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Kjære kolleger 

«Nå går det rett på dunken – enda 
verre dag for dag!» Einar Schankes 
tidløse revyvise fra «Kjære lille Norge» 
i 1972 tar for seg datidens elendighet 
– og pussig nok var helsevesenet en av 
de mange kriserammede områder i 
samfunnet også den gang: «Det skal 
brukes smule og smitt, det er aksjer og 
kommanditt. I våre sykehus finns ikke 
en ledig brisk – så du må stå på nå – og 
holde deg frisk»! Teksten er mer enn 
passende for vårt øyeblikk i historien 
– også når det gjelder utfordringer i 
tiden som veibygging og miljøkrise. 
Underholdende - men trist!

I alle regionale helseforetak meldes 
det nå om katastrofale negative bud-
sjettbalanser – og alle forbereder 
 drastiske innstramninger. Total stopp  
i innleie av personell, nei til dekning  
av reiser og kursdeltagelse og avlyste 
planlagte arrangementer. Dette er  
EN ting, noe annet er at nesten alle 
bebudede byggeprosjekter innen- 
for foretakene får stoppordre – og 
investeringer i nytt utstyr er en ennå 
mer fjern drøm enn hva det allerede 
lenge har vært. Det er panikken som 
råder – full kraft på nødbremsen, 
 samtidig som produksjonen skal  
og må økes, og ideen om effektivisering 
er løsningen på alt.

Åsgård i Tromsø som representant 
for psykiatrien og utvidelse ved Sunnaas 
som eksempel på Rehabiliteringsmedi-
sin er vedtatt utsatt – to områder som 
også nå er salderingsposter. Men – Nye 

Gaustad hvor omkring det må være 
tillatt å si det hersker megen diskusjon, 
er skånet og går sin skjeve gang mot 
realisering. For å få de nødvendige 
startlisenser i form av byggelån, har 
OUS levert en Gevinstrealiserings-
rapport som omhandler de antatte 
innsparinger før, under og etter 
 byggeprosjektet. Den bærer preg  
av at man vet hva «egenandelen» er  
– og stiller opp regnestykkene basert 
på de mest optimistiske antagelser for 
å kunne vise innsparinger i Milliard- 
klassen. Premissene skal være inn-
samlet i dialog med de ansatte – i så 
fall kanskje i noen grad, og av typen 
Wesensteens tannlege-sketsj: «Volvo 
Sonett har 6 forgassere – ikke sant?»

Som Foretak må sykehusene følge  
de regnskapsregler som gjelder for 
næringslivet – og det blir satt på sin 
spiss når nye bygg skal realiseres. 
 Ideen om budsjettbalanse og endog 
lønnsomhet har knapt materialisert 
seg i de 20 årene Foretaksmodellen  
har eksistert – grunnlaget for en sunn 
egenøkonomi som kan bære slike 
 monsterprosjekter som kompliserte 
sykehusnybygg faktisk er, må sies å 
være naiv. Det har ikke manglet på 
protester mot modellen så lenge den 
har eksistert – men den har vært kun 
kortvarig og ved noen valg et tema i 
den politiske debatten.

Vi har merket oss at Gunnar Bovim 
og Stig Slørdahl lufter tanker om å 
endringer i investeringsmodellen for 

nye sykehusbygg i sine innlegg her  
– og DET er interessant. De innehar 
posisjoner som gjør at de kan bli  
lyttet til, selv om det naturligvis er en 
kjettersk tanke innfor de styrerom de 
befinner seg , i departementet og for 
mange politikere. De går ikke så langt 
som til å be om mer penger – det er 
dog en start! Men med de til vanlig 
svært anstrengte foretaksbudsjetter  
– og som nå med store underskudd 
- har vi bare Driften igjen å betjene 
prosjektkostnad ene med. Det MÅ gå 
utover tilbudet, og det er vanskelig å 
forstå at ikke dette etter 20 år med 
denne forretningsmodellen burde være 
modent for revurdering. At man ved 
slike  økonomiske løft fikk overført 
ekstra ordinære midler over statsbud-
sjettet, synes å være det rimeligste.

Nå er situasjonen helt spesiell, med 
dyrtid på grunn av energikrise og krig 
– men sykehusnybygg har vært preget 
av overskridelser, forsinkelser, knappe 
arealplaner og vanskeliggjort drift 
under dette regimet. FOR små, og der-
for suboptimalt fungerende bygg har 
vært regelen de siste 10-årene – dette 
er påvist i flere rapporter – kom med 
noen nye tanker!     •
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Av Overlegeforeningens leder Ståle Clementsen››

SPALTEN TIL
OF-LEDER

For snart 14 år siden, i 
november 2008, satt jeg 

i et glassbur på en sengepost 
i et splitter nytt sykehus 
mens jeg så sykepleiere som 
småløp gjennom korridorene 
bærende på medisiner. 

I plastposer. 
Forbi korridorpasientene. 
Selv satt mine kollegaer og 

jeg og førte alle de digitale 
medisinene tilbake på papir-
kurven. Roboten som skulle 
effektivisere utdeling av 
medikamenter til pasientene 
sviktet. For aldri å starte opp 
igjen. I årene som har gått 
har man tatt grep og bygget 
om sengepostene, slik at 
medisinrom er på plass.  

Korridorpasientene 
 derimot, de er der fortsatt. 

På den tiden var det ikke 
mange av oss som kjente til 
ordet gevinstrealisering. 
Eller digitalisering, for den 
del. Men vi var godt kjent 
med fantastiske nyvinninger 
som skulle gjøre hverdagen 
bedre og mer effektiv. Og 
som skulle dekke opp for 
portører og helsesekretærer 
som var borte. I årene som 
fulgte var sykehuset i en så 
presset økonomisk situasjon 
at direktøren måtte god-
kjenne bindersinnkjøp  

til   sekretæren på poli-
klinikken. 

Når dette nummeret av 
Overlegen kommer ut for-
bereder de fleste sykehus-
ene våre seg på en tøff høst 
og vinter. Økonomien er 
blodrød, byggeprosjekt blir 
utsatt eller stoppet helt,  
og det er innført reise-  
og innkjøpsstopp. Mange 
direktører får det travelt 
med å godkjenne unntak  
fra disse strenge økonomiske 
begrensningene. Rentene på 
byggelån stiger, strømkost-
nader og den generelle pris-
stigningen treffer også 
 sykehusene hardt. 

Dette skjer i en tid hvor 
behovet for endring i spesia-
listhelsetjenesten ikke har 
vært større siden innføring 
av helseforetaksmodellen  
i 2002. 

Eldrebølgen er over oss 
samtidig som fastlegeord-
ningen i beste fall vakler,  
og flere hundre tusen står 

uten fastlege. Dette har 
begynt å merkes godt også 
for våre sykehusleger. 

Finansieringsmodellen for 
sykehus er noe vi tar opp i 
denne utgaven av Overlegen. 
Det er tydelig at vi skyver 
problemene foran oss når 
sykehus bygges for små og 
som ikke gir gode arbeids-
forhold for helsepersonell. 
Da reduserer man ikke bare 
de målbare tingene som 
effektivitet og produktivitet, 
men også den faglige kvali-
teten vi alle er så stolte av. 
Det går ut over arbeids-
miljøet, sykefraværet øker 
og det gir store rekrutte-
ringsproblemer, spesielt 
innen psykisk helsevern. 

Hovedmålene for gevinst-
realisering er digitalisering 
og økt effektivitet. Digitali-
sering er et moteord og 
virker å skulle løse alle ut-
fordringer helsevesenet  
står ovenfor. Bedre IKT-
systemer som gjør jobben 

lettere for klinisk personell 
og bedrer pasientsikker-
heten ønsker alle velkom-
men. Men det er lite som 
tyder på at man bør eller  
kan ta ut en gevinst av det. 
Tvert imot. Robotene, data- 
systemene og maskinene 
som skulle gi digitalistisk 
gevinstrealisering ved 
 åpningen av Ahus i 2008 er 
gode eksempler som burde 
ha gitt læring for ettertiden. 

Vårt innspill til ny nasjonal 
Helse- og Samhandlings- 
plan kan også leses i dette 
nummeret. Overlegefore-
ningen var en av initiativ-
tagerne og pådriveren til at 
vi fikk den første nasjonale 
helse- og sykehusplanen. 
Den neste planen blir viktig 
hvis haugen med problemer 
vi har skjøvet foran oss ikke 
skal vokse så stor at frem-
driften stopper opp. Ingen 
digitalisering eller gevinst-
realisering kan løse den 
floken alene.   •

Digitalisering løser ikke alle problemene for sykehusene

Digitalistisk gevinstrealisering

       «Den neste planen blir viktig hvis haugen med problemer 
  vi har skjøvet foran oss ikke skal vokse så stor at  
               fremdriften stopper opp»



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

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

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

PM-NO-BLM-JRNA-220001 september 2022

GlaxoSmithKline AS 
Postboks 180 Vinderen, 0319 Oslo 
Telefon 22 70 20 00 - gskpro.com/nb-no
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Mine erfaringer kommer fra 
 perioder som dekan ved Det 

medisinske fakultet NTNU (1999-
2005), direktør ved St. Olavs hospital 
(2005-9), i Helse Midt-Norge (2009-13), 
rektor ved NTNU (2013-19) og styre-
leder ved OUS (2016-). Best kjenner 
jeg utbyggingen av St Olavs hospital, 
både universitets- og sykehusdelen, 
men nå arbeider vi med finansiering  
av Livsvitenskapsbygget, og nye OUS 
generelt. 

Og, ja – systemet for byggfinansiering 
for helseforetak er annerledes enn for 
universitet. Og begge finansierings-
systemene har iboende incentiver og 
«spillmekanismer». Noen sunne, noen 
usunne. 

Sett fra et overordnet nivå, kan det 
imidlertid diskuteres hvor store for-
skjellene er. Og om gresset er grønnere 
på andre siden. Offentlige utbygginger 
av universitet og sykehus igangsettes 
gjerne for å øke kapasiteten, for å til-
fredsstille nye forventninger fra ansatte, 
pasienter og studenter, eller for innfør-
ing av ny teknologi.

For universitetene er Kunnskapsde-
partementet formell byggherre for de 
store anleggene. Igangsetting av bygg i 
dette «regimet» er en politisk beslut-
ning. Universitetene kan på egen kjøl 
sette i gang mindre bygg, men ikke 
prosjekt av prinsipiell art, eller med 
store arealendringer.

Kunnskapsdepartementet gir typisk 
oppdraget til Statsbygg som ivaretar 
bygging og overdrar bygget til institu-
sjonene for ibruktakelse. Statsbygg er 
ansvarlig underveis, og i uenigheter 

mellom Statsbygg og mottakende uni-
versitet har Statsbygg det endelige 
ordet. Klassisk står byggkostnader mot 
driftskostnader og funksjonalitet. 
Statsbygg har i prinsippet incentiv for 
kostnadseffektivitet i selve byggingen, 
men kan oppnå sitt delresultat ved å 
redusere brukskvalitet. Ved konflikt 
mellom rammen og gjennomføring 
(kost og tid), kan redusert funksjonali-
tet kompensere for et avslappet (høyt) 
kostnadsnivå, og gjennom dette kan 
tilsynelatende kostnadsramme og 
fremdrift overholdes. Systemet forut-
setter at Statsbygg har kompetanse, 
integritet og kraft til hele tiden å over-
våke gode prosesser, kostnadsbevisst-
het, kvalitetsavveininger og dialog med 
universitetet og deres brukersystemer 
(studenter, forskere, tilsynsmyndig-
heter, lokal reguleringsmyndighet, 
lokal politikk mm)

Universitetets «belastning» ved store 
byggeprosjekt, er altså ikke at bygg-
kostnadene direkte trekkes fra bud-
sjettet, men det blir som regel økte 
utgifter for å drifte nye arealer. Dersom 
det er Statsbygg eller andre som skal 
ha eierskapet og leie arealene ut til 
institusjonen, reflekteres byggkostnad-
ene i leiekostnadene. Da vil leiesummen 
inneholde avskrivingsforpliktelsen, og 
institusjonen vil derfor gjennom dette 
«indirekte» ønske å holde kostnadene 
nede. Karikert kan man hevde at uni-
versitetene ønsker å bygge rikelig med 
areal, fordi det er for selve institusjonen 
relativt sett billig, mens det for hel-
heten (sektoren eller departementet) 
over tid hentes fra det totale budsjettet. 

Kunnskapsdepartementet får neppe 
høyere prioritet i forhold til andre 
departement ved at det bygges mye. 
Det blir derfor egentlig (men litt usyn-
lig for den enkelte institusjon) mindre 
til drift. Denne ulempen fordeles på 
alle og må ikke bæres alene av den 
«heldige» institusjonen som får 
 etablert bygget.

TEMA: FINANSIERING AV SYKEHUSBYGG

Bygge, eller ikke bygge?
Jeg er blitt utfordret til å skrive noen tanker om finansieringssystemet 
for bygg i foretaksmodellen – i forhold til for eksempel universitetene,  
der systemet er annerledes.

Av Gunnar Bovim››
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For helseforetakene er denne kon-
flikten (eller prioriteringen), tettere på 
den aktuelle institusjonen og ledelsen 
der. Det er tydeligere at man prioriterer 
mellom drift og investeringer – alt 
hentes åpent og tydelig fra samme pott, 
og betales av et mindre fellesskap – 
HFet. Helseforetaksledelsen sitter  
med hele ansvaret og hele mulighets-
rommet. Styret avgjør om man skal 
bygge, selv om det også forutsetter 
politisk vedtak for de store prosjektene. 
Slikt vedtak, og en egenandel på 30% 
av byggkostnad, er nødvendig for at 

helseforetaket skal få ta opp lån i 
 Norges Bank (eneste tillatte långiver). 
Kostnadene, avdrag og renter dekkes 
over samme budsjett som driften, så 
konfliktene eller prioriteringene er 
åpenbare. Bygge flere toalett, eller 
drive to senger til?

