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Kjære kolleger 

Tilfeldighetene ville det slik at det 
ble redaktøren som intervjuet 

Helseministeren denne gangen. Ett  
av spørsmålene det ikke ble tid til var 
– «Hvor blir det av Tillitsreformen?»

Støre har ved flere anledninger gitt 
oss etterlengtede forhåpninger om at 
endring kunne være på vei – etter eks-
alterende byråkratisering av offentlig 
sektor. NPM har medført kontrollregi-
mer som lever sitt eget liv, etablerer en 
indre logikk som gjør det vanskelig å 
stille spørsmål til formålet med det 
hele og om ressursene er rett anvendt 
når administrasjonen blir like stor, 
eller større enn arbeidsstokken.

Fordi man lett kan synes samtiden 
har mange mørke skyer på sin himmel, 
er motlitteratur anskaffet i form av 
«Folk flest er gode» av Rutger Bregman. 
Budskapet i boken er grunnleggende 
positivt og det underbygges med 
 studier som undergraver mange 
 populære forestillinger om at vi som 
art er dømt til undergang. Interessant 
lesning som gir et lite pusterom når 
Zappfes ord om at «en jord uten 
 mennesker ville ikke vært en ulykke», 
fremstår som en gyldig betraktning.

I ett av kapitlene kommer han inn på 
indre og ytre motivasjon – tradisjonell 
arbeidspsykologisk tankegang er at 
mennesket må/kan motiveres – og det 
bygger moderne ledelse på. Ledelse er 
dessuten foredlet til noe som er meget 
komplekst og for de som hengir seg til 
det. På den måten oppstår parallelle 
virkeligheter der virksomhet og  
ledelse lever ved siden av hverandre.

Jos de Blok avbrøt økonomistudier 
og ble sykepleier, jobbet i sykehus og 
senere i hjemmesykepleien. Han opp-
levde overgangen fra profesjonsstyrt 
organisering til merkantil styring: De 
oppgaver som sykepleierne tidligere 
gjorde etter behov, skulle nå katego-
riseres – de måtte først konstruere 
«normal Nursing», «Nursing +», og 
«Nursing special» og pris-sette disse 

«pakkene» utifra tidsbruk, budsjettere 
og bemanne etter dette. Så i etterkant 
rapportere. Ledelsen ekspanderte 
naturligvis og det kom inn tidspress  
- og mistrivsel. Ligner dette på noe  
vi kjenner?

De Blok sluttet – men startet sin 
egen organiserte hjemmesykepleie  
– uten annen ledelse enn ham selv og 
hans kone. Driftsenheten er team på  
12 sykepleiere som dekker sitt område 
og løser alle oppgaver selv. Det startet  
i 2006 i ett lokalt område og teller nå 
mange hundre team over hele Neder-
land, 14000 ansatte. Modellen har 
spredt seg til andre land – men har 
vanskeligheter med å bli tatt alvorlig i 
det gode selskap, nettopp antagelig 
fordi det er til de grader «motstrøms»: 
Ingen ledelse utover en coach for hvert 
15. team – absolutt ikke politisk korrekt 
i vår tid med svært kompleks ledelses-
filosofi. Ikke desto mindre ble denne 
«kjetter» tildelt Albert-prisen av The 
Royal Academy of Arts i London i 2014; 
andre mottakere av denne er Francis 
Crick og oppfinner av www Tim 
 Berners-Lee, Stephen Hawking...

Sykehus er veldig mye mer komplekse 
organisasjoner og parallellen er da  
i noen grad FAVI en industribedrift  
som innførte samme radikale omlegging 
– arbeidet ble organisert av profesjons-
utøverne selv og ledelsen avsatt/ikke 
erstattet ettersom de gikk av med 
 pensjon. Ingen kontroll, annet enn de 
produksjonsmål man var enige om; 
denne bedriften leverte girkasser til 
bilprodusenter. Lederen for bedriften 
– «behandler man de ansatte som 
 ansvarlige og pålitelige, så er de  
også det».

Det som er verdt å merke seg er at 
hjemmesykepleie tjenesten leverte 
stabilt bedre tjenester for litt under 
middels pris, lønningene var bedre og 
teamene var stabile slik at klientene 
traff et fåtall pleiere. Hva pasientene 
trengte hadde jo pleierne aldri vært i 

tvil om, og det ble justert etter behov  
- ikke hvilken «pakke» de var oppsatt 
med. Bildelfabrikken leverte også bedre 
på alle parametere, som effektivitet, 
mye større markedsandel og utviklet 
en bedre økonomi, bedre lønninger. 

Jeg tror ikke at svaret er så enkelt. 
Men, det er en interessant tanke bare  
å være kjent med at til og med «ingen 
ledelse» kan fungere. I våre dager har 
vi lært at ledelse av store organisasjoner 
med nødvendighet må være stadig mer 
kompleks. Det er et faktum at avstanden 
definitivt øker mellom toppledelse og 
«the value zone», at de to i noen grad 
kan synes å leve i parallelle virkeligheter. 
Da kan det være et poeng å trøste seg 
med at Tesen har noen steder i verden 
allerede en Antitese – som har vist seg 
å fungere! Tillit - til at sykepleiere og 
fagarbeidere var de som best kunne 
både løse driften og tenke strategisk 
for sitt felt. Ja, man kan nesten ikke  
tro det, men uten å ha en HR-avdeling, 
har bedriften blitt kåret 5 år på rad til 
«Beste arbeidsgiver» og har ingen 
problemer med rekruttering.

Sjekk ut Buurtzorg og TED-talk!
Jeg har som redaktør siden 2009 

hatt den utsøkte glede og ære – å være 
i redaksjon med Arne Refsum og Edith 
Stenberg! Begge slutter nå – og deres 
innsats for OVERLEGEN kan ikke 
overvurderes, hver på sin måte! Før  
de takker for seg har de rukket å 
 digitalisere tidligere utgaver av bladet 
– dette er et bibliotek av fagforenings-
stoff med svar på svært mange juss og 
arbeidslivsspørsmål for Leger. Bare det 
er en fabelaktig innsats! Sjekk så alle 
Arnes bidrag over årene – og tenk over 
at alle disse manus, utgaver har passert 
gjennom Ediths PC som kontaktledd 
mot trykkeriet i hektiske korrektur-
runder på jakt etter feil - hele tiden 
med et kreativt blikk for illustrasjoner 
både for forsider og artikler. Arne har 
også vært opptatt av det visuelle ved 
bladet. Det skal IKKE bli lett! •
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Av Overlegeforeningens leder Ståle Clementsen››

SPALTEN TIL
OF-LEDER

For ti-femten år siden  
var mange av oss leger 

lykkelig uvitende om detalj-
ene rundt DRG, stykkpris-
finansiering (ISF) og gevinst - 
realisering. Eller, vi var 
 kanskje ikke uvitende, men 
faglighet og kompetanse 
stod fortsatt høyest når 
 prioriteringene skulle 
 gjøres. Så skjedde det noe. 

Tidspunktet for den øko-
nomiske oppvåkningen er 
forskjellig ettersom hvilket 
sykehus man jobbet på. 
(Diagnoserelaterte grupper 
(DRG) er et pasientklassifi-
seringssystem hvor sykehus-
opphold eller polikliniske 
konsultasjoner i somatiske 
institusjoner klassifiseres i 
grupper som er medisinsk 
meningsfulle og ressurs-
messig tilnærmet homogene. 
Helsedirektoratet)

For meg var det en ny 
situasjon når avdelingen 
havnet under det man kalte 
økonomisk administrasjon. 
Da måtte klinikkdirektøren 
godkjenne innkjøp av binders 
og blyanter til sekretærene. 
Og selvsagt alt av medisinsk 
utstyr til helsepersonell. 
Fruktkurven hver fredag 

forsvant, kurs og konferanser 
måtte utsettes eller avlyses. 
Gullbeholdningen vår, legers 
kompetanse og ønske om å 
jobbe for en felles sterk 
spesialisthelsetjeneste,  
ble utfordret.

Forhåpentligvis var det 
vellykkede tiltak. Det vet jeg 
ikke helt, for oversikten over 
sykehusets økonomi var ikke 
så god den gang i 2008. 

Økonomifokuset økte 
frem mot 2020. Foretaks-
modellen og fremveksten  
av New Public Managment 
(NPM) i sykehusene flyttet 
dette fokuset fra ledelse til 
lege. Eller, det involverte 
etter hvert også legene, er 
vel mer riktig å si. 

Begreper som DRG og 
økonomi ble hverdagstale på 
sykehusene. DRG ble gjeld-
ende ned på den enkeltes 
leges poliklinikk, selv om 
hensikten nok var å bruke 
det på hele sykehus eller 
regioner. Det var lite DRG  
å hente for en ubrukt inten-
sivseng, noe vi etter skulle 
bli oppmerksomme på. 
Egenandel til nye bygg og 
nytt utstyr skulle spares, lån 
og avdrag betales. Og hele 

tiden ble det litt mindre  
nye penger til sykehusene. 
Trodde man at sykehuset 
fikk 100 nye kreftpasienter 
det neste året, fikk man 
penger til å behandle 80  
av dem. Resten kunne man 
effektivisere. Byggene, ut-
styret og folkene var jo der 
allerede. Dette vedvarte hele 
veien frem til pandemien. 

Da skjedde det noe. Peng-
ene strømmet på. Sykehus-
ledere over hele landet kun-
ne ansette mange nye varme 
og behandlende hender. 
Intensivavdelinger og senge-
poster skulle spares. Hele 
landet stengte ned for å spare 
sykehusene. For å verne 
slitne ansatte og for å ikke 
risikere at intensivkapasiteten 
ble så sprengt at pasienter ikke 
fikk den  fantastiske hjelpen 
som norske sykehus kan gi. 

Og vi klarte det tross alt 
ganske bra. 

Nå ser verden annerledes 
ut. Men økonomifokuset har 
om mulig blitt enda verre. 
For pengestrømmen under 
pandemien har tørket helt 
ut. Norge må spare penger, 
for å ikke få høyere kostna-
der. Det er disse høye kost-

nadene som gjør at syke-
husene når tre milliarder i 
budsjettunderskudd. Og 
som gjør at pengene som 
skal gå til å dekke 80 av 100 
nye pasienter ikke strekker 
til lenger. 

Hverdagsøkonomisering 
er et nyord jeg hørte her en 
dag. Det bærer i seg hva alle 
sykehus i Norge nå går gjen-
nom. Sparing. Alt som kan 
spares inn skal spares inn. 
Én ting er å kutte i frukt-
kurver, mat- og kaffeser-
vering. Det gir bare dårlig 
arbeidsmiljø og misfornøyde 
ansatte. 

Men mest bekymringsfullt 
av alt er at det også kuttes i 
legers kompetanseheving. 
Deltagelse på kurs og kon-
gresser kuttes. Arbeidsgiver 
ønsker ikke dette, men det 
er pengene som bestemmer. 
Etter to år med pandemi 
hvor all kompetanseheving 
ble utsatt, vil en fortsatt inn - 
sparing få uheldige konse-
kvenser. La oss sammen 
være kloke og ikke selge  
ut gullbeholdningen for  
en rask gevinst. Gullet kan 
bare selges én gang. Så er 
det borte for alltid.  •

Ordtaket sier at alle gode ting er tre. Det er tvilsomt om det hjelper  
sykehusene at antall milliarder i budsjettunderskudd blir tre og ikke to. 

Money, Money, Money



BLENREP er godkjent 
av Beslutningsforum
Fra 15/9-22 er BLENREP 
innført til behandling av 
residiverende/refraktær 
myelomatose.
BLENREP gis som monoterapi og er et 
antistoff-legemiddel-konjugat (ADC) 
målrettet mot B-celle modningsantigenet 
(BCMA) til pasienter som har fått minst fire 
tidligere behandlinger og er refraktære mot 
minst en proteosomhemmer, en ImiD og et 
CD38 antistoff.1

UTVALGT SIKKERHETSINFORMASJON
Korneale bivirkninger er rapportert hos 71% av pasientene: keratopati eller mikrocystelignende epiteliale endringer i 
korneal epitelium med eller uten: endringer i synet, - uklart syn, - symptomer på tørre øyne. De som tidligere har hatt tørre 
øyne, er mer utsatt for å utvikle endringer i korneaepitel.
Oftalmisk undersøkelse (inkludert synsprøve og undersøkelse med spaltelampe) utført av øyespesialist skal utføres før 
oppstart og de tre påfølgende behandlingssyklusene, og som klinisk indisert under behandling
Bruk opplæringsmateriell om korneale bivirkninger for helsepersonell og pasienter (www.felleskatalogen.no)
Se preparatomtalen om bivirkningshåndtering og full informasjon før forskrivning av Blenrep. Ved uønskede 
medisinske hendelser, kontakt GSK på telefon 22 70 20 00
Maksimalpris: 100 mg (hetteglass) 95 882,40 kr.

Referanse: 1. Preparatomtale BLENREP, juni 2022.
©2022 GSK or licensor.  

PM-NO-BLM-JRNA-220001 september 2022

GlaxoSmithKline AS 
Postboks 180 Vinderen, 0319 Oslo 
Telefon 22 70 20 00 - gskpro.com/nb-no
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Det var varslet en betydelig satsing 
på fastlegene, for å løse opp i den 

tiltagende vanskelige situasjonen som 
primærhelsetjenesten står i. Her kom 
regjeringen med forslag til bevilgning 
som ikke møter det kravet eller behovet 
legeforeningen har skissert, men som 
allikevel viser en retning som tyder på 
at alvoret har sunket inn. 

Når det gjelder sykehusene er stats-
råden tydelig på at det er meget stramt 
budsjett. 

De økte utgiftene for alle landets 
sykehus i 2022 er på 3,4 milliarder 
kroner, bare på grunn av økte vare-
kostnader, strømpris og økte lønns-
kostnader. Dette er altså kostnader 
som ikke sykehusene får kompensert. 

Disse må tas av den samlede penge-
sekken som sykehusene får. Disse 
 pengene skal gå til drift, som er utgifter 
til ansatte, varekostnader, strøm, lån  
og avdrag og annet forefallende. 

I tillegg skal denne samlede penge-
summen dekke oppsparing til nye 
bygg, vedlikehold og medisinsk  
teknisk utstyr. 

Det settes nå på vent i de fleste syke-
hus, samtidig som man må gjøre store 
innsparinger til neste år. Hverdags-
økonomisering er et nytt begrep som 
nå har dukket opp, det skal spares på 
alt som er mulig. 

Det foreslås 2 mrd. kroner til økt 
aktivitetsvekst og 700 mill. i økt grunn-
finansiering. Avbyråkratiseringsre-
formen (ABE) som ble innført av den 
forrige regjeringen skrotes, men det 
foreslås å legge inn et effektiviserings-
krav på 263 mill., allikevel. Det betyr  
at de samlede økte driftsbevilgningene 
til sykehus er på 2 437 mill. i 2023.

Av den økte grunnfinansieringen på 
700 mill. skal 150 mill. øremerkes til 
døgnbehandling innen psykisk helse-
vern. 

Den foreslåtte bevilgningen til akti-
vitetsvekst på 2 mrd. legger til rette for 
en vekst i pasientbehandlingen på om 
lag 1,5 %. I tråd med etablert praksis 
får man dekket 80 % av beregnet be-
handlingskostnad. Gamle bygg og 
 gammelt utstyr kan brukes om igjen. 
Denne underdekningen har vært 
 uendret i over ti år.

Det foreslås å redusere ISF-andelen 
for somatikk fra 50 til 40 % fra 2023. 

Gitt at driftsresultatet i 2022 blir 
mange milliarder under budsjett, og  
at den økte bevilgningen i 2023 allerede 
er spist opp av kostnadsøkninger, vil 
gjøre det vanskelig for sykehusene å  

nå kravet om aktivitetsvekst samtidig 
som det gis føringer for effektivi-
seringstiltak og omstilling. Dette gir  
en stor risiko for at ventetidene vil øke. 
Det er også vanskelig å se for seg at 
sykehusene skal klare å ta igjen etter-
slepet på utdanning og kompetanse-
utvikling. Investeringer og nødvendig 
vedlikehold av bygningsmasse og 
 medisinsk teknisk utstyr står i fare  
for å bli en salderingspost.

Alt tyder på at 2023 blir et veldig 
vanskelig år for sykehusene og deres 
ansatte.  •

Tanker om årets statsbudsjett
I disse dager forhandles det om endelig statsbudsjett for 2023. I forslaget  
som regjeringen la frem 6. oktober tegnes et dystert bilde for sykehusene  
til neste år. Neste års statsbudsjett kompenserer ikke sykehusene for de  
betydelig økte kostnadene i 2022, som følger med inn i det neste året.

          «Når det gjelder sykehusene er statsråden 
   tydelig på at det er meget stramt budsjett» 

›› Av Ståle Clementsen, Ofs leder

AKTUELT

Foto: ipopba - stock.adobe.com
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 Libtayo «Regeneron»

Antineoplastisk middel, monoklonalt antistoff.      ATC-nr.: L01X C33

 C

KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 350 mg/7 ml: Hvert hetteglass inneh.: Cemiplimab 350 mg, L-histidin, L-histidinhydrokloridmonohydrat, sukrose, L-prolin, polysorbat 80, vann 
til injeksjonsvæsker. Dosering og administrasjonsmåte: Behandlingen må startes opp og overvåkes av leger med erfaring innen kreftbehandling. Dosering: Anbefalt dose er 350 mg cemipli-
mab hver 3. uke (Q3W), administrert som en intravenøs infusjon over 30 minutter. Behandlingen kan fortsette frem til sykdomsprogresjon eller uakseptabel toksisitet inntreffer. Dosejusteringer 
Ingen dosereduksjoner er anbefalt. Det kan være nødvendig å avbryte eller seponere dosering basert på individuell sikkerhet og toleranse. For anbefalte justeringer, se preparatomtalen. Admi-
nistrasjonsmåte: Cemiplimab er til intravenøs bruk. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet overfor virkestoffet eller overfor noen av hjelpestoffene. Advarsler og forsiktighetsregler:. Alvorlige 
og fatale immunrelaterte bivirkninger som kan involvere alle organsystemer er sett. De fleste oppstår under behandlingen, men kan også oppstå etter avsluttet behandling. Kan påvirke mer enn 
ett kroppssystem samtidig, som f.eks. myositt og myokarditt eller myasthenia gravis. Overvåk pasientene for tegn og symptomer på immunrelaterte bivirkninger. Immunrelaterte bivirkninger 
bør håndteres i tråd med anbefalte justeringer av cemiplimab-behandlingen, hormontilførsel (hvis klinisk indisert) og kortikosteroider. Ved mistanke om immunrelaterte bivirkninger bør pasi-
enten undersøkes for å bekrefte dette og for å ekskludere andre mulige årsaker, inkludert infeksjon. Cemiplimab-behandlingen bør avsluttes midlertidig eller seponeres permanent avhengig 
av alvorlighetsgraden av bivirkningen. Bivirkninger: Svært vanlige (≥1/10): Gastrointestinale: Diaré, forstoppelse og kvalme. Infeksjoner og Infeksiøse: Øvre luftveisinfeksjon. Blod og lymfe: 
Anemi. Stoffskifte/ernæring: Redusert matlyst. Luftveier: Hoste. Hud: Utslett og pruritus. Muskel-skjelettsystemet: Muskel og skjelett-smerter. Generelle: Fatigue. Vanlige (≥1/100 til <1/10): 
Endokrine: Hypertyreose, hypotyreose. Gastrointestinale: Smerte i abdomen, oppkast, stomatitt og kolitt. Immunsystemet: Infusjonsrelatert reaksjon. Lever/galle: Hepatitt. Luftveier: Dyspné, 
pneumonitt. Muskel-skjelettsystemet: Artritt. Nyre/urinveier: Nefritt. Infeksiøse: Urinveisinfeksjon. Nevrologiske: Hodepine og perifer nevropati. Karsykdommer: Hypertensjon. 

RReeffuussjjoonn  NNSSCCLLCC,,  CCSSCCCC  oogg  BBCCCC::  Libtayo finansieres av sykehus (H-resept) og er besluttet innført av Beslutningsforum. 
Pakninger og priser: 7 ml (hettegl.) kr 68112,50. Basert på SPC godkjent av SLV/EMA: 01.07/2022.

For fullstendig informasjon vennligst se preparatomtale på https://www.legemiddelsok.no/

INNDDIIKKAASSJJOONNEERR::
• KKuuttaanntt  ppllaatteeeeppiitteellkkaarrssiinnoomm (CSCC): som monoterapi til behandling av voksne pasienter med metastatisk eller

lokalavansert kutant plateepitelkarsinom (mCSCC eller laCSCC) som ikke er egnet for kurativ kirurgi eller
kurativ strålebehandling

• BBaassaallcceelllleekkaarrssiinnoomm (BCC): som monoterapi til behandling av voksne pasienter med lokalt frems kredet eller
metastatisk basalcellekarsinom (laBCC eller mBCC) som har hatt sykdomsprogresjon med eller er
intolerante overfor en «hedgehoghemmer» (HHI)

• IIkkkkee--ssmmååcceelllleett  lluunnggeekkrreefftt  ((NNSSCCLLCC))::  ssoomm  mmoonnootteerraappii  ttiill  fføørrsstteelliinnjjeebbeehhaannddlliinngg  aavv  vvookkssnnee  ppaassiieenntteerr  mmeedd  iikkkkee--
ssmmååcceelllleett  lluunnggeekkrreefftt  ((NNSSCCLLCC))  ssoomm  uuttttrryykkkkeerr  PPDD--LL11  ((ii  ≥≥5500  %%  ttuummoorrcceelllleerr)),,  uutteenn  EEGGFFRR--,,  AALLKK--  eelllleerr  RROOSSII--aavvvviikk,,
ssoomm  hhaarr::  llookkaalltt  ffrreemmsskkrreeddeett  NNSSCCLLCC  ssoomm  iikkkkee  eerr  kkaannddiiddaatteerr  ffoorr  ddeeffiinniittiivv  kkjjeemmoossttrråålliinngg,,  eelllleerr  mmeettaassttaattiisskk
NNSSCCLLCC

• RReeffuussjjoonn  NNSSCCLLCC,,  CCSSCCCC  oogg  BBCCCC:: Libtayo finansieres av sykehus (H-resept) og er innført av Beslutningsforum.

55313 Libtayo annonse i Overlegen.indd   155313 Libtayo annonse i Overlegen.indd   1
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Med utfordringer på alle kanter  
og travle dager finner Ingvild 

Kjerkol likevel tid i kalenderen til å 
stille opp i Overlegen for andre gang. 
Mye har skjedd i verden siden det 
første intervjuet. 

– Klart det er travelt, ja, men det er 
også et privilegium – jeg skal jo være 
tidligere statsråd mye lenger enn jeg 
skal være statsråd! Det er en 24/7-jobb, 
men jeg fører også en helgependlertil-
værelse. Det betyr at når jeg er her i 
Oslo så kan jeg konsentrere meg bare 
om jobben. Men det er sant – det er 
mye som har skjedd siden dere var  
her sist - mye som blant annet har  
gjort det vanskelig for velferdsstatens 
kjernevirksomhet som spesialisthelse-
tjenesten jo er. Det som er bekymrin-
gen nå er likevel den uforutsigbarheten 
vi lever i, med galopperende prisstigning 
og inflasjon. Det er mange tiår siden vi 
har hatt tilsvarende erfaringer med 
tanke på den økonomiske situasjonen 
- og det å passe på helsetjenesten i 
denne fasen - er viktig, sier Ingvild 
Kjerkol.

Det er en høy ambisjon, og det  
eksisterer oppdemmede behov  
- hvordan kan vi klare det?
– Det er viktig å ha både et kort og 
langt perspektiv; innstramninger i 
årets budsjett må og hensynta spesia-
listhelsetjenestens behov i et lengre 
perspektiv. Det er viktig for meg. 
 Demografien endres, vi har nå passert 

Helseminister 
i krevende tider
«Jeg betaler dere 95 kr, dere skal levere for 105 kr»

Ingvild Kjerkol har passert merkedagen som helseminister i ett år. Over 12 krevende 
måneder der koronapandemien som en skygge har hengt over helse-Norge, kombinert med 
krig i Ukraina, galopperende prisstigning og et stramt helsebudsjett.  – Det er klart at 2022  
ble et tøffere år for sykehusene, enn for samfunnet ellers, sier Ingvild Kjerkol til Overlegen. 

›› Intervjuet av Arild Egge, redaktør
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1 million alderspensjonister, de går  
ut av arbeidslivet og blir i behov av 
tjenester. Dette er en stor utfordring 
alene. Samtidig rammes helsetjenesten 
av den samme økonomiske forverringen 
som samfunnet ellers – det krever tøffe 
prioriteringer, sier hun og fortsetter:  

– Statsministeren sa ved budsjett-
fremleggelsen: «Du får 95 kr på hun-
drelappen – men må levere til 105 kr». 
Inntil situasjonen i Ukraina - og energi - 
situasjonen avklares, vil ikke pris-
veksten være under kontroll, og det 
slår inn i statsbudsjettet. Det er viktig 
for meg å ikke fremstille årets budsjett 
som bedre enn det er – men under 
normale omstendigheter ville det  
vært et godt sykehusbudsjett. Når 

 situasjonen er som den er, må man 
prioritere noe – på bekostning av  
annet – dessverre.

Det har vært reaksjoner i media på 
budsjettet – om nødvendige kutt i 
 tjen ester, for eksempel psykiatritilbud  
og akuttmedisinsk tilbud. Vi har køer 
forsterket av pandemi og en grunnlegg-
ende kapasitetssvikt – det må være en 
utfordring å få budskapet igjennom?
– Ja, det er naturlig at det kommer 
reaksjoner og jeg har kommentert en 
del av disse. Sykehusene skal få et 
 oppdrag av meg i januar – som de  
skal kunne klare å levere godt på  
– men da må vi være i felles økonomisk 
virkelighet, sier Kjerkol.

Fra opposisjon til posisjon; dine 
 ambisjoner om endringer innen helse-
tjenesten gjennom politisk arbeid må  
ha blitt hindret av alle uforutsette 
 hendelser denne regjeringen også har 
måttet takle – frustrerende?
– Ja – men vi har kommet i gang med 
mye. Vi nedsatte tidlig Helsepersonell-
kommisjonen, og det hadde jeg bestemt 
meg for på forhånd. Fagfolkene er den 
viktigste ressursen, og vi må vite mest 
mulig om behovene som demografiske 
endringer fører med seg for at vi skal 
utnytte alle helsepersonellgruppene 
best mulig. Den skal levere sine anbe-
falinger i februar 2023 – og jeg gleder 
meg til å lese rapporten. Sykehusut-
valget som vi også nedsatte, skal levere 
en måned senere – de skal se på styringa 
av spesialisthelsetjenesten. Så jeg 
 mener at vi har vist profil ved å styrke 
grunnfinansieringen til sykehusene 
gjennom tilleggsbrevene. Det har vært 
hovedsakelig på grunn av at sykehusene 
har måttet håndtere en ny covid-bølge, 
økede ventelister, i tillegg til økt syke-
fravær og derfor mer og dyrere innleie 
- alt etter at samfunnet ellers har lagt 
pandemien bak seg, sier hun og fort-
setter: 

– Det er klart at 2022 ble et tøffere  
år for sykehusene, enn for samfunnet 
ellers. En sterk offentlig, solidarisk 
 helsetjeneste kan man bare oppnå 
gjennom kontroll på økonomien. Jeg 
skal ta kampen i regjeringskollegiet for 
at vi finansierer helsetjenesten på det 
nivået jeg mener er riktig – men det vil 
alltid være avhengig av økonomien 
ellers. 

Spesialisthelsetjenesten ser også fram  
til disse to rapportene, naturligvis - ikke 
minst om man kommer med anbefalinger 
til justeringer i foretakenes finansierings - 
ordning i de neste tre årene!
– Vi må som samfunn satse mye mer på 
å forebygge sykdom og psykisk uhelse. 
For å kartlegge helseutfordringene vi 
står med, satte vi ned et arbeid med 
folkehelsemeldingen – en stortings-
melding som kommer før påske i neste 
år. Meldingen omhandler også psykisk 
helse, noe som er viktig fordi vi har 
opplevd en historisk høy pågang særlig 
fra unge til psykiske helsetjenester.  

Arild Egge, redaktør, 
Ingvild Kjerkol, helseminister og 

Edith Stenberg, redaksjonskomitéen.

Foto: Privat
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Vi kan ikke dimensjonere en tjeneste 
som skal håndtere at 20 prosent av 
unge skal trenge spesialisthjelp. Vi  
må rette oppmerksomheten mot de 
psykisk helsefremmende arenaene  
som skole og fritid. Vi skal også legge 
frem en opptrappingsplan for psykisk 
helse som vil adressere dette, sier 
 Kjerkol og utdyper:

– Så kommer en stortingsmelding  
- nasjonal helse- og samhandlingsplan 
– som skal se på forbedringer i koordi-
neringen av helsetjenestene. Common-
wealth Funds Mirror Mirror-under-
søkelse rangerte vår helsetjeneste som 
den beste i verden – på en parameter lå 
vi likevel på åttende plass: pasientforløp. 
Siden vår tjeneste er organisert i to 
nivåer, er det trolig mye å vinne på en 
bedre koordinering for store pasient-
grupper som bruker tjenesten mest. 
Det vil si skrøpelige eldre, alvorlig 
psykisk sykdom og rus, alvorlig syke 
barn, og kreftsyke. Forbedringer som 
optimaliserer ressursbruken her, vil 
gjøre tjenesten bedre for dem og der-
med også alle pasienter. Den tredje 
overordnede stortingsmeldinga er 
helseberedskapsmeldinga – den ser  
på hele helseberedskapen.

Det gir mening etter pandemien?
– Ja – vi har etter pandemien fått klare 
anbefalinger om å knytte oss nærmere 
opp til EUs helseunion. Det har skjedd 
mye innen helsesamarbeidet i EU i 
løpet av pandemien som få hadde sett 
for seg – før pandemien. Muligheten 
for å respondere adekvat og effektivt 
på fremtidige grenseoverskridende 
helsekriser, ligger der. Samme hva 
slags krise det er snakk om, er helse-
beredskapen sentral og vi har behov 
for å tegne ut dette overfor Stortinget, 
sier hun. 

Det er også satt ned et ekspertutvalg 
 for tematisk helsevern – hva er deres 
mandat?
– Hvis vi tar utgangspunkt i somatisk 
side - så er den 100 prosent tematisk 
ordnet; ortopedi, pediatri, og medisin. 
Psykisk helsetjeneste kan ikke organi-
seres på samme måte, men kanskje i 
noen grad? Det største fokuset har 
lenge vært på DPS-satsingen. Der  

har det vært prioritert å bygge et 
 breddetilbud. Vi har nå stoppet ned-
skaleringen av døgnplasser og går for  
å øremerke 150 millioner kroner for å 
øke døgnkapasitet. 

Men – vil det monne? Nedbyggingen av 
døgnplasser har pågått siden 1970-80- 
tallet og det er vel en etablert enighet at 
de alvorlige eksemplene vi kjenner fra 
mediebildet bare illustrer en betydelig 
kapasitetsbrist i denne delen av 
 tjenesten?
– Jo, og vi har derfor øremerket for opp - 
bygging. Det er regionale forskjeller 
også – flere steder rapporteres om 
tilstrekkelig kapasitet. Det er også en 
økt tro på at støtte i en overgang til å 
mestre hverdagen gjennom eksempel-
vis FACT og ACT -team kan være 
 v iktigere en å opprettholde senge-
plasser. Men – vi er enige i at pendelen 
har gått for langt i nedlegging av 
 døgnplasser, vi er tydelige på det i 
Hurdalsplatt formen også – hit, men 
ikke lenger! Vi må bygge opp. Om 150 
millioner er nok kan diskuteres, men 
det er i hvert fall en retning vi vil stå 
for, påpeker  helseministeren. 

Pasientens helsetjeneste var Bent Høies 
visjon – denne regjeringen snakker om 
Vår felles helsetjeneste. Hva består 
forskjellen i? 
– Det var mye god kommunikasjon i den 
forrige visjonen. Men når vi snakker om 
Vår felles helsetjeneste er det fordi det 
er fagfolkenes arbeidssted, og vi ønsker 
å få med deres perspektiv i visjonen. 
De trenger å oppleve mestring i hver-
dagen for at vi skal beholde dem inne  
i denne store komplekse tjenesten, 
mener hun. 

Vi berørte på bakgrunn av tall fra NAV  
i en nylig utgave av Overlegen at det 
også foreligger en spesialistmangel. Vi 
oppfatter at Helsedirektoratet ikke har 
oversikt. Legeforeningen sitter ikke med 
ansvaret lenger og har ikke oversikt. 
Har dere oversikt? 
– Helsepersonellkommisjonen er satt 
ned for å få denne oversikten og er 
styrket med et sekretariat som skal ha 
tilgang til relevant statistikk på feltet. 
Norge skal ha de spesialistene pasient-

ene trenger. Men vi må ha en balanse 
mellom generalister og det spisse, sier 
Kjerkol. 

Vi kommer selvsagt ikke utenom  
den manglende intensivkapasiteten. 
Pandemien har vist oss hvor sårbare  
vi er. 
– Ja – og derfor passer vi på at kuttene 
ikke rammer satsingen på intensivsyke - 
pleierutdanningen. 230 millioner er 
satt av til det og det er ikke rom for 
kutt der. Men, vi må også se på nye 
løsninger med alternative former for 
oppgavefordeling. Noen sykehus arbei-
der med prøveordninger der personell 
med annen bakgrunn besetter «den 
andre stolen» ved en intensivseng. 
Sykehuset i Østfold har et samarbeid 
med blant annet Fagskolen i Viken. 
Helsepersonellkommisjonen er også 
bredt sammensatt for å kunne svare  
på spørsmål om å ta inn nye grupper i 
sykehusavdelingene. Dette er jo ikke  
et uproblematisk tema, sier helse-
ministeren.

Når budsjettene har rødere tall enn  
på lenge, og oppgavene er store – er det 
ikke så lett å forstå hvorfor dere nå 
velger også å redusere ISF? 
– Den vil være 40 prosent for 2023- 
budsjettet. Det er for å fortsette den 
linjen vi har varslet, og som noen av 
regionene faktisk har etterspurt, et 
større innslag av basisfinansiering for 
større forutsigbarhet. Vi har ikke til 
hensikt å avvikle ISF-ordningen. En 
reduksjon i ISF-andelen innebærer 
ikke et kutt i bevilgningene til syke-
husene. Det innebærer en flytting av 
midler fra innsatsstyrt finansiering til 
basisbevilgningene til de regionale 
helseforetakene, understreker Kjerkol.

Varselet om avviklingen av «Fritt 
 behandlingsvalg» har også skapt mye 
reaksjoner – disse pasientene vil måtte 
sikres behandling i en tjeneste som nå 
står under stort press?
– Det er fordi vi mener ordningen har 
fungert dårlig. Den er upraktisk og 
ulogisk. Sykehusene må betale for 
pasienter de ikke behandler og ikke 
har det faglige ansvaret for. Det er en 
for lettvint etableringspraksis – da er 
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det bedre med avtaler med private 
aktører. Vi mener det undergraver de 
offentlige sykehusene som også har 
ansvaret for beredskap, utdanning og 
forskning. Det er rett og slett en dårlig 
trade-off for vår felles helsetjeneste, 
sier helseministeren. 

Vil man sørge for å vurdere avviklingen 
av denne ordningen på en «gradert» 
måte – slik at ikke små grupper faktisk 
blir stående uten tilbud – ikke alt er 
lettvinte private etableringer?
– Vi har lyttet til høringsinnspillene og 
foreslår en overgangsordning på ett år, 
slik at pasienter som har påbegynt 
helsehjelp hos en fritt behandlings-
valg-leverandør før avviklingstids-
punktet kan få fullført sin behandling. 
De regionale helseforetakene skal sørge 
for tilstrekkelig kapasitet til fremover å 
ivareta behovene til de pasientene som 
i dag får behandling hos fritt behand-
lingsvalg-leverandører, sier Kjerkol. 

Investeringer har i Foretaksmodellen 
vært et problem – både ved utstyrsan-
skaffelser og ved de større oppgavene 
som sykehusbygg. Stikkord er små og 
dysfunksjonelle nye bygg – håper du 
også på at Sykehusutvalget kommer med 
noe klare råd her? Gunnar Bovim hadde 
en oppstilling i forrige utgave av Over-
legen som sammenlignet Universitets-
bygg med sykehusbygg?
 – Jeg så den - og synes den var en fin 
oppstilling, sier hun.  

Han hintet vel kun i en retning om at  
det kunne være grunnlag for å se på 
finansieringen av nye bygg på for å 
 unngå belastningen på driften? 
– Hvis vi tar de store investeringene: 
sykehusbygg. Jeg tror ikke på en 
 modell som skiller investeringer  
og drift; har du ansvaret for begge, 
stimulerer det til å velge de beste 
 løsningene for drift og byggetekniske 
løsninger. Helse Nord har fått til å 
 bygge en rekke nye bygg siden Fore-
taksmodellen ble innført. Men, vi 
 venter på Sykehusutvalget vi og,  
sier helseministeren. 

Til Helse Nord – den dårlige økonomiske 
tilstanden har medført stopp i utdan-
ningspermisjoner. Det er lovpålagt å 
oppdatere seg faglig – og utdannings-
permisjon er tariffestet; hva mener  
du om dette som eier? 
– Helse Nord skal gi sine pasienter et 
forsvarlig tilbud og må da sikre fagut-
vikling og beholde spesialister i nord. 
Får å få til det må man ha kontroll på 
økonomien. Foretaksgruppen for de 
fire helseforetakene må i langt større 
grad opptre som et fellesskap – der 
man fordeler behandlingsoppgavene i 
regionen. Pasientene kommer ikke til å 
akseptere en tjeneste der man ikke er 
trygg på at fagligheten er god nok. Fag-
lig utvikling, rekruttering, noe spesiali-
sering og god funksjonsfordeling må til. 
Helse Nord har her faglige og økono-
miske utfordringer å løse. De har fått et 

oppdrag fra meg om å se på dette som 
de vil klare. Det er i tillegg viktig å sikre 
utviklingen av et universitetssykehus, i 
en langstrakt geografi. Hver region må 
ha et godt fungerende universitetssyke-
hus, påpeker Kjerkol. 

Ved flere helseforetak er det varslet 
kutt-tiltak av samme type?
– Det er viktig for meg å få fram 
 budskapet om at det er noen sektorer  
i økonomisk vanskelige tider som må 
passes på – det er helse og utdanning. 
Disse driver utelukkende tjenester til 
innbyggerne. Sykehusene har jeg an-
svar for og vi må opprettholde og ut-
vikle dem, men jeg må ha med meg 
finansministeren og statsministeren 
kontinuerlig på dette, avslutter helse-
minister Ingvild Kjerkol.  •

KORTNYTT:   MER ENN 7 MILLIONER PASIENTER  
PÅ SYKEHUSENES VENTELISTER ETTER COVID

Mer enn 7 millioner venter på sykehusbehandling i England etter covidpandemien. Kun 73% av kreftpasientene  
fikk oppstart av behandling innen 2 måneder. NHS nådde ikke forløpsmålene for 7 av 8 mål innnen kreftbehandlingen. 
Kun 57% av pasientene ble undersøkt i akuttmottakene i løpet av 4 timer, som er målet, og det er før høst-  
og vinterbelastningen har  begynt.

https://www.theguardian.com/society/2022/oct/13/record-7-million-people-awaiting-hospital-treatment-says-n-
hs-england
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Nydalsveien 28 · Postboks 4814 Nydalen · 0484 Oslo
www.novonordisk.no · Telefon: +47 22 18 50 51

200 enheter/ml:  
Kan gi opptil 160 enheter per injeksjon (2-160 enheter)

100 enheter/ml:
Kan gi opptil 80 enheter per injeksjon (1-80 enheter)

Indikasjon4 
Behandling av diabetes mellitus hos voksne, ungdom og barn fra 1 år.

