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Kjære kolleger

M

ed krigen rasende i Ukraina på
4. måneden, forventede energiog matvareproblemer for Europa og
verden, kjennes det litt perifert å
fokusere på rekrutteringsproblemer
og annen «navlelo» i norsk helsevesen.
Likevel følger vi opp problemstillingen
med innspill fra noen flere spesialiteter
– og vi har hentet inn noen små situasjonsrapporter angående arbeidsforholdog miljø i de nyeste sykehusene i landet.
Nye og stilige bygg har mye å tilføre
arbeidsgleden, og pasientene får det
stort sett mye bedre enn i gamle, slitte
lokaler. Mange fraflyttede norske sykehus er delvis kondemnable før nytt er
realisert, flere har brakkeløsninger –
som regel bygget for å løse et kontorplassproblem på slutten av et sykehus
funksjonstid. Vi har i OVERLEGEN
hatt mye fokus på utfordringer ved vår
tids sykehusbygging - for å si det forsiktig. Hovedproblemet er byggenes
størrelse og kapasiteten man planlegger: Det blir for trangt og kapasiteten
man mener er dekkende – er preget av
altfor optimistiske beregninger – for å
komme i mål med prosjektbudsjettet!
Eksemplene er velkjente fra det siste
ti-året, AHUS, Kalnes og Kirkenes.
Som regel er det kontorkapasiteten
som rammes – man argumenterer for
«clean-desk»-løsninger; ikke alle er på
jobb samtidig, må vite. Det er likevel
verre å forstå at det skal skorte på
undersøkelsesrom, det legger direkte
hindringer i veien for effektiv drift
- og burde være noe man ikke skulle

behøve å diskutere? Operasjonsstuer
er for få – og små, etter de knappest
mulige beregninger. Det er derfor svært
betimelig at Nordöl har utarbeidet en
erklæring til helsemyndigheter i alle
de nordiske land, om å innføre nye
standarder for sykehusbygg. Det er et
uttrykk for at urealistiske premisser
for denne type prosjekter, er et nordisk
fenomen – ikke noe vi bare sutrer for!
Blåreseptsaken skapte på nyåret
storm og regjeringen ved minister og
departement ble tvunget til ettertanke
gjennom ny saksbehandling. Med de
reaksjoner 1. runde skapte, aksjonstrusler og påfølgende krisemøter, var
det et betydelig overraskelsesmoment
i at man kom tilbake etter en tid i
tenkeboksen – og holdt fast ved sin
konklusjon. Hvordan tenker Regjeringen
at de bidrar inn i alle de vanskeligheter
Fastlegeordningen befinner seg i?
Problemet med feil forskrivning av
medikamenter på blå resept står ikke i
forhold til innføring av «forretningsmessig bøtelegging» – og det blir ikke
lettere å rekruttere til ordningen etter
dette. Hva Ministeren har i tankene for
våre kolleger i førstelinje-tjenesten,
skal hun røpe til høsten …
Den nye krisa er likevel en stor
mangel på spesialister i 2. linjetjenesten
selv! Vi mangler 1200 spesialister i våre
sykehus, og tallet har doblet seg på 3 år.
Særlig er det små sykehus som ikke får
søkere til sine utlyste stillinger. NAV
har ført legespesialister på listen over
yrkesgrupper det er vanskeligst å få

arbeidskraft til - en slags parallell til
WWFs liste over utrydningstruede
arter? I min tid som redaktør har Of s
medlemstall nesten doblet seg. Dette
må undersøkes nærmere – for det
henger ikke umiddelbart sammen.
Er det et uttrykk for at alle vil jobbe
sentralt, på regionsykehus – når de litt
mindre sykehusene ikke får søkere til
hverken LIS- eller spesialiststillinger?
Kan det være en indikasjon på at vår
arbeidstid går med til FOR mye annet
enn pasientarbeid? Det er lenge siden
Legeforeningens eget forskningsinstitutt
dokumenterte at mer enn halvparten
av tiden går med til dokumentasjon og
merkantilt arbeid. Finnes det da andre
måter å løse spesialistproblemet på
enn å ansette enda flere?
Vi har en Fastlegeordning som er
lite attraktiv – vi er bekymret for
rekrutteringen. Nå har vi en spesialisthelsetjeneste som også sliter med å
skaffe arbeidskraft. Den private delen
av helsevesenet vårt er liten – hvor
ER vi hen i dette bildet?
Til slutt vil jeg henvise til en liten
inkvisitorisk artikkel som utfordrer
OUS s ekstraordinære forsiktighet i
omgang med pasientdata; dette stopper
oss i å ta i bruk nå etablerte faglige
nettverk. Direktør Bjørnbeth svarer
klokt – men bekrefter samtidig at OUS
er restriktive. Det at vi er ett av 8 land
som er avventende er ikke overbevis
ende - så lenge som 18 land har funnet
de to plattformene for ERN nettverkssamarbeid akseptable! •
OVERLEGEN 2-2022
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SPALTEN TIL
OF-LEDER
››

Av Overlegeforeningens leder Geir Arne Sunde

En samlet legeforening
Ett fantastisk flott landsstyremøte i Legeforeningen er nettopp avsluttet, og Stavanger
var en strålende ramme for det første fysiske landsstyremøtet på tre år grunnet pandemien.
Rekordstor påmelding, og ett prikkfritt arrangement av Rogaland legeforening.
Takk, Stavanger, det var godt å møtes igjen.

P

resident Anne-Karin
Rime åpnet landsstyremøtet, og ga både regjeringen
og Stortinget klar beskjed i
sin tale: Måten vi tar vare
på den offentlige helsetjen
esten forteller mye om hva
slags samfunn vi ønsker å
være. Historien har tydelig
vist at dette ikke kommer
av seg selv. Vi må satse på
helsetjenesten hele veien,
investere i den og prioritere
den høyt. Helsetjenesten
vil møte store utfordringer
fremover, men med vår
kunnskap og vårt engasjement skal vi løse dette
– sammen. Og det er under
disse dagene (Landsstyremøtet) vi styrker forening
ens fellesskap og lagfølelse,
sa Rime.
Jeg synes landsstyremøtene
våre gjør det veldig tydelig
på en fin måte at Legeforen
ingen er EN samlet forening
- for alle leger, hele livet. I år
var det også rekordmange
som var tilstede på sitt første
fysiske landsstyremøte. Da
var det veldig kjekt å se alle
delegatene fra fagaksen, fra
yrkesforeningene, fra lokalforeningene, fra studentene,
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fra spesialforeningene, fra
regionutvalgene, fra fag
styret og sentralstyret
– mingle, kose seg, og drøse
sammen. I felleskap ta ansvar for å utvikle vår politikk
fremover, gjennom gode
diskusjoner med hverandre,
og med inviterte gjester og
politikere. Vi har alle ett
felles ansvar for å bevare
denne foreningen sterk
og samlet.
En annen stor ting som
skjer i disse dager er forhandlingene om lønns- og
arbeidsvilkår for legene i
de fleste tariffområdene.
Et stort gjennombrudd for
Legeforeningen i år var
enigheten med KS om særavtalen som regulerer legevakt og samfunnsmedisinsk
beredskap. Her ble partene
enige om at legevakt ikke
kan komme på toppen av en
allerede full fastlegehverdag. Også forhandlingene
for sykehuslegene er i gang
i Spekter sitt tariffområde,
mens Virke kommer til
høsten. Etter 17 timers
sammenhengende forhandlinger natt til Kristi Himmelfart, så ble Legeforeningen

og Spekter enige om den
landsomfattende overenskomstdelen A2 for sykehusleger.
Et av de viktigste kravene
våre var å få klargjort reglene
om kompetanselønnsstigen
for leger i spesialisering,
som ble avtalt i 2020. Legeforeningen fikk også gjennomslag for kravet om to
timers utvidelse av hviletid
(til 10 timer) mellom to
aktive arbeidsperioder og
bedre betaling for utrykning
på vakt på vakansvakter.
Partene skal sammen se på
retningslinjer for forsvarlighets- og risikovurderinger
av legers arbeidsplaner, også
rundt avtaler om unntak fra

vernebestemmelsene. I
skrivende stund pågår lokale
forhandlinger på sykehusene for overlegenes lønnsog arbeidsvilkår.
Til sist, og superhyggelig
- Tron Simen Doksrød mottok Legeforeningens lederpris 2022 under landsstyremøtet. En sterk vinner blant
48 nominerte til årets Lederpris. Han er avdelingsleder
for Avdeling for anestesio
logi og smertebehandling
i Akutt- og beredskapsklinikken ved Sykehuset Telemark, og Overlegeforeningen
gratulerer igjen så mye.

Ha en strålende
forsommer
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Rekrutteringsutfordringer

i øyefaget

Hvordan demme opp for lekkasjen ut av sykehusene slik at
kompetansen beholdes der man trenger den aller mest?

›› Av Anne Kongsrud, Leder Norsk oftalmologisk forening

L

a oss bare slå det fast med en gang:
Øyesykdommer er en populær
spesialitet. Det er mange eksempler på
LIS-leger som har startet sin spesialisering i andre fag, men byttet over til
oftalmologi etterhvert. Det synes å
være langt færre som går motsatt vei.
Så hva er det som gjør oftalmologi så
attraktivt? Mange vil nok trekke frem
vaktbelastning og familievennlighet.
Selv om det ofte er travelt på dagtid,
kan de aller fleste akutte øyetilstander
vente til neste dag, og en LIS-lege i
oftalmologi har derfor sjelden aktiv
nattevakt. Dette er attraktivt for
LIS-leger, som typisk er i en etabler
ingsfase med små barn. Et annet
moment er muligheten for sikker
jobb etter endt spesialistutdanning.
Øyespesialister er ettertraktet. Sist,
men ikke minst er selvfølgelig det
faglige aspektet. Oftalmologi er klassifisert som en kirurgisk spesialitet, men
omfatter vel så mye medisinske forhold
som kirurgiske. Dette lille, men viktige
organet kan rammes av et fascinerende
stort spekter av tilstander. Det er blitt
stadig vanligere på sykehus at man
subspesialiserer seg innen avgrensede
felt av faget, som kornea, katarakt,
glaukom, uveitter, og barneoftalmologi.
Bare netthinnen i seg selv har 2 ulike
subspesialiteter: medisinsk og kirurgisk retina. Faget spenner dessuten
over så mye mer enn rent avgrensede
øyesykdommer, da mange systemiske
sykdommer også manifesterer seg i
øynene. I tillegg har både de kirurgiske
og medisinske delene av faget vårt
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opplevd en stor utvikling i de senere år,
og det er dermed ingen grunn for å
frykte faglig stagnasjon i fremtiden.
Det mangler altså ikke på nyutdannede leger som ønsker å spesialisere
seg innen oftalmologi. Likevel er
rekruttering blant fagets største
hodepiner. Hvordan kan dette henge
sammen? Det viser seg at det er en stor
turnover av øyeleger på sykehusene.
Mindre øyeavdelinger i distriktene
sliter med å holde på erfarne LIS-leger
og nyutdannede spesialister. Større
avdelinger i sentrale strøk lokker ofte
mer. Likevel dreneres et stort antall
erfarne øyeleger ut til avtalepraksis
nettopp herfra. Oftalmologien er i en
særstilling idet en stor andel av de
polikliniske konsultasjonene foregår
utenfor sykehus, i hovedsak i avtalepraksis. Tall fra Legeforeningen viser
at av alle landets yrkesaktive øyeleger
under 70 år har 47 % registrert hovedstilling på sykehus, og 38 % i privatpraksis. En avtalehjemmel er nøye
regulert og innebærer mange forplikt
elser. Likevel er en slik avtale svært
ettertraktet i øyemiljøet. I forhold til
sykehuslegene har avtalespesialistene
en betydelig større autonomi og høyere
inntekt, i tillegg til at de slipper vakt
arbeid i helger og ferier. Sykehusene
opplever nå en tydelig flukt av spesialister ut til avtalepraksis, og det er en
tendens til at sykehusenes øyeavdelinger
blir en slags mellomstasjon. En stor
andel øyeleger tilbringer de siste 15-25
aktive arbeidsårene utenfor sykehus.
Det paradoksale blir dermed at et stort

antall av sykehusoverlegene er unge
og relativt nyutdannede, mens erfarne
spesialister med høy faglig kompetanse
forsvinner ut av sykehusene, som jo skal
utrede og behandle de mest komplekse
kasuistikkene.
For noen tiår tilbake var situasjonen
en helt annen. En stor andel av spesialistene forble på sykehusene til pensjonsalder. I mange regioner hadde
sykehuslegene da en avtale med helseforetakene om kombinert stilling i
sykehus med for eksempel 1-2 dager i
avtalepraksis. Politiske føringer har
gjort at ordningen etterhvert er av
viklet de aller fleste steder, og isteden
forlater nå altså erfarne spesialister
med høy faglig kompetanse sykehusene i sin helhet. I årene fremover forventes lekkasjen ut å øke ytterligere,
idet hovedandelen av dagens avtalespesialister kommer til å pensjonere
seg i løpet av de neste 10-15 årene.
Mens bare 53 av 210 (25 %) spesialister
på sykehus i dag er i aldersgruppen
55-69 år, er de tilsvarende tallene i
avtalepraksis 98 av 168 spesialister,
det vil si 58 %. I 2016 var de tilsvarende
prosentandelene hhv. 30% og 59%.
Faget vårt er i stor vekst. Nye og
bedre behandlingsmuligheter til en
befolkning med økende andel eldre gjør
at flere kan stå lenger i arbeid, klare
seg med mindre offentlig hjelp og bidra
aktivt i samfunnet. Synsfunksjonen er
en indikator på livskvalitet og god helse.
Utfordringen er at noen av de nye behandlingsmulighetene har fått behovet
for øyespesialister til å eksplodere de
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«En stor andel øyeleger
tilbringer de siste 15-25
aktive arbeidsårene
utenfor sykehus»

siste årene. Spesielt gjelder dette sykdommen våt AMD (aldersrelatert
makuladegenerasjon). Der man tidligere
bare måtte akseptere at skarpsynet
forsvant i løpet av kort tid uten mulighet til å foreta seg noe, kan man nå
tilby en behandling som bedrer prognosen betraktelig, i form av såkalte
intravitreale anti-VEGF injeksjoner.
Ulempen er at disse injeksjonene må
gjentas regelmessig, gjennomsnittlig
annenhver måned, resten av livet. Det
sier seg selv at kapasiteten og prioriter
ingene innen oftalmologi med dette har
fått seg en kraftig utfordring, selv om
det er en fantastisk nyvinning. Med
tanke på eldrebølgen vi har foran oss
og at befolkningen også stadig blir eldre,
har dette satt faget vårt under stort press,
både med tanke på antall stillinger og
arealbehov. Faglige fremskritt bidrar
altså til økt behov for øyespesialister

både i og utenfor sykehusene. Lekkasjen blir dermed enda mer påtakelig.
Som nyutdannet spesialist i øye
sykdommer behersker man en rekke
aspekter av faget, men sjelden kompliserte intraokulære inngrep. Ytterligere
omtrent 5 år kreves vanligvis for å
utdanne kvalifiserte kirurger som
håndterer inngrepene som utføres
ved sykehus og i avtalepraksis. For å
kunne møte morgendagens utfordringer
er det helt vesentlig at grunnleggende
aktiviteter som utdanning av LIS-leger,
opplæring av nye kirurger, og forskning
og formidling opprettholdes. For å
klare dette trenger vi erfarne kirurger
og klinikere også på sykehusene. Det
er avgjørende at vi beholder riktig
kompetanse på riktig plass.
Det er mange gode argumenter for
igjen å vurdere delhjemler som en
løsning. I tillegg til å bidra til å beholde

rutinerte spesialister på sykehusene,
vil man kunne få en større grad av
ressursfordeling og kompetanseover
føring mellom annen- og tredjelinje
tjenesten. Ikke minst vil pasientene
kunne oppleve mer helhetlige pasientforløp, og LIS-legene sikres god opplæring ved at de erfarne kirurgene er
tilgjengelige også på opplæringsinstitusjonene. Kompetanse og erfaring er
samtidig nødvendig også i avtale
praksis, der en veldig stor andel av
den polikliniske virksomheten foregår.
Siden 2016 har andelen i spesialistpraksis relativt sett falt markant, regnet
som andel av alle yrkesaktive spesialister
i øyesykdommer under 70 år: totalt
sett er andelen redusert fra 44,6 % til
37,8 %, og i aldersgruppen 55-69 år fra
62,4 % til 59,8 %.
Mulighetene for å gi pasientene våre
gode synsleveår er tilstede hvis sentrale
myndigheter og foretakene er villige
til å se på rammene for faget vårt.
Sykehusene må tilføres tilstrekkelige
ressurser og areal for å kunne drive
god og effektiv pasientbehandling
parallelt med undervisning og forskning.
Det trengs også en markant opprustning utenfor sykehus, i form av flere
hjemler. Samtidig må man finne løsninger som motvirker lekkasjeproblematikken. Øyefaget består av mange
engasjerte kollegaer som ønsker det
beste for pasientene sine og for fagets
utvikling. Hvis man klarer å beholde
kompetansen der utdanningen foregår,
er håpet at øyefaget fortsetter å være en
populær spesialitet også i fremtiden. •
OVERLEGEN 2-2022
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Radiologi og framtid
Radiologifaget har en rekke særpreg, som har betydning for rekruttering av fremtidige
legespesialister. Radiologer har en nøkkelrolle i mange pasientforløp. Svært mange
spesialiteter er avhengige av at faget forvaltes godt og at vi responderer raskt. Omtrent
alle fagområder benytter oss, og forventer dermed svært bred kompetanse, og samtidig
seksjonert spisskompetanse.

leder, Norsk forening for radiologisk brystdiagnostikk
›› Av Hildegunn Siv Aase,Harald
Nes, styremedlem i Norsk radiologisk forening
Helga M. Brøgger, leder av Norsk radiologisk forening

om medisinsk servicefag
betjener vi vanligvis
andre leger, ikke pasienten
direkte. Leger er ikke alltid
lette å tilfredsstille, men
generelt er den diagnostiske
dialogen utviklende og god.
Radiologifagets handlingsrom er avhengig av tett
dialog først og fremst
horisontalt med henvisende
leger, men vi har også sterke
behov for forståelse vertikalt
i samfunnsstrukturene.
Det er mange utfordringer
og høyt press på radiologiske
tjenester.
Etterspørselen vokser.
Flere vil ha mer radiologi,
og mer CT, MR og PET i
stedet for rtg. thorax og
skjelett radiologi, dette
driver også kostnader
i været. Årsaker er
- Faglig utvikling
(detaljdiagnostikk,
kontrollregimer, person
tilpasset medisin etc.)
- Demografi (eldrebølge)
- Generelt ønske om
visualisering av patologiske
/ fysiologiske prosesser
- Økende screening-basert
radiologi
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Logistikk i endring

- Endring av sykehusdrift
fra «in hospital» til preog postklinisk pasient
- Økende styrt av retningslinjer og pakkeforløp
- Slik binding i faste oppgaver reduserer handlingsrom og fleksibilitet i drift
Utfordringer med
rekruttering til faget:

Mange avdelinger i radiologi
har utfordringer med å
rekruttere spesialister.

 angelen er særlig prekær
M
innen mammaradiologi,
vi lar det fagfeltet eksem
plifisere kompleksiteten i
radiologifaget:
Det har vært en rivende
utvikling innen brystdiagnostikk. På 90-tallet var det
hovedsakelig behov for
kunnskap i å tolke mammografibilder. Det ble raskt
også behov for ultralyd- og
biopsi-kompetanse, og etter
hvert MR kompetanse.
Radiologer er i tillegg

s entrale i det tverrfaglige
samarbeidet med kirurger,
kreftleger og patologer.
Tverrfaglig samarbeid må
fungere strømlinjeformet i
moderne brystkreftbehandling. All tolking og opp
følgning i forbindelse med
Mammografiprogrammet
foretas også av spesialiserte
bryst-radiologer.
De siste 10-15 årene har
behovet for radiologer med
brystdiagnostikk som spesialfelt nærmest eksplodert. Det
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har vært en jobbglidning i
faget; tidligere hadde kirurger ansvaret for all klinisk
utredning, biopsi og kommunikasjon. I dag har
mamma-radiologene overtatt hovedansvaret for
prioritering av henvisninger,
informasjon og kommunikasjon med pasientene, klinisk
undersøkelse, diagnostikk
med mammografi, ultralyd,
tomosyntese, MR mamma
og kontrastmammografi,
radiologen beslutter også
om det er indikasjon for
biopsi. Videre har radiologer
oftest ansvar for formidling
av biopsi-svar til pasienter,
kirurger, onkologer og
henvisende leger. Kvinnen
er i dag ferdig utredet med
all bildediagnostikk og
biopsi før hun møter kirurg
eller onkolog for behandling.
Utredningen og behandlingen av brystkreft har blitt
mer kompleks de siste årene
på grunn av nye nasjonale
retningslinjer for diagnostikk
og behandling. Tidligere ble
det utført mammografi,
ultralyd og biopsi, og når
brystkreftdiagnosen var klar
var behandlingen ofte å
fjerne brystet. I dag fjernes
sjelden hele brystet, brystbevarende behandling er
førstevalg om mulig. Først
må derfor alle usikre funn i
brystet avklares sikkert med
biopsier, noen ganger flere
steder i brystet. Det krever
mer omfattende utredning
og har ført til økt behov for
MR før oppstart behandling.
Ofte er det nødvendig med
mer invasiv diagnostikk
etter MR, som skal utføres
av radiologer før kirurgi
eller behandling ved
kreftavdelingen.
En faktor som ytterligere
har økt behovet for radiologer
med kompetanse i bryst
diagnostikk er endret be-

handlingsopplegg. Studier
har vist bedre resultater
ved neoadjvant behandling
(behandling ved kreftavdeling
før kirurgi) av store og
aggressive brystkreftsvulster.
Effekt av slik kostbar, og for
pasienten krevende behandling, må regelmessig følges
radiologisk, med MR og/
eller mammografi/ultralyd.
Dette medfører nå et behov
for mange undersøkelser
ved de brystdiagnostiske
senterne for hver enkelt
brystkreft-pasient i mot
setning til for få år siden,
da ett oppmøte oftest var
tilstrekkelig.
Mangel på bryst-radiologer
gir høy risiko for lengre
ventetid på utredning av
mistenkt brystkreft og tyding
av screening-bilder, og
manglende kapasitet til å
kunne utføre og tolke MR
undersøkelse under pågående
kreftbehandling. Det er stor
etterspørsel etter radiologer
med kompetanse i bryst
diagnostikk i de fleste
norske byer. Noen steder er
situasjonen prekær, og noen
BDS driftes i stor grad av
innleide vikarer.
Vi håper det legges til
rette for rekruttering av
flere radiologer med spesialkompetanse innen brystdiagnostikk, slik at vi kan gi
norske brystkreftpasienter
et godt tilbud også i frem
tiden.
Virkeligheten i radiologisk
fagområde er nok underkommunisert for studenter.
Det ville være konstruktivt å
la LIS1 i norske sykehus ha
en faglig rotasjon som inkluderer tunge parakliniske fag
som radiologi og anestesiologi, samt å utvikle tilbud
om utdanningsløp for
radiologiske LIS2 mer
målrettet mot seksjonert
kompetanse. •

Helseministeren har besluttet statlig reguleringsplan for å bygge det store og nye Rikshospitalet på
Gaustad i Oslo. Dermed er, kanskje, en meget
langvarig prosess ved veis ende.
Helseminister Brustad besluttet å slå sammen
Helse Sør og Helse Øst 31. januar 2007.
Dette skulle bli bedre for pasientene, og det
skulle gi bedre økonomi. Hun varslet strengere
styring, ja direktørene skulle faktisk inn på hennes
kontor hver måned og stå skolerett for henne.
Aker sykehus, det eneste som gikk overskudd,
ble nedlagt, og det aller meste av aktiviteten ble
overflyttet AHUS, som ikke hadde plass.
Radiumhospitalet skulle legges ned, men ble
vel egentlig reddet av en ulydig direktør Danielsen
som bygget sykehotell uten å spørre, og av private
initiativ som etablerte Oslo Cancer Cluster og tilbød seg å bygge nytt klinikkbygg for private midler.
Nå er det Ullevåls tur til å bli nedlagt, og av frykt
for kommunal omkamp ble altså statlig reguleringsplan løsningen, som det ble det når Rikshospitalet
ble flyttet fra Pilestredet i Oslo sentrum til restene
av det gamle gårdsbruket knyttet til Gaustad sykehus.
Det er imidlertid mange varsellamper som
blinker. Alle de foretakstillitsvalgte har i flere
omganger, varslet om manglende reell involvering
i planleggingsprosessen av det nye sykehuset. Her
har direktør Bjørnbeth, vinner av Legeforeningens
lederpris i 2013, direktør Rootwelt i Helse Sør-Øst,
og ikke minst helseministeren selv et meget stort
ansvar for å skape en prosess hvor Helse Sør-Øst
egen omstillingsveileder blir respektert.
Gi tiden, tilliten og makten tilbake til fagfolkene,
lover regjeringen i Hurdalplattformen. Nå er det
på tide å vise at dere mener alvor.
Vi følger det med haukeblikk!

« Haukugla»

OVERLEGEN 2-2022

9

TEMA: REKRUTTERING

Rekrutteringskrise i
barne- og ungdomspsykiatrien

- Kan vi klare å hjelpe alle godt nok?
Ingvild Skogen Bauge (Leder i NBUPF),
›› AvChristina
Eliassen (styremedlem i NBUPF),
Fredrik Skarderud (styremedlem i NBUPF)
og Sjur Eriksrud Johansen (nestleder i NBUPF)

E

n styrke i faget vårt er helhetstenkningen. Mennesket på
virkes av relasjoner og personer nær
dem. Vi anerkjenner at ingen barn eller
ungdom kan sees som et isolert individ.
Med dette perspektivet er vi opptatt
av å inkludere omsorgspersoner og
ressurspersoner både i utredning
og behandling. Alle som er en del av
barnets hverdagsliv er viktige.
Av alle yrkesgrupper på BUP, er
barne- og ungdomspsykiateren den
eneste som også ivaretar det biologiske
perspektivet. Hovedbehandling i faget
vårt er ulike terapier, psykoedukasjon,
veiledning, samt foreldre- og system
arbeid. Utøvelsen av faget må skje i
samhandling med kommunale tjenester.
Legemiddelbehandling kommer noen
ganger i tillegg. Å behandle barn og
unges psykiske lidelser med psyko
farmaka er en legespesialistoppgave.
Psykisk helsevern for barn og unge
er en spesialisthelsetjeneste. Likevel
jobber vi annerledes enn tradisjonelle
sykehusspesialister. Vi arbeider tettere
opp mot kommunen i de fleste saker og
det er ikke alltid en fasit på oppgave
fordelingen. Mange kommunale tjen
ester henviser til oss - fastlege, psykolog,
barnevernstjeneste og PPT. Nå utredes
også henvisningsrett for helsesyke
pleiere.
Førstelinjetjenestene er viktige.
Fastlegekrisen gjør oss bekymret.
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Vi erfarer også at noen kommunale
psykiatritjenester ikke tar inn pasienter
under 18 år og at kommunepsykologer
og PPT har lang ventetid. Ofte tar det
kortere tid å komme til i spesialist
helsetjenesten enn i kommunale
tjenester. Dette bidrar til økt press
på tjenesten.
Pakkeforløpene har både vært
positivt og negativt for tjenesten. Man
utreder raskt og kommer i gang med
behandling, men tidspresset og mer
registrering kan gjøre at vi går glipp av
viktig informasjon. Tid er viktig for at
barn og unge skal bli kjent og trygge.
Innføring av vurderingssamtaler er
kommet inn i oppdragsdokumentet.
Alle som henvises til oss skal få
vurdering på BUP. Dette vil også
kreve ressurser.
Foto: Prostock-studio - stock.adobe.com

Årlig øker henvisningene til BUP,
trenden var der også før pandemien.
Pasientene er både yngre og sykere.
Langt de fleste av våre pasienter
behandles poliklinisk. I 2021 ble bare
4% av våre pasienter innlagt ved
døgnavdeling1.
Andelen leger i BUP er for lav, og
behovet for flere er stort. Norsk barneog ungdomspsykiatrisk forening har
625 yrkesaktive medlemmer, 398 er
spesialister2. På landsbasis utgjør
spesialister i barne- og ungdoms
psykiatri under 11%, og leger i
spesialisering under 8% av alle
behandlere i BUP poliklinikk3. Ikke
alle barn og unge i BUP møter en lege.
Rekrutteringsvansker rapporteres
av 8 av 10 sykehus4. I dette landskapet
med stadig økning i antall henvisninger,
rekrutteringsvansker og pasienter som
er yngre og sykere enn før, forteller
leger i BUP at de ikke har tid til å følge
opp pasientene godt nok5. Tjenesten
er langt fra robust.
Barne- og ungdomspsykiatrien er
desentralisert med mange små enheter,
noe som gjør fagmiljøene sårbare.
Barne- og ungdomspsykiatri er en
spesialitet hvor det kan ta tid før man
som LIS opplever mestring. Det er
viktig med erfarne spesialister som
sørger for mester-svenn læring. Stort
arbeidspress og få barne- og ungdoms
psykiatere gjør dette vanskelig. Rekrutteringsvansker gjør utdanningssitua
sjonen for LIS svært sårbar.
Plass i utdanning er viktig for rekrut
tering. Medisinstudentene møter lite
barne- og ungdomspsykiatri i løpet av
studiet. Faget undervises ofte sammen
med voksenpsykiatri, kun få uker i løpet
av hele studiet, knapt noe hospitering.
LIS1 kan ikke velge BUP. Her ligger
potensiale for forbedring.
LIS i Barne- og ungdomspsykiatri
har tjeneste både i VOP og i pediatri.
Dette gir oss bedre forståelse av
pediatriske og voksenpsykiatriske
problemstillinger og bedre grunnlag
for samarbeid. Likeens vil det være
nyttig for voksenpsykiatere og pediatere
å få erfaring fra vårt fag. Våre pasienter
er også pasienter i somatiske avdelinger.
Vansker i barne- og ungdomsårene vil
påvirke helsen til voksne6. Vi mener at

LIS i voksenpsykiatri og pediatri burde
ha tjeneste i BUP.
Barne- og ungdomspsykiatri er et
viktig og spennende fag. Forskningen
viser oss at det er mye vi ikke vet og
det kommer stadig ny kunnskap. Vi
opplever at vi kan hjelpe barn og unge
og at vi er med på å skape en bedre
start på livet. God psykisk helse er en
forutsetning for god livskvalitet.
Mangelen på spesialister i barneog ungdomspsykiatri er reell og
rekrutteringsvanskene er prekære.
Dette må adresseres av beslutnings
takere. God tilgang på barne- og
ungdomspsykiatere er god samfunnsøkonomi. •

Referanser:
1 A
 ktivitetsdata for psykisk
helsevern for barn og unge
2021 (helsedirektoratet.no)
2 T
 all fra medlemsregisteret i
Norsk barne- og ungdoms
psykiatrisk forening
3 N
 BUPFs medlemsunder
søkelse 2020
4 L
 EGEBAROMETERET:
Rekrutteringskrise blant
både fastleger og psykiatere
(legeforeningen.no)
5 N
 BUPFs arbeidslivsunder
søkelse 2021
6 R
 elationship of childhood
abuse and household dysfunction to many of the
leading causes of death in
adults. The Adverse Childhood Experiences (ACE)
Study - PubMed (nih.gov)
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Onkologiens fremtid
er spennende og utfordrende
Stadig økende antall eldre og dermed økende antall kreftpasienter,
stadig økende kunnskap og stadig flere behandlingsmuligheter skaper
raskt økende behov for flere spesialister innen onkologi.