Mange argumenterer for at store 
investeringer bør isoleres fra driften 
også i helseforetakene. Noen tenker 
kanskje at de derved kan opprettholde 
driftsbudsjettet som nå, men «få» 
 byggene slik universitetene tilsyne-
latende gjør. En annen, og mer sann-

synlig konsekvens av en slik endring, 
er imidlertid at Helse- og omsorgsde-
partementet ikke får utvidet sine ram-
mer, og derfor må avkorte driftsbud-
sjettene i alle helseforetakene for å ta 
høyde for det investerings- (bygge-) 
volumet man mener er nødvendig/
riktig. Den suboptimale dynamikken 
kan da bli at det enkelte foretak ønsker 
å få bygge større/mer selv (ulempene 
deles på alle), mens man er tilsvarende 
kritisk til bygging hos naboen, fordi 
man da bare får ulempene (kostnads-
andelen) og ikke oppsiden ved nye bygg. 

Kanskje er en slik adskillelse likevel 
riktig prioritering, for det gjør det 
mulig å gjennomføre de virkelig store 
investeringsprosjektene, også der hvor 
den «lokale» driftsøkonomien er for 
liten til å forsvare utgiftene helt alene 
(eks. Østfold). Kanskje er det umulig 
for et enkelt helseforetak å investere 
tilstrekkelig mye (bygge stort nok) når 
det må forsvares over reduksjon i 
driftsbudsjettet på dette foretaket 
alene, relativt konsentrert i tid. 

For tiden utreder et ekspertutvalg 
(under ledelse av Jon Magnussen) 
blant annet denne problemstillingen. 
De leverer innstilling våren 2023.

Så – hva mener jeg er beste model-
len? Prinsipielt mener jeg at vi er best 
tjent med at flest mulig som styrer 
budsjett i offentlig sektor, ser mest 
mulig helhetlig på de valgene man gjør. 
«Spillmekanismer» finnes i alle slike 
systemer, de bør være åpne og transpa-
rente. For helsetjenesten fremover blir 
det en hovedoppgave å tilby helsetjen-
ester med færre ansatte per pasient, 
demografien tillater oss ikke noe annet. 
Da bør investeringsbeslutninger hjelpe 
helsetjenesten i den retningen, ikke 
motsatt. Forenklinger, logistikk, riktig 
teknologi, og sammenhengende tjen-
ester må prioriteres. Kanskje er det i  
et slikt perspektiv lurt å skape noe 
distanse for å sikre modernisering også 
i enheter som ikke kan løfte invester-
ingsvolumet på «egen kjøl». 

Men ingen bør henfalle til å tenke at 
distanse mellom budsjettene for inves-
tering og drift gjør totalsummen større. 
For slik blir det neppe. Snarere tvert 
imot. Bare den som bygger får opp-
sidene, mens alle deler på utgiftene. •

TEMA: FINANSIERING AV SYKEHUSBYGG

            «For helsetjenesten fremover blir det en 
 hovedoppgave å tilby helsetjenester med færre  
        ansatte per pasient, demografien tillater oss 
                           ikke noe annet»

Illustrasjonfoto: A
om

arch, stock.adobe.com
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Foto: Sturlason

Rammefinansiering:  
Aktivitetsuavhengig basisbevilgning
Denne delen av bevilgningen bestem-
mes av antall innbyggere i regionen, 
dens alderssammensetning, ulike 
sosio økonomiske kriterier og kost-
nadsdata. Denne delen dekker også 
kostnadene til psykisk helsevern og 
rus, samt for eksempel investeringer. 
Rammefinansiering gir i følge Helse-
direktoratets rapport god kostnads-
kontroll, men er mindre egnet til å 
stimulere til aktivitetsøkning.

ISF:  
Sykehusene vil gjennom mer  
effektiv drift kunne oppnå bedre  
økonomisk resultat
ISF ble innført i 1997 som en del av 
finansieringen av de fylkeskommunale 
sykehusene for å stimulere til økt  
aktivitet, og samtidig kostnadseffektiv 
pasientbehandling. Ordningen ble 
videreført når staten overtok syke-
husene. Overføringene fra staten til 
sykehusene går til RHF-ene, som så har 
egne systemer på hvordan de bevilger 
midler videre til de underliggende 
foretak eller sykehus. Til slutt vil det 

– Stykkprisbetaling av pasientene
finansierer ikke sykehusbygg

Sykehusene finansieres av Staten med en rammefinansiering,  
og ved ISF, som i 2022 utgjør ca. 43 mrd. kr. Enhetsprisen i somatikken  
er nesten 48.000 kr., som skal utgjøre ca 50 % av finansieringen. I psykisk 
helsevern er enhetsprisen ca 3.300 kr., slik at her må basisfinansieringen  
dekke opp mer enn i somatikken.

TEMA: FINANSIERING AV SYKEHUSBYGG

2022
43

mrd. kr

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

Illustrasjonfoto: Studio.SS, stock.adobe.com
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enkelte sykehus bevilge penger til den 
enkelte klinikk eller avdeling. Dog 
fastslår Helsedirektoratet ikke har 
vært tiltenkt bruk på et lavere nivå, for 
eksempel avdelingsnivå

Helse Sør-Øst skriver i en utredning  
fra 2021: 

Enhetsprisen for et ISF-poeng 
skal gjenspeile de ordinære 
gjennomsnittlige driftskostnad-
ene for et gjennomsnittlig syke-
husopphold. Det betyr at for 
eksempel kapitalkostnader ikke 
er inkludert i beregninger av 
enhetsprisen. (Uthevet av meg)

ISF-andelen har variert fra 35% i 1997 
til max 60 % i 2003, deretter 40 % i 
2006 og så 50% i 2014. Støreregjeringen 
har varslet redusert DRG-sats.

I tillegg til Rammefinansiering/
basisbevilgning og ISF er de polikliniske 
takstene og Kvalitetsbasert finansiering 
deler av finansieringssystemet.

Gir økt aktivitet bedre økonomi?  
Både-og!
Når Stortinget hver høst vedtar stats-
budsjettet, og med det også bevilgning-
ene til sykehusene, så legges det opp  
til en viss aktivitetsøkning. Denne 
økningen er imidlertid utsatt for det 
såkalte marginalfinansiering av vekst-
midler- forutsetningene. Det betyr at 
økt aktivitet bare finansieres med 80% 
av kostnaden. Så ja- økt aktivitet gir 
økt antall DRG-poeng som er «produ-
sert», men disse er ikke like mye verd 
som andre DRG-poeng.  Videre er det 
slik at når økningen av enhetsprisen på 
et DRG-poeng skal fastsettes, så utsettes 

dette for en nedjustering på basis av 
ABE-reformen, avbyråkratiserings-  
og effektiviseringsreformen. 

Helse Sør-Øst skriver i sin rapport:
Det stilles allerede høye krav til effek-

tivisering av tjenestene, og det antas at 
en lavere ISF-andel vil gjøre behovet for 
effektivisering enda større gjennom at 
en større del inntektene blir marginal-
finansiert.

Finansiering av investeringer
I Helsedirektoratets arbeid med sin 
rapport så har de også hatt møte med 
RHF-enes økonomidirektører. Her har 
økonomidirektørene pekt på flere om-
råder som må vurderes for utvidelser 
av ISF-ordningen. Det ønskes at 
ISF-kostnadsvektene må inkludere 
kapital, men at det enda ikke er foretatt 
slike beregninger. Man ønsker også at 
kapitalkostnader for Medisinsk-teknisk 
utstyr skal omfattes av ISF ordningen. 
Det påpekes videre: En del av investe-
ringene til de regionale helseforetakene 
vil være samfunnsøkonomiske lønnsom-
me, men ikke nødvendigvis lønnsomme 
for RHF-ene. Det ble videre etterspurt 
ny vurdering av finansieringsmodellen 
for investeringer, bl.a. lån versus egen-
finansiering, og lokalt versus regionalt 
versus nasjonalt ansvar for fordelingen.

I sin oppsummering i rapporten har 
Helsedirektoratet ikke anbefalt noen 
endring av dagens ordning  når det 
gjelder investeringer.

TEMA: FINANSIERING AV SYKEHUSBYGG

Kilder:
ISF_uttalelser_2015 – 08.08.15 En gjennomgang av finansieringsordningene i spesialisthelsetjenesten.pdf 
(helsedirektoratet.no)

https://helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2021/0617/066-2021%20Vedlegg%202%20-%20Forholdet%20
mellom%20ISF%20og%20basisbevilgning.pdf

Alle lenkene er direkte klikkbare på overlegen.digital

KORTNYTT:   
HVER TREDJE «UNDER-
LÄKARE» VURDERER  
Å SLUTTE I SVERIGE

En undersøkelse blant Läkarfor-
bundets medlemmer er dyster 
lesning. Nesten 40% av de som 
har besvart undersøkelsen vurde-
rer å bytte arbeidsplass, og om-
trent like mange vurderer å redu-
sere arbeidstiden, dette pga den 
store arbeidsbelastningen. 27% 
vurderer å slutte på arbeidsstedet 
og heller jobbe som vikarlege, 
mens 21% tenker på å slutte helt, 
og blant de underordnede er 
dette helt oppe i 34%. Størst 
 misnøye er det videre blant all-
menlegene, akuttlegene og innen 
barne- og ungdomspsykiatrien. 
Les artikkelen i Läkartidningen, 
og klikk deg videre til Läkarfor-
bundets arbeidsmiljöenkät 2022:

https://lakartidningen.se/aktu-
ellt/nyheter/2022/08/ny-under-
sokning-var-tredje-underlakare-
funderar-pa-att-sluta/

Oppsummert: 
Helseforetakene/sykehusene må fortsatt effektivisere driften for å ha nødvendig 
egenkapital til å igangsette store investeringer i bygg og for å ha overskudd nok til 
å håndtere renter og avdrag på lån til byggene. Økt aktivitet gir ikke nødvendigvis 
bedre økonomi.  •
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Den draumen me ber på
Investeringene gir en kraftig økning 
i renteutgiftene og beløpet som må 
avsettes til avskrivninger, sykehusets 
kapitalutgifter. Bærekraften i prosjekt-
ene er basert på gevinstrealisering i en 
størrelsesorden en bare kan drømme 
om. Fram til innflytting i nye bygg er 
det stipulert med en reduksjon i årlige 
driftsutgifter på 1,7 milliarder. Ved 
innflytting i Livsvitenskapsbygget øker 
beløpet til 1,9, og ved innflytting i nye 
bygg på Aker og Gaustad må den sam-
lede gevinsten (les reduserte drifts-
utgifter) være mer enn 3,4 milliarder 
kroner. I årlige lavere kostnader. 

 Beløpene er av en størrelsesorden 
det er vanskelig å ta inn over seg. For  
å forstå utfordringen kan vi trekke  
opp noen sammenligninger. I dagens 
drift tilsvarer 3,4 milliarder om lag  
20 prosent av lønnsbudsjettet. Hvis  
en av fem i sykehuset sies opp uten at 
produksjonen påvirkes vil vi altså være 
i mål. En annen måte å anskueliggjøre 
beløpets størrelse kan gjøres ved å 
måle dette i reduserte vaktlinjer. OUS 
har om lag 170 legevaktlinjer. Kostnaden 
per vaktlinje ligger i størrelsesorden 
halvannen til tre millioner årlig. Hvis 
sykehuset etter flytting til Aker og 
Gaustad klarer å redusere vaktlinjene 
med tjue prosent utgjør dette om lag 
70 millioner i innsparinger. Altså  
to prosent av beløpet som kreves 
 «gevinstrealisert». 

Dobbel bokføring gir  
gevinster i bøtter og spann
En skal ha særdeles dårlig greie på 
drift av sykehus for å tro at dette kan  
la seg gjøre. Når spørsmålet reises til 
administrerende direktør i OUS gir han 
et ganske ullent svar på utfordringen. 
Han uttrykker at han er «veldig sikker 
på at det er områder hvor vi kommer 
til å kunne kutte utgifter på en måte vi 
ikke overskuer» (NRK Oslo og Viken  
5. september). Han mener det vil skje 
mye innen teknologi og medisin som 
gjør det mulig å spare mer. 

 Direktøren er ikke alene om å peke 
på medisinsk og teknisk utvikling som 
løsninger. Men det er en hake ved å 
være så samstemte; det er allerede 
gjort fratrekk for framtidstro i opp-
gavene OUS har fått seg servert. Den 
mye omtalte «Sykehusbyggmodellen» 
for framskrivninger stipulerer med 
betydelige gevinster grunnet digital-
isering og smartere samhandling i 
helsetjenesten. Spørsmålet blir da  
om gevinstene ikke er bokført minst  
to ganger i ulike sammenhenger.  
La oss se nærmere på regnestykkene.

 
Færre senger for psykisk  
syke og færre ansatte per seng
Sykehusbygg sin framskrivnings -
modell stipulerer behovet basert på  
en fram føring av befolkningen. Der-
etter gjøres det fratrekk for «endrings-
faktorer», ulike forhold som noen 
 mener vil gi et redusert behov. Størst 

effekt tillegges ulike teknologiske 
framskritt og samhandling i helse-
tjenesten. 

 I Oslo vil befolkningen øke, i tillegg 
til at svære opptaksområder skal over-
føres fra Akershus universitetssykehus 
tilbake til Oslo. I dag har sykehuset om 
lag 230 senger for å ivareta 272 000 
innbyggere i opptaksområdet. I 2035 
vil opptaksområdet ha økt til 435 000 
(inklusive Groruddalen) og sengetallet 
være 300. Antall senger per 100 000 
innbyggere faller fra 85 til 70, en red-
uksjon på i underkant av tjue prosent. 

Utgangspunktet for direktøren og 
hans klinikk for psykisk helse og av-
hengighet er altså at ulike tiltak skal  
gi en kraftig reduksjon i behovet for 
sykehusinnleggelser. Det er fra dette 
utgangspunktet OUS skal starte 
gevinst realiseringen sin. 

