dette ambisiøse målet. NORM- 
rapporten for 2020 (overvåkningssys-
temet for antibiotikabruk og resistens) 
viste at antibiotikabruken er redusert 
med hele 32 % siden 2012. Bare i 2020 
ble antibiotikabruken kuttet med 10 % 
sammenliknet med tidligere år - rett 
nok godt hjulpet av koronapandemien 
som førte til at alle lærte å vaske 
 hender og holde avstand. De strenge 
smitteverntiltakene reduserte i tillegg 
forekomsten av andre infeksjoner.  
Men likevel: Dette er en formidabel 
måloppnåelse.  

Tallene viser at det er en positiv 
utvikling både i primær- og spesialist-
helsetjenesten, men at det er primær-
helsetjenesten og fastlegene som har 
bidratt til størst reduksjon. Det siste er 
helt naturlig siden 80 % av alle antibio-
tikaresepter til mennesker skrives ut i 
allmennpraksis. Både i førstelinjetjen-

esten og for sykehusene er det laget 
samstemte antibiotikaveiledere som 
har fokus på riktig antibiotikabruk 
utfra kjent mikrobiologisk epidemio-
logi og resistensmønster her til lands, 
hvor resistensproblematikk så langt 
har vært mye mindre utbredt enn f.eks 
lenger sør i Europa. 

Kursing og kompetanseheving trigger 
Den viktigste suksessfaktoren for å 
oppnå en slik reduksjon i antibiotika-
bruken uten negative helseeffekter for 
befolkningen, var en tydelig strategi 
utarbeidet i tett samarbeid med fag-
personer som mikrobiologer, infek-
sjonsmedisinere og forskere på anti-
biotikabruk med målrettede tiltak mot 
ulike deler av helsetjenesten. Kursing 
og kompetanseheving var de essensielle 
virkemidlene. Fagfolk lar seg trigge til 
endring når de blir presentert for faglig 
dokumentasjon på at antibiotika blir 
brukt unødvendig eller på feil måte. 
Helsepersonell generelt, og kanskje 
leger spesielt, ønsker å hele tiden for-
bedre sin kliniske praksis for å være i 
tråd med anbefalinger basert på opp-
datert kunnskap. Å ha en antibiotika-

Legeforeningens fagakse

Fagaksen er Legeforeningens organisering av de 46 fagmedisinske foreningene. Disse velger 
et faglandsråd hvor alle foreningene er representert og hvor Lis-representasjon er lovfestet. 
Faglandsrådet velger et fagstyre og delegater til Legeforeningens landsstyre. Fagaksen skal 
styrke tverrfaglig samarbeid og dialog med helsemyndigheter.

     Av Ståle Onsgård Sagabråten, 
 leder av fagstyret

››

Gulrot er 
alltid bedre enn pisk! 

Om legen skal skrive ut resept med antibiotika eller ikke, avgjøre om legemidlet 
skal skrives på blå eller hvit resept: Tydelige faglige råd, beslutningsstøtte og kursing  
er det som gir best resultat, ikke trusler om bøter. 
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forskrivning i overenstemmelse med 
de faglig begrunnede rådene, er gul-
roten som trigger oss i endringsarbei-
det, ikke trusler om sanksjoner dersom 
vi skriver ut for mange resepter med 
brespektret antibiotika!  

Gode, oppdaterte antibiotikaveiled-
ere utarbeidet sammen med mikrobio-
loger og kliniske eksperter er nevnt. 
SKIL, Senter for kvalitet i legekontor, 
lagde skreddersydde kurs for primær-
helsetjenesten med utgangspunkt i tall 
hentet fra legenes egen praksis. Disse 
kursene som var en blanding av faglig 
oppdatering og kvalitetsutvikling av 
hvordan en håndterer ulike typer in-
feksjoner passet utmerket inn i all-
mennlegenes videre- og etterutdan-
ningsprogram som poenggivende 
aktivitet. Et stort antall leger gjennom-
førte disse kursene som ble oppfattet 
som svært matnyttige. Kursopplegget 
stimulerte til forbedringsarbeid på 
legekontorene gjennom drøfting 
 mellom kolleger av deres egen eksis-
terende praksis opp mot anbefalt 
 behandling. Kursopplegget gjorde  
at en kunne følge med på endring i 
forskrivning etter intervensjonen. 

Stor overføringsverdi 
Suksessen med handlingsplanen mot 
antibiotikaresistens burde ha stor  over- 
føringsverdi også til andre områder  
der myndighetene ønsker endring. Vi 
ønsker at det innen alle spesialitetsom-
råder skal være tilbud om etterutdan-
ningspakker og der vil slike kursopp-
legg med mål om forbedring i tråd med 
oppdatert kunnskap passe godt inn. 