Skann QR-koden for å komme direkte til instruksjonsfilmer

Refusjonskode:

ICPC Vilkår nr
T89 Diabetes type 1 180, 181
T90 Diabetes type 2 244
ICD Vilkår nr
E10 Diabetes mellitus type 1 180, 181
E11 Diabetes mellitus type 2 244

Vilkår:

180 Refusjon ytes kun til pasienter som ikke oppnår behandlingsmålene til tross for optimal behandling med 
middels langtidsvirkende NPH-insulin på grunn av:  
- hyppige eller alvorlige nattlige følinger som skyldes insulinbruken  
- store blodsukkersvingninger som ikke gjør det mulig å oppnå akseptabel blodsukkerkontroll

181 Behandling skal kun startes av spesialist i indremedisin, barnesykdommer eller ved sykehusavdeling med 
tilsvarende spesialitet

244 Refusjon ytes kun til pasienter som til tross for optimal behandling med to daglige doser middels langtids-
virkende NPH-insulin har vedvarende utfordringer med hypoglykemier

Insulinanalog, langtidsvirkende. ATC-nr.: A10A E06
Refusjonsberettiget bruk: Behandling av diabetes mellitus

C
Tresiba® kan forskrives på blåresept ved diabetes type 1 og diabetes type 26-8

Pakninger og priser: 
Injeksjonsvæske, oppløsning i sylinderampulle: 100 enheter/ml: 5 × 3 ml (Penfill sylinderamp.) kr 618,00. 
Injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn: 100 enheter/ml: 5 × 3 ml (FlexTouch ferdigfylt penn) kr 750,70. 200 enheter/ml: 3 × 3 ml (FlexTouch ferdigfylt penn)  
kr 732,50. (Pris per mars 2022)

Dosering1 
Tresiba® administreres subkutant én gang daglig i låret, overarmen eller abdominalveggen når som helst i løpet av dagen, fortrinnsvis på samme 
tidspunkt hver dag. Det skal alltid være minst 8 timer mellom injeksjonene.

Referanser: 1. Tresiba® SPC, avsnitt 4.2 (sist oppdatert 13.01.2022) 2. Tresiba® SPC, avsnitt 5.1 (sist oppdatert 13.01.2022) 3. Tresiba® SPC, avsnitt 4.6  
(sist oppdatert 13.01.2022) 4. Tresiba® SPC, avsnitt 4.1 (sist oppdatert 13.01.2022) 5. Tresiba® SPC, avsnitt 4.2, 4.4, 4.6 og 4.8 (sist oppdatert 13.01.2022)  
6. https://www.felleskatalogen.no/medisin/blaarev-register/a10ae06-1 (lest 24.03.2022). 7. Tresiba® SPC, avsnitt 3 (sist oppdatert 13.01.2022)  
8. https://www.felleskatalogen.no/medisin/tresiba-novo-nordisk-589607 (lest 24.03.2022)

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

Utvalgt sikkerhetsinformasjon5

Hypoglykemi er en svært vanlig bivirkning (≥ 1/10) og kan fore- 
komme dersom insulindosen er for høy i forhold til insulinbehovet. 
Hyperglykemi Bruk av utilstrekkelige doser eller avbrytelse av behandlingen, 
særlig hos pasienter med behov for insulin, kan føre til hyperglykemi og 
diabetisk ketoacidose.
Lipodystrofi (inkludert lipohypertrofi, lipoatrofi) og kutan amyloidose 
kan forekomme på injeksjonsstedet og forsinke lokal insulinabsorpsjon. 
Kontinuerlig rotering av injeksjonssted innen et gitt injeksjonsområde kan bidra 
til å redusere eller forebygge disse bivirkningene.
Reaksjoner på injeksjonsstedet kan forekomme. Disse er vanligvis milde 
og forbigående, og forsvinner normalt ved fortsatt behandling.
Annen samtidig sykdom, især infeksjoner og febertilstander, øker vanligvis 
pasientens insulinbehov.

Kan benyttes uten dosejustering Anbefales ikke

Alder
Voksne, ungdom og barn fra 1 år 
Eldre (≥65 år):   
Måling av glukose må intensiveres hos eldre, og 
insulindosen justeres individuelt

Barn under 1 år 
Ingen klinisk erfaring

Nyre funksjon
Kan brukes  
Måling av glukose må intensiveres ved nedsatt 
nyrefunksjon, og insulindosen justeres individuelt   

Leverfunksjon
Kan brukes  
Måling av glukose må intensiveres ved nedsatt 
leverfunksjon, og insulindosen justeres individuelt 

Graviditet
Kan brukes  
Behandling med Tresiba® kan vurderes under  
graviditet hvis det er klinisk nødvendig

89520892 Tresiba annonce graviditetsopdatering 210x260+3_Overlegen.indd   289520892 Tresiba annonce graviditetsopdatering 210x260+3_Overlegen.indd   2 09.05.2022   14.3609.05.2022   14.36



Tresiba®
 

Basalinsulin til 
daglig injeksjon ved 
behandling av diabetes 
mellitus1 

Insulinbehov ved graviditet3

Insulinbehovet minker vanligvis i første 
trimester og stiger deretter i andre og tredje 
trimester. Etter fødselen går insulinbehovet 
vanligvis raskt tilbake til det samme nivået 
som før graviditeten. Nøye overvåking av 
glukosekontroll og individuell justering av 
insulindosen anbefales. 

Bruk av Tresiba® under graviditet
Bruken av Tresiba® hos gravide kvinner 
med diabetes type 1 har blitt undersøkt i en 
intervensjonsstudie (EXPECT-studien).2 Data 
fra kliniske studier og etter markedsføring 
(>400 graviditeter) indikerer ikke potensial for 
misdannelser eller føto/neonataltoksisitet.3

Behandling med 
Tresiba® kan nå 
vurderes under 
graviditet2,3
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Helse- og omsorgsdepartementet 
ga i mars 2022 de regionale helse - 

foretakene i oppdrag å etablere en 
ordning for mottak av pasienter fra 
Ukraina. Medevac (det norske systemet 
for medisinsk evakuering) ble etter 
kort tid opprettet. Oslo universitets-
sykehus ble tildelt rollen som nasjonal-
koordinator. 

Helse Sør-Øst oppsummerte erfaring - 
ene i en pressemelding i oktober. 

– Hovedinntrykket er at den nasjo-
nale koordineringen har fungert sær-
deles godt og at det er gjort en stor 
innsats i helsetjenesten for å ivareta 
både pasienter og pårørende, uttalte 
Jan Frich, den gang viseadministrerende 
direktør i Helse Sør-Øst, men la til: 

– Vi ser også at det er behov for å 
involvere kommunene bedre i opp-
følgingen av Medevac-pasientene når 
de er klar for utskrivelse.

Ullevål sykehus begynte planlegg-
ingen av en egen sengepost for skadde 
ukrainere i slutten av oktober. Bak-
grunnen var den krevende situasjonen 
i det ukrainske helsevesenet og at  
det forventes at antall pasienter fra 
Ukraina vil øke i tiden som kommer. 

– En del pasienter er sivile elektive, 
for eksempel kreftpasienter. Av de som 
kommer med krigsskader er det både 
sivile og soldater. Lokalt helsevesen  
tar seg av det de klarer, for eksempel 
enkle frakturer og akutte skader, men 
pasienter som kommer til Norge har 
ofte skadet seg lang tid tilbake. Det 
betyr at det er følgetilstander eller 
komplikasjoner vi ser mye av. De som 
har skade på indre organer er sannsyn-

ligvis enten blitt bra eller så har de ikke 
klart seg, sier Ragnhild Øydna Støen, 
konstituert avdelingsleder, ortopedisk 
avdeling, Ullevål sykehus, til Over-
legen. 

Øydna Støen forteller at den typiske 
pasienten Ullevål får inn har skudd 
eller splintskade med åpen fraktur som 
nå er blitt infisert. De er behandlet 
med bredspektret antibiotika og det  
er derfor et stort omfang av multi-
resistente bakterier som vokser.

– Dette gir utfordringer når det 
 gjelder hvilken type antibiotika, 
 kontaktsmitteisolasjon på post og 
 overvåkning.. Når vi tar imot slike 
pasienter går det ut over øvrige 
 pasienter med behov for kontakt s-
mitteisolasjon fordi de kjemper om  
de samme overvåkningsplassene  
etter operasjon. Vi har derfor kapasitet 
for et begrenset antall pasienter slik 
det er nå, sier hun. 

Regjeringen opplyste 2. november 
om at Norge har fraktet rundt en 
 fjerdedel av alle pasientene fra Ukraina 
som er evakuert til behandling i andre 
europeiske land. Norge har stilt to fly 
til disposisjon for EU. Et fly utviklet  
for medisinsk evakuering av pasienter 
rammet av svært smittsomme sykdom-
mer, som også kan benyttes som vanlig 
ambulansefly. Norge har til nå fraktet 
356 pasienter til øvrige europeiske 
land, i tillegg til de over 100 pasientene 
som er ankommet Norge for behandling. 
Pårørende som følger, kommer i  
tillegg.

Flyet bemannes av helsepersonell 
som normalt jobber i den norske helse-
tjenesten, men som har en avtale om å 
være i beredskap for Forsvarets sanitet. 
Utenriksdepartementet står for finan-
sieringen av evakueringen av de 
ukrainske pasientene.  •

Norske sykehus har tatt imot 
over 100 pasienter fra Ukraina

Det er så langt evakuert 115 pasienter (11. november) til Norge gjennom  
Medevac-ordningen. Den norske helsetjenesten har gitt livreddende behandling 
for alvorlige sykdommer, infeksjoner og andre skader. Pasientene er både sivile 
og soldater.

Av Tor Martin Nilsen, kommunikasjonsrådgiver i Overlegeforeningen››

Foto: A
nim

aflora PicsStock - stock.adobe.com
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I flere år har situasjonen for våre 
 fastleger vært øverst på agendaen, 

sammen med nedbygging av kapasite-
ten i sykehusene. Men er det så ille her 
oppe i Nord-Europa? Det har vært lite 
reising på de fleste under pandemien.  
Så når sentralstyret skulle ha et 
 arbeidsmøte i oktober var det naturlig 
å løfte blikket til et land som tross sin 
størrelse og sentrale plassering i 
 Europa har håndtert pandemien bedre 
enn mange andre europeiske land.  
Vi dro til Tyskland, nærmere bestemt 
til Berlin. 

I de flotte nordiske ambassader  
var vi så heldige å få til et møte med 
Marburger Bund, som er Europas 
 største legeforening, og DEGAM.  
Marburger Bund representerer 130 000 
tyske sykehusleger som fagforening. 
DEGAM er en faglig og vitenskapelig 
forening for allmennmedisin og har 
7500 medlemmer. 

Sentralstyret møtte også lederen av 
det tyske sykehusutvalget, professor 
Tom Bschor, som deltok i et seminar 
Legeforeningen arrangerte. 

Tyskland har organisert seg på en 
annen måte enn i Norge, og er nå i ferd 
med å gjøre en stor omorganisering. 
Deres sykehusutvalg skal se på alle 
aspekter ved helsevesenet og skal 
 jobbe i fire år. 

Demografien deres ligger noen år 
foran oss i løypen; de har en større 
andel eldre enn i Norge allerede. De 
ser også noen av de problemene vi 
kommer til å stå i med full effekt av 
eldrebølgen. Fordelen Tyskland har er 
at de har mange flere sykehussenger 
enn oss, med 8 senger pr 100,000 inn-
byggere. I Norge har vi bygget oss ned 
til 3,6 senger pr 100,000. Intensivkapa-

siteten er også mye høyere i Tyskland, 
noe vi så under Pandemien. Det gav 
dem en helt annen beredskap enn vi 
kunne vise til.

Det mest interessante vi kan ta med 
oss hjem bortsett fra at alle kommuner 
selv har ansvar for sykehusbygg, er 
finansieringen av helsetjenesten. Den 
er helt frakoblet nasjonal politisk 
 styring. Det finnes en obligatorisk 
helseforsikring som blir trukket som 
en direkte skatt og går til et av 110 
 forsikringsselskapene som er ideelle. 
Tjener man mer enn 650,000 kr i året 
kan man velge bort den obligatoriske 
forsikringen og selv velge et privat 
forsikringsselskap. Sykehusene er 
 enten offentlige, ideelle eller hel-
private. Noen få av de helprivate tar 
bare den type helprivate pasienter, 
men de fleste sykehus tar pasienter  
fra den obligatoriske helseforsikringen. 
Det meste av poliklinikkvirksomhet er 
utenfor sykehus, og pasienter kan selv 
oppsøke spesialist uten henvisning. 
Dette medfører store køer hos spesia-
lister, og høyt forbruk av spesialist-
helsetjenesten. 

Den gjennomsnittlige tysker går  
til legen 10 ganger hvert år, mot  
4,5 ganger i Norge. Dette inkluderer 
hele spekteret av helsetjenesten. 

De har ingen rammefinansiering, det 
er 100% innsatsstyrt finansiering (ISF) 
via DRG. Dette var noe av det lederen 
av det tyske sykehusutvalget var mest 

interessert i, hvordan vi så på vårt 
system med 50/50 fordeling som vi har 
frem til neste år. De vil nok gå over til 
en større andel rammefinansiering i 
sykehusene sine, da flere av disse nå 
sliter med økonomien. Her er konkur-
ransen stor, og med kun betaling for 
behandling øker usikkerheten. Bare i 
Berlin er det 81 sykehus, fordelt på  
3,5 millioner mennesker. Hvis vi hadde 
tilsvarende fordeling i Norge ville vi 
hatt 125 sykehus, ikke 19. Det er mye 
diskusjon rundt det å redusere og samle 
sykehus i Tyskland også, da de nok er  
i andre skalaen av oss. Rekrutterings-
problemer eksisterer der på lik linje 
med hos oss, og mange leger flytter seg 
raskt over i det private markeder hvor 
inntjeningen er større. 

Primærhelsetjenesten er lite utbygd 
og lite brukt i Tyskland sammenlignet 
med Norge. Dette kan forklare noe av 
det høye antall legemøter, og er et 
mulig frempek til situasjonen vi kan stå 
i her hjemme hvis fastlegekrisen fort-
setter og vi får den todelingen av helse-
vesenet vi ser skjer i økende grad. 

Vi leser i disse dager at tyske sykehus 
kanskje må stenges grunnet energikrisen. 
Det må i den sammenheng nevnes at 
det de tyske legene var mest opptatt av 
i møtet med vår norske delegasjon var 
gass. «Sørg for at dere leverer gass til 
oss i hele vinter» var vår hilsen hjem. 
Det er kanskje grenser for hva Lege-
foreningen kan få til.  •

Sentralstyret besøker Berlin
Det er alltid en fare for å bli for navlebeskuende med velutviklede  
skylapper når man har jobbet med de samme problemstillingene over tid. 
 Legeforeningen og sentralstyret har naturligvis oppmerksomheten sin rettet  
mot det norske helsevesen.

Av Ståle Clementsen, Ofs leder

     «Den gjennomsnittlige tysker går til legen 10 ganger 
 hvert år, mot 4,5 ganger i Norge. Dette inkluderer  
              hele spekteret av helsetjenesten»

AKTUELT
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Geneve-erklæringen – den moderne 
hippokratiske ed - så dagens lys  

i 1947. De grunnleggende etiske lære-
setningene fra etterkrigstiden står seg 
godt i dag også. Geneve-erklæringen 
utgjør sammen med Helsinki-erklær-
ingen om forskning på mennesker og 
the International Code of medial ethics 
(ICOME) – kjernen i WMAs politikk-
dokumenter.

ICOME ble utviklet av WMA som en 
kanon av etiske prinsipper for leger i 
hele verden. Den ble første gang ved-
tatt av WMA i 1949 og har siden blitt 
revidert tre ganger. Ved årets general-
forsamling i Berlin vedtok WMA en  
ny og revidert ICOME. Arbeidet med 
oppdateringen varte tre år med møter  

i alle verdensdeler. Den tyske lege-
foreningen ledet arbeidet, og arbeids-
gruppen var bredt sammensatt. 
 Dokumentet ble enstemmig vedtatt. 

Dagens ICOME er mer omfattende 
enn den forrige versjonen fra 2006. 
Konsepter som pasientens autonomi, 
legens helse, samt likhet og rettferdig-
het i helsetjenesten er nå inkludert. 
Prinsippene om pasientkonfidensiali-
tet og informert samtykke har fått 
større oppmerksomhet enn før, og 
dokumentet behandler utfordringene 
ved digital medisin, sosiale medier, 
klima og bærekraft. Forordet og de  
40 paragrafene inndeles i generelle 
prinsipper, forpliktelser overfor 
 pasienten, kolleger og samfunnet.  

Det siste kapittelet omhandler for-
pliktelser legen har som medlem av 
den medisinske profesjonen.

Som leder av den etiske komiteen i 
WMA de siste to årene, har jeg fått 
følge prosessen tett. Det var et iherdig 
arbeid som foregikk i zoom-møter til 
alle døgnets tider under pandemien. 
Men de viktige og sammensluttende 
diskusjonen ble det anledning til det 
siste året, da medlemmene av arbeids-
gruppen kunne møtes fysisk. Det 
 gjensto noen vanskelige temaer som 
ble grundig diskutert i Jakarta og i 
Washington sist sommer. Det er tanke-
vekkende og lærerikt å diskutere etiske 
utfordringer med leger fra Nigeria, 
New-Zealand, Japan og Brasil. Av-

Nye etiske regler for leger
World Medical association – WMA ble opprettet etter andre verdenskrig. Forbrytelsene  
mot menneskeheten under krigen var også utført av leger. Det tydeliggjorde behovet 
for et etisk rammeverk for leger som står over det enkelte lands lover.»

Av Marit Hermansen, leder etisk komite WMA
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veiningen rundt for eksempel reserva-
sjonsrett blir annerledes om du sitter  
i et offentlig helsesystem med god 
dekning i Norge, eller på landsbygda  
i Nigeria. ICOME handler om legens 
etiske forpliktelser. Likevel, i noen 
situasjoner kan det oppstå store etiske 
dilemmaer hvor pasienten og legen kan 
ha ulike syn. Avveiningene mellom 
etikk, samvittighet og pasientens 

 behov skal ikke foregå i et tomrom, 
men rammes inn av hensynet til 
 pasienten. ICOME kan da være  
et godt rammeverk. 

God lesning!

Les mer:  
https://www.wma.net/policies-post/wma-international-code-of-medical-ethics/

Alle lenkene er direkte klikkbare på overlegen.digital

Arbeidsgruppen for ICOME.  
Ramin Parsa-Parsi, arbeidsgruppens leder, 

er nr. seks fra venstre ved siden av  
Marit Hermansen. 

     «Dagens ICOME er 
mer omfattende enn  
      den forrige versjonen 
               fra 2006»

Møte i etisk komite  
WMA Berlin oktober 
2022.
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Å fremme kvalitet i den medisinske 
fagutvikling og fremme medisinsk 

vitenskap ligger i Legeforeningens 
formål. Legeforeningen jobber konti-
nuerlig med å påvirke rammevilkår  
og fremme kvalitet i grunnutdanning, 
spesialistutdanning, etterutdanning  
og forskning. 

I denne sentralstyreperioden har 
sentralstyret «læring og kompetanse 
gjennom hele legelivet» som en sær-
skilt satsing. Det innebærer at området 
prioriteres i det daglige arbeidet i 
foreningen. Satsingsområdet er inndelt 
i tre hovedområder: spesialistutdan-
ning, etterutdanning og forskning. Alle 
områdene er relevante for overleger, 
men i denne artikkelen omtales særlig 
arbeidet med etterutdanning. 

Lov og avtaleregulering  
av rett til etterutdanning
Spesialisthelsetjenesteloven § 3-8  
definerer utdanning av helsepersonell 
som en av fire hovedoppgaver for syke-
husene.  I dette inngår også etterut-
danning. I tillegg har sykehusene en 
plikt til å yte forsvarlige helsetjenester, 
noe som innebærer at de ansatte må ha 
tilstrekkelig kompetanse. 

Kompetanseutvikling er omtalt  
flere steder i tariffavtaleverket. 

Hovedavtalen mellom Spekter og 
Akademikerne gjelder for helseforetak - 
ene, Lovisenberg Diakonale sykehus  
og Martina Hansens hospital. Her er 
kompetanseutvikling regulert i § 44. 

Blant annet sier bestemmelsen at: 
Det er virksomhetens ansvar å kartlegge 
og analysere kompetansebehov med 
bakgrunn i virksomhetens forretnings-
idé, mål og strategi. Gjennomføringen 
av dette arbeidet bør skje i samarbeid 
mellom partene. Kartleggingen opp-
dateres jevnlig.
 
På bakgrunn av kartleggingen plan-
legges og gjennomføres det kompetanse-
hevende tiltak. Virksomheten og den 
enkelte har hver for seg og i fellesskap  
et ansvar for å ivareta  kompetanseut - 
viklingen.

Kostnadene til etter- og videreut danning 
i samsvar med virksom hetens behov er 
arbeidsgivers ansvar.

Bortsett fra at bestemmelsen slår fast 
at kostnadene til etter- og videreut-
danning i samsvar med virksomhetens 
behov er arbeidsgivers ansvar, gir 
 bestemmelsen få konkrete rettigheter 
for den enkelte ansatte.

Også i hovedavtalen med Virke (som 
organiserer flere private, ideelle syke-
hus) Del B er temaet viet stor plass, men 
med få konkrete rettigheter ut over det 
som følger av arbeidsmiljøloven. Det er 
etter hovedavtalen virksomhetens 
 ansvar å vurdere kompetansebehovet. 

Legeforeningen har derfor i flere 
tariffoppgjør gjennom historien frem-
met og fått gjennomslag for krav for å 
styrke legenes konkrete rettigheter til 

etter- og videreutdanning. I sykehus er 
rettigheter til faglig utvikling regulert i 
overenskomsten med Spekter del A2 
kapittel 4, og i sentral særavtale med 
Virke kapittel 4. 

I § 4.1 fremgår det at virksomhetene 
skal legge til rette for at den enkelte 
lege skal kunne gjennomføre en konti-
nuerlig kompetanseutvikling, blant 
annet gjennom deltakelse i for eks-
empel fagutvikling, undervisning, 
 veiledning og forskning. 

Faglig fordypning
For leger i spesialisering skal virksom-
hetene tilrettelegge for at den enkelte 
lege skal gis tid til faglig fordypning.  
I særavtalen i Virke fremgår i tillegg at 
for overleger og legespesialister kan 
virksomheten tilrettelegge for at den 
enkelte lege gis tid til faglig fordyp-
ning. Dette er ikke tilsvarende angitt  
i Spekter-avtalen, men det er regulert 
mulighet for tid til faglig fordypning 
for legespesialister / overleger i lokal 
tariffavtale (B-deler) ved enkelte 
 helseforetak. 

Utdanningspermisjon
Av § 4.2.1 fremgår at legespesialister  
og overleger har krav på utdannings-
permisjon med lønn i minimum 4 
 måneder pr 5 års periode. Dette er  
en rettighet som har eksistert for 
 overleger i norske sykehus i årtier. 

Bakgrunnen for bestemmelsen om 
utdanningspermisjon er å muliggjøre 

Av Hanne Gillebo-Blom, forhandlingssjef, Den norske legeforening››

«Læring og kompetanse 
gjennom hele legelivet» 

Legeforeningens sentralstyre har definert «læring og kompetanse gjennom  
hele legelivet» som et av sine satsingsområder. I satsingen inngår arbeid  
med etterutdanning. Hva innebærer et satsingsområde – og hvordan jobber  
Legeforeningen med dette feltet? 
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en sammenhengende periode av noe 
varighet for fordypning, studieopp-
hold, hospitering eller lignende for 
faglig oppdatering.

Av bestemmelse fremgår det også 
regler for oppfølging i tilfelle hvor 
utdanningspermisjon ikke har vært 
mulig å ta ut. Dersom legen av hensyn 
til sykehusets/avdelingens behov blir 
anmodet om å utsette permisjonen 
utover 5-års perioden, skal det inngås 
avtale om endelig tidspunkt for uttak 
av permisjon. Opptjeningstid for  
neste permisjon skal avkortes for-
holdsmessig.

Rett til permisjon til  
kurs, kongresser og møter
Av § 4.2.2 fremgår at:
Overleger og legespesialist har rett til 
permisjon med full lønn etter arbeids-
plan i 10 dager pr år til kurs, kongresser 
og møter. Den enkelte lege skal søke om 
permisjon så tidlig som mulig og leder 
vurderer det aktuelle kurs mv i henhold 
til avdelingens kompetanseplaner/ 
behov, jf hovedavtalen § 44. 

Bestemmelsen kom inn i A2 i 
 meklingen i 2014, og ble ytterligere 
klargjort og styrket i hovedoppgjøret 
2020.

Bestemmelsen gir en ubetinget rett 
til permisjon. Rettig heten innebærer  
at legene har krav på fri fra oppsatt 
tjenesteplan, hvilket innebærer at de 
ikke skal måtte bytte vakter for å reise 
på kurs. 

For Legeforeningen er det viktig  
at medlemmene sikres tilstrekkelig 
mulighet for kompetanseutvikling  
i samsvar med det som er avtalt i  
form av kurs, kongresser, andre lærings- 
aktiviteter og utdanningspermisjon. 
Gjennom de siste 2 år med pandemi 
registrerer vi at svært mye videre- og 
etterutdanning har stått stille. Lege-

         «For Legeforeningen er det viktig at medlemmene sikres mulighet for 
tilstrekkelig kompetanseutvikling i samsvar med det som er avtalt i form av kurs,  
                  kongresser, andre læringsaktiviteter og utdanningspermisjon»

Foto: R
obert K

neschke - stock.adobe.com
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foreningen er bekymret for konsekvens - 
ene dette får for legenes kompetanse-
utvikling på lengre sikt.

Vi ser også at kompetanseutvikling 
blir forsøkt brukt som en salderings-
post mot slutten av året for stramme 
sykehusbudsjetter. Tariff-festingen 
sikrer rettigheter som sykehusene ikke 
ensidig kan se bort fra. Det at rettig-
hetene er tariff-festet innebærer at 
legenes kompetanseutvikling er bedre 
sikret enn andre arbeidstakergrupper  
i sykehusene. 

Regelverk for spesialisters etterut-
danning: landsstyrets vedtak i 2016  
og videre oppfølging

I 2016 fattet landsstyret slikt vedtak:  

Landsstyret gir sin tilslutning til 
 f ore slått overordnet regelverk for 
 obligatorisk etterutdanning slik det  
er beskrevet i rapporten.

Sentralstyret gis i oppdrag å avklare 
avtalemessige og økonomiske forut-
setninger for innføring av obligatorisk 
etterutdanning. 

Sentralstyret gis i oppdrag å avklare 
med myndighetene forutsetninger  
for innføring av obligatorisk etterut-
danning.

  Arbeidet for etterutdanning av leger 
med spesialistgodkjenning videreut-
vikles ved at de medisinske fagmiljø ene 
for hver spesialitet utformer  forslag til 
innhold. 

Legeforeningen utdeler årlig pris til den 
avdeling, avtalespesialist eller kommune 
i landet som best tilrette legger for etter-
utdanning. 

Regelverket det vises til i landssyre-
vedtaket er utformet med en generisk 
struktur slik at det kan tilpasses alle 
spesialiteter. Omfanget av etterutdan-
ningsaktiviteter blir målt i CME poeng. 
Legen skal i løpet av en fem-års perio-
de opparbeide 300 poeng (10 dager 
årlig i 5 år), fordelt likt i to deler med 
definerte aktiviteter; en«obligatorisk» 
og en valgfri del. 

Uttrekk om regelverket fra rapporten: 

Obligatorisk innhold: 

●  Hospitering (> 5 dager/periode) i 
eget eller annet fag, i egen institu-
sjon, men i annen avdeling/seksjon 
eller annen institusjon i Norge eller 
utlandet. Hospitering i allmenn-
praksis kan også være aktuelt 

●  Internasjonale kurs/kongresser/
fagmøter (> 2/periode) 

●  Nasjonale kurs/kongress/fagmøter 
(> 2/periode) 

●  Profesjonalitetskurs (2 dager) 

 
Valgfritt innhold: 

●  Internasjonale og nasjonale kurs /
kongresser/ møter 

●  Forskning, undervisning, referee 
arbeid 

●  Kvalitetsarbeid og utarbeidelse av 
faglige retningslinjer og prosedyrer 

● Hospitering 

●  Interne fagmøter, inkludert intern-
undervisning 

●  E-læringskurs med test og artikkel 
lesning med on-line spørsmål for 
kontroll 

Fagmiljøene har fått i oppdrag å 
 utarbeide anbefalinger for innhold i  
et etterutdanningsprogram for sin 
spesialitet. Arbeidet har vært forsinket 
av pandemien. Per oktober 2022 er 
status at 27 av 45 spesialiteter har 
 ferdigstilt sine anbefalinger for etter-
utdanningsprogram. Det er signaler 
om at flere spesialiteter vil ferdigstille 
sine anbefalinger i høst. Det er bedt om 
at arbeidsgruppenes forslag forankres  
i fagmiljøene gjennom behandling i de 
respektive fagmedisinske foreningers 
årsmøter.

Omfanget av etterutdanningsaktivi-
teter i programmet kan gjennomføres 
innenfor de avtalefestede rettighetene 
til kompetanseutvikling i sykehus  
– altså innenfor rammen av rett til 
permisjon for kurs og rett til ut-
danningspermisjon. 

Hva skjer nå på dette feltet?
Når det gjelder de tariff-avtalte rettig-
hetene, så arbeides det aktivt for at 
rettighetene faktisk blir benyttet og 
respektert. Det gjør tillitsvalgte på 
sykehusene hver dag i dialogen med 
arbeidsgiver. Legeforeningen sentralt 
fremmer kunnskap om rettighetene 
gjennom tillitsvalgtopplæring og råd-
givning i enkeltsaker. Videre har vi i 
vår dialog med Spekter understreket 
vår forventning om at tariffavtalte 
rettigheter respekteres – også i perio-
der med stram økonomi i sykehusene. 
Dette opplever vi at Spekter er enig i. 

Frem mot hovedoppgjøret 2024 må 
yrkesforeningene – herunder Over-
legeforeningen – vurdere om det  
skal fremmes krav som ytterligere 
forsterker rettigheter knyttet til  
etterutdanning. 

Når det gjelder arbeidet med opp-
følgingen av landsstyrevedtaket, vil de 
fleste fagmiljøene ha utarbeidet sine 
retningslinjer for etterutdanning denne 
høsten. Spørsmålet er hva som så skal 
gjøres med disse. Utgangspunktet for 
videre arbeid er landsstyrevedtaket fra 
2016. 

Sentralstyret vil i tiden som kommer 
vurdere hvordan det skal arbeides 
videre med dette.  •

          «Vi ser også at kompetanseutvikling blir forsøkt 
brukt som en salderingspost mot slutten av året for  
                   stramme sykehusbudsjetter»



ImmunoCAP™ Tryptase-test
Unik markør for alvorlige reaksjoner/mastocytose
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ImmunoCAP™ Tryptase er en unik markør som måler det 

totale nivået av tryptase, frigjort fra mastceller til blodbanen i 

blodsirkulasjonen. Forhøyet tryptasenivå hjelper klinikere med  

å bekrefte mastcelleaktivering ved forskjellige sykdommer  

og reaksjoner.1-3

• Alvorlige allergiske reaksjoner 

• Allergenspesifikk immunterapi

• Mastocytose

• Hematologiske lidelser

ImmunoCAP™ Tryptase muliggjør måling av forbigående økning 

i tryptasenivåene, i tillegg til å etablere personens basalnivå for 

tryptase. En forbigående økning av tryptase under en alvorlig 

reaksjon, hjelper med å identifisere og vurdere reaksjonens 

alvorlighetsgrad.1 Et vedvarende forhøyet basalnivå av tryptase 

er en indikator på mulig mastocytose.1,3en indikation på mulig 

mastocytose.1,3

Tryptase (μg/l)

Grunnlinje

Tid (t)2440

∆-tryptase

Tryptase (hva og når)

Forbigående forhøyet tryptasenivå

15 minutter til 3 timer etter reaksjonen1,2

Etabler tryptase basalnivå

24–48 timer etter reaksjonen, når alle kliniske symptomer er  
tatt hånd om2,3

Mastcelle-aktivering bekreftes dersom ∆-tryptase er ≥ 20%  
av pasientens eget basalnivå + 2 µg/li4
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Jus- og arbeidslivavde-
lingen (JA) har nå på 

oppdrag fra sentralstyret 
sendt ut en Questbackun-
dersøkelse til overleger og 
legespesialister om kompe-
tanseutvikling og forskning, 
med en svarprosent på ca 

25%, dvs fra omkring 2200 
respondenter. Det betyr at 
svarene må tolkes med en 
viss forsiktighet, men der-
som man sammenligner 
med undersøkelsen fra 2015 
så er det, dessverre ikke så 
store endringer.

Videre er det slik at vi nå 
har hatt 2 år med unntakstil-
stand pga pandemien, men 
ved spørsmål om permisjon 
til kurs/kongresser og møter 
er det presisert at man skal 
svare for et «normalår»

Vi behandlet dette tema 

med en Questbackunder-
søkelse i 3-2015, som kan 
være verd å sammenligne 
med. Teksten henviser bare 
til tariffavtaletekst i Spekter, 
men tariffområde Virke har 
tilnærmet likelydende 
 bestemmelser.

Questback Kurs og etterutdanning
I inneværende periode har både sentralstyret i Legeforeningen og styret  
i Overlegeforeningen etterutdanning som satsingsområde/fokusområde. 
 Legeforeningen kaller det: «Læring og kompetanse gjennom hele legelivet»  
og dette har forhandlingssjef Hanne Gillebo-Blom skrevet om i en egen artikkel. 
Overlegeforeningen har «Videre- og etterutdanning for spesialister som  
fokusområde 1.
    

Foto: Sturlason

›› Av Arne Laudal Refsum, overlege, medlem av redaksjonskomitéen

2. Kjønn
Spørreundersøkelse til overleger/legespesialister om kompetanseutvikling og forskning
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3.  Alder
Spørreundersøkelse til overleger/legespesialister om kompetanseutvikling og forskning
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5. Det er avtalt i tariffavtalen i sykehus at arbeidsgiver skal sørge for at det ved den 
enkelte avdeling utarbeides kompetanseplaner. Foreligger det kompetanseplaner ved 
din avdeling?

Kompetanseplaner

Spørreundersøkelse til overleger/legespesialister om kompetanseutvikling og forskning
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6. Brukes kompetanseplaner til planmessig etter- og videreutdanning av 
overlegene/legespesialistene ved avdelingen?

Kompetanseplaner

Spørreundersøkelse til overleger/legespesialister om kompetanseutvikling og forskning
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7. Har du hatt utdanningspermisjon (overlegepermisjon) 4 mnd i løpet av siste 5-års 
periode?

Utdanningspermisjon (overlegepermisjon)

Spørreundersøkelse til overleger/legespesialister om kompetanseutvikling og forskning
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A2 Spekter: 
§ 4.2.1 Overleger og legespesialister  
har krav på utdanningspermisjon med 
lønn i minimum 4 måneder pr 5-års 
periode.

Her har over 65 % svart JA, selv  
om noen har fått kortere periode enn  
4 måneder. Mange synes seg nok tjent 
med å dele opp permisjonen

For travelt 
for å søke 

med god  
samvittighet 
ift kollegaer

Analyse, spm 3,4,5,8 og 9 22.09.2015 11:32

Powered by www.questback.com

Analyse, spm 3,4,5,8 og 9

1. Har du fått overlegepermisjon (utdanningspermisjon) til riktig tid?

62.4% 64.5%
60.6% 58.7%

37.6% 35.5%
39.4% 41.3%

Total Seksjonsoverlege uten 
personalansvar - overlege

Avdelingssjef/avdelingsoverle
ge, seksjonsoverlege med 
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Prosent

Total
Seksjonsoverlege 
uten personalansvar 
- overlege

Avdelingssjef/avdelingsoverlege
, seksjonsoverlege med 
personalansvar

Annet

JA 62,4% 64,5% 60,6% 58,7%
NEI 37,6% 35,5% 39,4% 41,3%

Har du fått overlegepermisjon 
(utdanningspermisjon) til 
riktig tid? N 2811 1667 454 680

 
 

2. Har overlegepermisjonen (utdanningspermisjonen) blitt utsatt mer enn 6 månder?

73.7% 74.1%

88.2%

63.7%

26.3% 25.9%
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36.3%

Total Seksjonsoverlege uten 
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Avdelingssjef/avdelingsoverle
ge, seksjonsoverlege med 

personalansvar

Annet
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Pr
os

en
t

JA

NEI

A2 Spekter: § 4.1 Generelt: 
Arbeidsgiver skal sørge for at det  
den enkelte avdeling utarbeides 
 kompetanseplaner, jf Hovedavtalens 
 § 44

Alle får  
ca 1 mnd pr år, 

glimrende  
ordning

Tall fra  
2015
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8. Hva har utdanningspermisjonen vært benyttet til? (flere svar mulig)

Utdanningspermisjon (overlegepermisjon)

Spørreundersøkelse til overleger/legespesialister om kompetanseutvikling og forskning
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9. Hva er årsaken til at du ikke har tatt ut utdanningspermisjon 4 mnd i løpet av siste 5-
års periode?

Utdanningspermisjon (overlegepermisjon)

Spørreundersøkelse til overleger/legespesialister om kompetanseutvikling og forskning
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10. Hvis utdanningspermisjon er utsatt grunnet avdelingens behov/avslag fra 
arbeidsgiver- er det avtalt når permisjonen skal avvikles?

Utdanningspermisjon (overlegepermisjon)

Spørreundersøkelse til overleger/legespesialister om kompetanseutvikling og forskning
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11. Har utdanningspermisjonen blitt utsatt mer enn 6 måneder?

Utdanningspermisjon (overlegepermisjon)

Spørreundersøkelse til overleger/legespesialister om kompetanseutvikling og forskning
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12. Etter tariffavtalen i sykehus har overleger og legespesialist rett til permisjon med full 
lønn etter arbeidsplan i 10 dager pr. år til kurs, kongresser og møter. Hvor mange dager 
vil du anslå at du har gjennomført til kurs, kongresser og møter i et normalår?

Kurs

Spørreundersøkelse til overleger/legespesialister om kompetanseutvikling og forskning
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Analyse, spm 3,4,5,8 og 9 22.09.2015 11:32

Powered by www.questback.com

4. Har du fått dine 2 kursuker (10 arbeidsdager) siste 12 måneder?

54.7% 55.2%
58.9%

47.9%45.3% 44.8%
41.1%

52.1%
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Hvilket tariffområde tilhører du?
Prosent

Total Spekter Virke Annet
JA 54,7% 55,2% 58,9% 47,9%
NEI 45,3% 44,8% 41,1% 52,1%

Har du fått dine 2 kursuker (10 arbeidsdager) siste 12 
måneder?

N 2869 2394 129 236
 
 

5. Har du fått mer enn 2 uker (10 dager) ?
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Analyse, spm 3,4,5,8 og 9 22.09.2015 11:32

Powered by www.questback.com

4. Har du fått dine 2 kursuker (10 arbeidsdager) siste 12 måneder?

54.7% 55.2%
58.9%

47.9%45.3% 44.8%
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Hvilket tariffområde tilhører du?
Prosent

Total Spekter Virke Annet
JA 54,7% 55,2% 58,9% 47,9%
NEI 45,3% 44,8% 41,1% 52,1%

Har du fått dine 2 kursuker (10 arbeidsdager) siste 12 
måneder?

N 2869 2394 129 236
 
 

5. Har du fått mer enn 2 uker (10 dager) ?
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A2 Spekter § 4.2.2: 
Overleger og legespesialister har rett til permisjon 
med full lønn etter arbeidsplan i 10 dager pr. år til 
kurs, kongresser og møter. 

Tall fra  
2015
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13. Hva er årsaken til at du har færre enn 10 dager?

Kurs

Spørreundersøkelse til overleger/legespesialister om kompetanseutvikling og forskning
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15. Dekker arbeidsgiver kostnadene forbundet med kurs/kongresser/møter? 

Kurs

Spørreundersøkelse til overleger/legespesialister om kompetanseutvikling og forskning
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16. Får du permisjon med full lønn etter oppsatt tjenesteplan til kurs/kongresser/møter?

Kurs

Spørreundersøkelse til overleger/legespesialister om kompetanseutvikling og forskning
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19. Driver du med forskningsaktivitet som del av ditt ansettelsesforhold?

Forskning

Spørreundersøkelse til overleger/legespesialister om kompetanseutvikling og forskning
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20. Hvor stor stillingsprosent er din forskerrelaterte del av ansettelsesforholdet?