 
Gevinstarbeidet i klinikken
Alle klinikker i OUS har fått i oppgave 
å arbeide med å utarbeide gevinster. 
Fram til nye bygg skal sykehuset som  
vi har sett effektivisere driften med 1,7 
milliarder (eller 850 vaktlag. Som kjent 
har sykehuset bare 170). Innsparings-
kravet omfatter også klinikk for psy-
kisk helse og avhengighet som skal 
effektivisere med om lag 10% frem til 
2030, dvs en innsparing på omkring 
150 millioner kroner. 

 I denne situasjonen, hvor tilbudet til 
psykisk syke er effektivisert betydelig 
både gjennom reduksjon i antall senger 

Gevinstrealisering i byggeprosjekter,  
et eksempel fra OUS

 

Investeringsplanene i OUS er av en skala vi aldri før har sett. Og  
gevinstplanene likeså. Fram til 2030 planlegger sykehuset å investere 
64 milliarder i bygg og utstyr. Seks år senere skal  ytterligere 10 milliarder 
investeres. I tillegg har sykehuset inngått forpliktelser i form av lang-
siktige  leieavtaler med Oslo kommune (legevakt på Aker) og  
Universitetet i Oslo (Livsvitenskapsbygget).

Av foretakstillitsvalgte ved OUS Erik Høiskar, Legeforeningen  
og Birgit Aanderaa, Norsk psykologforening
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og reduksjon i antall ansatte er det 
klinikken starter arbeidet med å frem-
stille gevinster når de flytter inn i nye 
bygg. Etter å ha gått gjennom avdeling 
for avdeling og vridd og vrengt på be-
manningsfaktorer og vaktlinjer fore-
stiller så klinikken seg at de kan ta  
ned driftskostnadene med ytterligere 
80 millioner (2031-2037). Dels ved 
spesifiserte tiltak og dels ved generell 
effektivisering. Kostnadsreduksjon  
på 80 mill kommer frem når klinikken 
kun ser på de positive sidene ved nye 
bygg og samling på Aker. Det var ikke 
anledning å se på ulemper for driften 
som følge av planene. Dette oversendes 
så til sykehusets ledelse. 

 
Gevinster frembrakt av ledelsen
Etter at sykehusets øverste ledelse  
og økonomiavdeling har tygget på 
klinikkens innspill et halvt års tid er 
beløpet økt anselig og mer enn doblet; 
80 millioner har blitt til 193 millioner i 

årlige reduserte kostnader. Forklaringen 
er (igjen) generell effektivisering og 
digitale framskritt, det meste skal  
tas ut på sengepostene. Det er dette 
beløpet som så legges inn i sykehusets 
samlede gevinstrapport. Prosessene i 
de øvrige klinikkene  følger i hovedsak 
samme mal. Til sammen legges det 
frem en rapport på mere enn 1300 
sider basert på denne metodikken; 
•    behovet er stipulert vesentlig lavere 

enn endring i demografi tilsier  
– grunnet endringsfaktorer som 
effektivisering

•   generell kraftig effektivisering i de 
kommende 8 årene

•   ytterligere kraftig effektivisering 
etter innflytting i nye bygg hvorav bare 
en brøkdel har latt seg konkretisere. 

Det endelige resultatet når likevel ikke 
målsetningen. Kravet til (ytterligere) 
effektivisering ved innflytting i nye bygg 
er ikke innfridd selv på tegneblokka, det 

mangler stadig 300 millioner. Foreholdt 
denne problemstillingen svarer altså 
direktøren ved OUS med å peke på 
medisinske framskritt og teknologi. 

 
Shit hits fan
En trenger ingen glasskule for å gjette 
utfallet av sykehusets planer og meto-
der. Og realitetene er allerede i ferd 
med å manifestere seg. Etter de opp-
rinnelige planene skulle sykehuset 
allerede i år kunne levere et resultat på 
460 millioner kroner. Nå ser resultatet 
ut til å havne et steds mellom 0 og 100 
millioner. Det gir et innsparingskrav 
neste år på tre prosent. I siste styre-
møte tok styreleder Gunnar Bovim til 
orde for å øke ambisjonen til seks 
 prosent. Klinikklederne bivånet det 
hele i taushet. Resultatet for 2023 er 
for øvrig allerede tatt ned med  
140 millioner kroner.

 Hva vil skje? Det er ingen realisme  
i de overordnede gevinstplanene i 
OUS. Men det er realisme i invester-
ingsplanene. Når sykehuset ikke når 
sine innsparingsmål vil pengesekken  
i det regionale helseforetaket raskt 
brukes opp. Som kjent er dette den 
samme pengesekken som alle øvrige 
sykehus i regionen er avhengig av for 
 å ha egenkapital til investeringene de 
trenger å gjøre. Vi styrer etter alle 
solemerker inn i en situasjon hvor 
investeringene i alle sykehusområder  
i helseregionen rammes. Hvordan 
dagens og kommende regjeringer skal 
komme seg ut av denne gordiske knuten 
er det ikke lett å se, når de fastholder 
planene om at tidenes største og 
 dårligst funderte fastlandsprosjekt  
skal oppføres på to alt for trange 
 tomter i Oslo by.   •

KORTNYTT:   FORSKER BEGÅR SELVMORD ETTER MÅNEDER MED TRAKASSERING

Lisa-Maria Kellermayr, en østerriksk allmenlege som hadde vært aktiv i den offentlige debatten om coronarisiko,  
ble utsatt for månedsvis trakassering inkludert dødstrusler, og valgte til slutt å avslutte livet. Stillt overfor et dødlig 
virus som tok livet av mer enn 200.000 i Storbritannia og mer enn 1 million i USA, ble forskere plutselig offentlige 
syndebukker. Mer enn 7000 helsearbeidere forlater NHS hver måned, noe som forsterker problemene til den 
 offentlige helsetjenesten. 

https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/aug/12/scientist-taken-own-life-health-workers-covid

«En trenger ingen 
glasskule for å gjette 
utfallet av sykehusets 
planer og metoder» 
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Det handler om 
en enklere hverdag

DU KAN LESE MER OM ELIQUIS PÅ ELIQUIS.NO 

Direkte oppstart med 10mg** (tablett) dosert to ganger daglig2 de første 7 dagene, etterfulgt av 5mg 
to ganger daglig, for behandling av akutt DVT og behandling av LE hos voksne pasienter.

Eliquis er den eneste NOAK som har vist sammenlignbar 
EFFEKT og forekomst av ALVORLIGE BLØDNINGER vs. LMWH*, 
uten å øke risiko for alvorlige eller ikke-alvorlige GI BLØDNINGER 
hos pasienter med kreft og VTE vs. LMWH*2-6

REFERANSER: 1. M. Quante , I. Thate-Waschke , M. Schofer. What are the reasons for patient preference? A comparison between oral and subcutaneous administration. Z Orthop Unfall, 2012 
Sep;150(4):397-403. doi: 10.1055/s-0031-1298347. Epub 2012 Mar 15.. www.folkehelseinstituttet.no. 2. ELIQUIS preparatomtale (SPC). www.legemiddelverket.no 3. Agnelli G, Becattini C, Meyer 
G et.al. Apixaban for the Treatment of Venous Thromboembolism Associated with Cancer. NEJM.org. DOI: 10.1056/NEJMoa1915103. March 29, 2020. 4. Pradaxa preparatomtale (SPC), www.
legemiddelverket.no 5. Xarelto preparatomtale (SPC), www.legemiddelverket.no 6. Lixiana preparatomtale (SPC), www.legemiddelverket.no. 

# målt i antall personer som har fått et legemiddel utlevert fra apotek i løpet av 2020. * LMWH = lavmolekylære hepariner. Studien3 sammenlignet apixaban vs dalteparin. ** To tabletter a 5mg 
morgen (10mg) og to tabletter a 5mg kveld (10mg) de første syv dager, deretter 5 mg morgen og kveld. GI-blødninger=Gastrointestinal blødning, DVT=Dyp venetrombose, VTE=Venøs tromoembo-
lisme, LE=Lungeemboli. NOAK = Non-vitamin K antagonist oral antikoagulant.
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Det handler om 
en enklere hverdag

Pakninger og priser: Eliquis 2.5mg: 20 stk. (blister) kr 284,80, 168 stk. 
(blister) kr 2118,50. Eliquis 5mg: 28 stk. (blister) kr 384,20, 168 stk. 
(blister) kr 2118,50.

For fullstendig informasjon, se ELIQUIS preparatomtale og SPC  
tilgjengelig på www.legemiddelverket.no

Versjon 1

Refusjon: Refusjon 2B01A F02 og refusjonskoder: Apiksaban – 2.5mg og 5 mg. 
Refusjonsberettiget bruk: Behandling av dyp venetrombose (DVT) og lungeemboli 
(LE), og forebygging av tilbakevendende DVT og LE hos voksne pasienter.

ICPC:  K93 LUNGEEMBOLI
ICPC:  K94 DYP VENETROMBOSE 
ICD:    I26 LUNGEEMBOLI 
ICD:    I82 ANNEN EMBOLI OG TROMBOSE I VENER
Vilkår: Ingen spesifisert Oppdatert mai 2022. PP-ELI-NOR-2074. 432-NO-2200204 AD: 06.2022

Hva gjør behandling av VTE ved kreft 
spesielt utfordrende? Skann QR-kode for 
å se webinar med internasjonale eksperter 
og nasjonalt ekspertpanel.

VIKTIG SIKKERHETS- OG FORSKRIVNINGSINFORMASJON
Eliquis® (Apiksaban) Utleveringsgruppe: C, Reseptbelagt legemiddel. 

Indikasjon: Behandling av dyp venetrombose (DVT) og lungeemboli (LE), og 
forebygging av tilbakevendende DVT og LE hos voksne.

Dosering og administrasjonsform: Behandling av DVT og LE Normaldosering: 10 
mg tatt oralt 2 × daglig i de første 7 dagene, etterfulgt av 5 mg tatt oralt 2 × daglig.
Forebygging av residiverende DVT og LE (VTEt) Normaldosering: 2,5 mg 2 × daglig. 
 
Vanligste bivirkninger: Vanlige bivirkninger er økt blødningsforekomst. Pasient-
en bør følges nøye med tanke på tegn til blødning, som kontusjonsblødning, 
neseblødning, hematom, hematuri og GI-blødning. Andre vanlige bivirkninger 
kan være anemi, trombocytopeni og hudutslett. Alvorlige blødninger som 
hjerneblødning og intraabdominal blødning er definert som sjeldne bivirkninger.

Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene. Aktiv, klinisk signifikant 
blødning. Leversykdom assosiert med koagulopati og klinisk relevant blød-
ningsrisiko. Lesjoner eller tilstand som vurderes som signifikant risikofaktor for 
alvorlige blødninger. Samtidig behandling med andre antikoagulantia, unntatt 
under spesifikke forhold rundt bytte av antikoagulantbehandling, når UHF er gitt 
ved doser som gjør det nødvendig å opprettholde et åpent sentralvenøst eller 
arterielt kateter.

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON VED BRUK AV ELIQUIS TIL 
PASIENTER MED VTE:

• Ikke anbefalt til pasienter med alvorlig nedsatt leverfunksjon
• Ikke anbefalt til pasienter med kunstige hjerteklaffer
• Kontraindisert ved tilstander som gir økt risiko for alvorlig blødning. 

Dette kan inkludere gjeldende eller nylig gastrointestinal blødning, 
tilstedeværelse av ondartede svulster med høy risiko for blødning eller 
ved samtidig bruk av andre antikoagulantia

• Apiksaban er ikke anbefalt som et alternativ til ufraksjonert heparin 
hos pasienter med lungeemboli som er hemodynamisk ustabile, eller 
som kan få trombolyse eller pulmonal embolektomi

• Før oppstart av apixaban ved behandling av DVT og LE hos pasienter 
med kreft, skal man gjøre en nøye vurdering av fordeler versus risiko

• Noen krefttyper, som hjernetumor, cerebrale metastaser og akutt 
leukemi ble eksludert fra studien som undersøkte bruk av Eliquis som 
behandling av DVT og LE til pasienter med aktiv kreft

Interaksjoner: Hemmere av CYP3A4 og P-gp: Samtidig bruk av 
preparater som er sterke hemmere av både CYP3A4 og P-gp, som 
azolantimykotika (f.eks. ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol og 
posakonazol) og hiv-proteasehemmer (f.eks. ritonavir) anbefales ikke
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Det gis altså én samlet bevilgning 
til investeringer og drift. Lån kan 

ytes av det regionale helseforetaket, 
eller vanligst, fra staten. Da ved at det 
regionale helseforetaket søker Helse-
departementet om lån til prosjekter i 
underliggende helseforetak. Endelig 
behandling av lånesøknaden skjer  
ved Stortingets behandling av stats-
budsjettene. Staten stiller krav til  
30 prosent egenkapital ved låneopptak. 
Rentesatsen ligger om lag en prosent 
over laveste markedsrente.

Det er lovfestet at helseforetak  
ikke kan gå konkurs. Med andre ord er 
staten garantist. Helseforetakene har 
derfor ikke anledning til å oppta lån av 
andre enn staten. Helseforetakene kan 
imidlertid inngå langvarige leieavtaler 
og andre former for leasing-ordninger 
når de ikke klarer å finansiere investe-
ringer ved lån. Denne type ordninger 
har etter hvert fått en betydelig ut-
bredelse i endel helseforetak. I OUS  
er både det nye legevakts-bygget  
på Aker og Livsvitenskapsbygget 
 finansiert ved leieavtale med tredje- 
part. Helseforetakene kan også ta  
opp lån fra det regionale helsefore-
taket, også til egenkapitalen i prosjekt-
ene. I Helse sør-øst er det denne 
 mekanismen som skal brukes for  
å finansiere deler av egenkapitalen  
i OUS-prosjektene. Her blir altså  
andre sykehus sine oppsparte  
midler lånt vekk. 