›› Av Daniel Heinrich, leder Norsk onkologisk forening

O

nkologi er i Norge den spesialiteten
som dekker fagfeltene av medikamentell kreftbehandling og stråleterapi.
Onkologene har også i økende grad
ansvar for oppfølging av tidligere
kreftpasienter med senvirkninger
etter onkologisk behandling.
Man antar at halveringstiden av den
onkologiske kunnskapen er to år dvs.
at halvparten av all kunnskap er oppdatert innen en slik tidsperiode. Det er
en av hovedgrunnene til at onkologi
er en så spennende spesialitet og den
type rask utvikling i faget er kun mulig
gjennom en stor andel av akademisk
arbeid blant onkologene verden over
og selvsagt også i Norge. Vi ser dette
bidraget ved at nesten 100 av de 350
yrkesaktive godkjente spesialister i
onkologi har andre stillinger enn å
være overlege på sykehusene. Mange
av disse har akademiske stillinger,
noen jobber i farmasøytisk industri,
få jobber i privat virksomhet.
Selv om antall onkologer i Norge ble
mer enn doblet i 10-års perioden 2007
- 2017 og selv om det har steget med
ytterligere 20 % siden og dermed
egentlig overgikk forventet behov,
betyr det ikke nødvendigvis at den
kliniske kapasiteten er økt tilsvarende.
Samtidig er jobbmengden stadig
økende. Dette skyldes hovedsakelig
tre forhold:

1) Befolkningen blir stadig eldre og med
flere eldre er det også flere krefttilfeller å forvente da kreftrisikoen
øker med alderen (spesielt > 65 år).
Bare innen 2030 estimerer kreft
12 OVERLEGEN 2-2022

registeret at antallet ny påviste krefttilfeller årlig øker fra 35000 til 40000.
2) Den ovennevnte raske økningen i
kunnskapsmengden krever fra hver
enkel fremtidig onkolog, men ikke
minst også fra lenge godkjente
spesialister, en stor innsats for å
holde seg faglig oppdatert, noe som
sjeldent reflekteres i arbeidsplaner.
3) Jevnt økende behandlingsmulig
heter er kjærkomne, men øker også
arbeidsmengden. Når pasientene får

mere behandling lever de som regel
lengre og dermed er det også et
jevnt økende antall pasienter under
aktiv behandling.
Dessuten har bedre onkologisk og ikke
minst kirurgisk behandling sammen
med tidligere diagnostikk ført til en
betydelig økning i kurasjonsratene
og dermed finnes det flere og flere
mennesker i Norge som lever etter
en gjennomgått kreftdiagnose og flere
av disse dessverre også med helse
problemer etter behandlingen. Disse
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må ivaretas av helsevesenet og onko
logene har dermed fått en ny oppgave
som også øker i omfang.
Man skulle allikevel tro at det med
over 250 medlemmer av Norsk onko
logisk forening som er yrkesaktive og
ikke spesialister, de fleste av disse leger
i spesialisering, og et utdanningsløp som
tar ca. 5 år, blir nok nye spesialister
som blir ferdigutdannet hvert år for å
dekke behovet. Imidlertid er det også
er flere forhold som fører til et
redusert antall nye spesialister:
1) Den høye akademiske verdsettingen
og det store akademiske behovet
innen onkologi gjenspeiles ved at
mange fremtidige onkologer tar
en doktorgrad innen de blir ferdige
spesialister, noe som er bra for faget
og kvaliteten, men forlenger gjennomsnittlig utdanningstid.
2) Nesten 75 % av LiS i onkologi er
kvinner. Spesialistutdanningstiden
er heller ikke uvanlig den tiden da
mange av disse får barn. Det er bra
for oss alle, men siden som regel
moren har lengre permisjonstid
enn faren vil også dette påvirke
gjennomsnittlig utdanningstid.

Derfor er det ikke mulig å bare dele
antall LiS stillinger på 5 og få antall nye
onkologer per år, samtidig som gjerne
beregning av hvor mange LiS stillinger
som finnes nettopp baserer seg på
«normert» utdanningstid.
Onkologi er en relativ ung spesialitet
slik at de store onkologi kull enda er et
stykke fra pensjonsgrensen, men bare i
løpet av det siste halvåret har 12 tidlig
ere yrkesaktive onkologer gått over til
pensjonistenes rekker og antallet nye
pensjonister per år vil fra nå av øke jevnt.
Sist men ikke minst rapporterer
nesten samtlige onkologiske avdelinger
som driver med utdanning av fremtidige
onkologer vanskeligheter med rekrutt
ering til nyopprettede eller ledige
stillinger. Detter gjelder både for overlegestillinger, noe som jo i seg selv er
en bekreftelse på det påståtte behovet
for enda flere onkologer enn dem vi

utdanner per dags dato, men også for
LiS stillinger.
Unntaket er nesten utelukkende de
store sykehus i hovedstadsområde
hvor det for øvrig fra før av jobber mer
enn 40 % av alle yrkesaktive onkologer
og LiS i onkologi.
En bredere rekruttering i alle andre
landsdeler, både på større og mindre
avdelinger, er sterkt ønsket og påtreng
ende skal visjonen (ikke bare fra nåværende regjering) om kreftbehandling så
nære som mulig der pasientene bor bli
en realitet i fremtiden.
Tross alle utfordringer bør man
allikevel se positiv i fremtiden. Onko
logi er et så spennende og fremtids
rettet fagfelt der man daglig jobber
med stadig bedre og nyere behandlingsmetoder at det bare skulle
mangle å ikke få motivert flere til
å bli fremtidenes onkologer. •

EU kommisjonens
«Europe’s Beating Cancer Plan»
Foto: Gorodenkoff - stock.adobe.com

På verdens kreftdag 3. februar i 2021 lanserte EU kommisjonen
det man ikke kan kalle annet enn en meget ambisiøs plan for
fremtidig helsepolitikk på kreftfeltet. Med referanse til Obamas
«Cancer Moonshot Initiative» fra 2016 ble denne (veldig
amerikansk) kalt «Europe’s Beating Cancer Plan».
Planen omfatter fire hovedområder: Forebygging, tidlig diagnostikk
(screening), bedre og mer likeverdig kreftdiagnostikk og -behandling
samt forbedret livskvalitet under og etter behandling.
I tillegg ble det etablert et kreft kunnskapssenter («Knowledge Centre
on Cancer) og et radiologi initiativ.
Mens Obama i 2016 la 1,8 milliarder dollar i potten er EU kommisjonen
villig til å investere 4 milliarder EURO(> 40 milliarder NOK) for å oppnå
målene i planen. Dette virker som en enorm sum og er desidert den største
øremerkede tildelingen for tiltak mot kreft noensinne. Sammenlignet med
de 100 milliarder EURO anslått økonomisk tap på grunn av kreft relaterte
kostnader årlig i Europa allikevel bare en dråpe.
Årets store satsning er å kartlegge ulikheter i kreftomsorgen i EU
inkludert Norge og Island da det blant annet skal settes opp et ulikhets
register («Cancer Inequalities Registry»).
Utlysningene er en stor mulighet også for norske forskningsmiljøer til å få
støtte til sine prosjekter og flere privat offentlige møter har blitt avholdt for å
se på muligheter til å søke noen av midlene. Men ikke minst innebærer denne
planen og satsningen en enorm mulighet til å forbedre omsorgen for våre
kreftpasienten og forebygge at blir altfor mange flere.
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Nevrologien eller

«Kampen om tiden»
Da jeg var ti år, fikk jeg boken «Momo – eller kampen om tiden» av forfatteren
Michael Ende, i gave av en tysk venn av mine foreldre. På svensk. Giveren var
veldig stolt over å ha funnet boken på et «nordisk» språk, mottakeren med all
10-åringens snusfornuftighet, var mindre begeistret. Svensk var jo ikke norsk!
I tillegg hadde boken et ganske tamt utseende, som ikke akkurat fyrte
opp under leselysten.

››

M

en så kom en regnfull sommer i et
dansk sommerhus, med minimal
tilgang på lektyre utenom «Der Spiegel»,
Berlingske Tidende og et «Anders And»
i ny og ne, hvis min bror og jeg maste
iherdig nok. Og da ble det til at jeg ga
boken en sjanse, og etter et par sider
glemte at den var på svensk, men slukte
den i løpet av et par intense dager.
Handlingen foregår rundt hoved
personen Momo, ei jente som har rømt
fra et barnehjem, og bosetter seg i en
ruin av et gammelt amfiteater. Alle
trives i Momos selskap, hun har god tid
og lytter til alle, er fantasifull og lekende.
Men så blir verden umerkelig invadert
av en særegen rase parasitter, «de grå
herrene». De tilraner seg menneskenes
tid under påskudd av å få menneskene
til å «spare den». Men slik glemmer
menneskene i leve i «nuet», for tid kan
ikke spares som for eksempel penger
kan. Jo mer et menneske forsøker «å
spare», desto kortere blir dets dager og
uker. De grå herrene stjeler mer og mer
av menneskenes tid, som de lever av.
I tillegg til fremstiller de også maskinproduserte leker, som skal tidseffektivisere barns frie lek og fantasi, igjen
for å «spare tid».
Mer skal ikke røpes av handlingen
her, annet enn at Momo og hennes
gode hjelpere tar kampen opp
hjulpet av den vise «Mester Hora»
(forvalteren av tiden).
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Av Jana Midelfart Hoff, OF-landsråd, fagstyret og leder Norsk Nevrologisk Forening

Det er lenge siden jeg har lest
«Momo» nå, men den gjorde et sterkt
inntrykk da. Og jeg kommer av og til
på den, også i faglig/fagforenings
sammenheng:
Mitt fag, nevrologien, har gjennomgått en rivende utvikling de siste årene.
Fra å være et fag hvor mye gikk på
«å vente og se» er vi innenfor mange
områder blitt et «gjøre noe med» fag.
Ikke minst har hjerneslagbehandlingen
og prinsippet om at «rask handling
forebygger hjerneskade» blitt overført
til andre områder, som for eksempel
MS-behandlingen. Det er bra. Det er
ikke nok å ha muligheter til å bremse
og forhindre, de må også tas i bruk på
riktig tidspunkt! Imidlertid har den
nye utviklingen og de nye mulighetene
ført til «strekk i feltet». For i tillegg til
å handle raskt og være på hugget, skal
vi også ivareta de mange med kroniske
nevrologiske sykdommer og tilstander,
som aldri blir «bra», men som trenger
kontinuerlig oppfølging, tverrfaglig
tilnærming og etter hvert kanskje også
palliasjon og lindrende tiltak. Tid er et
stikkord her. For det er ikke blitt mer
tid i et fag som skal romme så mye mer.
Antall sengeplasser er mange steder
kraftig redusert, det er økt krav til såkalt
«gjennomstrømming», beslutninger
skal fattes raskt så fort som mulig. Vi
har stadig mer sofistikerte dataverktøy,
som gir oss mer jobb og tvinger oss til

uendelig mange «klikk», og vi har
venterom som minner om skatte
etatens, med «pling-plong» og beskjed
på veggen om hvilket rom på poliklinikken pasienten har å innfinne seg på.
Men det gir oss ikke mer tid til å høre
på fortvilelsen hos den hviskende
Parkinson-pasienten og hans kone,
eller finne løsninger for pasienten med
migrene som har «prøvd alt og ikke
orker mer». En halvtime går fort.
Det går an å kompensere med gode
kolleger og spennende fagfelt til en viss
grad. Men så går det ikke mer, og det
ser vi nå. På svært mange av landets
nevrologiske avdelinger står det
LIS-stillinger ledig, og har gjort det en
stund. Også i mer sentrale strøk. Etter
hvert er det også overlegestillinger
ledig. Hva har skjedd? «Da jeg startet»
sier en kollega» måtte man jo nærmest
bestikke noen for å få seg et vikariat på
en nevrologisk avdeling». Slik er det
ikke lenger. Det bekymrer meg som
både som nevrolog og leder i NNF.
Vi vet at andre fag har lignende utfordringer. «Krise» skal vi ikke kalle
det, all den tid det som skjer i fastlegeordningen er så mye verre. Likevel er
det et varsko, og det i en tid hvor vi
utdanner større legekull enn noen
sinne. Det viser med tydelighet at det
å bare utdanne flere, som det politisk
ofte ropes om, ikke nødvendigvis er en
god ide. Antagelig må det mer grunn-
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leggende til verks, like viktig som å
rekruttere er å beholde, for slik igjen å
kunne rekruttere. Sykehusene styres i
dag av det som kan oppfattes som en
litt monoman «måltenkning», alt skal
normeres og planlegges, det er GAT og
MEONA, dagen er gjennomorganisert
med fulle timebøker, lunsj foran PC og
lite mulighet til pusterom. Kanskje
særlig i fag hvor ikke et røntgenbilde
eller en enkelt blodprøve kan avgjøre
diagnose eller prognose, blir det kræsj.

Ynge kolleger ser paradokset man blir
gående i – og ønsker seg noe annet.
Det er vel ingen hemmelighet at det
går bra i «Momo». Til slutt. Men ikke
før menneskene nesten er gått til grunne,
besnæret av hvor mye tid som kan spares
på alt mulig. Moralen er vel at tid er en
kostbar ressurs, men menneskene er
viktigere. For nevrologien spesielt og
legevirksomheten generelt ligger det
en bekymring at for snevre rammer til
et for stort innhold med liten innflyt

else over egen hverdag, skremmer
egnede leger vekk. Og det er ingen
tjent med.
I Norsk Nevrologisk Forening ønsker
vi å løfte debatten, og vi ønsker at både
Legeforeningens fagforenings akse
og fagmedisinske akse målbærer den
overfor politikere, myndigheter og
arbeidsgivere. « Hjernen er alene»
synger Lars Lillo-Stenberg. Det
hadde vært litt trist om det er sånn
det blir…•
OVERLEGEN 2-2022
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Tilgjengelig på blå resept til behandling av voksne med diabetes type 2 etter metformin2

Ozempic (semaglutid) –
ukentlig GLP1analog1
®

Ozempic® – reduserer risiko for kardiovaskulære hendelser3,4*
Pasienter (%) med kardiovaskulær hendelse

10

8,9% Placebo + standardbehandlingi
6,6% Ozempic® + standardbehandlingi

8

+ SOC

Til pasienter med diabetes type 2
med kjent hjerte- og karsykdom
6,6%
– velg et ®blodsukkersenkende
Ozempic
legemiddel
+ SOC‡ med dokumentert effekt
på hjerte- og karhendelser.5

KARDIOVASKULÆR
RISIKOREDUKSJON3,4*

26%

6

8,9%
Nasjonal
retningslinje for
Placebo
behandling
av diabetes:
‡

RRRii
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2
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Tid fra randomisering (uke)
Figur utarbeidet av Novo Nordisk på bakgrunn av referanse 4

Komponenter i primært endepunkt3,4
Ikkefatalt hjerneslag:
Signifikant redusert med 39% (P=0,04)

Ikkefatalt hjerteinfarkt:
Redusert med 26% (P=0,12)

HbA1creduksjon på
3◊†‡
13-20 mmol/mol (1,2-1,8%)

Kardiovaskulær død:
Ingen forskjell sammenlignet med placebo (P=0,92)

Vektreduksjon på
3,56,5 kg3◊†‡

Ozempic® er ikke indisert for vektreduksjon
GLP1analog = Glukagonliknende peptid-1-analog
* Kardiovaskulær sikkerhetsstudie: 3297 pasienter med type 2-diabetes og høy kardiovaskulær risiko ble tilfeldig randomisert til Ozempic® eller placebo, begge i tillegg til
standardbehandling for HbA1c og kardiovaskulære risikofaktorer for å nå behandlingsmål.4
Primært endepunkt: Kardiovaskulær død, ikke-fatalt hjerteinfarkt, ikke-fatalt hjerneslag (HR 0,74 95% KI 0,58-0,95, p=0,001 for non-inferiority, p=0,02 for superiority, testing
for overlegenhet var ikke forhåndsdefinert) 26% relativ og 2,3% absolutt risikoreduksjon.4
i
Standardbehandling omfattet orale antidiabetika, insulin, diuretika og lipidsenkende behandlinger4
ii
Relativ Risikoreduksjon
◊
Behandling med Ozempic® viste vedvarende, statistisk overlegen og klinisk relevant reduksjon i HbA1c og kroppsvekt sammenlignet med placebo og behandling med Januvia®,
Lantus®, Trulicity® (Gjelder Ozempic® 0,5 mg versus Trulicity® 0,75 mg, og Ozempic® 1 mg versus Trulicity® 1,5 mg) og Bydureon®.3
†
Ozempic® vedlikeholdsdose 0,5 og 1 mg. Dosen kan økes til 1 mg én gang per uke for å bedre den glykemiske kontrollen ytterligere.1
‡
Intervallene viser gjennomsnittsverdier fra ulike studier.3

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

Indikasjon6
Ozempic® er indisert til behandling av voksne med utilstrekkelig kontrollert diabetes mellitus type 2 som tillegg til diett og fysisk aktivitet:
– Som monoterapi når metformin er vurdert uegnet grunnet intoleranse eller kontraindikasjoner
– I tillegg til andre legemidler til behandling av diabetes.
For resultater fra studier vedrørende kombinasjoner, effekt på glykemisk kontroll, kardiovaskulære hendelser og populasjoner som ble
undersøkt, se SPC avsnitt 4.4, 4.5 og 5.1.

Utvalgt sikkerhetsinformasjon7
Ozempic® skal ikke brukes hos pasienter med diabetes mellitus type 1 eller
gravide. Ozempic® er ikke et erstatningspreparat for insulin.

Hypoglykemi: Kombinasjon med SU-preparater eller insulin kan øke risiko for hypoglykemi.
Egenmåling av blodglukose er nødvendig for å justere dosen av sulfonylurea og insulin,
spesielt når behandling med Ozempic® startes opp og insulin reduseres. En trinnvis
tilnærming til dosereduksjon av insulin anbefales.
Diabetisk retinopati: Rask forbedring av glukosekontroll er blitt forbundet med midlertidig
forverring av diabetisk retinopati. Økt risiko observert hos pasienter med eksisterende
diabetisk retinopati som behandles med insulin og Ozempic®, og forsiktighet bør utvises.
Diabetisk ketoacidose: Diabetisk ketoacidose har blitt rapportert hos insulinavhengige
pasienter etter rask seponering eller dosereduksjon av insulin når behandling med en GLP-1
reseptoragonist ble startet.

Dosering
– én gang per uke1
Ozempic® skal
administreres én gang
per uke, subkutant i
abdomen, i låret, eller
i overarmen.1

Alder

Ikke nødvendig med dosejustering Barn/ungdom
under 18 år

Begrenset erfaring hos pasienter ≥75 år

Nyre
Lett, moderat eller alvorlig nedsatt Terminal
funksjon Begrenset erfaring med alvorlig nedsatt
nyresykdom*
nyrefunksjon

Hjerte
svikt

NYHA klasse IIII

leverfunksjon, forsiktighet bør utvises

* eGFR (ml/min 1,73 m2) < 15

TITRÉR

VEDLIKEHOLD

0,25 mg

0,5 mg

0,5 mg én gang pr uke

én gang pr uke
i minst 4 uker

NYHA klasse IV

Lever
Mild, moderat og alvorlig nedsatt
funksjon Begrenset erfaring ved alvorlig nedsatt

START
én gang pr uke
i 4 uker

Anbefales ikke

Ozempic®
instruksjonsfilm

eller

1 mg én gang pr uke

for ytterligere glykemisk kontroll

Reseptgruppe, refusjonsvilkår og pris2,8

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

Vilkår nr
232

Vilkår:
232 Refusjon ytes i kombinasjon med metformin til pasienter som ikke oppnår
tilstrekkelig sykdomskontroll på høyeste tolererte dose metformin.

Pakninger og priser:
0,25 mg: 1,5 ml ferdigfylt penn kr 1158,30
0,5 mg: 1,5 ml ferdigfylt penn kr 1158,30
1 mg :
3 ml ferdigfylt penn kr 1158,30
(Pris per mars 2022)

For ytterligere informasjon se fullstendig preparatomtale eller www.felleskatalogen.no
Referanser: 1. Ozempic® SPC, avsnitt 4.2 (sist oppdatert 11.01.2022) 2. https://www.felleskatalogen.no/t/medisin/blaarev-register/a10bj06-1 (Lest 07.03.2022) 3. Ozempic® SPC,
avsnitt 5.1 (sist oppdatert 11.01.2022) 4. Marso SP, Bain SC, Consoli A, et al. Semaglutide and cardiovascular outcomes in patients with type 2 diabetes. N Engl J Med. 2016;375:18341844 5. https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/diabetes/behandling-med-blodsukkersenkende-legemidler-ved-diabetes/blodsukkersenkende-behandling-og-behandlingsmalved-diabetes-type-2 (Lest 07.03.2022) 6. Ozempic® SPC avsnitt 4.1 (sist oppdatert 11.01.2022) 7. Ozempic® SPC, avsnitt 4.2, 4.4 og 4.8 (sist oppdatert 11.01.2022) 8. https://www.
felleskatalogen.no/medisin/ozempic-novo-nordisk-653285 (Lest 07.03.2022)

1 GANG PER UKE

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

semaglutid injeksjon

Ozempic ® er et registrert varemerke tilhørerende Novo Nordisk A/S. NO22OZM00023 Mars 2022

Gastrointestinale bivirkninger: Hyppigst rapporterte bivirkninger er gastrointestinale,
inkludert kvalme (svært vanlig ≥1/10), diaré (svært vanlig ≥1/10) og oppkast (vanlig ≥1/100 til
<1/10). De fleste tilfellene var milde eller moderate i alvorlighetsgrad og av kort varighet.

Kan benyttes uten dosejustering

Kostnadsvekst i byggebransjen

Hva skal vi gjøre med sykehusenes
byggeprosjekt?
Budsjettsprekken for det nye sykehuset i Stavanger innevarsler starten
på en rekke overskridelser i pågående byggeprosjekter – som vil få
vidtrekkende konsekvenser for landets sykehus. I Stavanger må sykehuset
trolig drives på to hovedbøl i overskuelig framtid. Overskridelsene for det
nye sykehuset i Nordmøre og Romsdal beløper seg så langt til 400 millioner.
Men problemene i Vest og Midt er likevel småtterier i nasjonal sammenheng.
Helse Sør-Øst er verst ute av flere grunner. Regionen har planer for investeringer godt over 100 milliarder i en ti-års periode. Til tross for ekspansive
planer vil de likevel ikke være tilstrekkelige til å ivareta behovsveksten i en
region med kraftig økning i innbyggere og eldre. Den viktigste forklaringen
er at mer enn 40 milliarder skal gå til Aker/Gaustad. Et prosjekt som tilfører
lite kapasitet når Ullevål skal legges ned.

Optimistiske forutsetninger

Investeringsporteføljen i Helse SørØst er basert på p50 estimat. Altså den
summen det med 50 prosent sannsynlighet skal være mulig å realisere prosjektet innen. Rammen i de fleste
andre prosjekt – som nytt sykehus i
Stavanger og Møre og Romsdal – er
basert på p85 estimat. Differansen kan
være opp mot 20 prosent. Det er også
p85 som danner grunnlag for lån Stortinget yter til prosjektene. Men selv
p85 viser seg ofte å være i knappeste
laget når sykehusbygg skal reises. Forklaringen er vel at dette er kompliserte
prosjekt hvor en rekke hensyn (som
det er vanskelig å overskue) må ivaretas. Endringsbehov underveis med
fører at kostnadene øker. Ved å bruke
p50 i stedet for p85 velger Helse SørØst å fjerne usikkerhetsavsetningen
som de fleste ser seg nødt til å benytte
i slike prosjekt. Å basere hele porte
føljen i Helse Sør-Øst på p50 estimat
fremstår som en særdeles optimistisk
forutsetning, som det vil være nærmest
umulig å lykkes med – også i perioder
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med normal prisvekst. I tillegg har
prosjektene i Helse Sør-Øst, som Østfold, Drammen eller Oslo universitetssykehus, ikke spart opp de nødvendige
30 prosent i egenkapital. I stedet trekker
prosjektene på øvrige sykehus sine
oppsparte midler – som regionen
har tilbakeholdt og disponerer.
Sykehus på leirgrunn

Det nye sykehuset i Drammen kan
tjene som eksempel. Vestre Viken
hadde ikke tilstrekkelig oppspart
-egenkapital, men fikk gå i gang likevel.
Prosjektet gikk over styr allerede fra
start. Valget falt på en vanskelig tomt.
Grunnforhold med leire og en rekke
krav fra Drammen kommune medførte
sprekk i de innledende arbeidene
– med nær 500 millioner. Prisvekst
på byggetjenester allerede lenge før
Ukraina-krisen satte inn, har medført
ytterligere kostnadsvekst. Å kutte i
areal er ikke et alternativ; sykehuset
ble – som Kalnes – dimensjonert med
«høy utnyttelsesgrad», 90 prosent
belegg og 10 timers åpningstid i

Christian
›› AvGrimsgaard,
styremedlem Of og
KTV Helse Sør-Øst

 oliklinikkene. Det er ingen vei utenp
om betydelige overskridelser. Nå er
det grunn til å tro at prosjektet vil få
en endelig prislapp som ligger flere
milliarder over p50, og dermed også
over p85-estimatet. Økonomien rakner
også i øvrige prosjekt i Helse Sør-Øst
regionen. Nytt klinikkbygg og protonsenter på Radiumhospitalet er betydelig forsinket. Hvor mye budsjettene
sprekker med er foreløpig ikke kommet
frem. Livsvitenskapsbygget går på nye
betydelige overskridelser. I revidert
budsjett ble det gitt tilsagn om bevilgninger til å nå «tett bygg». Hva som
videre skal skje er uvisst. Akershus
universitetssykehus sitt planlagte
senge- og strålebygg er foreløpig satt
på vent. Kostnadsestimatene økte
med mer enn 100 prosent i plan
leggingsfasen.
Strek i regningen

To spørsmål melder seg; hvem skal ta
regningen for de pågående prosjektene,
og hva skal vi gjøre med prosjektene
som er i planlegging?

Foto: Devilkae Photography - stock.adobe.com

Bærekraften i Vestre Vikens prosjekt
i Drammen er basert på særdeles ambisiøse planer for gevinstrealisering (les
kutt i driften). Hvis prosjektet sprekker
med flere milliarder, vil både rente- og
avskrivningskostnadene øke betraktelig.
Vestre Viken vil mene at dette skyldes
forhold som ligger utenfor deres kontroll, og at de ikke vil kunne klare å
kutte nok i driften til å bære de økte
kostnadene. Sykehuset er allerede
landets mest effektive (bruker færrest
kroner per produserte DRG-poeng), og
vil vanskelig kunne bære økte kostnader.
Tilsvarende argumenter vil nok fremføres også i øvrige sykehus.
For helseregionene blir dette en
hodepine som ikke avtar mens dagen
gryr. I Helse Sør-Øst er pengebeholdningen nå på et historisk høyt nivå,
men regionen tåler likevel ikke selv av

moderat kostnadsvekst. Prisveksten på
byggetjenester (ut over den generelle
prisveksten) har allerede langt overs
teget det porteføljen tåler. Pågående
prosjekter vil måtte ferdigstilles – til
mer enn tett bygg – og regningene må
i første omgang belastes regionen.
Politisk abdikasjon?

Hva som videre vil skje synes så langt
helt i det blå. Da problemstillingen ble
reist for helseministeren i årets Landsstyremøte, var svarene så ulne at de
færreste opplevde seg klokere. Men her
bør hodet raskt ut av sanden. Allerede
til høsten vil styret i Helse Sør-Øst bli
bedt om å ta stilling til landets største
fastlandsprosjekt noensinne på Aker
og Gaustad skal igangsettes. Videre
føres byggeplanene i Oslo vil det ikke
neppe være mulig å gjennomføre øvrige

investeringsplaner i regionen. For i
disse dager virker det usannsynlig at
regjeringen vil komme settende med
flere ti-talls prisdrivende milliarder til
sykehusutbygging. Oslo-prosjektene
betyr i så fall kroken på døren for en lang
rekke prosjekt i landets største helseregion. Fremst står Sykehuset Inn
landet – et av få sykehus i Helse SørØst som egenhendig har spart opp de
tilstrekkelige 30 prosent egenkapital.
Innlandet vil neppe rolig forsone seg
med at de må se langt etter nytt sykehus, fordi deres sparekasse har gått
med til prisvekst og byggene i Oslo.
Og når det demrer for øvrige sykehus
at de ikke kommer videre fordi Oslo
har dratt av gårde med kassa, spørs det
om Stortingsbenkene vil slå seg til ro
med at helseministeren skyver ansvaret
over på styret i Helse Sør-Øst. •

To spørsmål melder seg;
«Hvem skal ta regningen for de pågående
prosjektene, og hva skal vi gjøre med
prosjektene som er i planlegging?»
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TEMA: ARBEIDSMILJØ I NYE SYKEHUSBYGG

Legenes arbeidsmiljø handler om hvordan sykehusene planlegger, organiserer
og tilrettelegger for at legene skal kunne gjøre jobben sin. Ett godt arbeidsmiljø bidrar
til å fremme kvalitet på helsetjenester og er bra for pasientsikkerheten. Norge har et
omfattende regelverk som skal bidra til å sikre de ansatte et fullt forsvarlig arbeidsmiljø.