Ved å ha tillit til at fagfolkene og myn-
dighetene har felles interesse i å ha en 
praksis som er mest mulig i tråd med 
oppdatert kunnskap, vil en trolig klare 
å oppnå relativt store endringer på kort 
tid. Å true med sanksjoner og endatil 
gebyrer ved manglende etterlevelse 
skaper utrygghet og fokuset kan fort bli 
feil: En prøver å unngå å gjøre feil 
heller enn å gjøre sitt beste. Da er det 
bedre å velge en metodikk hvor en går i 
dialog med de som arbeider i tjenesten, 
lytte til deres vurderinger av foreligg-
ende utfordringer og forsøke å finne 
frem til mål som det er stor grad av 
enighet om at det er ønskelig å nå. 

Blåreseptsaken  et varslet feilsteg 
I 2018 ble endring i apotekloven, lege-
middelloven og folketrygdlovens kapit-
tel 25 (om tap av retten til å praktisere 
for trygdens regning) første gang sendt 
på høring. Legeforeningen var allerede 
da helt tydelig på at forslaget av inn-
føring av overtredelsesgebyr var feil 
virkemiddel for å sørge for etterlevelse. 
Det ble i stedet pekt på viktigheten  
av å få ut god informasjon til legene 
som skal forvalte ordningen samt 
 bedre beslutningsstøtte integrert i 
elektronisk journal for korrekt for-
skrivning.  

Ordningen med pliktmessig dekning 
av utgifter til livsviktige legemidler  
ved behov for langvarig legemiddel-
behandling ble inntatt i trygdelovgiv-
ningen i 1953. En form for blåresept-
ordning hadde altså eksistert i over  
60 år og hatt en rimelig forvaltning ved 
at legene har skrevet ut blåresept på 

legemidler med bakgrunn i sykdoms-
listen – helt uten at legene er tilpliktet 
dette i noen egen forskrift. Dette tillits-
baserte systemet har hatt en langt 
billigere forvaltningsordning for 
 samfunnet enn om hver pasient ha 
sendt inn sine krav om refusjon, som 
det heter i Norsk forening for allmenn-
medisin sitt høringssvar fra 2018. Ikke 
kunne det vises til noe stort problem 
med misbruk av systemet heller: I 2017 
ble det gitt såkalt spesifikk informasjon 
til leger i 115 saker, pålegg om endring i 
praksis i 60 og tap av forskrivningsrett 
i ett tilfelle. Når vi vet at det hver dag 
ifølge Apotekforeningen leveres ut 
over 100.000 medisiner på blå resept, 
kan det stilles et stort spørsmål om 
forholdsmessigheten i tiltaket med å 
ilegge bøter. 

Da Statens legemiddelverk i sommer 
sendte på høring forslag om utmåling 
og betaling av overtredelsesgebyr, sa 
Legeforeningen nok en gang tydelig 
ifra at de ikke kunne støtte et slikt 
forslag. Det ble vist til at innføring  
av en gebyrordning med stor grad av 
sikkerhet ville redusere pasienters 
tilgang på refusjon for behandling de 
har krav på. Helsemyndighetene valgte 
likevel å overse advarslene fra Lege-
foreningen og sendte ved årsskiftet ut 
informasjonsbrevet som fikk legene til 
å reagere kraftig: En viktig velferdsord-
ning sto på spill om ikke myndighetene 
fortsatt ville ha tillit til at fagfolkene 
som skulle forvalte ordningen ville 
fortsette å gjøre sitt beste – for pasient-
ene og samfunnet. Pasientene og pasient - 
foreningene så dette tydelig og ga 
 Legeforeningen massiv støtte. De 
 politiske partiene på Stortinget inn-
rømmet en etter en at de ikke helt 
hadde fattet konsekvensene av det de 
var med på å vedta og til slutt lovet 
helseministeren at det ikke skulle 
 skrives ut bøter i påvente av en ny 
behandling av den omstridte lov-
endringen i Stortinget. Da håper vi 
både helsemyndigheter og politikere 
ser hen til suksessen med antibiotika-
planen og lager helt andre innretninger 
for å nå målene.  

La det ikke være tvil: Bot gir ingen 
bedring!  •

Legeforeningens fagakse

    «Å ha en antibiotikaforskrivning i overenstemmelse 
  med de faglig begrunnede rådene, er gul roten som 
               trigger oss i endringsarbeidet, ikke trusler  
     om sanksjoner dersom vi skriver ut for mange  
             resepter med brespektret antibiotika!»
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I dagens samfunn er det lett å bli 
fanget i illusjonen om at alle skal 

lykkes med «prosjekt perfekt». Det 
som tidligere ble sett på som normale 
svingninger i følelser og gjennomsnitt-
lig fungering på skole, sosialt og i idrett 
framstår ikke lenger normalt eller 
ønskelig i samfunnet. Vårt fagfelt vok-
ter grensene mellom normalitet og 
sykdom.

Barne- og ungdomspsykiatri (BUP) 
ble godkjent som egen spesialitet først 
i 1953 og barnepsykiatrisk forening 
som spesialforening i 1957. I 1989 skif-
tet både spesialitet og forening navn til 
barne- og ungdomspsykiatri. De siste 
årene har det vært flere endringer som 
har hatt betydning for yrkesutøvelsen 
og arbeidshverdagen vår. Journalinn-
syn, pakkeforløp og kommunepsykolo-
ger er eksempler. Det er fokus på pasi-
entgruppen vår både i media og fra 
politisk hold. Covid har ført til betyde-
lig økning i henvisninger til oss, særlig 
pasienter med spiseforstyrrelser.