Renter, avskrivninger og kapitalkostnader
Eiendelene til et helseforetak gis en 
gitt verdi i regnskapet; bokført verdi. 
De samlede bokførte verdiene er helse-
foretakets kapital. Fordi verdiene av 
eiendelene som hovedregel blir lavere 
med tiden, avskrives en del av den 
bokførte verdien årlig. Logikken her  
er at kapitalen ikke skal tapes, og at  
det derfor må settes penger til side for 
å dekke opp for kapitalslit. Enkelte 
eiendeler – som medisinsk teknisk 
utstyr – har kort avskrivningstid, 10 år. 
Andre eiendeler, som råbygg, har en 
avskrivningstid på 60 år. Avskrivnings-
tiden for alle eiendelene i et nytt syke-
hus er (vektet) er om lag 30 år. Tomter 
avskrives ikke. 

Hvis et helseforetak investerer,  
og på den måte øker kapitalen, med-
fører dette altså økte avskrivningskost-
nader. Gitt at et sykehus investerer  
en milliard i medisinsk-teknisk utstyr, 
får helseforetaket 100 millioner årlig  
i avskrivningskostnader; 1 milliard i 
utstyr med 10 års avskrivningsperiode 
gir 100 millioner i årlige avskrivninger. 
Helseforetaket må i tillegg betale renter 
til långiver (som altså enten er det 
 regionale helseforetaket eller staten). 
Avskrivningskostnader og renteut-
gifter utgjør til sammen sykehusets 
kapitalkostnader. 

Hvor høye kapitalutgifter de  
ulike sykehusene har varierer. Eldre 
bygningsmasse kan være fullstendig 

avskrevet. Den bokførte verdien er da 
null, og avskrivningskostnadene er 
null. Sykehus som bytter ut all gammel 
bygningsmasse og utstyr til nytt i et 
jafs, som Østfold og Ahus, opplever  
en kraftig økning i kapitalutgiftene.  
I praksis betyr dette mindre penger til 
drift og ansatte. Ligger det store nok 
gevinster i nye bygg til å dekke høyere 
kapitalkostnader? I enkelte deler av 
sykehusenes virksomhet, som vare-
transport eller laboratorietjenester,  
er det vel mulig å få til betydelig rasjo-
nalisering ved investeringer. Men i 
hoveddelen av virksomheten er det 
nok ikke all-verdens å spare. En sam-
menligning med næringsvirksomhet 
kan belyse problemstillingen. 

Gevinstene er ikke store  
nok til å dekke økte kapitalutgifter
Gitt at et nedslitt og utdatert hotell 
oppgraderes til ny-standard er det 
åpenbare gevinster. Lavere oppvarm-
ingskostnader, lavere utgifter i resep-
sjonen med nye datasystemer eller 
automatisk inn- og utsjekk, lavere 
utgifter til renhold osv. Alt dette kan 
overføres til et sykehusprosjekt. Men  
i motsetning til hotellet, kan ikke syke-
huset øke døgnprisen per overnatting. 
Tvert imot vil et nytt sykehus gjerne 
være bygget med enkelt-rom, som 
erfaringsmessig krever mer personell. 
I tillegg til flere pleiere er det flere rom 
som skal vaskes, og flere bad. Syke-

Finansiering av større 
investeringer i sykehusene

Ved innføring av foretaksreformen ble sykehusene underlagt  
regnskapslovens bestemmelser. I motsetning fra store deler av øvrig  
offentlig sektor – hvor investeringene finansieres ved direkte bevilgninger  
(unntatt kommunene) – finansieres investeringer i sykehusene ved bruk  
av oppspart egenkapital og lån. 

›› Av Christian Grimsgaard, styremedlem Of og KTV Helse Sør-Øst
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huset får ikke, som hotellet, betalt for 
standard-hevingen som kan ligge i et 
nytt bygg. Økningen i kapitalkostnader 
følges ikke av økte inntekter, og regne-
stykket går i minus. 

Følgen blir da at økonomien blir 
presset på alle bauger og kanter. 
 Prosjektene utformes så knappe som 
tenkelig mulig, gjerne formulert som 
«arealeffektive sykehus». I realiteten 
er prosjektene presset ned i areal for å 
unngå høye investeringer og påfølgende 
økte kapitalkostnader. Når byggene 
endelig står ferdige er de så trange at 
driften svekkes; ansatte og pasienter 
blir stående i uvirksomme køer. For 
mange prosjekter ender vi i vonde 
sirkler med trange bygg og dårlig drift. 
Den eneste veien ut av et slikt uføre er 
å redusere på tilbudet; ved kortere 
liggetid eller ved overgang til digitale 
konsultasjoner (som er langt billigere 
for sykehuset enn reelle konsultasjoner). 

En annen modell for investeringer?
Regnskapsloven er åpenbart ikke inn-
rettet for store deler av offentlig sektor, 
og særlig ikke sykehusene. Sykehusene 

er ikke klassiske bedrifter i regnskaps-
lovens forstand. Sykehusene skal ikke 
tjene penger i et marked, men distribu-
ere helsetjenester i en bevilgnings-
økonomi. Det er ikke store (nok) 
 driftsgevinster i nye bygg. Likevel har 
lovens bestemmelser virket i mer enn 
20 år. Sykehusene blir tvunget til å 
tilpasse seg de rådende vilkårene. At 
dette ikke har skapt enda større pro-
blemer enn det har gjort skyldes flere 
forhold. Det har vært en rekke bufre i 
systemet som nå nok langt på vei er 
uttømt. Sykehusene har også i noen 
grad klart å effektivisere driften. Til 
dels ved å svekke tilbudet og øvrige 
oppgaver som fagutvikling. I 2008 ble 
også verdifastsettelsen av sykehusene 
øket, med tilhørende økt bevilgning til 
kapitalutgiftene. Men etter dette har 
det i realiteten ikke blitt tilført midler 
til det økte kapitalbehovet sykehusene 
har, med flere innbyggere og oppgaver. 

Nå står norsk spesialisthelsetjeneste 
i en situasjon hvor alle større nybygg 
havner i grøfta. Det siste store relativt 
vellykkede prosjektet var nye St Olav. 
Men der ble halvparten av investeringen 

gitt som bevilgning. Ahus er for lite  
og sliter økonomisk. Sykehuset Østfold 
er for lite og har et akutt behov for ny - 
investeringer. Men Østfold er tungt 
belånt både fra staten og regionen. De 
vil ikke komme i investeringsposisjon 
før etter 2040 en gang. I Stavanger  
blir andre etappe i nybygget utsatt på 
ubestemt tid. For små og samtidig for 
dyre investeringer er nå normalen.  
Og det er i dette terrenget Helse Sør-
Øst opererer i når de planlegger med å 
investere mer enn 100 milliarder fram 
til 2030. Det tror jeg at alle med innsikt 
i systemet forstår at ikke vil la seg gjøre 
innenfor dagens modell.   •

Illustrasjon: N
orconsult / Innlandet sykehus
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Helse Nord
Helse Nord ligger an til en budsjett-
sprekk på en halv milliard kroner hittil 
i år. Styret i Helse Nord RHF har der-
for vedtatt å ikke iverksette nye større 
investeringer og å utsette lånesøknader 
til nye byggeprosjekter. De melder at 
Helse Nord står i en svært alvorlig 
økonomisk situasjon og at det gjelder 
alle sykehusforetakene. Investeringene 
som ikke blir iverksatt er de som er 
oppgitt i Helse Nords økonomiske 
langtidsplan. De investeringene som 

pågår nå, for eksempel Finnmarks-
sykehuset Nye Hammerfest sykehus  
og Nye UNN Narvik, skal ferdig- 
stilles. 

Vedtaket om å stoppe nye større 
investeringer omhandler primært de 
nye prosjektene som ligger nærmest i 
tid, som er Nye Helgelandssykehuset 
og UNN Åsgård. Hvilken konsekvens 
dette får for øvrige investeringer vil 
styret i Helse Nord behandle i styre-
møtet i oktober når de behandler 
 budsjettrammene for 2023.

Det er to lånesøknader som Helse 
Nord hadde planlagt å sende til Helse- 
og omsorgsdepartementet i desember 
2022: lån til byggeprosjekt i Nye Helge - 
landssykehuset og UNN Åsgård. Det er 
vedtatt å utsette innsendingen av dem, 
men arbeidet i prosjektene skal fortsette. 
De er ifølge Helse Nord ikke stoppet, 
men lagt på is inntil videre. Lånesøk-
nadene blir tidligst sendt i desember 
2023 (det er én frist i året for å sende 
lånesøknader).

TEMA: FINANSIERING AV SYKEHUSBYGG

Status for sykehusbygging i Norge
Etterdønninger av pandemien, krigen i Ukraina, høye energipriser, inflasjon  
og økte priser på byggematerialer preger samfunnet som helhet og dermed også 
 sykehusbygging i Norge. Det forventes at regjeringens  forslag til statsbudsjett som legges  
frem 6. oktober vil være stramt og at det ikke bevilges penger til nye sykehusbygg.  
Overlegen har derfor kontaktet de regionale helseforetakene for å høre om status 
på planlagte og pågående byggeprosjekter. Vi har også hørt med tillitsvalgte i foretakene.

Av Tor Martin Nilsen, kommunikasjonsrådgiver i Overlegeforeningen og Arne Laudal Refsum, overlege, medlem av redaksjonskomitéen››
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Helse Midt-Norge
Helse Midt-Norge opplyser til Over-
legen at ingen store byggeprosjekter er 
så langt stoppet som følge av prisstig-
ningen på byggeprosjekter. Nytt syke-
hus på Hjelset (SNR) for Nordmøre  
og Romsdal er under bygging, og det er 
akseptert en del kostnader for å sikre 
prosjektet mot mangel på byggevarer. 
Situasjonen følges nøye, men anses å 
være under kontroll. Prosjekter ved 
Ålesund sjukehus (fasader, ny elfors-
yning og byggnær IKT) er i sluttfasen 
og vil bli fullført. De er blitt berørte av 
kostnadsveksten men ikke i vesentlig 
grad.

For AIO-prosjektet i Ålesund (Akutt, 
operasjon og intensiv) pågår prosjekte-
ringen som forutsatt, men det gjenstår 
avklaringer før utbyggingen starter. 
Dette innebærer avklaring på lånefi-
nansiering (søkt HOD høsten 2021, 
forventes vurdert i Statsbudsjett 
 høsten 2022). Kostnadsanslaget i 
forprosjektet (kommer i februar/mars 
2023 og vil være basert på prosjektert 
løsning og dagens kostnadsnivå i 
 byggebransjen). 

Senter for psykisk helse ved St. Olav 
hospital er i konseptfase og har ikke 
kommet med ferdig kostnadsanslag 
enda. Det er stram fremdrift for å nå 
fristen for å søke låneramme i desember. 
Ikke avklart om kostnadsvekst gir ut - 
fordringer for likviditet og fremtidig 
bæreevne. Dette må avklares før 
 konseptfasen kan ferdigstilles.

Ellers er det en rekke mindre pro-
sjekt som er berørt av kostnadsveksten, 
men ingen som Helse Midt-Norge er 
kjent med at er stoppet så langt. Fore-
takenes evne til å planlegge/gjennom-
føre nye (små) prosjekter vil imidlertid 
bli redusert som følge av prisveksten.

Helse Sør-Øst
Helse Sør-Øst oppgir på sine nettsider 
at som følge av stor prisøkning og 
 betydelig usikkerhet i byggemarkedet, 
er det nødvendig med en gjennomgang 
av de planlagte byggeprosjektene. 
Noen av de planlagte byggeprosjektene 
kan derfor bli utsatt.

– Helse Sør-Øst har mange store 
byggeprosjekter, og det er klart at økte 

kostnader gir oss utfordringer. Vi har 
ikke stoppet noen byggeprosjekter, men 
noen av de planlagte byggeprosjektene 
kan bli forskjøvet i tid, sier Hanne 
 Gaaserød, direktør innsatsteam bygg  
i Helse Sør-Øst til Overlegen. 

Fram til 2030 planlegger Helse 
 Sør-Øst byggeprosjekter for om lag  
77 milliarder kroner i regionen. 
 Prosjektene Livsvitenskapsbygget  
og Storbylegevakten i Oslo kommer  
i tillegg siden Helse Sør-Øst blir leie-
tager og ikke byggherre i disse byggene.

Helse Sør-Øst har fått foretatt nye 
beregninger i forbindelse med økono-
misk langtidsplan 2023-2026 og disse 
viser at de prioriterte prosjektene har 
en antatt kostnadsvekst gjennom 2021 
og 2022 på om lag 4,6 milliarder kroner 
ut over kompensert lønns- og pris-
vekst. Derfor har Helse Sør-Øst RHF 
revurdert oppstartstidspunkt og 
 framdrift på alle de regionale bygge-
prosjektene.

– De prioriterte byggene er helt nød-
vendige, og de skal gjennomføres, sier 
Svein Gjedrem, styreleder i Helse 
 Sør-Øst RHF. 

Helse Sør-Øst skriver at behandlingen 
av økonomisk langtidsplan betyr at 
enkelte prosjekter kan bli utsatt, men 
konkret beslutning tas i forbindelse 
med behandlingen av hvert enkelt 
prosjekt.   

Situasjonen er som følger: 
•  Videreutvikling av Sykehuset Inn-

landet HF: Som følge av framdriften 
i konseptfasen blir det trolig ett år 
senere innsendelse av lånesøknad  
for forprosjektet. 

•  Akuttbygg Kristiansand ved Syke-
huset Sørlandet HF: Som følge av 
framdriften i konseptfasen blir det 
trolig ett år senere innsendelse av 
lånesøknad for forprosjektet.

•  Sunnaas sykehus HF: Det vurderes 
å forskyve oppstart av byggetrinn  
3 til 2028.

•  Sykehuset Østfold Kalnes: Stråle- 
og somatikkbygget tilpasses til en 
trinnvis utbygging med to år forlenget 
byggeperiode der strålekapasitet blir 
trinn 2. Fremdriften for somatikk-
bygget med økt sengekapasitet 
 opprettholdes.

•  Sykehuset Sørlandet HF: Det vur-
deres å forskyve oppstart for nytt 
kvinne/barn-senter i Kristiansand og 
verdibevarende vedlikehold til etter 
2030.  

•  Oslo universitetssykehus HF: 
Trinnvis utbygging skal utredes for 
regionalt prioriterte byggeprosjekter. 
Det gjelder også for Nye Aker og Nye 
Rikshospitalet, etappe 1.