Forskning

Spørreundersøkelse til overleger/legespesialister om kompetanseutvikling og forskning
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21. Hva er årsakene til at du ikke driver forskning? (flere valg mulig)

Forskning

Spørreundersøkelse til overleger/legespesialister om kompetanseutvikling og forskning
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A2 i Spekter:
  § 4.1 Generelt lyder: «…Den enkelte 

lege er forpliktet til å vedlikeholde  
og videreutvikle sin kompetanse.»

  § 4.2: «Overleger og legespesialister 
har krav på utdanningspermisjon 
med lønn i minimum 4 måneder  
pr 5-års periode.»

  § 4.2.2: «Overleger og legespesialis-
ter har rett til permisjon med full 
lønn etter arbeidsplan i 10 dager pr 
år til kurs, kongresser og møter.»

I artikkelen «God praksis og faglig  
forsvarlighet - to sider av samme sak» 
(2006) skriver Geir Sverre Braut, ass 
direktør i Helsetilsynet, og Gorm Are 
Grammelstvedt, fagsjef i Helsetilsynet 
om Helsepersonelllovens § 4 om faglig 
forsvarlighet: Helsepersonellovens § 4 
første og annet avsnitt har følgende 
ordlyd: Helsepersonell skal utføre 
sitt arbeid i samsvar med de krav til 
faglig forsvarlighet og omsorgsfull 
hjelp som kan forventes ut fra helse-
personellets kvalifikasjoner, arbei-
dets  karakter og situasjonen for 
øvrig.

Helsepersonell skal innrette seg 
etter sine faglige kvalifikasjoner, og 
skal inn hente bistand eller henvise 
pasienter videre der dette er nød-
vendig og mulig. Dersom pasientens 
behov tilsier det, skal yrkesutøvelsen 
skje ved samarbeid og samhandling 
med annet kvalifisert personell. 
«Dette er den mest sentrale bestem-
melsen i helse retten, ikke bare for de 
vurder inger som gjøres av Statens 
helsetilsyn i tilsynssaker, men også 
som grunnlag for helsepersonellets 
faglige vurder inger i daglig praksis.»

Videre skriver forfatterne om faglig 
forsvarlig: «God praksis vil variere 
med tiden. Det som var god praksis i 
går, er ikke nødvendigvis god praksis  
i dag. Og god praksis i dag er ikke 
nød vendig vis god praksis i morgen. 
Dette tilsier at enhver autorisert helse- 
arbeider må følge med på utviklingen 
innenfor sitt fagfelt»..

Artikkelen er riktignok gammel,  
men den er like relevant i dag. Ved 
forespørsel nå i år til Grammelstvedt 
utdyper han: «Det er lagt til grunn i 
lovforarbeidene og i praktiseringen av 
loven at forsvarlighetskravet inne-

Etterutdanning:

Lovpålagt og tariff-festet,
men allikevel vanskelig

Oppdatert kompetanse er nødvendig for å yte helsehjelp av god kvalitet.  
Vår plikt til å yte nettopp helsehjelp av god kvalitet er forankret i Pasientrettighetslovens  
formålsparagraf, i Helsepersonelllovens § 4 og i Spesialistheletjenestelovens § 16.  
Videre har vi forordet til A2 i Spekter 
 «Legenes faglige ekspertise er viktig for behandling med høy kvalitet». 
  «Kravene til kompetanse og evne til å utvikle denne gjennom faglige  

nettverk internt og eksternt vil fortsatt øke.»

›› Av Arne Laudal Refsum, overlege, medlem av redaksjonskomitéen

Etterutdanning handler ikke bare om medisinsk kunnskap, men også  
om hvordan man utøver sin legegjerning. Det vil si CPD (continuing  
professional development), som inkluderer rolleperspektivene i tillegg  
til CME  (continuing medical education) som er det medisinskfaglige.
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  Etterutdanning er den livslange læringen leger med spesialistutdanning 
gjennomfører for å holde seg oppdatert om medisinsk utvikling og for  
å videreutvikle sin spesialkompetanse.

  Etterutdanning inkluderer de 7 legeroller som i tillegg til å være medisinsk 
ekspert krever kompetanse innen forskning og undervisning, ledelse og 
administrasjon, samarbeid,  kommunikasjon, det å være akademiker  
og forebygger.
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bærer en plikt til å holde seg faglig 
oppdatert på de områder man utøver 
sin virksomhet». Videre: «I forarbeidene 
til Helsepersonelloven Ot.prp. nr.13 
(1998-1999) Om lov om helsepersonell 
mv står det dette om kap VIII: Plikten 
til forsvarlighet knytter seg altså til 
kvalifikasjoner, herunder å holde seg 
faglig oppdatert, krav om å kjenne og å 
innrette yrkesutøvelsen etter faglige 
begrensninger ….».

Status generelt
I tabellen på side 33 ser man at det ved 
mange sykehus bare er litt over 60% 
som får tatt ut overlegepermisjonen, 
(dersom man ser bort fra Helse Nord 
hvor det er 100 %, som jo må tas med 
en klype salt). Ved en tilsvarende 
 undersøkelse her i bladet i 2015 var  
det 62 % som fikk tatt ut permisjonen. 
Den gang var det bare 54 % som fikk 
tatt ut 10 dager til kurs. Ved årets 
 undersøkelse er det bare 19 % som  
har fått 10 dager eller mer.

Så til tross for lovpålagte plikter og 
tariff-festede rettigheter så lar ikke 
etterutdanningen seg gjennomføre 
som forutsatt. 

Status Helse Nord spesielt:
Etter 2 år med pandemi, hvor kurs  
og kongresser, samt reisevirksomhet 
generelt var tilnærmet null, så har for 
eksempel Helse Nord innført stans i 
kurs og kongressreiser. Leder av Norsk 
ortopedisk forening, Trude Basso, skriver 
på sin Facebookside i forbindelse med 
det ortopediske høstmøtet: «Helse Nord 
har blodrøde tall og reisenekt. En hånd-
full kollegaer fra våre nordligste sykehus 
var til stede på høstmøtet, men det hadde 
ikke bare vært lett å dra. En håndfull er 
heller ikke bra nok. Dette er også regionen 
med størst rekrutteringsutfordringer.»

Hva sier Helse Nord?
OVERLEGEN stilte Helse Nord følg-
ende spørsmål etter at det var innført 
stopp i kurs/kongresser og reisestopp:

  Hvordan forsvarer Helse Nord et 
slikt tiltak?

  Er Helse Nord enige i at dette er et 
brudd på inngått tariffavtale?

  Er Helse Nord enige i at det å holde 
seg faglig oppdatert er en lovpålagt 
plikt?

Helse Nord ved HR direktør  
Anita Mentzoni-Einarsen svarer:
Overenskomstens del A2 §4.2.2 gir 
overleger og legespesialister rett til 
permisjon til kurs, kongresser og 
 møter. Legene må imidlertid søke  
og hver enkelt søknad skal vurderes  
av nærmeste leder.

Den økonomiske situasjonen i Helse 
Nord er prekær. Styrene i helseforetak-
ene har sett det som nødvendig med ulike 
tiltak for å redusere kostnadene. Reiser, 
møter, kurs og  konferanser skal begren-
ses til det som er strengt nødvendig.

Kravene til faglig forsvarlighet og 
helsepersonellets kvalifikasjoner ligger 
fast. Helseforetakene skal fortsatt bruke 
ressursene som trengs for å sikre nød-
vendig vedlikehold av kompetanse både 
blant leger og annet helsepersonell.

Helse Nord har full tillit til helse-
foretakenes vurderinger i denne 
 konkrete saken. Vi kan ikke se at det  
er brudd på overenskomsten med lege-
foreningen. Overenskomstens rammer 
står heller ikke alene. Gode prosesser 
med konkret dialog på de enkelte 
avdelinger og helseforetak skal sikre  
en hensiktsmessig utvikling.
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Likeledes kan det være verdt å 
 merke seg at man for eksempel innen
for omsetning av legemidler (apotek
loven § 23) har nedlagt forbud mot at 
den som har rekvireringsrett for 
 legemidler også kan ha konsesjon til 
 å eie et apotek. Denne type begrens
ninger er ikke gitt for eksempel for 
optikere. Dette innebærer en tillit fra 
samfunnets side som optikere bør påse 
ikke misbrukes til egen vinnings 
 formål. 

Faglig forsvarlighet skal også vurderes 
Optikeren 4/2006 27 TRYGGE 
 TJENESTER ut fra personellets faglige 
kvalifikasjoner og personellet skal 
innrette seg etter sine faglige kvalifika
sjoner. Det betyr at samfunnet for
venter at den som har autorisasjon  
som helsepersonell selv skal være i 
stand til å avgjøre når en beveger seg 
mot grensene for sin egen kompetanse. 
Disse grensene skal ikke utfordres. Om 
det er nødvendig med tiltak ut over det 
en selv kan bidra med, skal helseperso
nellet innehente bistand eller henvise 
til annet helsepersonell med relevant 
kompetanse. For optikere vil rimeligvis 
dette i det vesentlige handle om å 
 kjenne symptomer og tegn på sykdom
mer med relasjon til synsfunksjonen, 
og sørge for at slike blir fulgt opp av 
annet helsepersonell (for eksempel 
fastlege eller øyelege) når det er 
 nødvendig. Likeledes må man kunne 
forvente at for eksempel leger og 
 helsesøstre kjenner grensene for sin 
kompetanse når det gjelder testing av 
synsfunksjonen, og henviser til optiker 
når det er relevant. 

Det framkommer videre at forsvar
lighetsbegrepet må fortolkes ut fra 
arbeidets karakter og den konkrete 
situasjonen i hvert enkelt tilfelle. Det 
stiller store krav til god rolleforståelse 
hos helsepersonellet. Den som for 
eksempel arbeider som optiker med 
synstesting av bilførere må uten tvil 
forventes å kjenne relevante regler  
for syn hos førerkortinnehavere, og 
disponere utstyr som gjør at denne 
undersøkelsen kan foretas slik at 
 gyldige resultater frambringes. 

Hvor finner vi uttrykk  
for hva som er faglig forsvarlig? 
Den enkle, men ikke helt presise måten 
å si dette på er: Faglig forsvarlig er det 
som en alminnelig god utøver av det 
aktuelle faget ville ha gjort i en tilsvar
ende situasjon. Sagt på en annen måte 
skal ikke en helsearbeider avvike fra 
det som er vanlige arbeidsmåter og 
vurderinger innenfor sitt eget fagfelt. 

Midtpunktet i den «blinken» man 
skal sikte mot i sin faglige virksomhet 
kan gjerne kalles «god praksis». God 
praksis er for eksempel det man ønsker 
at studentene lærer seg gjennom en 
profesjonsutdanning og eventuell 
 etterfølgende spesialisering. God 
 praksis vil variere med tiden. Det som 
var god praksis i går, er ikke nødven
digvis god praksis i dag. Og god praksis 
i dag er ikke nødvendigvis god praksis i 
morgen. Dette tilsier at enhver autori
sert helsearbeider må følge med i ut
viklingen innenfor sitt fagfelt, i alle fall 
den delen av fagfeltet der vedkommen
de selv er virksom, for å sikre at en 
 utøver god praksis. 

Når er det ikke slik at et hvert avvik 
fra god praksis kan sies å være i strid 
med kravet til faglig forsvarlighet. 
Figuren nedenfor viser litt av sammen
hengen. Det skal et visst avvik til fra 
det som kan betraktes som god praksis 
innenfor fagfeltet, før det kan karakte
riseres som faglig uforsvarlig. Det er 
rimelig at eventuelle negative eller 
skadelige konsekvenser for pasienten 
legges til grunn for vurderingen av 
hvor store avvik fra god praksis som 
kan tolereres i det enkelte tilfellet.  
Der mye står på spill for pasientens 
Fagsjef i Statens Helsetilsyn Gorm  
Are Grammeltvedt Ass. direktør Geir 
Sverre Braut i Statens Helsetilsyn 28 
Optikeren 4/2006 sikkerhet og velferd, 
vil det også være forbundet med større 
risiko og dermed større ansvar å avvike 
fra god praksis i sin virksomhet. 

Når forsvarlighetskravet skal gis et 
innhold, vil det i mange tilfeller være 
rimelig å legge til grunn den teori og 
praksis som blir undervist ved de lære
stedene som gir profesjonsutdanning  
i det aktuelle fagområdet. I andre til
feller er praksis så pass entydig at man 

ved vurderingen kan legge til grunn 
det «håndverket» som utøves i praksis
feltet. Uansett er det vesentlig for 
 enhver autorisert helsearbeider å sørge 
for å relatere seg til et faglig fellesskap 
hvor man kan få faglig påfyll, og få 
ideer og tanker om korrigering og ut
vikling av egen praksis. Den praktikeren 
som isolerer seg i sin egenskapte fag
lighet løper en stor risiko for å komme 
i konflikt med kravet til faglig forsvar
lig virksomhet. 

Dette er for så vidt også prinsipper 
som legges til grunn ved vurderingen 
av tilsynssaker i Statens helsetilsyn. 
Ved behandlingen av konkrete saker 
benyttes blant annet sakkyndige som 
selv har sin virksomhet knyttet til det 
aktuelle praksisfeltet, nettopp for å 
sikre at forholdet vurderes ut fra inten
sjonene bak og kriteriene i helseperso
nellovens § 4. Statens helsetilsyns 
praksis viser at det godtas en del 
 mangler ved helsehjelpen før den blir 
ansett uforsvarlig. Det kreves på den 
annen side ikke en meget klanderver
dig opptreden for at det konkluderes 
med uforsvarlighet. Helsepersonell
nemnda synes å ha en tilsvarende til
nærming til hva som skal til for å anse 
forsvarlighetsgrensen som brutt. 

Hva kan skje når  
man handler uforsvarlig? 
Den mest vesentlige følgen av at helse
personell handler i strid med kravet til 
faglig forsvarlighet, er selvsagt at pasi
enten ikke får så god behandling som 
loven forutsetter. I en del tilfeller vil 
dette kunne føre til varige og kanskje 
ganske dramatiske følger for pasienten. 

Gjennom pasientrettighetslovens 
§7 4 gis pasienten adgang til å anmode 
tilsynsmyndigheten (Helsetilsynet i 
fylket) om en vurdering av forholdet 
dersom vedkommende mener at helse
personellet har overtrådt krav i lovgiv
ningen. En av de vanligste grunnene 
for pasientene til å fremme slike saker 
er spørsmål knyttet til handlingens 
faglige forsvarlighet. 

Helsetilsynet i fylket vil da ta saken 
til vurdering, og gjennomgå den i lys av 
kravene i lovgivningen. Dersom helse
personellets handlinger har avveket fra 

Helsepersonellovens § 4 første og 
annet avsnitt har følgende ordlyd: 
Helsepersonell skal utføre sitt arbeid i 
samsvar med de krav til faglig forsvar
lighet og omsorgsfull hjelp som kan 
forventes ut fra helsepersonellets 
 kvalifikasjoner, arbeidets karakter  
og situasjonen for øvrig. 

Helsepersonell skal innrette seg 
etter sine faglige kvalifikasjoner, og 
skal innhente bistand eller henvise 
pasienter videre der dette er nødven
dig og mulig. Dersom pasientens behov 
tilsier det, skal yrkesutøvelsen skje ved 
samarbeid og samhandling med annet 
kvalifisert personell. 

Dette er den mest sentrale bestem
melsen i helseretten, ikke bare for de 
vurderinger som gjøres av Statens 
helsetilsyn i tilsynssaker, men også 
som grunnlag for helsepersonellets 
faglige vurderinger i daglig praksis. 

Kravet er rettet mot hver enkelt 
helsearbeider, også de som arbeider i 
helsetjenesten uten å ha autorisasjon 
som helsepersonell. Men det er nok 
særlig personell med autorisasjon som 
bør merke seg denne bestemmelsen. 
Siden optikere er autorisert helseper
sonell, vil bestemmelsen ha stor 
 betydning for denne yrkesgruppens 
ytelse av helsehjelp. 

Hva er helsehjelp? 
I og med at optikere ofte utøver sin 
virksomhet i grenseflaten mellom 
helsehjelp og handel kan det være av 
interesse å se nærmere på hva som skal 
betegnes som helsehjelp. Dette fram
kommer av § 3 tredje ledd i helseper
sonelloven. Der er det angitt at helse
hjelp er enhver handling som har fore  
byggende, diagnostisk, behandlende, 
helsebevarende eller rehabiliterende 
mål og som utføres av helsepersonell. 

Altså kan det legges til grunn at  
enhver direkte kontakt mellom en 
optiker og en pasient/kunde der det 
oppstår en dialog om for eksempel 
virkning av ulike former for syns
hjelpemidler, i det enkelte tilfellet må 
betraktes som helsehjelp. Et eksempel 
på dette kan være kunden som kom
mer og ber om å få hjelp til å finne en 
høvelig lesebrille. I denne situasjonen 
vil derfor optikeren være bundet av 
kravet til faglig forsvarlighet i helse
personelloven. Det vil være den 
 konkrete kontaktens art som vil måtte 
legges til grunn for en vurdering av  
om det i det aktuelle tilfellet er ytt 
helsehjelp. 

Det kan tenkes situasjoner der opti
keren har solgt en vare til en kunde 
uten at dette kan karakteriseres som 
helsehjelp, men da må det legges til 
grunn at kontakten fra kundens side 
ikke har hatt helsehjelp som mål, jf.  
det som er sitert fra § 3 ovenfor. Et 
eksempel på dette kan være kunden 
som eksplisitt og utvetydig ber om å få 
kjøpe en billig lesebrille med dobbelt
sidig korreksjon + 1,5 dioptrier. 

I og med at kunden, sannsynligvis 
med rette, vil oppleve at den lovbe
skyttede tittelen optiker innebærer en 
kvalitetssikring av tjenesten, bør dette 
etter vår vurdering tilsi at optikere er 
varsomme med å bevege seg utenfor 
det som tilligger optikerens naturlige 
virksomhetsområde også når det 
 gjelder allmenn handelsvirksomhet. 
Kort sagt – når tittelen optiker be
nyttes, skal kunden være trygg for  
at vedkommende som pasient får en 
faglig forsvarlig behandling, og bør 
også være trygg som kunde for at det 
som tilbys av tjenester og produkter  
er i samsvar med som anses forsvarlig 
blant optikere. 

Hva ligger i  
begrepet forsvarlig virksomhet? 
Slik lovens ordlyd er, kan bestemmel
sen synes ganske selvsagt og nesten 
unødvendig. Dette er feil. Bestemmel
sen er å betrakte som et krav til helse
personellets faglige virksomhet. Innen 
for juridisk teori er denne type bestem
melser ofte benevnt rettslige standar
der. Dette er bindende rettsregler som 
endrer seg med tiden og finner sitt 
innhold i den «virkelige» verden uten
for rettslokalet og forvaltningen. For å 
fylle regelen med konkret innhold, må 
den fortolkes i lys av det som er ansett 
som god praksis på det aktuelle virk
somhetsområdet. 

Det er ikke bare innenfor helseretten 
at man kan finne slike formuleringer. 
Begreper som «god revisjonsskikk», 
«alminnelig god vare» og lignende er 
uttrykk for det samme prinsippet, 
nemlig at loven krever at man skal 
handle i henhold til det som er gang
bare faglige vurderinger innenfor det 
aktuelle fagfeltet. 

Når det gjelder begrepet faglig for
svarlighet i henhold til helsepersonel
loven, gir selve lovteksten noen anvis
ninger på hvilke forhold som skal tas i 
betraktning. Parallelt med kravet til 
faglig forsvarlighet nevnes omsorgsfull 
hjelp. I dette må det legges at helseper
sonellet i sin virksomhet skal ha pasi
entens beste som styrende verdi. Spesi
elt i situasjoner der den som yter 
helsehjelpen er direkte økonomisk 
avhengig av å selge hjelpemidler til 
pasienten, kan dette tenkes å være en 
utfordring. Bestemmelsen i helseper
sonelloven § 6 om å ikke påføre pasien
ten unødvendig utgift eller tidstap bør 
således sees i sammenheng med kravet 
til faglig forsvarlighet. 

God praksis og faglig forsvarlighet 
– to sider av samme sak 

Av Geir Sverre Braut, ass. direktør  
og Gorm Are Grammeltvedt, fagsjef, Statens helsetilsyn

››

Faksimile
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Hva sier UNN?
Vi stilte UNN de samme spørsmålene, 
og via mail svarer personal- og organi-
sasjonssjef Gøril Bertheussen følgende:

Tariffavtalens §44 sier:
Overleger og legespesialist har rett til 
permisjon med full lønn etter arbeids-
plan i 10 dager pr. år til kurs, kongresser 
og møter. Den enkelte lege skal søke om 
permisjon så tidlig som mulig og leder 
vurderer det aktuelle kurs mv. i henhold 
til avdelingens kompetanseplaner/behov.

UNN gjør noen ekstra vurderinger 
rundt alle forhold nå, som alle er i  
overenfor eksempel:
  Kan kurs/reiser utsettes til neste år 

uten at det får store konsekvenser for 
den faglige utviklingen til den enkelte 
medarbeider og for UNN? Tariffav-
talen angir 10 dager permisjon per år, 
ikke per kalenderår. Vi oppfordrer 
derfor alle til å utsette det som kan 
utsettes.

  Hvordan kan permisjoner fordeles 
slik at vi får lavest mulig aktivitets-
svikt? Det er svært viktig med god  
og langsiktig planlegging for å få 
dette til.

  Kan kurset/møtet gjennomføres 
digitalt? I så fall oppfordrer vi til 
digital deltakelse.

Vi presiserer at dette er midlertidige 
tiltak i en kort periode. Vi anser også at 
de er i overensstemmelse med inngått 
tariffavtale.

Det viktige er at vurderingene skjer  
i et samarbeid mellom leder og tillits-
valgte/medarbeider, og i samforståelse 
om at dette er en svært krevende 
 situasjon for UNN.

Oppfølgingsspørsmål fra OVER-
LEGEN angående svaret i bollepunkt  
1 om 10 dager pr år, og ikke pr kalen-
derår: Er dette en ny praksis, og er de 
tillitsvalgte enige i denne praksisen?

Det har nok ikke vært en ensartet 
praksis i UNN på dette. Tillitsvalgtes 
vurdering er det nok best at de selv 
uttaler seg om.

Solveig Nergård, tillitsvalgt  
og  styremedlem i Of sier:
Ledelsen viser til tariffavtalens A2 
 mellom Spekter og DNLF om at det  
er 10 dager til kurs og kongress for 
kompetanseheving pr år. Men at det 
ikke står per kalenderår. Jeg hevder  
at vi da må se på hva som har vært 
praksis, det vil ikke administrerende 
direktør forholde seg til. I styret har 
hun svart at hun oppfattet det som 
tariffstridig dersom reisestoppen  
varer over lengere tid.

Hva sier Spekter?
Legeforeningen har henvendt seg  
til Spekter med bekymring om konse-
kvenser av økonomisk omstilling i 
helseforetakene, og fått følgende svar:

Spekter forutsetter at helseforetakene 
oppfyller sine tariffmessige forpliktelser 
tross krevende økonomisk situasjon 
ved flere av landets foretak.

I vår dialog med helseforetakene  
er det ikke registrert at så ikke er 

 tilfelle, og Spekter har ikke mottatt 
henvend elser om lokale uenigheter 
knyttet til de bekymringspunktene  
det henvises til i overenskomstens  
del A2.

Dersom det oppstår lokal uenighet 
eller tvister, vil Spekter følge opp 
 konkrete saker på ordinær måte.  

Hva sier helseministeren?
Foretaksprotokollen fra november i år 
pålegger bedre økonomisk kontroll, mer 
funksjonsfordeling og færre ansatte.  

Les mer:  
https://overlegen.digital/overlegen/overlegen-4-2019/etterutdanning-pany-hva-er-situasjonen/

Alle lenkene er direkte klikkbare på overlegen.digital
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             «Det som var god praksis i går,  
er ikke nødvendigvis god praksis i dag. Og god praksis  
     i dag er ikke nødvendigvis god praksis i morgen»
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HYQVIA 

Indikasjon1:
Erstatningsterapi hos voksne, barn og ungdom (0-18 år) ved: Primære immunsviktsykdommer (PID) med nedsatt antistoffproduksjon.  
Sekundære immunsviktsykdommer (SID) ved alvorlige eller tilbakevendende infeksjoner, ineffektiv antimikrobiell behandling og enten  
påvist spesifikk antistoffsvikt (PSAF)‡, eller IgG-nivå i serum <4 g.
‡PSAF: Mangel på ≥2 × økning i IgG-antistofftiter etter pneumokokkpolysakkarid- og polypeptidantigenvaksiner.

HyQvia – fasilitert SCIG som muliggjør infusjon med:
1 nålestikk1,2§

1 infusjonssted1,2,3§

1 infusjon per måned med mulighet for hjemmebehandling1*†§

HyQvia® er rangert som nr 2 i inneværende anbud for 
plasmaderiverte legemidler4

Delleveranse 2 Immunglobuliner til ekstravaskulær administrering (SCIG)

* Hver 3.–4. uke. Dosering og behandlingsfrekvens avhenger av indikasjon1

† Etter innledet hjemmebehandling styrt av lege, overvåkning og opplæring av pasienten1

§ Opptil 600 ml. Ved volum >600 ml kan to infusjonssteder benyttes3

REFERANSER
1. HyQvia SPC 09/2021, kap. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.8. 
2. Wasserman RL, Melamed I, Stein MR, et al. Recombinant human hyaluronidasefacilitated subcutaneous infusion of human immunoglobulins for primary   
 immunodeficiency. J Allergy Clin Immunol. 2012;130(4):951-7 e11. 
3. HyQvia pakningsvedlegg 09/2021, Detaljert brukeranvisning punkt 10.
4. LIS anbefalinger for plasmaderiverte legemidler 01.03.21-28.02.23 (https://sykehusinnkjop.no/seksjon/avtaler-legemidler/Documents/Plasmaderiverte%20      
legemidler/Plasmaderiverte-legemidler.pdf), sett 30.11.21
5. https://www.felleskatalogen.no/medisin/hyqvia-baxalta-584259 Sett 11.1.22

VIKTIG INFORMASJON OM HYQVIA1,5

Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene eller humane immunglobuliner (IgG), spesielt i svært sjeldne tilfeller av IgA-mangel når pasienten har antistoffer 
mot IgA. Kjent systemisk overfølsomhet overfor hyaluronidase eller rekombinant human hyaluronidase. Skal ikke gis i.v. eller i.m. 
Advarsler og forsiktighetsregler: Potensielle komplikasjoner kan ofte unngås ved å infundere preparatet sakte til å begynne med, og sikre at pasienten overvåkes nøye 
for ev. symptomer gjennom hele infusjonsperioden. Hvis HyQvia ved et uhell blir administrert inn i en blodåre, kan pasienten utvikle sjokk. Bivirkninger: Bivirkningene 
som ble rapportert hyppigst med HyQvia, var lokale reaksjoner som smerter på infusjonsstedet (inkl. ubehag, ømhet, smerter i lyske). Systemiske bivirkninger som ble 
rapportert hyppigst, var hodepine, utmattelse og pyreksi. Flertallet av disse bivirkningene var milde til moderate.
Pakninger og priser: 100 mg/ml. 25 ml: kr 2164. 50 ml: kr 4291,80. 100 ml: kr 8547,40. 200 ml: kr 17058,60. 300 ml: kr 25569,80.
Refusjon: H-resept: J06B A01 Hyaluronidase, Immunglobulin. Reseptgruppe: C
Ved forskrivning: Fullstendig informasjon om bivirkninger, forsiktighetsregler og interaksjoner, graviditet og amming, se godkjent preparatomtale.

Rangering Varenavn Leverandør 

1 Hizentra CSL Behring

2 HyQvia Takeda 

3 Gammanorm Octapharma

HUMANT NORMALT IMMUNGLOBULIN (10 %) REKOMBINANT HUMAN HYALURONIDASE

SUBKUTAN IMMUNGLOBULINBEHANDLING (SCIG)
HJEMME, EN GANG I MÅNEDEN1*†
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TEMA: ETTERUTDANNING

››

Det er ingen klar forskrift fra vårt 
sosialstyre når det gjelder krav 

om etterutdanning for helsepersonell 
og det er ikke et eget budsjett for 
 etterutdanning. Det finns heller ingen 
strenge krav til hverken regioner eller 
enkeltleger om hvordan en etterut-
danning skal utformes etter å ha blitt 
spesialist.

Sjukhusläkarna mener at det øko-
nomisk er dyrere å ikke videreutdanne 
og drive utvikling av omsorgen, og 
pasientene har selvsagt en åpenbar  
rett til å møte en oppdatert lege som 
kan det siste.

Vår policy er at alle leger skal ha en 
individuell etterutdanningsplan ut fra 
den enkeltes og virksomhetens behov 
– det vil si at lederen skal vite hvilken 
opplæring som trengs for den enkelte i 
øyeblikket og hva som er i støpeskjeen 
fremover for virksomheten.

Penger bør øremerkes og skilles fra 
andre budsjett for å unngå at videre-
utdanning trekkes direkte inn i ned-
skjæringer som følge av økonomiske 
utfordringer og etterutdanning bør 
også rapporteres i årsmelding. Det 
finns i dag en benchmark på ti eksterne 
kursdager per år og en halv dag i  
uken internt.

For private helsetilbydere bør det 
være et krav at etterutdanningen ivare-
tas, spesielt når de inngår avtale med 
det offentlige. 

Historisk har Sjukhusläkarna tatt til 
orde for CPD og ikke CME under slag-
ordet «kvalitet i stedet for kvantitet». 
(CPD (kontinuerlig faglig utvikling,  
i stedet for CME (kontinuerlig medi-
sinsk utdanning) med strenge krav til 
oppfylte CME-poeng).

Den siste undersøkelsen fra (svensk) 
Legeforening til sine underforeninger 
er imidlertid skuffende. Den ble sendt 
til sykehusleger, allmennleger, private 
leger og ledere og ble gjennomført i 
2019 med en svarprosent på 36 %.  
Den viste at antall eksterne dager i 
medisinsk videreutdanning hadde gått 
ned fra 9 eksterne dager/år i 2005 til  
5 dager/år i 2019, og dermed helt i feil 
retning. Pandemien, omsorgskøene, 
den stadig tøffere økonomien og  
personalflukten gjør at man mistenker 
enda verre tall i dag.

Sjukhusläkarna har gjennom årene 
kontinuerlig jobbet politisk på regionalt 
og nasjonalt nivå og vi begynner å høre 
fra flere og flere partier om det urime-
lige i at det ikke er krav om kontinuer-
lig opplæring av helsepersonell, selv 

om det regionale nivået er delvis  
uenig.

Det diskuteres nå behovet for at 
dersom det innføres et etterutdann-
ingskrav, må det være objektive tiltak 
som kan rapporteres og følges opp 
uten å bli lurt.  - Ellers tror vi egentlig 
ikke på resultater.

Så langt har vi trodd på og tatt til 
orde for «godt styresett» der alle tenker 
rett og vil godt, men i tråd med stadig 
vanskeligere forhold ser vi at vi i stedet 
må sikte mot harde tall og objektiv 
kvantifisering.

I flertallet av andre land er det krav 
om oppfylte CME-poeng gradvis, og vi 
ser at det bør innføres et tilsvarende 
poengsystem hos Sveriges leger basert 
på svenske forhold.  •

            «Enhetlig etterutdanning 
          for spesialiser – en utfordring 
             også i Sverige»

Helsevesenet i Sverige er styrt av regionene (län) samt noe privat  
anskaffet omsorg, med delte inntekter fra skatt og statlige tilskudd,  
som ofte er knyttet til prestasjoner.

Av Karin Båtelson, ordförande för Sjukhusläkarna 
(oversatt og tilpasset av Mathis Heibert, styremedlem Of)

Sjukhusläkarna krever at:

   Legenes etterutdanning skal 
reguleres i forskrift

   Hver lege skal ha en individuell 
opplæringsplan

    Etterutdanningsbudsjettet skal 
øremerkes

   Etterutdanning skal rapporteres 
i aktivitetsrapport

Lenke til videre lesing:  
https://www.sjukhuslakaren.se/kronika/pinsamt-en-nationell-foreskrift-maste-till/
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››
SAMARBEIDSAVTALE
Overlægeforeningen i Danmark har 
6550 medlemmer. I Oktober 2021 inn-
gikk de en ny 3-årig kollektiv avtale 
med arbeidsgiver hvor etterutdanning 
– CME-delen ble oppdatert. I den nye 
avtalen er det en sterkere forpliktelse 
når det gjelder etterutdannelse. For-
målet med endringene i samarbeidsav-
talen som omhandler CME er å få et-
terutdanningsaktiviteter på nivå med 
den ambisiøse intensjonen beskrevet 
overordnet i samarbeidsavtalen. Gjen-
nom møtevirksomhet i alle regioner er 
målet å få på plass en ny forståelse om 
at etterutdanning er en investering i 
utvikling av diagnosekunnskap og 
oppdatert behandling- og behandlings-
valg. I avtalen er det en forpliktelse i at 
minst 50% av alle overlæger skulle ha 
en etterutdanningsplan innen utgan-
gen av juni 2022. Det har blitt en for-

sinkelse av dette arbeidet grunnet 
Covid-19 og pandemien. 

FREMTIDENS OVERLÆGE
I Overlægeforeningens visionspapir 
kalt «Fremtidens Overlæge» beskrives 
fremtidens overlæge slik: «Har de 
nødvendige ressourcer, tid og data til 
både at kunne fokusere på behandling 
af den enkelte patient, på uddannelse 
af nye læger og på udvikling af behand-
linger og sundhedsvæsen». Det står og: 
«Får den nødvendige efteruddannelse 
og kompetenceudvikling, så overlægen 
kan sikre, at sundhedsvæsenets indsats 
bygger på den nyeste viden, og at pati-
enterne får den bedst mulige behand-
ling».   

Overlægen i livslang læring
Overlægen har både en rett til – og en plikt til etterutdanning på  
minst ti dager. I forbindelse med LUS; personal development interview  
for leaders, blir det utarbeidet en gjensidig bindende avtale om etter-
utdanningsplan for den enkelte overlægen. Etterutdanningsplanen kan 
 inneholde måloppnåelse som strekker seg over flere år. Per i dag har  
42% av overlægerne ikke fått etterutdannelse i løpet av et år selv om 
 overenskomsten gir rett til minimum 10 dager. Av de 57% som har  
fått etterutdannelse er det 18% som har fått 1-2 dager, 23% 3-5 dager,  
12% 6-10 dager og 4% over ti dager. 

Kilder

Lisbeth Lintz, Formand Overlægeforeningen,  
foredrag under Nordöl møte 5.-7.5.22
Fremtidens Overlæge,  
Visionspapir utgitt av Overlægeforeningen

Av Solveig Nergård, styremedlem Of

Foto: Solveig N
ergård

KORTNYTT:   NEI TIL 10 £ BOT VED MANGLENDE OPPMØTE I ENGLAND

Englands nye statsminister Rishi Sunak fremmet som finansminister et forslag om at pasienter som ikke møtte  
til avtalt konsultasjon med en bot på 10 £, ca 100 kr. Forslaget møtte stor motstand fra fastleger og helseledere.  
«Vi får belaste de som kaster bort verdifull tid for NHS» som et midlertidig tiltak i tiden etter covid. Vanlige konsulta-
sjoner skulle fortsatt være gratis i England. Den engelske legeforeningen BMA var fornøyd med at statsministeren 
hadde hørt på deres innvendinger, og at forslaget ble trukket.  

https://www.medscape.co.uk/viewarticle/rishi-sunak-backtracks-fining-patients-10-if-they-miss-nhs-
2022a1002567
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TEMA: ETTERUTDANNING

››

Spesialistutdanningen ble lagt om  
i 2019 da spesialistforskriften ble 

innført med mål om å være en kvali-
tetsreform. Med den kom nye regler 
om alt fra dokumentasjon til gjennom-
føring og godkjenning av både spesia-
lister og utdanningsvirksomheter. 
Prinsippet bak reformen er kompe-
tansebasert medisinsk utdannelse. 
Læringsmålene er kompetansekravene 
som skal oppnås, og de eneste formelle 
kravene som forener spesialistutdan-
ningen på tvers av alle landets syke-
husgrenser. Den fortløpende tilbake-
meldingen på utført arbeid, for å lære 
og forme oss til en fullgod spesialist,  
er en sentral del av kompetansevurder-
ingen. Samtidig skal måloppnåelse, 
eller manglende sådan, vurderes, 
 summeres og godkjennes. Ikke hva vi 
har gjort, men hva vi kan og hvordan  
vi kan lære det vi ikke kan. 

Når kompetansemålene og kravet til 
minstetid er oppfylt, er spesialistgod-
kjenningen bare et tastetrykk unna. 
Som supervisører, veiledere og ledere 
har dere fått en mye mer formell rolle i 
spesialistutdanningen og godkjennin-
gen av nye spesialister.

Pasienten prioriteres
Før reformen ble innført forsøkte noen 
seg på en beregning av hvor mye res-

surser som var nødvendig bare for å 
møte kravene til supervisjon og veiled-
ning. De kom frem til 1,45 overleger og 
0,5 LIS ekstra pr 10 LIS. Hvordan dette 
ble beregnet vet jeg ikke, men jeg tror 
det er et forsiktig estimat. Det fulgte 
ingen øremerkede ressurser med 
 reformen.

Utdanning er en av kjerneoppgavene 
til helsetjenesten. I en hektisk syke-
hushverdag opplever vi likevel at flest 
mulig pasienter gjennom applauderes 
mest. I dragsuget forsvinner spesialist-
utdanning og kompetanseheving. Men, 
hvis utdanning alltid kommer i andre 
rekke når sykehusene planlegger  
aktivitet, er det å prioritere pasienten?

Opp med hånda alle som har opplevd 
å bli tilkalt for å bistå en yngre kollega 
og opplevd at det har vært uoversiktlig. 
Eller som har vært oppgitt over yngre 
kollegaer som ikke vet hva de gjør eller 
klarer å prioritere. Det er ikke kjekt  
for noen involverte. Vi vet at god 
 supervisjon påvirker hva vi lærer,  
som igjen påvirker kvalitet i pasient-
behandlingen. Eller sagt på en annen 
måte: mindre medisinske feil, raskere 
faglig progresjon og bedre pasient-
sikkerhet, blant annet. Derfor skal 
sykehusene prioritere spesialistut-
danning. Det er å sette pasienten  
først.

Visste du at å fortsette å trene på  
det man allerede har lært og kan, og få 
tilbakemelding, kalles overlæring og  
er nødvendig for å opprettholde 
 kompetansenivået? Derfor skal vi  
trene hele legelivet – også som ferdige 
spesialister!

Skal omleggingen være en reell 
 kvalitetsreform forutsetter det både 
tid, ressurser og kunnskap. Tid og 
ressurser til å jobbe sammen overlege 
og LIS, kunne gi tilbakemeldinger 
underveis, regelmessige veilednings-
samtaler og til å gjøre gode vurderinger 
av oppnådd kompetanse. Og det trengs 
kunnskap om hvordan man gjør alt 
dette og hvilke faglige krav som er i 
spesialiteten. Skal spesialistutdanningen 
baseres på oppdatert kunnskap må 
etterutdanning være en selvsagt 
 aktivitet. 

Uten at spesialistutdanningen 
 prioriteres sitter vi igjen med en 
 dokumentasjonsreform. Det gir ikke 
bedre pasientbehandling, nå eller i 
fremtiden. Prioriteringen må gjen-
speiles i budsjettene slik at vi kan 
 planlegge med lavere pasientaktivitet 
per lege og mer interaksjon mellom 
leger med tid til kompetanseheving.  
I en kunnskapsbasert helsetjeneste  
bør det være et minimum. For å sette 
pasienten først.  •

LIS-utdanning
– what's in it for you?

Telefonen ringer, pasientene skal tilsees, prosedyrer skal gjennomføres  
og pårørende venter. Midt i dette står vi, yngre leger, og ønsker å være med,  
lære noe nytt, få svar på spørsmålene våre – og kanskje også få en tilbake-
melding på jobben vi har gjort. Forrige veiledningssamtale med LISen din er  
flere måneder siden. Innboksen er full av meldinger fra Kompetanseportalen  
om alt som skal signeres. Arbeidsdagen går for fort og det er mange oppgaver 
som tar av dyrebar tid sykehuset har planlagt at skal gå til «produksjon».  
Pasientene kommer alltid først. 