›› Av Geir Arne Sunde, Overlegeforeningens leder
Legeforeningen har gjennom enkeltsaker og tilbakemeldinger fra tillitsvalgte erfart at det likevel er store mangler
ved arbeidsmiljøet i flere norske sykehus. Økt kunnskap og bevissthet om arbeidsmiljøets betydning er nødvendig
i norske sykehus. Det er dokumentert store arbeidsmiljøutfordringer i flere sykehus. Den største og grunnleggende
utfordringen er misforholdet mellom ressurser og oppgaver.
For leger er det av avgjørende betydning å få bruke faget og kompetansen sin i det daglige og å kunne ta
beslutninger til pasientenes beste. Dette stiller store krav til arbeidsgivers håndtering av arbeidsmiljøet. Blant ledere
og ansatte ved flere sykehus er det en opplevelse av at hovedmålet for driften er overholdelse av den økonomiske
ramme, uavhengig av negative konsekvenser for arbeidsmiljø og pasientbehandling.
Arbeidsmiljøet i sykehus henger nært sammen med hvordan ledelse utøves overfor ansatte og tillitsvalgte,
og stedlig ledelse kan være et avgjørende element. Ledelsen for sykehus må ha som overordnet mål at de som
arbeider i virksomheten skal brukes på en best mulig måte ut fra kompetanse og til virksomhetens beste. Et godt
arbeidsmiljø fremmer effektivitet og trivsel, forebygger sykdom og helseplager, og fremmer deltakelse og ansvar
for det arbeidet som skal gjøres.
Vi har derfor spurt noen av våre sentrale tillitsvalgte om å beskrive arbeidsmiljøet for leger på sine sykehus.
Kilder: arbeidsmiljo-i-sykehus.pdf (legeforeningen.no) Ӏ Sykehus - Arbeidsmiljøportalen (arbeidsmiljoportalen.no)

Nye Kirkenes sykehus
Nye Kirkenes sykehus stod ferdig 12. oktober 2018. Sykehuset er lokalisert i flotte
omgivelser, ved Andrevann, 3 km sør for Kirkenes, Sør-Varanger. Sykehuset er et akuttsykehus
på ca 22.000 m2 og har 54 sengeplasser. Det har vært store utfordringer for leger og andre
ansatte siden dag 1.

›› Av Solveig Nergård, FTV og styremedlem Of

For små arealer påvirker
arbeidsmiljøet i negativ retning

På generelt grunnlag kan man slå fast
at arealene i sykehuset er for små mtp
alle funksjoner som skal tilbys, det
sliter på de ansatte og dette påvirker
arbeidsmiljøet i negativ forstand. Noen
eksempler er at sykehuset er bygget
uten pauserom for sykepleiere på avdelingene og det er mangel på grunnleggende fasiliteter som personaltoalett og et sted og hente vann. Sykehuset
er planlagt uten oppholds- og sam
talerom for pasienter og pårørende.
Vinduer kan ikke åpnes pga effektivt
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bygg, noe som er nødvendig å ha
mulighet til i pasientnært arbeid.
Flere situasjoner med synkope hos
f.eks. sårbare pasientgrupper som
gravide, på altfor små og varme rom,
og ikke mulighet til å trille inn en seng.
Korridorene er såpass trange slik at
det ikke er mulighet for at 2 senger
passerer hverandre.
Kontor, hvilerom og pauserom

Overlegene ved sykehuset har etter
langsgående innsats og dialog opp mot
ledelsen landet på løsninger for noen
av rommene det er behov for gjennom

en arbeidsdag og i forbindelse med
vakter. Anestesilegene har kontorplass
i en landskapspark sammen med sykepleiere på samme avdeling. Dette kom
på plass etter at mangel på kontor for
legene måtte meldes til arbeidstilsynet
av legene selv. Etter over 1 år med
fastholdelse fra legenes side om at
hvilerom er påkrevd er nå hvilerom
kommet på plass med vindu og
arbeidsplass. Rommet kom på plass
i et akuttmottak som i utgangspunktet
er for lite. Anestesilegene deler pauserom med sykepleierne og det fungerer
greit. Etter at kamp om rommene er

TEMA: ARBEIDSMILJØ I NYE SYKEHUSBYGG
landet er neste kamp at hvilerom
og arbeidsstasjoner i landskapet skal
bli permanent – ikke midlertidige
løsninger.
Parkeringsplass

Leger i vakt har vaktbiler og parker
ingsplass. Ansatte ved sykehuset har
jobbet for på generelt grunnlag å få
parkeringsplasser. Den første løsningen
var innføring av parkering mot betaling – årspris over 6.000 kroner, eneste
parkeringsbetaling i kommunen. Denne
innføringen ble tatt bort etter protest
fra ansatte. Nå planlegges ny parkering
mot betaling – i moderate former?
Fra enkeltrom til dobbeltrom

Det er gjennomgående med enkeltrom
i Nye Kirkenes sykehus. Det høres fint
ut med god ivaretakelse av taushetsplikten og pasienthensyn. Dobbelt
rommene slik vi er vant til i sykehusene er byttet ut med enkeltro, men på
grunn av sengeplassmangel må det ofte
være to pasienter innlagt på et enkeltrom – da blir det trangt! Tenk hvis det
blir en hjertestans situasjon i den innerste sengen og et stansteam med
utstyr skal komme til – og utføre
hjerte-lunge redning. Da kan man
ikke bruke livsviktig tid på å trille ut
den andre sengen.

IKT/Kommunikasjon

Relativt store utfordringer med vakttelefoner og klinikere opplever både tapt
tid i inn-, ut- og oppkobling. Respiratorer fra det gamle Kirkenes sykehus ble
kastet på grunn av manglende villighet
å betale for serviceavtaler – mot de
ansattes ønske. Så kom pandemien og
sykehuset valgte å kjøpe brukte respiratorer tilsvarende de som «akkurat
var kastet».
Evalueringsrapport

I evalueringsrapporten del 1 har Sykehusbygg fått i oppdrag fra Finnmarksykehuset HF å evaluere nye Kirkenes
sykehus; evaluering av planleggingsog byggeprosessen. Rapporten er delvis basert på svar fra 5 intervjugrupper
som har tatt for seg hver sin fase i byggeprosjektet; konseptfase, prosjekteringsfase, anskaffelse av MTU, byggfase og idriftsettelse. Evalueringen er
gruppert i tema med påfølgende lær
ingspunkt; hvor medvirkning fra
ansatte er ett av dem. Det ble etablert
koordinatorer fra sykehuset, fra klinikk,
teknikk og utstyr, som rapporterte til
klinikksjef som involverte ansatte i
planleggingsarbeidet. En tilbakemeld
ing fra deltakerne i intervjugruppene
er at de ansatte som bidrar i medvirkningsprosessene, ofte tar på seg dette
i tillegg til en travel hverdag. Det er

derfor utfordrende å få medvirkning
fra de involverte ansatte til rett tid.
Det som ikke er omtalt i evaluering er
hvordan de ansatte opplever prosessen
mtp om de blir hørt når de kommer
med innspill angående mangel på
hvilerom og kontorer. Det er viktig at
det blir gode prosesser hvor innspill
fra ansatte faktisk fører til endring i
både konseptfase og prosjekterings
fase. I motsatt fall blir det medvirkning
på papiret, men ikke i praksis. Det er
først og fremst pasienter, pårørende og
klinikere som erfarer hvordan sykehus
fungerer – og ikke fungerer.
1001 Natt

1001 natt kan byttes ut med 1001 feil
ved Nye Kirkenes sykehus. Nå er en
del feil og mangler tilpasset og en del
rettet midlertidig eller permanent opp
i, men mangel på areal er det fortsatt.
Leger og andre ansatte ved sykehuset
har gjort en stor jobb med å påpeke
både behov, mangler og forslag til utbedring av nye Kirkenes sykehus etter
at det ble ferdigstilt og tatt i bruk. Med
nye Kirkenes sykehus som ett eksempel,
er det et klart behov for endringer i
hvordan prosessen med nye sykehus
blir til i Norge i dag. Nå er vi i en mørk
bakevje og trenger en ny oppskrift for
å komme ut av den. •

OVERLEGEN 2-2022

21

TEMA: ARBEIDSMILJØ I NYE SYKEHUSBYGG

Nordlandssykehuset
Ved Nordlandssykehuset har man fått to nye sykehusbygg i senere år.
I 2014 ble nye Stokmarknes sykehus i Vesterålen innviet og i 2020 sto sykehuset
i Bodø sentrum ferdig.

›› Av Frida Andræ, FTV og styremedlem OF

B

yggeprosjektet i Bodø var betydelig
større enn det i Vesterålen. I Bodø
pågikk faktisk byggingen fra 2006 til
2020.
Resultatet ble to nye sykehus og alle
er enig om at det var på høy tid med
modernisering og nybygg. Men hvordan ble resultatet? Og hvordan er det å
arbeide i et nytt sykehus?
I Vesterålen sparte man ikke på
sengeplassene når man planerte.
Faktisk ble det bygget en sengepost
som det ikke var bruk for når det var
ferdig. Den er fortsatt ikke tatt i bruk
som sengepost, men brukes i dag som
pasienthotell. Derimot har man hatt
problemer med overbelegg på de
eksisterende sengepostene. Dette
skyldes hovedsakelig at ferdigbehandlede pasienter ikke kan skrives ut pga
manglende kapasitet i kommunene.
I Bodø har man bygget om og til den
gamle høyblokka fra 1973. Det gjør at

man er kvar på den samme tomten i
sentrale Bodø. Man slapp å flytte ut på
en jorde utenfor byen og det er derfor
fortsatt mulig for mange å gå og sykle
på jobb. I den nyoppussede høyblokka
har de gamle 3-mannsrommen blitt til
1- og 2-mannsrom. Det er stort sett
fullbelagt. Spesielt på medisin og på
kirurgen og på vinteren og når det
topper seg.
Det går noen år fra planlegging av
et nytt sykehus til det er ferdig å tas i
bruk. I senere år har utviklingen gått
mot at det skjer mer på poliklinikkene.
Det har også blitt ansatt flere leger. Det
gjør at de fleste poliklinikkene i Bodø
oppleves som underdimensjonerte.
Noen sjeldne romstyper er samtale
rom, pauserom og spiserom for personellet. Her må man være kreativ.
Boder og kott tas i bruk.
Kontorsituasjonen for mange leger
i Bodø er ikke tilfredsstillende. Det er

bygget kontorer, men ikke tilstrekkelig
mange. Hovedsakelig er det celle
kontorer dimensjonert til 1 person
som nå brukes av 2-3. Det er også noen
eksempler på kontorer som også er
poliklinikkrom og brukes som kontorplass av flere leger. Da kan man ikke
bruke sin kontorplass når kollegaen
har poliklinikk. Det har også vært noen
store kontorer for mange leger fra flere
avdelinger med halvparten så mange
kontorplasser som brukere. Mange
klinikere har ikke fått plass i de nye
kontorene uten sitter i en overbefolket
brakke som burde ha vært avviklet for
lenge siden.
Kombinasjonen av små poliklinikker,
mangel på pauserom og generell mangel
på kontorer er utfordrende.
I Vesterålen er kontorsituasjonen
bedre, men etter hvert som det har
blitt ansatt flere leger begynner det
å bli fullt også her. •
Foto: Avisa Nordland
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TEMA: ARBEIDSMILJØ I NYE SYKEHUSBYGG

Akershus universitetssykehus
Nye Ahus ble åpnet oktober 2008. Sykehuset var bygget med moderne utforming,
hvor legene skulle få arbeidsplasser i åpne kontorlandskap. Antall plasser var nesten
tilstrekkelig til å dekke behovet til overlegene, slik at alle skulle få en egen plass. Disse
kontorlandskapene lå i nær tilknytning til de kliniske arealene.

L

›› Av Ståle Clementsen, FTV og styremedlem Of
Foto: Ståle Clementsen

is-legene hadde en ikke fullgod
dekning, og flere måtte dele
arbeidsplass. Det lå ikke inne i plan
leggingen en økning av antall leger.
Stillerom tilknyttet de åpne kontorlandskapene skulle brukes ved behov for
konfidensialitet. Det manglet allerede i
oktober 2008 hvilerom for alle vaktlag,
spesielt til de med hjemmevakt.
Situasjonen slik den er i dag var
veldig forutsigbar selv ved åpningen.
Antallet leger har nesten doblet seg
siden da, uten at antall vaktrom eller
arbeidsplasser er øket. Overlegene har
i stor grad blitt fordrevet fra de klinikknære arbeidsplassene og stillerommene
er i stor grad besatt.
Nå deler Lis-leger arbeidsplasser, nye
overleger har i varierende grad tilgjeng
elig egen arbeidsplass i åpne landskap.
Vaktrom er for få. I akuttmottaket på
Ahus har man gått til innkjøp av en
egen sofa på skrivestuen. Den avlaster
bena til slitne leger som venter på PC.
På den positive siden er Ahus et flott
arkitektonisk bygg, med en fin glass
gate. Operasjonssaler og sengerom
er store, lyse og flotte. •

KORTNYTT: DET HÄR VILL SJUKHUSLÄKARNAS NYA ORDFÖRANDE
Både roligt och utmanande. Och glädjande att få leda en så kompetent styrelse i en tid där sjukvårdens frågor
står högt på agendan. Så beskriver Elin Karlsson känslorna efter att hon fått förtroendet som ordförande för
Sjukhusläkarna.
Men hur kommer det att märkas att Sjukhusläkarna efter åtta år nu har en ordförande som heter Elin Karlsson
och inte Karin Båtelson?
– Dels kommer Karin Båtelson att finnas kvar i styrelsen, vilket är ganska ovanligt, men väldigt bra. Det handlar
så mycket om vad vi är – att vi vill tillvarata kompetens och att vi vill att man ska kunna gå ut och in ur chefskap
både i det kliniska arbetet såväl som i det fackliga
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TEMA: ARBEIDSMILJØ I NYE SYKEHUSBYGG

Sykehuset Østfold

– et for lite sykehus med store mangler
Å tegne et dekkende bilde av sykehuset vårt med få ord lar seg ganske enkelt ikke gjøre.
Til det er manglene for mange. Sykehuset Østfold er et utstillingsvindu for hvor galt det kan
gå når luftige visjoner er styrende for planleggingen av sykehusbygg.

U

prøvde ideer om nye arbeidsformer flankert av slagordene – fleksibelt og elastisk – har til de grader
grunnstøtt i møte med virkeligheten.
Trangboddheten møter en overalt og
skiller ikke på pasient eller ansatt. I
akuttmottaket, sengeposten, operasjonsstuene og poliklinikken. Det er for
få rom, for få arbeidsstasjoner, for få
møterom og fraværende pauserom. Vi
jobber og står i vedvarende kø. For å få
skrevet et notat i mottaket eller på
posten. For å slippe til en operasjonsstue. For å kunne passere den andre
psykotiske pasienten flankert av pleiere i en altfor trang gang…
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›› Av Britt Fritzman, FTV Sykehuset Østfold
Vi trengte et lite akuttmottak med få
rom, begrunnet med en ide om lynrask
avklaring. Men hvor skal de sendes når
sengepostene alt er fulle? Akuttmottaket er tidvis kaotisk; pasienter og pårørende kler vegger og gulv i mangel på
steder å oppholde seg. Pasientene innkvarteres to og to på enkeltrom.
Vi trengte ikke arbeidsstasjoner på
postene. For legedokumentasjonen
skulle skje på Ipad inne hos pasientene. Vi trengte ikke et vaktrom for uformelle samtaler eller en kaffekopp. Vi
skulle ikke engang drikke kaffe. Men vi
gjør det likevel. Vi trengte ikke store
garderobene, og skapene kunne like

gjerne deles i to. Vi trengte heller ikke
lagerareal; alle forsyninger skulle jo
komme fra lager utenfor sykehuset.
Gulv langs korridorveggene fungerer
nå som lager for alskens varer og utstyr
som vi jo må ha.
For å kontrollere om ikke soverommet til vakthavende kunne brukes som
arbeidsrom deler av døgnet ble det satt
opp sensorer! Vi har ikke garderobeskap til nyansatte. Heller ikke egen
kontorpult til alle overlegene.
Resultatet har blitt som varslet, et
bygg som har uønskede mangler for
pasienter og ansatte. Og vi bygger om
hele tiden. •

For helsepersonell.

Meeting of Minds XIII
ADHD and comorbid mental health conditions
across the lifespan

Den helt spesielle situasjonen vi har opplevd
de snart 2 siste årene, både i Norge og
resten av verden, i forbindelse med COVID19-pandemien, har skapt store utfordringer
for både pasienter, helsepersonell og
helsevesenet generelt. Og ikke minst for
hver og en av oss, som har blitt mer eller
mindre hardt rammet, enten privat eller
yrkesmessig.
I tillegg er måten vi møtes på i arbeidslivet,
under forandring. Dette merkes også i
legemiddelindustrien. Fra å møtes med
helsepersonell på legekontorer og sykehus,
på konferanser og internasjonale kongresser,
har vi i den senere tid blitt mer vant til
å se hverandre på skjermen. Webinarer,
virtuelle møter og andre elektroniske
møteplasser har blitt den nye hverdagen.
Og sannsynligvis er den kommet for å bli.
Meeting of Minds er et møtekonsept utviklet
av Takeda, hvor verdens ledende eksperter
innen ADHD, samles for å dele sin kunnskap
om ADHD. Temaer for møtene spenner
fra basale biokjemiske mekanismer som
kan ligge til grunn for diagnosen, til rent
praktiske problemstillinger, som å gi riktig
diagnose, optimal behandling av ADHD,
komorbiditeter, utfordringer på skole,
arbeidsliv, familieliv og i livet generelt, til
siste forskning og konsensus på området.
I år var den 13. utgaven av Meeting of
Minds, og som i fjor, ble møtet arrangert
som et virtuelt møtekonsept som gikk
over flere uker. I år gikk møtet fra 9. -25.
november. Siden det kan være utfordrende
for norske leger, forskere og sykepleiere
å reise på kongresser og møter i regi
av legemiddelindustrien, pandemi eller
ei, var vi i Takeda Norge svært positive
til at Meeting of Minds nå kunne nås av
langt flere av landets ADHD-interesserte
helsepersonell.
C-APROM/NO/ELVA/0081/14100

Deltagere fra hele verden fikk anledning til
å overvære «Live»-presentasjoner, hvor man
aktivt kunne stille spørsmål til foreleserne
og delta i diskusjonene. I tillegg kunne man
se presentasjonene i etterkant, via såkalt
«On demand».
Nytt fra i år, er at Takeda legger til rette
for etter-registrering til Meeting of Minds.
Det vil si at helsepersonell nå kan registrere
seg til Meeting of Minds og få tilgang til de
over 50 ulike presentasjonene fra fjorårets
og årets møte. Her kan man fritt velge de
temaene og forelesere man måtte ønske,
og se de til den tiden som passer en best.
De som har registrert seg til møtet og gitt
sitt samtykke til å motta informasjon fra
Takeda, har tilgang til Meeting of Mindsplattformen i et helt år!
Se for eksempel Lotta Borg Skoglunds
«Hot Topic on Substance Use Disorder and
ADHD”, Don Duncans “Pathway to success:
Steps to take to optimize ADHD treatment”
eller Jan Haaviks “Clinical Hot Topic on
ADHD, depression and bipolar disease”.
Eller en av de mange andre spennende
presentasjonene tilgjengelig på Meeting
of Minds!
Følg linken under eller scann QR-koden for
registrering til Meeting of Minds foredrag.
https://forms.office.com/r/L8qBFKRQfg

Referat fra OF´s lederseminar
21. - 22. mars 2022
21.-22. mars arrangerte Norsk overlegeforenings (Of) lederutvalg et seminar
for leger i leder-stillinger. Seminaret var et fysisk arrangement, holdt på
Gardermoen, i motsetning til de to siste årene hvor det har vært avholdt
digitale lederseminar.

›› Av Solveig Nergård, styrets medlem i lederutvalget

S

eminaret var lagt opp som et
todagers seminar med en over
natting. Of´s lederutvalg ved leder
Marieke Claessen startet med å ønske
alle velkommen; det var omlag 45 legeledere fra ulike deler av landet som
hadde funnet veien til seminaret. Of´s
leder Geir Arne Sunde innledet med å
si at legeledere har en plass i Overlegeforeningen og at Of-styret diskuterer
jevnlig hvilken plass legeledere skal
ha i Of og hvilket medlemstilbud
legeledere i Of skal få som gruppe.
Første dag av seminaret hadde verdi
baserte tema med tittel på foredragene
«Verdibasert ledelse» og «Hvilken
verdi har helsen».
I forkant av seminaret hadde Of´s
lederutvalg lagd en todelt questback til
legeledere som hadde meldt seg på
seminaret. Hensikten med questback´n
var bl.a. å få kartlagt hvilket ledernivå
legelederne jobber på, hvilken spesialitet
de kommer fra, alderssammensetning
og hvor mange ansatte lederne har
ansvar for. Den andre delen av questback´n gikk på å få oversikt over hvilke
medlemstilbud lege-lederne ønsker at
Of skal tilby. Marieke Claessen presenterte resultatet av questback`n; 43% av
legelederne var avdelingssjef/avdelingsoverlege mens 45% var seksjonsleder eller seksjonsoverlege. 64% av
legelederne som svarte har ansvar
både for fag, personell- og økonomi
ansvar. 62% er menn og det er omlag
40% som har ansvar for mellom 0-10
ansatte mens 12% av lederne har ansvar
for over 90 ansatte. 53% av de spurte
oppga at det er viktig å jobbe pasient-
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nært i klinisk arbeid mens de er legeleder. 78% av de spurte var ikke kjent
med lederutvalget og 75% var ikke kjent
med Of´s lederstipend. 77% av de spurte
har ikke hatt behov for kontakt med
Dnlf/Of, men dersom de har hatt behov;
er det Jus- og arbeidslivsavdelingen som
i all hovedsak blir kontaktet. Ca halvparten av de spurte har et ønske om å
delta i et ledernettverk i regi av Of.
Legelederne ønsker å høre mer om
endringsledelse og utfordringer i en
leders hverdag og etterutdanning på
fremtidige legeleder seminar.
Of-styret har nedsatt en egen arbeidsgruppe som skal jobbe frem forslag til
nye vedtektsendringer for valg til landsrådet. Marie Skontorp er Of-styret sin
representant i arbeidsgruppen og presenterte hvor langt arbeidsgruppen er
kommet angående forslag til vedtekts
endringer med et spesielt fokus på
hvordan ett av forslagene i vedtekts
endringer kan føre til at legeledere kan
bli valgt inn i landsrådet. Deretter fulgte
en diskusjon hvor legelederne ble spurt
om det vurderes som aktuelt å delta i
landsrådet og inntil hvilket ledernivå
som kan være styremedlem i Of-styret.
Werner Christie; lege og tidligere
helseminister holdt et foredrag med
tittel: «Hvilken verdi har helsen».
Werner åpnet foredraget med å si at

man godt kan ha god livskvalitet selv
om man ikke har god helse – hvordan
skal man først og fremst som ledd i å
være menneske mestre utfordringene
livet gir når helsen svikter? Christie
liker å tenke på systemperspektiv når
det gjelder å skape verdi som en motpol
til det tradisjonelle tankesettet hvor vi
er lært opp til å tenke i reduksjonistiske
søyler i stedet for større systemer.
Christie mener det fortsatt er for mye
instrumentell tilnærming i medisinen
og minner oss som overleger og lege
ledere i sykehus om viktigheten av å se
hele mennesket og ikke tenke på pasientene gjennom diagnoser – fordi da
blir helse- og omsorgstilbudet og preget
av ulike bås-tilbud utfra diagnoser. Vi
risikerer at helheten- og det eksistensielle i mennesket blir borte. Christie
fokuserer på «Coping Capabilities»
mestringsevne til det enkelte menneske
og pasient. Legers rolle er ikke alltid å
helbrede, men å bidra til pasienters
mestringsopplevelse når de står i alvorlig
sykdom. Gjennom et komplekst gjensidig
fellesskap og samarbeid dannes grunnlag for mestring. Harvard forskning
har vist at det er viktig å skape gode
relasjoner for å leve lenge. National
Geographics har kartlagt de stedene i
verden som lever lengst; «Blue Zones».
Cecilie Daae, administrerende

Stig Slørdahl.

Steinar Bjartveit

Cecilie Daae.

 irektør i Helse Nord og Stig Slørdahl,
d
administrerende direktør i Helse MidtNorge ble begge invitert til å holde et
foredrag med tittel: «Verdibasert ledelse».
Daae åpnet sitt foredrag med å si at
verdibasert ledelse trenger verdier, mål
og retning. Helse Nord har verdiene;
kvalitet i prosess og resultat, trygghet
for tilgjengelighet og omsorg, respekt i
møte med pasienten og lagspill hvor vi
er sammen om å løse oppdraget. Daae
påpeker deretter at det er viktig at man

kjenner det helhetlige utfordringsbildet ikke bare innen helse, men og innen
teknologi, terror og klima. Daae snakker
og om tillit innen verdibasert ledelse;
det er viktig at myndigheter og etater
bygger utholdenhet og motstandskraft
og klarer å håndtere det helhetlige
bildet slik at befolkningen har tillit til
oss. For Helse Nord er en del av det
helhetlige utfordringsbilde at fra 2023
er det flere eldre enn barn og unge,
befolkningen utgjør en stadig mindre

del av Norge, vi har flest vikarer og vi utdanner relativt flest og beholder færrest.
Mål og retning for Helse Nord er nedfelt i strategi 2021-24, hvor noen av
punktene er å planlegge og styre hel
hetlig og langsiktig, vi forbedrer gjennom
samarbeid og vi stiller krav til kvalitet i
pasientbehandlingen. Siden det blir en
knapphet på helsefaglig personell ligger
mulighetene bl.a. å se på medisinsk- og
teknologisk utvikling. Daae tok og opp
viktigheten med lagspill mellom sykehusledelse og leger i sykehus; selv om
det til dels kan oppleves som to ulike
verdener og således to ulike kulturer;
prestasjonskultur og lagspillkultur,
er samhandling og samarbeid viktig.
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Werner Christie.