•  Helse Sør-Øst: Det vil vurderes 
fremdrift i desentralisering av stråle-
tilbudet, der hvor planene foreløpig 
ikke er ferdig utredet på konsept-
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fasenivå (Østfold og Akershus).  Stråle- 
kapasitet i Drammen og Skien skal 
etableres som planlagt. Det  samlede 
behovet for strålekapasitet skal ivaretas.

Helse Vest
Benta Aae, kommunikasjonsdirektør i 
Helse Vest sier til Overlegen at det per 
nå ikke er stoppet noen større prosjekt 
i regionen. I første omgang er det fore-
takene selv som må ta stilling til dette 
ut fra egne økonomiske forutsetninger. 
Det gjøres i revidert økonomisk lang-
tidsplan senere i høst. 

– Denne planen godkjenner ikke enkelt - 
prosjekt, lån eller investeringsplaner, 
men gir en indikasjon på hva som er det 
økonomiske og finansielle handlings-
rommet for å kunne gjennomføre inves-
teringsplaner dersom alle forutsetninger 
blir innfridd, sier hun og fortsetter: 

– Det må altså også gjøres egne 
 vurderinger og tas egne avgjørelser for 
hvert enkelt prosjekt. Det er en viktig 
forutsetning at helseforetakene sikrer 
finansieringsevnen og muligheten til 

først og fremst å gjennomføre planlagte 
investeringer.

Helse Vest opplyser at foretaks-
gruppen på Vestlandet er inne i en 
periode med et svært høyt investe-
ringsnivå og dette vil vare frem til 
2026, hvor de største byggeprosjekt- 
ene er ferdige.

– Styret i Helse Vest RHF har bedt om 
en konsekvensvurdering av at, slik det 
ser ut nå, ikke alle ønsker om økonomiske 
rammer til nye investeringer kan innfris 
i langtidsplanen. Denne vurderingen blir 
også lagt frem senere i høst, avslutter 
Bente Aae. 
•  Byggetrinn 2 for nye Stavanger 

 Universitetssykehus, forskyves, slik 
at bare fase 1 bygges i første omgang, 
noe som vil gi et delt sykehus og 
dermed dyrere drift. Skyldes noe 
generelt økte kostnader, noe knyttet 
til pandemi og krigen i Ukraina.

•  Helse Førde: Nybygging av 8 etasjer 
(LIVA-bygget), som fullføres. Denne 
inneholder skopi-laboratorium, 
 operasjonsavdelinger og sengeposter. 

Ombygging av den eksisterende 
 bygningen kan bli skjøvet på, noe som 
kan føre til «bare en halv intensiv 
avdeling». Det vil bli vanskeligere å 
drive effektivt og få full nytte av 
 nybygget.

•  Helse Bergen: De har en rekke 
 prosjekter gående, med prisøkning 
både på byggeprosjektene, men også 
MTU og lønnskostnader. Det er en 
fleksibel plan, slik at det er mulig å 
forskyve noen av prosjektene som 
følge av kostnadsindeks knyttet til 
byggeprosjektene.

•  Helse Fonna: er i ferd med å fullføre 
ByggHaugesund, byggetrinn 1. Det er 
tatt høyde for økte stålpriser i bygge-
trinn 2, men det er satt opp en kutt-
liste som kan settes i verk ved behov, 
og det er også mulig å utsette eller 
redusere omfang av ombygginger. •

TEMA: FINANSIERING AV SYKEHUSBYGG
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Bård Hoksrud Frp ønsker å opprette et eget fond for sykehusinvesteringer, samme modell 
som Nye veier. Det er noe ruskende galt når nye sykehusbygg er overfylt fra 
dag en. Det skal lages en nasjonal investeringsplan for sykehusbygg.

Tone Willhelmsen Trøen Høyre vil ikke endre dagens investeringssystem. Helse- og sykehusplanen 
tok sikte på å investere 95 mrd kr frem til 2025.

Olaug Bollestad Vil se på investeringssystemet. Det viktige er at pasientene får den  
behandlingen de trenger. Vi må ha moderne og godt utstyrte sykehus

Andre Skjelstad Kostnader til nybygg må bidra til å bedre sykehustilbudet, men må holdes 
under kontroll. Venstre er kritisk til prosessen rundt nye OUS

Hans Inge Myrvold Arbeidet med sykehusutvalget vil danne grunnlag for at vi kan gjøre  
nye vurderinger av finansieringsmåter for sykehusbygg.

Vi spør Ap etter at statsbudsjettet er lagt frem

Marian Hussein Problematisk å drive sykehusene som kiosk som skal gå overskudd. Avvikle 
helseforetaksmodellen, slutte med DRG/ISF, innføre skille drift og investeringer.

Seher Aydar Rødt vil forkaste helseforetaksloven og erstatte den med en ny forvaltningslov 
for spesialisthelsetjenesten. Sykehusene, eid av Staten, styrt av HOD,  
skal organiseres som forvaltningsbedrifter

Sykehusinvesteringer
– Hva mener partiene

Den forrige regjeringen la frem en Nasjonal helse- og sykehusplan med 
 forslag om investeringer for 95 milliarder kroner, noe som ville gitt et rekord-
høyt investeringsnivå. Med dagens spesielt store prisøkning både på råvarer 
og bygningsarbeider, den generelt høye inflasjonen og det økende rentenivået 
ville dette fått sykehusbudsjettene til å kræsjlande, noe mange av dem 
 allerede gjør etter pandemien.  

Det å være organisert som foretak, 
og drive etter regnskapsloven, 

gjør at man må gå med overskudd. Selv 
om sykehusene er statlige helseforetak, 
og dermed pr definisjon ikke kan gå 
konkurs, så er oppdraget til styrene å 
drive i økonomisk balanse. Verdiene 
som ligger i gamle sykehusbygg skal 
vises i regnskapene, og slitasje og elde 
skal håndteres med avskrivninger, som 
gjør at helseforetakene skal «ha spart 
opp» ny egenkapital når nye sykehus 
skal bygges.

Dette gjøres forskjellig i de 4 RHF-
ene. Noen foretak har avskrivnings-
millionene på egen konto, mens andre 
må betale inn til sitt RHF, som bruker 
midlene på konsernnivå, organisert 
som intern lånevirksomhet.

Vi snakker mye om å splitte drift og 
investeringer i Legeforeningen. Men 
dersom det ikke kommer mer midler 
inn til sektoren vil ikke det løse proble-
met vi står i, nemlig at vi ikke har råd 
til å bygge de nye sykehusene store nok 
til å håndtere aktiviteten de skal hånd-
tere. Dersom vi får mer midler til 

 investering, men mindre til drift, ja  
da har vi ikke penger til å drive pasient - 
behandling de nye store bygningene  
vi har fått investeringsmidler til.

Vi har spurt de politiske partiene om 
hva de mener om investeringssystemet 
for sykehusbygg. Annet enn Frp er det 
vel ingen som lover flere midler, men 
mange lover et annet system, enten det 
er endring til forvaltningsorganer, eller 
justering av dagens ordning.

Vi har tatt utdrag av partienes svar inn 
i denne tabellen, mens hele svaret vil du 
finne i den digitale utgaven av bladet.

››

Foto: Sturlason

Av Arne Laudal 
Refsum, overlege, 

medlem av  
redaksjonskomitéen

TEMA: FINANSIERING AV SYKEHUSBYGG



OVERLEGEN 3-202220

››

De fleste bor i byene Brønnøysund, 
Sandnessjøen, Mosjøen og Mo i 

Rana, men mange tusen lever på ikke 
landfaste øyer eller i jordbruks- og 
skogsbygdene på innlandet og grense-
områdene mot Sverige. Avstandene er 
lange – fra grensa til Trøndelag i sør og 
helt nord til Saltfjellet-, og mange må 
krysse havstykker for å komme seg til 
sykehus. https://kokom.no/amk-helge-
land-med-legevaktsentralerlvs/

Fram til foretaksreformen i 2001 var 
det sjølstendige sykehus i byene 
 Mosjøen, Mo i Rana og Sandnessjøen. 
Allerede i 1997 gjorde Nordland fylkes-
ting et hederlig forsøk på å samle 
 medisinskfaglige ressurser på Helge-
land. Vedtaket var at Sandnessjøen 
skulle bli hovedsykehuset. Argumentene 
for å satse nettopp her var at kyst-
befolkninga hadde en særskilt utfor-
dring med hensyn til tilgjengelighet. I 
tillegg betjente Sandnessjøen ca 10 000 
innbyggere på Sør-Helgeland. Dersom 
hovedsykehuset ble lagt for langt nord 
i regionen, ville mange fra Brønnøy og 
Sømna ha lettere adgang til spesialist-
helsetjenester ved å vende seg mot 
Trøndelag. Vedtaket fra 1997 ble poli-
tisk trenert og sabotert, og da foretaks-
reformen kom i 2001 var intet skjedd.

Helgelandssykehuset HF ble etablert 
i 2001. Tre sykehus ble ett, men i mot-
setning til mange andre foretak, fikk de 
tre avdelingene beholde stedlig leder i 
form av enhetsdirektører helt fram til 
sommeren 2021. Min uærbødige på-
stand er at dette var en av suksess-

faktorene for at foretaket stort sett 
gikk i økonomisk balanse i årene som 
fulgte. Det skjedde likevel endringer i 
tilbudet, spesielt i Mosjøen som mistet 
fødetilbud og kirurgisk akuttberedskap 
i 2006. https://www.nrk.no/nordland/
mosjoen-kan-miste-turnusle-
ger-1.1615899

I februar 2013 ga Helse Nord RHF 
Helgelandssykehuset HF oppdrag om 
å se på organisering og struktur for 
spesialisthelsetjenesten på Helgeland. 
Entusiasmen blant fagfolk var egentlig 
ganske stor fordi en mulig samling av 
ressursene ville styrke både tilbud til 
pasientene og også fagutvikling, 
 rekruttering og stabilisering. Vi var 
mange som etterhvert var slitne av 
hyppige vakter, mye vikarbruk og 
 gjennomtrekk av personell. I tillegg 
gjorde infrastrukturen i form av nye 
tuneller og utbedring av veier at trans-
porttida for pasientene var betydelig 
redusert. Ett felles sykehus for både 
somatikk og psykiatri ville kunne gi 
pasienter en god og variert spesialist-
helsetjeneste og de ansatte et stabilt 
fag-og arbeidsmiljø. Tida var over-
moden for å se på Helgeland på nytt.

Etter en lang og opprivende politisk 
dragkamp landet til sist Helse Nord  
og helseminister Høie i årsskiftet 
2019/2020 på ei slags Salomonisk 
 løsning. Ved bruk av «nyspråk» ble  
det bestemt at det skulle være ett 
 Helgelandssykehus fordelt på to 
 steder; Sandnessjøen og Rana. https://
www.nrk.no/nordland/helseminister-

bent-hoie-vil-ha-to-sykehus-pa-helge-
land_-i-mo-i-rana-og-sandnessjo-
en-1.14877841

Psykiatrien skulle fortsatt være i 
 Mosjøen, men tjenesten var allerede 
underveis i prosessen blitt oppdelt 
mellom Rana og Mosjøen. I tillegg 
 hadde foretaksledelsen på sida av  
det omfattende arbeidet med struktur-
endring av sykehusene, satt i gang 

TEMA: FINANSIERING AV SYKEHUSBYGG

Av Margit Steinholt, gynekolog, Helgelandssykehuset, 
Tidligere FTV for Of Helgelandssykehuset

Fra borgfred og økonomisk
balanse til kollaps og uforsonlighet

Helgeland er området sør i Nordland fylke og består av 19 kommuner.  
18 av disse sokner til Helgelandssykehuset. Pasientgrunnlaget utgjør 
i underkant av 80 000 innbyggere.
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bygging av et stort distriktsmedisinsk 
senter (DMS) i Brønnøysund. Ambisjon - 
ene for hvor mange pasienter som 
DMS’et skulle håndtere, var skyhøge  
til tross for at de av oss som allerede 
hadde ambulert i flere tiår advarte  
mot overdreven optimisme. 

Hva har så skjedd siden helse-
ministeren bestemte at hovedsyke-
huset på Helgeland skal ligge i Sand-
nessjøen eller omegn? Snart tre år  
etter vedtaket har det meste forvitret. 
Økonomien i foretaket er kjørt på 
grunn, lokal ledelse er byttet ut med 
klinisk gjennomgående organisering, 
og fagfolk pensjonerer seg tidligere 
eller rett og slett flytter.