Av Ingeborg Henriksen, nestleder Yngre legers forening.  
LIS i indremedisin og nyresykdommer, Ålesund sykehus. Ansvarlig for veilederkurs i Helse Møre og Romsdal
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I årsregnskapet for helseforetakene 
oppgis nå forventet uttak av over-

legepermisjonen som en note i regn-
skapet. Disse regnskapene er styre-
behandlet, godkjent, undertegnet  
av styremedlemmene og sendt til 
Brønnøysund, slik at dette er offent-
lige dokumenter, men det fremgår  
jo ikke hvordan disse anslagene er 
fremkommet.  Uttakene varierer fra 
28% i Vestre Viken, til 100 % ved alle 
sykehusene i Helse Nord. Tallene  
vi har hentet frem her er fra 2021, 
som til en viss grad vil være preget  
av pandemien. Disse tallene er ikke 
kvalitetssikret av våre tillitsvalgte.  

Hvor mange tar ut overlegepermisjon 
ifølge foretakene selv?

Overlegen gjorde en undersøkelse i 2015 omkring sykehusoverlegenes uttak  
av det som formelt heter «Utdanningspermisjon», men som alle kaller overlege-
permisjon. Den gang hadde 62 % av 2811 respondenter fått tatt permisjonen  
til riktig tid, men mange hadde opplevd å få den utsatt, og da var ofte 
 begrunnelsen «Dårlig bemanning». Hvordan er situasjonen nå?

    

Foto: Sturlason

›› Av Arne Laudal Refsum, overlege, medlem av redaksjonskomitéen

Helse Sør-Øst OUS 64,12 %

Sykehuset Østfold 58 %

Sykehuset Innlandet 50 %

AHUS 63 %

Vestre Viken 28 %

Sykehuset Vestfold 80 %

Sykehuset Telemark 50 %

Sørlandet Sykehus 80 %

Helse Vest Stavanger universitetssykehus 63 %

Helse Fonna 64 %

Helse Bergen 66 %

Helse Førde 52 %

Helse Midt Helse Møre og Romsdal 75 %

St. Olav 65,69 %

Helse Nord Trøndelag 34 %

Helse Nord Helse Finnmark 100 %

UNN 100 %

Nordlandssykehuset 100 %

Helgelandssykehuset 100 %

Private ideelle sykehus Haraldsplass 60 % ( Var 85% i 2020)

Lovisenberg diakonale sh 70 % Usikkert anslag

Diakonhjemmet sykehus 80 % Usikkert anslag

TEMA: ETTERUTDANNING

Les mer:  
overlegen-3-2015.pdf (legeforeningen.no)

Alle lenkene er direkte klikkbare på overlegen.digital
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››
Bakgrunnen for kursene
Ny utdanningsordning for LIS vekt-
legger strukturert og formalisert kli-
nisk veiledning og supervisjon som  
et viktig redskap i arbeidet med å ut-
danne dyktige, trygge legespesialister 
for fremtiden. Som ledd i dette inngår 
styrket opplæring av de spesialistene 
som skal være kliniske veiledere for 
nye LIS, samt opplæring av erfarne LIS 
2/3 som veileder LIS 1.  De regionale 
utdanningsentrene kan ikke selv stå for 
opplæring av alle kliniske veiledere, og 
fra mars 2019 har derfor Regionalt 
utdanningssenter (RegUt) Helse Sør-
Øst, arrangert Train the Trainers kurs 
hvor alle foretak i HSØ har deltatt 
samt foretak i Helse Midt- Norge. Her 
samles leger som skal læres opp til selv 
å veilede kliniske veiledere, og kurses  
i opplæring av veiledere med kommu-
nikasjon som verktøy1. Disse kursdel-
takerne reiser så hjem til egne helse-
foretak og arrangerer kurs i klinisk 
veiledning og supervisjon for overleger 
og erfarne LIS ved egne sykehus.

På Diakonhjemmet sykehus i Oslo 
har psykologspesialist Ingrid Hyldmo, 
overlege og indremedisiner Anne Guls-
vik og overlege og revmatolog Guro 
Løvik Goll vært særlig involvert i å 
arrangere slike kurs i veiledning og 
supervisjon. Gulsvik og Løvik Goll har 
gjennomført Train the Trainers kurs i 
regi av RegUt HSØ, med bl.a. Ingrid 
Hyldmo som instruktør. Nå er de alle 
tre blant kurslederne på sykehusets 
egne kurs. Diakonhjemmet har etablert 

et samarbeid med Sunnaas sykehus 
rundt gjennomføring av kursene.

Kursenes innhold
Det er opp til det enkelte helseforetak 
hvordan de ønsker å arrangere kurs i 
veiledning og supervisjon, men RegUt 
kommer med sterke anbefalinger om 

form, innhold og varighet av kursene.  
På Diakonhjemmet sykehus har man så 
langt kun hatt kurs for overleger, men 
håper å snart komme i gang med å 
holde egne kurs for LIS 2/3. Kurset 
som sykehuset tilbyr går over 2 dager 
og tar for seg både veiledning og super-
visjon. Kurset veksler mellom fore-

Kurs for overleger
i veiledning og supervisjon
– erfaringer fra Diakonhjemmet sykehus

Av Anne Gulsvik, Guro Løvik Goll og Ingrid Hyldmo

Foto: G
unn Spikkeland

●   Evalueringskollegium/Vurderingskollegium: Kollegium av leder, veileder 
og en eller flere supervisører som har observert LIS-en, gjør en strukturert 
evaluering basert på egne observasjoner og tilbakemeldinger fra andre 
relevante aktører. Kollegiet bistår leder i å foreta en sluttvurdering av mål-
oppnåelse for en gitt spesialiseringsperiode. LIS-en selv kan delta i møtet.

●  Les hele Helsedirektoratets veileder: Definisjoner - Helsedirektoratet 
- https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/kompetansevurdering-av- 
leger-i-spesialisering/definisjoner
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lesninger og ferdighetstrening. 
 Generell informasjon om ny spesialist-
utdanning inngår også i kurset. Etter 
gjennomført kurs skal deltakerne for-
stå hensikten med veiledning og kunne 
anvende læringspedagogiske prinsipper 
i møte med spesialistkandidater, de 
skal kunne vurdere og gi tilbakemeld-
ing på spesialistkandidatens arbeid og 
kjenne rammeverket som regulerer 
utdanningen.  

- Skillet mellom de to begrepene 
veiledning og supervisjon er uklart  
for mange. Kurset tar for seg både 
eksempler på fortløpende og klinikk-

nær supervisjon og den mer overord-
nede, rolleavklarende veiledningen, 
sier  Anne Gulsvik.

«Det har også vært veldig spennende 
å drøfte innholdet i veileder-rollen 
med kolleger fra ulike fagfelt». 

Kurset i veiledning og supervisjon 
bygger på kommunikasjonskurset 4 
gode vaner som har vært arrangert på 
Diakonhjemmet sykehus siden 2012  
og som er eksportert til en rekke andre 
sykehus rundt om i landet 1.  De prin-
sippene som brukes for å få til en god 
pasientsamtale brukes også i samtale 
med LIS: Trening i å investere i begyn-

nelsen av veilednings-samtalen, være 
oppmerksom på LIS-legens sitt per-
spektiv, vise empati og legge vekt på 
god informasjon og avslutning av vei-
ledningen. Kurslederne gir tilbakemel-
ding om at mange deltakere blir over-
rasket over hvor mye man kan få til i 
løpet av en ganske kort samtale.

Både supervisør og veileder skal 
kunne gi konkrete råd, greie å formidle 
informasjon på en pedagogisk måte, 
utforske LIS sin opplevelse av egen 
situasjon, oppfordre til refleksjon og gi 
støtte til en mer uerfaren kollega.  En 
stor del av kurset består av å øve på 
realistiske, praktiske situasjoner.  
- Den type ferdighetstrening er noe av 
det deltakerne sier de gruer seg veldig 
til før kurset starter forteller Ingrid 
Hyldmo. «Men det er også det vi får 
tilbakemelding om at er aller mest 
nyttig og givende! Vi legger stor vekt 

Hovedbygget ved Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen.

Foto: N
icolas Tourrenc/diakonhjem

m
et sykehus

        «Rollen vår er å hjelpe den enkelte LIS til å bli 
    en så god legespesialist innen faget som han  
                eller hun har  forutsetninger for å bli»
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på å skape en trygg ramme så alle kan 
våge seg utpå, og inviterer til at den 
enkelte kan få øve på og drøfte sam-
taler og situasjoner som oppleves 
 særlig krevende. F eks hvordan gi 
 tilbakemelding til en LIS som ikke 
fungerer så bra. Eller hvordan være  
en god veileder for en LIS som selv 
mener hun er suveren og ikke trenger 
noen veiledning i det hele tatt!

Å være klinisk veileder
Mange kursdeltakere gir tilbakemeld-
ing om at de i starten opplever at det  
er vanskelig å finne tema å snakke om 
med LIS-legene de veileder. Da ber vi 
dem tenke etter: hva lurte du på selv da 
du var fersk LIS? Hva grudde du deg 
til? Hva var det vanskeligste ved å være 
fersk lege eller ved å være en litt usikker 
LIS? Hvis du som ferdig overlege greier 
å huske det, har du fine tema å drøfte 
med den LIS du veileder – for det er 
ganske sikkert de samme tingene som 
bekymrer og opptar den unge legen du 
har foran deg.

Som veileder skal man ha en over-
ordnet rådgiver-rolle for LIS sin pro-
gresjon gjennom spesialiseringsløpet.  
– Rollen vår er å hjelpe den enkelte 
LIS til å bli en så god legespesialist 
innen faget som han eller hun har 
 forutsetninger for å bli. Da trengs 

 nøkterne, strukturerte råd om ut-
danningsløp og faglige problem-
stillinger. Men mange av oss som har 
vært kliniske veiledere i noen år opp-
lever nok også at vi trengs som råd-
giver og støttespiller når lege-livet er 
tøft eller når livet generelt røyner på. 
De fleste av oss opplever å komme til 
kort eller gjøre feil ila LIS-tiden, da  
er klinisk veileder en god støtte og 
rådgiver, mener Guro Løvik Goll

Samtidig er klinisk veileder en 
 nøkkelperson i å vurdere den faglige 
progresjonen til den enkelte LIS. 

- Vi er på et vis både trener under-
veis og dommer til slutt, sier Guro 
Løvik Goll

- Ny spesialistutdanning innebærer 
veldig mye avkrysning for utførte 
 læringsaktiviteter og avkrysning for 
oppnådde læringsmål. Klinisk veileder 
og avdelingens evalueringskollegium 
er viktige både for å ivareta den 
 enkelte LIS, legge til rette for god 

 faglig progresjon og også bedømme 
hvor langt LIS er kommet i faglige 
kunnskap, ferdigheter og modning. 
Spesialistutdanning må ikke reduseres 
til  mekanisk utfylling av skjema, vi må 
ivareta reell opplæring og modning, 
sier Guro Løvik Goll

Supervisør i travel klinisk hverdag
-Dag 2 av vårt kurs dreier seg mest om 
det å være en god supervisør. Hvordan 
gi konstruktiv tilbakemelding i kliniske 
situasjoner, på en måte som fremmer 
læring når tiden er knapp? Sier Anne 
Gulsvik. Kursene tar utgangspunkt i 
reelle situasjoner i den kliniske hver-
dagen til den enkelte kursdeltaker.  
Ved bedre skolering av supervisørene, 
kan deres erfaringer i møter med ulike 
LIS anvendes på en strukturert måte i 
regelmessige evalueringskollegium. 
Dette vil bidra til at veilederne vet 
hvilke tema som særlig trenger fokus  
i videre veiledningsarbeid med sine 
respektive LIS.

Kursevaluering
Kursene på Diakonhjemmet er til nå 
arrangert tre ganger og har fått svært 
god evaluering fra deltakerne. Spesielt 
er det mange som bemerker hvor fint 
det er å få ha et slikt kurs på tvers av 
ulike fag.

- Mange synes det er lærerikt å 
 diskutere LIS-utdanning med kolleger 
fra helt andre fag enn sitt eget, forteller 
Anne Gulsvik. Mange av de utfordring-

Erfaringer med 4 
gode vaner kurset
10 års jubileum i 
år!
●  220 leger har gjennomgått 

 kurset, hvorav noen fra andre 
sykehus før de har implementert 
kurset på eget sykehus

●  Evaluering viser at alle vil 
 anbefale kurset til kollega

●  Legens egenvurdering av 
 kommunikasjonsferdigheter  
viser signifikant bedring

●  Verdifullt med deltagere fra  
flere spesialiteter

TEMA: ETTERUTDANNING

       «Mange setter pris på å få konkrete verktøy 
 de kan ta med seg hjem til egen avdeling 
              og ta i bruk som kliniske veiledere 
                            og i supervisjonsroller»

       «Mange synes det  
er lærerikt å  diskutere 
     LIS-utdanning med 
 kolleger fra helt andre  
       fag enn sitt eget»

4 GODE VANER

Kurs for leger 
i klinisk kommunikasjon

Obligatorisk kurs for 
leger ved Diakonhjemmet 
sykehus

Les mer: 

PowerPoint-presentasjon 
(diakonhjemmetsykehus.no)
https://tidsskriftet.
no/2014/10/kommen-
tar-og-debatt/kommunika-
sjon-som-verktoy-i-klinisk-
hverdag
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ene vi møter er de samme på tvers av 
ulike disipliner. F eks det å formidle  
at noe ikke blir gjort godt nok eller at 
LIS henger etter i forventet utvikling. 
Vanskelig og ubehagelig, men helt 
nødvendig av og til!  - Forskning viser 
at slike kurs senker ubehaget og øker 
effektiviteten av tilbakemeldinger i 
supervisjon og veiledning. I tillegg  
er det mange som setter pris på å få 
konkrete verktøy de kan ta med seg 
hjem til egen avdeling og ta i bruk som 
kliniske veiledere og i supervisjons- 
roller.

Kursene i veiledning og supervisjon 
involverer mange mennesker, både i 
planlegging og med selve kursgjen-
nomføringen.

- Vår erfaring har vært at det er viktig 
å forankre denne kursvirksomheten 
helt til topps i sykehusorganisasjonen. 
I vår travle hverdag vil drift og produk-
sjon trumfe alt annet, da er det helt 
nødvendig at også klinikk- og sykehus-
ledelse forstår at dette er kurs som må 
arrangeres for å bli godkjent som ut-
danningsinstitusjon. Dette er ressurs-
krevende kurs og det er veldig viktig 
for oss å lage gode kurs som oppleves 
meningsfylte for de som deltar sier 
Ingrid Hyldmo.

- De tre kurslederne er samstemte 
 i betydningen av at leger lærer om 
veiledning og supervisjon av leger.  
Den nye spesialistutdanningen har 
ambisiøse mål om bedre veiledning  
og supervisjon under utdanningen.  
Hvis det skal lykkes,  må leger være 
hovedaktører i undervisning om 
 veiledning og supervisjon, slik at 
 mester-svenn relasjonen ivaretas  
og undervisningen bli praksisnær.  

Referanser

1.  Pål Gulbrandsen, Ingrid 
Hyldmo, Ingvild Skinstad 
Fossum, Birgitte Seip, Lill 
Anette Øyen, Tanja Owen. 
En effektiv og trygg vei til 
bedre spesialistutdanning i 
sykehus? Tidsskrift Nor 
Legeforening 2020  
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« Haukugla»

Økonomene vant, faget tapte !
I vår kliniske hverdag føles det som om vi stadig har det travlere, selv om 
bevilgningene øker hvert eneste år. Den demografiske utviklingen, det at vi 
blir flere, og vi blir eldre, spiser opp det meste av økningen. Så lover politik-
erne enda mer, mer enn det de bevilger til, og vi som overleger kommer i 
skvis. Dette kan være nye dyre medisiner, kortere ventetid, ingen korridor-
pasienter, ny spesialistutdanning osv, osv. 

Derfor har jeg vært meget skeptisk til at alle som henvises til for eksempel. 
BUP, Barne- og ungdomspsykiatri, skal få en vurderingssamtale, nærmest 
uansett hvor relevant henvisningen er, eller hvor dårlig henvisningen er. 
Dette er, etter min mening, å bruke ressursene feil, og lite målrettet. Alle får 
noe, men de sykeste blir på en måte underprioritert, fordi man ikke har nok 
ressurser til både vurderingssamtale og maks innsats for de alvorlig syke.

Men: Jeg har begynt å lure. For hva ser jeg?

Det er nesten konkurranse i kortest mulig liggetid, helt uavhengig av 
 pasientens tilstand og behov. Hensynet til andre pasienter, til annet personale 
og til oss selv trumfer etter hvert pasientens behov. Vi skryter av å være 
pasientens advokat i systemet og mot systemet, men det er dessverre blitt 
omvendt. Vi er blitt systemets sheriff mot pasienten.

Og vi er blitt fragmentariske. Henvises en pasient til for eksempel «pakke-
forløp kreft», ja da gjør vi gastroskopien, coloskopien eller tar CT thorax. 
Finner vi ikke noe, så avslutter vi. Men det feiler jo antagelig pasienten noe, 
men det er liksom ikke vårt ansvar, det må «noen andre» ta seg av.

Pasienter får avslag på rett til behandling i psykisk helse-spesialisthelse-
tjenesten. Jeg har i det i det siste kommet over alt for mange slike avslag. 
Henvisningene har vært gode, pasientens plager alvorlige, men en pasient 
med ADHD og mulig bipolar lidelse fikk ikke rett til behandling, for hen 
hadde fullført utdannelse og var dermed pr definisjon ikke plaget nok.  
 Utdannelsen var ferdig for flere år siden, men,men…

Et 20 år langt ensidig fokus på økonomi under foretaksorganiseringen har 
satt sine spor. Den faglige stoltheten har forvitret, og vi har blitt helseindustri - 
produsenter som er opptatt av ordrereserven (ventelistene) og av å konstruere 
businesscase til CEO og CFO, også kalt direktør og økonomisjef. Vi konsen-
trerer oss om mindre og mindre fagfelt, og tar ikke ansvar for helheten.  
Det er vel derfor flere går til det private, både av fastleger og sykehusleger.

Overlegeforeningen reviderer pt sine vedtekter. Der ser man også på 
 hvordan man kan ivareta medlemmene i private helseleverandører bedre.

 For der ligger jo fremtiden.



OVERLEGEN 4-202238

TEMA: ETTERUTDANNING

››

For oss helsepersonell har det de 
siste årene vært sparsommelig 

med kurs og kongresser – så nå burde 
vel fondskrukka være fylt godt på? 
Eller? 

Fond 3, eller Utdanningsfond III 
heter egentlig «Den norske legeforen-
ings fond til å dekke sykehuslegers 
videre og etterutdannelse» og ble 
opprettet den 1. mars 1988 etter avtale 
mellom Staten, Norske kommuners 
sentralforbund og Den norske lege-
forening.

Partssammensatt
Fondet er partssammensatt, og fonds-
utvalget består av leder og fire med-
lemmer. Tre av medlemmene utpekes 
av Sentralstyret i Legeforeningen etter 
forslag fra de tre yrkesforeningene Ylf, 
Of og LVS. De to resterende medlem-
mene utpekes av henholdsvis Spekter 
og HOD, og fondsutvalget har en funk-
sjonstid på fire år. 

Ifølge vedtektene er fondets formål: 
«… å høyne og å opprettholde det 
 medisinskfaglige kunnskapsnivå hos 
de leger som omfattes av disse ved-
tekter ved å yte økonomisk hjelp i 
forbindelse med legers videre- og 
 etterutdanning.»1 

Tilskudd til fondet
For å yte økonomisk hjelp må fondet 
ha midler. Hvordan kommer det så 
penger inn i Fond 3? 

Avsetningene til fondet skjer på to 
måter, ved innbetalinger fra helsefore-
takene som er omfattet av Spekterav-
talen, og sykehusene som har særavtale 
med Virke, og det overføres 2000 kroner 
per legeårsverk til Utdanningsfond III 
årlig. I tillegg skjer det avsetninger 
gjennom normaltarifforhandlingene – 
altså i forhandlingene mellom Lege-
foreningen og KS. For tiden er for-
delingen av innskudd omtrent 50/50. 

Det har over tid vært ønskelig at 
fondet skal ha en kapital som tilsvarer 
tre års forbruk dersom ingen nye midler 
skulle bli tilført. Økonomien har i 
 mange år vært utfordrende. I 2009 
valgte fondsutvalget å innføre 500 
kroner i egenandel til stor frustrasjon 
for landets leger. Samtidig ble beløpet 
spesialister kan ta ut av fondet satt  
ned fra 13 000 til 10 000 kroner per år. 

Begge tiltak var et forsøk på å bedre 
økonomien i fondet. Intensjonen til 
fondsutvalget var den gang å ta bort 
egenandel så fort som mulig. Dette  
har vært oppe jevnlig i fondsutvalgets 
møter, men har ikke latt seg gjøre til 
dags dato. I 2012 kom det også forbud 
mot å reise på kongresser sponset av 
industrien. 

Erfaringene fra pandemien
Det siste året som har vært normalt 
også for fondet, var 2019. Kapitalen i 
fondet var da like over et års forbruk.  
I løpet av pandemien har det vært lite 

fysiske kurs, og dermed  mindre  
uttak av fondet. Fondet valgte i  
starten av pandemien å refundere 
 reiser og opphold til kurs og kongresser 
som legene ikke klarte å avbestille, 
eller ikke fikk lov til å reise på, og som 
de ikke klarte å få refundert av andre. 
Fra utgangen av 2019 til utgangen av 
2021 har kapitalen i fondet økt fra  
ca 74,5 mill til ca 167 mill. 

Våren 2022 var uttaket fra fondet  
lavt grunnet høye smittetall og få fysiske 
kurs. Det er gledelig at søknadene i 
høst er oppe på omtrent samme nivå 
som i 2019. Det er også mange overleger 
som har vært på kongresser i utlandet 
kan det virke som på søknadene som 
kommer inn. Det er godt at vi får nye 
impulser fra kollegaer fra andre deler 
av verden!

Utfordringer med ny LIS-utdanning
Den nye LIS – utdanningen er også en 
utfordring for fondet når det gjelder 
hvilke kurs som skal kunne gi refusjon. 
Tidligere var kursreglene slik at alle 
kurs måtte søke om godkjenning, og 
om kursene var enten obligatoriske 
eller valgfrie til legens spesialitet 
 kunne man søke om refusjon. LIS i ny 
ordning trenger ikke lenger valgfrie 
kurs, men har anbefalte kurs som 
 læringsaktiviteter oppført på Helse-
direktoratets nettsider. Utfordringen 
er at flere kurs enn dette oppleves 
relevante for LIS, og noen steder er  

Fond 3 – Sareptas krukke?
Alle sykehusleger har et forhold til Fond 3, vi har alle vært på kurs i løpet av  
vår spesialisering, og som spesialister forventes vi å holde oss oppdatert gjennom  
blant annet å jevnlig reise på kurs og kongresser. Vi har alle sendt inn søknad om å få  
tilbakebetalt både reise og hotellutgifter, og så lenge man har husket på å sende inn  
søknad i tide så kommer pengene inn på konto. Mange leger har irritert seg 
over både egenandel på 500 kroner og over at beløpsgrensen for overleger kun 
er 10 000 kroner per år. Man kommer verken langt hjemmefra eller finner billig 
nok hotell til at disse beløpene dekker utgiftene man har. 

Av Marie Skontorp, leder av fondsutvalget for Fond 3, styremedlem i Of
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det også i regionen eller på det enkelte 
utdanningssted og avdeling laget egne 
anbefalte læringsaktiviteter som kan 
innbefatte kurs som går ut over de  
kurs som er nasjonalt anbefalte. Det 
diskuteres derfor hvor grensen skal  
gå for hvilke kurs LIS skal kunne få 
refundert. 

Alle fondsutvalgets medlemmer er 
enige om at det i prinsippet er ønskelig 
å ta bort egenandel, å øke beløpsgrensen 
for spesialister, samt at LIS skal kunne 
få reise på alle de relevante kurs de 
ønsker. 

Siden økonomien nå er så mye bedre 
– kan vi ikke gjøre dette?

Det er utfordrende å vite hvordan  
de neste årene vil være – vil vi kunne  
få reise på kurs som før? Vil flere enn 
før få reise på kurs og kongresser siden 
vi har så mye å ta igjen? Hvor mange  
av kursene vil bli digitale eller hybride? 
Og hvor mye dyrere vil reise og opp-

hold bli nå som prisveksten er  
så høy?

Fondsutvalget arbeider derfor 
sammen med sekretariatet med en 
gjennomgang av både retningslinjer,  
og av mulighetene vi har med tanke  
på den kapitalen vi har i fondet. Det 
diskuteres også hvordan vi kan gjøre 
informasjon om fondet enda mer til-
gjengelig og forståelig. Vi håper at vi 
kan gjøre noen endringer i løpet av 
2023, og vil selvsagt informere ut så 
godt vi kan når vi har konkludert. 

Vårt felles gode
I den daglige driften av Fondet er det 
dyktige medarbeidere i Legeforening-
ens sekretariat som hjelper legene med 
både spørsmål, veiledning og refusjon 
av utgifter. Fondsmidlene er vårt felles 
gode, og jo bedre vi forvalter dem 
sammen jo flere av oss får dekket  
våre utgifter til kurs og kongresser. 

Det kan være lurt å sette seg inn  
i retningslinjer2,3 for fondet før man 
reiser på en etterlengtet kongress  
slik at man er helt sikker på at det  
man tror man kan få refundert faktisk 
viser seg å stemme.  

God tur på kurs alle sammen!

Referanser

1.  https://www.legeforeningen.
no/om-oss/Styrende-doku-
menter/fond-og-legater/
utdanningsfond-iii/vedtek-
ter/#32160

2.    https://www.legeforeningen.
no/om-oss/Styrende-doku-
menter/fond-og-legater/
utdanningsfond-iii/

3.    https://www.legeforeningen.
no/contentassets/062c87710- 
f004fdba20a8f429505e83d/
retningslinjer-for-utdan-
ningsfond-iii.pdf

VIDERE  
OG ETTER- 

UTDANNELSE

Foto: w
ladim

ir1804 - stock.adobe.com
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Snakk med pasienten din om overvekt og fedme.

Les mer på 
Re-start.no

MOT!
Det krever

Ja, det er vanskelig å ta initiativ til å  
snakke om OVERVEKT OG FEDME når  
pasienten kommer for noe helt annet.

Men burde du ikke ta mot til deg? 

På re-start.no finner du hjelpemidler som kan gjøre  
samtalen og oppfølgingen enklere.
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Dnlfs medlemsregister per 7.11.2022 Spesialister i sykehus* Spesialister totalt**

Under 60 år 60-69 år Sum Under 60 år 60-69 år Sum
 Akutt- og mottaksmedisin 42 3 45 58 4 62

 Anestesiologi 815 170 985 931 217 1148

 Barne- og ungdomspsykiatri 287 58 345 362 87 449

 Barnesykdommer 466 105 571 604 157 761

 Fysikalsk medisin og rehabilitering 104 29 133 178 51 229

 Fødselshjelp og kvinnesykdommer 407 89 496 612 187 799

 Generell kirurgi 542 211 753 659 316 975

 *Barnekirurgi 11 6 17 14 7 21

 *Bryst- og endokrinkirurgi 48 16 64 55 17 72

 *Gastroenterologisk kirurgi 207 75 282 230 89 319

 *Karkirurgi 72 20 92 81 28 109

 *Thoraxkirurgi 30 12 42 38 21 59

 *Urologi 123 35 158 149 51 200

 Hud- og veneriske sykdommer 62 12 74 164 50 214

 Immunologi og transfusjonsmedisin 39 12 51 49 27 76

 Indremedisin 1222 293 1515 1597 435 2032

 **Blodsykdommer 76 13 89 100 18 118

 **Endokrinologi 66 17 83 84 29 113

 **Fordøyelsessykdommer 160 37 197 208 54 262

 **Geriatri 107 19 126 156 34 190

 **Hjertesykdommer 270 90 360 356 128 484

**Infeksjonssykdommer 109 24 133 141 34 175

**Lungesykdommer 152 32 184 183 50 233

**Nyresykdommer 111 26 137 134 37 171

 Klinisk farmakologi 37 10 47 14 6 20

 Klinisk nevrofysiologi 23 10 33 58 15 73

 Maxillofacial kirurgi 11 1 12 68 21 89

 Medisinsk biokjemi 55 12 67 34 15 49

 Medisinsk genetikk 39 10 49 45 14 59

 Medisinsk mikrobiologi 75 14 89 113 24 137

 Nevrokirurgi 64 13 77 79 16 95

 Nevrologi 301 74 375 426 114 540

 Nukleærmedisin 42 11 53 53 15 68

 Onkologi 273 41 314 323 55 378

 Ortopedisk kirurgi 456 101 557 599 155 754

 Patologi 182 46 228 206 70 276

 Plastikkirurgi 94 15 109 144 34 178

 Psykiatri 794 220 1014 1135 430 1565

 Radiologi 705 100 805 860 141 1001

 Revmatologi 144 31 175 172 49 221

 Øre-nese-halssykdommer 176 30 206 294 78 372

 Øyesykdommer 194 31 225 334 116 450

 Sum 9193 2174 11367 12100 3496 15596
*derfor er summen for alle spesialiteter høyere enn antallet enkeltspesialister (unike personer) som er litt under 10.000

Den %-vise fordelingen under og over 60 år finner du i nettutgaven av bladet. 
Tabell over privatpraktiserende spesialister med og uten driftstilskudd finner du i nettutgaven

Yrkesaktive spesialister i sykehus under 70 år og i Norge, kun medlemmer av Of og Ylf, alle spesialistgodkjenninger* 
Yrkesaktive spesialister under 70 år og i Norge, alle spesialistgodkjenninger**

OVERLEGEN 4-202242

Hvor mange er vi ?
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Gastroenterologi Tarmscreeningen er i fare
LIS-utdanningen lider da klinisk aktivitet prioriteres

1-2022

Psykiatri Medansvar for andre faggrupper/ behandleres pasienter.  
Pakkeforløp har gitt mye byråkrati.  
Større enheter/robuste fagmiljøer anbefales

1-2022

Gastroenterologisk 
kirurgi

Produksjonspress trumfer utdanning.  
Uklar avgrensing mot generell kirurgi

1-2022

Oftalmologi God rekruttering til LIS, men spesialistene går privat.  
Vurdere delhjemler, slik at kompetansen beholdes i sykehusene

2-2022

Radiologi Høyt press pga CT/MR/PET.  
Spesielt utredning og behandling av brystkreft.  
Spesialistmangel fører til innleie av vikarer

2-2022

Barne- og  
ungdomspsykiatri

Rrekrutteringsvansker ved 8 av 10 avdelinger.  
Vurderingssamtaler tar ressurser.  
Mange små enheter

2-2022

Onkologi Rekrutteringsvansker både overleger og LIS 
Betydelig økt kreftforekomst 
100 av spesialistene er ikke i kliniske stillinger.

2-2022

Gyn/Obstetrikk 42 fødeavdelinger i Norge 
Kritisk rekrutteringsvansker, spesielt små avd., men også sentralt.  
Mye korttidsvikarer. 
Mange går privat etter spesialisering. Etterlyser rekrutteringstillegg

3-2022

Patologi Rekrutteringssituasjonen alvorlig, vil bli kritisk i løpet av noen år.  
Kreftdiagnostikk vil bli forsinket. 
20 % av spesialistene over 60 år, 40% over 50 år. 
Etterlyser rekrutteringstillegg

3-2022

Medisinsk biokjemi Flere sykehus har ikke ansatt spesialist lenger, og får da heller ikke utdannet nye. 3-2022

Cardiologi God rekruttering, men utdanningen tar lang tid. Dette gir sentralisering av spesialistene.  
Både sentrale og perifere avd. har hatt problemer med å få kvalifiserte søkere

4-2022

Generell indremedisin Godt egnet spesialitet til å ivareta bredde kompetanse  
og dermed multimorbide pasienter, men det er ikke stillinger

4-2022

Pediatri Rekrutteringsproblemer både LIS og overleger.  
Utfordringer i subspesialisering kontra breddekompetanse på vakt

4-2022

Generell kirurgi Kan dekke vaktbehovet for generell vaktkompetanse i kirurgi , men uavklart om stillinger, 
mulighet for parallelløp i utdannelse og læringsmålene bærer preg av klipp og lim.

4-2022

Ortopedi Vil svare Helsepersonellkommisjonen

Anestesi Ikke svart

›› Av Arne Laudal Refsum, overlege, medlem av redaksjonskomitéen

OVERLEGEN har gjennom hele 2022 hatt fokus på  
rekrutteringssituasjonen i noen sykehusspesialiteter

Vi har ikke hatt kapasitet  til å se på alle spesialitetene, selv om det kan være store utfordringer 
i noen av de som ikke har fått skrive her. Vi blir stadig flere leger, og overleger, og det er et 
 paradoks at vi allikevel opplever mangel på leger. Aktiviteten øker, og arbeidstiden reduseres, 
både fordi legene ønsker det selv, og fordi arbeidsgiver vil spare. Nye generasjoner har andre 
prioriteringer, men kanskje mest av alt bør man se på måten man bruker legene på. Vi er  
både sekretærer og renholdere, og for små sykehusbygg gir lite effektiv bruk av en begrenset 
ressurs. Utfordringene i tabellen for hver spesialitet står for min regning, og er ikke  
nødvendigvis dekkende for det styret i den enkelte forening mener er viktigst.

OVERLEGEN 4-2022 43
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Endring tar tid – derfor haster det
Legeforeningen hadde sin forrige store 
utredning om fremtidig behov for leger 
i 2007. Utredningen forsøkte å vise 
behovet for leger i de forskjellige 
 spesialitetene 10 år frem i tid. Mange 
spesialiteter har fått mange flere leger, 
men økningen i oppgaver og i medisinske 
og teknologiske muligheter gjør at det 
fortsatt er for få. Et utdanningsløp tar  
i beste fall i overkant av 5 år , men ofte 
opp mot det dobbelte. Vår reportasje-
serie i år viser at det er, og vil være 
mangel på spesialister i fremtiden, og 
kanskje spesielt i områder hvor myn-
dighetene satser stort, som kreft og 
psykiatri.

Helsepersonellkommisjonen
«Et av regjeringens viktigste mål er å 
sikre nok fagfolk med riktig kompetanse 
i helse- og omsorgstjenesten. Helse-
personellkommisjonen skal bidra til 
dette…» står det på Regjeringens nett-
sider. Etter stor mangel på både inten-
sivplasser og intensivpersonell stor. 
Frykten er at helsepersonellkommisjo-
nen konsentrerer seg om mangel på 
sykepleiere, som jo har vært veldig 
høylytte i forbindelse med pandemien, 
hvordan få helsefagarbeiderne tilbake 
på sykehusene uten at sykepleierne går 
i harnisk og hvordan redusere det 
fremtidige behovet for helsepersonell 
generelt, når eldrebølgen kommer. I 
dette store bildet kan mangelen på helt 
nødvendige kompetente spesialister 
komme i bakgrunnen.

Riktig bruk av personell
Bruker vi personell og kompetanse 
riktig, når overleger er blitt sekretærer 
og sykepleiere er vaskehjelp? 

Det er påvist stor mangel på psykiat ere, 
og Norsk Psykiatrisk forening skriver i 
sin artikkel i 1-2022: Byråkratisering av 
psykiaterrollen pga psykisk helsevernlov 
og pakkeforløp, samt stort med ansvar 
for pasienter som andre profesjoner 
behandler fører til mindre for nøyde 
leger. 

Tilsvarende sier styremedlem i 
 kirurgiske foreningen i  S verige: Fler 
och fler anställs för att sköta det som 
inte är vårt grund uppdrag, det vill säga 

operera och sköta om patienterna i 
 anslutning till operationen, säger Linus 
Axelsson.

Norden har mer helsepersonell  
enn resten av Europa, til tross for  
dette har vi mangel på kompetent 
 personale.

Stor reduksjon i sykehussenger
Også dette er en internasjonal trend. 
Sjukhusläkaren har pt en artikkelserie 
om «Vårdbristen» som selvfølgelig har 
toppet seg når køene etter pandemien 
skal håndteres, men som har et langva-
rig og kronisk preg. www.sjukhusla-
karen.se/tema/vardplatsbristen/

Rekruttering i en større sammenheng
OVERLEGEN har i hele 2022 hatt fokus på rekrutteringssituasjonen i mange av  
våre spesialiteter. Inspirasjonen til artikkelserien har vi fått fra Sjukhusläkaren,  
vårt søsterblad i Sverige. Også der er det store utfordringer, og det er det også  
i Danmark. Dette til tross for at våre tre land alle ligger over gjennomsnittet  
i  legedekning i Europa.

Høy legedekning i Norge - SSB

Foto: Sturlason

›› Av Arne Laudal Refsum, overlege, medlem av redaksjonskomitéen

Leger per 1 000 innbyggere

Figur 1. Praktiserende leger per 1 000 innbyggere. Utvalgte land. 2017
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Figur 1. Praktiserende leger per 1 000 innbyggere. Utvalgte land. 2017
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Noe av denne reduksjonen skyldes  
f.eks. innføring av dagkirurgi, eller 
innføring av kommunal betaling fra 1. 
dag en pasient er meldt ferdigbehandlet. 

Total antall senger er en parameter, 
men senger pr innbygger er noe annet. 
Helsepartiet hevdet i valgkampen i 
2017 at antall senger var halvert de 
siste 20 årene, noe myndighetene be-
stred. Faktasjekk i NRK viste at dette 
var riktig for de siste 30 årene. (Soma-
tiske senger).

 
 Faktiske Pr 1000  
 senger innbyggere
1985 19.515 4,7
1996 14.396 3,3
2016 11.419 2,2

Tilsvarende er det i psykiatrien: Her er 
reduksjonen 38 % de siste 18 årene.

Når total aktiviteten hele tiden øker 
betyr jo det at legearbeidet øker, men 
det flyttes fra sengepost til poliklinikk 
eller operasjonsstuen/prosedyrerom. 

Størrelsen på sykehusbygg 
og effektive IKT- systemer
Vi har kommentert det så mange ganger 
her i OVERLEGEN, men la meg allike-
vel gjenta det: Nye sykehusbygg er for 
små. Det gir en tungvint og lite effektiv 
drift og dette er også personellkrevende. 
Hadde du kunnet gå mellom 2 prose-
dyrerom/operasjonsstuer mens pasi-
enten ble gjort klar til undersøkelse så 

Senger per 1 000
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Kilde: OECDs database, oecd.org

Figur 1. Antall sykehussenger per 1000 innbyggere. Utvalgte land i
Europa. 2018
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Figur 1. Antall sykehussenger per 1000 innbyggere. 
Utvalgte land i Europa. 2018

Figur 2. Antall årsverk ved sykehusene per 1000 innbyggere.
Utvalgte land i Europa. 2018¹

       «Vår reportasjeserie 
i år viser at det er, og vil 
    være mangel på  
spesialister i fremtiden, 
     og kanskje spesielt  
   i områder hvor myndig- 
    hetene satser stort, 
som kreft og psykiatri»
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kunne aktiviteten økt med samme 
antall personell. Og hadde enda IKT-
systemene vært brukervennlige, ja 
nettopp et hjelpemiddel og ikke en 
tvangstrøye (Jeg lurer ofte på om 
 datasystemet er til for meg, eller om 
jeg styres av det?) så hadde også ting 
gått raskere uten å skape stress.

Nye leger inn ?
Selvfølgelig kommer det nye leger inn, 
hele tiden. Som vi viste i artikkelen 
«Rekrutteringssituasjonen for over-
leger» i 1-2022, har man ikke oversikt 
over hvor mange LIS det er i hver 
 spesialitet, heller ikke hvor mange  
man trenger. Prosjektdirektør Enden 
sa det rett ut: «Vi har ingen overordnet 
nasjonal styring  med hensyn til antall 
og fordeling». Endrede arbeidsformer 
med for eksempel delte vakter, høyere 
kvinneandel (men også mennene vil nå 
jobbe mindre), lavere uketimetall og en 
annen identitet til selve legerollen gjør 
at antallet nye leger må økes. Dette er 
selvforsterkende, for kortere vakter 
krever mer tid til rapport. Viktig, men 
ikke akkurat produktivt. Nye leger  
skal læres opp, og den nye spesialistut-
danningen er personellkrevende også 
på overlegesiden. Veiledning og super-

visjon vil ta, og skal ta, mye tid. Helse 
Sør-Øst anslo i sin tid at reformen kom 
til å koste ca kr. 340 mill pr år, men 
ingen har sett noe til de midlene. Dette 
er dessverre bare med på å øke stress 
og mistrivsel.