Stig Slørdahl har vært administrer
ende direktør i Helse Midt-Norge i 8 år.
Med sin lange erfaring som toppleder
ønsket han å ta oss i salen med på
refleksjoner over verdibasert ledelse.
Slørdahl innledet med å si at det er
viktig at leger tar lederansvar. Dernest
spurte han reflekterende: «Tar vi godt
nok vare på lederne våre?». Ledere har
20% turnover; i løpet av 5 år er alle
lederne skiftet ut. Slørdahl erfarer at
det har vært en holdningsendring i de
siste årene; tidligere var det vanligere å
møte på holdninger som at «ledere er
dårlige leger» og det er viktig at man
tenker igjennom holdningene man har
til sine ledere. Slørdahl fremholder at
verdibasert ledelse utføres hver dag
gjennom likeverdige behandlingstilbud
og helsetjenester og gjennom kommunikasjon og samarbeid mellom kollegaer.
Slørdahl ber oss reflektere over de
verdibaserte begrepene «Respekt» og
«Trygghet» og utdyper hva han legger i
begrepet «Respekt»: Respekt står øverst
og det innebærer dialog og fullt ut forstå den andres mening; dialogen brukes
som verktøy. Et annet verdibasert begrep vi blir presentert for er: «Varmt
hjerte, kald hjerne». I det legger Slørdahl at vi som leger ofte blir litt fort
rasjonelle og kommer ofte frem til at
«Dette må være den eneste løsning»,
28 OVERLEGEN 2-2022

men med et varmt hjerte kan du prøve
å forstå den andre. «Klokskap og intelligens» kan korrelere. På den måten gis
grobunn for verdibasert ledelse. Avslutningsvis snakker Slørdahl om at en
leder må være glad i mennesker for å
trives som leder.
Tirsdag 22.3. var det et dagskurs om
Søren Kierkegaards filosofi knyttet opp
mot lederskap. Dagskurset ble holdt av
psykolog og forfatter Steinar Bjartveit.
Bjartveit holdt dagskurset med stor innlevelse der vi først får høre om den
danske filosofen Søren Kierkegaards
utdannelse; han var teolog, filosof og
psykolog; Kierkegaard begynner å skrive
om Sokrates, men ender opp i det religiøse; han skriver; «I grublingen vil du
støte på Gud». Søren Kierkegaard kom
med doktorgraden i 1843, deretter kom
forfatterskapet raskt fra 1843-1851, før
han dør 42 år gammel i 1855. Kurset til
Bjartveit er bygd opp på 5 ulike tema
som sammenfaller med bokutgivelser
fra Kierkegaard. I boken «Livsbejaende» snakker Bjartveit om hvordan Kierkegaard bruker begrepet «angst» ved at
han knytter angst til det å måtte ta valg
og han treffer presist. Bjartveit har et
levende fortelleruttrykk og vi får høre
om Kierkegaards bok «Enten eller»
hvor Kierkegaard beskriver tre stadier
som representerer mulige levemåter

for subjektet; estetikeren, etikeren og
det religiøse. Estetikeren vil le av livet,
men med en smerte de ikke viser verden.
En del av smerten består av kjedsomhet
og tomhet i livet. For et menneske er det
noe av det verste i livet, om en ikke finner
mening med livet; uten mening med
livet kommer angsten. Etikerens levemåte innebærer å ta et valg og deretter
leve etter det. I det religiøse stadiet
kommer Gud inn i bildet til etikeren.
Hva er inngangen mellom Kierkegaards filosofi og et seminar for legeledere? Kierkegaard sier at dersom du
skal hjelpe noen må du stille spørsmål
og leseren må selv løse knuten, kun
gjennom selvoppdagelse løses knuten.
Kierkegaard er opptatt av autentisitet
og stiller spørsmålet: Hvem skal jeg
være? Våg å være et subjekt i motsetning til estetikeren som i stor grad blir
påvirket av Dass Man; «Jeg kunne gjort
det sånn, men sånn sier man det ikke»
og «Jeg kunne ha gjort det, men sånn
gjør man det ikke». I følge Kierkegaard
tar den en livsreise å bli kjent med og
forme subjektet. Gjennom forfatterskapet
til Kierkegaard åpnes det opp for å
tørre å være et subjekt; med å tørre
være seg selv, Hvorfor ønsker du å
være leder? Svaret finnes i møte med
dine omgivelser; «Nå får jeg brukt det
beste i meg selv». •

Overlegeforeningens juridiske rådgivere
er fra 1.4.2022 Karoline Ramdal (20% stilling)
og Anders Schrøder Amundsen (30% stilling)

Karoline.Ramdal@legeforeningen.no

Anders.Schroder.Amundsen@legeforeningen.no

https://www.legeforeningen.no/
foreningsledd/yf/norsk-overlegeforening/
organisasjonen/styre-og-sekretariat/
Alle lenkene er direkte
klikkbare på overlegen.digital
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European Reference Network (ERN)

- OUS nekter seg selv å komme igang!
Faglig internasjonalt samarbeid blir stadig enklere: Postgang og bildeforsendelser
var motbakker og «Utlandet» langt unna. Terskelen for å ta kontakt, utveksle erfaringer
og be om andres ekspertråd var tilsvarende høyere, og var også mer avhengig av vårt
eget internasjonale kontaktnett.

erden er på denne måten svært
annerledes nå. Pandemien har
aktivert bruken av helt nye møte
former og med digitalisert informasjon
er ikke internasjonale fagmiljøer
lenger unna enn de nordiske og
nasjonale.
Nesten alle pasienter er i alle andre
sammenhenger brukere av digitale
løsninger – og de Googler og forventer
fortsatt at vi er mer kompetent enn
dem. Noen pasienter presenterer sine
egne løsninger fra nettet og tar for gitt
at vi kjenner til det de finner; det er få
grenser lenger.
Bevisstheten om at sjeldne tilstander
er sjeldnere i vårt land ligger under
etableringen av faglige nettverk på
tvers av landegrenser. På samme måte
som man diskuterer sentralisering av
behandling av sjeldne tilstander nasjonalt, kan det tenkes også i nordisk
sammenheng. Pasienter med kompliserte tilstander har naturlig fokus på
SIN skjebne – forventer av oss - både
at vi har et internasjonalt nettverk, og
at vi bruker det dersom det er flere
alternative behandlingsformer. I slike
tilfeller deler de alle nødvendige data
for å få de beste råd, behandling og
resultat.
I OUS er veldig mange Nasjonale
behandlingstjenester samlet og naturligvis oppfordres disse til å søke tilknytning til Europeiske faglige nettverk, European Reference Network,
ERN. Arbeidet med å søke er stort –
man blir først akseptert og akkreditert
etter flere år!
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›› Av Arild Egge, redaktør

Når jobben er gjort og nettverket tas
i bruk – må man dele sensitiv informasjon; for dette er det opprettet sikre
plattformer for deling av pasientdata
– på hvilket grunnlag eksperter kan
møtes for en faglig diskusjon med tilgang til alle nødvendige data. Clinical
Patient Management System (CPMS)
og Research Electronics Data Capture
(REDcap) er akseptert av svært mange
europeiske helseinstitusjoner og universitetsklinikker som tilstrekkelig
sikrede plattformer for bruken.
I OUS er dette foreløpig ikke funnet i
orden – til hinder for at man kan ta i
bruk sine nettverk i klinisk hverdag.
Dette faller inn i et mønster – OUS er
tidligere blitt kritisert for å ha en nær-

mest uoverstigelig høy «brannmur».
Viser til artikler i pressen der forskere
finner det til hinder for deres prosjekter, at direktør Bjørnbeth har vært
innkalt i departementet for å svare for
OUS s ortodokse praksis. OVERLEGEN
hadde et intervju med Bjørnbeth der
han ble utfordret på nettopp dette.
Våre siste erfaringer for to ulike ERN
tilknytninger ved OUS er negative og
indikerer ikke at det så langt er lagt
opp til endring av praksis.
Dette er oppsiktsvekkende nok til
å ta opp, siden ALLE VIL denne
endringen til det beste for pasient og
klinikere, det er state of the art, OG man
tilhører mindretallet når det gjelder
fortolkningen av personvernet. •

Kommentar fra Bjørn Atle Bjørnbeth,
adm.direktør, Oslo universitetssykehus:
«Internasjonalt samarbeid er viktig for
å bringe medisin og pasientbehandling
framover. Deling av kunnskap og data
er nødvendig, for eksempel gjennom
europeiske referansenettverk. Dette
må likevel skje gjennom verktøy som
holder et dokumentert og tilstrekkelig
sikkerhetsnivå.
Overlegen trekker fram to slike verktøy, Redcap og Cpms, som enda ikke
har bestått sikkerhetskravene. Dette er
krav som slett ikke bare vi i OUS stiller.

For CPMS går prosessen fra Norges
side via Helsedirektoratet. Per i vinter
var Norge ett av åtte land som ikke
hadde gitt klarsignal for bruk av
CPMS. Hovedproblemet er mangel
på dokumentasjon fra ERNs side. Selv
om nytteverdien av CPMS helt klart
er stor, har ERNs manglende svar
avdekket svakheter i løsningen.
For REDCAPs del pågår det også
prosesser og verktøyet er i bruk i regionen med innskrenket funksjonalitet på

grunn av sikkerhetsrisiko. Det er
imidlertid i Helse Sør-Øst en pågående
anskaffelse av verktøy for håndtering
av pasientrelaterte data, som også vil
åpne for bruk til forskning (PROMS
og PREMS-data).
Vi har vært tydelige på at vi trenger
gode verktøy for å håndtere data til
både forskning, kvalitetsregistre og
internasjonalt samarbeid, og presser
på for å få dette til innenfor rimelige
sikkerhetskrav.»

LEGEFORENINGENS
MEDLEMSFORDELER

Bruk medlemsfordelene
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www.legeforeningen.no
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RHF-SPALTEN

Sammen om
medisinsk veiskille
Persontilpasset medisin, eller presisjonsmedisin, representerer et viktig
veiskille i moderne medisin og tilbud til pasientene. Ny teknologi og
kunnskap gjør det mulig å tilpasse behandling av alvorlig sykdom slik
at nye kostbare medikamenter får betydelig høyere treffsikkerhet og
dermed vil gi bedre resultat for den enkelte pasient.

››

Av Cecilie Daae,
adm.direktør, Helse Nord

ed presisjonsmedisin menes
forebygging, diagnostikk,
behandling og oppfølging som er tilpasset den enkelte. Dette er et viktig
og spennende felt som vil endre helsetjenesten. Hensikten er å tilby pasientene mer presis og målrettet diagnostikk og behandling, og samtidig unngå
behandling som ikke gir ønsket effekt.
Den teknologiske utviklingen gir nye
muligheter for diagnostikk og behandling, med tett samarbeid mellom klinikk
og forskning på dette feltet. Presisjonsmedisin er også et viktig område for
innovasjon og næringsutvikling.
I Helse Nord løser vi geografi med
teknologi, og i mars 2021 kom Helse
Nord RHF med en regional rapport
som gir forslag til organisering og
utvikling av presisjonsmedisin i vår
helseregion. Dette er en satsing som vil
kreve investeringer og kostnadsdrivende
studier, men som vil være kostnads
besparende i det lange løp. Rapporten
fra den regionale arbeidsgruppen
peker framover mot behovet for nye
investeringer i teknologi og kunnskap
for å gi befolkningen i Nord-Norge
tilgang til moderne og treffsikker
behandling av alvorlig sykdom.
Vi har særegenheter i Nord-Norge,
både geografisk, demografisk og klimatisk. Det er normalen for oss, og det
løser vi. Avstandene mellom folk,
mellom tettstedene og mellom sykehusene, klarer vi å gjøre mindre.
Forskning og innovasjon er en
integrert og prioritert del av det
kliniske arbeidet i alle våre helsefore-
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tak. Universitetssykehuset Nord-Norge
(UNN) er spydspissen i forskningen,
og har et særskilt ansvar for forskning i
nært samarbeid med lokalsykehusene.
Nasjonal handlingsplan for kliniske
studier fra 2021 har som ett av ni innsatsområder «å ruste Norge for frem
tidens kliniske studier, spesielt innen
persontilpasset medisin». Å følge opp
denne planen ligger også inne som et
krav i oppdragsdokumentet. I vår egen
Strategi for forskning og innovasjon i
Helse Nord har klinisk forskning prioritet, og presisjonsmedisin er ett av ni
prioriterte områder i strategien. Vi har
allerede bevilget 2,25 millioner kroner
årlig fram til 2024 til UNN som med
finansiering til IMPRESS-studien, et
stort nasjonalt prosjekt innen klinisk
behandlingsforskning som blant annet
skal teste en modell for persontilpasset
kreftbehandling, og som er et betydelig
løft innen klinisk forskning.

Ett av virkemidlene for å nå målene
våre er etableringen av Senter for pasientnær kunstig intelligens (SKPI) ved
UNN. Dette er et samarbeid mellom
UNN, Helse Nord RHF og UiT Norges
arktiske universitet, og senteret ble
offisielt åpnet i juni 2021. Strategien for
kunstig intelligens og rapporten om
presisjonsmedisin må sees i sammenheng. Noen av funksjonene som er planlagt inn i SKPI, og funksjoner som er
planlagt inn i det foreslåtte Senter for
persontilpasset medisin må ses på for
mulig samarbeid og bruk av felles ressurser. Begge sentrene vil være lokalisert til UNN, hvor det finnes et miljø og
funksjoner innen ulike typer forskningsstøtte som det også bør samarbeides
med. UNN vil være en naturlig leder i
utviklingen i nord, men selvsagt i tett
samarbeid med de andre helseforetak
ene. Å utvikle fremtidens helsetjnester er
et lagspill – fordi sammen får vi til mer. •

INDIKASJONER:
• Kutant plateepitelkarsinom (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
• Basalcellekarsinom (BCC): som monoterapi til behandling av voksne pasienter med lokalt fremskredet eller
metastatisk basalcellekarsinom (laBCC eller mBCC) som har hatt sykdomsprogresjon med eller er intolerante
overfor en «hedgehoghemmer» (HHI)
• Refusjon CSCC og BCC: Libtayo finansieres av sykehus (H-resept) og er innført av Beslutningsforum.
• Ikke-småcellet lungekreft (NSCLC): som monoterapi til førstelinjebehandling av voksne pasienter med ikkesmåcellet lungekreft (NSCLC) som uttrykker PD-L1 (i ≥50 % tumorceller), uten EGFR-, ALK- eller ROSI-avvik, som
har: lokalt fremskredet NSCLC som ikke er kandidater for definitiv kjemostråling, eller metastatisk NSCLC.
Libtayo «Regeneron»
Antineoplastisk middel, monoklonalt antistoff.

C

ATC-nr.: L01X C33

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 cemiplimab 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. Administrasjonsmåte: 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 pasienten 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. Refusjon CSCC og
BCC: Libtayo finansieres av sykehus (H-resept) og er besluttet innført av Beslutningsforum.

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

sanofi-aventis Norge AS · Prof. Kohts vei 5-17 · 1325 Lysaker
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Refusjon NSCLC: Libtayo finansieres ikke av sykehus (H-resept). Beslutning fra Beslutningsforum avventes. Pakninger og priser: 7 ml (hettegl.) kr 68112,50. Basert på SPC godkjent av SLV/
EMA: 04/2022.

Utviklingsplaner for sykehusene
og Helse Sør-Øst
Utviklingsplanene er laget på oppdrag fra Helse - og omsorgsdepartementet
og beskriver den overordnete strategien for henholdsvis sykehusene (Helse
foretakene, HF) og Helse Sør-Øst (HSØ). Våren 2022 er planene oppdatert.
Nylig kom HSØ med sin Regional Utviklingsplan 2040. Den er ute på høring,
med høringsfrist 30. september (intern frist i Legeforeningen 26. august).

›› Av Kristin Hovland, leder Oslo legeforening, sentralstyremedlem Dnlf

D

en generelle veilederen for
utviklingsplanene sier blant
annet:
Arbeidet med utviklingsplanen må
være basert på åpenhet, involvering
og forutsigbarhet. Helsefellesskapene,
brukere, ansatte og andre samarbeidsparter skal involveres i arbeidet.
Oslo universitetssykehus (OUS),
Akershus universitetssykehus (Ahus),
Lovisenberg diakonale sykehus og
Diakonhjemmet er ganske konkrete i
deres utviklingsplaner, men HSØ
velger en overordnet beskrivelse.
Hvilken betydning har det for valgene
som kan tas?
Utviklingsplanene for OUS, Ahus,
Lovisenberg og Diakonhjemmet har
mange gode momenter. Problemene
kommer når en leser dem samlet,
og det store spørsmålet blir: hvilke
langsiktige planer kan sykehusene
følge opp?
Både Lovisenberg og Diakonhjemmet
påpeker ønske om å utvide, blant annet
for å løse fremtidige kapasitetsutfordr
ingen i Oslo, og for å redusere areal
behovet ved Nye OUS. Lovisenberg
skriver eksempelvis: LDS har som
overordnet målsetting å utvikle seg til
et mer fullverdig lokalsykehus ved å
utvide bredden i pasienttilbudet sam
tidig som det overtar det faste lokal
sykehusansvaret for Sagene bydel fra
OUS. En slik utvikling er i tråd med Oslo
kommunes høringsinnspill til HSØ sin
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utviklingsplan i 2018, og vil gi økt aktivitet og mer robuste fagmiljøer ved LDS.
Mens OUS skriver: I 2031 overtar
OUS alt ansvar for denne bydelen.
(red: Sagene bydel).
Diakonhjemmet skriver bl.a.: Sykehuset ønsker å behandle en større del av
sykdommene som rammer befolkningen
i egen sektor for å sikre et mer samlet og
helhetlig spesialisthelsetjenestetilbud.
Videre ønsker sykehuset å ta et større
samfunnsansvar for spesialisthelsetjen
esten i Oslo ved å påta seg et større

befolkningsansvar og dermed løse
kapasitetsutfordringer i Oslo. De har
med at de ønsker å få med Nordre Aker
i sitt nedslagsfelt, og at bydelen selv
også har bedt om dette.
OUS har på sin side ikke omtalt at
de kan «miste» Nordre Aker.
Ahus skriver mye om utfordringene
med befolkningsvekst, og konsekvens
ene av overføring av Alna i 2031 og
Grorud og Stovner i 2036 «over natten»
med utfordringene det medfører. OUS
skriver imidlertid at de skal ta over

Grorud og Stovner i 2035 i sine planer.
Betyr dette at «inntektene» for 2035
er tatt med i de økonomiske langtidsplanene både hos Ahus og OUS?
OUS planlegger i kommende periode
nye bygg på Aker og Gaustad. I den
oppdaterte utviklingsplanen er det
ikke innarbeidet hvordan utviklingsplanen og reguleringsplanene for Nye
OUS henger sammen. Det er som om
de er to parallelle, uavhengige løp. For
de fleste områdene, har fagfolk inn
sigelser på planene; OUS omtaler i
utviklingsplanen forskning og innovasjon – men i reguleringsplanen er det
satt av lite areal til forskning og undervisning. Psykisk helsetilbud skal flyttes
til Aker – mot hele klinikkledelsen sin

anbefaling, osv. Om beredskap står det:
Nye bygg og ny teknologi vil skape nye
muligheter i pasientbehandlingen, men
vil også introdusere ny risiko i forhold
til håndtering av beredskapshendelser.
Basert på risikoanalyser vil foretaket
etablere beredskapsplaner for virk
somhetens håndtering av beredskapshendelser før innflytting i nye bygg.
Men, det står ingenting om at de vil
utføre ny risikoanalyse nå, basert på
siste års erfaringer.
Oppdatert Regional Utviklingsplan
2040 (HSØ) beskriver trender og
satsingsområder (del 1) og rammer og
forutsetninger (del 2). Den forrige
regionale utviklingsplanen inneholdt
mer konkret informasjon om eksem-

pelvis hvilke bydeler som skulle høre
til hvilke sykehus i Oslo. Nå blir sykehusene sine utviklingsplaner stående
isolert, og kan knapt brukes som et
styringsverktøy. Det er uklart hvordan
HSØ vil prioritere, både for Oslo og
resten av regionen, i en medisinsk og
økonomisk situasjon som vil kreve nye
løsninger.
Alle oppfordres til å se på utviklingsplanene for sin region og sykehus og gi
konstruktive innspill på hva dere mener
er bra/bør gjøres mer av, og hva som
er urealistisk/krever andre løsninger
– gjerne via Legeforeningen! •

Lenke til høringen hos Legeforeningen (foreløpig bare HSØ):

https://www.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2022/hoering-regional-utviklingsplan-2040-for-helse-sor-ost/
hoeringsgrunnlag/
Alle lenkene er direkte klikkbare på overlegen.digital

KORTNYTT: 
SUSANNE WAMMEN VALGT TIL FORMAND FOR OVERLÆGEFORENINGEN
Overlæge Susanne Wammen er i dag blevet valgt til ny formand for Overlægeforeningen, der repræsenterer de
6.600 overlæger på landets sygehuse og hospitaler. Desuden blev Bjarne Skjødt Hjaltalin valgt til bestyrelsen.
Susanne Wammen blev enstemmigt valgt på foreningens repræsentantskabsmøde i Aalborg. Hun har været
konstitueret siden nytår, hvor daværende formand Lisbeth Lintz blev formand for Akademikerne.
I sin beretning lagde Susanne Wammen især vægt på den styrkelse af sygehusenes afdelingsledelser,
som Overlægeforeningen aftalte med Danske Regioner ved OK21.
Ledelsesreformen bliver et af hendes vigtigste indsatsområder og får betydning for alle overlæger og hele
sundhedsvæsenet.
«Med ledelsesreformen skaber vi sammen med regionerne fundamentet for et stærkere sundhedsvæsen.
I kan alle være med til at holde dampen på reformen oppe. Både ved at søge stillingerne som ledende overlæger
– eller som cheflæge – og ved at bakke op om den lægelige ledelse i afdelingerne i hverdagen.»
«Men reformen handler ikke kun om ledende overlæger og cheflæger. Vores nye overenskomst slår fast, at alle
overlæger er ledere. Det betyder, at vi alle står med et stort ansvar i dagligdagen, og at vi alle er rollemodeller for
vores kolleger,» sagde Susanne Wammen.
Susanne Wammen er 67 år og har været medlem af Overlægeforeningens bestyrelse siden 2018.
Hun er speciallæge i anæstesiologi og arbejder på Rigshospitalet i afdelingen for bedøvelse og operation
på HovedOrtoCentret.
Hun har tidligere været formand for Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin (DASAIM) og har været
tillidsrepræsentant i en årrække på Rigshospitalet.
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Forsvarlig arbeidstid
– arbeidsgivers, tillitsvalgtes
og den enkeltes rolle
Legeforeningen har inngått tariffavtaler som regulerer
sykehuslegenes arbeidstid. Reguleringen åpner for at leger
kan jobbe lenger og mer enn andre yrkesgrupper. Slike vide
rammer forutsetter gode prosesser, årvåkenhet og konkrete
vurderinger av forsvarlighet av arbeidsgiver, tillitsvalgte og den
enkelte. Både arbeidsmiljøloven og helsepersonelloven s
 tiller
forsvarlighetskrav. Hvilke rammer og krav gjelder for legers
arbeidstid, og hvilke prosesser og vurderinger må gjøres?

››

Av Hanne Gillebo-Blom og
Nina Bergsted, Den norske legeforening

Forsvarlighet

Ved organisering av legers arbeidstid,
må forsvarlighet vurderes i to relasjoner:
• At arbeidstidsordningene sikrer
et forsvarlig arbeidsmiljø for de
ansatte
• At arbeidstidsordningene sikrer
at de ansatte kan yte forsvarlige
helsetjenester
I begge relasjoner er forsvarlighet en
såkalt rettslig standard, som utvikler
seg over tid i tråd med samfunnsut
viklingen.

Hvilke
rammer
og krav
gjelder?

Arbeidstidsordningene må
være forsvarlige for de ansatte

Etter arbeidsmiljøloven § 10-2 er det
et grunnleggende krav at arbeidstidsordningene er forsvarlige. Arbeidstiden
skal ikke organiseres på en måte som
gjør at ansatte utsettes for uheldige
fysiske eller psykiske belastninger og
det skal være mulig å ivareta sikkerhetshensyn. Det generelle forsvarlighetskravet gjelder for alle arbeidstakere.
Det er ikke mulig å avtale unntak fra
kravet, heller ikke i tariffavtaler.
Arbeidstidsordninger som avviker
fra lovens utgangspunkt og normal
døgnrytme må vurderes opp mot kravet
til forsvarlighet. Det vil for eksempel
si ved nattarbeid, bruk av gjennom36 OVERLEGEN 2-2022

snittsberegning og utvidet overtids
arbeid.
En forsvarlighetsvurdering må
gjøres ved etablering av nye og ved
endring av eksisterende arbeidsplaner.
Det bør også gjøres jevnlige vurder
inger av eksisterende planer (for

e ksempel årlig) for å avdekke uforutsette belastninger som følge av
arbeidsplanen.
Forsvarlighetsvurderingen kan
medføre at arbeidstidsordningen må
organiseres med strammere rammer
om arbeidstiden enn det tariffavtalen

«Det er dokumentert at nattarbeid
og lange arbeidsøkter har negative konsekvenser
både for den enkeltes helse og for
kvaliteten på arbeidet som utføres»
UTVIDET UKENTLIG ARBEIDSTID
•O
 rdinær arbeidstid er i utgangspunktet 35,5 eller 37,5 timer per uke
avhengig av vaktordning og stillingskategori.
•A
 rbeidsgiver kan pålegge 2,5 timer pliktig utvidet arbeidstid (PUA) per uke.
Arbeidstiden blir da 38 (35,5 + 2,5), eller 40 (37,5 + 2,5) timer per uke.
•D
 en enkelte lege kan i tillegg avtale ytterligere utvidet arbeidstid (UTA).
•U
 TA er frivillig, og kan sies opp med 8 ukers varsel.
•U
 TA øker gjennomsnittlig ukentlig arbeidstid, og mange leger har derfor
et høyere uketimetall enn 38/40 timer.

Det er dokumentert at nattarbeid og
lange arbeidsøkter har negative konsekvenser både for den enkeltes helse og
for kvaliteten på arbeidet som utføres.
Risikoreduserende tiltak kan for eks
empel være at planen sikrer tilstrekkelig hvile mellom arbeidsperioder og
hvilepauser under vakten, at det ikke
er flere nattevakter på rad, at intensi
teten i arbeidssituasjonen reduseres
eller at arbeidsperiodene forkortes.
Organiseringen av arbeidet i sykehus
må sikre forsvarlig pasientbehandling

Også helsepersonelloven stiller forsvarlighetskrav. Forsvarlighetskravet
er et grunnleggende prinsipp i norsk
helserett, både som grunnlag for helsepersonellets faglige vurderinger i
daglig praksis, organisering av tjenest
ene og vurderinger som gjøres av
Statens helsetilsyn i tilsynssaker.

Foto: Dzmitry - stock-adobe.com

Hvilke
prosesser ger
og vurderin
må gjøres?

gir mulighet til. Tariffavtalen angir
ytterrammer for arbeidstiden. Det er
ikke gitt at det er forsvarlig å benytte
disse rammene fullt ut i alle vaktordninger. Er vaktene intensive bør de
for eksempel være kortere enn vakter
med lavere aktivitet.

Mennesker er også ulike, og det er
stor individuell variasjon i hvordan
arbeidstid påvirker den enkelte. Det
kan knyttes til livsfase, helsetilstand
eller generell kapasitet. Dette skal det
også tas høyde for i arbeidstidsplan
leggingen.

 rganisering av tjenestene er blant
O
annet arbeidstidsplanlegging.
For det enkelte helsepersonell er det
en plikt til å opptre i samsvar med de
til enhver tid gjeldende faglige normer
og lovbestemte krav til yrkesutøvelsen.
Vurderingen må alltid være konkret
OVERLEGEN 2-2022
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ut fra den aktuelle situasjonen. Dette
kravet er regulert i Helsepersonelloven
§ 4. Sett i sammenheng med arbeidstid,
innebærer denne individuelle plikten
at en lege som er for sliten til etter
egen vurdering å yte forsvarlig pasientbehandling må si fra om det, om mulig
avstå fra å yte pasientbehandling og be
om hjelp.
Det enkelte helsepersonells plikt
til forsvarlig yrkesutøvelse må sees i
sammenheng med den plikt helse- og
omsorgstjenesten har til forsvarlig
virksomhet, bl.a. uttrykt i helsepersonelloven § 16. Virksomhet som yter
helse- og omsorgstjenester, skal organiseres slik at helsepersonellet blir i
stand til å overholde sine lovpålagte
plikter. Virksomheten er i denne
sammenheng helseforetaket (eller
sykehuset i privat, ideell sektor).
Formålet med bestemmelsen er å
sikre helsepersonell slike arbeidsforhold at de kan yte faglig forsvarlig
helsehjelp. Bestemmelsen stiller dermed en rekke krav til organiseringen.
Det innebærer blant annet at arbeidsgiver har ansvaret for at arbeidsplanen
er satt opp og samlet arbeidsbelastning
er slik at legene kan utføre sine oppgaver i tråd med kravet til faglig forsvarlighet.

Arbeidsgivers, tillitsvalgtes
og den enkeltes rolle og ansvar
i arbeidstidsplanleggingen
Arbeidsgivers rolle og ansvar

Arbeidsmiljøloven og helsepersonelloven legger ansvaret for forsvarlig
organisering av arbeidstid for leger på
arbeidsgiver. Det innebærer at dersom
en arbeidsplan er uforsvarlig – enten
av hensyn til den ansatte eller av hensyn til pasientbehandlingen – er det
arbeidsgiver som har ansvaret og skal
ta konsekvensene. Og det er arbeids
giver som har ansvaret for å sette opp
arbeidsplanen, for prosess med tillitsvalgte, ansatte og verneombud, og for
å fastsette planen forutsatt at den er
innenfor tariffavtalens grenser.
Arbeidsgiver kan straffes for brudd
på arbeidsmiljøloven og helsepersonelloven. Vi ser også at Helsetilsynet i
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saker om uforsvarlig pasientbehandling legger et stort ansvar på arbeids
giver for system og organisering.
Den enkeltes rolle og ansvar

Legene må likevel forholde seg til det
individuelle ansvaret de som helsepersonell har til å yte forsvarlig helsehjelp.
Leger har en aktivitetsplikt dersom de
ser at arbeidsbelastningen/ arbeidstidsordningen er slik at de ikke kan yte
forsvarlig helsehjelp.
Den enkelte må si fra dersom man
ser at arbeidsplanen som sådan ikke
vil være forsvarlig – og den enkelte må
også si fra dersom planen i utgangspunktet fremstår forsvarlig, men en
enkelt vakt utvikler seg til å bli for
krevende.
Den enkelte kan til en viss grad påvirke arbeidsbelastningen. Legene har
mulighet til selv å velge hvor mange
timer utvidet arbeidstid man ønsker
og klarer.
Det er et krav om den enkeltes
samtykke til overtidsarbeid ut over
10 timer pr uke eller 25 timer pr 4 uker.
I vurderingen av om man skal sam
tykke til overtidsarbeid, skal den
enkelte ta hensyn til sin egen
kapasitet og form.
Det finnes også hjemler for vaktfritak, redusert arbeidstid, fritak fra overtid eller andre tilpasninger basert på
individuelle forhold som den enkelte
selv må vurdere om er aktuelle for seg.
Den enkelte ansatte kan ikke straffes
etter arbeidsmiljøloven. I en tilsynssak
vil den enkelte kunne ilegges sanksjoner
for brudd på helsepersonellovens forsvarlighetskrav dersom vedkommende
burde forstått at rammene ikke lå til
rette for en forsvarlig yrkesutøvelse.
Det vil vurderes som formildende
dersom vedkommende har sagt fra,
men likevel måtte yte helsehjelp.
Den tillitsvalgtes rolle og ansvar

Tillitsvalgte er gitt en viktig rolle i
arbeidstidsplanlegging. I overens
komstens del A2 § 3.4 er det regulert
en 7 trinns prosess for hvordan
arbeidsplaner skal utarbeides. Her
fastslås det innledningsvis at invol
vering av tillitsvalgte er et suksess

kriterium for en hensiktsmessig
arbeidstidsordning. Som en følge av
dette skal det tilrettelegges for dialog
mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte
gjennom hele prosessen.
Tariffreguleringen av sykehuslegers
arbeidstid gir svært vide rammer, og
forutsetter konkrete forsvarlighetsvurderinger og aktiv tilnærming fra tillitsvalgt.
Tillitsvalgte på den enkelte enhet
kan komme i utfordrende situasjoner
ved vurdering av arbeidsplaner. Legers
arbeidsplaner er kompliserte. Det må
tas høyde for en viss overtidsbruk, som
skal ses i sammenheng med den avtalte
arbeidstiden. Man har de legene man har
på enheten – og det kan være for få til
at reell forsvarlighet fremstår som
mulig. Det kan være sprikende ønsker
blant medlemmene. Noen ønsker lange
arbeidsøkter, med lange friperioder,
mens andre ser behov for kortere
arbeidsøkter og hvile mer jevnt fordelt
i planperioden. Det siste er det som
forskningsmessig best sikrer forsvarlighet. Tett dialog med medlemmene,
arbeidsgiver og verneombud er
nødvendig.
Foretakstillitsvalgte kan avtale
arbeidstidsordninger som gir utvid
elser ut over det som følger av A2
(ut over 19 timer i strekk og 60 timer
en enkelt arbeidsuke). Fullmakten til
å inngå slike avtaler er lagt på foretaks
tillitsvalgtnivå for å sikre en vurdering
uten bindinger til den enkelte enhet,
og sikre at vurderingen av forsvarlighet
er gjort av flere tillitsvalgte - på enhetsnivå og på det høyeste tillitsvalgtnivået. Det er viktig at den foretaks
tillitsvalgte vet at legene omfattet av
unntakene ønsker den foreslåtte
arbeidstiden, at den tillitsvalgte på
enhetsnivå mener den er forsvarlig og
at den foretakstillitsvalgte også selv
vurderer ordningen som forsvarlig.
Vesentlige elementer er omfanget av
nattarbeid, mulighet for hvile i løpet av
vakten og sammensetningen av aktivt
arbeid og beredskap.
Det er ingen hjemmel for sanksjoner
mot tillitsvalgte for feil eller mangelfulle vurderinger av forsvarlighet i
forbindelse med arbeidstidsplanlegging.