I prosessen om Nye Helgelandssyke-
huset har Sykehusbygg spilt rollen som 
premissleverandøren fra helvete. Lokale 
politikere og fagfolk pekte tidlig ut 
flere tomtealternativer som lå i aksep-
tabel avstand mellom byene Mosjøen 
og Sandnessjøen. Tomtene er store og 
ville uten problemer kunne ta ned de 
nye redningshelikoptrene SAR Queen. 
De ligger også i grei avstand for ambu-
lansebåtene som er viktige for akutt-

beredskapen langs kysten. Den lokale 
kunnskapen og kjennskapen ble imid-
lertid latterliggjort av konsulenter fra 
Sykehusbygg som hevdet at det viktig-
ste var at ansatte kunne sykle til jobben 
og sitat «Ingen moderne mennesker 
ønsker å leve og arbeide i jomfruelig 
terreng». Jeg deltok som FTV for 
Overlegeforeningen i møtene med 
Sykehusbygg i denne perioden. Det  
var ekstremt provoserende og rystende 
å bli utsatt for hersketeknikker som 
hører heime i urtida. Organisering av 
spesialisthelsetjenester er avgjørende 
for befolkninga uavhengig av bosted. 
Lokal kunnskap er derfor viktig for å  
ta best mulig beslutninger. Jeg ville 
ALDRI gå inn i en debatt om hvordan 
sykehusstrukturen i Oslo skal være, 
men når det gjelder distrikts-Norge, 
kan enhver med bachelor i transport-

økonomi eller byutvikling delta med 
fynd og klem – uten å ha satt foten  
ned i den virkeligheten hvor vi – lokal-
befolkninga – faktisk skal leve våre liv. 
Når mange av våre ledere i Helgelands-
sykehuset heller ikke er bofaste på 
Helgeland, kan man lett få følelsen av 
at vi bor i en koloni der konsulenter og 
direktører bruker prosjekt Nye Helge-
landssykehuset for å bygge karriere og 
CV før de går videre til grønnere beite-
marker. Tilbake sitter forfjamsede 
innfødte som må rydde opp… 

Helse Nord RHF har i skrivende 
stund ekstraordinært styremøte fordi 
RHF'et styrer mot et samla underskudd 
på nærmere 500 millioner for 2022. 
Regjeringa har varsla at alle store bygge - 
prosjekt skal settes på vent. Slik jeg ser 
det brenner det nok en gang et blått lys 
for ei fornuftig reorganisering av syke-
hustjenestene på Helgeland. I stedet 
for å samle ressursene fra tre til ett 
sykehus, driftes det nå til alt overmål 
på fire forskjellige lokaliteter, inklu-
dert DMS i Brønnøysund. I tillegg 
kommer psykiatrien som ingen 
 snakker om. Drifta er uhensiktsmessig, 
vanskelig å lede og kommer med store 
kostnader både økonomisk og perso-
nellmessig. Det tristeste av alt er at 
debatten om sykehusstruktur har ført 
til nærmest uforsonlige fronter mellom 
innbyggerne på Helgeland. Her har 
enkelte lokalpolitikere vært svært 
ivrige med å helle bensin på bålet. 

Det bød seg ei anledning for snart tre 
år siden. Da kunne vi fått ett sykehus 
sånn noenlunde midt på Helgeland. 
Det ville vært det beste for pasientene, 
og det kunne gitt oss et stabilt fagmiljø 
som også virket rekrutterende. Den 
sjansen ble skuslet bort. Prosessen i 
ettertid har vært en studie i hvordan 
politisk intrigemakeri og sverte-
kampanjer saboterte den nest beste 
løsninga. Jeg er glad jeg nå kan gå   
av med AFP.  •

TEMA: FINANSIERING AV SYKEHUSBYGG

Foto: H
elgelandssykehuset

           «Prosessen i ettertid har vært en studie 
 i hvordan politisk intrigemakeri og sverte kampanjer 
           saboterte den nest beste løsninga»



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

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

Sammenlignet med Lantus® (insulin glargin 100 enheter/ml)1
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hypoglykemi1*** 
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Bytt til Xultophy® 
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Indikasjon3

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

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

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

Reseptgruppe, refusjonsvilkår og pris5,6

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

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

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

C

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

sykdomskontroll på høyeste tolererte dose metformin.

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

Dosering2

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

Utvalgt sikkerhetsinformasjon4

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

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

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

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

til behandling av diabetisk ketoacidose.

Xultophy® kan benyttes Xultophy® anbefales ikke

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

Barn/ungdom under 18 år

Nyre-
funksjon

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

Terminal nyresykdom
(eGFR < 15)

Hjerte-
svikt

NYHA klasse I-III NYHA klasse IV

Lever-
funksjon

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

 Alvorlig nedsatt
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Det finnes et tysk uttrykk, Zeite-
geist (omtrent tidsånd), som kan 

beskrives som de overbevisninger som 
preger en tid, men som oftest identifi-
seres senere. Samtidens tidsånd er å 
beskrive vår tid som kunnskapsstyrt og 
rasjonelt strebende mot et utilitaristisk 
mål. Helsetjenestens styring og organi-
sasjon er særskilt preget av denne 
streben, som selvsagt kan betraktes 
som utelukkende et gode. Men man 
kan også se dette som et eksempel på 
hvordan politiske visjoner og ulike 
aktørers agendaer har fått prege og 
detaljstyre til og med rene medisinske 
beslutninger. 

I dette feltet finnes vår tids ønske om 
det målbare og likeformede, som det 
forutsettes skal lede til likeverdig be-
handling. Hva som ligger i begrepet 
«likeverdig» er uklart, men man kan 
ane at det skal handle om en form for 
rettferdig fordeling av helsetjenestens 
ressurser. Og som redskap for visjonen 
har vi skapt standardiserte pasientfor-
løp for kreft, og nå rulles store proses-
ser i gang under kunnskapsstyringens 
byråkratiske overbygning. 

De store folkesykdommene skal 
standardiseres i diagnostikk og be-
handling. SKR og regionene har fått 
statlige midler og man utformer nå de 
såkalte Personsentrerte sammenheng-
ende pasientforløpene (som en pikant 
detalj kan de med god hukommelse 
berette at man først tenkte kalle også 

disse for Standardiserte pasienfor- 
løp, men ombestemte seg etter det ble 
påpekt at det ikke fantes evidens for 
standardisert behandling for det meste 
av det som skulle styres inn i prosessen). 

Mange mennesker jobber med å ut - 
arbeide nasjonale retningslinjer. Det er 
et ambisiøst og sentral-styrt prosjekt 
som gjennomføres uten rom for kritisk 
tenkning, og det oppfattes som udisku-
tabelt og forhåpentligvis godt. De som 
stiller spørsmål ved fordelene til pro-
sjektet betraktes som bakstrevere – en 
nedsettende benevning i en tid når de 
fleste ønsker å fremstå som moderne, 
sosialt kompetente og konforme. Mye 
tid og ressurser brukes nå til disse 
aktivitetene, som i hovedsak savner 
evidens. 

Som leder og lege 
 så observerer jeg følgende
•  Standardisering er medisinsk ønske-

tekning og har rimelig evidens kun 
for et begrenset antall diagnoser og 
behandlinger. De algoritmer, apper 
og digitale hjelpemiddel som utvikles 
gir en falsk opplevelse av trygghet. 
Flesteparten av de kronisk syke pasi-
entene krever individuell behandling. 
Diagnostiseringen går galt når bedside- 

Standardiseringen 
– vår tids opium

Med tanke på at den såkalte kunnskapsstyringen med Standardiserte 
pasientforløp og Personsentrerte sammenhengende pasientforløp har eksistert 
i mindre enn 10 år, så er det merkelig hvor raskt og ukritisk vi har akseptert alt 
og hvor lite det likevel diskuteres at vi har overlatt medisinsk detaljstyring til  
en interesseorganisasjon for arbeidsgiveren SKR (Sveriges kommuner og 
 regioner). De fleste av dagens virksomhetsledere har verken interesse av  
eller tid til å stille spørsmål om standardiseringen», skriver Stella Cizinsky  
i en kronikk i Sjukehusläkaren 2. mars 2022. 

Av Stella Cizinsky, 
Överläkare, Specialist 

i kardiologi och invärtes-
medicin, Verksamhetschef

La oss stille noen høyst betimelige spørsmål:
1.  Hvem initierte dette, og med hvilken begrunnelse
2.  Hva er de årlige kostnadene, og hvordan blir midlene anvendt?
3.  Eksisterer det en plan for oppfølging av den reelle nytten for pasienter  

og virksomhet?
4.  Finns det uønskede virkninger?

Svarene er:
1.  Uklart og ikke redegjort for
2.  Uklart og ikke redegjort for
3.  Nei. I seg selv problematisk
4.  Siste spørsmål er kanskje det som vekker mest bekymring. Ikke minst  

da risiko eller bivirkninger ikke har blitt eller er planlagt gransket. 

Stella Cizinsky er overlege  
og fast skribent i medlemsbladet  
til svenske sykehusleger.

Svenske kommuner og regioner er 
arbeidsgiversammenslutninger
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undervisning reduseres og erstattes 
av retningslinjer. Direkte negativ 
overbehandling blir vanligere når 
den kliniske og etiske kompetansen 
minker blant profesjonene. Beslut-
ningsprosessene svekkes når rutine-
pregede kliniske beslutninger fattes 
ved så kalt multi-disiplinære konfe-
ranser (ikke lenger bare for kreftsyk-
dommer, men også for andre lidelser), 
og mye tid og ressurser går med til 
disse møtene, der det oftest ikke 
levnes mulighet til å overprøve be-
slutningene eller klarlegge hvem  
som er endelig ansvarlig. 

•  Standardisering medfører en stor 
overbygning med administrasjon for 
å booke utredning og behandling 
innenfor de oppsatte tidsrammene  
og registrere at det har blitt utført. 
En stor del av de tilførte ressursene 
har gått med til koordinering. Midler, 
som kunne ha vært bedre anvendt, 
fører til at helseutdannede blir til 
rene byråkrater. Rapporter utformes 
og virksomheter som kan være ut-
merkede blir kritisert fordi de ikke 
har gjort sin byråkratiske lekse. 

•  De retningslinjer som er skrevet og 
skrives utgjør en slags kokebok. De  
er forenklede og oppfattes også som 
tvingende når man oppgir at kvalite-
ten ensidig kan oppnås ved å oppfylle 
retningslinjenes prosess- og struk-
turmål. Målforskyvning og fortreng-
ing av viktige hensyn er betydelig når 
«forløpene» blir stadig fler og om 
ikke lenge omfatter en anselig del  
av det som skjer i helsetjenesten. 

•  «Pasientsentrering» innebærer sjel-
den individuell tilnærming, og den 
enkelte pasient involveres ikke reelt, 
samtalen får karakter av informasjon 
og registreres også som et oppfylt 
mål. Fordi det målbare oftest om-
handler tidsfrister, blir også samtalen 
standardisert og mange virksomheter 
har gått bort fra ideen om lege- og 
sykepleiekontinuitet. Streben mot 
industrielle effektivitet tar ikke hen-
syn til behovet for en god relasjon til 
den som skal gjennom et langt og 
vanskelig sykdomsforløp. 

•  Man måler og dokumenterer menings - 
løse formaliteter. For eksempel krever 
man at sykepleiere som har jobbet i 
lang tid med den aktuelle pasient-
gruppen skal gjennomgå en formell 
utdanning for å bli «kontaktsyke-
pleier» og antallet formelt utdannede 
legges frem som del av virksom-
hetens resultat. 

Med tanke på at den såkalte kunn-
skapsstyringen med Standardiserte 
pasientforløp og Personsentrerte 
 sammenhengende pasientforløp har 
eksistert i mindre enn 10 år, så er det 
merkelig hvor raskt og ukritisk vi har 

akseptert alt og hvor lite det likevel 
diskuteres at vi har overlatt medisinsk 
detaljstyring til en interesseorganisa-
sjon for arbeidsgiveren (SKR). De 
 fleste av dagens virksomhetsledere har 
verken interesse av eller tid til å stille 
spørsmål om standardiseringen.

Man kan undres på hvordan det lot 
seg gjøre – men en rimelig forklaring 
kan være at det var vel-forberedt av vår 
tidsånd, Zeitgeis, som har skapt en 
fleksibel og opportunistisk profesjonell 
elite. Vi lar derfor være å etterspørre 
hvorfor og fra hvem. I stedet stiller vi 
bare spørsmål om hvordan vi enklest 
kan gjennomføre det som oppfattes 
som ufravikelig. For de som er alet  
opp til å følge flokken er kanskje stand-
ardisering et ønske-scenario. 

Immanuel Kant og Karl Marx omtalte 
religionen som folkets opium. I betyd-
ningen av at religion og opium svekker 
tanken og skaper ro, omtrent som drøm-
men om at vi ved enkle tilta kan standar-
disere det uforutsigbare i en alvorlig 
kronisk sykdom. Dessverre bidrar 
 ønskene om å kontrollere  kompleksiteten 
snarere til komplikasjoner, og i disse 
forsvinner våre etiske verdier og vår 
kompetanse. Dette bør vi snakke om.   •

KORTNYTT:   NY ØKONIMIAVTALE VIL FØRE TIL 
FORVERRELSE FOR SYKEHUSENE I DANMARK

Det er avsatt 1 mrd kr ekstra til sykehusene neste år. Ifølge den danske overlegeforeningen betyr dette at kun  
utgifter til flere eldre og flere barn blir dekket.  Det er dermed ikke midler til nye (dyre) legemidler, ny teknologi  
eller nye behandlinger, uten at det må effektiviseres og spares. Arbeidspresset vil øke og arbeidsmiljøet bli dårligere  
i følge Overlægeforeningens formand, Susanne Wammen.

Samtidig viser en undersøkelse foretatt av foreningen at hver 3. overlege ikke fikk tatt ut noen dager til etterut-
dannelse det siste året. I 2020 , under coronaen var det 43% av overlegene som ikke fikk tatt ut noen dager til etter-
utdannelse. Overlegene har «ret og pligt» til å ta ut 10 dager pr år. I 2021 fikk 13,5 % av legene bare tatt ut 1-2 dager.

https://www.laeger.dk/nyhed/overlaegeforeningen-oekonomiaftale-forvaerrer-sygehusenes-krise
https://www.laeger.dk/nyhed/overlaeger-har-stort-efterslaeb-paa-efteruddannelse

       «Dessverre bidrar ønskene om å kontrollere 
kompleksiteten snarere til komplikasjoner,  
         og i disse forsvinner våre etiske verdier  
      og vår kompetanse. Dette bør vi snakke om»
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Styret i Of mener helsetjenesten 
stort sett er velfungerende, og at 

dette skyldes bl.a. at faglige hensyn har 
vært tungt vektlagt, det er en hensikts-
messig arbeidsdeling mellom nivåene, 
dedikerte ansatte, bred oppslutning om 
et sterkt offentlig tjenestetilbud og stor 
grad av medbestemmelse for ansatte. 
Det er viktig at disse betingelsene 
 understøttes og videreføres. Spesielt 
krisene i fastlegeordningen og 
 rekrutteringssituasjonen i psykisk 
helsevern trekkes frem.

Det er flere utviklingstrekk som 
utfordrer tjenestetilbudet fremover, 
som demografiske endringer, med flere 
multisyke eldre, fallende produktivitet 
og høy turnover. Videre er økte mulig-
heter og kostnader til avanserte 
 behandlingstiltak, og faren som ligger  
i manglende legitimitet i den offentlige 
helsetjenesten dersom ikke forvent-
ningene oppfylles.