I BUP kan man være både sykehusle-
ge og poliklinikklege. Vi jobber tverr-
faglig med flere andre yrkesgrupper. 
Leger og legespesialister har tradisjo-
nelt sett vært i mindretall i behandler-

gruppen. I 2020 utgjorde andel leger 
19% av alle behandlere, der 11% var 
spesialist i BUP og 8% var LIS1. Pasien-
tene henvises til oss fra leger, kommu-
nepsykologer, PPT og fra barne-
vernstjenesten.

En av de store forskjellene mellom 
barne- og voksenpsykiatri er at barn 
har et apparat av ansvarlige voksne 
rundt seg. Barna har også vekst- og 
endringspotensiale som voksne pasien-
ter ikke nødvendigvis har. Det åpner 
for det håpet som pasient, pårørende 
og behandler trenger for å kjempe mot 
sykdom.

Barn er en spesielt sårbar gruppe når 
det gjelder psykiske lidelser. Om lag 
halvparten av alle psykiske lidelser ma-
nifesterer seg før 14 års alder og 75% 
innen 25 års alder2. 

Svært mange pasienter i BUP har et 
flytende og komplekst symptombilde. 
Halvparten av barn og unge med èn 

barnepsykiatrisk diagnose får minst èn 
diagnose til. 

Differensialdiagnostikk og tilleggsdi-
agnoser er vanlige. Pasientene har 
endringer i symptombildet etterhvert 
som de vokser og utvikler seg. Mer enn 
i noe annet felt er diagnosen en fersk-
vare som hele tiden må revurderes. 
Kunnskapen om hvordan summen av 
belastninger påvirker utfall innen om-
råder som bl.a. psykisk og fysisk helse, 
rus, yrkesliv og samliv, underbygger 
helhetstenkningen i faget3. Psykososia-
le belastningsfaktorer er vesentlige for 
lidelsestrykket til barn og unge. Gode 
komparentopplysninger fra foreldre, 
lærere, trenere og andre er derfor 
svært viktig for forstå og hjelpe på rett 
måte. Dette åpner for spennende sam-
arbeid på andre arenaer enn de vi som 
leger er vant til å arbeide på. 

En god relasjon mellom behandler 
og pasient er viktig for å kunne gjøre 

Legeforeningens fagakse

Av Ingvild Skogen Bauge, leder NBUPF, Sjur Eriksrud Johansen, nestleder NBUPF, 
Paul Joachim Bloch Thorsen, styremedlem NBUPF og Fredrik Skarderud, styre-
medlem NBUPF. På vegne av Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening.

«Barne- og ungdomspsykiateren, 
den bio-psyko-sosiale legen»

Barne og ungdomspsykiatri er kanskje en liten medisinsk spesialitet, men omfatter alle 
 aspekter ved barn og unges oppvekst og liv. Faget forfekter en helhetlig, kontekstuell 
 biopsykososial forståelse av barn og unge. Gjennom vår fagmedisinske forening gjør  
vi det vi kan for å bedre vilkårene for pasientene våre og faget vårt.

››
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gode vurderinger og få gode behand-
lingsresultater4. Noen ganger gis hjel-
pen best ved tilrettelegging i barnets 
hverdag. Andre ganger er ulike terapi-
former til pasienten eller hele familien 
riktig. Andre igjen trenger medisine-
ring. Ofte er det en kombinasjon av 
flere hjelpetiltak som gir optimal be-
handling.

Forebygging av livsstilssykdommer 
for å ivareta pasientens helse hele livet 
er også viktig i vårt fag. Studier har vist 
at det er en 15-20 år kortere forventet 
levetid for personer med alvorlige 
psykiske lidelser5. 60% av denne 
overdødeligheten skyldes somatiske 
sykdommer som kan forebygges.

Prevalensen av psykiske lidelser hos 
barn og unge ser på ingen måte ut til å 
gå ned. For å møte disse utfordringene 
trengs forandringer i fagfeltet. Interna-
sjonal konsensus har foreslått følgende 
prioriteringer for det neste tiåret6.

1.  Øke antall fagfolk i tjenester for barn, 
unge og familier som har psykiske 
vansker. Alle land mangler barne- og 
ungdomspsykiatere.

2.  Bruke vår yrkesgruppe til initial 
vurdering av barn og unge, oppføl-
ging av de alvorligste tilstandene og 
veiledning av andre yrkesgrupper, 
både i spesialisthelsetjenesten og i 
førstelinjen.

3.  Øke forskning innen barne- og ung-
domspsykiatrien og effektivt integre-
re ny kunnskap til klinikk. Dette 
gjelder særlig kunnskap om gene-
tikk/epigenetikk, nevroutvikling, 
utviklingspsykologi, epidemiologi, 
fenotyping, nye behandlingsformer 
og folkehelse.

Det er, kort fortalt, verdens viktigste  
og mest meningsfulle jobb!  •

Legeforeningens fagakse
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