«Legeforeningen og Spekter ønsker å bidra til gode prosesser knyttet til
arbeidstidsplanlegging, og planlegger å utarbeide felles verktøy til bruk
for tillitsvalgte og arbeidsgivere i dette viktige arbeidet»
Legeforeningens rolle
- kommer arbeidstids
bestemmelsene til å endres?
Legeforeningen sentralt har inngått
svært vide unntak fra arbeidsmiljø
lovens arbeidstidsbestemmelser i
sentral tariffavtale. Bestemmelsene har
utviklet seg over flere tiår. De sentralt
fastsatte unntakene skal omfatte svært
ulike ordninger – fra store til små vaktlag, fra tilstedevakt med kontinuerlig
arbeid på vakt, til hjemmevaktordninger
med lite aktivitet. En arbeidsplan kan
være forsvarlig i ett vaktlag, men helt
uforsvarlig i et annet vaktlag.
Unntakene er rammet inn av kravet
til forsvarlighet. I tillegg eksisterer
rammer i form av blant annet prin
sippet om rullerende arbeidsplaner,
at arbeidsbelastningen skal fordeles
jevnt mellom deltakerne i vaktsjiktet,
mulighet for vaktfritak, den enkeltes
samtykke til UTA og samtykkegrensene
for overtid. Arbeidsgivers, tillitsvalgtes
og den enkeltes involvering i arbeidstidsplanleggingen skal også sikre våre
medlemmer mot for stor arbeids
belastning.
Legeforeningen vurderer kontinuerlig
behovet for innstramminger i arbeidstidsbestemmelsene basert på utviklingen
i arbeidshverdagen i sykehusene og
medlemmenes ønsker og behov for
vern. Dersom du er opptatt av dette
temaet, vil vi oppfordre deg til å ta
kontakt med tillitsvalgte eller din
yrkesforening (for eksempel Over
legeforeningen) og engasjere deg i
foreningens diskusjoner om arbeidstid
for på den måten å påvirke utviklingen.
Legeforeningen og Spekter ønsker
å bidra til gode prosesser knyttet til
arbeidstidsplanlegging, og planlegger
å utarbeide felles verktøy til bruk for
tillitsvalgte og arbeidsgivere i dette
viktige arbeidet. •

OVERTID
Uforutsette vakter, tilfeldig overtid og utrykning på vakt er ulike former
for overtid.
Overtid kan pålegges når det er et særlig og tidsavgrenset behov for det
(aml § 10-6).
Overtidsarbeid skal som hovedregel ikke overstige:
• 10 timer i løpet av 7 dager
• 25 timer i løpet av 4 uker
• 200 timer i løpet av 52 uker
Utvidelse av rammene kan avtales.
Arbeid utover 200 timer i løpet av 52 uker krever avtale med tillitsvalgt
eller tillatelse fra Arbeidstilsynet. Tillitsvalgte kan avtale inntil 300 timer
overtid i løpet av 52 uker.
Selv om det er inngått avtale mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte om
utvidet overtid, har den den enkelte lege ikke plikt til å jobbe overtid som
overstiger hovedreglene over (per uke, 4 uker og 52 uker). Overtid utover
disse rammene kan bare pålegges arbeidstakere som i det enkelte tilfelle
har sagt seg villige til det.
Det er i tillegg et krav at vernebestemmelsene i A2 overholdes.

SENTRALE VERNEBESTEMMELSER
I TARIFFAVTALEN

Fastsatt i sentral tariffavtale (A2).
Unntak fra vernebestemmelsene krever avtale med foretakstillitsvalgte.
Rammer for arbeidstid § 3.6.2:
• Et vaktdøgn skal ikke overstige 19 beregnede timer.
• Ukentlig arbeidstid skal ikke overstige 60 beregnede timer.
Krav til hviletid § 3.6.3:
• Det skal være minimum 8 timer sammenhengende hvile
(i betydningen helt fri) mellom to arbeidsperioder.
• I tillegg krav til 8 timer hvile (i betydningen ikke aktivt arbeid)
hvert døgn (i gjennomsnitt i arbeidsplanperioden).
• 28 timer sammenhengende fritid (i betydningen helt fri) hver uke.
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AML

VENCLYXTO ved AML
• 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
CR=Komplett remisjon, CRi=Komplett remisjon med inkomplett hematologisk gjenoppretting

Utvalgt sikkerhetsinformasjon1
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).
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.

KLL

VENCLYXTO ved KLL
• Innført til behandling i alle linjer*1
• Kostnadseffektivt†2
• Tidsbegrenset behandling1
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

†

Indikasjon: KLL: Venetoklaks i kombinasjon med obinutuzumab til behandling av voksne med
tidligere ubehandlet KLL. Venetoklaks i kombinasjon med rituksimab til behandling av KLL hos
voksne som har fått minst én tidligere behandling. AML: Venetoklaks i kombinasjon med et
hypometylerende legemiddel (HMA) til behandling av voksne med nylig diagnostisert AML som
er uegnet for intensiv kjemoterapi. Dosering: KLL: Startdosen er 20 mg én gang daglig i 7
dager. Dosen skal økes gradvis i 5 uker opp til daglig dose på 400 mg (uke 2: 50 mg/dag, uke
3: 100 mg/dag, uke 4: 200 mg/dag, fra og med uke 5: 400 mg/dag). AML: Dosen økes gradvis over 3 dager til en daglig dose på 400 mg (dag 1: 100 mg, dag 2: 200 mg, dag 3: 400 mg).
Deretter 400 mg daglig i påfølgende sykluser à 28 dager. For mer informasjon om dosering
og kombinasjoner, se pkt. 4.2 i preparatomtalen. Pris og refusjon: Venetoklaks forskrives på
H-resept. *KLL: Venetoklaks er besluttet innført i kombinasjon med et anti-CD20-antistoff til
behandling av voksne pasienter med tidligere ubehandlet KLL med 17p-delesjon/TP53-mutasjon og/eller 11q-delesjon, og i kombinasjon med rituksimab til behandling av voksne pasienter
med KLL som har mottatt minst én behandling der tidligere behandling ikke har vært behandling med signalveishemmer. Det er inngått en prisavtale med Sykehusinnkjøp HF (LIS anbud
2107 Onkologi). 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.
©2022 AbbVie AS • kontakt@abbvie.com • Telefon +47 6781 8000 • Mai 2022
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Utvalgt produktinformasjon1

Vedtektsendringer for Of

– Den lille revolusjonen?
Landsrådet i Overlegeforeningen er foreningens høyeste organ, eller generalforsamlingen
om du vil. Selv om leder og styret har det daglige ansvaret for å meisle ut strategi og håndtere
de utfordringer som måtte dukke opp, er det på landsrådet de lange linjene for videre
foreningsarbeid skal trekkes opp, og hvor styret skal kunne hente både ryggdekning
og innspill/korrektiv til valgte linje.

›› Av Jana Midelfart-Hoff og Arne Refsum

D

erfor er det så viktig at landsrådets delegater gjenspeiler
foreningens medlemmer i all sin bredde. Vi er etter hvert en stor forening
med over 12.000 medlemmer, som
spenner over helt ferske overleger via
de som er ansatt i privat virksomhet
eller akademia til seniorer. Og landsrådet må være representativt, slik at
alle medlemmer både føler seg hørt og
«hjemme» i foreningen. I tillegg er det
viktig å få en sammenheng mellom de
som har verv i foreningen som foretakstillitsvalgte og resten av foreningen.
Hva som er representativt, endrer
seg, som også medlemsbildet gjør det.
Og da må foreningen henge med. Styret valgte derfor å nedsette en arbeidsgruppe, ledet av driftige styremedlem
Marie Skontorp til å se på vedtektene i
foreningen og komme med forslag til
harmonisering og oppdatering. Og her
er nettopp fremtidig sammensetning
av landsrådet en av de viktigste punktene.
Gruppen består foruten av Marie
Skontorp som leder, av Oda Solheim
Hammerstad (Innlandet), Arne Refsum (Oslo) og Jana Midelfart-Hoff
(Vestland). I tillegg har først Jan Eikeland og nå Anders Schrøder Amundsen
bistått som jurister i arbeidet, noe som
har vært helt påkrevd. I gruppen ten-
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ker vi at bredde og geografisk mangfold er sånn noenlunde ivaretatt. Vi
mangler stemmer i fra den nordre og
midtre del av landet, men samtidig
skulle ikke gruppen bli for stor heller.
En gruppe bestående av Jannicke
Mellin-Olsen, Thor Severinsen og
Ellen Holtan Folkestad har vært referansegruppe, og det tenker vi har bidratt til å øke bredden og relevansen
for arbeidet. Saken har vært diskutert
med landrådet løpende siden 2019, og
har vært oppe på de aller fleste styremøter de siste årene. Per nå planlegges
det å legge frem et forslag for landsrådet i Trondheim i 2022, målet er at
alt skal være på plass våren 2023. •

Har du noen innspill i forhold til Ofs vedtekter generelt,
eller det som går på landsrådets sammensetning spesielt,
er du hjertelig velkommen til å ta kontakt. Send gjerne mail til:
anders.schroder.amundsen@legeforeningen.no

Lokalforeninger
19

Oversikt over
Legeforeningens
organisasjon

26

Regionutvalg
4

Spesialforeninger
19

Norsk
medisinstudentforening

Yrkesforeninger
7

85

4

2

6

Faglandsrådet

11

Styret for SOP

Landsstyret

152 representanter

9
Faste styrer, råd og
utvalg
Pt. 35 + 46
spesialitetskomiteer

Fagmedisinske
foreninger
46

(inkl. Eldre legers
forening)

Rådet for legeetikk

9

Sentralstyret

Fagstyret

Sekretariatet

Ad hoc-utvalg
Variabelt antall

9 medlemmer

Ca 160 årsverk

31.12.2020

Medlemmer (ca 12.000)

Oversikt over
Overlegeforeningens
organisasjon

Lokalt Of-utvalg1

Landsråd (72 inkl styrets medlemmer)

Styret 8 (2 vara)

– lederutvalg
- stipendutvalg
- kurskomite
- redaksjonskomite «Overlegen»

- landsstyredelegater (11)
+
- landsstyredelegater geografiske (16)

- valgkomite (4)

1)

Jfr Ofs vedtekter § 14
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Det er høl i gjerdet på Gaustad, det er derfor du er her!

Farvel til asylene
D

e store psykiatriske institusjonenes
tid er åpenbart forbi. Selv om etableringen av sinnsykeasyl var et stort fremskritt, så skal ingen stikke under en stol
at det også har forekommet grusomme
overgrep på disse institusjonene, enten
det er snakk om lobotomi, elektrosjokk,
insulinsjokk eller overdreven bruk av
tvang, eller bare oppbevaring uten noe
behandling. Men når mange av institusjonene nå legges ned er det ikke for
primært å gi psykiatrien bedre rammevilkår, men langt på vei å finansiere nye
bygg for både somatikk og psykiatri.
Helt fersk fra artium og avsluttet
russetid stilte jeg juli 1978 i tårnbyg
ningen på Gaustad sykehus for å undertegne kontrakt som pleiemedhjelper for
1 år, og samtidig hilse på professor og
sjefslege Nils Rettestøl, før jeg ble vist
bort til avdeling B-mann 2. Her var det
eldre kronikere, bare menn, som stort

››

sett drakk kaffe og røyket pakke etter
pakke med sigaretter. «Trond» hadde
store arr i begge tinninger, og fortalte
raskt at det var faste sjokkedager tirsdag
og torsdag. «Har du fått sjokk, eller?»
Det var store sovesaler, med glass
vinduer til korridoren, og det var
tilsvarende vinduer inn til badet.
Dollhusene eller dårekistene var en
del av fattigvesenet. Fra begynnelsen
av 1800-tallet ble det rettet hard kritikk
av forholdene ved dårekistene, og som
erstatning ble det bygd store anstalter
for sinnsyke, ledsaget av en ambisjon
om å gjøre de sinnsyke friske. Sinn
sykeloven 1848 gjorde det ulovlig å
sette sinnsyke i fengsel, og etablerte et
krav om offentlig autorisasjon for å ta
imot sinnsyke. Det var et ufravikelig
krav at anstaltene skulle ledes av en
lege og tilby medisinsk behandling.
Anstaltene fikk en flott arkitektur, og

ble gjerne lagt landlig til, for å gi de
syke ro, hvile og kontakt med naturen.
Dette var nok et utrolig fremskritt
fra dårehusene, men på 1960-tallet ble
behandlingen møtt med stor kritikk,
og mange av institusjonene ble pålagt
endret. Nå står mange av dem i fare for
å bli nedlagt, og bygningene solgt til
næringsdrift eller boliger.
Herman Wedel Major (1814-1854)
studerte medisin i Christiania, cand.
med. 1842. Regnes som den norske
psykiatriens far. La frem en plan for
et norsk sinnsykeasyl 1844, tegnet av
hans svoger Heinrich Ernst Schirmer.
Han reiste rundt i Norge i 1846 og
registrerte og beskrev alle dollhus,
og rettet sterk kritikk av forholdene.
I 1847 bla han frem sitt forslag til
sinnsykeloven, som Stortinget vedtok i
1848. (Dagens politikere og byråkrater
har kanskje noe å lære).

GAUSTAD SYKEHUS

- Bygd i 1855, drevet av Staten frem til 1985,
hvor det ble overført til Oslo Kommune.
Inngår nå i OUS
- Arkitekt Heinrich Ernst Schirmer
- Bygd for 300 pasienter, men hadde
640 pasienter i 1950-årene
- Har nå 72 sengeplasser, bl.a. sikkerhetsplasser og psykoseplasser samt stor
poliklinisk aktivitet
- I det nye Rikshospitalet er det tenkt benyttet
til forskning, utdanning og rehabilitering.
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Foto: Sturlason

Dårehus eller dollkister. Disse ble erstattet av sinnsykeasyl eller bare asyl,
en betegnelse som kom med sinnsykeloven av 1848. Fra 1900-tallet kom
navnet psykiatrisk sykehus. Nå står mange av disse foran nedleggelse,
og pasientene flyttes til felles bygninger for somatikk og psykiatri. Det er
til dels banebrytende institusjoner og fantastisk arkitektur som nå,
i beste fall, endrer bruksområde, eller selges til helt andre formål.
				
Av Arne Laudal Refsum, overlege, medlem av redaksjonskomitéen

Foto: Knut Bjerke

DIKEMARK SYKEHUS

- Bygd i 1905, for Oslo Kommune, men ligger i Asker kommune.
Overført til Ullevål sykehus i 1996, og OUS i 2009.
Overtok pasientene fra Christiania Sindsygeasyl.
- Arkitekt Viktor Nordan
- Hadde på det meste over 800 pasienter
- Planene for Dikemark er 1200 boliger (ca 300 i de gamle byggene,
næring og lokalsenter for denne delen av kommunen.

Foto: Frank Reiersen, Vestre Viken HF

LIER SYKEHUS

- Bygd i 1926 for Vestfold og Buskerud fylker. Overført til
Buskerud sentralsykehus, og nå til Vestre Viken.
- Arkitekt Viktor Nordan
- Startet med 552 pasienter, på det meste 600 plasser.
6 pasientblokker, samt 2 større bygninger for vaskeri og økonomi.
Lier hadde lang tradisjon for å ha privat pleie av psykiatriske
pasienter på bondegårdene i området
- I 1985 blir 4 bygninger stengt, og i 2017 blir de siste pasientene
overført til Blakstad sykehus. Psykiatrien skal i fremtiden plasseres
i Nye Drammen sykehus
- Området og bygninger er solgt til private og skal utvikles
til boliger og parker. 2 bygninger er fredet.

AASGÅRD SYKEHUS - REDDET I SISTE LITEN

SANDERUD OG REINSVOLL

- Bygd i 1961. Overtok etter at 2 moderniserte tyskerbrakker («Brakka» og «Skattøra»
hadde vært brukt som psykiatriske s ykehus fra 1950-tallet. Staten var byggherre,
men overførte driften til Troms og Finnmark fylkeskommuner, samt bykommunene Tromsø,
Harstad, Hammerfest, Vadsø og Vardø. St. Elisabeths hospital hadde også noen senger
inntil nedleggelsen på slutten av 1950-tallet. (Se for øvrig: Da nonnene toget ut av
norsk sykehusvesen. Overlegen 2-2015, side 6)
- Klinikkavdelingen ble tatt i bruk i 1966.
- I 2021 vedtok styret ved UNN at Åsgård sykehus skulle samlokaliseres med somatikken
og dagens psykiatriske sykehus skulle nedlegges. I mars i år reverserte styret enstemmig
dette vedtaket etter innstilling fra direktøren. Styret i Helse Nord har sluttet seg til denne
avgjørelsen.

- Uavklart hva som skjer, avhengig av
hvilket sykehusalternativ som til slutt blir
valgt. Dersom «Mjøssykehuset» bygges
blir det liten eller ingen aktivitet her.
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Foto: Frank Reiersen, Vestre Viken HF

EG SYKEHUS

- Åpnet 1881. Avløste Kristian
sand Dollhus. Også her var det
Herman Wedel Major som var
pådriver (se Gaustad sykehus).
Det var Staten som drev sykehuset frem til 1962, da overtok
Vest- og Austagder fylker
sykehuset
- Arkitekt Ole Falck Ebbell
(Tegnet også Rotvoll utenfor
Trondheim, nedlagt 1990)
- Anlegget hadde tre nivåer:
A for rolige syge av 1. for
pleining, B rolige av 2. for
pleining og C urolige syge. Dette
tilsvarer hhv A-mann, B-mann
og C-mann/ A-kvinne, B-kvinne
og C-kvinne på Gaustad.
- Åpnet med 230 plasser, økt
til 330 plasser i1922, og senere
utvidet ytterligere.
- Brukes fra 1990 som administrasjonsfløy for Vest-Agder
sentralsykehus, nå Sørlandet
sykehus.

ULLEVÅL SYKEHUS,
6. AVDELING OG 16. AVDELING

- Ullevål sykehus ble planlagt fra
1884, og de første bygningene ble
tatt i bruk allerede i 1887, da som
et paviljonganlegg. Første bygge
periode ferdig i 1892, med totalt
200 senger.
- Arkitekt første fase Heinrich
Ernst Schirmer
- Etter 1892 og frem til 1926
var Victor Nordan fast arkitekt
og sykehuset økte til totalt
2000 senger
- De psykiatriske avdelingene på
Ullevål sykehus vil jo bli nedlagt
når hele sykehuset legges ned for
dels å bli slått sammen med Nye
RH på Gaustad, og dels for å
være en del av Nye Aker sykehus.
Psykiatrien vil hjovedsakelig bli
flyttet til Aker sykehus, men det
skal også bygges en ny avdeling
for sikkerhetspsykiatri i nær
tilknytning til Ila fengsel og
sikringsanstalt i Bærum.

BLAKSTAD SYKEHUS

VEUM SYKEHUS

- Bygd i 1904 for Akershus Amt, ble etter hvert overtatt av B
 ærum
sykehus, og er nå en del av Vestre Viken HF.
- Bygd med 147 plasser, som raskt ble økt til 335 døgnplasser,
som etter modernisering på 1960-tallet hvor de store s ovesalene
forsvant, resulterte i 600 innleggelser pr år.
- Arkitekt Kristian Biong
- Fremtidige planer er ikke a vklart, men boliger,
skoler og barnehager er nevnt.

- Åpnet i 1914 som Veum Asyl, med 140 plasser. Endret navn til
Veum sykehus i 1926, og til Østfold psykiatriske sykehus i 1970
- Arkitekt Kristian Biong (Tegnet også Blakstad Sykehus).
- Sykehuset og området ble i 2015 solgt til utbygger som skal
utvikle området til boliger. Det var en stund snakk om å etablere
en demenslandsby her, men disse planene er forlatt. Psykiatrien
er overført til Sykehuset Kalnes.

OVERLEGEN spør Lars Lien, leder av Norsk psykiatrisk forening, om det har vært foretatt
noen utredning om fordeler ved å samlokalisere somatikk og psykiatri, eller om dette er en
måte å frigjøre verdier på, for å finansiere nybygg?
Lars Lien svarer:

Jeg har ikke sett studier som har vist effekter av samlokalisering, men nå har jeg heller ikke trålet litteraturen på feltet.
Det har nok skjedd en holdningsendring hos meg og mine kollegaer de siste 10-15 årene hvor mange av oss mente at vi
måtte samlokalisere med somatikk for både å bedre den somatiske helsen til pasienter med psykiatri- og rus-lidelser,
men også for å få somatikken til å ta psykiatrisk helse på alvor, ved for eksempel panikkangst som ofte legges inn på
hjerteovervåkning.
Så kommer nå forslagene på flere steder om å bygge ned asylene og da begynner vi å se at det å være i vakre om
givelser også er av stor verdi. Vi tror ikke pasienter med psykiatri bør være langt over bakken. For visse grupper som
avgifting av rus, spiseforstyrrelser, demens og muligens akutt psykiatri kan nærhet til somatikken være en fordel.
Tanken om å bygge ned stigma er nå borte fra debatten.
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Les også om nedleggelsen
av de katolske sykehusene,
Overlegen 2-2015, side 6-8
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Tresiba

®

Basalinsulin til
daglig injeksjon ved
behandling av diabetes
mellitus1

Behandling med
Tresiba® kan nå
vurderes under
graviditet2,3

Bruk av Tresiba® under graviditet

Insulinbehov ved graviditet3

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

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.

Indikasjon4
Behandling av diabetes mellitus hos voksne, ungdom og barn fra 1 år.
Utvalgt sikkerhetsinformasjon5

Kan benyttes uten dosejustering

Anbefales ikke

Hypoglykemi er en svært vanlig bivirkning (≥ 1/10) og kan forekomme dersom insulindosen er for høy i forhold til insulinbehovet.

Voksne, ungdom og barn fra 1 år
Eldre (≥65 år):

Barn under 1 år

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.

Alder

Måling av glukose må intensiveres hos eldre, og
insulindosen justeres individuelt

Ingen klinisk erfaring

Kan brukes

Nyrefunksjon

Måling av glukose må intensiveres ved nedsatt
nyrefunksjon, og insulindosen justeres individuelt

Leverfunksjon

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

Graviditet

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

Kan brukes

Kan brukes

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.
Tresiba® kan forskrives på blåresept ved diabetes type 1 og diabetes type 2 6-8

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

Vilkår:
Vilkår nr

T89

Diabetes type 1

180, 181

T90

Diabetes type 2

244

E10

Diabetes mellitus type 1

180, 181

E11

Diabetes mellitus type 2

244

ICD

Vilkår nr

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 langtidsvirkende NPH-insulin har vedvarende utfordringer med hypoglykemier

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)

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

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

Skann QR-koden for å komme direkte til instruksjonsfilmer

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

NO22TSM00029 April 2022

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

Overlegeforeningens vårkurs i Bergen

For første gang siden 2019 kunne Overlegeforeningen arrangere sitt kombinerte vårkurs
og landsrådsmøte med fysisk tilstedeværelse i Bergen 25. og 26. april. Arrangementet fant
sted på vakre Hotel Norge og bar preg av stor gjensynsglede, gode diskusjoner og en
rekke faglige og engasjerende foredrag.

›› Av Tor Martin Nilsen, kommunikasjonsrådgiver i Overlegeforeningen

Hilsen fra presidenten

Under selve årsmøte og landsrådsmøte
talte president og tidligere Of-leder
Anne-Karin Rime til gamle kjente, før
Geir Arne Sunde, dagens Of-leder,
redegjorde for året som har gått.
– Det er så fint å se dere alle
sammen. Jeg kan ikke huske sist jeg
har fått så mange klemmer som i dag.
Det er dette vi har lengtet etter under
hele pandemien. Lykke til med to
dager fulle av faglig utvikling og
sosialt samvær, strålte presidenten.
Faglig påfyll

De faglige åpningsinnleggene ble holdt
av Norges globale helseambassadør
John-Arne Røttingen og Sanja Janjanin
fra den internasjonale Røde Kors-
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komiteen. Røttingen ga tilhørerne
innblikk i Norges rolle i verden under
en pandemi, mens Janjanin tok for seg
hvordan covid-19 har påvirket konfliktsoner i lavinntektsland.
De ble etterfulgt av et faglig sterkt og
humoristisk foredrag fra «hypokonderlegen» Ingvard Wilhelmsen. Han gikk
grundig til verks om hvordan man skal
forholde seg til pasienter der frykten for
sykdom har tatt overhånd. Wilhelmsen
møter mange som vil være forberedt på
det som kan skje. Enten det er de selv
eller de som står dem nær. Hypokond
erne kjennetegnes ofte av et behov for
å kontrollere det som ikke kan kontrolleres, som død, sykdom og ulykker.
– Mange bekymrer seg for barna i 20
år. Plutselig en dag skjer det noe. Jeg

tror ikke det føles bedre. Fælt vil det
være uansett. Jeg har sluttet å bekymre
meg for mine barn, og gir dem heller
penger, sa han til høy latter fra salen.
«Hypokonderlegen» Wilhelmsen
trakk også frem de som ikke tør å la
være å bekymre seg. Da tror hypo
konderne at «de» slår til.
– Men hvem er «de»? Dette kaller jeg
magisk tenkning. Altså troen på at du
kan styre hva som skal skje med tankene
dine. Samtidig er det ikke sånn at man
skal overse symptomer og late som
ingenting, men kroppen gir deg
beskjed hvis det er noe galt.
Etter dette fulgte interessante og
viktige innlegg om henholdsvis bruk
av sosiale medier på sykehus og
datasikkerhet fra førsteamanuensis

 algorzata Cyndecka ved Universitetet
M
i Bergen og seniorrådgiver Jørgen
Dyrhaug fra Nasjonal sikkerhets
myndighet.
På dag to av vårkurset ble deltagerne
møtt av et like spennende program
som på åpningsdagen. Skrekken for
alle leger er at pasientene blir skadet
når det kunne vært unngått. Hva kan
vi gjøre bedre når dette skjer? Legeforskningsinstituttets Karin Rø fortalte
om hvordan vi kan ta bedre vare på
kolleger som blir involvert i pasient
ulykker, før hun ble etterfulgt av Eldar
Søreide, fagdirektør i Helse Stavanger.
Han delte sitt syn på hvordan arbeidsgiver kan bidra til å håndtere slike
hendelser best mulig.

som er involvert. Jeg har selv som
journalist stått i saker der jeg har
fundert på hvordan jeg skulle navigere
i dette terrenget. Hvor mye åpenhet er
bra, skal man la en åpen kilde si absolutt alt eller skjerme noe, og hvilke
faktorer kan slå negativt ut i etterkant?
Dette terrenget er uklart, sa Blehr
Lånkan, før hun fortsatte:
– Å sikre reelt og informert samtykke
er utfordrende, men avgjørende, også
for dem som ikke vil filmes. Noen greier
ikke å sette egne grenser, og noen trenger
først og fremst skjerming og omsorg.
Åpenhetsdiskursen kan skygge for behovet for ivaretakelse av sårbare deltagere. Alt dette må man være bevisst på.

Når mediene sjekker inn

Ulikhet i helsetjenesten

Dag to

Journalist og doktorgradsstipendiat
Kjersti Blehr Lånkan og forsker Kjersti
Thorbjørnsrud har intervjuet et tjuetalls anonymiserte personer som var
involvert i produksjonen av ulike
episoder der «Helene sjekker inn»
besøkte psykiatriske avdelinger. Med
bakgrunn i denne studien fortalte
Blehr Lånkan om hvordan det oppleves når mediene blir med inn på
sykehus og i terapirom.
– Vi har sett ulike medieproduksjoner
om psykisk helse de siste årene som
utfordrer grensene for privatsfæren og
med økt fokus på «vanlige» personer.
Da følger det med en del problemstillinger som kan bety ganske mye for de

Stadig oftere hører man om mennesker
med minoritetsbakgrunn som blir
behandlet annerledes i helsetjenesten.
Hvordan arter det seg, hva skyldes det
og hva kan vi lære? Overlege og
norsk-greker Oluf Dimitri Røe, og
Katrine Erke, leder i Sámi doaktáriid
searvi / Samisk legeforening, delte sine
tanker om dette aktuelle temaet.
– Vi bør lære om andre kulturer.
Ikke fordi de er så forskjellig fra din
egen at du ikke vil kunne behandle
pasientene. Ikke fordi disse pasientene
uttrykker symptomer på en annen
måte enn det du er vant til, men fordi
du viser respekt for den ulikheten, sa
Røe.

Helseforetaksmodellen

Siste bolk var hvordan helseforetaksmodellen bør organiseres i fremtiden.
Høyskolelektor Frode Solberg ved
Handelshøyskolen BI mener styrene
må ansvarliggjøres.
– Dersom styret i virkeligheten vil
ha makt til å påvirke virksomhetens
fremtid, må det også være involvert i å
forme strategiarbeidets kontekst og
gjennomføring. I tillegg til å utøve
aktiv organisasjonsutvikling, sa han.
Etter Solberg fulgte forsker 2 Kristin
Reichborn-Kjennerud fra OsloMet.
Hun presenterte sine tanker om at en
tillitsreform er umulig uten å fjerne
markedsstyring, før professor emeritus
Sven Erik Gisvold fra NTNU avsluttet
to fulle dager med å legge frem sitt
alternativ til helseforetaksmodellen.
Et innlegg som i stil med resten av
programmet ga meningsutveksling og
debatt blant vårkursets deltagere. •
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Styrer i Helseforetakene

- Reelle styrer eller administrasjonsstyrte
styrer og «rapporteringsmottakere?»
I enhver foretaksorganisering er styrefunksjonen sentral. Fungerer ikke denne
er mye av hensikten med en foretaksmodell borte. Ansvarliggjøring av styrene
må få fokus.