Of mener det er avgjørende at helse-
tjenesten innrettes med kvalitet og 
omfang i tråd med befolkningens for-
ventninger, og at tjenestene må sikres 
en finansiering som muliggjør en slik 
målsetting. Foreningen advarer mot at 
en rekke tiltak som ikke er utprøvd 
fremstilles som om de skal kunne gi 
betydelig effekt, som digitalisering  
og standardisering, hjemmesykehus, 
oppsøkende team eller  overføring  
fra spesialisthelsetjenesten til primær-
helsetjenesten.  •

Nasjonal helse- og samhandlingsplan
Overlegeforeningens høringssvar

Nasjonal helse- og samhandlingsplan avløser Nasjonal helse- og sykehusplan.  
Regjeringen har invitert til innspill til planen før denne er utformet, og Overlegeforeningen  
har laget et høringssvar til Legeforeningen. Dette svaret vil bli samordnet med innspill  
fra andre organisasjonsledd i Legeforeningen.

Of vil også fremheve at en rekke om-
organiserings- og endringstiltak i seg 
selv har skadepotensiale som kan ut-
gjøre en beydelig utfordring for 
 helsetjenesten, herunder: 
-  Valg av løsninger som er ikke-utprøvde, 

malplasserte eller direkte feilslåtte
 o  sammenslåing til (for)  

store enheter
 o  innføring av overflødige eller 

tungdrevne IKT-løsninger
 o  oppføring av bygg som er for 

trange
 o  avhending av areal som er  

nødvendig i drift og bidra til  
fleksibilitet

 o  uhensiktsmessig forslag til  
ny arbeidsdeling; eksempelvis 
sykepleiere for å erstatte lege-
vakts- eller fastleger

Også organisatoriske forhold 
kan være direkte skadelige for 
etablering og utvikling av gode 
tjenestetilbud. Of vil her trekke 
frem:
-  overdrevne krav  

til effektivisering
-  overdreven vektlegging av 

økonomi på bekostning av fag
-  innføring av fremmedgjørende 

og kynisk arbeidslivspolitikk, 
herunder «hard HR»

-  svekkelse av norsk arbeids-
livstradisjon gjennom 
 aggressiv arbeidslivspolitikk,

-  utelatelse av organisasjoner 
og ansatte fra beslutnings-
prosesser

-  manglende stedlig ledelse

Of-styret mener at økt produktivitet og økt effektivitet er de viktigste hensyn - 
ene som må ivaretas. Optimalisering av sykehus basert på arealeffektivitet  
vil regelmessig være lite personell-effektive, og på samme måte er mange av 
de nye IKT-satsingene lite effektive verktøy for sluttbruker, dvs de ansatte. 
Nye tiltak – som i varierende grad bidrar til økt produktivitet blir introdusert 
under forutsetning om redusert bemanning.  Of-styret mener at oppmerk-
somheten i for stor grad har vært rettet mot produksjon, og i for liten grad 
rettet mot om tjenestene gir helsegevinst. 

Den nordiske modellen i arbeidslivet svekkes og erstattes av en ledelse 
som i økende grad er opptatt av økonomi og juridiske forhold. Of oppfatter  
at faglige hensyn gradvis er blitt tillagt mindre vekt, og at dette kan bidra  
til sviktende motivasjon og rekruttering.

Les hele høringssvaret her:
https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/yf/norsk-overlegeforening/of-mener/hoeringsarkiv/

›› Av Arne Laudal Refsum, overlege, medlem av redaksjonskomitéen
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 Libtayo «Regeneron»

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

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.

 C

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

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 frems kredet 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 ikke-
småcellet 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.

55313 Libtayo annonse i Overlegen.indd   155313 Libtayo annonse i Overlegen.indd   1 04.05.2022   15.3604.05.2022   15.36



JUS FOR LEGER:

Dom er falt i Flekkefjordsaken 
– og kanskje ikke helt som folk flest trodde?

Den såkalte Flekkefjord-saken har fått nasjonal oppmerksomhet.  
Og massiv fordømmelse i media.  Pasienter har stått frem med sterke  
historier om hvordan helsen har blitt ødelagt. Men var legens handlinger 
egentlig så forkastelige? De fleste synes å mene at legen burde handlet 
annerledes. Men var feilvurderingene så grove at de kan forsvare straff? 
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Nå er det falt dom i straffesaken. 
Legen ble frikjent. Kanskje 

 ironisk nok med meddommernes 
 stemmer. Meddommerne utgjør fler-
tallet av tingrettens dommere, og er 
uten juridisk utdannelse. De skal sikre 
det allmenne innslaget i domstolen,  
og bidra med klokt, folkelig vett når 
bevis og juss skal vurderes. 

Ofte er det slik at jo mer informasjon 
om en sak man får, jo mer komplisert 
kan det bli å fordele skyld og uskyld. 
Media har en lei tendens til å få frem 
alt som kan bygge opp om skandalen, 
og ikke like flinke til å få frem nyanser 
som kan bidra til noe mindre allmenn 
fordømmelse. Når media har bygget 
opp en «skurk» i historien, blir folk 
naturligvis fortørnet når legen blir 
frikjent. 

Selv mister jeg noen ganger troen på 
media som folkeopplyser. Det skjedde 
for eksempel underveis i arbeidet med 
den såkalte Avisa Nordland-saken for 
noen år siden, hvor en kirurg ble be-
skyldt for å operere friske organer uten 
grunn og ødelegge helsen til en frisk 
kvinne. Det dreide seg om pancreas- 
operasjoner, hvor det den gang ble 
operert på medisinsk indikasjon uten 
sikre tester før operasjon. Legen måtte 
til Høyesterett for å få avisen dømt. 

Avisen ga seg ikke og brakte saken 
inn for Europeiske menneskerettig-
hetsdomstol, men den slapp ikke inn 
der. De sakene jeg kjenner veldig godt, 

kjenner jeg som oftest ikke helt igjen 
når journalistene har «vinklet» saken 
for å få oppmerksomhet og klikk. Når 
man utfordrer dem på rollen som 
 samfunnsopplyser for å få frem sakens 
sider på en balansert måte, ender 
 gjerne diskusjonen med at de sier at  
de fremstiller den svakes versjon mot 
den sterke. Og her er alltid pasientene 
svake, legene de sterke. 

Greit nok, men da er det kanskje ikke 
rart at det råd Legeforeningens jurister 
og advokater gir til legene i vanskelige 
saker, ofte er å la være å kommentere 
eller gi en kort generell kommentar. 
Kommenterer man, settes det gjerne 
inn i en sammenheng som gir et for-
tegnet bilde av saken. Det gis en kort 
frist, journalisten kan ha jobbet i 
 månedsvis med saken og mye kan være 
ferdigskrevet, som i Avisa Nordland- 
saken, og fristelsen til å bygge opp en 
skandale kan bli stor. Jeg setter ting litt 
på spissen her, men det er i hvert fall 
slik det oppleves. 

Men tilbake til Flekkefjordsaken. 
Saken dreide seg om en tysk stats-
borger som fikk norsk autorisasjon i 

2007. Han jobbet ved Sørlandet syke-
hus HF Flekkefjord, ved avdeling for 
kirurgiske fag, som overlege. Legen 
fikk konvertert tysk spesialistgod-
kjenning i generell kirurgi i 2015,  
men var ikke ortoped. 

Han hadde utført ortopediske opera-
sjoner i 11 år, og fra 2016-2019 innkom 
det flere tilsynssaker. Han ble om-
plassert til LIS-lege i Kristiansand i 
2019. Den 22. november 2019 skadet  
en person seg på vinkelsliper, og skadet 
tommel og pekefinger. Pasienten hadde 
dype sår, og fikk nesten avrevet tommel 
og hadde ledd/benskade. Legen vur-
derte pasienten, og kom til at han 
 skulle opereres, men uten å konferere 
med overlege eller bakvakt. Det ble 
foretatt midlertidig avstivning av 
 tommelens grunnledd og stålpinne ble 
benyttet. 

Retten legger til grunn at operasjonen 
ikke ble utført i samsvar med de krav 
til faglig forsvarlighet som skal kunne 
forventes. Det ble konkludert med 
mangelfulle undersøkelser forut for 
beslutning om operasjon og at avslut-
ningen av pasientbehandlingen var 

Av Frode Solberg, sjefadvokat, Jus og arbeidsliv, Dnlf››

             «Ofte er det slik at jo mer informasjon  
   om en sak man får, jo mer komplisert kan  
             det bli å fordele skyld og uskyld»
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mangelfull fordi det ikke gav utsikter 
til et vellykket behandlingsresultat. 

Det ble avholdt møte etter helgens 
operasjoner, hvor også den aktuelle 
operasjon ble gjennomgått. Gjennom-
gangen førte til at operasjonen ble 
vurdert på nytt med ny gjennomgang 
av røntgenbilde. Det ble besluttet CT, 
hvilket retten legger til grunn burde 
vært gjort forutfor operasjonen. CT 
avslørte større skader enn det som ble 
lagt til grunn ved operasjonen, blant 
annet var en nerve kuttet og det burde 
vært oppdaget av legen. Spesialist ved 
sykehuset vurderte det slik at det 
 skulle vært gjort en permanent 
 avstivning av tommel, og pasient ble 
henvist til Rikshospitalet. 

Legens autorisasjon ble tilbakekalt 
13. januar 2021. Det ble der konkludert 
med uforsvarlig helsehjelp til flere 
pasienter, herunder i nærværende  
sak. Statens helsetilsyn anmeldte 
 sykehuset. Sykehuset fikk en bot på  
1 million kroner. Årsaken var at syke-
huset ikke hadde sørget for at legen 
hadde nødvendig kompetanse og 
 erfaring innen fagfeltet og at ledelsen 
ikke fulgte opp dette med tilstrekkelig 
risikoreduserende tiltak. Sykehuset  
var heller ikke organisert slik at legen 
kunne utføre sitt arbeid i samsvar  
med kravene til faglig forsvarlighet. 

Anmeldelse for strafferettslig vurde-
ring av legen ble ikke anbefalt av til-
synet, men påtalemyndigheten vurderte 
saken annerledes og siktet legen  
15. april 2021. 

Retten redegjør først for kravet til  
faglig forsvarlighet i helsepersonell-
loven § 4, og foretar deretter den 
 konkrete vurderingen:
«Retten har i sin vurdering lagt særlig 
vekt på den sakkyndige vurdering fra 
overlege og professor A, samt vitne-
forklaringen fra spesialist i håndkirurgi 
B og den sakkyndige vurdering fra C. 
Retten viser videre til vitneforklaringene 
fra overlegene og kirurgene D, E og F. 
Samtlige overleger har uttalt at de ville 
forholdt seg annerledes og at det var 
kritikkverdig at tiltalte – i stilling som 
LIS og med forutgående tilsynssaker 

mot seg – foretok et inngrep på en 
 kompleks og kombinert håndskade uten 
konferering med spesialist eller over-
lege. På bakgrunn av skadeomfanget, 
burde tiltalte konferert med bakvakt / 
overlege, en spesialist innen håndkirurgi, 
eller henvist fornærmede til Rikshospi-
talet før operasjon ble besluttet og fore-
tatt. Situasjonen fortonte seg ikke slik at 
fornærmede måtte opereres av tiltalte 
samme dag og det var tid til å innhente 
bedre kvalifisert personell / spesialist. 
Også den manglende forundersøkelse 
initialt fra tiltaltes side førte til en 
 uforsvarlig og inadekvat behandling av 
fornærmede. Tiltalte burde videre ha 
sørget for at fornærmede – etter 
 inngrepet – fikk nødvendig etterfølgende 
oppfølging som ga bedre utsikter til et 
vellykket behandlingsresultat. Tiltalte 
burde også ha journalført behovet for 
korrekt oppfølging. Atferden anses av 
retten å være brudd på kravet til om-
sorgsfull hjelp som kan forventes ut fra 
tiltaltes kvalifikasjoner, skadens omfang 
og inngrepets karakter, samt situasjonen 
for øvrig.»

Rent objektivt kommer altså retten til 
at legen – her omtalt som tiltalte – har 
opptrådt uforsvarlig i behandlingen av 
pasienten. Behandlingen var kort sagt 
for dårlig. Spørsmålet så er om legen 
har opptrådt med nødvendig skyld,  
dvs om legen er å bebreide. En ting er 
jo om noe går galt, en annen om det er 
noen som kan bebreides. Her kommer 
retten raskt til at legen ikke gjorde 
dette med vilje (forsett) og går deretter 
over til å drøfte sakens kjernepunkt; 
nemlig om den aktuelle legen har 
 opptrådt grovt uaktsomt. 

Retten vurderer først  
om legen har vært uaktsom:
«Ved vurderingen av om handlingen 
fraviker de krav som stilles til forsvarlig 
opptreden, må det klarlegges hva som er 
normen for aktsom opptreden. I den 
sammenheng må det legges vekt på om 
atferden på det aktuelle området er 
regulert ved lovgivning, forskrifter  
eller på annen måte. 

Vurderingen av om handlingen fra-
viker normen for forsvarlig opptreden 
skal være objektiv og ta utgangspunkt  
i hva en alminnelig fornuftig og sam-
vittighetsfull person ville ha gjort i en 
tilsvarende situasjon. Tiltaltes egen 
oppfatning av om handlingen var for-
svarlig, er ikke avgjørende. Etter rettens 
syn har tiltalte handlet i strid med de 
krav til faglig forsvarlighet og omsorgs-
full hjelp som kunne forventes av ham. 
Det er slik retten ser det ingen holde-
punkt i bevisførselen for faktiske om-
stendigheter som er egnet til å unn-
skylde tiltalte, eller redusere graden  
av bebreidelse. Retten er enstemmig 
kommet til at tiltalte ut fra hans person-
lige  forutsetninger kan bebreides og  
var uaktsom.»

Her kan man merke seg at retten er 
enstemmig – handlingene var uakt-
somme. 