Arbeidsmiljø
Tidligere helseminister Bent Høie ville 
ikke forholde seg til Legeforeningens 

Illustrasjon: R
asm

us Sand H
øyer, Jyllands-Posten

    «Bruker vi personell 
og kompetanse riktig, 
       når overleger er 
     blitt sekretærer  
 og sykepleiere  
         er vaskehjelp»

Antall døgnplasser i psykisk helsevern.
Tallene for barne- og ungsom- og voksenpsykiatrien 
er slått sammen

Slik ser grafen ut hvis vi ser på antall plasser  
pr. 1000 innbyggere.

Grafikk: Øystein Tronsli Drabløs & Torkjell J Trædal, Aftenposten • Kilde SSB

Grafikk: Øystein Tronsli Drabløs & Torkjell J Trædal, Aftenposten • Kilde SSB
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såkalte Rambøllundersøkelse, som 
kartla arbeidsmiljøet for leger. Det ble 
vist til utfordringer knyttet til arbeids-
tid, annerkjennelse og frihet til å velge 
arbeidsmetoder. Høie ville kun forholde 
seg til «Forbedringsundersøkelsen»  
i regi av RHF-ene, men denne angir 
ikke resultatene på nasjonalt nivå, og 
er dermed lite brukbar til å se hvilke 
utfordringer man står overfor. Men  
vi ser fastlegekrisen, vi ser krisen i 
psykiatri og vi vet at nær 700.000 har 
privat helseforsikring. Det vil bety et 
økt privat arbeidsmarked for bl.a. leger, 
mens de offentlige sykehusene fortsatt 
må dekke øyeblikkelig hjelp og vakt-
beredskap.

Pensjonsalder
Leder av Helsepersonellkommisjonen, 
Gunnar Bovim liker å provosere. På det 
åpne møtet i kommisjonen 3. oktober 
sa han:» Hvorfor skal sykepleiere jobbe 
bare til de er 58, mens leger må slepes 
ut når de er 70»?

Men også leger pensjonerer seg 
 tidligere enn før. Artikkelen «Når 
 p lanlegger du å pensjonere deg?» 
1-2022 viste at mer enn 50 % nå vil 
pensjonere seg før eller ved 67 års 
alder.  

Antall polikliniske konsultasjoner i psykiatrien har skutt i været de siste 18 årene. 
Men antallet sengedøgn på pasientene går i stikk motsatt retning.

    «Vi ser fastlegekrisen,  
    vi ser krisen i psykiatri 
 og vi vet at nær 700.000 
      har privat helse- 
         forsikring»
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Referanser: 1. VENCLYXTO SPC datert 22.03.2022, 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: 29.04.2022.

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 AMLAML

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
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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
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• Innført til behandling i alle linjer*1

• Kostnadseffektivt†2

• Tidsbegrenset behandling1

VENCLYXTO ved AML VENCLYXTO ved KLL
KLL

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 
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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

Overlegen_VENCLYXTO_AML mai #2.indd   2Overlegen_VENCLYXTO_AML mai #2.indd   2 18.05.2022   19:3518.05.2022   19:35



 

©2022 AbbVie AS • kontakt@abbvie.com • Telefon +47 6781 8000 • Mai 2022

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

N
O

-V
N

C
C

LL
-2

20
01

2 
V

1.
0 

m
ai

/2
02

2.
 T

H
A

U

• Innført til behandling i alle linjer*1

• Kostnadseffektivt†2

• Tidsbegrenset behandling1

VENCLYXTO ved AML VENCLYXTO ved KLL
KLL

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 grad-
vis 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-mutas-
jon 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 behan-
dling med signalveishemmer. Det er inngått en prisavtale med Sykehusinnkjøp HF (LIS anbud 
2107 Onkologi). 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

Overlegen_VENCLYXTO_AML mai #2.indd   2Overlegen_VENCLYXTO_AML mai #2.indd   2 18.05.2022   19:3518.05.2022   19:35



OVERLEGEN 4-202250

TEMA: REKRUTTERING

Det er 20 barneavdelinger i Norge, 
de minste med 10-15 leger i staben 

og den største (OUS) med anslagsvis 150. 
Med færre enn 30 avtalespesialister på 
landsbasis er faget nesten utelukkende 
en sykehusspesialitet2. Pediatri har 
ingen formell subspesialisering, men 
kompleksiteten i moderne medisin 
tilsier at faget gradvis blir mer seksjo-
nert og spesialisert. 

Kartleggingsundersøkelse: Styret i 
NBF har bedt lederne ved landet barne - 
avdelinger beskrive dagens status mtp 
rekruttering av leger til sin avdeling.  
19 av 20 avdelinger besvarte undersøk-
elsen. Hovedfunnene i undersøkelsen 
er vist i Tabell 1.

LIS: Mange ledere kommenterer  
en markert reduksjon i søkere til LIS 
stillinger, særlig de siste årene. Ved 
fem avdelinger er én eller flere LIS 
 stillinger for tiden ubesatt. Det er 
 hovedsakelig nyutdannede LIS som 
søker, og kun større universitets-
klinikker tiltrekker seg søkere med 
relevant erfaring. Det er utfordrende at 
en stadig større andel av LIS-gruppen 
er tidlig i utdanningsløpet. Nye LIS 
bruker 6-12 måneder før de kan arbeide 
med en viss grad av selvstendighet, 
hyppige nyansettelser innebærer 
 dermed en tilleggsbelastning for 
 overlegegruppen som oftere trekkes 
inn i aktiv tjeneste på vakt. 

Tjeneste ved regionale avdelinger er 
fortsatt nødvendig for å oppfylle lærings- 
målene i pediatri. Fem av de minste 

barneavdelingene som besvarte under-
søkelsen tilbyr stipendordninger med 
bindingstid for LIS som skal i gruppe  
1 tjeneste. Lederne opplever at misnøye 
med høy vaktbelastning samt ønske om 
å bo mer sentralt likevel medvirker til 
at mange LIS forsvinner permanent  
fra avdelingen.  

Fem avdelinger har rotasjon av LIS 1 
på sin avdeling. Ytterligere fem avdelinger 
hadde turnuskandidater i avdelingen 
tidligere, men mistet dette ved innfør-
ingen av ny LIS-utdanning. Ordningen 
oppleves som en svært vellykket rekrutt - 
eringsvei til pediatri fordi en høy andel 
av LIS1 søker seg tilbake og forblir på 
avdelingen gjennom utdanningsløpet. 
Mange ledere er derfor i dialog med 
sitt sykehus for å forsøke å reetablere 
tjenestetid for LIS1 på sin avdeling. 

Spesialister: Rekruttering av spesia-
lister er nå en stor utfordring på de 
fleste barne- og ungdomsavdelinger, 
kun 4 avdelinger har nok kvalifiserte 
søkere til utlyste overlegestillinger. 
Innen noen fagområder strever selv 
regionsykehusene. Konstituering av 
LIS i overlegestillinger er vanlig, mens 
de minste avdelingene i noen grad 
tvinges til innleie av eksterne vikarer.
Mange små og mellomstore barne-
avdelinger har lite frafall av spesia-
lister, overleger jobber vanligvis til 
pensjonsalder. Andre avdelinger opp-
lever et fortløpende tap av legespesia-
lister til andre stillinger og sykehus. 
Medvirkende årsaker kan være ønske 
om fri fra vakt eller tilbud om mer 
spesialiserte stillinger på universitets-
klinikkene.  

››

Rekruttere og beholde leger i barnemedisin

- dagens utfordringsbilde
Spesialiteten pediatri (barne- og ungdomsmedisin) dekker alle  
ikke-kirurgiske tilstander hos barn, fra premature nyfødte til 18-års alder.  
NBF har omtrent 1000 yrkesaktive medlemmer, hvorav 700 spesialister  
og 300 leger i spesialisering (LIS). I 2012 var det tilsvarende tallet 750,  
hvorav 500 spesialister. I samme  tiårsperiode er andelen kvinner i spesialiteten  
økt fra 53% til 66%1. 

Av Astri Lang, på vegne av styret i Norsk Barnelegeforening (NBF)

Illustrasjonsfoto: ondrooo - stock.adobe.com
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Utfordringene fremover: Sentrali-
sering og subspesialisering. All den tid 
antallet barneleger har økt med 30% 
på ti år, er det et paradoks at nesten 
alle landets barneavdelinger opplever 
økende utfordringer i rekruttering av 
leger. Rekrutteringsproblemene er 
størst på de minste avdelingene. 

Over de siste 10-20 årene har vakt-
ordninger for barneleger i økende  
grad blitt omgjort fra passiv til aktiv 
tjeneste, noe som har medført økt 
 antall stillinger. Samtidig er pediatrien 
blitt stadig mer subspesialisert, med 
økt seksjonering og nye vaktsjikt som 
følge. Økt satsning på forskning fører 
til at mange leger, særlig på universi-
tetsklinikker, jobber i delte stillinger. 
Dermed trengs et høyere antall  

hoder for å fylle nødvendige stillings-
hjemler. Den økte etterspørselen etter 
spesialister på de store sykehusene har 
trolig gått på bekostning av de mindre. 

Spesialiseringen av pediatrien har 
også medført en krevende identitets-
konflikt for barneleger. En økende 
andel overleger jobber på dagtid med 
avgrensede deler av faget og har en 
identitet som subspesialist. Samtidig 
forutsetter akuttberedskapen på syke-
husene at legene også er «generalister» 
med kompetanse til å mestre alle typer 
utfordringer på vakt. Flere opplever 
vaktarbeidet og akuttmedisinen som 
spennende, men også krevende å stå i 
over tid. En økt kvinneandel i medisinen 
bidrar muligens til at færre søker seg 
til vakttunge fag som vårt.

Pediatrien er et stort fag med behov 
for både subspesialister og generalister. 
Skal faget klare å imøtekomme nye 
generasjoner legers ønsker for yrkes-
livet vil det kreve både kreativitet og 
fleksibilitet fra ledernes side. 

 

Tabell 1: Spørreundersøkelse rekruttering barne- og ungdomsmedisin
Avdelinger svart: 19 

Utilstrekkelig antall søkere til ledige LIS stillinger 9 47 %

Hvis LIS slutter - hva slags stilling går de til? (flere svar mulig)

 - Regional avdeling (inkludert gruppe 1 tjeneste) 13 68 %

 - Samme type barneavdeling, geografisk mer sentralt 10 53 %

 - Annen spesialitet 9 47 %

 - Lokal/mindre barneavdeling 2 11 %

Opplevd årsak til at LIS slutter på din avdeling? (flere svar mulig)

 - Ønsker å bo mer sentralt 15 79 %

 - Misnøye med høy vaktbelastning/arbeidsmengde 14 74 %

 - Ønsker å jobbe mer subspesialisert 6 32 %

 - Søker bedre mulighet for overlegestilling på sikt 2 11 %

Rekruttere og beholde legespesialister Avdelinger svart: 18 

Utilstrekkelig antall søkere til ledige overlegestillinger 14 78 %

Ubesatte overlegestillinger på avdelingen nå 9 50 %

 - Avhengig av eksterne vikarer for å løse drift 5 28 %

 - Konstituering av LIS 9 50 %

Hvis overleger slutter - hva slags stilling går de til? (flere svar mulig)

 - Større eller mer sentralt sykehus 7 39 %

 - Annen spesialitet eller offentlig legestilling 7 39 %

 - Privat praksis 3 17 %

Opplevd årsak til at overleger slutter ved din avdeling (flere svar mulig)

 - Misnøye med høy vaktbelastning/arbeidsmengde 11 61 %

 - Ønske om å jobbe på mer subspesialisert/seksjonert avdeling 6 33 %

 - Ønske om jobb utenom sykehus 2 11 %

Referanser:

1   https://www.legeforeningen.
no/om-oss/legestatistikk/
fagmedisinske-foreninger/
fagmedisin-
ske-foreningers-med-
lemsrapporter/

2   https://www.helsenorge.no/
behandlere/avtalespesia-
list/#oversikt-over-avtale-
spesialister
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1.11.2021 var det 1.975 leger i Norge 1, 2 
som hadde spesialiteten indre medisin. 
Den største av alle sykehusspesialitete-
ne - og kun overgått av allmennmedi-
sin med sine 4.181 spesialister. Man 
kunne forvente at indremedisin som 
fag gikk en trygg fremtid i møte, men 
slik er det ikke. En kart legging i Helse 
Sør-Øst viser at det er få eller ingen 
overlegestillinger i indremedisin og 
antall utdanningsstillinger er tilsvaren-
de lave. Det er liten grunn til å tro at 
det står bedre til i de øvrige helseregio-
nene.

 Årsakene til dette er sammensatte. 
Allerede i 2009 (ref ) så man en trend 

hvor man var usikker på rollen til 
fremtidens indremedisinere - ut-
fordringer som ble skissert var blant 
annet;

●  oppgaveglidning opp mot primær-
helsetjenesten og sykepleiere med 
spisskompetanse

●  endringer i sykehusstruktur med 
funksjonsfordelinger og mer 
 spesialiserte sykehus

●  flere krav fra pasienter om å få 
 snakke med spesialister i «sitt» 
 fagfelt

●   raske faglige og teknologiske ut-
viklinger innenfor de forskjellige 

grenspesialitetene som vanskeliggjør 
muligheten for å beholde en bredde  
i fagfeltet

Den tidligere ordningen med hoved-
spesialitet for indremedisin og gren-
spesialiteter på toppen ble etter tur 
skrinlagt i Danmark, Sverige og til sist 
Norge. Vi endret løpet for spesialistut-
danningen i 2019. Hovedspesialiteten 
indremedisin ble sidestilt med de tid-
ligere 8 medisinske grenspesialitetene, 
og i tillegg ble det opprettet en ny 
 hovedspesialitet i Akutt- og mottaks-
medisin. Imidlertid sikret man verken 
stillinger, klare arbeidsoppgaver eller 

Av Maria Seferowicz, overlege medisinsk avdeling Lovisenberg sykehus.  
Spesialist i Indremedisin. Styremedlem Norsk indremedisinsk forening og 

Trond Vartdal, Spesialist i indremedisin og hjertesykdommer,  
Oslo Universitetssykehus HF. Leder av Norsk indremedisinsk forening

I 2019 ble hovedspesialiteten Indremedisin sidestilt med de 8 tidligere grenspesialitetene, 
samtidig som den nye spesialiteten Akutt- og mottaksmedisin ble etablert. Indremedisinere 
burde være spesielt egnet til vaktarbeid som skal dekke pasienter med  sykdommer som 
 sorterer under de 10 hovedspesialitetene, samt på intensivavdelinger,  sengeposter, poli-
klinikker og i tilsynsarbeid. I Danmark ser man at multimorbide pasienter krever tilsyn av  
opp mot 6 ulike spesialister før diagnose er stilt og adekvat behandling igangsatt. Fortsatt  
er interessen stor for å utdanne seg i en breddespesialitet, men rekrutteringen er  
vanskelig når det ikke finnes stillinger.

Indremedisin:

Vi har spesialistene,
men ikke stillingene
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læringsmål og kurs som gir kompe-
tanse utover en avansert generell  
del i LIS 2.

 Hva kan man så bruke en indreme-
disiner til? Vel, hva kan vi ikke bruke 
en indremedisiner til er svaret. Gene-
ralistene vil kunne ha en relevant rolle 
ved intensivavdelinger, sengeposter, 
poliklinikker, tilsynsfunksjoner og som 
ledd i et tverrfaglig arbeid sammen med 
primærhelsetjenesten. Og selvsagt ved 
vaktarbeid som skal dekke pasienter 
med sykdommer som sorterer under 
alle de nå 10 hovedspesialitetene.  
Hvor mange parallelle vaktlag kan  
man tillate seg i norske sykehus?

 Indremedisinere bør også være med 
og sikre kompetanse på tilstander som 
ikke alltid passer inn under noen av de 
andre hovedspesialitetene (eksempel-
vis tilstander knyttet til ernæring, 
 forgiftninger mm.). Dessuten bistå i 
vurdering av sammensatte pasienter 
med problemstillinger som strekker 
seg over flere fagområder, og ha hoved-
ansvar for opplæring av LIS 2 for å 
sikre en generell kompetanse til de 
som skal videre i de andre hoved-
spesialitetene.

 Hvordan blir så en sykehushverdag 
uten indremedisinere? Det holder å se 
til Danmark, som avskaffet spesialiteten 
indremedisin for ca 20 år siden. Der 
ser man jevnlig situasjoner hvor multi-

morbide pasienter krever tilsyn av opp 
mot 6 ulike spesialister før diagnose er 
stilt og adekvat behandling igangsatt. 
Det er usikkert om noen tar ansvar for 
en helhetlig vurdering. En slik frag-
mentering fremstår verken spesielt 
pasientsikker eller økonomisk bære-
kraftig.

 Som skissert i rapporten fra 2009  
er det fremdeles liten interesse i syke-
husene for å ha nødvendig kompetanse 
til å håndtere kompliserte, ofte sam-
mensatte problemstillinger. Det er  
få (om noen) andre spesialiteter enn 
indremedisin som kan fylle denne 
rollen.  Rapporten vektla også at 
 spesialister i  indremedisinen bidrar  
til  fokus på tidlig adekvat behandling 
på lavest mulig omsorgsnivå. Samtidig 
vil de kunne gjenkjenne når pasientene 
har behov for spesialkompetanse.  
Vi går inn i en tid i helsevesenet med 
økende mangel på hoder og hender. 
Krav til effektiv forvaltning av både 
menneskelige og økonomiske ressurser 
vil gjøre breddekompetanse enda  
mer relevant.

 Rekruttering er vanskelig i en spesi-
alitet hvor det verken finnes overlege-
stillinger eller utdanningsløp. Heldig-
vis er interessen for å utdanne seg i en 
spesialitet hvor man klarer å beholde 
bredden fortsatt stor blant yngre 
 kollegaer. Vi er derfor optimistiske 

med tanke på rekruttering. Imidlertid 
må grunnleggende premisser som 
treffende læringsmål, gode mentorer 
og faglige forbilder samt tilgjengelige 
stillinger være på plass.

Hvis forutsetningene er til stede har 
vi tro på at indremedisin kan oppleve 
en renessanse og på ny få en sentral 
rolle på små og store avdelinger ved 
sykehusene i vårt langstrakte land. 

KORTNYTT:   URO I DEN SVENSKE LEGEFORENINGEN

Madeleine Liljegren, tidligere leder av svenske YLF, SYLF, og fortsatt medlem av sentralstyret i Läkarforbundet, 
 trekker seg fra styreplassen. Hun synes styret ikke fungerer som et godt arbeidsteam, og hun fremhever spesielt 
saken omkring skjerpede krav på privatpasienters prioriterte tilgang til offentlig behandling. Høringen kom ikke  
til gjennomgang i styret, enda vi ville vært den viktigste premissleverandøren før valget.

I artikkelen er det lenker til flere artikler om privatpasientenes tilgang til prioriterte plasser i den offentlige  
helsetjenesten.

https://lakartidningen.se/aktuellt/nyheter/2022/10/ 
madeleine-liljegren-kritiserar-styrelsens-arbete-lamnar-i-fortid/

Referanser

1.  Spesialistutdanningen av 
leger (legeforeningen.no)

2.  Legestatistikk  
(legeforeningen.no)
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Kort om forhistorien
Tross det lange utdannings-
løpet fram mot spesialiteten 
har god rekruttering med-
ført en stabil kø for å få gjen-
nomført siste del av spesiali-
seringen ved universitets - 
sykehusene, og mange erfarne 
leger i spesialisering har 
bidratt til god pasientbe-
handling. På den ene siden 
har praksisen vært uproble-
matisk, siden utdannings-
kandidatene har hatt nok  
å gjøre og trygge jobber  
– selv uten spesialisttittelen 
i boks. På den andre siden 
har praksisen vært proble-
matisk! Kardiologer er etter-
traktede indremedisinske 
aktører i vakt og i drift av 
kliniske avdelinger på små 
og store sykehus. Ventetiden 
for lokalsykehus før den 
ferdig utdannede kardio-
logen returnerer fra univer-
sitetssykehuset kan ha vært 
lang, kanskje unødvendig 
lang – og en del kandi dater 

returnerer aldri til lokal-
sykehusene. Det lange 
 spesialiseringsforløpet hvor 
av og til hele familien flytter 
med til storbyene kan ha 
bidratt til rekrutterings-
vansker ved lokalsykehus.

Status  
– Kardiologi et høy-
teknologisk fag med  
økt subspesialisering
Moderne kardiologi har 
utviklet seg til å bli et høy-
teknologisk fag – langt ut-
over stetoskopi og EKG. 
Faget slik vi kjenner det i 
dag med avansert invasiv 
behandling av koronar-
sykdom, klaffelidelser og 
arytmier som sentrale 
 elementer, og hvor alvorlig 

sirkulasjonssvikt kan be-
handles med ulike former 
for sirkulasjonsstøtte. I takt 
med utviklingen av avansert 
behandling har kvaliteten på 
kardial bildediagnostikk og 
muligheter for intensiv 
overvåking økt. Dette har 
bidratt til sentralisering av 
behandling og at rekrutter-
ing ved universitetssyke-
husene har vært bedre enn 
ved lokalsykehusene. 

Det eksisterende tall-
grunnlaget er usikkert, men 
i 2007 var det ifølge Lege-
foreningens medlems-
register 263 yrkesaktive 
kardiologer under 70 år.  
De tilsvarende tallene i 2017 
og 2021 var 410 og 470. Dette 
tilsvarer en økning på 79 % 

over 14 år, noe som er i øvre 
sjikt sammenliknet med 
andre spesialiteter. Ser man 
samtidig på fagets utvikling 
og den stadig eldre befolk-
ningen er kanskje ikke 
 økningen større enn den  
må være. 

Utfordringer
Det er en stor utfordring å 
utdanne kompetent personell 
innen de høyteknologiske 
grenfagene som for eksempel 
invasiv kardiologi og elektro - 
fysiologi. Tidlig introduk-
sjon for de som tenker seg 
en fremtid innen disse 
 disiplinene er viktig. Det 
samsvarer med perioden 
utdanningskandidaten er 
mest mottakelig for å lære 

Rekruttering til spesialiteten hjertesykdommer:

Status og veien videre!
Spesialisering i hjertesykdommer eller kardiologi har tradisjonelt vært en lang prosess.  
Etter gammel ordning var utdanningen minimum 7 år, men tok ofte  lengre tid. I ny ordning  
er tidskravet lavere, men i praksis er nok ikke utdanningstiden vesentlig nedkortet.  
Spesialisering kan skje gjennom en kombinasjon av tjeneste på lokal- og universitets - 
sykehus, eller på universitetssykehus alene. Det er ikke sjelden at kandidaten er over 40 år  
før spesialiseringen er gjennomført. Tross dette er spesialiteten hjertesykdommer en attraktiv 
spesialitet, med generelt god rekruttering. Det foreligger likevel noen geografiske forskjeller.

Av Ole Christian Mjølstad, leder, Norsk Cardiologisk Selskap og  
Håvard Dalen, leder, Spesialitetskomiteen i Hjertesykdommer

      «Moderne kardiologi har utviklet seg til å bli et  
 høyteknologisk fag – langt utover stetoskopi og EKG»
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seg teknisk krevende fag 
– og kommer gjerne år før 
ferdig utdanning. Rekrutter-
ingsbehovet har økt grunnet 
en enorm faglig utvikling de 
siste årene, men også siden 
stadig flere pasienter i behov 
for kardiologisk behandling 
i takt med økende alder i 
befolkningen. Det å sikre 
kompetanse og ettervekst 
tilpasset det økte omfanget 
er krevende. Dette kan eks-
emplifiseres med tilstanden 
atrieflimmer som har økende 
forekomst ved økende alder. 
Ved 75 års alder forekommer 
tilstanden hos cirka 5 %. 
Basert på studiegrunnlaget 
gir internasjonale retnings-
linjer stadig sterkere anbe-
falinger om pasienter som 
bør tilbys ablasjon. 

En del sykehus har ut-
fordringer med å rekruttere 
kardiologer. Det finnes store 
og sentrale sykehus som har 
lyst ut kardiologistillinger 
flere ganger uten å få kvalifi-
serte søkere. Dette er svært 
bekymringsfullt da en stor 
del av de indremedisinske 
akutte innleggelsene har 
kardiale problemstillinger. 
Dersom et sykehus mangler 
kardiologikompetanse  
på døgnbasis utfordres 
 beredskapen og tilbudet 
sykehuset kan tilby.

Rekruttering – Veien videre!
Å arbeide med hjertesyk-
dommer er attraktivt og 
meningsfullt. Den beste 
formen for rekruttering er 
nok å vise frem faget og 
ivareta utdanningskandi-
datenes muligheter best 
mulig. Kardiologer utgjør 
absolutt en forskjell for 
 pasientbehandlingen og det 
er rekrutterende i seg selv. 

Internasjonale strategier 
for rekruttering vil kunne 
bevisstgjøre fagmiljøer også 
her hjemme (1). Sentrale 

momenter for rekruttering 
er blant annet: 1) Adekvat 
veiledning, 2) tidlig ekspo-
nering, 3) faglig utvikling  
og 4) nettverksbygging 
 (Figur). Strategien må 
 tilpasses rekruttering til 
sykehus av ulike størrelser  
og privat praksis. Rekrutt-
eringstiltak må justeres  
etter pasientgrunnlag og 
behov på tvers av geografi 
og kliniske disipliner. Fag-
miljøet må tilpasse seg ut-
viklingen – unge talenter må 
få prøve seg tidlig og få slippe 

til i spesialiserte disipliner 
før de er ferdige utdannet. 
Dette vil gi mulighet til å  
se om disiplinen kan passe 
som arbeidsplass både for 
kandidaten og fagmiljøet. 
Klarer det kardiologiske 
miljøet å videreutvikle 
 rekrutteringen og faget i 
takt med behov og tekno-
logisk utvikling vil vi for-
håpentligvis ha en arbeids-
styrke tilpasset behovet  
også i fremtiden.  
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ADEKVAT VEILEDNING
• Kontinuitet
• Tilpasset behov
•  Diversitet (kjønn,  

geografi, nivå) TIDLIG EKSPONERING
• Under - før spesialisering
• Prøve ulike disipliner
•  Kurs - læring

FAGLIG UTVIKLING
• Internasjonalt
• Nasjonalt
•  Lokalt

NETTVERKSBYGGING
• Rollemodeller
• Fagfeller
•  Yngre leger
• Sosiale media

Figuren illustrerer samspillet mellom de sentrale momenter for god rekruttering.

Strategi for rekruttering

TEMA: REKRUTTERING
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Da utredningen av ny spesialistut-
danning startet rundt 2012 var det 

mange prosesser som gikk parallelt. 
Fra fagmiljøene sin side var det ønske 
om å kunne utdanne spesialister raskere 
uten behov for å gå via hovedspesialitet. 
Gastrokirurgien skulle være generell med 
kompetanseområder mot kolorektal, 
HPB (lever,galle,pankreas) og ØVD 
(Øsofagus, ventrikkel, duodenum). 
Signalene fra myndighetene var at ny 
helse og sykehusplan ville innebære en 
betydelig reduksjon i antall sykehus 
som skulle ha akuttkirurgi. Færre, og 
større, sykehus ville tilsi flere spesiali-
teter representert og vaktgående i 
tillegg til gastrokirurgene. Raskt ble 
det klart at ny helse og sykehusplan 
ikke medførte noen reduksjon i antall 
sykehus med akuttkirurgi. Kompetan-
seområder innen gastrokirurgi ville 
medføre uklare utdanningsløp uten 
noen formell forankring hos myndig-
hetene. Gastrokirurgi som spesialitet 
er særnorsk og utenlandske generell-
kirurger vil ikke kunne konvertere til 

noen norsk spesialitet. Premissene for 
den nye spesialiststrukturen var feil. 
Man hadde tegnet et kart til et terreng 
som var endret. 

Raskere spesialistutdanning, men…
Umiddelbart etter at ny helse og syke-
husplan kom påpekte Norsk Kirurgisk 
Forening at vi ikke ville ha tilstrekkelig 
med vaktkompetente kirurger til å 
bemanne alle sykehusene i fremtiden. 
Å utdanne like mange gastrokirurger 
som det var blitt utdannet generell-
kirurger var ikke da, og er ikke fortsatt, 
gjennomførbart. Gastrokirurgien er 
allerede en stor spesialitet med stort 
fokus mot malign GI-kirurgi. Å ha 
lange og tunge utdanningsløp for 
gastrokirurger som kunne forvente  
å jobbe ved mindre avdelinger uten, 
eller med svært begrenset, kreftkirurgi 
ville åpenbart føre til en rekrutterings-
svikt. Et samlet kirurgisk miljø kjempet 
for å beholde generellkirurgi som 
 spesialitet med god hjelp av opp-
osisjonspartiene på Stortinget.

Parallelt utdanningsløp.  
Klipp og lim læringsmål
Juni 2018 besluttet Helsedirektoratet  
å videreføre Generellkirurgi med be-
grunnelse om at det var viktig å sikre 
flere utdanningsløp til generellkirur-
gisk vaktkompetanse for å dekke syke-
husenes behov for fremtiden. Og at 
slike utdanningsløp bør kunne gås 
parallelt med annen kirurgisk spesiali-
tet. Fristen for å starte ny spesialistut-
danning var satt til 1. mars 2019 og 
denne skulle ikke flyttes. Den korte 
tiden medførte at det ikke var anled-
ning til å lage egne læringsmål for 
generellkirurgi. De generellkirurgiske 
læringsmålene måtte tas fra andre 
spesialiteter og kunne ikke endres 
siden de allerede var forskriftsfestet. 
Resultatet av dette ble en hel del klipp 
og lim og læringsmål som ikke optimalt 
definerte den generellkirurgiske 
 kompetansen. Men det var langt  
bedre å ha en spesialitet vi kunne 
 endre på enn å ha ikke ha den i det 
hele tatt. 

››

Generellkirurgi 

- Fortidens spesialister,
morgendagens løsning

Avviklet, gjenoppstått, motarbeidet
Da Helsedirektoratet kom med  rapporten «Fremtidens legespesialister» 
i 2014 var generellkirurgi foreslått avviklet som spesialitet. Etter hvert ble det 
klart for fagmiljøene at premissene som lå til grunn for denne rapporten var  
feil og Generellkirurgi ble besluttet videreført som spesialitet i 2018. Norsk 
 Kirurgisk Forening og Legeforeningen har vært tydelige på behovet for,  
og viktigheten av, generellkirurgen i fremtiden. Allikevel føles det som  
generellkirurgien stadig motarbeides. Hvorfor det? 

Av John Christian 
F. Glent, leder, 

Norsk Kirurgisk 
Forening
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At vi ikke nådde frem med vårt krav 
om obligatoriske prosedyrelister går 
jeg ikke nærmere inn på, men det er 
åpenbart for alle Overlegens lesere at å 
utdanne kirurger uten forskriftsfestede 
krav til prosedyrer er en devaluering av 
norsk kirurgisk spesialistutdanning. 

Uavklarte ansvarsforhold
Raskt etter lanseringen av ny spesialist - 
utdanning sto problemene i kø. Hvilke 
sykehus søkte om utdanningsstatus? 
Hva skulle spesialitetskomiteene gjøre? 
Kompetanseportalen. RegUT og kurs-
virksomhet. Og stående midt oppi 
dette, våre sårt tiltrengte kolleger for 
fremtiden. Covid la raskt lokk på alle 
disse utfordringene, men de forsvant 
ikke. 

Da den nye spesialistutdanningen 
ble innført ble ansvaret for utdanning 
av legespesialister delegert fra Helse 
og Omsorgsdepartementet til de Regi-
onale Helseforetakene. RHF´ene dele-
gerte dette så igjen videre til sykehuse-
ne. Det ble opp til hvert enkelt sykehus 
å vurdere hvilke spesialiteter de ønsket 
utdanningsstatus i. Samtidig vokste 
stadig underskogen av ulike organer 
innen RHF´ene og HF´ene som skulle 
forsøke å koordinere og harmonisere 
utdanningen. Ofte i godt samarbeid 
med RHF og HF, men ofte fullstendig 
uten fagmedisinsk forankring i fag-
medisinske foreninger eller spesiali-
tetskomiteer. 

LIS i vakt de ikke utdannes for
Så å si alle norske sykehus med akutt-
kirurgi i dag har en generellkirurgisk 

LiS-vakt. Mange har også en generell-
kirurgisk overlege-vakt. Allikevel er 
det flere sykehus som har valgt å ikke 
søke utdanningsstatus i generellkirurgi. 
LiS settes i en vaktordning de ikke 
utdannes til, samtidig som det ikke 
hensyntas nasjonale eller regionale 
behov for spesialister i fremtiden. Mest 
kritisk er det når store universitets-
sykehus med mange LiS og et stort 
regionalt ansvar hardnakket hevder at 
de ikke trenger generellkirurgi selv om 
de har en generellkirurgisk vaktord-
ning. Om man husker tilbake til Helse-
direktoratets sitt vedtak i juni 2018  
kan man, satt på spissen, hevde at 
 helseforetakene ikke er underlagt 
 demokratisk/politisk kontroll. Skal en 
enkelt leders vurderinger veie tyngre 
enn de nasjonale politiske føringer? 

Forsiktig optimisme
I skrivende stund er det allikevel grunn 
til en forsiktig optimisme. Noen floker 
er i ferd med å løse seg opp. Det ER 
tillatt å gå parallelle utdanningsløp 
(uavhengig av hva EU-direktiver måtte 
mene), flere sykehus søker om utdan-
ningsstatus og spesialitetskomiteene 
opplever sin rolle som tydeligere og 
mer aktuell. Vi har endog fortsatt en 

lang vei å gå. Sykehusene må legge opp 
til parallelle løp og myndighetene/
RHF`ene bør legge opp til at utdanning 
i generellkirurgi er et SKAL-krav så 
lenge en har generellkirurgisk vakt-
ordning. Kompetanseportalen må 
 fasilitere utsjekken av læringsmålene. 
Vi må være årvåkne mot lokale til-
pasninger som kan medføre regionali-
sering av utdanningen, samt mye mer. 
Men viktigst er det at vi lykkes å frem-
stille generalisten og generellkirurgen 
som en spesialitet for fremtiden oven-
for våre yngre kolleger. Flere av de 
vaktbærende spesialitetene i kirurgi  
og indremedisin opplever en rekrutter-
ingssvikt. Hvorfor unge leger ikke 
ønsker seg inn i disse fagene vet vi 
ikke, dette må vi finne ut. Samtidig kan 
vi ikke ha nyutdannede leger ventende 
på LiS1-stilling all den tid vi mangler 
folk i andre enden. 

Så fremsnakk generalisten. Om vi 
skal ha sykehus der vi har dem i dag 
klarer vi oss ikke uten.  

KORTNYTT:   DÅRLIG ARBEIDSMILJØ PÅ SVENSKE SYKEHUS, 6 AV 10 ØNSKER SEG VEKK

I en undersøkelse foretatt for den svenske legeforeningen kommer det frem at 6 av 10 leger vil bytte arbeidsplass, 
redusere arbeidstiden eller rett og slett slutte som leger. Dykker man grundigere ned i tallene finner man: 

 1av 5 overveier å forlate legeyrket helt på grunn av høy arbeidsbelastning
 1 av 3 yngre leger vurderer det samme
 1 av 4 leger innen BUP, akuttmedisin eller allmenmedisin vurderer å slutte, og 1 av 2 vurderer å bytte arbeidssted.

https://slf.se/nyheter/6-av-10-lakare-langtar-bort/

         «Gastrokirurgi som spesialitet er særnorsk og 
  utenlandske generell kirurger vil ikke kunne  
             konvertere til noen norsk spesialitet»
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››

Norsk pasientskadeerstatning 
(NPE) og Nasjonalt klageorgan 

for helsetjenesten (Helseklage) be-
handler flere tusen erstatningssaker 
hvert år. Enkelte av disse havner i 
rettsapparatet. Tallene ble presentert 
i to artikler i 3. utgave av Overlegen. 
Ifølge SSB var over 2 millioner nord-
menn innlagt eller til poliklinisk be-
handling ved sykehus i løpet av 2021.  
I tillegg er det millioner som vurderes  
i kommunehelsetjenesten og spesialist-
helsetjenesten. Tatt i betraktning de 
store antall vurderinger og behandlinger 
som gjøres i det norske Helsevesenet 
gjennom ett år, er det svært få saker 
som klages inn for NPE, og kun en 
liten promille havner i rettssystemet. 

Vurderingstemaet i sakene for NPE, 
er for det alt vesentligste om en pasient 
er påført en skade som følge av «svikt i 
helsetjenesten». Dvs at behandlingen 
ikke har vært i samsvar med retnings-
linjer for alminnelig god medisinsk 
praksis. Det er ikke spørsmål om  
noen kan klandres eller har handlet 
uaktsomt. Behandlende helsepersonell 
er ikke involvert i sakene, og behøver 
for eksempel ikke å møte i retten. 
 Saksbehandlere og advokater som 

arbeider med sakene, har ikke kunn-
skap og oversikt over det medisinske 
og trenger fagkyndig hjelp til å få  
utredet sakene, få klarhet i hva som  
er alminnelige medisinske retnings-
linjer osv. 

I personskadesaker og personfor-
sikringssaker, vil det også ofte være 
behov for medisinske sakkyndige for  
å få oversikt over skader, kunnskap om 
hvordan skadene vil utvikle seg mm. 
Ikke sjeldent ser vi at det er uenighet 
mellom den skadelidte og skadevolder 
(forsikringsselskapene) om skadens 
omfang og hvilke plager som kan rela-
teres til en ulykke. Her kan medisinske 
sakkyndige bidra til å «rydde» opp i 
faktum. 

I domstolen kan det oppnevnes 
 medisinske sakkyndige dersom det er 
nødvendig for å få et forsvarlig faktisk 
avgjørelsesgrunnlag. En medisinsk 
sakkyndiges oppgave er altså å gi saks-
behandler, advokat og dommer en 
riktig forståelse av faktum. 

Dette er helt nødvendig for at vi,  
som ikke selv har medisinsk utdannelse 
og kompetanse, skal kunne vurdere 
sakene og for at man skal kunne 
 komme til et riktig resultat. 

En god sakkyndig erklæring sikrer 
riktige resultater i erstatningssakene. 
Det fører til at de som blir utsatt for 
feil, systemsvikt og uriktig behandling 
faktisk får erstatning, mens de som har 
fått alminnelig god behandling ikke får 
erstatning for sykdom og plager som  
er en konsekvens av en grunnlidelse. 

I tillegg til å sikre riktige resultater, 
vil gode sakkyndige vurderinger føre 
til raskere behandling og avslutning av 
sakene, og færre saker som havner i 
domstolen. Får skadelidte gjennomar-
beidede erklæringer, hvor det er lagt  
til grunn et riktig faktum og forståelige 
forklaringer på plagene de har etter 
behandling, og vil det være enklere å 
slå seg til ro med at situasjonen ble 
som den ble. 

En god sakkyndig erklæring,  
kreve at man kan sitt fag! 
Først når du har kunnskap om hva  
som er behandlingsrutinene, og hva 
som er riktig medisinsk praksis, kan 
man vurdere om behandlingen av den 
aktuelle pasienten er korrekt utført.  
I den sakkyndiges erklæring er det 
viktig at det presiseres hva som er 
normen, slik at eventuelle avvik fra 

Kommentar:

Medisinsk sakkyndig oppdrag 
i forvaltningen og rettssaker  
– ubehagelig, eller nyttig og givende? 

Som advokat innenfor personskader og pasientskader gjennom mange år,  
har jeg gjort meg noen betraktninger om legenes rolle og betydning som 
sakkyndig i sakene, og ønsker å komme med noen refleksjoner. I Overlegen 
3. utgave 2022, ble det satt fokus på leger og rettssaker i flere artikler.  
Helseklage har vist til viktigheten av sakkyndige i sakene, men at det tidvis 
kan være krevende å rekruttere sakkyndige. Arne Laudal Refsum har i 
 kommentaren «Leger og rettsaker» stilt spørsmål ved hvem som vil ta slike 
oppdrag dersom det «bare medfører ubehag». Hans dommervenn har 
 opplyst at man må forvente å «bli kjørt knallhardt i retten». Er det slik  
leger snakker om, og ser på slike sakkyndige oppdrag? 