›› Av Frode Solberg, Høyskolelektor - Forretningsutvikling - Institutt for rettsvitenskap og styring

I

diskusjoner om helseforetakene
skal opprettholdes må det reises
spørsmål i større grad om de i et ledelsesperspektiv drives på en tilfreds
stillende måte. At foretaksmodellen
gjennomgår en evaluering er på høy
tid, og så får vi se hva som kommer ut
av det Magnussen-utvalget vil foreslå.
Hvorvidt en evaluering av styrefunksjonen får sin rettmessige plass i denne
prosessen, må det være lov å reise tvil
om.
Helseforetakene er underlagt en
egen selskapslov – Lov om helseforetak (Helseforetaksloven). Om de sentrale aktører knyttet til helseforetakene
har satt seg godt nok inn i denne må
man kunne lure litt på. I lovteksten
står det bla i § 28 om Styrets oppgaver
at (1) Forvaltningen av foretaket hører
under styret som har ansvar for en
tilfredsstillende organisering av fore
takets samlede virksomhet. (2) At
styret skal holde seg orientert om
foretakets virksomhet og økonomiske
stilling. (3) At styret skal føre tilsyn
med at virksomheten drives i samsvar
med målene som er nedfelt i foretakets
vedtekter, vedtak truffet av foretaksmøtet og vedtatte planer og budsjetter.
En stor og omfattende oppgave med
store krav til aktivt lederfokus og relevant kompetanse ikke minst på fag
samt på strategisk og organisatorisk
kompetanse.
Et vanlig fenomen som preger svært
mange styrer, er det som defineres som
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administrasjonsstyrte styrer. Styrer
som gjennom manglende utøvelse av
aktiv ledelse i praksis lar administrasjonen legge premissene for hvilke
saker og hvordan disse fremlegges og
behandles. Dette kan man ikke kritisere
andre enn styrene selv for at i mange
tilfeller blir realiteten.
En annen vesentlig faktor er at vi i
organiseringen av helseforetakene har
en konsernmodell. Altså et morselskap
(Regionalt Helseforetak – RHF) og
datterselskaper eksempelvis for Midt
– Norge med St. Olav, Helse
Nord-Trøndelag, Helse Møre og Romsdal, Sykehusapotekene i Midt-Norge,
Helse – Midt Norge IT, Helseplattformen AS og Rusbehandling Midt –
Norge. Noe av dette er også aksje
selskaper med de krav som stilles
til disse!
Det synes å være en styreutøvelse med
et forbedringspotensial på utøvelse av
en styreledelse i samsvar med en organisering som vi her faktisk har. Forhold
vi har sett i utbyggingsprosjekter, gjennom pandemien og ikke minst i forhold til den dagsaktuelle helseplatt
formen synes å vise dette. Noen raske
gjennomganger av sakslister og sakspapirer for det regionale helseforetaket
Midt (RHF) forsterker spørsmålene
rundt styreutøvelsen i foretaket – foretakene. Ser vi på sakslister i helseforetaket (RHF) kan det i tillegg til administrasjonsstyring være relevant å
benytte et begrep som «rapportstyre»

- et styre som fra administrativt hold
dynges ned av rapporter som skal tas
til orientering eller etterretning.
Rapporter som heller ikke ser ut til å
være et resultat av aktiv etterspørsel
fra styret i forhold til eksempelvis
deres lovbestemte tilsynsansvar med
den daglige ledelse.
Åpne styremøter er også en faktor
som er uheldig og som snarest må
avskaffes. Ville man i offentlig og
privat sektor godtatt i eksempelvis
ledermøter hvor alle og enhver kan
være til stede? Neppe! Konsekvensen
av slike åpne møter blir at beslutningsprosessene i praksis flyttes ut av styre
rommet og at saker i praksis avgjøres
«på gangen». Det er i alle fall ikke
åpenhet! At det skal være åpenhet om
hva som står på agendaen og hva som
foreslås mm, i tillegg til åpenhet rundt
de fattede beslutninger er en selvfølgelighet. En sentral lederfunksjon som et
styre er, må dog kunne møtes - lukke
døren og ha sterke og gode diskusjoner
frem til en beslutning fattes. Dette
inngår i forståelsen av kravene til forsvarlig behandling, noe som synes å
være for lite fokusert. Å drive et komplekst og krevende foretak er som en
bedrift og det krever lederforståelse og
lederprosesser som er noe annerledes
enn i eksempelvis våre politiske fora.
Kvasimodeller gjennom 40 år med
typen «New Public Management» har
vi hatt nok av i offentlig sektors hyster
iske forsøk på å tilnærme seg nærings-

- Frode Solberg. Høyskolelektor
Forretningsutvikling ved Institutt
for rettsvitenskap og styring ved
Handelshøyskolen BI. Frode
Solberg er i dag blant annet
nasjonalt fagansvarlig for Handelshøyskolen BI’s styrekompetanseprogrammer og fordypningsfag
innen Bedriftsutvikling SMB.
Videre en rekke andre programmer
innenfor entreprenørskap - forretnings – og bedriftsutvikling rettet
mot SMB sektoren. Frode Solberg
arbeider hovedsakelig med
executive og corporate / bedriftsrettede programmer.
- Frode Solberg har sammenhengende ledererfaring siden 1982
både fra næringslivet og offentlig
sektor, også som toppleder og
styreleder i en rekke selskaper
innenfor ulike bransjer som service
og tjenesteyting, industri, håndverk, reiseliv og offentlig sektor.
- Frode Solberg har også vært
leder og ansvarlig for utvikling av
Executive området ved Handelshøyskolen BI Trondheim fra 2007
– 2013. Gjennom dette arbeidet
har han både regionalt og nasjonalt arbeidet mye med utvikling
og gjennomføring av «skreddersydde» lederprogrammer for
næringsliv og offentlig sektor.
- Frode Solberg har selv startet
4 bedrifter. Han har arbeidet flere
år i internasjonale prosjekter,
blant annet for SINTEF på Balkan.
- Frode Solberg er forfatter av
boken «Styrearbeid – styreutvikling
– styreledelse», og også en av
forfatterne bak boken «Ledelse
i små og mellomstore virksom
heter». I tillegg er han en aktiv
artikkelskribent, spesielt i forhold
til styre, SMB og entreprenørskap.
- Han har i sitt arbeid, før han ble
tilknyttet Handelshøyskolen BI,
hovedsakelig drevet med aktiv
ledelse, rådgiving og utviklingsprosesser innenfor entreprenørskap, bedriftsutvikling, ledelse,
strategi og innovasjon.
- Frode Solberg har blant annet
Bachelor - og Masterutdanning
fra Handelshøyskolen i Trondheim
og Handelshøyskolen BI.

«Styret er virksomhetens øverste
ledelse og vi trenger styrer som tar en reell
og aktiv lederrolle!»

livets måter å drive på. En offentlig
virksomhet er dog ikke en privat bedrift hvor «copy paste» fra nærings
livet vil fungere.
Er disse styrene et høyt presterende
team? Ser man eksempelvis på de
ansatt - valgte styremedlemmene som
den likeverdige ressurs de er til de
eiervalgte? Ikke minst ut ifra den svært
betydningsfulle faglige kompetanse de
representerer? At tiden er overmoden
for at våre styrer generelt (også uavhengig av helseforetakene) begynner
å se på de ansatte som en likeverdig
styreressurs er vel et faktum. Det synes
dessverre å være slik at styrene her
som så ofte ellers blir en gruppe hvor
det gjennom manglende teamutvikling
og gode prosesser ikke henter ut den
ressurs som faktisk er tilgjengelig i
styret.
Styret er virksomhetens øverste
ledelse og vi trenger styrer som tar
en reell og aktiv lederrolle! Noen
eksempler på det man raskt kan lese
ut av sakslister og sakspapirer mm for
helseforetaket Midt er:
• Fravær av strategier basert på eierens
forventninger og rammer. Strategi
som en liste med gode intensjonen og
noen svevende verdier og visjoner.......
Strategisk design og definerte strategiprosessene synes å mangle.
• Svakt og til dels fraværende søkelys
på organisering og virksomhets
design.

• Styreinnstruks er i den grad den
anvendes utarbeidet av andre enn
styret og er generell og lite egnet
som et godt styreverktøy.
• Overfylte sakslister som synes styrt
av det administrative apparatet.
• Oppfølging av datterselskap synes
svak og usystematisk - Konsernstyr
ing (mor – datterselskaper) er ikke
helhetlig og gjennomgående aktiv.
• Aktiv oppfølging gjennom tilsynsansvaret overfor den daglige ledelse
synes å ha forbedringspotensial da
helhetlig kontroll og oppfølging kan
virke mangelfull og sporadisk.
Skal man ha en foretaksmodell og med
loven om helseforetak som basis et det
uomtvistelig slik at styrefunksjonen må
ha en sentral rolle slik som i andre
selskapsformer. I hvilken grad evaluer
ingen fra Magnussen utvalget evner å
belyse dette tilfredsstillende ut ifra sitt
mandat og sin sammensetning er en
interessant refleksjon?
En grunnleggende faktor er for styrene
i alle virksomheter at dersom styret i
virkeligheten vil ha makt til å påvirke
virksomhetens fremtid må det også
være involvert i å forme strategiarbeid
ets kontekst og gjennomføring, samt
utøve aktiv organisasjonsutvikling. •

• Gammeldags statisk plantenkning
fremfor søkelys på dynamisk ut
vikling?
• Styrets egenevaluering - En evaluer
ing av egne prestasjoner med for
bedringsaktiviteter?
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«Nordiske overlegeforeninger med
felles opprop for hensiktsmessige sykehusbygg»

Det nordiske møtepunktet
Gleden var stor da «Nordöl» - det årlige møte mellom styrene i de nordiske
overlegeforeningene i Sverige, Danmark, Finland og Norge, ble for første gang på 3 år
avholdt fysisk. I år var det Sverige som var vertsnasjon og møtested var lagt til Säröhus,
et idyllisk sted på kysten ikke langt fra Göteborg. Fra Overlegeforeningens styre deltok
Mathis Heibert, Solveig Nergård og sekretariatsleder Edith Stenberg.

›› Av Solveig Nergård og Mathias Heibert, styremedlemmer Of
NASJONALE RAPPORTER

Tradisjonelt begynner møte med å
fortelle hverandre hva som har skjedd
i løpet av det siste året i de Nordiske
land innen helse(politikk). Alle land
presenterte sine nasjonale rapporter.
Først ut til å rapportere var Finland,
ved Kristiina Golan; som fortalte om
den kommende sosial- og helsereformen som skal tre i kraft fra 1. januar
2023. En av reformens endringer
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g jelder strukturendring av psykiatrihelsetilbudet i Finland. Det er et stort
gap mellom etterspørsel av psykiatriske
helsetjenestester og tilbudet som er
tilgjengelig. Strukturendringen av
psykiatritilbudet er tenkt flyttet fra
spesialisthelsetjenesten til «sosial
styrelsen». Videre skal de 5 helse
regionene gjøres om til 16 mindre
områder som skal få økonomiske
overføringer fra staten basert på bl.a.

demografiske forhold. Inndeling i
såpass mange områder oppleves som
problematisk.
Danmark, representert ved Klaus
Peder Klausen i Overlægeforeningen
opplyste at det i 2021 ble avtalt en ny
kollektiv avtale mellom overlegene i
sykehus og arbeidsgiver som har blitt
implementert og gjelder for 3 år, til
2024. Overlægeforeningen har inngått
en 3 års avtale for generell lønnsøkning

Foto: Emma Wange

for overlegene, det er kommet en ny
jobbstruktur med nye stillinger og
stillingstitler for overleger i sykehus
og at de har avtalt en valgbar pensjonsordning. En ny avtale for etterutdanning
medfører både større rettighter og
plikter for overlegene. Det er nedsatt
en arbeidsgruppe som skal se på arbeidstid knyttet opp mot både dagtid
og vakttid og hvordan dette arbeidet
skal betales.
For «Sjukhusläkarna» i Sverige var det
leder Elin Karlsson som rapporterte.
Circa 700.000 personer har tegnet
privat «sjukvårdsförsikring», hvor
unge og eldre er underrepresentert.
Gruppen som har privat helseforsikring
har generelt lengre utdanning og høyere
inntekt enn befolkningen for øvrig og
de fleste i denne gruppen jobber innen
finans, jus og økonomi. Personer med

privat helseforsikring mottar behandling raskere enn andre grupper i samfunnet, uten at det er forskjell i medisinske behov. Det medfører ikke bare
en større to-deling i samfunnet men
utgjør og en pasientsikkerhetsrisiko
når pasienter med større medisinske
behov må vente lengre på behandling.
Et steg for å sørge for at behandling gis
etter medisinske behov kan være en
avtale mellom en region og en privat
helsetilbyder hvor det skal bestemmes
at ikke andre private behandlings
oppdrag skal virke negativt innpå
oppdrag fra helseregionen.
Mathis Heibert rapporterte fra
Norsk overlegeforening: Overlege
foreningens tidligere leder; Anne-
Karin Rime er blitt valgt til president i
Den Norske Legeforening og Overlegeforeningen har fått ny leder i Geir Arne

Sunde. Norsk Overlegeforening fylte
60 år i 2021, og ble feiret i tilslutning
til landsrådet i august 2021, med et
jubileumsseminar. Covid-19 tok mye
av fokuset til Of-styret sitt arbeid, også
i 2021. Satsingsområder for Of er videreog etterutdannings for spesialister,
sykehusbygg, styrke tillitsvalgtarbeid
og innovasjon.
FELLES NORDISK OPPROP

Både Danmark og Norge hadde spilt
inn tema om viktigheten av å ha lege
ledere på alle ledernivå i sykehus. I
Danmark er det gjennom den kollektive
avtalen innført nye stillinger og stillingstitler for legeledere i sykehus. Dette
ble innført fordi arbeidsmengden for
den enkelte Chief-consultants var
svært stor. Innføring av stillingstittel
new leading consultants er meningen
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55

skal gjøre arbeidsmengde noe mindre
ved at de får ansvar får hvert sitt felt
som f.eks. utdanning, forskning og
klinikk.
Overlegeforeningen spilte inn
problemkompleks «underdimensjonerte sykehusbygg». Representantene
ble enige om å utarbeide et felles
nordisk «statement» eller opprop
angående sykehusbygg og legeledere
i sykehus. De nordiske landende som
deltok har felles utfordringer selv om
finansieringsordningen for sykehusbygg er noe ulik i de forskjellige land.
- Statement om sykehusbygg er hovedsakelig ferdig og skal publiseres i
løpet av kort tid. «Nordöl» har også
begynt arbeidet med et annet statement om «legeledere / medical-
leadership» in hospitals som skal
ferdigstilles når vi møtes igjen i 2023.
Etter møtes slutt på lørdag ble det
arrangert en rib-tur til Vinga; øya
lengst vest på Göteborgkysten. Turen
gikk både innaskjærs og på åpent hav
og det var behov for samhold og
stå-på-vilje fra alle deltakere! Vi fikk
høre historien til øya hvor Sveriges
kjære visesanger, forfatter, komponist
og maler Evert Taube, vokste opp.
Neste år er det Norge som er vertskap for «Nordöl» -møte og vi gleder
oss stort å fortsette med felles
nordisk fagforeningsarbeid. •
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Statement from NordÖl
(Council of Nordic Consultants)
regarding planning of new hospitals
Gathering at the annual meeting and on behalf of the hospital
doctors from Sweden, Norway, Denmark and Finland, NordÖl
would like to give a joint statement regarding the planning of
new hospitals.
The core task of a modern hospital is to provide high quality specialized healthcare
with doctors and other professionals working closely together. That gives unique
possibilities but also demands special leadership, scientific and economic plans.
Many of the hospitals in the Nordic countries are old and the room facilities
are not providing good working conditions for doctors and impair good patient
flow. Often new hospitals are underfunded and many projects are put on hold.
Healthcare also has a responsibility for health and disease prevention measures,
which is why its buildings should have environments that promote health, a good
working environment and promote sustainability with climate-smart solutions.
NordÖl states that existing and future hospital projects are often impaired by
insufficient financing and often the size of new hospital (units) is minimized
during the planning process in order to fit the financing plan. That leads to the
fact that new hospitals often are too small and dysfunctional in area and number
of beds and lack important rooms such as offices for healthcare workers (doctors).
NordÖl proposes that

• Future hospitals are built with sufficient space. Doctors are mandatory and
irreplaceable for patient care and they need to be provided with good working
conditions. Physicians must have access to dedicated, undisturbed workplaces
for safety and integrity. This is extra important for the doctors who work
fl exibly between different wards. Sufficient workspaces are necessary both
for treatment, education, training and research. There must also be access
to suitable on-call rooms and on-duty sleeping-rooms.
• Design of the hospital building should support the best workflow. The planning process and decision making must focus on functionality and building
design should promote health. Optimal environment for communication
and physician-patient interaction must have highest priority.
• Doctors’ and other healthcare professional unions are early and closely
involved in the planning and building process of new hospitals and the
representatives have to be provided with sufficient time and resources
to be able to follow these processes.
• Future hospitals must be built with a sufficient number of beds.
That includes normal ward and ICU beds.
• Future hospitals must have flexible solutions for multiple occupancy hospital
rooms for increased need in case of as disasters, war, pandemics, etc.
• Future hospitals are built with a patient hotel served by medical staff in order to
avoid long travel early and provide post-procedure follow-up where necessary.
• Future hospitals have to be built close to existing infrastructure in order to
avoid unneccesary travel for patients and employees.
• Hospital planning must have a long-term focus on future healthcare needs.
Planning should promote flexible solutions when building so that both todays
and future needs are met. As hospitals are a considerable producer of waste
there should be a special focus on sustainability. •

EN PODCAST OM

KREFTBEHANDLING OG MYE MER
Hør dyktige fagfolk med meninger i
samtale med Jan Lohne.

Vi er her for å flytte grenser.
God lytting!
Podcasten finner du på www.venclyxto.no.
Bruker du QR-koden kommer du direkte til podcastsiden.
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 preparater 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 preparatomtalen. Nøytropeni: Nøytropeni grad 3 eller 4 er rapportert. Fullstendig blodtelling bør utføres gjennom hele behandlingsperioden. Infeksjoner: Alvorlige infeksjoner, inkl. sepsis med dødelig utfall, er rapportert. Nøye overvåking kreves. Vanligste
bivirkninger (≥ 20 %): Nøytropeni, diaré og øvre luftveisinfeksjoner.

Pris og refusjon: VENCLYXTO forskrives på H-resept. VENCLYXTO er besluttet innført i kombinasjon med et antiCD20-antistoff til behandling av voksne pasienter med tidligere ubehandlet KLL med 17p-delesjon/TP53-mutasjon og/eller
11q-delesjon, og i kombinasjon med rituksimab til behandling av voksne pasienter med KLL som har mottatt minst én behandling der tidligere behandling ikke har vært behandling med signalveishemmer. Det er inngått en prisavtale med Sykehusinnkjøp
HF (LIS anbud 2107 Onkologi), hvor 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.

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

Rapport fra AEMH & Frauenkirchen,
Burgenland, Østerrike
››

Av Solveig Nergård
og Lindy Jarosch-von Schweder,
styremedlemmer Of

gi en europeisk sertifisering for leger
i lederstillinger og leger i kommende
lederstillinger. Deretter fulgte flere
andre forelesninger hvor bl.a. en FEMS
spørreundersøkelse til europeiske leger
om jobbtilfredshet. På ettermiddagen
var det et eget årsmøte for AEMH hvor
styret hadde en gjennomgang av siste
års aktiviteter og budsjett for nåværendeog neste år ble presentert og enstemmig
vedtatt. Karin Båtelson, tidligere leder
i Sjukhusläkerne og nå styremedlem i
samme forening, har vært AEMH-vice
president og ble nå kasserer i styret.
Møte i den
Europeiske Overlegeforeningen

I år var det Østerrike og Austrian
Medical Chamber (ÖÄK) som var vertsnasjon for det årlige FEMS (European
Federation of Salaried Doctors) – AEMH
(European Association of Senior
Hospital Physicians) møte. Møte ble
avholdt 12. - 14. mai og fra Norsk overlegeforening var det Lindy Jarosch-von
Schweder og Solveig Nergård som deltok.
Forsikringsbasert helsevesen i Østerrike

Dr. Erich-Theo Merholz, presidenten i
AEMH, innledet møte med å ønske alle
velkommen til det 75. AEMH. Dr. Thomas Szekeres, president i Austrian
Medical Chamber hadde en forelesning om helsevesenet i Østerrike og
deres utfordringer. Det er 8.9 millioner
innbyggere i Østerrike og helsevesenet
er delt inn i 9 føderale provinser. Prinsipielt er det et forsikringsbasert helsevesen i Østerrike; det er påbudt helseforsikring, solidaritet gjennom felles
skatt til staten og selv-administrerte
forsikringsordninger; helse- ulykkesog pensjonsforsikringer. Austrian
Health Insurance Fund for ansatte
dekker 7.2 millioner av innbyggernes
helseforsikring. Det er totalt 264 syke58 OVERLEGEN 2-2022

hus i Østerrike hvor det er 39 akutt
sykehus med spesialistkompetanse og
114 akuttsykehus med generell kompetanse. Når det gjelder elektive sykehus
er det delt inn i 84 rehabiliteringssykehus og 27 langtidspleie sykehus.
Legesituasjonen i Østerrike

Omlag 45% av fastlegene i Østerrike
forventes å pensjoneres i løpet av de
neste 10 årene. Gjennomsnittlig alder
på en spesialist er 52 år. Hver 3. nyutdannede lege begynner ikke i jobb som
lege i Østerrike. Kun 79% av de nyutdannede er registrert i Austrian
Medical Chamber. Det er utfordring
med en aldrende legestand i landet
og at rekrutteringen går trått. Det er
nødvendig å gjøre den medisinske
profesjon mer attraktiv.
European Academy
of Clinical Leadership

Vlad Tica, tidligere vice president i
AEMH presenterte på vegne av Board
of Academy, som over flere år har arbeidet frem en europeisk lederskapsutdannelse, utdannelsen som er et samarbeid mellom AEMH, FEMS og flere
europeiske universiteter. Utdannelsen
ble lansert 21. september 2021 og skal

National Reports

Lørdag 14.5. var National Reports på
agendaen. Selv om helsevesenet i deltagende land i Europa er organisert
ulikt kommer det frem gjennom presentasjoner av de nasjonale rapportene
at vi som sykehus-overleger deler mye
av det samme utfordringsbilde med
store arbeidsoppgaver som skal utføres
med lite tilgjengelige ressurser. Eks
empler på utfordringer er en aldrende
befolkning med for liten rekruttering
av leger i årene som kommer. For legene som jobber i europeiske sykehus i
dag er utbrenthet et tema. Det har og
kommet mer frem som et tema i etterkant av Covid-19 pandemien.
Fellesskap i den Europeiske
Overlegeforeningen; AEMH

Vi ser på det som viktig at Norsk overlegeforening deltar på internasjonale
møtearenaer hvor AEMH er et årlig
møtepunkt. Vi ønsker å være med på
å få en bedre struktur når det gjelder
tiden som brukes til å presentere de
nasjonale rapportene slik at vi og kan
ha åpne og konstruktive diskusjoner
og workshop om hvordan vi som overlegegruppe i Europa kan være med
på å jobbe frem løsninger på felles
utfordringer. •

A2 ferdig

- nå er det klart for lokale forhandlinger
Etter 17 timers sammenhengende forhandlinger ble Legeforeningen og
Spekter enige i forhandlingene om overenskomstdelen A2 for sykehusleger natt til
Kristi Himmelfart. Her kan du lese mer om de avtalte endringene og videre forhandlingsløp.

Foto: Kristin Krogvold, Dnlf

Les mer om resultatene etter A2-forhandlingene

Legeforeningens
forhandlingsdelegasjon i
forhandlingene med Spekter:
Ingeborg Henriksen, Ylf,
Geir Arne Sunde, Of,
Anne-Karin Rime, president
Ståle Clementsen, Of
og Kristin Kornelia Utne, Ylf.

Lenke:

https://www.legeforeningen.no/jus-og-arbeidsliv/tillitsvalgt/artikler-for-nyhetsbrev/spekter/
a2-ferdig-na-er-det-klart-for-lokale-forhandlinger/
Alle lenkene er direkte klikkbare på overlegen.digital
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Of representerer også spesialister i lederstillinger
Her inviterer vi medlemmer i lederstillinger til å reflektere

LEDERFORUM:

Ledererfaringer fra nord
Tor Ingebrigtsen var administrerende direktør ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN)
fra 2007 til 2018. Basert på sine ledererfaringer har Ingebrigtsen skrevet en artikkel som er
publisert i anerkjente BMJ Leader der han oppsummerer sin egen direktørtid og kommer
med fem råd til ledere. Med dette utgangspunktet stiller han nå opp i Overlegens lederforum.

›› Intervjuet av Tor Martin Nilsen, kommunikasjonsrådgiver i Overlegeforeningen

I

dag jobber Tor Ingebrigtsen i
hovedstilling som professor ved
Institutt for klinisk medisin på UiT
Norges arktiske universitetet, og i
bistilling som overlege ved Nevro
kirurgisk seksjon og Nasjonalt
kvalitetsregister for ryggkirurgi
ved UNN i Tromsø.
Du var administrerende direktør for
UNN i 11 år. Det er lenge på toppen av
et sykehus. Hva er den viktigste ledererfaringen du tok med deg fra disse årene?
Det er nettopp det jeg har forsøkt å
oppsummere i fem læringspunkter i
artikkelen i BMJ Leader. Man lærer
mye i en slik jobb, og 11 år er lang tid,
så det er ikke så lett å si hva som var
det aller viktigste. Hvis jeg skulle løfte
frem en ting, så er det kanskje læringspunktet i artikkelen som handler om
hvordan en fagsak kan bli politisert,
og dermed endre logikk, uten at man
som leder nødvendigvis legger merke
til at det skjer.
Hva mener du kjennetegner en god leder?
Det er et spørsmål uten enkle svar, for
det er kontekstavhengig. Det varierer
med tid, sted og utfordringsbilde hva
slags kompetanseprofil, kontaktnettverk og personlige egenskaper som
skaper en god leder.
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Hva synes du var mest utfordrende ved å
være administrerende direktør for UNN?
Det aller mest utfordrende var å forholde seg til media i personalsaker der
man er bundet av taushetsplikt. Det
omtaler jeg ikke i BMJ Leader, og det
er heller ikke naturlig å gå mer inn på
det her.
Tror du det er annerledes å være
direktør for UNN sammenlignet med
andre norske universitetssykehus?
Ja, alle sykehus har noen særegne

utfordringer. Det som skiller UNN
mest fra de andre universitetssykehusene er at region- og universitets
sykehusfunksjonen er relativt liten,
samtidig som organisasjonen er stor,
både regnet i antall ansatte og i geografisk utbredelse. Det skyldes blant
annet ansvaret for lokalsykehusene
i Narvik, Harstad og Longyearbyen.
Lokalsykehusene får stor politisk
oppmerksomhet, og tar mer ledelsesmessig oppmerksomhet og tid enn den
relative størrelsen skulle tilsi. Det gjør

og markerer dette med å etablere en egen spalte.
over tema spesielt relevante for denne gruppen fremover.

nok at det er spesielt utfordrende å ha
tilstrekkelig fokus på å utvikle regionog universitetssykehusfunksjonene i
UNN.
Er det noe i tiden etterpå du har tenkt at
du burde gjort annerledes som leder?
Selvsagt. Det er ganske mye jeg i dag
ville gjort annerledes, og det viktigste
kommer frem i læringspunktene i
artikkelen. Det som bekymrer meg
mest nå, er at vi ikke har kommet
videre med utvikling av bygnings
massen i Breivika. Jeg klarte dessverre
ikke å legge godt nok til rette for videre
utvikling av universitets- og regionfunksjonene etter ferdigstillingen av
PET-senteret og A-fløya, og det er
fortsatt store uløste behov innenfor
blant annet kirurgi, kreftbehandling
og nyfødtmedisin. Jeg klarte ikke å
påvirke rammene og prioriteringene i
Helse Nords investeringsplaner slik at
region- og universitetssykehusfunksjonene ble høyt nok prioritert, og ville nok
ha lagt enda mer innsats i dette hvis jeg
kunne gjort ting om igjen.
Hvordan påvirket din
bakgrunn som kliniker deg som leder?
Jeg tror at jeg har vært omtrent like
mye påvirket av bakgrunnen som forsker som av bakgrunnen som kliniker.
Jeg har forsøkt å styre etter et best
mulig kunnskapsbasert faglig beslutningsgrunnlag, og å alltid ha kvaliteten
i pasienttilbudet som hovedfokus i det
jeg gjør. Det var nok også en fordel de
første årene at jeg hadde et stort kontaktnett blant klinikere både på UNN
og i resten av regionen, og en ulempe
at dette naturlig nok ble gradvis svekket mot slutten av direktørperioden.
Hvordan vil du si at sykehuslederstillinger
skiller seg fra andre lederstillinger?
Kompleksiteten, særlig på universitets
sykehus der også forskningen er en
vesentlig del av oppdraget, er større
enn i de aller fleste andre organisasjoner.