Av Therese 
Lohne Boehlke,  

advokat – partner, 
Advokatfirmaet  

Ness Lundin DA
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denne kan vurderes. Av den grunn er 
det beklagelig at det kan være vanskelig 
å finne sakkyndige som vil påta seg å 
gjøre vurderinger, og særlig innenfor 
noen medisinske områder. Dette inne-
bærer at vi ser at noen leger påtar seg  
å være spesialister på svært mange 
medisinske felt. Det blir da vanskeligere 
å ha tiltro til at de faktisk kan vurdere 
de medisinske forholdene i sakene, og 
risikoen for at det blir uriktige resultat 
i enkeltsaker øker. 

Jeg har også tidligere hørt at legene 
er engstelige for å møte i retten som 
sakkyndig. Når en sak har havnet i 
retten vil det ofte være parter som har 
ulik oppfatning om sakens faktum, og 
som advokat er det min jobb å få frem 
faktum som er til min klients fordel. 
Det kan også være at medisinske 
sakkyndige har ulike oppfatning om 
medisinske spørsmål, og det hender 
ikke rent sjeldent at det blir faglige 
diskusjoner mellom de sakkyndige. 
Dersom du er trygg i faget og har gode 
medisinske kunnskaper om feltet som 

bidrar til å opplyse saken, er det neppe 
noe å være engstelig for. Mange vil  
til og med se på det som givende og 
interessant. 

I tillegg til at man som sakkyndig  
kan bidra til å finne løsninger og 
 effektivisere behandlingen av enkelt-
saker, vil arbeid som sakkyndig gi 
 grobunn for refleksjoner over eget 
arbeid og eget fag. Som sakkyndig får 
du reflektert over viktigheten av god 
journalføring, du får innblikk i enkelt-
pasienters opplevelse av helsevesenet, 
og du får anledning til å vurdere rutiner 
og retningslinjer. Du kan til og med  
ta deg betalt for å lese oppdaterte 
 medisinsk artikler som er relevante  
på feltet. Jeg er helt overbevist om  
at man blir bedre lege av å påta seg 
oppdrag som sakkyndig!

En medisinsk sakkyndig må være i 
stand til å vurdere, forklare og kanskje 
forsvare faglige synspunkter. For en 
engasjert og faglig interessert lege 
håper jeg man ser at dette er givende 
og ikke ubehagelig. Jeg kjenner meg 

heller ikke igjen i dommervennen til 
Refsums utsagn om at «du må «forvente 
å bli kjørt knallhardt i retten». Det  
er både advokatene og dommernes 
oppgave og tilrettelegge for en god 
gjennomføring i retten, og det går pent 
og sømmelig for seg. De sakkyndiges 
behandles respektfullt, de lyttes til  
og de bidrar med helt nødvendige 
 medisinske avklaringer. 

Jeg er enig med Refsum om at man 
ikke ønsker seg «amerikanske tilstander 
der rettssakene florerer og erstatnings-
summene er hinsides enhver fornuft». 
I Norge er vi langt unna «Amerikanske 
tilstander». Domstolene er en viktig 
rettssikkerhetsgaranti som benyttes  
i de sakene hvor det er nødvendig. 
Erstatningene skal dekke skadelidtes 
økonomiske tap, og vil derfor ikke  
bli høyere enn det som erstatnings-
systemet i Norge legger opp til, som er 
fornuftige erstatninger for de som har 
rett til erstatning.   

Norges fremste lederutdanning for helsesektoren:

Erfaringsbasert mastergrad i helseadministrasjon
Søknadsfrist: 1. mars 2023

Spennende fagmiljø
Ved  avdelingen vil du møte de fremste forskerne innen helse ledelse, 
helseadministrasjon og helseøkonomi i Norge. Våre forskere arbeider 
med aktuelle helsepolitiske spørsmål i nært samarbeid med helse
forvaltningen og helsesektoren for øvrig.

Opptak
Det kreves utdanning på minimum bachelornivå, samt minst 3 års 
fulltidserfaring fra helsesektoren. I søknaden legger du ved et 
motivasjonsbrev, som begrunner hvorfor du søker studiet og som 
beskriver dine erfaringer med, og interesse for, ledelse.

Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 
Postboks 1089 Blindern, 0317 Oslo

Det erfaringsbaserte masterprogrammet i helseadministrasjon (MHA) har 30 studieplasser. Gjennom studiet skal 
studentene utvikle ferdigheter som er nødvendige for ledelse i helsesektoren. Det blir lagt vekt på 
egenutvikling som leder, ledelse av utviklings- og omstillingsprosesser, analyse og forståelse av endringer i befolk-
ningens bruk av helsetjenester, helseøkonomi, helserett og vurdering av kvalitet og effektivitet i helsesektoren.

Inspirerende studentmiljø
Studieperioden gir deg en unik mulighet til å møte andre fremtidige 
ledere i helsetjenesten gjennom gruppeprosesser, samarbeid og 
ekskursjoner. Du blir del av et nettverk som møtes etter studiet, bl.a. 
gjennom årlige samlinger.

Studiets oppbygging
Mastergraden teller 90 studiepoeng. For informasjon om studiets 
oppbygging, innhold og omfang, samt opptak, gå til: 

http://www.uio.no/studier/program/
helseadministrasjon-master/oppbygging/

Studiet er gratis med unntak av 
UiOs semesteravgift på ca. kr 860,
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Hvilke utfordringer har legene selv  
merket i hverdag og yrkesliv før de  
tar kontakt? 
Det er variert. Noen har opplevd  
mye stress og tidspress på arbeids-
plassen sin. Andre har hatt familiære 
ut ford r inger. Det finnes også kolleger 
som har eksistensielle utfordringer: 
kjedsomhet, meningsløshet og 
 ensomhet. Vi har også hatt kolleger 
med psykiske plager og etablerte psyki-
atriske lidelser som de ikke hadde fått 
hjelp for. Vi ser også at kollegene kvier 
seg til å ta kontakt for å få hjelp og råd 
for disse stressende forhold. Vi har lagt 
merke til en  «hyper-autonomi» hos 
disse kollegene. Kanskje dette har noe 
med personligheten til legen å gjøre, 
men også er en form for «yrkesskade», 
at vi blir utdannet til å ta store avgjø-
relser eller håndtere store kriser helt 
alene, spør Shahram Shaygani. Det kan 
også hende at de opplever at det å søke 
hjelp er skambelagt eller stigmatiser-
ende og derfor har en høy terskel for  
å ta kontakt, som gjør at de kommer 
sent til oppfølging eller behandling.

Hvordan skal kollegaer som er  
bekymret gå frem på en klok og 
 konstruktiv måte slik at legen tar 
 kontakt for å få hjelp? 
Kolleger som tar kontakt med leger 
som har et rusproblem, skal snakke 
med varsomhet og omsorg, men direkte. 

Ikke moraliser, det hjelper lite. De kan 
gi håp og informere denne kollegaen 
om tilbudet og oppfordre vedkommende 
til å ta kontakt med oss. Som regel får 
vi til en samtale i løpet av 3-4 dager, 
forteller Anders Gaasland.

Mange risikerer at situa sjonen går så 
langt at  arbeidsgiver må reagere på 
legens bruk av rusmidler, enten det  
er alkohol, stoff, eller medisiner. 
Rusavhengighet er en  alvorlig og pro-
gressiv sykdom. Når den utvikler seg, 
får dette alvorlige helsemessige og 

sosiale konsekvenser for den enkelte. 
Legen står i en meget spesiell situasjon 
fordi han/hun potensielt kan bli skadelig 
for sine pasienter. Dette er jo stikk mot - 
satt av det vårt yrke skal representere. 
Vi skal hjelpe pasientene våre, ikke 
skade dem. I tillegg, kan et skadelig 
bruk av rusmidler føre til alvorlige 
konsekvenser for legens rykte og 
 omdømme. Før eller senere, kan legen 
også komme i en situasjon der hans 
autorisasjon blir trukket tilbake. Dette 
er en av hovedgrunnene til at vi mener 
vårt tilbud er viktig for å forebygge 

Hjelp til leger med  
alkohol- og rusproblemer

Det er ofte knyttet skam til det å bruke for mye alkohol eller feil bruk av medikamenter  
eller andre rusmidler. Dette rammer kanskje leger ekstra hardt, dels fordi man skal være 
 perfekt i den profesjonelle doktorrollen, men også fordi man kan miste autorisasjonen, jobben 
og fremtidige inntektsmuligheter. SOP og Legeforeningen har hatt et 3-årig forsøksprosjekt hvor 
vi har inngått et samarbeid med Trasoppklinikken i Oslo. Leger kan ta kontakt direkte, og vil 
raskt få avtalt tid til samtale. Det blir ikke ført journal, og det hele er anonymt. Over legen  
har intervjuet Shahram Shaygani og Anders Gaasland. Prosjektet er nå blitt evaluert, og 
 erfaringene er så gode at det er blitt et permanent tilbud til Legeforeningens medlemmer.

Av Arne Laudal Refsum, Redaksjonskomiteen og styremedlem SOP

Shahram Shaygani OG Anders Gaasland
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eskalering av den skadelige bruken, 
sier Anders Gaasland. 

Hva med «dobbelt straff»?  
Man rydder opp i problem ene,  
men mister allikevel autorisasjonen.
Ja, vi synes at legene som mister sin 
autorisasjon på grunn av skadelig bruk 
av rusmidler, skal få bedre hjelp til 
rehabilitering til bake til legejobben. 
Legen som har utviklet en rusavhen-
gighet er oftest full av skam, har  hyppig 
psykiske plager og er langt nede. Han/
hun trenger omsorg og hjelp, ikke 

straff i form av sanksjoner når han/ 
hun allerede er ut av legepraksisen. 
Helsetilsynet må selvsagt ha pasient-
sikker heten i fokus. Rusavhengighet og 
legepraksis er ufor enlig, men når våre 
kolleger har tatt valget, meldt seg i 
behandling og følger anbefalingene 
som gis til dem, må de få hjelp til gjen-
reisning. Her kan helsetilsynet bli en 
viktig samarbeidspartner med behand-
ler og legen som er under behandling, 
sier Shaygani. Vi mener også at flere 
klinikker burde åpne opp for kolleger 
som har mistet sin autorisasjon og 

trenger praksisplass med veiledning 
for å få autorisasjonen tilbake. Vi på 
Trasoppklinikken ser ikke på rus-
avhengighet bare som en sykdom,  
men også en eksistensiell krise. I en 
 eksistensiell krise kan vi knekkes, men 
vi kan også se eksistensielle åpninger. 
Krise kan gjøre det mulig at vi kan se 
på livet på en radikalt annerledes måte, 
noe som fører til en gjenreisning,  
og til og med et bedre liv.  

Les mer:  
https://www.trasoppklinikken.no/ny-klinikkoverlege-ved-trasoppklinikken/

Alle lenkene er direkte klikkbare på overlegen.digital

   «Rusavhengighet  
       er en alvorlig og  
progressiv sykdom.  
    Når den utvikler seg, 
får dette alvorlige  
helsemessige og sosiale 
      konsekvenser for  
            den enkelte»

Kolleger med rusproblemer

Frykter stigmatisering og straff

Kommer for seint til behandling

Tidlig hjelp kan forebygge eskalering, pasientskade 
og være samfunnsøkonomisk nyttig

Skadelig bruk
Avhengighet

Ruslidelse

26.10.2022
1

Problematisk forhold
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Arne Laudal Refsum er overlege 
ved gastrokirurgisk avdeling på 

Diakonhjemmet sykehus i Oslo. Både 
mor og far Refsum var leger, han er 
selv gift med en lege og sammen har 
de en legesønn. Det blir knapt mer 
legeadel enn det i Norge. 

– Det er vanskelig å komme utenom 
at jeg er av legeslekt. Min mor var 
yrkesaktiv som lege og jeg ble dermed 
et «nøkkelbarn». På 1960-tallet var 
det nesten berettiget med melding til 
barnevernet. Likevel må jeg vel kunne 
si at det ordnet seg ganske greit. Jeg 
studerte medisin ved Universitetet i 
Oslo fra 1982-1988 og var etter det 

assistentlege ved Ringerike og så 
Ullevål sykehus, sier Arne L. Refsum. 

Mange verv
Mange kjenner nok Arne Refsum best 
som leder for Overlegeforeningen 
mellom 2007 og 2011, men han har 
vært innom en rekke ulike verv siden 
1990. På CVen kan Refsum skilte med 
lang erfaring både fra tillitsvalgtar-
beid og forhandlinger. 

Han var i starten av sin yrkeskarrie-
re hovedtillitsvalgt for Yngre legers 
forening, og før Refsum ble leder av 
Of var han hovedtillitsvalgt på Dia-
konhjemmet. I tillegg har han vært 

både styremedlem og nestleder av 
Oslo legeforening, medlem av sentral-
styret, og toppet det hele som visepre-
sident 2008-11. Man kan bli andpus-
ten av mindre. 

– Det har vært mye moro. Jeg pleier 
å si at det er bedre å gjøre noe med 
det man ikke er fornøyd med enn å 
bare sitte i kantinen og klage. Derfor 
engasjerte jeg meg tidlig i Legefore-
ningen, sier han og fortsetter: 

– Jeg husker ekstra godt alle reise-
ne til sykehus over hele landet. Der 
deltok jeg på allmøter og fikk treffe 
medlemmene. Noe som skiller seg ut, 
er møtet med helseminister Tore 

Arne Laudal Refsum takker av  
– i Overlegen

Etter over 15 års innsats for bladet Overlegen har Arne Laudal Refsum bestemt seg for å 
sende stafettpinnen videre. Men før han forlater redaksjonskomitéen deler han tanker om 
tiden som har vært og tiden som kommer.

 Arne Laudal Refsum takker for seg i redaksjonskomitéen.

Foto: Tor M
artin N

ilsen
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Tønne i opptakten til foretaksrefor-
men. Han strålte av entusiasme og tro 
på at dette ville bli bra. Jeg er usikker 
på om han hadde vært like entusias-
tisk i dag. Ellers husker jeg med 
klump i magen da vi under en konflikt 
på Ullevål på slutten av 1990-tallet 
stengte akuttmottaket. Vi hadde brukt 
opp kvoten med lovlig overtid. 

Ba direktøren gå av
Når du er tillitsvalgt i flere tiår sier 
det seg selv at man kanskje havner i 
situasjoner man skulle håndtert an-
nerledes. Det gjelder også for Arne 
Refsum. 

– Det er først og fremst én hendelse 
jeg angrer på i løpet av alle disse åre-
ne. Det var da jeg på direktesending 
på Dagsrevyen ba direktøren på Ulle-
vål sykehus om å gå av, og sa at vi ikke 
hadde tillit til ham mer. Da hadde jeg 
hverken informert han, presidenten 
eller generalsekretæren i Legeforen-
ingen i forkant. Uklok vurdering kan 
man si, smiler han. 

Årene med Overlegen
I de siste årene har Arne Refsum først 
og fremst viet sitt store engasjement 
til Overlegen. Han startet som redak-
tør og gikk så over til fast medlem av 
redaksjonskomiteen.  

– Da jeg ble Of-leder i 2007 måtte 
jeg fungere som redaktør fra første 
dag. Jeg hadde aldri laget noe blad 
eller skoleavis for den saks skyld,  
og var plutselig ansvarlig for fire ut-
givelser fra september til nyttår. Det 
ble en lærerik start for å si et mildt, 
konstaterer han. 

Mange høydepunkt
Blant hundrevis av artikler kan Ref-
sum trekke frem mange høydepunk-
ter. For eksempel da Overlegen jobbet 
med ECON-rapporten og fikk vist at 
det egentlig ikke var noe særlig vekst i 
sykehusbudsjettene.

– I tillegg til å intervjue alle helse-
ministrene, så husker jeg godt artik-

kelen om da nonnene toget ut av 
sykehusene. Artikkelen viste på  
en god måte det etablerte sykehus-
vesenets historie. Jeg vil også trekke 
frem det store jubileumsnummeret i 
forbindelse med Ofs 50 års jubileum, 
der vi skrev foreningens historie og 
trakk mange linjer som lett blir glemt 
blant alle de nye glasspalassene som 
bygges i dag, utdyper Refsum før han 
fortsetter: 

– Samtidig burde vi vært mye  
mer kritisk til luftslottene rundt Oslo 
universitetssykehus og gått grundigere 
til verks om hvordan legerollen blir 
frarøvet all autonomi i eiernes streben 
etter å drifte mest mulig økonomisk. 
Dette har brakt oss over i et nærmest 
industrialisert helsevesen, som hver-
ken vi eller pasientene trives i. Det 
mest sentrale for mange av våre med-
lemmer er møte mellom lege og pasi-
ent. En av Overlegens viktigste opp-
gaver må derfor være å synliggjøre 
hvordan endrede rammebetingelser 
påvirker dette møtet. Selv om vi har 
prøvd så burde vi ha vært enda flinke-
re på dette området. Jeg skulle gjerne 
også ha intervjuet en lege som hadde 
vært aktiv i krigen i Syria eller Afgha-
nistan. Det ville satt våre relativt små 
problemer i et annet perspektiv.  

Store endringer
Som i samfunnet ellers har mye 
skjedd med Overlegen siden Arne 
Refsum tok over i 2007. Heldigvis  
vil kanskje noen si. 

– Jeg synes vi er blitt mye mer pro-
fesjonelle siden den gang, og er for-
nøyd med at vi klarer å dekke en rek-
ke temaer bredt. Opp gjennom årene 
har vi fått et stort kontaktnett og det 
gir oss muligheten til at kunnskaps-
rike mennesker gjerne vil skrive for 
oss, sier han og legger til: 

– Overlegen er nok langt på vei 
foreningens ansikt utad, og når i til-
legg til medlemmene også ledere ved 
sykehus og helsepolitikere. Vi har 
også god kontakt med alle avdeling-

ene i Legeforeningens sekretariat.  
De bidrar mye. 

Ingen syvende far i huset
Selv om både Overlegeforeningen og 
Overlegen betyr mye for Refsum er 
han tydelig på at han ikke ønsker å bli 
noen syvende far i huset. Nok er nok. 

– Nå har jeg vært delaktig i utgivel-
sen av 16 årganger av Overlegen, stort 
sett sammen med redaktør Arild Egge, 
den uunnværlige Edith Stenberg, 
samt den utrolig tålmodige Hanne 
Ulfsryggen på trykkeriet. Da tenker 
jeg at det holder. Bladet har fått en 
form og struktur og jeg er glad for  
at vi har en digital utgave som gjør 
artiklene lettere å spre i ulike kanaler, 
sier Refsum før han utdyper: 

– Både bladet og Of skal slippe en 
aldrende overlege som legger føringer 
for veien videre, men et tips er å se til 
svenske Sjukhusläkaren og den danske 
Overlegeforeningens årlige medlems-
undersøkelse. Her er mye å la seg 
inspirere av. Jeg håper også at Ofs 
styre i større grad bruker bladet aktivt 
til å kommunisere med medlemmene 
om hva de jobber med, og hva som  
er styrets standpunkt i aktuelle helse-
politiske og fagforeningspolitiske 
saker.

Ny hverdag
For Overlegens «Grand old man» 
venter nye dager uten deadliner og 
trykkefrister, og tid til å starte med 
andre aktiviteter. Men hva det blir 
gjenstår å se. 

 – Kanskje blir jeg lokalpolitiker 
med folkehelse som spesialfelt?  
Uansett så kommer jeg til å savne 
både de lettere nervøse dagene før 
trykketid, men spesielt det å lete seg 
frem til gode bidragsytere. De aller 
fleste jeg har vært i kontakt med har  
vært positive. Det tar jeg som en 
honnør til både bladet og det arbeid  
vi har gjort, avslutter Arne Laudal 
Refsum. 

Intervjuet av Tor Martin Nilsen, kommunikasjonsrådgiver i Overlegeforeningen››
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Redaktøren om Arne Refsum:
Arild Egge har vært redaktør for Overlegen siden han tok over for Arne Refsum i 2009.  
Han beskriver Refsums innsats for Overlegen som uvurderlig.

– Arne har vært uvurderlig i redaksjonen hele denne tiden - mer selvsagt i sin tid som leder, men også senere som 
pådriver. Hele tiden i tospann med Edith Stenberg. De to hadde tidlig utarbeidet en formel for samarbeidet som vi 
bare har holdt fast ved. Arne har hele tiden hatt bladet i tankene: På hvilken måte kan vi bruke dette? At temaene er 
store og overgripende - har gitt ham bare mer inspirasjon, sier Arild Egge.

Egge forteller at daværende Of-leder Arne Refsum tilsynelatende var så desperat etter avlasting fra redaktørrollen  
at han spurte om Egge var interessert.

– Det forundret meg da og har gjort det siden. Vi kjente hverandre fra samme kull, men hadde ikke jobbet sammen 
siden studietiden. Jeg snakket ned mitt eget kandidatur - men var nok kommet i søkelyset etter litt avisskriverier i 
forbindelse med for trange sykehusbudsjetter og rotet i fusjonsprosessen til OUS. 

Redaktør Egge trekker frem Refsums unike hukommelse og store kontaktnett som viktige kvaliteter for Overlegen. 
– Aktuelle artikkelforfattere triller ut som perler på en snor og ofte er de allerede kontaktet. I tillegg har han skrevet 

utallige artikler som ofte krever mye research i forkant. 
Han har vært på hele tiden - og tenker alltid fremover mot de neste utgivelsene. Det er bare å være dypt takknemlig 

for den store innsatsen Arne har gjort for Overlegen. Vi som er igjen får forsøke å finne en ny arbeidsform som kan 
bøte på tapet av et overflødighetshorn som Arne har vært for oss. Vi kan ikke fylle hullet, men får finne en vei rundt 
det, avslutter Arild Egge. 

Redaktøren om Edith Stenberg:
Arild Egge har jobbet med Edith Stenberg i redaksjonskomiteen siden han tok over som 
redaktør for Overlegen  i 2009. Han mener «Alltid på vakt» – oppsummerer hennes innsats 
for Overlegen.

– Hun har brukt utallige timer med gjennomgang av manus og har en egen teft for skrivefeil og dårlig språk.  
Det faste bindeleddet opp mot trykkeriet – og den som vennlig, men bestemt har minnet redaksjonskomiteen om  
alle frister. Edith har administrert det meste av kommunikasjonen med forfatterne i innspurten mot trykking  
– der de siste timene er alltid meget hektiske, sier Arild Egge og fortsetter: 

–  Hun har også en utpreget sans for estetikk og gode illustrasjoner. Derfor går det også med mye tid til å lete frem 
bilder, skaffe tillatelser, og om nødvendig tar hun bildene selv! Kort sagt «Alfa og omega» i redaksjonskomiteen i hele 
min tid. Innsatsen har vært motivert av et genuint ønske om at Overlegen stadig skulle utvikle seg, og dette har vært 
ved siden av sine daglige oppgaver for Of. Hun har også vært et sosialt lim i organisasjonen og satt sin ære i å gi alle 
møter og kursarrangementer i foreningens regi, en spesiell finesse. Som redaktør har jeg deltatt på ganske mange  
etter hvert og vet derfor at Edith alltid har stålkontroll, og det er takket være grundige forberedelser. Ingen av oss  
er uerstattelige, men noen etterlater større utfordringer, avslutter Arild Egge. 

«Alltid på vakt»

«Uvurderlig»
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Fra orkesterplass har Edith Sten-
berg sett Of utvikle seg fra en 

spesialforening med frivillig medlem-
skap til en yrkesforening som organi-
serer over 12 000 overleger. 

– Jeg begynte i Legeforeningen i 
1990 i det som den gangen het For-
handlingsavdelingen, som hadde syv 
ansatte.  (I dag JA-avdelingen med 34 
ansatte og 4 studenter.) Fra første dag 
har jeg hatt overlegegruppen som 
ansvarsområde, sier Edith Stenberg 
før hun forteller videre: 

 – De tillitsvalgte har hele veien 
vært en inspirasjonskilde med mye 
entusiasme, og som liker å dele faglige 
erfaringer. Vi er helt avhengig av «ild-
sjeler» som bruker fritiden sin til å 
bidra til en god organisasjon og godt 
læringsmiljø. Nærheten til medlem-
mene og mange gode samtaler gjen-
nom årene har vært veldig hyggelig  
og gitt meg mye arbeidsglede. 

Innholdsrike år
Det er ikke lett å oppsummere 30 år. 

– Min rolle har vært å følge opp 
landsrådets og styrets vedtak, slik at 
det formelle alltid skal være i orden. 
Samtidig har jeg i alle disse årene 
jobbet i en dobbeltrolle med hoved-
stilling i Legeforeningen, og vært 
«utlånt» i 50 prosent stilling til Of. 
Jeg har aldri følt at dette har ført til 
noen lojalitetskonflikt med noen av 
partene, men det er en balansegang 
som enkelte ganger har vært litt 
 krevende, sier hun. 

Edith Stenberg jobbet i 15 år med 
Signe Gerd Blindheim, som da var sekre-
tariatsleder for Overlegeforeningen.

– Den tiden var preget av god kjemi, 
med mye humor, kjappe replikker og 
at vi begge så på situasjoner med et 

skjevt blikk – det gjorde ofte stress og 
mas til glede og mye latter i hverdagen. 
Vi har heldigvis fortsatt god kontakt, 
sier hun og utdyper:

– I 2012 overtok jeg jobben som 
sekretariatsleder. Den rollen inne-
bærer veldig mye arbeid – både synlig 
og usynlig. Min målsetting har siden 
den gang vært at Ofs sekretariatsres-
surser skal brukes på best mulig måte, 
slik at foreningen får god utnyttelse 
av det de betaler for. Det vil si drifte 
et så smidig, effektivt og godt service-
tilbud som mulig. Det har også vært 
veldig fint å jobbe med alle de som 
har kommet inn i sekretariatets Of-
team. I den siste perioden samarbei-
det jeg med Karoline Ramdal, Synne 
Rahm og Anna Sundberg (og deg,  
Tor Martin). Den perioden vil jeg se 
tilbake på med glede.

Et dusin ledere
Mens Stenberg har jobbet med Over-
legeforeningen, har ledere kommet og 
gått, mens hun har bestått. Til sammen 
12 ledere har hun spilt gode. Noen 
ledere har gjort et ekstra stort inn-
trykk på henne. 

–  Jeg har hatt et godt forhold til 
lederne og det har alltid vært veldig 
hyggelig å treffe dem igjen med ujevne 
mellomrom. De har alle hatt forening-
ens beste som motto. Samtidig er det 
naturlig at noen skiller seg ut. Tone 
Sparr var foreningens første kvinnelige 
leder fra 1992 og i hennes periode ble 
Ofs sekretariat mer formalisert enn 
tidligere. Hun var en engasjert, ærlig 
leder og et medmenneske som bød på 
seg selv. Jeg fikk også datteren min, 
Ida, da Sparr var leder og husker 
spesielt godt hennes omsorg for min 
situasjon, sier hun og fortsetter: 

– Arne Laudal Refsum var den første 
lederen som var heltidsfrikjøpt. Med 
det skjedde det en stor endring i 
foreningen. Det ble mer tid til å drive 
foreningen både innad og utad på alle 
måter. Det var også under hans ledelse 
at Overlegeforeningen tok steget ut  
i sosiale medier. Refsum var også 
redaktør de to første årene han var 
leder. Redaksjonskomitéen med Arne 
Refsum, Arild Egge og meg ble forma-
lisert i 2009. Siden den gang har vi og 
foreningens leder vært i komitéen. 
Jon Helle overtok som leder i 2011  
og satt i åtte år. Disse har hatt stor 
innvirkning på arbeidshverdagen 
min. 

Fra askefast til jubileumsfest 
Ikke overraskende har Edith Stenberg 
mange gode minner og opplevelser 
etter å ha jobbet med samme forening 
i så mange år. Hun husker spesielt godt 
Ofs jubileumsfeiringer i 2011 og 2021, 
i tillegg til turen til Svalbard i 2016. 

– I 2011 fylte Overlegeforeningen 
50 år. Da hadde vi et flott arrange-
ment i Oslo. Ti år senere var Of blitt 
60 år og denne feiringen ble et viktig 
møte i den pågående koronapandemien. 
Det ble laget to kjempefine jubileums - 
utgaver av Overlegen til begge jubileer. 
Men det som har toppet alle arrange-
menter, er Vårkurset som ble arrangert 
på Svalbard i april 2016. Jeg opplevde 
at det ble en gjennomgående stor 
opplevelse for alle deltakere. Alt klaffet: 
forelesere, måltider, utflukter og et 
fantastisk vær, sier hun.

– Det har jo også vært en god del 
situasjoner der ikke alt har gått på 
skinner, men de fleste medlemmene 
har ikke merket noe til dette. Værfast 
på flyplasser i tåke og regn, forelesere 

30 år i Overlegeforeningens tjeneste
Edith Stenberg har med stødig hånd bistått 12 Of-ledere, hundrevis av tillitsvalgte  
og Of-medlemmer over hele landet. Nå er det tid for nye utfordringer, men før det prøver  
sekretariatslederen å oppsummere tre tiår i Ofs tjeneste. 
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som samme dag har meldt at de ikke 
kommer, hotellbrann, vi har vært 
«askefaste», og landsrådet har manglet 
én representant på å være vedtaks-
dyktige. Men i det store og det hele  
så har alt ordnet seg på et vis innen 
tidsfristene. Det har vært en del 
 hektiske og kreative løsninger. 

Overlegens altmuligkvinne i 20 år
I tillegg til jobben som sekretariats-
leder for Overlegeforeningen har 
Edith Stenberg vært medlem av 
 redaksjonskomiteen til Overlegen 
siden 2007. Men hun begynte å bidra  
i Overlegen så tidlig som i 2001. Til 
sammen har det blitt 85 Overlegen- 
utgivelser. Inkludert denne.  

– Styret vedtok å lage et «prøve-
nummer» med Brynjulf Ystgaard 
som redaktør. 

Utgaven hadde noe overraskende  
Bob Dylan på forsidebilde, og som 
redaktøren skrev den gangen: «Dette 
tidsskriftet er et forsøk på å fremme 
dialog og kommunikasjon innen 
 gruppen, et forum hvor vi kan ta opp 
våre problemer, presentere likhetene, 
men også få fram de ting som skiller.», 
sier hun og fortsetter: 

– Et minneverdig øyeblikk var da  
en utgave av bladet ved en feil ble 
sendt ut til alle medlemmene av  

Yngre legers forening. Det ble litt 
oppstyr av det blant Ylf-medlemmene. 
Vi måtte i tillegg trykke opplaget på 
nytt og sende ut til riktig målgruppe. 
Det ble en ekstra dyr utgivelse, men 
trolig den aller mest leste.  

Den nevnte jubileumsutgaven av 
Overlegen fra 2011 er likevel den ut-
givelsen Stenberg husker aller best. 

– Det var mye jobb å få på plass alle 
intervjuene, bilder og sy det sammen 
til en fin utgave. Både foreningens 
50-års historie og overlegerollens 
utvikling ble beskrevet. Bladet ble 
levert inn «varmt fra trykkeriet», idet 
leder Arne Laudal Refsum ønsket 
velkommen til møtestart. Det var 
akkurat så vidt tiden holdt, men det 
gikk bra – også den gangen. Jeg har 
også en interesse for fotografering og 
mange av mine bilder har blitt trykket 
i bladet. Det å være i en redaksjons-
komité betyr at du aldri har helt «fri». 
Jeg har i alle fall alltid tenkt på mulige 
motiver når jeg har vært ute med 
fotoutstyr!

Et medlemsblad av stor betydning
Etter å ha jobbet med Overlegen  
i over 20 år viser hun til at med-
lemsbladet betyr mye både for 
foreningen og medlemmene. Det  
har utviklet seg mye siden starten.  

–  Overlegen har vært viktig for Ofs 
identitet. Det er en effektiv kanal for å 
nå ut til alle medlemmene, samt sen-
tralstyret, styrene i andre forenings-
ledd, helsepolitikere og ikke minst til 
styrene i de danske og svenske over-
legeforeningene. Dette har vært et 
viktig del av medlemstilbudet, og vi 
har blitt veldig godt mottatt når vi har 
vært rundt om i landet på besøk på 
både små og store sykehus. Profesjo-
naliteten har økt vesentlig siden de 
første årene, og bladet er nå også 
digitalisert via Ofs hjemmeside, sier 
hun og legger til: 

– Det årlige intervjuet med helse-
ministerne har vært svært viktig. Det 
er imponerende at de i alle år har 
prioritert å gi oss intervjutid. Bent Høie 
uttrykte stor glede over at vi kom hvert 
år, og det nylige intervjuet med nåvær - 
ende helseminister Ingvild Kjerkol 
viser gode takter for framtiden. Uansett 
politisk farge så blir det prioritert å ta 
imot representanter for Overlegen. 

Kreativt fellesskap 
Stenberg ønsker den nye redaksjons-
komitéen lykke til.

– Jeg håper virkelig at de får det 
like morsomt, givende og kreativt som 
vi har hatt det. Den nye redaksjons-
komitéen vil også trenge medlemmer 
med et stort nettverk og stor interesse 
for helsepolitikk. Det blir ikke enkelt 
å erstatte Arne Refsums store enga-
sjement og energi for bladet. Heldig-
vis fortsetter Arild Egge som redaktør. 
Da er man sikret hans lange erfaring 
med bladet. I tillegg må jeg trekke 
frem det gode samarbeidet med 
 suverene Hanne Ulfsryggen i Merkur 
Grafisk, sier hun.

Hva er Edith Stenbergs planer nå? 
–  Jeg går fra desember tilbake til 

min ordinære stilling i Avdelingen for 
jus og arbeidsliv i Legeforeningen. 
Styret får altså et nytt sekretariat til  
å gjennomføre sin politikk. Jeg får 
muligheten til å lære meg nye om-
råder, som blir både utfordrende  
og spennende, avslutter Edith 
 Stenberg.   

Intervjuet av Tor Martin Nilsen, kommunikasjonsrådgiver i Overlegeforeningen››
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Margit Steinholt er en klar og 
tydelig røst fra Nord. Hun har 

nylig mottatt Norsk gynekologisk 
forenings hederspris. Hun har vært 
tillitsvalgt, konserntillitsvalgt og hun 
kan kalles en av fødselshjelperne for 
UKOM. Hun brenner for at vi må  
lære av feil som skjer i helsevesenet,  
og at også helsepersonell må ivaretas 
når feil skjer.

Bakgrunnen til Margit: 
Født og oppvokst i Sandnessjøen. Var 
på utveksling i USA i 1975/ 76, og det 
var en øyeåpner for hvor stor og mang-
foldig verden var. Studerte medisin i 
Oslo. Ferdig i 1985. Spesialist i fødsels-
hjelp og kvinnesykdommer i 1996, og 
jobbet ved sykehusene i Sandnessjøen, 
Bodø og UNN, Tromsø. Kommunelege 
ett år, men fant fort ut at hun måtte 
tilbake til gynekologien. Konserntillits-
valgt for Akademikerne i Helse Nord 
fra 2008-2010. Leder for Tromsø  Mine- 
skadesenter (TMC). «Det var fantastisk 
å ha en jobb der jeg fikk bruke erfaringer 
fra klinikken med undervisning og 
strategisk arbeid både her heime, men 
ikke minst i samarbeidslandene våre 
Kambodsja og  Vietnam. Ingenting er 
så lærerikt som å arbeide med kolleger 
under andre himmelstrøk. Stor evne til 
improvisasjon er en fordel. I tillegg er 
det greit å ikke ha for høge skuldre  
– det aller meste ordner seg»!

«Da TMC måtte legges ned fordi 
Utenriksdepartementet la om støtte-
ordningene, gikk jeg tilbake til ei 

 overlegestilling i Sandnessjøen, dog 
uten vakter. Har undervist noe på 
 universitetet i Tromsø samt sykepleie-
utdanninga på Nesna.»

Margit fortsetter:» Nå pensjonerer 
jeg meg før foretaksmodellen tar 
 knekken på meg.»

Du har vært gynekolog på et lite sykehus i 
alle år. Hvordan har hverdag og vaktbe-
lastning gått opp i forhold til familieliv?
«Jeg har fire barn født mellom 1986  
og 1994, så det var travelt til tider. Jeg 
tror likevel at det er lettere å få totali-
teten til å gå opp på et mindre sted 
fordi avstandene mellom jobb, skole, 
barnehage og heim er kortere reint 
geografisk. I en lang periode delte jeg 
vaktberedskapen på føden med tre 
«gammelkirurger» som var stødig-
hetene sjøl. De var like drevne med 
vakuum og keisersnitt som appendicitt 
og hoftebrudd. Det var en voldsom 
styrke å ha dem i ryggen. I tillegg er 
det viktig å ivareta venner og familie. 
Da stiller de opp for deg når det trengs.»

Du har arbeidet i Afrika også?
«Våren 2006 tok jeg fire måneder  over- 
legepermisjon på et barnehjem i Mata-
tiele, en bitteliten by i Kwa Zulu Natal, 
Sør-Afrika. De to yngste på 11 og 13 år 
var med. Det ble en opplevelse for livet. 
Sør-Afrika er et fantastisk land med store 
problemer, men også enorme ressurser 
og muligheter. Befolkninga i Matatiele 
var stort sett alle trespråklige, og sjøl de 
minste ungene på barne hjemmet snakket 

både xhosa, engelsk og afrikaans. 
 I mponerende! Det gjorde inntrykk å se 
hvor stor  omsorg de  lokalt ansatte viste 
ungene. Her har vi i nord mye å lære.»

Fødselshjelper i Kambodsja
Ditt internasjonale engasjement har ført 
deg til Kambodsja for å drive opplæring 
av fødselshjelpere på landsbygda, for på 
den måten å minske mødredødeligheten. 
Hvorfor Kambodsja? 
I 2004 var jeg så heldig at Hans Husum 
og Mads Gilbert i Tromsø mineskade-
senter trengte en gynekolog i opplær-
ingsprogrammet «Delivery life support». 
Det var en utvidelse av arbeidet de to 
hadde gjort i mange krigsherja land 
som Irak, Myanmar og Kambodsja. 
Konseptet «Village university» gikk  
ut på at lekfolk og non-doctors skulle 
læres opp i til dels avansert akuttbe-
handling av skudd- og/ eller krigsskader. 
Både Hans og Mads hadde lang erfaring 
fra krigsområder, og begge visste at 
svært mange skadde døde på vei til 
sykehus pga blodtap og sjokk. Hans viste 
i sin Ph.d avhandling at opplæring av 
lokale helsearbeidere og førstehjelpere 
fikk ned dødeligheten fra 40 % til under 
10 %. Boka «Save lives, save limbs» er 
et fabelaktig læreverk der du finner alt 
du trenger i en akuttsituasjon. Boka er 
gjennomillustrert av Hans Husum og 
oversatt til 11 språk. 

10 000 fødekvinner og deres nyfødte
Jordmor og professor Ellen Blix og jeg 
startet «Delivery life support» høsten 

Margit  Steinholt
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 Arne Laudal Refsum, redaksjonskomitéen››
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2004. Det var en intervensjon som 
inkluderte 266 landsbyer nordvest i 
Kambodsja. I løpet av en 5 års periode 
inkluderte våre lokale samarbeidspart-
nere over 10 000 fødekvinner og deres 
nyfødte. I samme perioden dro jeg til 
Kambodsja 3-4 ganger per år for å 
undervise 1-2 uker per gang. Jeg  snakker 
ikke khmer og var derfor helt avhengig 
av den fabelaktige kollegaen min Chandy 
Houy som tolk og veiviser. Mesteparten 
av undervisninga foregikk ute i lands-
byene der de lokale fødselshjelperne 
har sitt virke. Ved enkle grep gikk 
 dødeligheten blant både mødre og 
nyfødte med over 80 %! Opplæring  
av lekfolk og hjelpekoner hadde altså 
en fantastisk effekt.

Man må sitte fast i gjørma,  
og oppleve fattigdommen
Det var helt nødvendig å oppleve 
 fattigdommen, de flomstore elvene og 
de minelagte jordene for å forstå hva  
vi egentlig burde fokusere på. Hvis 
man som hvit vestlig lege kommer for  
å fortelle mennesker hvordan de skal 
leve, ja, da har du misforstått. Det er  
all informasjonen man får rundt mål-

tidene og når bilen står fast i gjørma 
fordi regntida har ødelagt veien, som 
gjør at du i alle fall får litt innsikt hvor-
dan fattigdommens tyranni fremdeles 
ligger som ei svøpe over store deler 
verdens befolkning.

Doktorgrad på gang  
nå som jeg blir pensjonist
Jeg har fremdeles mindre prosjekter i 
Kambodsja. Forhåpentligvis klarer jeg 
å ro i land en Ph.d nå når jeg pensjon-
erer meg. Siste artikkel er i alle fall 
sendt inn.

Pasientskader rammer  
også helsepersonellet
Du har fortalt om en situasjon hvor  
alt gikk galt, og dine erfaringer med å 
stå i den situasjonen. Dette har du skrevet 
om i Overlegen, og holdt en rekke fore-
drag om dette. Har det blitt bedre?  
Er sykehusene parat til å ivareta både 
pasient/pårørende og de involverte 
ansatte nå, eller kommer situasjonen 
fortsatt som en overraskelse?
«Mi oppfatning og erfaring fra å snakke 
med kolleger er at dette varierer veldig 
fra sted til sted. Jeg tror de fleste syke-

hus har akseptable rutiner for å ivareta 
pasienter og pårørende, men at det 
mange ganger glipper når det gjelder 
ivaretakelse av de ansatte. Det tragiske 
er at vi ofte er våre egne verste fiender 
fordi vi sjølsagt aldri ønsker å skade  
en pasient. Det rokker ved det mest 
fundamentale ved å være lege, og vi 
påfører mange ganger oss sjøl den 
største skaden på grunn av skyld og 
skam. Derfor er det livsviktig å ha en 
god leder som kan hjelpe i den mentale 
ryddeprosessen.

UKOM, Statens undersøkelses-
kommisjon for helse og omsorgs-
tjenesten
Som medlem av Overlegeforeningens 
styre var du en pådriver for å få en  
«ikke sanksjonerende havarikommisjon 
for helsevesenet» som til sist resulterte  
i UKOM. Hva var bakgrunnen for dette 
arbeidet?
Bakgrunnen for dette engasjementet 
var at jeg opplevde helsetilsynets til-
nærming til saker der pasienter ble 
alvorlig skadet eller døde, som full-
stendig ødeleggende for involvert 
 personell. Målet var først og fremst  

Området nordvest i Kambodsja var i 2006 
fremdeles nærmest infisert av landminer fra 
tiår med krig og konflikt.
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å finne en syndebukk, ikke å finne ut 
hvorfor ting gikk galt. Metodikken som 
Havarikommisjonen for transport 
brukte, var helt annerledes og mye mer 
konstruktiv fordi denne kommisjonen 
ikke var ute etter å straffe, men analysere 
og kartlegge hva som gikk galt og hva 
som kunne forbedres. Helsetilsynet 
hadde før UKOM en helt ubegripelig 
rolle som både tilsynsmyndighet,  
etterforskningsorgan og også den  
som tildelte straff; dvs sanksjoner. 
Helsepersonell følte seg  med rette  
helt maktesløse og rettsløse i dette 
systemet.

Ny generasjon leger er under stort 
press. Viktig å sette grenser.
Du har en datter som også er lege. Vi 
hører stadig at yngre leger ikke er like 
dedikerte til faget som dagens overleger, 
de er flinkere til å sette grener. Er det 
slik, og er det en fordel, eller er det også 
ulemper?
Jeg tror at yngre leger er like opptatte 
av jobben sin som vi var, men de står i 
et vanvittig arbeidspress som vi slapp. 
Gjennomstrømminga av pasienter er 
enorm, og kravene til dokumentasjon 
ved utskrivning er så store at de yngre 
legene ofte ikke har tid til å vente på  
at diktatene er skrevet. De ender der-
for gjerne opp med å være sitt eget 

merkantile personell. Tenk bare på 
hvor lenge en appendicittpasient lå 
inne på post for 30 år siden - nesten ei 
uke sjøl om alt var ukomplisert. Da ble 
det tid til en prat på sengekanten og til 
kaffe på vaktrommet med stødige syke-
pleiere.  Jeg ser bare fordeler med at 
folk setter grenser, men jeg skulle 
 ønske større forståelse blant leger for 
at tillitsvalgtarbeid er helt avgjørende 
for at alle skal få levelige arbeids-  
og lønnsvilkår.

Bekymret for det offentlige helsevesenet
Jeg er ekstremt bekymret for akuttbe-
redskapen på de offentlige sykehusene 
nå. Når nesten halvparten av norske 
gynekologer jobber privat, er det et 
alvorlig signal om at arbeidsforholdene 
i det offentlige er for krevende. Mi 
erfaring fra fattigere land er at et sterkt 
offentlig helsevesen er helt avgjørende 
for at alle, uavhengig av økonomisk 
bakgrunn, får nødvendig og livredd-
ende helsehjelp når sykdom og ulykker 
rammer. La oss håpe at politikere og 
helsearbeidere kan samles om å verne 
denne velferdsjuvelen.  

Det er en grunn til at skader og dødsfall etter trafikkulykker er økende både i Kambodsja 
og resten av det globale Sør

Houy C, Ha SO, Steinholt M, Skjerve E,  
Husum H. Delivery as Trauma: A Prospective 
Time-Cohort Study of Maternal and Perinatal 
Mortality in Rural Cambodia. Prehosp Disaster 
Med. 2017 Apr;32(2):180-186. doi: 10.1017/
S1049023X1600145X. Epub 2017 Jan 26. 
PMID: 28122653.

Hu J, Sokh V, Nguon S, Heng YV, Husum H, 
Kloster R, Odland JØ, Xu S. Emergency 
 Craniotomy and Burr-Hole Trephination in a 
Low-Resource Setting: Capacity Building at a 
Regional Hospital in Cambodia. Int J Environ 
Res Public Health. 2022 May 26;19(11):6471. 
doi: 10.3390/ijerph19116471. PMID: 35682054; 
PMCID: PMC9179964.

Steinholt M. Lack of earthing in Cambodia. 
Tidsskr Nor Laegeforen. 2014 Aug 
19;134(15):1484-5. English, Norwegian. doi: 
10.4045/tidsskr.14.0573. PMID: 25138410.

Steinholt M, Ha SO, Houy C, Odland JØ, 
 Odland ML. An Increased Risk of Stunting 
among Newborns in Poorer Rural Settings:  
A Cross-Sectional Pilot Study among Pregnant 
Women at Selected Sites in Rural Cambodia. 
Int J Environ Res Public Health. 2019 Oct 
29;16(21):4170. doi: 10.3390/ijerph16214170. 
PMID: 31671791; PMCID: PMC6861886.

Steinholt M, Xu S, Ha SO, Phi DT, Odland ML, 
Odland JØ. Serum Concentrations of Selected 
Organochlorines in Pregnant Women and 
Associations with Pregnancy Outcomes.  
A Cross-Sectional Study from Two Rural 
 Settings in Cambodia. Int J Environ Res Public 
Health. 2020 Oct 20;17(20):7652. doi: 10.3390/
ijerph17207652. PMID: 33092193; PMCID: 
PMC7589876.

«Save lives, save limbs» https://emj.bmj.com/
content/19/2/186.2

Resultatene etter «Delivery life support»  
kan leses her: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.
gov/28122653/

Sammen med Per Kristian Roghell i Kwa 
Zulu Natal, Sør-Afrika 2005.
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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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Of-leder Ståle Clementsen sparket i 
gang to innholdsrike dager med å ønske 
deltagerne hjertelig velkommen til Olav 
Tryggvasons by. Kort tid etter hadde 
han gleden av å introdusere tidligere 
Of-leder og nåværende president i Den 
norske legeforening, Anne-Karin Rime, 
da hun kom hjem til sine egne.

Etter dette startet det faglige pro-
grammet og første del tok for seg  
«Medvirkning, digitalisering og stand-
ardisering». Eirik N. Arnesen, konstituert 
seksjonssjef i fagmedisinsk avdeling i 
Legeforeningen, presenterte eksisterende 
utfordringer med digitalisering. Og 
hvordan han og sekretariatets e-helse-
team prøver å bidra til å få dem løst. 
Han ble etterfulgt av Nina Kongshaug, 
medisinsk direktør i Helseplattformen, 
som ga tilhørerne innsikt i den utfordr-
ende prosessen rundt innføringen av 
journalløsningen i Midt-Norge. 

Standardisering
Den svenske overlegen Stella Cizinsky 
snakket etter dette om alle utfordring-

ene knyttet til standardisering. Hun 
mener at standardisering er medisinsk 
ønsketenkning og kun har rimelig 
evidens for et begrenset antall diag-
noser og behandlinger. De algoritmer, 
apper og digitale hjelpemiddel som 
utvikles gir en falsk opplevelse av 
trygghet mener hun. Flesteparten av 
de kronisk syke pasientene krever 

individuell behandling og diagnostiser-
ingen går galt når bedside-undervis-
ning reduseres og erstattes av 
 retningslinjer. 

Cizinsky argumenterte for at stand-
ardisering medfører en stor over-
bygging av administrasjon for å booke 
utredning og behandling innenfor de 
oppsatte tidsrammene. I tillegg skal 

Overlegeforeningen
arrangerte tariffkurs 

og landsråd i Trondheim
18. – 19. oktober 2022. 

Av Tor Martin Nilsen,  
kommunikasjonsrådgiver

i Overlegeforeningen

Tariffkurs 
og landsråd 

i Trond-
heim 

Dirigent Kjetil A.H. Karlsen i sving.
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det registreres at det er blitt utført. En 
stor del av de tilførte ressursene går 
med til koordinering. Hun påpekte at 
dette er midler som kunne ha vært 
bedre anvendt og fører til at helseut-
dannede blir til rene byråkrater. 
 Rapporter skrives og virksomheter 
som kan være helt utmerkede blir  
brått kritisert fordi de ikke har gjort 
sin byråkratiske lekse.

Investeringer ved norske sykehus
Konserntillitsvalgt i Helse Sør-Øst og 
styremedlem i Of, Christian Grimsgaard, 
inntok scenen etter Cizinsky. Tema var 
investeringer og gevinstrealisering ved 
norske sykehus. Han fortalte at ved 
innføringen av foretaksreformen ble 
sykehusene underlagt regnskapslovens 
bestemmelser. I motsetning fra store 
deler av øvrig offentlig sektor – hvor 
investeringene finansieres ved direkte 
bevilgninger (unntatt kommunene) 
– finansieres investeringer i sykehusene 
ved bruk av oppspart egenkapital og 
lån. Grimsgaard mener regnskapsloven 

ikke er innrettet for store deler av 
 offentlig sektor, og særlig ikke syke-
husene. Sykehusene er ikke klassiske 
bedrifter i regnskapslovens forstand  
og skal heller ikke tjene penger i et 
marked, men distribuere helsetjenester 
i en bevilgnings¬økonomi. Det er ikke 
store nok ¬driftsgevinster i nye bygg. 
Likevel har lovens bestemmelser virket 
i mer enn 20 år og sykehusene er blitt 
tvunget til å tilpasse seg de rådende 
vilkårene. 

Vedtektsendringer
På vegne av styret og arbeidsgruppen 
som jobber med endringer av Over-
legeforeningens vedtekter la styre-
medlem Marie Skontorp fram en rekke 
forslag for landsrådet om endringer i 
foreningens vedtekter. Forslaget inne-
bar at vedtektene og valginstruksen 
blir slått sammen til et dokument, samt 
at de nye vedtektene følger strukturen 
i Legeforeningens lover. I tillegg  
ble det foreslått en rekke språklige 
endringer og å nedfelle bestemmelser 

som allerede er praksis i foreningen. 
Disse endringsforslagene ble en-
stemmig vedtatt. Landsrådet disku-
terte også andre mulige endringer av 
vedtektene, blant annet hvilke verv 
ledere i foreningen kan ha og sammen-
setningen av landsrådet. På bakgrunn 
av diskusjonen skal arbeidsgruppen  
på et senere tidspunkt komme tilbake 
med forslag om ytterligere endringer  
i vedtektene. 

Dag to
På dag to orienterte forhandlingssjef 
Hanne Gillebo-Blom og spesialråd-
giver Jørgen Hellwege fra Avdeling for 
jus- og arbeidsliv i Legeforeningen, om 
forhandlingsresultatet i hovedoppgjøret. 
Bolken førte til stort engasjement, med 
mange spørsmål og innspill fra delegat - 
ene. Før de rundt 80 deltagerne vendte 
nesen hjemover fikk de presentert et 
spennende innlegg om psykisk helse-
vern fra professor og psykiater  
Solveig Klæbo Reitan. 



Endringer i legearbeidsmarkedet
I avdeling for jus og arbeidsliv ser vi nå klare tegn til at det er  
endringer på gang i legearbeidsmarkedet. Dette gjelder både for  
sykehusleger og i kommunehelsetjenesten. Samtidig med rekrutterings-
utfordringer innenfor flere spesialiteter – også i sentrale strøk  
– skjer det noe på tilbudssiden.

Av Lars Duvaland, avdelingsdirektør, Jus og arbeidsliv, Legeforeningen››

Vikar i bemanningsforetak
En tydelig trend er at det kommer en 
rekke henvendelser knyttet til avtaler 
som inngås mellom legen og beman-
ningsforetak. Det er flere nye aktører 
på dette markedet, som synes å ha blitt 
en «vekstindustri». Flere av aktørene 
har den senere tid tatt i bruk nye og 
pågående rekrutteringsmetoder gjen-
nom direkte kontakt med leger, opp-
søkende virksomhet på faglige seminar 
mv. De regionale helseforetakene har 
reagert på enkelte av rekrutterings-
metodene og tilskrevet rammeavtale-
leverandørene på dette grunnlaget. I 
brev av 25. oktober heter bl.a følgende: 

De regionale helseforetakene ser svært 
alvorlig på aggressiv rekruttering og 
kommunikasjon rettet mot våre medar-
beidere og slik aktivitet må opphøre 
uten ugrunnet opphold. Dersom
det igjen blir avdekket slik aktivitet, vil 
de regionale helseforetakene suspendere 
eller si opp rammeavtalene med de 
 leverandørene det gjelder. 

De regionale helseforetakene hevder 
denne fremferden kan være avtale-
brudd, blant annet brudd på kravet  
til god forretningsskikk. 

Flere av aktørene tilbyr vilkår som 
umiddelbart fremstår som attraktive 
for legen. Samtidig ser vi at enkelte  
av disse opererer med vilkår som er 
mangelfulle og ikke holdbare juridisk. 
Mangel på sosiale rettigheter mv  
kan også svekke den reelle verdien  
av avtalen. 

Når legens arbeidskraft leies ut gjen-
nom et bemanningsbyrå etableres det 
et trepartsforhold mellom innleier, 
utleier og arbeidstakeren som blir  
leid ut. Legen skal være ansatt hos 
utleieren og det er utleieren som i ut- 
gangspunktet er ansvarlig for å betale 
eksempelvis lønn, sykepenger, ferie-
penger til arbeidstakeren. Innleieren 
har imidlertid et solidaransvar for 
lønn, feriepenger og annen godt - 
gjøring etter krav om likebehandling. 
Solidaransvaret er lovfestet i arbeids-
miljøloven § 14-12 c. Arbeidstakeren 
har ingen direkte kontrakt med virk-
somheten som leier inn arbeidskraft. 

Vi ser flere eksempler på at beman-
ningsforetak tilbyr legen å velge mellom 
å være ansatt eller å levere tjenester 
gjennom eget firma som selvstendig 
næringsdrivende (ofte kalt oppdrags-
taker, se nærmere om dette begrepet 
nedenfor). Dette er det etter Legeforen - 
ingens syn ikke adgang til. Dersom det 
skal inngås en avtale om utleie skal legen 
være ansatt i bemanningsforetaket.

Andre private aktører – skillet  
mellom ansatt og oppdragstaker
Det skjer for tiden en offensiv markeds - 
føring for å rekruttere leger også til 
andre helprivate aktører, herunder  
nye digitale legetjenester. Vi ser flere 
eksempler på brudd på arbeidsmiljø-
lovgivningen og kreative vilkår som  
er vanskelig for legen å overskue 
 konsekvensene av. 

Vi ser i denne sammenheng en 
 økning i saker der det må vurderes  
om legen er oppdragstaker eller ansatt. 
En oppdragstaker er næringsdrivende, 
og derfor ikke arbeidstaker i arbeids-
miljølovens forstand. Et oppdragstaker - 
forhold omfattes ikke av arbeidsmiljø-
loven, og en oppdragstaker har ikke det 
samme vern og de samme rettigheter 
som en arbeidstaker har. En oppdrags-
taker har en friere stilling i den for-
stand at vedkommende normalt sett 
ikke er underlagt sin oppdragsgivers 
ledelse og kontroll. Oppdragstakeren 
vil i praksis også i større utstrekning 
kunne utføre oppgaver for flere enn  
det som normalt gjelder for en arbeids-
taker.

Om man anses som oppdragstaker 
eller arbeidstaker har ikke bare betyd-
ning for rettigheter og plikter i selve 
arbeidsforholdet, men også for skatte-
rettslige forpliktelser, plikt for opp-
dragsiver til å betale arbeidsgiveravgift 
og sosiale ytelser. Som hovedregel er 
det virksomheten som har benyttet 
arbeidskraften som sitter med den 
økonomiske risikoen. Det vil likevel 
som regel være en fordel for legen  
selv også å treffe riktig på hvordan 
tilknytningsforholdet vurderes, ikke 
minst for å unngå uklarheter og 
ressurs krevende tvister underveis  
eller etter et avtaleforhold. Det har 
vært flere rettssaker om denne 
problema tikken, noe som er svært 
krevende for alle involverte. 

JUS FOR LEGER:
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Hvorvidt man reelt sett er arbeids-
taker eller oppdragstaker beror på en 
konkret helhetsvurdering hvor en 
rekke momenter er relevant. Dersom 
forholdet reelt sett oppfyller vilkårene 
for å være et ansettelsesforhold er det 
uten betydning hva partene har avtalt 
mellom seg. I rettspraksis er det særlig 
syv punkter som er trukket frem som 
sentrale for vurderingen av om man er 
oppdragstaker eller arbeidstaker: 

1.    Arbeidstakeren har plikt til å  
stille sin personlige arbeidskraft  
til rådighet og kan ikke bruke  
medhjelpere for egen regning. 

2.    Arbeidstakeren har plikt til å 
 underordne seg arbeidsgiverens 
ledelse og kontroll av arbeidet. 

3.    Arbeidsgiveren stiller til rådighet 
arbeidsrom, maskiner, redskap, 
arbeidsmaterialer eller andre 
 hjelpemidler som er nødvendige  
for arbeidets utførelse. 

4.     Arbeidsgiveren bærer risikoen  
for arbeidsresultatet. 

5.    Arbeidstakeren får vederlag i  
en eller annen form for lønn. 

6.    Tilknytningsforholdet mellom 
 part ene har en noenlunde stabil 
karakter, og er oppsigelig med 
 bestemte frister. 

7.    Hvis det arbeides hovedsakelig  
for én oppdragsgiver vil dette også 
kunne tale for at forholdet reelt sett 
er et arbeidstakerforhold

Konsekvenser
Legearbeidsmarkedet har vært sterkt 
dominert av offentlige arbeidsgivere 
som nærmest har vært i en monopol-
rolle. De tendensene som beskrives her 
er et uttrykk for økt konkurranse om 
legearbeidskraften. Dette skaper igjen 
muligheter for økt mobilitet i arbeids-
markedet, noe som isolert sett er en 
fordel for Overlegeforeningens med-
lemmer. Hvilke konsekvenser utvik-
lingen har for den offentlige helsetjen-
esten er et annet spørsmål. Uansett er 
det neppe tvil om at dette vil utfordre 
også offentlige helsevirksomheter til å 
revurdere sine strategier for å rekruttere 
og beholde legearbeidskraften. Dette 
er viktig for tiden som kommer, der 
offentlig helsetjeneste vil bli satt under 
stadig sterkere press som følge av den 
demografiske utviklingen mv. 

Videre arbeid 
Legeforeningen arbeider nå strategisk 
for å ivareta våre medlemmer i møte 
med disse endringene. Dette gjelder 
både medlemmer som er offentlig 
ansatt med bierverv og de som velger 
ansettelse eller oppdragsavtale privat. 
Det vil i tiden som kommer bli utar-
beidet veiledningsmateriale på bak-
grunn av de erfaringene vi høster fra 
rådgivningen i enkeltsaker. Vi vil også  
i samråd med forhandlingsutvalg ene 
og sentralstyret legge strategier for 
hvordan vi kan sørge for god ivaretak-
else av medlemmenes rettigheter  
i en økende privat sektor. 

Viktig at Legeforeningen har oversikt
Som ledd i oppfølgning og strategi  
er det viktig å ha oversikt over hvor 
våre medlemmer arbeider. Det er 
 derfor svært viktig at medlemmene 
våre sørger for oppdatering av opplys-
ningene i Legeforeningens medlems-
register. Dette gjøres under «Min side» 
på nettsidene. Videre kan det være 
grunn til å be om bistand fra Lege-
foreningens jurister til gjennomsyn  
av avtaleutkast. På den måten kan man 
unngå problemer og samtidig bidra til 
at Legeforeningen får en oversikt over 
utfordringer som kan tas opp med de 
ulike aktørene.  

JUS FOR LEGER:

Viktig at Legeforeningen har oversikt: 
Som ledd i oppfølgning og strategi er det viktig å ha oversikt over hvor våre medlemmer arbeider. Det er derfor svært viktig 
at medlemmene våre sørger for oppdatering av opplysningene i Legeforeningens medlemsregister. Dette kan du gjøre ved å 
logge inn på Min side med mobilnummeret ditt som brukernavn. Har du spørsmål om registreringen av arbeidsforhold eller 
dine medlemskap, så kontakt oss gjerne på medlem@legeforeningen.no
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Du trenger:
100-150 g smør
200 g mandler, grovt hakket (kan ristes)  
(kan erstatte en del med hasselnøtter/mørk sjokolade)
3 eggeplommer
175 g sukker
1 vaniljestang eller 1 ts ekte vaniljesukker
3 eggehviter, stivpisket
½ ts salt
2 sitroner (økologiske), revet skall (varier med f eks appelsin)
375 g hvetemel (ca.)
1 ½  ts bakepulver

Fremgangsmåte:
Rør smør og sukker hvitt og rør inn ett og ett egg.  
Vask og tørk sitronene. 
Bland inn eggehvitene.
Bland inn skall og saft av sitronene, hakkede mandler/nøtter. 
Bland sammen hvetemel, vanilje og bakepulver og tilsett i 
deigen.

Du har nå en ganske fast deig. Del deigen i 3 emner som du 
ruller til tykke pølser ca. 30 cm, og legg dem deretter på et 
stekebrett med bakepapir. Form emnene slik at de blir ca. 1,5 
cm høye og ca. 6 cm brede.

Stek biscotti ved 175 grader i (25-)35 minutter, til de er gjen-
nomstekte. Pass på mot slutten, slik at de ikke blir brent. Ta 
dem umiddelbart på et skjærebrett og skjær ca 1 cm brede 
skiver, på skrå. Etterstek de noen minutter i ovnen igjen. Av-
kjøles og oppbevares i tett boks. Bruk de også til gaver. 

Av Edith Stenberg, redaksjonskomitéen

Biscotti med sitron
››
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Bokanmeldelser:

Julesider

CARL FRODE TILLER
ASCHEHOUG, 2022, 68 SIDER. 

«DET FRAMANDE LANDET» 

Anmeldt av Mathis Heibert, styremedlem››

Carl Frode Tiller har blitt en av Norges 
mest kjente forfattere gjennom de siste 
20 år. Som nynorskskrivende Trønder 
er han en egen klasse og debuterer nå 
med sin første diktsamling – eller skal 
vi kalle det for langdikt. 

Jeg har alltid likt minimalistiske 
lyriske uttrykk, skrevet med kun små-
bokstaver og der tekstbildet er en del 
av kunsten. Boken tar oss med i Tillers 
verden da realitet og imaginasjon går 
over i hverandre. 

Leseren blir dratt med inn i suget 
som omhandler elementene, livsløp  
og død, krig og fred, sorg og glede og 
fortellerens refleksjoner beveger seg 
ofte mellom virkelighet og surrealisme. 
Tid er et relativt begrep.

«det heter ikke eg, det heiter vi
for slår kanskje ikkje hjerta dykkar i 
takt når de jobber
akkurat som når de syng i koret som 
står der og fremfører Ode til gleda frå 
morgon til kveld
for konserten berre varar og varar
fløytisten blir gravid og føder tvillingar 
før første sats er ferdig
pianisten går av med pensjon i andre
og dirigenten blir dement og sklir ut i 
marsjen du og kameratane dine framleis 
mersjerer til taktfast, jublande og med 
knytte nevar.»

Det er mye rom for ettertanke og 
sterke skildringer og uttrykk – Tiller 
tar oss med på alt dette og ved bokens 
slutt sitter jeg igjen med en følelse av 
respekt og ydmykhet over tidenes gang 
og med spørsmålet hvilken verdier 
man selv står for. 

Dette er språkkunst på høyeste  
nivå - moderne nynorsk iblandet 
 kontemporære uttrykk - som likevel 
aldri virker konstruert og som er 
 overraskende lettlest.

Boken anbefales lest helst i ett,  
i et stille hjørne med en god kopp 
 julekaffe, gnistrende peis og god 
 lenestol.
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Bokanmeldelser:

Undervisning – kommer alle leger i 
større og mindre grad i befatning med. 
Her foreligger nå en omfattende norsk 
lærebok som fremstår som aktuell for 
alle interesserte kolleger. Den er 
 systematisk oppbygget i 3 deler: 

Innledende med læringshistoriske 
tilbakeblikk på medisinerutdannelsen, 
søkelys på hva læring ER, studenten 
– og en bruksanvisning til selve boka. 

Den største delen tar for seg de ulike 
læringsarenaer systematisk og detaljert 
– her vil det være svært mye som er 
nytt, og nyttig for den generasjonen 
klinikere som selv fulgte et hoved-
sakelig forelesningsbasert studium 
(som jeg selv) og har undervist i 
 mindre grad. Skulle man ta på seg 
undervisningsoppgaver – f eks i for-
bindelse med veilederansvar for en 
spesialistkandidat etter ny struktur  
– er denne delen et praktisk oppslags-
verk i 8 kapitler som kan leses etter 
behov. Ett kapittel vies forelesningen 
– og bare det kan sies å være pirrende 
lesning for de av oss som tenker at vi 
nok har et naturlig talent for dette.  
De andre 7 er en systematisk gjennom-
gang av andre undervisningssituasjoner, 
digitale læringsressurser, simulering, 
eksamen og mange sider ved veiled-

ning. Disse kapitlene er fokusert på 
underviseren, metoder og bakgrunn 
for disse i de enkelte kapitlene. Hva 
motiverer for læring og hvordan se  
det hele fra studentens, den lærendes 
side ligger til grunn. 

Siste del er oppsummerende, reflek-
terende og har et avsluttende kapittel 
om «Å bygge pedagogisk kompetanse 
hos erfarne fagfolk» som var inspirer-
ende og ga grunn til mye ny refleksjon 
hos meg. Det er også et eget kapittel 
med fokus på kvalitetssikring av alle 
former for undervisningsarbeid her. 

Hele boken er preget av forfatternes 
solide akademisk-pedagogiske bak-
grunn, interesse for og lange erfaring 
fra studentundervisning på alle nivåer. 
Kapitlene er illustrert med morsomme 
tegninger av medisinerstudent Håkon 
Jøssang som treffer og løser opp en 
ellers mettet tekst – det er naturligvis 
mye grunnleggende pedagogisk kunn-
skap det refereres til i et omfattende 
kilderegister – som er ny for den som 
ikke selv har pedagogisk bakgrunn.

Alle kapitler av sluttes med 
 «Oppsummering», «Til refleksjon»  
– og «Anbefalt litteratur».

Boka kan leses tvers igjennom, 
 drevet av å ville oppdatere seg på alle 

nye undervisningsformer og grunn-
laget for disse, og dermed få et mer 
bevisst forhold til «det å undervise»; 
boken er ikke mer omfangsrik enn det. 
Man kan lese enkeltkapitler og plukke 
etter interesse. Veilederansvar for 
spesialistkandidater nå, krever ny 
oppdatering og denne boka er stedet  
å begynne. Bevisstgjøring av «under-
visningsrollen» en har i en klinisk 
hverdag er tilstrekkelig grunn for  
å bla i denne boka. 

Det er etter forfatternes opplysning 
den første læreboka som foreligger på 
norsk – ett eller flere eksemplarer bør 
finnes på alle avdelinger og legekontor; 
boken er lett å slå opp i – og med ikke 
altfor lange kapitler fengsles en av 
kulepunkter, tekstbokser, tegninger  
og oppsummeringer.

MONIKA KVERNENES
EDVIN SCHEI 
FAGBOKFORLAGET - 300 SIDER

LEGERS LÆRING
VEILEDER I MEDISINSK PEDAGOGIKK

Anmeldt av Arild Egge, redaktør››

Julesider
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Tidligere helseminister Bent Høie har 
skrevet en bok om håndteringen av 
pandemien sett fra eget ståsted som 
helseminister. Leger på sykehus som 
venter på ros og hederlig omtale, må 
fortsatt vente. Det er «spillet» rundt  
de politiske avgjørelsene som har 
 hovedvekt.

Det er mange detaljer om opp- og 
nedturene i smitteintensiteten under 
pandemiens forløp, som egentlig ikke 
lar seg vurdere uten å holde opp mot 
bøkene til Camilla Stoltenberg og 
 Espen Rostrup Nakstad, men boken, 
som er skrevet sammen med Høies 
taleskriver fra departementet, Jorunn 
Litland, inneholder også åpenhjertige 
innrømmelser om at beredskapen når 
det gjelder smittevernutstyr, eller  
 intensivkapasitet er for dårlig.

Ved starten av pandemien rettet 
media stort fokus på den forskjellige 
håndteringen i Sverige og Norge. I 
Sverige var det byråkratene, person-
ifisert ved statsepidemiolog Anders 
Tegnell som var frontfigur, mens det i 
Norge ble Erna Solberg og ikke minst 
Høie selv som frontet håndteringen. 
Bent Høie beskriver en gjennomgang 
 i departementet rett etter tiltredelsen 
hvor han og resten av politisk ledelse 
var blitt informert om at planverket la 

opp til at ved krisesituasjoner skulle 
Helsedirektoratet ha myndighet til å 
koordinere helsetjenestens innsats. 
Slik ble det jo ikke.

På samme måte som ministeren og 
departementet tar den koordinerende 
styringen blir det på nasjonalt nivå, 
hvor statsminister Erna Solberg eta-
blerer en politisk kriseledelse som tar 
den funksjon og plass som et kriseråd 
på embetsnivå skulle hatt. Bent Høie 
forsvarer denne avgjørelsen, og mener 
at et slikt kriseråd ville fungert som en 
kriseregjering med for mye makt.

Spillet rundt det å sikre Norge til-
gang til vaksiner vies også oppmerk-
somhet. Ifølge Høie var avgjørelsen  
om at Norge ble inkludert i EUs inn-
kjøp og distribusjon avhengig av gode 
personlige relasjoner og at EU landene 
hadde et ønske om å hjelpe oss som sto 
utenfor fellesskapet.

Boken skjemmes av enkelte person-
lige karakteristikker som at daværende 
departementsråd Bjørn-Inge Larsen 
alltid er sommerbrun, eller at Erna 
Solberg holder altfor lange og detaljerte 
innlegg i møter. Arbeid rundt andre 
helsepolitiske saker som rusreformen 
burde enten vært droppet, eller fått en 
mer utfyllende omtale.

Boken er nok for detaljert om pande-
miens svingninger, men vil sammen 
med andre bøker og rapporter sikkert 
utgjøre en helhet. Det viktigste for 
«Overlegen»s lesere er jo om myndig-
hetene har lært noe, slik at vi er bedre 
rustet ved neste katastrofe, som helt 
sikkert ikke kommer til å være lik  
som denne.  

BENT HØIE: 
GYLDENDAL

URO I KORONAENS TID

Anmeldt av Arne Laudal Refsum, redaksjonskomitéen››

Julesider



Hver eneste dag tas det tusenvis av 
prioriteringsbeslutninger i norsk 

helsetjeneste. Noen få av disse tas av 
Beslutningsforum – som er en del av 
systemet for Nye metoder. Prioritering 
av helsekronene er vanskelig, men helt 
nødvendig. Spesielt i en tid der sykehus- 
ene er i en krevende økonomisk situa-
sjon.

Et samlet Storting har sluttet seg til 
tre prioriteringskriterier som skal følges 
i helsetjenesten; nytte og effekt av be - 
handlingen, ressursbruk og hvor alvorlig 
sykdommen er. Stortinget vedtar kun 
ett budsjett, og vi kan ikke gå utenfor 
denne økonomiske rammen. Hvis vi 
for eksempel sier ja til et nytt, dyrt 
legemiddel, er det altså ingen andre 
steder å sende denne regningen til - 
annet enn at noe annet må nedprioriteres. 
Dette medfører tøffe prioriteringer og 
vanskelige valg. Helt sentralt står den 
såkalte alternativkostnaden. Det vil si 
at vi må se det nye opp mot hva som blir 
valgt bort når det innføres.

Så hvordan påvirkes sykehusenes 
budsjetter av en ja-beslutning i  
Beslutningsforum? 

Hvis vi baserer oss på urabatterte 
listepriser, så var helseforetakenes 
samlede kostnader til legemidler på 
17,1 milliarder kroner i 2021. Men Syke-
husinnkjøp gjør en omfattende og 
viktig jobb - og oppnår rabatterte pri-
ser gjennom prisforhandlinger og an-
budskonkurranser, som er en del av 
systemet for Nye metoder. I 2021 var 
den gjennomsnittlige rabatten 41 pro-
sent, slik at de faktiske samlede kost-
nadene var på 10,1 milliarder kroner. 

Når vi oppnår reduserte kostnader, 
kan vi bruke pengene på annen pasi-
entbehandling, for eksempel bidra til  
å finansiere et nytt legemiddel. Totalt 
sett ser vi derfor at kostnadsøkningen 
år for år begrenses. Utviklingen av 
legemiddelkostnadene i sykehusene 
påvirkes av mange faktorer. 

To faktorer som gir økte kostnader er
-  innføring av nye legemidler som 

 kommer på markedet. Nye legemidler 
tas i bruk i helseforetakene innenfor 
den allerede gitte budsjettrammen, uten 
ekstra tilskudd. Nye og effektive lege-
midler har ofte langt høyere priser enn 
legemidler som allerede er tatt i bruk.

-  overført finansieringsansvar. Siden 
2006 har en rekke legemiddelgrupper 
blitt overført til helseforetakenes 
finansieringsansvar innenfor områ-
der som HIV, hepatitt C, onkologi og 
sjeldne sykdommer. Med overførin-
gen av ansvar har det fulgt penger. 
Eksempelvis ble det overført 1,3 milli-
arder kroner i 2019 for å finansiere 
legemidler til sjeldne sykdommer.

To faktorer som gir  
reduserte kostnader er
-  patentfall. Når patentet til lege-

middelselskapet går ut og det blir 
konkurranse, faller typisk prisene 
med rundt 70 til 90 prosent. Raskt 
bytte til billigere medikament når 
patentet bortfaller gjør at enkelte 
helseforetak får frigjort midler de  
kan bruke til andre, nyttige ting.

-  patenterte legemidler. Noen ganger 
inngår patenterte legemidler i an-

budskonkurranse med andre sam-
menlignbare legemidler. Gjennom 
slike konkurranser oppnås besparelser 
som kan brukes på mer eller annen 
pasientbehandling. Ett eksempel 
innen onkologi er såkalte CDK 
4/6-hemmere til brystkreft. Fra 2018 
til 2022 har antall pasienter som har 
fått behandling med disse legemidlene 
doblet seg fra 300 til 600 pasienter, 
mens kostnadene har holdt seg på 
samme nivå.

Det er selvsagt variasjon i hvordan dette 
slår ut for det enkelte helseforetak. 
Noen sykehus kan ha forholdsmessig 
flere pasienter som har behov for nye 
legemidler til høyere kostnadsnivå. Og 
andre utnytter i mindre grad patentfall 
ved å ta i bruk rimeligere alternativer.

Dialog og forhandlinger med lege-
middelselskapene om pris er som 
 oftest konstruktive. Likevel, hvis ikke 
legemiddelleverandørene vet at Beslut-
ningsforum kan si nei når det er nød-
vending, vil motivasjonen for å gi 
 rabatter falle bort. Konsekvensen blir 
dyrere legemidler, noe som igjen må 
tas fra andre områder innenfor spesia-
listhelsetjenesten. Derfor er det dess-
verre noen ganger nødvendig å måtte 
vente på en innføring, slik at ikke lege-
midlene blir urimelig dyre - og ikke kan 
oppfylle Stortingets prioriteringskrav. 

For poenget er dette: Uten rabatterte 
priser på legemidlene som innføres, 
ville de kostet spesialisthelsetjenesten 
syv milliarder kroner mer i 2021. Det 
tilsvarer nesten hele driften av Stavanger 
universitetssjukehus i 2020.  

RHF-SPALTEN

Nye legemidler:
Rabattene tilsvarer drift  
av et stort sykehus 

Det kommer stadig nye og veldig nyttige legemidler på markedet  
– og mange er også livsviktige. Men medisinene er dyre. Uten  
rabatterte priser på legemidlene som innføres, ville de kostet 
 spesialisthelsetjenesten syv milliarder kroner mer i 2021. Det  
tilsvarer drift av et stort sykehus i ett år.

›› Av Inger Cathrine Bryne,
Administrerende direktør 

for Helse Vest RHF  
(og leder av Beslutningsforum)
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Som leder i spesialitetskomiteen i 
plastikkirurgi og etter mange år 

som overlege ved Rikshospitalet, har 
jeg lenge hatt lyst til å fordype meg 
mer innen ledelse. I forbindelse med et 
opphold i Boston i 2019/2020, ble jeg 
oppmerksom på Harvard University og 
deres Extension School. Harvard tilbyr 
mange ulike masterprogrammer med 
velrennomerte forelesere og et inter-
nasjonalt miljø.

Jeg valgte Master of Management 
som gir en generell lederutdanning. 
Opptaket til masterprogrammet besto 
av flere krevende tester og en lengre 
motiasjonsessay. Etter de tre første 
eksamenene, var det en utsiling av 
kandidater og bare de med best karak-
terer fikk fortsette. 

Master of Management programmet 
ved Harvard består av 12 semesterkurs 
med eksamener og omfatter bl.a. orga-
nisasjonslære, økonomi, regnskap, 
finans, markedsføring og strategi. Stu-
diet gir en teoretisk og praktisk forstå-
else av ledelse, en innføring i bedrifters 
samfunnsansvar, det fokuseres på digi-
tal markedsføring og ‘business commu-
nications’.

Undervisningen foregikk via fore-
lesninger med aktiv deltagelse, utstrakt 
bruk av ‘case studies’, en rekke gruppe-
prosjekter, presentasjoner og ukentlige 
tester eller innlevering av ‘papers’.  
Alle kursene ga 4 ‘credits’, dvs vekttall 
i det amerikanske systemet, og det ble 
gitt karakter etter hver avsluttende 
eksamen. 

Ved Harvard møter man professorer 
som er ledende innen sine felt og som 
publiserer i de mest kjente tidsskriftene. 
Læringsmiljøet er internasjonalt, og 
undervisningen har både et amerikansk 
og et globalt perspektiv. Videre ble jeg 
kjent med nye verdier og normer, noe 
som bidro til at jeg så mine norske 
verdier i et litt annet lys enn tidligere.

Masterstudiet har vært lærings-
intensivt med både grundige forbe-
redelser, aktiv deltagelse i alle fore-
lesninger og ukentlig skriftlig testing. 
Halvparten av studiet er gjennomført 
‘on campus’ på Harvard University 
under mitt opphold i Boston og halv-
parten har vært gjennomført ved siden 
av fulltids overlegestilling ved Riks-
hospitalet. Forelesningene var plassert 
så det skulle passe studenter på alle 
kanter av verden. For min del var 
 undervisningen oftest etter midnatt,  
så det var litt strevsomt å gå på jobb 
etter 3-4 timers søvn.

Likevel har læringsutbyttet fra 
 masterutdanningen vært enormt,  
og jeg har blitt introdusert for både  
ny kunnskap, nye konsepter. og en  
ny måte å tenke på. 

Jeg studerte medisin i Tyskland, men 
jeg opplevde amerikanske lærings-
metoder som mye mer effektive og 
læringsmiljøet som svært positivt.