LEDERFORUM:

Man finner lignende utfordringer i
andre komplekse kunnskapsorganisasjoner, men i sykehusene har man i
tillegg ansvar for døgnkontinuerlig
drift.
Hvorfor mener du leger bør
søke lederstillinger på sykehus?
For å påvirke utviklingen av sykehusene
i riktig retning! Legene har unik fagkompetanse. Sykehusene kan ikke
utvikles uten legene som viktige premissleverandører og beslutningstakere.
Dette utøves mest effektivt gjennom
lederstillinger, i tverrfaglige team der
man samtidig har tilgang på andre
yrkesgruppers kompetanse.
Hva er nedsiden
for leger i lederstillinger?
Det er selvsagt at det blir mindre tid til
faget, og at man i lederstillinger på
høyt nivå som hovedregel ikke har tid
til å drive egen klinisk virksomhet.
Dette medfører betydelig personlig
risiko, særlig hvis man blir leder i ung
alder.
Hvordan mener du lederutvikling
for leger bør legges opp?
Jeg mener at lederutviklingen i større
grad burde vært integrert i spesialistutdanningen. Veldig mange leger får
lederansvar, mange formelt, og andre
mer indirekte. Kunnskapen om ledelse,
organisasjonen man jobber i, og de
politiske omgivelsene er generelt ikke
god nok.
Hvordan vil du som tidligere
leder beskrive betydningen
av et godt arbeidsmiljø på
et sykehus?
Et godt arbeidsmiljø er
selvsagt helt avgjørende.
Enheter med godt
arbeidsmiljø rekrutterer
og beholder gode medarbeidere lettere enn andre,
og håndterer spenningsfor-

holdet mellom begrensede ressurser og
oppgaver bedre enn dem som har dårlig arbeidsmiljø.
Savner du å være leder i dag?
Nei, jeg gjør ikke det. Jeg er veldig
godt fornøyd med å være tilbake i en
ren fagstilling. Det har kommet mange
tilbud om nye topplederstillinger,
og jeg har konsekvent takket nei.
Hva er ditt beste råd til unge overleger
som vurderer lederstillinger?
Jeg ser på lederstillinger som et ansvar
som vi alle deler og at noen må påta
seg å være leder. Motivasjonen bør
være ansvarsfølelse, et tydelig ønske
om å utvikle virksomheten, og en klar
idé og forståelse av hva som må gjøres,
og begrensningene man må forholde
seg til. Hvis stillingen er på et nivå som
krever at man går ut av klinisk virksomhet, så er det viktig å sikre seg betingelser som gjør det mulig å vedlikeholde fagkompetanse, for eksempel
gjennom regelmessige studiepermi
sjoner, slik at man kan komme tilbake
til klinisk virksomhet når tiden er
moden for det.

Er det noe spesielt knyttet til ledelse
du vil si til leserne avslutningsvis?
Både artikkelen min i BMJ Leader og
dette intervjuet fokuserer mye på utfordringene ved å være ledere, og på
hva som kunne vært gjort bedre. Jeg
synes det er viktig å avrunde med å si
at det i hvert fall for meg
har vært svært inspir
erende, lærerikt og
i lange perioder
Er du interessert
morsomt å
i å lese hele artikkelen?
være leder,
både på avdel
ings- og sykehusnivå! •
bmjleader.bmj.com
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Har du bistilling? Har du registrert det?
Mange overleger har bistillinger ved universitet eller høyskoler, men det er
erfaringsmessig få som registrerer dette.
Mange overleger har bistilling ved
universitetene, men det er dessverre
få som registrerer dette i medlemsregisteret. Vi oppfordrer derfor alle
våre medlemmer til å oppdatere
medlemsregisteret når de har slike
bistillinger.

Fremgangsmåte:

Alle endringer kan gjøres ved å
logge inn på legeforeningen.no, velge
«Min side» på toppmenyen. Velg
deretter fanen «Arbeidsforhold»
og trykk på «Legg til stilling».
Arbeidsforhold som overlege
registreres ved å velge stillingstypen

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

UTVALGT SIKERHETSINFORMASJON

Indikasjoner: Behandling av postmenopausal osteoporose hos voksne. Reduserer risikoen for virvel- og hoftefrakturer.

Bivirkninger: Svært vanlige: Muskel-skjelettsmerter (ben, muskel eller ledd), noen ganger sterke. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Abdominal
distensjon*, abdominal smerte*, diaré*, dysfagi*, dyspepsi*, flatulens*, forstoppelse*, sure oppstøt*, øsofagusulcer*, asteni, perifert ødem,
alopesi, kløe, muskel-skjelettsmerter (ben, muskel eller ledd) noen ganger sterke, hevelse i ledd, hodepine, svimmelhet, vertigo. Se Felleskatologen for mindre vanlige, sjeldne og svært sjeldne bivirkninger.
*Gastrointestinale bivirkninger ble identifisert med tablettformen, og gjelder ikke nødvendigvis for brusetabletter, som tas som en bufret peroral oppløsning.

Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene. Abnormiteter i spiserøret og andre faktorer som kan forsinke øsofagealtømming,
f.eks striktur eller akalasi. Manglende evne til å stå eller sitte oppreist i minst 1/2 time. Hypokalsemi.

Forsiktighetsregler: Gastrointestinale: Preparatet kan gi lokal irritasjon og sår i slimhinnen i øvre mage-tarmkanal. Det er svært viktig at
pasienten både får og forstår alle doseringsanvisninger, samt at de informeres om at øsofageale problemer kan oppstå dersom anvisningene
ikke følges. Se Felleskatalogen. Osteonekrose i kjeven: økt risiko ved f. eks røyking, tidligere tannsykdom, dårlig munnhygiene, periodontal
tannsykdom, innvasive tannprosedyrer og mere. Se Felleskatalogen. Osteonekrose i ytre øregang: Se Felleskatalogen. Muskel-skjelett: Se
Felleskatalogen. Atypiske frakturer: se Felleskatalogen. Ben-/mineralmetabolisme: Se Felleskatalogen.

Interaksjoner: For informasjon om relevante interaksjoner, bruk interaksjonsanalyse. Samtidig inntak av mat og drikke (inkl. mineralvann
med/uten kullsyre, kaffe, te, juice og melk), kalsiumtilskudd, antacida og enkelte andre legemidler vil sannsynligvis hemme absorpsjonen
av alendronat.
Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet. Skal kun tas ut av remsen rett før administrering.
Pakninger og priser: Maksimalpris AUP kr 250,80 4 stk. (remser).

Refusjon: Vilkår: (246) Refusjon ytes kun til pasienter som ikke kan behandles med bisfosfonat tabletter grunnet gastrointestinale plager.
Reseptgruppe c.

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

Løsningen ved behandling av
postmenopausal osteoporose
• En bufret brusetablett alendronat med høy pH
og syrenøytraliserende evne1,2)

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

• Bedre behandlingsetterlevelse enn med vanlige
tabletter alendronat3,5)

• Samme frakturprevensjon som med Fosamax
(alendronat)1)
*Refusjon ytes kun til pasienter som ikke kan behandles med bisfosfonat tabletter grunnet gastrointestinale plager6).

BRUSETABLETTER 70 mg: Hver brusetablett inneh.: Alendronsyre (som natriumtrihydrat) 70 mg, sukralose, acesulfamkalium, hjelpestoffer. Jordbærsmak. Etter oppløsning i vanlig vann: pH 4,8-5,4 (bufret oppløsning)

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

Referanser: 1) Godkjent preparatomtale Binosto 2021 2) Hodges et al. Modulation of gastric pH by a buffered soluble effervescent formu-lation: A possible means of improving gastric tolerability of alendronate. Int J Pharm 2012 Aug 1;432(1-2):57-62. 3) Giusti A et al. A novel effervescent formulation of
oral weekly alendronate (70 mg) improves persistence compared to alendronate tablets in post-menopausal women with osteoporosis. Aging Clin Exp
Res 2021 Sep;33(9):2529-2537. 4) Minisola S et al. A Prospective Open-Label Observational Stu-dy of a Buffered Soluble 70 mg Alendronate Effervescent Tablet on Upper Gastrointestinal Safety and Medication Errors: The GastroPASS Study. JBMR Plus 2021; https//doi.org./10.1002/jbm4.105104) .
5) Gonnelli S et al: Retrospective evaluation of persistence in osteoporo-sis therapy with oral bisphosphonates in Italy: the TOBI study. Aging Clinical and
Experimental Research. Published online April 27 2019. https://doi.org/10.1007/s40520-019--01205-7 6) https://legemiddelverket.no/nyheter/binostopa-bla-resept 11 oktober 2019.
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Tron Simen Doksrød
mottok Legeforeningens lederpris
Doksrød fremheves som en tydelig leder med klare visjoner for både avdelingen
og sykehuset, og samtidig en aktiv kliniker med nærhet til pasientrettet virksomhet.

›› Av Vilde Baugstø, Legeforeningen
FOTO: Thomas B. Eckhoff/Legeforeningen

– Tusen takk, det er en stor ære for
meg å få denne prisen, og det er viktig
for det miljøet jeg representerer, sa
Tron Simen Doksrød fra scenen da han
mottok Legeforeningens lederpris
under landsstyremøtet.
Doksrød har siden 2012 vært avdel
ingsleder for Avdeling for anestesiologi
og smertebehandling i Akutt- og
beredskapsklinikken ved Sykehuset
Telemark. Avdelingen har for tiden 23
anestesileger og en enhet for smertebehandling.
Omsorgsfull og analytisk

Lederprisen deles ut til en lege som er,
eller nylig har vært leder og er medlem
av Legeforeningen. Vedkommende skal
over tid ha vist god vilje og evne til dialog med ansatte, utvist god ledelse mot
tydelige mål for virksomheten, utvist
god ledelse mot økonomiske mål for
virksomheten, bidratt til at ansatte er
motiverte, tatt medansvar for driften
og utviklingen av virksomheten, samt
bidratt til åpenhet og ytringsfrihet om
mangelfulle eller kritikkverdige forhold.
Doksrød beskrives i nominasjonen
som en tydelig leder med klare visjoner
for både avdelingen og sykehuset, og
samtidig en aktiv kliniker med nærhet
til pasientrettet virksomhet. Han har
alltid en åpen dør for ansatte og andre
samarbeidspartnere, er løsningsorientert og har en analytisk måte å tilnærme
seg utfordringer på. Han er svært omsorgsfull overfor sine ansatte, men også
tydelig når det gjelder muligheter, krav
og forventinger.
Berømmet forgjengerne

I nominasjonen av Doksrød heter det
også at han gjennom dialog og sam64 OVERLEGEN 2-2022

handling med andre avdelinger og
klinikker vist evne til å få til både godt
samarbeid og gode resultater for egen
avdeling og virksomheten som helhet.
Avdelingen for anestesiologi har i
mange år hatt et svært godt arbeids
miljø og et lavt sykefravær.
– Jeg har vært en del av et fagmiljø
i Telemark i 20 år nå. Tilbake på
2000-tallet var anestesimiljøet ved
sykehuset i Telemark en litt brokete
gruppe, med høyt vikarforbruk. Det

måtte tas grep. Jeg vil berømme mine
flinke forgjengere som startet denne
prosessen, sa Doksrød.
Han understreket også et viktig poeng:

– Det er å integrere ledelse og klinikk.
I dag er det en tendens at man skal
være enten 100 prosent leder eller 100
prosent lege. Men hvis du som leder
holder litt igjen av fotfestet i klinikken,
får du mye gratis. •

Vibecke Sørensen
Et aktivt legeliv

S

om seksjonsoverlege på intensiv
avdelingen på Ahus stod Vibecke
Sørensen i flere tøffe bølger under
pandemien, men som tre ganger
norgesmester i kunstløp, skøyte
president og nå visepresident i Norges
idrettsforbund har hun god erfaring
med å stå stødig på glattisen.
Vibecke Sørensen valgte i mai 2021
en yrkesmessig ny kurs og ble avdel
ingsoverlege ved AIO (avdeling for
anestesi, intensiv, operasjon og akuttmottak) på Bærum sykehus. Derfor tar
hun imot «Overlegen» på kontoret i
Sogneprest Munthe-Kaas vei for å
snakke om hvordan det er å både være
lege og ha levd et liv i idrettens tjeneste. Med sin kvikke fremtoning forteller
hun raskt at hun tidlig bestemte seg
for å bli lege.
– Jeg har alltid tenkt at legefaget
virket spennende, og da spesielt læren
om kroppen. Den interessen fikk jeg
nok gjennom idretten og ettersom jeg
bare kjente til idrettsleger var det ikke
noen andre typer leger som falt meg
inn. Da jeg begynte å studere medisin
i Bergen endret interessen seg og jeg
kjente raskt at akuttmedisin og anestesi
var noe som passet meg godt, sier hun
og fortsetter:
– Etter studiene var jeg innom både
legevakt og legeambulanse, noe som
var hektiske og lærerike år, men alt har
sin tid, og intensivmedisin virket veldig
spennende. Du får jobbe tverrfaglig,
variert, og du kommer tett på både
pasienter og pårørende. Det har vært
fint å få de erfaringene.

Foto: Birgit Solhaug/Tidsskriftet

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 Tor Martin Nilsen, kommunikasjonsrådgiver Overlegeforeningen

Vurderte flere spesialiteter

Selv om Sørensen valgte anestesiologi
så var det også andre spesialiteter hun
vurderte.
– Da jeg studerte trodde jeg kanskje
kirurgi var noe for meg, men gjennom
turnustiden stod det mellom allmennpraksis, pediatri og anestesi. Og da ble
intensivmedisin en fin hybrid. Etter
fullført turnus var jeg også kommunelege i Havøysund, og syntes det var
spennende, men det var først og fremst
akuttmedisin og anestesiens mulig
heter til å jobbe praktisk som tiltrakk
meg. Jeg er veldig glad for at det ble
anestesi og jeg har aldri angret på å
valget jeg tok, sier hun og utdyper:
– Jeg har opp gjennom årene jobbet
mye klinisk og forsøkt å skaffe meg
ulike erfaringer. Etter hvert merket jeg
at det lederansvaret og de erfaringene
jeg hadde fra idretten kanskje også
kunne overføres til helsevesenet. Og
den ledermuligheten har jeg fått her
på Bærum sykehus. Det har vært en
spennende og lærerik tid så langt.
Kort vei til toppen

Etter aktiv karriere som kunstløper
og tre ganger norgesmester på 80-tallet
tok Sørensen steget over til den andre
siden. Først som trener under studie
tiden i Bergen og så som støttespiller
og tilrettelegger. Det skulle vise seg å
være kort vei fra grasroten til toppen
av idretts-Norge.
– Jeg har drevet med idrett siden
jeg var tre-fire år og idretten har hele
tiden vært en stor del av livet mitt.

Å trene og å være i aktivitet var min
form for lek. Samtidig ville jeg bli lege,
og lurte på hvordan jeg skulle kunne
kombinere begge deler. Da jeg studerte
ble jeg trener, men merket at det er
veldig tidkrevende å både være trener
og lege. Derfor fant jeg ut at jeg heller
ville være en aktiv bidragsyter, og bistå
som idrettslege og tilrettelegge på stevner.
Så utviklet det seg «litt» og jeg ble etter
hvert aktiv i Skøyteforbundet. Det var
nok ikke helt planen, men engasjementet
tok overhånd. Så da ble jeg først styremedlem og så den første kvinnelige
skøytepresidenten, sier hun og legger til:
– Det var en stor overgang og noe
helt nytt som fort ga meg mange nyttige
erfaring og utfordringer. Det var jo et
frivillig verv som jeg hadde i tillegg til
min vanlige jobb som lege, så jeg var
nok litt uforberedt da jeg fikk en stor
sak i fanget.
Krevende sak

Det var like før OL i Vancouver i 2010
at norsk skøytesport ble rammet av det
som i dag trolig ville blitt beskrevet
som en MeToo-sak. Utfallet ble at
skøyteløpernes landslagstrener måtte
slutte i jobben.
– Dette var en sak som vekket et
veldig stort engasjement og mye følelser.
Noe idretten ofte gjør. Jeg skal ikke si
at jeg følte meg truet, men jeg fikk
mailer om at jeg burde rømme landet,
og tilbakemeldinger som gikk mye
på meg som person og på Skøyteforbundets håndtering av saken, sier
Sørensen og fortsetter:
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– Jeg tror at den saken gjorde meg
flinkere til å prioritere hva man skal
bruke tid og energi på. Når man har
tatt et valg så må man stå i det og ikke
dvele på hva man kunne gjort anner
ledes. I den saken dro jeg også inn
erfaringer fra legeyrket. Man stiller en
diagnose og så behandler du. Og det
gjorde jeg. Da jeg hadde tatt beslutningen
var jeg trygg på at det var den rette.
Både for utøverne og Skøyteforbundet.
Tross påkjenningen det er å stå i en
sak med mye medieoppmerksomhet
ble ikke Sørensen skremt fra å søke
nye utfordringer innen idretten.
– Det var vanskelig og krevende,
men jeg var tilfreds med måten vi løste
saken på. Den ga meg verdifulle erfar
inger som jeg har tatt med meg videre,
og skremte meg ikke fra nye verv. Jeg
hadde gode folk rundt meg og styret
jobbet som et lag. Jeg føler også at
valgene vi tok har stått seg bra i ettertid. Hadde dette skjedd i dag tror jeg
heller ikke at saken hadde vært så
omdiskutert som den ble den gang.
Episoden er for meg også et eksempel
på situasjoner der ledere må ta vanskelige beslutninger, som ikke alle vil
være enige i, sier hun.
Overføringsverdi

Etter et liv innen idretten både som
aktiv utøver og tillitsvalgt mener
Sørensen hun har tatt med seg mye
verdifullt inn i jobben som lege.
– Idretten har alltid vært en del av
meg. Den gir en veldig tilhørighet og
mestringsfølelse. Jeg har hele veien
fått tilbakemeldinger og energi som
har gjort meg trygg. Helt fra jeg var
ung har jeg vært dedikert og målbevisst på hva jeg ønsket å få til. Jeg har
jobbet for å bli en bedre utgave av meg
selv, først som kunstløper og så som
lege og kliniker. Det har vært tidkrev
ende å drive med begge deler, men jeg
har fått mange positive opplevelser
som har videreutviklet meg, og det har
jeg tatt med meg videre som lege, sier
hun og utdyper:
– Selv om jeg var aktiv i en individuell idrett, så har jeg jo etter hvert forstått mer og mer hvor viktig det er å
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være del av et lag, et fellesskap, og å
oppnå noe sammen. Det er noe jeg har
vært veldig opptatt av å få inn i min
jobbhverdag, spesielt under pandemien.
Det å skape lagfølelse. Fokusere på at
vi stod i dette sammen og at vi skulle
håndtere denne situasjonen best mulig
ut ifra de forutsetningene og mulighetene vi hadde. Å prestere og å jobbe
sammen er noe man er spesielt opptatt
av i idretten, og jeg tror vi klarte å skape
den følelsen på Ahus under de tøffeste
bølgene.
Mer samarbeid

Vibecke Sørensen mener at det viktigste
med idretten er opplevelsen av tilhør
ighet, mestring og å være i aktivitet.
Hun trekker frem at Idrettsforbundet
er Norges største frivillige organisasjon
med nesten to millioner medlemmer
og en viktig bidragsyter til god folkehelse for befolkningen.
– Da jeg var ung var jeg naturlig nok
resultatorientert og fokuserte på effekten
av trening, men i senere år så har jeg
blitt mer og mer bevisst på hvor viktig
idrett er for folkehelsen, og at vi burde
være flinkere til å synliggjøre dette. I
tillegg eksisterer det et stort potensial
for tettere samarbeid mellom idretten
og andre sektorer. Et eksempel er spiseforstyrrelser som har vært et stort
problem i ulike idretter, mye på grunn
av kroppsfokus, sier hun og fortsetter:
– Samtidig er ikke dette en utfordring
som er isolert til kun idrett. Ja, det er
utøvere som sliter med spiseforstyrrelser, men det finnes i alle miljøer. Vi
trenger å styrke kompetansen på dette
feltet blant de frivillige i idretten, og
samtidig må vi få et bedre samarbeid
med helsevesenet. Klarer vi det så kan
idretten også bli bedre til å identifisere
de som sliter med spiseforstyrrelser på
et tidlig stadium. Dette er et problem
som er mye større enn idretten, og derfor må vi bli flinkere til å samarbeide.
Sterke opplevelser

Som idrettsleder gjennom mange år
har Sørensen opplevd mye som har satt
spor, men ofte er det de små øyeblikkene
som gjør størst inntrykk.

– Idrettens positive opplevelser
 etyr mye. Gleden og engasjementet
b
det vekker. Du kan komme inn på en
intensivavdeling og møte en som har
vært i respirator i flere døgn, og det
pasienten gleder seg mest til er å se om
Klæbo vinner tremilen. I tillegg gjør det
alltid inntrykk å se hvor mye breddeidretten betyr. Det synes jeg er fint å se,
sier hun og understreker at det også er
mange sterke opplevelser som lege:
– De siste årene med pandemi er
naturlig å nevne. Den arbeidsinnsatsen
som mine kolleger har vist. De har
støttet hverandre, skånet de som var
slitne og alle har jobbet sammen. Tiden
med mine kolleger på Ahus under den
første bølgen er noe jeg aldri vil glemme.
Det er nesten rørende å snakke om.
Pandemien synliggjorde også den
begrensede intensivkapasiteten vi har
og spesielt var Ahus intensiv presset.
Det var mange spesielle hendelser som
vi håndterte sammen. Det å få oppleve
det fellesskapet var sterkt.
– Derfor vil jeg gjerne trekke frem at
jeg synes det har blitt et for stort fokus
på økonomi og produksjon i sykehusdriften sammenlignet med kvalitet og
prestasjon. Det burde ikke være noen
motsetning, men det kan synes som
økonomimodellene det styres etter
ikke lar seg kombinere med de prioriteringene som sikrer god helhetlig
pasientbehandling. Mer fokus på beredskap, tilrettelegging og fagutvikling,
tror jeg kunne legge et godt grunnlag
for kostnadseffektiv drift. Slik at forholdet mellom økonomiske sparetiltak
og inntektsgivende drift på sikt ville gå
mindre ut over belastning på personalet
og pasientbehandling enn det som
faktisk er tilfellet i dag.
Lære av hverandre

Forskjellen på å være sykehusleder og
idrettsleder er naturligvis stor, men
Sørensen tror de ulike lederne kan ha
godt av å se litt til hverandre og lære
av hverandre.
– Idretten har blitt kritisert for
manglende åpenhet og var for noen år
siden gjennom en stor åpenhetsdebatt.
Min erfaring er likevel at idretten har

Foto: Birgit Solhaug/Tidsskriftet

Om Vibecke Sørensen
Født: 15. oktober 1968
Cand.med.,
Universitetet i Bergen 1998
Spesialist i anestesiologi 2010
Stilling
Avdelingsoverlege ved AIO
(avdeling for anestesi, intensiv,
operasjon og akuttmottak)
på Bærum Sykehus
Tidligere
Seksjonsoverlege, intensiv
avdelingen, Akershus universitetssykehus fra 2018 - 2021
Kommunelege i Havøysund 2000
Verv
Styremedlem i Norges
Skøyteforbund 2002–08
President i Norges Skøyteforbund
2008–13
Styremedlem Idrettsstyret,
Norges idrettsforbund 2015–19
1. visepresident i Idrettsstyret,
Norges idrettsforbund 2019–23
Annet
Norgesmester i kunstløp i 1982,
1984 og 1985
en åpenhet og takhøyde for diskusjoner
og meningsutvekslinger som gjerne
ikke er like sterkt til stede i sykehusene.
Idretten er jo også sammensatt og
mangfoldig med et stort antall frivillige
som bidrar til demokratiske prosesser
og beslutninger. Samtidig har idretten
gjennom toppidretten et sterkt resultatfokus der det er kultur for å utfordre
og utvikle hverandre for å bli bedre.
Olympiatoppen har som visjon å trene
og lede best i verden, og man tilrettelegger systematisk for de gode prestasjonene som skal gi de gode resultatene,
sier hun og legger til:
– Jeg opplever da også at man i
idretten er flinkere til å gi hverandre
tilbakemeldinger sammenlignet med
det som er vanlig i helsevesenet. Så kan
man si at leger ikke trenger positive tilbakemeldinger, ettersom det viktigste
er at behandlingen har gått bra, men

– Ikke jobb for mye og husk på sette av tid til å trene. Da får du overskudd og blir en enda
bedre lege, sier Vibecke Sørensen.

jeg tror alle har behov for å bli sett.
Uansett hva man jobber med er det
hyggelig å få positive tilbakemeldinger
fra ledere.
Idrettens betydning

Under koronapandemien ble idretten
sterkt rammet av nedstengingen av
samfunnet. Sørensen tror pandemien
har gjort folk mer bevisst på hvor mye
idretten betyr for samfunnet som
helhet.
– En del klubber fikk et stort frafall
av medlemmer under pandemien, men
jeg håper at mange nå merker at de
savner idretten og kommer tilbake.
Samtidig tror jeg mange ser hvor betydningsfull idretten er for samfunnet.
Det er ikke sånn at antallet som lider
av spiseforstyrrelser har gått ned selv
om færre har drevet organisert idrett.
Og samtidig har behov for psykiske

helsetjenester bare økt. Mange mistet
et fast holdepunkt og samlingssted
når idrettstilbudet forsvant under
pandemien, og det er viktig at vi nå får
dem tilbake. Og for å klare det må vi
ha flere idrettsanlegg og bedre tilrettelegging for å drive idrett, mener hun.
Til unge overleger som lurer på
hvilke valg de skal ta for fremtiden har
Sørensen et klart råd:
– Som ung overlege må du fokusere på
det du trives med. Følg dine interesser,
ikke alltid bare hva du tror du er smartest og klokest. Finn det fagområdet du
brenner for. Hvis du mangler engasjement og «drive» blir arbeidsmengden
fort stor og tung. Og vi trenger gode
fagpersoner, sier Vibecke Sørensen før
hun avslutter:
– Ikke jobb for mye og husk på sette
av tid til å trene. Da får du overskudd
og blir en enda bedre lege! •
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Ikke i mål med HbA1c
på Insulatard®?
Bytt til Xultophy®
Langtidsvirkende insulinanalog og GLP-1-analog i én penn
til behandling av diabetes type 2

Reduserer HbA1c1*

Reduserer kroppsvekt1**

Reduserer risiko for
hypoglykemi1***

Sammenlignet med Lantus® (insulin glargin 100 enheter/ml)1
Avslutt nåværende behandling med Insulatard

start opp med Xultophy®

®

16 dosetrinn2

Maksimal daglig dose av Xultophy® er 50 dosetrinn2
* -1,8% vs -1,1% reduksjon i HbA1c. Estimert forskjell: -0,59 (95% KI: -0,74; -0,45), p<0,0001. ** -1,4 kg vs. 1,8 kg endring i kroppsvekt. Estimert differanse: -3,2 kg
(95% KI: -3,77; -2,64), p<0,0001. *** 57% lavere forekomst. 2,23 vs 5,05 per pasientår. Estimert ratio: 0,43 (95% KI: 0,30; 0,61), p<0,0001.

Indikasjon3
Xultophy ® er indisert til behandling av voksne med utilstrekkelig kontrollert diabetes mellitus type 2 for å forbedre glykemisk kontroll som tillegg til diett,
fysisk aktivitet og andre orale legemidler til behandling av diabetes. For resultater fra studier vedrørende kombinasjoner,
effekt på glykemisk kontroll og populasjoner som ble undersøkt, se SPC pkt. 4.4, 4.5 og 5.1.

Utvalgt sikkerhetsinformasjon4
• Gastrointestinale bivirkninger, inkludert kvalme, oppkast og diare er vanlige (≥1/100 til
<1/10 brukere). Forekommer oftest i begynnelsen av behandlingen og reduseres vanligvis
i løpet av få dager eller uker med fortsatt behandling. Ta forhåndsregler for å unngå
væskemangel
• Hypoglykemi er en hyppig rapportert bivirkning (≥1/10 brukere). For høy dose i forhold
til behovet, utelatelse av et måltid eller ikke planlagt anstrengende fysisk aktivitet kan gi
hypoglykemi. Vurdér dosereduksjon av sulfonylurea ved samtidig bruk
• Øyesykdom: Intensivering av behandling med insulin, en komponent av Xultophy®, med
umiddelbar forbedret glykemisk kontroll kan være forbundet med en forbigående forverring
av diabetisk retinopati, mens langvarig forbedret glykemisk kontroll reduserer risikoen for
progresjon av diabetisk retinopati.
• Hud- og underhudssykdommer: Pasienter må instrueres i å utføre kontinuerlig rotering
av injeksjonssted for å redusere risikoen for å utvikle lipodystrofi og kutan amyloidose. Det
har blitt rapportert hypoglykemi etter plutselig endring i injeksjonssted til et område uten
reaksjoner. Overvåking av blodglukose anbefales etter endring av injeksjonssted fra et område
med reaksjoner til et område uten reaksjoner, og dosejustering av antidiabetika kan vurderes.

Xultophy® kan benyttes

Xultophy® anbefales ikke

Alder

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

Barn/ungdom under 18 år

Nyrefunksjon

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

Terminal nyresykdom
(eGFR < 15)

Hjertesvikt

NYHA klasse I-III

NYHA klasse IV

Leverfunksjon

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

Alvorlig nedsatt

Skal ikke brukes hos pasienter med diabetes mellitus type 1 eller
til behandling av diabetisk ketoacidose.

Dosering2
Xultophy ® gis én gang daglig ved subkutan administrasjon.
Xultophy ® skal doseres i overensstemmelse med pasientens individuelle behov. Dosejustering gjøres basert på fastende plasmaglukose.
Ved overgang fra behandling med basalinsulin eller GLP-1-analog er anbefalt startdose av Xultophy® 16 dosetrinn.
Maksimal daglig dose av Xultophy ® er 50 dosetrinn.
1 DOSETRINN

=

1 enhet insulin degludec + 0,036 mg liraglutid

50 DOSETRINN

=

50 enheter insulin degludec + 1,8 mg liraglutid

Reseptgruppe, refusjonsvilkår og pris5,6
C Langtidsvirkende insulinanalog + GLP-1-analog. ATC-nr.: A10A E56
Refusjonsberettiget bruk
Behandling av voksne med diabetes mellitus type 2 i kombinasjon med metformin når metformin kombinert med en GLP-1-reseptoragonist eller
basalinsulin ikke gir adekvat glykemisk kontroll.
Refusjonskode:
ICPC

Vilkår nr

ICD

T90

225

E11

Diabetes type 2

Vilkår nr
Diabetes mellitus type 2

Vilkår:
225

225

Refusjon ytes kun til pasienter som ikke oppnår tilstrekkelig
sykdomskontroll på høyeste tolererte dose metformin.