Master of Management er en gene-
rell lederutdanning med en kunnskaps - 
plattform som kan nyttiggjøres i mange 
sammenhenger og situasjoner. Jeg har 
hatt spesielt nytte av kurs som har om- 

handlet ‘decision making’, ‘behavioral 
economics’ og ‘negotiations’. Med 
teoretisk bakgrunn er det enklere å 
analysere ulike situasjoner og gjøre 
strategiske valg. Det har vært gruppe-
prosjekter i stort sett alle fag med del-
takere fra hele verden. Det har vært 
lærerikt å jobbe tett med studenter 
med ulik bakgrunn. Tidspress og ulikt 
kulturelt utgangspunkt kan gi friksjoner, 
men som en del av læringsprosessen 
har dette også frembrakt ideer, frukt-
bart samarbeid og mange nye vennskap.

Ledelsesprinsipper kan overføres  
til alle bransjer. I og med at mine 
 medstudenter representerte mange 
forskjellige profesjoner, fikk man stadig 
belyst problemstillinger fra ulike vinkler. 
Helsetjenester er noe som ofte ble 
diskutert, og jeg hadde godt av å  
tenke nytt rundt etablerte modeller  
i det norske helsevesenet. 

Jeg vil sterkt anbefale leger å utvide 
sitt kunnskapsgrunnlag med ledelses-
studier. Flere andre utenlandske 
 universiteter tilbyr lignende master-
programmer som Harvard University. 
En internasjonal mastergrad vil kunne 
gi nye perspektiver og nye muligheter 
enten til bruk i klinisk arbeid eller i 
andre type stillinger i helsetjenesten. 
Hadde jeg visst om denne muligheten, 
hadde jeg gjennomført en master- 
grad på et mye tidligere tidspunkt  
i karrieren.  

Erfaringer fra Masterutdanning 
ved amerikansk universitet

Mange leger ser mot Universitetet i Oslo eller BI når de  
ønsker å skaffe seg lederutdanning. Min erfaring fra Harvard 
gjør at jeg kan anbefale å kikke på utenlandske alternativer, 
der en  kombinasjon av fjernundervisning og oppmøte på 
 campus ofte tilbys.

Av Marit Catherine Orhagen, mottaker av Ofs lederstipend
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Å være legeleder i sykehus

– en rollekonflikt?
Det er velkjent og omtalt at vi har bruk for leger i lederposisjoner i sykehus (1).  
Likevel kan rekruttering til lederstillinger blant leger være vanskelig. Hvis man 
spør en legeleder hvordan vedkommende havnet i den jobben er svaret ofte  
at det ikke var ens eget initiativ, og kanskje ikke noe man ønsket i det hele 
tatt. Mange tar lederjobb av pliktfølelse, at man føler man må, at det ikke er 
noen andre, eller at det er «min tur».

Av Tina Wik, Avdelingssjef leger, Ortopedisk avdeling, St. Olavs hospital

Min historie om veien 
inn i ledelse er en 

annen, og begynte med et 
besøk på sjefens kontor når 
jeg fikk nyss i at en mellom-
lederstilling skulle bli ledig. 
Jeg ga tydelig beskjed om at 
jeg ønsket at stillingen skulle 
bli lyst ut sånn at jeg kunne 
få muligheten til å søke på 
den. Heldigvis fikk jeg 
 jobben. 

Nå er det gått snart 5 år  
og det har vært spennende 
og lærerikt å være seksjons-
leder og etter hvert avdel-
ingssjef for legene ved 
 Ortopedisk avdeling, St. 
Olavs hospital. Denne høsten 
begynte jeg på master i 
 helseadministrasjon ved 
Universitetet i Oslo. Dette 
har allerede gitt et påfyll 
som var etterlengtet. Med 
sånn passe nok år med 
leder erfaring i bagasjen, er 
det motiverende å endelig 
kunne sette egne erfaringer 
inn i faglige rammer. 

Underveis i et slikt ledel-
sesstudie gjør man seg noen 
refleksjoner om hvordan  
(og hvorfor) man har havnet 
der man er, over roller og 
arbeidssituasjon. Det for-
undrer meg at ikke flere 
leger i lederstillinger aktivt 
har jaktet lederjobben. En 
studie av Spehar og medar-
beidere  kan kanskje gi noen 
svar på dette (2). Her ble  
30 sykehusledere med syke-
pleier- og legebakgrunn 
intervjuet, og man ønsket  
å se på hvordan profesjons-
bakgrunn kunne påvirke 
overgangen til lederrollen. 
Et av hovedfunnene i studien 
var at det for leger kunne 
være vanskelig å forene 

rollene som lege og leder. 
Legene rapporterte at de 
holdt fast på legerollen av  
to grunner; klinisk arbeid ga 
mening og tilfredsstillelse.  
I tillegg var utførelse av 
klinisk arbeid en måte å få 
respekt blant kolleger på. 
Resultatene som denne 
studien presenterer er 
 gjenkjennelig fra vårt dag-
lige virke. Sykepleierledere 
identifiserer seg i langt 
 større grad som ledere enn 
hva legeledere gjør. Som  
en av mine kullinger fra 
masterstudiet tørt påpekte 
etter presentasjonsrunden: 
alle legelederne sa først 
hvilken type lege de var, 
mens sykepleierne presen-

terte seg bare med leder-
tittelen.

Et av de spørsmålene som 
ofte møter en sykehuslege i 
ledelse er «hvor mye klinikk 
jobber du?» Alle vet at pasi-
entarbeid er krevende, og 
dette kan som regel ikke 
vente. Klinisk arbeid er  
med og påfører ledere som 
kombinerer klinikk og ledelse 
et stort press. I det praktiske 
daglige liv fører dette til 
gjentagende samtidighets-
konflikter. Legeledere kan 
lett bli stilt på sidelinja i 
prosesser fordi man ikke er 
tilgjengelig og opptatt med 
pasientarbeid. Det er nok 
helt naturlig at man ikke vil 
slippe sin faglige identitet 

››

       «Tiden strekker ikke til, til å være både fremst 
 faglig og drive ledelse som tar innover seg et  
               helhetlig ansvar for hele virksomheten» 
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når man som lege blir leder. 
Man har brukt mange år på 
å tilegne seg kunnskap og 
ferdigheter knyttet til en 
spesifikk del av et fag. 
 Tradisjonelt har nok også 
leger vært tydelige faglige 
ledere, hvor klinisk arbeid 
har vært en integrert del  
og sterk drivkraft i jobben.  

Rollekonflikten som illu-
streres i Spehars studie 
preges av en spagat som 
mange kliniske ledere be-
finner seg i. Tiden strekker 
ikke til, til å være både fremst 
faglig og drive ledelse som 
tar innover seg et helhetlig 
ansvar for hele virksom-
heten.  

Hva skal til for at leger 
faktisk vil og kan prioritere 
ledelse? Ikke bare motvillig 
stille seg disponibel til å ta 
jobben, men faktisk prioritere 
det i arbeidshverdagen, 
tørre å slippe seg ned og 
ikke være en spydspiss 
 faglig. Men heller skaffe  

seg innsikt i virksomheten 
og sørge for å lede gode 
prosesser med god dialog  
i hele organisasjonen? 

Og hva ser man etter hos 
en legeleder? For meg, som 
skal rekruttere ledere til min 
egen avdeling, er motivasjon 
og ambisjon for lederjobben 
veldig viktig. Jeg ønsker meg 
ledere som virkelig ønsker 
en lederjobb, og som ikke er 
redd for å identifisere seg 
som en leder. Jeg ønsker 
meg en kultur der det er 
legitimt å prioritere ledelse. 

Dilemmaet eller rolle-
konflikten som beskrives  
av Spehar og medarbeidere 
har jeg ikke noe godt svar på 
hvordan kan løses. Dette er 
noe som hver og en må finne 
svar på for seg selv. I en 
kronikk i Tidsskriftet pekes 
det på det felles ansvar vi har 
for å jobbe mot en kultur der 
rollen som legeleder aner-
kjennes og at det legges til 
rette for kompetanseheving 

både på systemnivå og lokalt 
nivå (1). Å mestre ledelse, 
både i typen oppgaver og 
mengde arbeid, kan gi mye 
mening og tilfredsstillelse i 
hverdagen. Og kanskje må 
man tørre å la ambisjoner 
for fag og akademia komme 
litt i skyggen, til fordel for 
lederambisjoner.  

Referanser

1.  Frich J.C., Spehar I.  
Ledelsesutvikling for leger. 
Tidsskrift for Den norske 
legeforening. 2018; Sep 1;  
138 (15)

2.  Spehar I, Frich J.C, Kjekshus 
E. Professional identity and 
role transitions in clinical 
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                           «Å mestre ledelse, både i typen oppgaver 
                    og mengde arbeid,  kan gi mye mening  
                           og tilfredsstillelse i hverdagen»
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Rune Heggedal leder oss gjennom 
dagens seminar hvor sentrale 

helsemyndigheter er invitert til å pre-
sentere deres helsemyndighetsområde 
og delta i en paneldebatt under siste 
halvdel av dagen. Det ene tema dreier 
seg om sentrale helsemyndigheter; 
hvordan er de organisert? Hvilke 
 ansvarsområder har de? Hvem gir 
hvilke type råd? Det andre tema går  
på hva er forsvarlig praksis? 

Ståle Clementsen, leder av Overlege-
foreningen, ønsker alle velkommen  
til Legenes hus og til seminar for lege-
ledere. Clementsen informerer om at 
medlemstilbudet som Overlegeforen-
ingen har også gjelder for legeledere. 
Tillitsvalgte for medlemmene er og 
tillitsvalgte for legeledere. Ansvaret 
legeledere har i sykehus er noe andre 
overleger ikke har, så dette seminaret 
er et medlemssupplement til denne 
medlemsgruppen av Overlegeforen-
ingen. 

Helse og omsorgsdepartementet (hod) 
ved departementsråd Cathrine Lofthus 
Cathrine Lofthus innledet med å for-
klare generelt om hvordan maktfor-
delingsprinsippet er mellom regjering 
og departementene og spesielt hvor-
dan Helse- og omsorgsdepartementet 
(HOD) er organisert. Lofthus gikk 
videre med å forklare hvordan HOD 
utøver myndighet gjennom enkelt-

vedtak og forskrifter, gjennom sektor-
politikk og gjennom etats- og eier-
styring. Seminardeltakerne fikk og et 
innblikk i hvordan HOD´s varslings-  
og rapporteringslinjer er ved bered-
skap og kriser. De regionale helsefore-
takene utarbeider årsrapporter som 
behandles i HOD´s foretaksmøte i juni 
hvert år. Avslutningsvis illustrerer 
Lofthus hvordan politikkutvikling 
skjer ved å vise et sektordiagram med 
storting, regjering, departement, parti 
og profesjonsforeninger og media. 

Helsetilsynet ved  
direktør Jan Fredrik Andresen
Jan Fredrik Andresen innleder med å 
vise hvor Helsetilsynet er organisert i 
linje rett under HOD og har overord-
net faglig styring av statsforvalteren. 
Helsetilsynet har som formål å styrke 
sikkerhet og kvalitet i virksomhetene 
de har tilsyn med. Andresen forklarer 
hvordan tilsynsarbeidet er todelt med 
forebyggende tilsyn hvor Helsetilsynet 
skal være proaktivt forebyggende og 
tilsynssaker; det reaktive hvor hendel-
ser har skjedd.  Andresen forklarer og 
hvordan arbeidsdelingen mellom stats-
forvalteren og Helsetilsynet er; mens 
statsforvalteren mottar det meste av 
henvendelser om mulig svikt i tjenesten, 
behandler Helsetilsynet saker over-
sendt fra statsforvalteren i tillegg  
til varsel etter Spesialisthelsetjeneste-

loven §3-3a, tilsyn med blodbanker, 
helseforskning og vurderer konsekvens 
av lovlige arbeidskonflikter. Andresen 
viser og hvordan statsforvalterens 
behandling av henvendelser om mulig 
svikt i tjenesten utføres; det har den 
siste tiden vært en dreining mot at 
virksomhetene selv skal ta ansvar for  
å kontakte pasienten og oppfølging av 
hendelsen. Andresen tar opp en verdi-
messig utfordring i saker som under-
søkes nærmere; forholdet mellom den 
juridiske tilnærming; den normrasjo-
nelle tilnærming og den medisinske 
tilnærming; den formålsrasjonelle 
tilnærming. Andresen understreker  
at Helsetilsynet og statsforvalteren i  
en tilsynssak skal være opptatt av å 
undersøke; Hvordan var det der og da? 
Hvilke handlingsmuligheter var det 
der og da for legen eller annen helse-
arbeider? Avslutningsvis viser Andresen 
seminardeltakerne sammenhengen 
mellom god praksis og forsvarlig 
 virksomhet. 

Folkehelseinstituttet (FHI)  
ved direktør Camilla Stoltenberg
Camilla Stoltenberg åpner med å for-
telle historisk om hvordan Folkehelse-
instituttet (FHI) ble dannet. FHI har 
kunnskap, beredskap og infrastruktur 
som et 3-delt ansvarsområde. 

Stoltenberg innleder så med å for-
klare at: «Både befolkningen og myn-

Sentrale helsemyndigheter: 
Hvordan er de organisert 
& hvilke ansvarsområder har de?

Marieke Claessen, leder av lederutvalget; åpner seminaret med å ønske  
alle  velkommen og Claessen understreker at OF´s lederutvalg er spesielt  
glad for at de inviterte innenfor ulike sentrale helsemyndigheter ville stille  
på dagens seminar.

Seminar for legeledere i Overlegeforeningen 15.11.22

Av Solveig Nergård, medlem i Ofs lederutvalg og styremedlem Of
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dighetene trenger kunnskap om helse 
og helsetjenester for å kunne ta gode 
avgjørelser», og forklarer så hvordan 
FHI er kunnskapsprodusent som b i-
drar til bedre helse- og omsorgstjen-
ester. 

Når det gjelder beredskap opplyser 
Stoltenberg at det handler om å inden-
tifisere helsetrusler raskt og iverksette 
effektive tiltak som beskytter liv og 
helse. Seminardeltakerne får også høre 
mer inngående om FHIs ulike bered-
skapsoppgaver; bl.a. smittevernbered-
skap og vaksineberedskap og forsyning. 
Det er FHI som forvalter nasjonale 
helseregistre, referanselaboratorier  
og sørger for vaksineforsyning for på 
denne måte leverer infrastruktur til 

befolkningen. Stoltenberg opplyser om 
FHI´s folkehelsemål i Norge som er at 
Norge skal være blant de tre landene i 
verden som har høyest levealder, at 
befolkningen skal oppleve flere leveår 
med god helse og trivsel og at man 
sammen skal skape et godt samfunn 
som fremmer helse i hele befolkningen 
og reduserer sosiale forskjeller. Skje-
matisk opplyser Stoltenberg at man 
kan si at FHI er kunnskapsleverandør 
og rådgiver mens Helsedirektoratet er 
fagmyndighet og rådgiver. 

Helsedirektoratet (HDIR) ved assis-
terende direktør Olav Valen Slåttebrekk
Olav Valen Slåttebrekk forteller om 
Helsedirektoratets sitt samfunnsopp-

drag, roller og oppgaver. Helsedirekto-
ratet er ansvarlig for å utvikle retnings-
linjer, råd og utvikle tjenester. Over - 
ordnet er de andre rollene forvaltning 
og drift, iverksette politikk og håndtere 
kriser. Slåttebrekk viser de ulike leddene 
fra politisk visjon til praktisk handling; 
Helsedirektoratet utreder hvordan 
politikk på et gitt helseområde kan 
utvikles ved å involvere brukere, helse-
tjenesten og bruk av virkemidler for å 
få det til. Så vil politikerne vurdere 
Helsedirektoratets utarbeidete forslag, 
beslutter og ber Helsedirektoratet 
iverksette beslutningene. Slåttebekk 
går igjennom Helsedirektoratets plass  
i forvaltningen og hvordan Helsedirek-
toratets plassering i forhold til regionale 
helseforetak helseforetakene. Slåtte-
brekk avslutter med å fortelle at målet 
med arbeidet Helsedirektoratet gjør er 
å bidra til god helse og redusere helse-
forskjeller, være med på at flere får  
god og sikker behandling og omsorg  
og at pasientene møter en samordnet 
helsetjeneste.  

Deltakere på seminaret var engasjerte; noe 
som førte til mange gode spørsmål, dialoger 
og svar mellom paneldeltakerne som bestod 
av de inviterte topplederne og deltakerne på 
seminaret. 



Det handler om 
en enklere hverdag

DU KAN LESE MER OM ELIQUIS PÅ ELIQUIS.NO 

Direkte oppstart med 10mg** (tablett) dosert to ganger daglig2 de første 7 dagene, etterfulgt av 5mg 
to ganger daglig, for behandling av akutt DVT og behandling av LE hos voksne pasienter.

Eliquis er den eneste NOAK som har vist sammenlignbar 
EFFEKT og forekomst av ALVORLIGE BLØDNINGER vs. LMWH*, 
uten å øke risiko for alvorlige eller ikke-alvorlige GI BLØDNINGER 
hos pasienter med kreft og VTE vs. LMWH*2-6

REFERANSER: 1. M. Quante , I. Thate-Waschke , M. Schofer. What are the reasons for patient preference? A comparison between oral and subcutaneous administration. Z Orthop Unfall, 2012 
Sep;150(4):397-403. doi: 10.1055/s-0031-1298347. Epub 2012 Mar 15.. www.folkehelseinstituttet.no. 2. ELIQUIS preparatomtale (SPC). www.legemiddelverket.no 3. Agnelli G, Becattini C, Meyer 
G et.al. Apixaban for the Treatment of Venous Thromboembolism Associated with Cancer. NEJM.org. DOI: 10.1056/NEJMoa1915103. March 29, 2020. 4. Pradaxa preparatomtale (SPC), www.
legemiddelverket.no 5. Xarelto preparatomtale (SPC), www.legemiddelverket.no 6. Lixiana preparatomtale (SPC), www.legemiddelverket.no. 

# målt i antall personer som har fått et legemiddel utlevert fra apotek i løpet av 2020. * LMWH = lavmolekylære hepariner. Studien3 sammenlignet apixaban vs dalteparin. ** To tabletter a 5mg 
morgen (10mg) og to tabletter a 5mg kveld (10mg) de første syv dager, deretter 5 mg morgen og kveld. GI-blødninger=Gastrointestinal blødning, DVT=Dyp venetrombose, VTE=Venøs tromoembo-
lisme, LE=Lungeemboli. NOAK = Non-vitamin K antagonist oral antikoagulant.
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Det handler om 
en enklere hverdag

Pakninger og priser: Eliquis 2.5mg: 20 stk. (blister) kr 284,80, 168 stk. 
(blister) kr 2118,50. Eliquis 5mg: 28 stk. (blister) kr 384,20, 168 stk. 
(blister) kr 2118,50.

For fullstendig informasjon, se ELIQUIS preparatomtale og SPC  
tilgjengelig på www.legemiddelverket.no

Versjon 1

Refusjon: Refusjon 2B01A F02 og refusjonskoder: Apiksaban – 2.5mg og 5 mg. 
Refusjonsberettiget bruk: Behandling av dyp venetrombose (DVT) og lungeemboli 
(LE), og forebygging av tilbakevendende DVT og LE hos voksne pasienter.

ICPC:  K93 LUNGEEMBOLI
ICPC:  K94 DYP VENETROMBOSE 
ICD:    I26 LUNGEEMBOLI 
ICD:    I82 ANNEN EMBOLI OG TROMBOSE I VENER
Vilkår: Ingen spesifisert Oppdatert mai 2022. PP-ELI-NOR-2074. 432-NO-2200204 AD: 06.2022

Hva gjør behandling av VTE ved kreft 
spesielt utfordrende? Skann QR-kode for 
å se webinar med internasjonale eksperter 
og nasjonalt ekspertpanel.

VIKTIG SIKKERHETS- OG FORSKRIVNINGSINFORMASJON
Eliquis® (Apiksaban) Utleveringsgruppe: C, Reseptbelagt legemiddel. 

Indikasjon: Behandling av dyp venetrombose (DVT) og lungeemboli (LE), og 
forebygging av tilbakevendende DVT og LE hos voksne.

Dosering og administrasjonsform: Behandling av DVT og LE Normaldosering: 10 
mg tatt oralt 2 × daglig i de første 7 dagene, etterfulgt av 5 mg tatt oralt 2 × daglig.
Forebygging av residiverende DVT og LE (VTEt) Normaldosering: 2,5 mg 2 × daglig. 
 
Vanligste bivirkninger: Vanlige bivirkninger er økt blødningsforekomst. Pasient-
en bør følges nøye med tanke på tegn til blødning, som kontusjonsblødning, 
neseblødning, hematom, hematuri og GI-blødning. Andre vanlige bivirkninger 
kan være anemi, trombocytopeni og hudutslett. Alvorlige blødninger som 
hjerneblødning og intraabdominal blødning er definert som sjeldne bivirkninger.

Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene. Aktiv, klinisk signifikant 
blødning. Leversykdom assosiert med koagulopati og klinisk relevant blød-
ningsrisiko. Lesjoner eller tilstand som vurderes som signifikant risikofaktor for 
alvorlige blødninger. Samtidig behandling med andre antikoagulantia, unntatt 
under spesifikke forhold rundt bytte av antikoagulantbehandling, når UHF er gitt 
ved doser som gjør det nødvendig å opprettholde et åpent sentralvenøst eller 
arterielt kateter.

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON VED BRUK AV ELIQUIS TIL 
PASIENTER MED VTE:

• Ikke anbefalt til pasienter med alvorlig nedsatt leverfunksjon
• Ikke anbefalt til pasienter med kunstige hjerteklaffer
• Kontraindisert ved tilstander som gir økt risiko for alvorlig blødning. 

Dette kan inkludere gjeldende eller nylig gastrointestinal blødning, 
tilstedeværelse av ondartede svulster med høy risiko for blødning eller 
ved samtidig bruk av andre antikoagulantia

• Apiksaban er ikke anbefalt som et alternativ til ufraksjonert heparin 
hos pasienter med lungeemboli som er hemodynamisk ustabile, eller 
som kan få trombolyse eller pulmonal embolektomi

• Før oppstart av apixaban ved behandling av DVT og LE hos pasienter 
med kreft, skal man gjøre en nøye vurdering av fordeler versus risiko

• Noen krefttyper, som hjernetumor, cerebrale metastaser og akutt 
leukemi ble eksludert fra studien som undersøkte bruk av Eliquis som 
behandling av DVT og LE til pasienter med aktiv kreft

Interaksjoner: Hemmere av CYP3A4 og P-gp: Samtidig bruk av 
preparater som er sterke hemmere av både CYP3A4 og P-gp, som 
azolantimykotika (f.eks. ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol og 
posakonazol) og hiv-proteasehemmer (f.eks. ritonavir) anbefales ikke



Å bygge arenaer for eksternt samar-
beid og klinikerinvolvering er et 

uttalt mål for Legeforenings fagakse. 
Et viktig tiltak i dette arbeidet er å få 
på plass avtaler med eksterne aktører 
om at fageksperter skal oppnevnes 
etter forslag fra aktuelle fagmedisinske 
foreninger (FMF). Den første eksterne 
instansen Legeforeningen fikk på plass 
en slik avtale om klinikeroppnevning 
med, var Statens legemiddelverk. Med 
den nye intensjonsavtalen med RHFe-
ne nås en ny milepæl for fagaksen i 
Legeforeningen. Dette er med på å 
gjøre fagaksen og FMF-ene mer til-
gjengelig for myndighetene. Ved å tilby 
faglige ressurser til myndighetsstyrte 
organer og prosesser, i dette tilfellet til 
Nye metoder, bidrar Legeforeningen, 
gjennom FMF-ene, til økt pasientsik-
kerhet og faglig kvalitet. Det vil forhåp - 

entlig også få positive ringvirkninger 
for fagmiljøene og enkeltmedlemmer.

«Femte vei inn»
Tidligere var det kun RHFene som 
oppnevnte kliniske eksperter til det 
nasjonale systemet for å prioritere 
 hvilke medisinske metoder eller tiltak 
som skal innføres i, og finansieres av 
den norske spesialisthelsetjenesten. 
Intensjonsavtalen innebærer at relevante 
FMF-er inviteres til å foreslå medisinske 
fageksperter til Nye metoder. FMF-enes 
fageksperter kommer i  t illegg til fag-
eksperter foreslått av de fire RHF-ene. 
FMF-ene blir dermed en «femte vei 
inn». De medisinske fagekspertene  
skal involveres både før, under og etter 
metodevurdering. Alle medisinske fag-
eksperter, uavhengig av oppnevnings-
vei, gis samme vilkår for arbeidet.

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

››

Milepæl for fagaksen: 
Intensjonsavtale med Nye metoder 
om klinikerinvolvering

Legeforeningen og de regionale helseforetakene (RHF-ene) 
ble nylig enige om en intensjonsavtale om rekruttering og 
involvering av medisinske fageksperter fra fagmedisinske 
foreninger (FMF-ene) i prosesser i Nye metoder. Intensjons-
avtalen er viktig ikke bare for å sikre faglig kvalitet i 
 prosessene i Nye metoder, men den er også en aksept  
for og anerkjennelse av at Legeforeningens FMF-er er  
en sentral rekrutteringskilde for medisinsk fagekspertise. 
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Ønske om økt klinikerinvolvering
Intensjonsavtalen ble offentliggjort 
4.10.2022 i forbindelse med at RHF-
enes statusrapport til Helse- og om-
sorgsdepartementet om oppfølging  
av evaluering av Nye metoder, ble 
 publisert på nettsiden til Nye metoder. 
 Intensjonsavtalen mellom RHF-ene  
og Legeforeningen er i statusrapporten 
knyttet opp mot departementets opp-
drag til RHF-ene om tiltak for økt 
 klinikerinvolvering i systemet for  
Nye metoder. Statusrapporten redegjør 
for RHF-enes arbeid med å etablere 
struktur for økt involvering av medi-
sinske fageksperter (legespesialister), 
så vel som andre kategorier fageksperter 
(ikke-leger) i Nye metoder. I evaluer-
ingen av  Nye metoder fremkom kritikk 
fra flere hold om at systemet har for 
lite åpenhet rundt prosessene. Den nye 
avtalen kan også oppfattes å represen-
tere en kile inn i et hittil nokså lukket 
system ved at også fageksperter 
 utenfor RHFene inviteres inn.

Involvering i hele prosessen
For fagaksen har det vært viktig med 
tidlig klinikerinvolvering for å finne  
de riktige metodene og komme med 
spissede bestillinger. Samarbeidet som 
en nå har fått på plass innebærer at 
fagekspertene involveres på alle trinn 
av prosessen:

-    Før behandling av saken  
(metodevarsel og metode-
vurdering) i Bestillerforum: 
Innspill fra relevante FMF til 
 metodevarsel og bestilling av 
 metodevurdering

-    Etter at Bestillerforum har  
besluttet at det skal gjennom-
føres en metodevurdering: 
 Medisinske fageksperter rekruttert 
fra relevante FMF bistår metode-
vurderingsarbeidet

-    Før behandling av saken  
i Beslutningsforum: Medisinske 
fageksperter, eventuelt relevante 
FMF, konsulteres ved behov for 
innspill utover metodevurdering-
enes beslutningsgrunnlag.

FMF foreslår, Nye metoder oppnevner
Avtalen legger opp til at FMF foreslår 
kandidater for det aktuelle arbeidet, 
men at den formelle oppnevningen 
gjøres innenfor systemet Nye metoder. 
Intensjonsavtalen vil bli fulgt opp med 
en prosedyre som beskriver samar-
beidet mellom Nye metoder/RHF-ene 
og Legeforeningens fagmedisinske 
foreninger nærmere, i tillegg til en  
plan for evaluering av hvordan avtalen 
fungerer i praksis. Intensjonsavtalen 
skal evalueres etter ett år. 

Mange har bidratt
Å få  på plass en slik avtale som nå  
foreligger, har det blitt arbeidet for 
lenge og det har blitt lagt ned en for-
midabel innsats av Legeforeningens 
sekretariat i samarbeid med berørte 
FMF-er for å få dette på plass i flere år. 
Dette er også en fin anledning til å 
takke Norsk onkologisk forening, 
Norsk nevrologisk forening og andre 
fagmedisinske foreninger for betydelig 
bidrag til arbeidet med klinikerinvol-
vering i Nye metoder. Det er også 
 enkeltpersoner som har engasjert seg  
i dette arbeidet og blant disse vil jeg 
nevne spesielt Daniel Heinrich, leder  

i Norsk onkologisk forening, som 
 gjennom flere år har bidratt som 
 Legeforeningens representant i tidligere 
Referansegruppe for Nye metoder 
samt i evalueringen og har gitt innspill 
til videreutvikling av Nye metoder med 
særlig fokus på styrket klinikerinvol-
vering i prosessene i Nye metoder.  

De fagmedisinske  
foreningene må forbedrede seg
Sekretariatet i fagavdelingen er nå  
i full gang med å utarbeide den nye 
prosedyren. Sekretariatet foreslår at 
alle FMF-ene etter hvert etablerer 
enten et utvalg eller oppnevner en 
ansvarlig person som kan håndtere 
forespørsler fra Nye metoder. Her 
gjelder det å  kjenne sin besøkelsestid 
og være leveringsdyktige på å gi kvali-
fiserte råd når Nye metoder etterspør 
vår kompetanse, men kjenner jeg enga-
sjementet i de fagmedisinske forening-
ene riktig, vil ikke dette by på problem. 
Mange av de fagmedisinske foreningene 
står allerede klare til å ta fatt på dette 
arbeidet.  

Legeforeningens fagakse

Fornøyd med Nye metoder: Anita Lyngstadaas, Ståle O. Sagabråten og Bente Kristin Johansen
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I flere europeiske land er geriatri ikke 
underlagt indremedisin, og fungerer 

som et eget selvstendig fagfelt delvis 
utenfor sykehusmedisinen. Som en av 
få ikke-organrettet spesialiteter har 
faget jobbet med å få ordentlig fotfeste. 
Vi har bygget stein på stein, og resul-
tatet er at faget aldri har stått sterkere 
enn nå med 6 professorater, over 150 
spesialister og 70 LIS i utdanning;  
vi opplever god rekruttering, økende 
annerkjennelse og etterspørsel etter 
vår kompetanse.

Geriatrien sin styrke ligger i den 
holistiske og tverrfaglige tilnærmingen 
til pasienten. Tett samarbeid med 
 sykepleier, ergoterapeut, fysioterapeut, 
sosionom og logoped er essensielt for  
å kunne kartlegge pasientens utford-
ringer og behov, for deretter å behandle 
og igangsette rehabilitering. 

Pasientgruppen er primært eldre og 
sårbare/skrøpelige pasienter, ofte med 
sammensatte problemer. Dette fordrer 
bred indremedisinsk kunnskap, kombi-
nert med kunnskap om aldring, alders-
relaterte endringer og sykdom. I tillegg 
kreves særskilt kunnskap om legemid-
delbruk hos disse pasientene inkludert 
fokus på å begrense polyfarmasi.

Kognitiv svikt og hjerneslag er store 
folkesykdommer, som geriatrien har 

hatt et ansvarsområde for i Norge. Per 
i dag lever over 100 000 mennesker i 
Norge med demens, og trolig vil antallet 
dobles i løpet av de neste tjue årene 
som et resultat av en aldrende befolk-
ning. Kunnskap om risikofaktorer for 
kognitiv svikt og demens, og nye høy-
avanserte diagnostiske verktøy har 
gjort at man kan stille diagnosen tid-
ligere, og at man kan initiere intensi-
vert kontroll og oppfølging av risiko-
faktorer. Siste årene har det også 
kommet lovende legemiddelresultater 
på Alzheimer sykdom. Det er derfor 
håp om at man om noen år kan tilby 
sykdomsmodifiserende behandling  
til denne pasientgruppen.        

Hjerneslag har pallplass over verdens 
ledende dødsårsaker, og i Norge har vi 
omlag 12 000 hjerneslag årlig. Også her 
opplever vi en rivende utvikling og stor 
forskningsaktivitet, som gjør at hjerne-
slagmedisin i dag er blålysmedisin, 
hvor geriatere går trombolysevakt og 
står i front i akuttmottak. Ved flere 
sykehus i Norge er slagenheten drevet 
av geriatere. Vi kan i dag tilby blod-
proppløsende behandling og trombe-
fisking, som har medført at fleste-
parten av de som rammes av iskemisk 
hjerneslag i dag kommer fra slitt slag 
med et godt funksjonsnivå. Utredning 

av årsak og sekundærforebyggende 
behandling krever også inngående 
kunnskap om hjerte- karsykdom og 
ultralyd.

Bred geriatrisk vurdering (compre-
hensive geriatric assessment (CGA) 
brukes til å kartlegge skrøpelighet 
(frailty) og motstandsdyktighet 
 (resilience). Grad av skrøpelighet har 
vist seg å være en svært robust og god 
prediktor for negativt utkomme.  I 
tillegg er det viktig å ha dette med i 
betraktning for å unngå at de friskeste 
eldste underbehandles og  at de 
 skrøpeligste eldste overbehandles. 

Geriatrisk vurdering, inkludert 
 skrøpelighetsvurdering, etterspørres  
i økende grad av andre fagfelt. Et eks-
empel er ortogeriatri, hvor man i en 
studie fra St. Olavs hospital/NTNU i 
2015 (Saltvedt et.al) viste at kombina-
sjonen av ortopedisk og geriatrisk 
behandling ga bedre funksjon og var 
mer kostnadseffektivt, sammenlignet 
med standardbehandling ved hofte-
brudd. Vi ser også økt etterspørsel 
forut for kirurgi, med preoperative 
vurderinger inkl TAVI, og geriatrisk 
vurdering i forkant av oppstart av 
 onkologisk behandling (onkogeriatri). 
Ved oppstart av avansert og krevende 
behandling til eldre og komplekse 

Legeforeningens fagakse

Av Paal Naalsund (leder), Håkon Ihle-Hansen (nestleder)  
og Kristin Mork Hamre (sekretær), Norsk forening for geriatri
››

Geriatri:

Et fag med fremtid
Geriatri er et ungt fag, først etablert i 1950-årene,  
og ble i Norge først innlemmet som grenspesialitet  
i indremedisin i 1974. Samme år ble Geriatrisk  
forening grunnlagt.
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 pasienter generelt, f.eks dialyse, 
 anbefaler vi at man vurderer å gjøre  
en skrøpelighetsvurdering. Her kan 
f.eks en sykepleier innen respektive fag - 
felt gjennomføre med basal screening, 
og ved positive funn/usikkerhet konfe-
rere videre med geriater. Kartlegging 
av skrøpelighet og risikofaktorer, gir 
også mulighet for prehabilitering og 
rehabilitering. Vi forventer et større 
samarbeid på tvers av spesialitet/gren-
spesialitet i årene som kommer i takt 
med at pasientene våre stadig blir eldre 
og mer komplekse. En forutsetning blir 
da at det etableres flere utdannings-
stillinger og overlegestillinger på 
 norske sykehus! 

Delir er svært vanlig blant akutt syke 
mennesker. Risiko for delir øker ved 
økende alvorlighetsgrad av sykdom  
og ved avtagende kognitiv reserve-
kapasitet. Dette gjør at delir er vanlig 
på intensiv avdelinger (alvorlig syk-
dom) og i avdelinger hvor pasientene 
har høy alder (redusert kognitiv 

 reservekapasitet). Det er anslått at  
ca 25% av pasienter innlagt på medi-
sinske avdelinger og nær 50% av hofte-
bruddpasienter utvikler delirirum i 
forløpet. Forvirrede, og tidvis urolig  
og agiterte pasienter kan være ut-
fordrende å håndtere på en sengepost. 
Geriatrien har lang erfaring og kunn-
skap om hvordan vi skal håndtere og 
behandle delir.     

Vi har en stor forkjærlighet for  
alle eldre, selv om nytten av geriatrisk 
behandling er best dokumentert hos 
pasienten som er sårbar til moderat 
skrøpelig (svarende til Clinical frailty 
scale 4-6). Hvis pasienter innlegges 
med funksjonssvikt og er i denne 
 kategorien bør de prioriteres til  
en geriatrisk sengepost.     

Det er stor aktivitet innad i Norsk 
forening for geriatri, inkludert i fag-
gruppene («SIG: Special Interest 
Groups) innen; palliasjon, demens, 
delirium, skrøpelighetsvurderinger, 
hjerneslag og ortogeriatri. Annen  

hvert år støtter foreningen unge, 
 lovende geriatere med stipend til  
å delta på EAMA (The European 
 Academy for Medicine and Aging). 

Torsdag 27.10 ble det årlige geriatriske 
høstmøtet arrangert på Legenes Hus i 
Oslo. Det var ny deltakerrekord med 
nesten 90 fremmøtte. Vi er fremdeles et 
lite fag med de fordelene og ulempene 
det innebærer. Et oversiktlig miljø gir 
mulighet for gode og nære relasjoner, 
et inkluderende miljø, og ikke minst 
muligheten til å kunne være med på å 
forme faget vårt. 

Vi skal opp og frem, og vi ser frem  
til flere og spennende samarbeid med 
dere.  

Legeforeningens fagakse

Styret: Fra venstre Elisabeth Egstad (Kristiansund), Paal Naalsund (Haraldsplass), Julia Kubiak (UNN), Kristin Mork Hamre (Ahus),  
Håkon Ihle-Hansen (Bærum). Lite bilde av Susanne Hernes (Arendal), styremedlem.



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



DET ENESTE
FASILITERTE SUBKUTANE
IMMUNGLOBULINET (fSCIG)1,2 
Hvorfor velge mellom IVIG og SCIG, 
når du kan få fordelene av begge?2-4

UTVALGT PRODUKT- OG SIKKERHETSINFORMASJON HYQVIA1,6

Indikasjon: Erstatningsterapi hos voksne, barn og ungdom (0-18 år) ved: Primære immunsviktsykdommer (PID) med nedsatt antistoffproduksjon. Sekundære immunsviktsykdommer 
(SID) ved alvorlige eller tilbakevendende infeksjoner, ineffektiv antimikrobiell behandling og enten påvist spesifikk antistoffsvikt (PSAF)‡, eller IgG-nivå i serum <4 g.
Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene eller humane immunglobuliner (IgG), spesielt i svært sjeldne tilfeller av IgA-mangel når pasienten har antistoffer mot IgA. Kjent 
systemisk overfølsomhet overfor hyaluronidase eller rekombinant human hyaluronidase. Skal ikke gis i.v. eller i.m.
Advarsler og forsiktighetsregler: Potensielle komplikasjoner kan ofte unngås ved å infundere preparatet sakte til å begynne med, og sikre at pasienten overvåkes nøye for ev. 
symptomer gjennom hele infusjonsperioden. Hvis HyQvia ved et uhell blir administrert inn i en blodåre, kan pasienten utvikle sjokk.
Bivirkninger: Bivirkningene som ble rapportert hyppigst med HyQvia, var lokale reaksjoner som smerter på infusjonsstedet (inkl. ubehag, ømhet, smerter i lyske). Systemiske bivirkninger 
som ble rapportert hyppigst, var hodepine, utmattelse og pyreksi. Flertallet av disse bivirkningene var milde til moderate.
Pakninger og priser: 100 mg/ml. 25 ml: kr 2164. 50 ml: kr 4291,80. 100 ml: kr 8547,40. 200 ml: kr 17058,60. 300 ml: kr 25569,80. HyQvia er med i anbudet ”LIS 2022 - Plasmaderiverte 
legemidler” med rabatterte priser.
Refusjon: H-resept: J06B A01 Hyaluronidase, Immunglobulin. Reseptgruppe: C
Ved forskrivning: Fullstendig informasjon om bivirkninger, forsiktighetsregler og interaksjoner, graviditet og amming, se godkjent preparatomtale.

‡PSAF: Mangel på ≥2 × økning i IgG-antistofftiter etter pneumokokkpolysakkarid- og polypeptidantigenvaksiner.
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Gir fleksibilitet til å infundere hjemme med*:
• 1 nålestikk1,2,†

• 1 infusjonssted1,2,5†

• 1 gang i måneden1†§ 

* Etter innledet hjemmebehandling styrt av lege, overvåkning og opplæring av pasienten1

† Opptil 600 ml. Ved volum >600 ml kan to infusjonssteder benyttes5

§ Hver 3.–4. uke. Dosering og behandlingsfrekvens avhenger av indikasjon1
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