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

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

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

NO21XUM00020 september 2021

For ytterligere informasjon se fullstendig preparatomtale eller www.felleskatalogen.no
Referanser: 1. Xultophy® SPC, avsnitt 5.1 (sist oppdatert 24.09.2020). 2. Xultophy® SPC, avsnitt 4.2 (sist oppdatert 24.09.2020). 3. Xultophy® SPC, avsnitt 4.1 (sist
oppdatert 24.09.2020). 4. Xultophy® SPC, avsnitt 4.2, 4.4, og 4.8 (sist oppdatert 24.09.2020). 5. https://www.felleskatalogen.no/medisin/blaarev-register/a10ae56-1 (lest
21.09.2021). 6. https://www.felleskatalogen.no/medisin/xultophy-novo-nordisk-631221 (lest 21.09.2021).
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Oppsagt etter journalsnoking
Høyesterett avsa i desember 2021 en dom vedørende oppsigelse
som følge av journalsnoking. Dommen vil få betydning for senere saker
der helsepersonell urettmessig skaffer seg tilgang til helseopplysninger
som ikke er nødvendig for yrkesutøvelsen. Dommen er derfor svært
relevant også for leger.

››

Av Lars Duvaland,
Avdelingsdirektør, Jus og Arbeidsliv, Dnlf

Sakens faktiske forhold

Helse Stavanger ble klar over at en
helsefagarbeider hadde gjort seg kjent
med fem dokumenter i en pasientjournal
uten at innsynet var begrunnet i et
tjenstlig behov. Det kom også frem at
det var en konfliktfylt relasjon mellom
pasienten og helsefagarbeideren, heretter A, og at de hadde utvekslet sms-er
etter at det ulovlige innsynet ble oppdaget. Arbeidsgiveren fikk kjennskap
til forholdet ved at Fylkesmannen i
Rogaland henvendte seg til Helse
Stavanger etter å ha blitt kontaktet av
Pasient- og brukerombudet i Rogaland.
Ombudet undersøkte en klage fra en
pasient om at A urettmessig hadde
gjort seg kjent med j ournalen hennes.
Hvorfor hun hadde foretatt disse oppslagene ble behandlet av både tingrett
og lagmannsrett. Hun forklarte selv at
eneste grunn til oppslagene var at hun
ønsket å vite hvor pasienten var innlagt, ettersom dette var en person
hun hadde et anstrengt forhold til
og ønsket å unngå å møte.
Lagmannsretten trodde ikke på
denne forklaringen. De la til grunn at
helsefagarbeideren så på vaktlisten
at pasienten var flyttet ut av tunet
der hun var på vakt. Hun gikk så inn
i journalsystemet DIPS og leste fem
dokumenter i pasientens journal.
Lagmannsretten la til grunn at hun
hadde tid til å lese det vesentlige av
journalnotatene i løpet av de fire
minuttene dokumentene ble åpnet,
og festet ikke lit til hennes forklaring
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om hvorfor hun gikk frem på denne
måten. Hun hadde flere lovlige,
alternative muligheter som hun ikke
benyttet for å få informasjon om hvor
pasienten var innlagt. Hun kunne
kontaktet sentralbordet, brukt andre
søkefunksjoner i MEONA og DIPS,
eller hun kunne kontaktet nærmeste
leder. Det ble derfor lagt til grunn at
hun hadde lest og tilegnet seg i alle fall
det vesentlige av helseopplysningene i
de fem dokumentene hun åpnet. Dette
var i strid med «snokeforbudet» i
helsepersonelloven § 21 a:
§ 21 a. Forbud mot urettmessig til
egnelse av taushetsbelagte opplys
ninger
Det er forbudt å lese, søke etter eller
på annen måte tilegne seg, bruke eller
besitte opplysninger som nevnt i § 21
uten at det er begrunnet i helsehjelp til
pasienten, administrasjon av slik hjelp
eller har særskilt hjemmel i lov eller
forskrift
Som konsekvens av dette pliktbruddet
ble hun sagt opp fra sin stilling som
helsefagarbeider. Hun bestred oppsig
elsens gyldighet og krevde å stå i
stillingen. Fylkesmannen (nå Stats
forvalteren) sendte saken til Statens
helsetilsyn, som ila henne en advarsel
noen måneder etter oppsigelsen.
Advarselen ble begrunnet med at hun
forsettlig hadde overtrådt § 21 a ved å
tilegne seg opplysninger om en pasient
uten tjenstlig behov, og dermed svekket

arbeidsgiverens og samfunnets tillit til
henne som helsefagarbeider. Umiddelbart etter at advarselen var mottatt, tok
hun ut søksmål for å få satt oppsigelsen
til side.
Høyesteretts vurdering av saken

Arbeidstaker vant i tingretten. Arbeidsgiver anket til lagmannsretten, der hun
tapte. Saken ble så av arbeidstaker
anket inn for Høyesterett. Høyesterett
skulle vurdere om lovens krav til saklig
grunnlag for oppsigelse var innfridd.
Høyesterett viser til at det skal foretas en interesseavveining og siterer fra
en tidligere dom:
Med utgangspunkt i oppsigelsesgrunnlaget og arbeidsavtalen gir bestemmelsen
anvisning på en konkret skjønnsmessig
avveiing av virksomhetens og den ansattes interesser. Spørsmålet er om
det etter en samlet avveiing av begge
parters behov, anses rimelig og naturlig
at arbeidsforholdet bringes til opphør.
Terskelen for å si opp en ansatt er høy,
og arbeidsgiver må kunne vise til gode
grunner. Ved oppsigelse på grunn av
arbeidstakers uakseptable opptreden
utenfor tjenesten stilles særlig strenge
krav.
Høyesterett tar utgangspunkt i at det
her er tale om brudd på en lovbestemt
plikt etter helsepersonelloven. Imidlertid vektlegges ikke bare dette pliktbruddet, men også hvordan hun håndterte saken etter at pasienten fikk
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kjennskap til snokingen. Det oppsto
en opphetet meldingsutveksling, der
helsefagarbeideren blant annet skrev:
Hei. Snakke[t] med XX [pasientens
eksmann og As særboer] i går. Jeg
skjønner at du er forbanna, frustrert og
alt det der, men intensjonen var ikke å
snoke, bare interessert i å vite hvor du
har blitt flyttet til. Informasjonen er helt
urelevant for min del og jeg har uansett
taushetsplikt. Jeg vil gjerne forklare og
be om unnskyldning. Du kan slappe helt
av, men fint om du kan ringe meg når du
har tid og anledning. Mvh YY
Høyesterett mener at denne håndter
ingen gjorde saken ytterligere alvorlig
og derfor var relevant for oppsigelsens
gyldighet. Høyesterett skriver:
Overtredelsen av forbudet i § 21 a representerer et alvorlig pliktbrudd. Den som
oppsøker helsetjenester, skal kunne gjøre
det i trygg forvissning om at ikke andre
enn dem som har tjenstlig behov, får

tilgang til sensitive opplysninger om seg.
Det er nødvendig for å sikre at pasientene
gir fullstendige opplysninger om sin
helsetilstand, og dermed kan få riktig
medisinsk behandling. At helsepersonell
etterlever § 21 a, som er en del av kjernekunnskapen til alt helsepersonell, kan
slik sett ha avgjørende betydning for liv
og helse.
I saken her blir tillitsbruddet forsterket
av den negative relasjonen mellom A
og pasienten. Det gjør det mer alvorlig
enn om det ikke hadde bestått et slikt
motsetningsforhold, og pasienten hadde
vært en person som A ikke kjente. Den
etterfølgende sms-utvekslingen bidrar
ytterligere til at tillitsbruddet må
anses som grovt

slik at en advarsel måtte være den
riktige reaksjon også i arbeidsforholdet.
Dette var ikke Høyesterett enig i. De
viste til at det er tale om to ulike regelsett med ulike formål.
Etter å ha vurdert både pliktbruddets
alvorlighet og hensyn/ konsekvenser
for både arbeidsgiver og arbeidstaker
kom Høyesterett til at det var saklig
grunn for oppsigelse. Helsefagarbeid
eren tapte derfor saken. •

Helsefagarbeideren hevdet at det måtte
ha betydning at Helsetilsynet «kun»
hadde gitt advarsel i for pliktbruddet.
Hun hevdet at arbeidsgiveren ikke
har anledning til å vurdere forholdet
strengere enn det tilsynet har gjort,
OVERLEGEN 2-2022
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Har du spørsmål du ønsker besvart i bladet,
send en mail til redaktør arild.egge@ous-hf.no

Har du som lege plikt
til å utlevere avdød
pasients journal til politiet?
Er det rimelig at intime detaljer fra en suicid pasients liv, som ikke har
noe med dødsfallet å gjøre, deles med politi, påtalemyndighet og domstol?
Selvsagt ikke. Det er du som lege som avgjør hvorvidt opplysninger fra
journaler etter avdøde pasienter skal gis til politiet. Din avgjørelse kan ikke
overprøves av politi eller domstol. Det du har plikt å bevare taushet om,
kan ikke politiet ta beslag i.

›› Av Anders Schrøder Amundsen, advokat, rådgiver, Norsk overlegeforening

J

evnlig opplever leger at politiet
oppsøker sykehuset, legevakten
eller på legekontoret og ber om å få
utlevert pasientjournal etter avdød
pasient. Dette kan være en vanskelig
situasjon å stå i for deg som lege. Politiet
kan til og med hevde at du motarbeider
etterforskningen dersom du ikke ut
leverer, og samtidig kan du risikere å
bryte taushetsplikten dersom du deler
pasientopplysninger.
Så hva gjør du, enten du opplever
dette selv, eller blir bedt om råd fra en
kollega som opplever dette? Det korte
svaret er: Ring 23 10 90 00 og snakk
med en av våre jurister. Det lange
svaret kommer her:
Politiet har etter reglene i straffe
prosessloven som utgangspunkt rett
til å beslaglegge «Ting som antas å ha
betydning som bevis» inntil rettskraftig
dom foreligger i saken. Men det er
viktige unntak fra dette utgangspunktet
som kan gjøre seg gjeldende når det
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gjelder nettopp pasientjournaler. En
pasientjournal vil jo ofte kunne ha
betydning som bevis, men det det er
ikke gitt at politiet likevel har lov til å
ta beslag i den. Politiet har nemlig ikke
lov til å ta beslag i dokumenter dersom
vitnet kan nekte å forklare seg om
innholdet. Som lege har du taushetsplikt, og det som omfattes av din taushetsplikt har altså ikke politiet lov til
å ta beslag i. Et viktig unntak fra dette
er at politiet likevel kan ta beslag i
dokumenter «når forklaringen trengs
for å forebygge at noen uskyldig blir
straffet».
Dette følger direkte av straffe
prosessloven § 119, første ledd:
«Uten samtykke av den som har krav
på hemmelighold, må retten ikke ta imot
forklaring av prester i statskirken, prester
eller forstandere i registrerte trossamfunn, advokater, forsvarere i straffe

saker, meklingsmenn i ekteskapssaker,
leger, psykologer, apotekere, jordmødre
eller sykepleiere om noe som er betrodd
dem i deres stilling.»
Innholdet i pasientjournalen vil n
 ormalt
falle inn under definisjonen av «noe
som er betrodd dem i deres stilling.»
Det heter i strpl. § 119 at «retten» ikke
kan ta imot forklaring. Det sier seg selv
at den samme regelen gjelder for politiet
under etterforskningen. Regelen følger
for øvrig også av strpl. § 230, tredje ledd.
Spørsmålet er altså om du har taushetsplikt om det som står i den avdøde
pasientens journal. Når en pasient er
død gjelder andre regler for taushetsplikt enn når pasienten er i live. Det
følger av helsepersonelloven § 24 første
ledd at opplysninger om en avdød
person kan gis videre dersom vektige
grunner taler for dette. I vurderingen
av om opplysninger skal gis, skal det
tas hensyn til avdødes antatte vilje,
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opplysningenes art og de pårørende
og samfunnets interesser.
Helsepersonelloven § 24 første ledd
åpner altså for at helsepersonell kan gi
taushetsbelagte opplysninger til politiet
dersom vektige grunner taler for det.
Det innebærer en opplysningsrett, men
ikke en opplysningsplikt etter denne
bestemmelsen.
Opplysningsrett – eller taushetsrett
– innebærer at helsepersonell selv kan
avgjøre om de vil gi opplysninger eller
ikke. Loven gir i slike tilfeller anvisning
på to handlingsalternativer, rett til å tie
og rett til å tale. Hvilket alternativ man
velger vil bero på en faglig, skjønnsmessig vurdering.
Når du skal vurdere om du har lov til
å gi opplysninger til politiet, skal du
altså ta hensyn til «avdødes antatte vilje,
opplysningenes art og de pårørende og
samfunnets interesser.» Samfunnet har
alltid en interesse i å oppklare saker, og
ofte vil man også kunne legge til grunn
at det er i avdødes interesse at saken
blir oppklart. Men dersom du har opplysninger om avdøde som du har grunn
til å tro at vedkommende ikke ville at
skulle deles med andre, selv ikke etter
deres død, skal du ikke utlevere disse.
Det er ikke slik at du enten gir ut
hele journalen eller ingenting. Du må
vurdere all informasjonen du har om
vedkommende, og ta stilling til om du
har rett til å gi politiet noen av disse.
Hver opplysning må vurderes for seg.
Dersom du som lege nekter å utlevere
dette, kan påtalemyndigheten etter
strpl. § 205 likevel beslutte utlevering.
Påtalemyndigheten kan også begjære

beslutningen fra tingretten, dersom
den finner at det foreligger særlige
grunner. Den som rammes av beslutningen, altså også deg som lege, har da
tre dager til å anke en slik beslutning.
Dette følger av strpl. § 377, første ledd.
Dersom det er påtalemyndigheten
som har fattet beslutningen, vil anken
behandles av tingretten. Er det ting
retten som har fattet den, vil anken
behandles i lagmannsretten. En slik
prosessuell anke vil i regelen be
handles skriftlig.
Verken domstolene eller politiet kan
uansett overprøve det faglige skjønn
du som lege har utøvd i henhold til
bestemmelsen. Domstolene kan følgelig
ikke pålegge utlevering av taushetsbelagte opplysninger om avdøde når du
som lege har avslått å gi slike opplysninger i henhold til helsepersonelloven
§ 24 første ledd.
Avdeling for Jus og Arbeidsliv i Lege
foreningen hadde en sak for H
 ålogaland
lagmannsrett som avsa kjennelse 29. mars
2021 i tråd med ovennevnte (LH-202140569). Høyesterett forkastet politiets
anke 3. mai 2021, slik at vi nå har en
kjennelse fra Høyesterett (HR-2021933-U)å vise til dersom politiet fort
setter pågangen mot leger i slike saker.
Hpl. § 24, annet ledd, åpner for øvrig
for at «Nærmeste pårørende har rett til
innsyn i journal etter en persons død
hvis ikke særlige grunner taler mot det.»
«Pårørende» og «nærmeste pårør
ende» etter helsepersonelloven § 24 er
nærmere definert i pasient- og brukerrettighetsloven § 1-3 bokstav b. I denne
bestemmelsen er dette definert som:

«pasientens og brukerens pårørende:
den pasienten eller brukeren oppgir som
pårørende og nærmeste pårørende. Dersom pasienten eller brukeren er ute av
stand til å oppgi pårørende, skal nærmeste pårørende være den som i størst
utstrekning har varig og løpende kontakt
med pasienten eller brukeren, likevel
slik at det tas utgangspunkt i følgende
rekkefølge: ektefelle, registrert partner,
personer som lever i ekteskapslignende
eller partnerskapslignende samboerskap
med pasienten eller brukeren, barn over
18 år, foreldre eller andre som har foreldreansvaret, søsken over 18 år, besteforeldre, andre familiemedlemmer som står
pasienten eller brukeren nær, verge eller
fremtidsfullmektig med kompetanse på
det personlige området. Ved tvungen
observasjon eller tvungent psykisk helsevern har den som i størst utstrekning
har hatt varig og løpende kontakt med
pasienten tilsvarende rettigheter som
den nærmeste pårørende etter psykisk
helsevernloven og loven her, dersom ikke
særlige grunner taler mot dette.»
Bestemmelsen åpner for at politiet
eventuelt kan få tilgang til journalen
gjennom de pårørende, men da er det
ikke du som lege som har brutt taushetsplikten. •

Kort oppsummert er det tre ting du bør merke deg:
1. D
 u som lege har rett til å gi «opplysninger» fra journalen under gitte vilkår.
Det er du som lege som skal vurdere vilkårene etter helsepersonelloven
§ 24. Dette avgjøres etter en samlet vurdering hvor det bl.a skal tas hensyn
til avdødes antatte vilje, opplysningens art, pårørende og samfunnets
interesser.
2.  Det skal mye til for å dele hele journalen.
3. O
 pplysninger som er undergitt taushetsplikt, kan heller ikke beslaglegges
eller kreves utlevert fra politiet, fordi disse reglene følger hverandre.
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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.

Faglandsrådet

- vel blåst for fysisk møte i Legenes hus
To av mange høydepunkter under årets faglandsrådsmøte var utdeling av grunnutdannings
prisen og premieren på en stillferdig opplysningsfilm laget på lavbudsjett om innleggelse
i psykisk helsevern. Best av alt var nok at vi igjen kunne samle representanter for de 46 fag
medisinske foreningene til faglig verksted i nyoppussede Legenes hus i Oslo 27. - 28. april.

Ø

kt grad av samarbeid rundt
saker hvor foreningene har felles
interesser har vært et hovedmål å oppnå i fagaksen. Dette vektla fagstyret i
planleggingen av faglandsrådsmøtet.
Fagstyret mottok en rekke gode forslag
fra de fagmedisinske foreningene og
falt ned på tre fagtema.

at tilbakefallene kommer de første
årene og oppdages enten av pasientene
selv eller hos fastlegen. Vi fikk også
et entusiastisk vitnesbyrd fra smerteklinikken ved St. Olav om hvordan
tverrfaglig samarbeid mellom sykehuset og fastlege ga større tilfredshet
hos både legene og pasientene.

Temasakene

Åpen post

Første tema i programmet var 
«Klima og helse» med fokus på klimaendringenes påvirkning på helsetjen
esten. Denne bolken skulle vise seg å
engasjere faglandsrådet med både
informasjon om helsemyndighetenes
arbeid med klimautfordringen, de
unges bekymringer for fremtiden samt
en fin klimasamtale. Ikke minst gjorde
det inntrykk at hver og en av oss bør
lete etter gode klimavalg i vår praksis.
Befolkningens tiltro til leger gjør også
at vi også har et ansvar for å vise vei.
Under fagtemaet «Pasienten og legen
– hvordan skape rammer for trygg,
virksom og effektiv diagnostikk og
behandling» ble det blant annet stilt
spørsmål om vi skal fortsette å kontrollere kreftpasientene på gynekologisk
poliklinikk i lang tid når det viser seg
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Under posten om polyfarmasi med
den spennende tittelen: «Mange legger
til og få trekker fra, men hvem skal
gjøre hva? Om pasienter med mange
legemidler, samarbeid og ansvarsforhold» vedtok faglagsrådet en resolusjon Faglandsrådet 2022: Vedtok
resolusjon om legemiddelbehandling
(legeforeningen.no) - altså en felles
uttalelse - om utfordringer med
polyfarmasi. I resolusjonen krever
Faglandsrådet fortgang i pasientens
legemiddelliste, av mange kalt 10-årets
viktigste pasientsikkerhetstiltak, og at
det må lages veiledere for samhandling
og klargjøres hvem som skal ha ansvar
for å «røkte» legemiddellistene. Antall
eldre med mange kroniske sykdommer
øker, og de mange tilhørende retningslinjer og behandlingsanbefalinger kan

v Ståle Onsgård Sagabråten,
›› Aleder
av fagstyret

Legeforeningens fagakse

Fagstyret.

være drivere for overbehandling og
polyfarmasi, heter det blant annet i
resolusjonen. I tillegg til å vekke helsemyndighetenes oppmerksomhet, håper
vi at de fagmedisinske foreningene vil
ta tak i polyfarmasiproblematikken og
jobbe videre med dette. Når alle gjør
sitt, kan en i sum oppnå å få til betydningsfulle endringer. Polyfarmasi-
tematikken knytter seg tett opp til
Legeforeningens Gjør kloke valg-
initiativ som de fagmedisinske foren
ingene fortsetter å jobbe videre med.
Faglandsrådsmøtet skal som sagt
være en arena hvor de fagmedisinske
foreningene kan løfte frem saker som
de er opptatt av og som er av interesse
også for de andre fagmedisinske
foreningene. Et eksempel på dette er
Norsk anestesiologisk forening, Norsk
thoraxkirurgisk forening og Norsk
cardiologisk selskap sin felles kronikk
i VG sammen med president Anne-
Karin Rime og fagstyrets leder med
et unisont krav om et løft i intensiv
kapasiteten i Norge. Denne enigheten
ble understreket under årets faglandsråd i et felles innlegg under åpen post.
Animasjonsfilmen nevnt innledningsvis, er et annet eksempel på resultater

som kan oppnås når flere fagmedisinske
foreninger går sammen om å jobbe
med tema de er opptatt av. Prosjektet
er nærmere beskrevet i en egen sak
signert Anne Kristine Bergem. Blå
reseptsaken og trusler om bøtelegging,
brakte i enkelte fagmiljøer ekstra bekymring ettersom det finnes få eller
ingen forhåndsgodkjente legemidler
til barn og ungdom. Klinikerne innen
barne- og ungdomspsykiatri etterlyser
myndighetene for å forhåndsgodkjenne
legemidler som empirisk er effektive
hos barn og unge, men hvor en pga
manglende forskningsmessig dokumentasjon i denne aldersgruppen, ikke
innehar indikasjon eller har refusjonsbetinget bruk. Om dette ikke ordnes
opp i, vil ikke bare klinikernes verktøykasse være svært begrenset, det er i
tillegg fare for at kun de med foreldre
med god råd kan kjøpe de mest nyttige
legemidlene til sine barn. Dette er ikke
i tråd med ønskene om å rette opp
sosial ulikhet i helse. Fra barnelegene
kom en bekymring over at mangel
på barnevennlige beredninger av
antibiotika fører til at vi bruker mer
bredspekteret antibiotika enn vi ønsker
fra et faglig ståsted, det kan du lese

mer om i innlegget til Christian
Magnus Thaulow.
Grunnutdanningsprisen

Grunnutdanningsprisen gikk i år
til allmennlege og kommuneoverlege i
Øksnes kommune i Vesterålen, Ellen
Birgitte Pedersen som var nominert av
hele fjerdeårets medisinstudentkull
ved Universitetet i Tromsø. - Hun
underviser for eksempel i kasuistikker
som for det meste handler om intra
cellulære prosesser, og viser hvordan
dette ser ut i en primærmedisinsk
setting. Dette gjør hun i casearbeid
gjennom hele studiet, fra første til siste
studieår, skrev blant annet studentene
i sin nominasjon. Det er andre gang i
grunnutdanningsprisens korte historie
at den går til Tromsø. Det vitner om at
bevisst satsing på studentundervisning
kaster av seg. Prisen er opprettet for å
vise at fagaksen ikke bare er opptatt av
spesialistutdanning og forskning, men
hele utdanningsløpet. Legeforeningen
«For alle leger, hele livet».
Fagstyret takker alle for stort engasjement og gleder seg til å følge opp
sakene i sitt arbeid fremover. •
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3 år med akuttog mottaksmedisin i Norge
Tradisjonelt har det vært uerfarne leger som har vurdert og behandlet pasienter
i norske akuttmottak. Denne praksisen ble kritisert av Helsetilsynet allerede i 2008.

angel på erfaring og beslutningskompetanse truer pasientsikkerheten i akuttmottakene, og sekundær
opphopning av pasienter i akuttmottaket
reduserer behandlingskvaliteten og
øker antall medisinske feil [1]. Fagmiljøene har lenge ønsket økt kompetanse
i akuttmottakene, men det har vært
uenighet hvordan dette skulle løses.
En tverregional prosjektgruppe kom
i 2008 frem til at en akuttmedisinsk
spesialitet ikke var veien å gå, men økt
press fra enkelte fagmiljøer, dekning i
media og politisk debatt førte til at det
fra 2019 - som i Danmark og Sverige
- ble etablert en ny spesialitet innrettet
mot akuttmottakene.
Utviklingen av ny spesialitet innen
akutt- og mottaksmedisin i Norge, har
vært i tråd med internasjonale krav og
retningslinjer [2], og følger utviklingen
som har skjedd i Europa de siste årene [3].
Parallelt med utviklingen av ny spesialitet, har det vært ansatt et økende
antall fast ansatte erfarne leger med
klinisk tjeneste i norske akuttmottak.
Det er gjennom media rapportert at
økt legefaglig kompetanse i akutt
mottak har redusert antall korridor
pasienter, redusert oppholdstid og økt
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Eirik Hugaas Ofstad, ph.d., spesialist i akutt- og mottaksmedisin og i generell indremedisin,
avdelingsoverlege for akuttmottak og observasjonspost i Bodø, førsteamanuensis
og stedlig leder for desentralisert medisinutdanning i Bodø.
Kasserer i Norsk forening for akutt- og mottaksmedisin.

Foto: Thomas B. Eckhoff/
Legeforeningen

Benedicte Severinsen, m.d., spesialist i akutt- og mottaksmedisin, seksjonsleder for
›› Av overgrepsmottaket
i Agder. Leder av Norsk forening for akutt- og mottaksmedisin og

Fra vestre Cindy Treland, LIS 3 i akutt- og mottaksmedisin, Drammen sykehus og Jørn
Rasmussen, Norges første akutt- og mottaksmedisiner og spesialist i kardiologi, seksjons
overlege for akuttmottaket på Drammen sykehus, Sjefslege i Hæren.

Legeforeningens fagakse

Torkild Skaar, spesialist i
akutt- og mottaksmedisin
og nestleder i Norsk
forening for akutt- og
mottaksmedisin.

andel pasienter som kan bli poliklinisk
behandlet. Effekt av erfarne akuttleger
har vært dokumentert internasjonalt [4],
og 2021 publiserte Ofstad et al. den
norske studien; Effekter av økt lege
faglig kompetanse i akuttmottak [5].
Studien viser at tilstedeværelse av
akuttlege i akuttmottaket kan redusere
oppholdstid og belegg i akuttmottaket,
samt øke andelen pasienter som blir
ferdigbehandlet i akuttmottaket. Dette
er i tråd med tidligere studier som har
vist klare fordeler med erfaren lege
tilstedeværende i akuttmottaket. Tidlig
triage har vist å effektivisere og redusere
arbeidsmengden senere i pasientfor
løpet [6], og tidlig involvering av en
erfaren lege har resultert i redusert
mortalitet [7]. I Danmark, har Moelle
kaer et al. vist at dødeligheten syv
dager etter utskrivelse var høyere hvis
pasienten var innlagt på sykehus uten

akuttlege i mottakelsen [8]. Ytterligere
studier har dokumentert at tilstede
værelse av akuttleger fører til reduksjon i oppholdstid i akuttmottaket,
mindre ressursbruk og færre innleggelser [9], øker effektiviteten på vurdering og utredning, sørger for tidligere
oppstart av nødvendig behandling,
og øker andelen av poliklinisk be
handling [10,11]. Etablering av spesialitet
innen akutt-og mottaksmedisin har
internasjonalt ført til en bedring av
utredning og behandling av akutt syke
og skadde pasienter [12]. Dette gjelder
ikke bare akutt livreddende behandling og intervensjoner, men erfaring
innen akutt- og mottaksmedisin har
positiv effekt på et bredt spektrum
av tilstander, prosedyrer og intervensjoner [3] som vil komme den akutte
pasientpopulasjonen til nytte, også
i Norge [13]. I tillegg til å registrere

l ogistiske effekter av akuttlege i en
avgrenset periode sammenliknet med
periodene før og etter, har Ofstad et al.
spurt øvrig personell i mottaket om
erfaringer med akuttlege i mottaket.
Spørreundersøkelsen understreket
viktigheten av tilstedeværende veiledning og trygghet i læringssituasjonen
for yngre leger. 100% av LIS1 ønsket en
permanent ordning med akuttleger i
akuttmottaket. Veiledning av yngre
leger er, i tillegg til økt pasientsikkerhet, en av de viktigste grunnene til å
etablere faste leger i akuttmottaket.
Spørreundersøkelsen pekte også på
utfordringer med å innføre akuttleger i
mottakelsen. Leger innenfor enkelte
spesialiteter følte seg overvåket, mens
andre pekte på at ansvarsfordelingen
kunne føles uavklart og tidvis problematisk. For enkelte leger, hvis pasienter
i akuttmottaket kun er en del av
OVERLEGEN 2-2022
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a rbeidsoppgavene på vakt, har vi
forståelse for at en akuttlege som
utelukkende har pasientene og
pasientflyten i akuttmottaket i fokus,
vil kunne føles inngripende. Introduksjonen av et nytt legesjikt i
akuttmottaket som tilser alle
pasienter uavhengig av fagtilhør
ighet, vil kunne skape forvirring i
forhold til behandling og ansvars
fordeling. Alle parter må være innstilt på at en ny funksjonalitet vil
kreve lang tid på å bli inkorporert
og akseptert i den tradisjonelle
fagkulturen.
Et tett samarbeid med de ulike
fagområdene i akuttmottaket er
avgjørende. Logistiske effekter ville
med bedret samarbeid kunne bli
ytterligere forbedret. I henhold til
svar fra spørreundersøkelsen, er det
et ønske om at akuttleger må ha god
kompetanse innen de kirurgiske
fagområdene og nevrologi. Dette er
i tråd med intensjonen til den nye
78 OVERLEGEN 2-2022

spesialiteten hvor læringsmålene
inkluderer akutte problemstillinger
innen kirurgi, ortopedi, nevrologi,
øre-nese-hals, øye, gynekologi/
obstetrikk, pediatri og radiologi,
i tillegg til hovedfokus på akutt
indremedisin. Man blir god til det
man trener på [14], og det er naturlig
at faste leger i akuttmottaket med
bredt klinisk fokus og trening vil
tilegne seg spesielt god kompetanse
innen vurdering og akuttbehandling
av pasienter, teamledelse, logistikk
og pasientflyt, tverrfaglig samhandling, pasientsikkerhet, masseskademottak samt veiledning av yngre
kollegaer. •
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NORSK OVERLEGEFORENINGS LEDERSTIPEND 2022 – UTLYSNING

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 videreog 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/
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Postboks 1152, Sentrum
0107 Oslo