Deretter går retten videre og vurderer 
om det foreligger grov uaktsomhet, 
som altså er vilkåret for at straff kan 
benyttes:
«Det avgjørende spørsmål er om tiltalte 
har utvist grov uaktsomhet. Uaktsom-
heten er grov dersom handlingen er 
«svært klanderverdig og det er grunnlag 
for sterk bebreidelse.»

Her deler retten seg i et flertall og 
mindretall. Mindretallet vurderer spørs-
målet om grovt uaktsomhet slik:
«Rettens mindretall – bestående av 
rettens leder dommerfullmektig Chang 
– er av den oppfatning at det er grunn-
lag for å karakterisere tiltaltes handle-
måte som grovt uaktsom. Generelt 
 bemerkes at kirurgiske inngrep av en 
kombinert håndskade og med det 
 skadeomfang som forelå, er noe som i 
seg selv burde skjerpet aktsomheten til 
tiltalte. Konsekvensene av feiloperasjon 
kan være fatale. Rettens administrator 
viser særlig til at helsepersonell har en 
selvstendig plikt til å utføre sitt arbeid i 
samsvar med de krav til faglig forsvar-
lighet som til enhver tid gjelder. Etter 
mindretallets syn må helsepersonellet 
selv holde seg innenfor rammen av egen 
faglige kompetanse og sørge for å inn-
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hente bistand eller henvise pasienter  
der dette er nødvendig og mulig. Tiltalte 
hadde derfor et eget ansvar. Den om-
stendighet at tiltalte på handlingstids-
punktet allerede hadde flere tilsynssaker 
mot seg grunnet tidligere feiloperasjoner 
av pasienter, tilsier også en skjerpet 
aktsomhet fra tiltaltes side. Også tids-
momentet, det vil si den tiden tiltalte 
hadde til å områ seg, er et sentralt 
 moment ved aktsomhetsvurdering. Det 
forelå ingen uventet hastesituasjon eller 
nødsituasjon som medførte at tiltalte 
måtte foreta det operasjonsinngrep som 
han gjorde. Etter mindretallets syn er 
tiltalte sterkt å bebreide for ikke å ha 
konferert med overlege før inngrepet, 
foretatt en grundig forundersøkelse før 
inngrepet ble besluttet og foretatt, samt 
sørget for at fornærmede fikk forsvarlig 
oppfølging i etterkant av inngrepet. Det 
er slik mindretallet ser det ingen holde-
punkt i bevisførselen for faktiske om-
stendigheter som er  egnet til å unn-
skylde tiltalte, eller redusere graden av 
bebreidelse i den foreliggende sak. Selv 
om det har vært grunnlag for å kritisere 
helseforetaket, rokker ikke dette ved 
mindretallets  inntrykk av tiltaltes 
 subjektive bebreidelse. På denne bak-
grunn finner mindretallet at tiltaltes 
handlemåte er svært klanderverdig og 
at det er grunnlag for sterk bebreidelse. 
Rettens mindretall har kommet til at 
tiltalte bør domfelles og stemte for 
 domfellelse.»

«Rettens flertall – bestående av de to 
meddommerne X og Y – har i likhet med 
Statens helsetilsyn kommet til at tiltalte 
har opptrådt uforsvarlig og uaktsomt, 
men ikke grovt uaktsomt slik straffebu-
det krever. Ved denne vurderingen har 
meddommerne lagt særlig vekt på den 
manglende begrensning tiltalte som LIS 
på handlingstidspunktet var underlagt 
og den systemsvikt og mangelfulle risi-
kooppmerksomhet som forelå fra syke-
husets side. Særlig peker meddommerne 
på at ledelsen / avdelingsleder for til-
talte, burde fulgt tiltalte opp med sam-
taler, møter og skriftlige avtaler, slik at 
alle andre involverte overleger ble infor-
mert likt med hensyn til tiltaltes situa-
sjon og eventuelle begrensninger. 

 Meddommerne finner å kunne sterkt 
kritisere sykehuset for den vedvarende 
rutinesvikt med mangelfulle rutinebe-
skrivelse som ledet til at tiltalte i stor 
grad fikk arbeide uten klare rammer og 
tydelige begrensninger. Sykehuset var 
etter flertallets syn ikke organisert slik 
at tiltalte reelt sett hadde en mulighet t 
il å kunne utføre sitt arbeid i samsvar 
med kravene til faglig forsvarlighet. 
Meddommerne finner videre å kunne 
kritisere sykehuset for fravær av sikrere 
mekanismer som kunne kompensert for 
situasjonen  som oppstod. Etter med-
dommernes syn er disse omstendigheter 
egnet til å unnskylde tiltalte og redusere 
graden av bebreidelse hos tiltalte som på 
et tidligere tidspunkt hadde en stilling 
som overlege og fikk drive med kompli-
sert ortopedi ved Sørlandet sykehus i 
Flekkefjord. Flertallet viser også til 
vitnet W sine uttalelser i retten om at 
hun ikke alltid var enig med tiltalte i 
hva som vil være et optimalt behand-
lingsforløp, men der hun presiserte at 
– av alle tilfeller – bør han ikke dom-
felles for akkurat det forhold tiltalen 
gjelder. I tillegg viser rettens flertall til 
at vitnet Q ikke kunne uttale seg om at 
tiltalte hadde handlet grovt uaktsomt. 
Rettens flertall mener det er vanskelig  
å se at tiltalte handlet svært klander-
verdig og at det er grunnlag for sterk 
bebreidelse. Terskelen for ileggelse av 
straff bør være høy. Rettens flertall 
stemte for frifinnelse.»

Det ble altså en 2-1 avgjørelse, og ting-
retten frikjente legen. Det er verdt å 
merke seg at rettens leder, som er ut-
dannet jurist, kom til at det foreligger 
grov uaktsomhet. Ofte vil nok påtale-
myndigheten vurdere anke særskilt 
nøye i slike saker. På den annen side  
er flertallets vurdering i samsvar med 

tilsynets vurdering, som var at legen 
ikke burde ilegges straff. Den 13. sept-
ember meldte medier at saken ikke vil 
bli anket av politiet. Da blir i så fall 
frikjennelsen stående.

Jeg kan også avslutningsvis legge  
til at dette er en straffesak, hvor det er 
strengere krav til bevis og skyldkrav. 
Hvis dette for eksempel hadde vært en 
erstatningssak, ville beviskravet vært 
51 prosent for et gitt faktum (og ikke 
opp mot nærmest sikkert som i straffe-
saker), og kun uaktsomhet (ikke grov 
uaktsomhet). Utfallet av erstatnings-
saker og straffesaker kan derfor bli 
ulikt. Hadde dette vært en erstatnings-
sak ville legen kunne bli dømt, siden 
retten kom til at behandlingen var for 
dårlig og at det forelå uaktsomhet.  •
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DET ENESTE
FASILITERTE SUBKUTANE
IMMUNGLOBULINET (fSCIG)1,2 
Hvorfor velge mellom IVIG og SCIG, 
når du kan få fordelene av begge?2-4

UTVALGT PRODUKT- OG SIKKERHETSINFORMASJON HYQVIA1,6

Indikasjon: Erstatningsterapi hos voksne, barn og ungdom (0-18 år) ved: Primære immunsviktsykdommer (PID) med nedsatt antistoffproduksjon. Sekundære immunsviktsykdommer 
(SID) ved alvorlige eller tilbakevendende infeksjoner, ineffektiv antimikrobiell behandling og enten påvist spesifikk antistoffsvikt (PSAF)‡, eller IgG-nivå i serum <4 g.
Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene eller humane immunglobuliner (IgG), spesielt i svært sjeldne tilfeller av IgA-mangel når pasienten har antistoffer mot IgA. 
Kjent systemisk overfølsomhet overfor hyaluronidase eller rekombinant human hyaluronidase. Skal ikke gis i.v. eller i.m.
Advarsler og forsiktighetsregler: Potensielle komplikasjoner kan ofte unngås ved å infundere preparatet sakte til å begynne med, og sikre at pasienten overvåkes nøye for ev. 
symptomer gjennom hele infusjonsperioden. Hvis HyQvia ved et uhell blir administrert inn i en blodåre, kan pasienten utvikle sjokk.
Bivirkninger: Bivirkningene som ble rapportert hyppigst med HyQvia, var lokale reaksjoner som smerter på infusjonsstedet (inkl. ubehag, ømhet, smerter i lyske). Systemiske 
bivirkninger som ble rapportert hyppigst, var hodepine, utmattelse og pyreksi. Flertallet av disse bivirkningene var milde til moderate.
Pakninger og priser: 100 mg/ml. 25 ml: kr 2164. 50 ml: kr 4291,80. 100 ml: kr 8547,40. 200 ml: kr 17058,60. 300 ml: kr 25569,80. HyQvia er med i anbudet ”LIS 2022 - 
Plasmaderiverte legemidler” med rabatterte priser.
Refusjon: H-resept: J06B A01 Hyaluronidase, Immunglobulin. Reseptgruppe: C
Ved forskrivning: Fullstendig informasjon om bivirkninger, forsiktighetsregler og interaksjoner, graviditet og amming, se godkjent preparatomtale.

‡PSAF: Mangel på ≥2 × økning i IgG-antistofftiter etter pneumokokkpolysakkarid- og polypeptidantigenvaksiner.

Takeda AS • Postboks 205 • 1372 Asker • Tlf. 800 800 30 • www.takeda.no •  C-APROM/NO/HYQ/0052/14247 • Utarbeidet september 2022
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2. Wasserman RL et al. Recombinant human hyaluronidasefacilitated subcutaneous infusion of human immunoglobulins for primary immunodeficiency. J Allergy Clin Immunol.
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3. Wasserman RL. Overview of recombinant human hyaluronidase-facilitated subcutaneous infusion of IgG in primary immunodeficiencies. Immunotherapy. 2014;6(5):553-67. 
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Gir fleksibilitet til å infundere hjemme med*:
• 1 nålestikk1,2,†

• 1 infusjonssted1,2,5†

• 1 gang i måneden1†§ 

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

† Opptil 600 ml. Ved volum >600 ml kan to infusjonssteder benyttes5

§ Hver 3.–4. uke. Dosering og behandlingsfrekvens avhenger av indikasjon1
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Legeforeningens president gikk i 
sommer ut i media og sa at Lege-

foreningen er kritiske til at pasien-
ter politianmelder etter feil behand-
ling. Det er uheldig hvis det blir 
vanlig å politianmelde og straffe 
leger for feil behandling. Terskelen 
må ikke bli lavere for å gjøre det. Og 
videre: Legeforeningen opplever nå 
at leger i økende grad er bekymret 
for å gjøre feil, i frykt for å bli politi-
anmeldt eller uthengt.

La meg være helt tydelig: Denne 
kommentaren er ikke ment som et 
forsøk på å legge ansvaret for feil som 
oppstår på alle andre enn legen. Det 
oppstår feil, og de har store konsekven-
ser for pasienten det rammer, og for 
involverte leger. Vi må lære av feilene, 
og vi må ha et system hvor kompetanse 
bygges jevnt og sikkert, gjerne etter 
mester-svenn prinsippet, og vi må 
arbeide i systemer som gjør at man 
ikke må gå ut over sin kunnskap og 
kompetanse. Vi må ha miljøer hvor det 
er trygt å si fra at man trenger hjelp,  
og hvor egnethet er et naturlig evalue-
ringspunkt for leder.

Tillitssamfunnet manifesterer seg 
også på mange måter i helsevesenet.  
Vi krever ikke skriftlig samtykke før 
behandling iverksettes, men det stilles 
krav til god informasjon, og pasienten 
skal kunne ta et valg av forskjellige 
behandlingsalternativer. 

Overlegeforeningen har arbeidet med 
tilsynssystemet lenge. Of etterlyste 
allerede i 2010 et lærende og ikke 
straffende system, en havarikommisjon 
for helsevesenet. Vi var veldig fornøyd 
når UKOM ble etablert, men etterlyser 
nok et bredere og tydeligere engasje-
ment fra kommisjonen.

Sentralstyret i Legeforeningen ut-
talte i 2009: Mål oss gjerne, men ikke 
bare på økonomi. Den gang var fokuset 
fra myndighetene kun på om sykehus-
ene gikk i balanse, ikke om tjenestene 
ga god eller bedre helse.  Det har 
skjedd en gradvis endring, og Bent 
Høie endret forskriften om ledelse og 
kvalitet i helsetjenesten, slik at virk-
somheten fikk et ansvar for å planlegge, 
organisere og evaluere virksomheten.

Men gjøres dette?
Vi har hatt den såkalte kirurgsaken i 
Nordland, som er beskrevet  på side  
28 i dette bladet. Vi har hatt den store 
krigen på Helgeland, se side 20-21, 
«Margits artikkel» hvor kreftkirurgien 
ble  stoppet pga «dårlige» resultater. 
 Virksomheten ble gransket av eksterne 
sakkyndige, og jeg må si at deres evalu-
ering spriker voldsomt. Den ene mener 
resultatene er akseptable, mens en 
annen finner alvorlige avvik.

Hadde sykehusene hatt en fort-
løpende evaluering av virksomheten, 
ville kanskje skandalen vært unngått.

Tilsvarende er det med Flekke-
fjordsaken, også denne beskrevet på 
side 28 Frode Solbergs artikkel. Selv 
om man kan fortvile over medias 
 vinkling er det åpenbart at ledelsen 
ved sykehuset har ikke hatt oversikt 
over resultatene, og dermed mistet 
sjansen til å korrigere noe som ikke 
fungerte.

Overvåkning av  
kvalitet krever tid og ressurser
Det å holde seg orientert om egne 
 resultater krever tid, ressurser og 
 effektive IKT-systemer, som henter  
ut resultater fortløpende, i «sann tid». 

Kommentar

Leger og rettsaker
Norge er et land preget av tillit. Tillit mellom befolkningen 
og myndighetene, og mellom brukere og tjenesteytere,  
som pasienter i forhold til helsetjenesten, i denne sammen- 
heng leger på sykehusene. Vi ønsker ikke amerikanske 
 tilstander hvor rettsakene florerer, og erstatningssummene  
er hinsides enhver fornuft, men også tapene for den tapende 
part, enten det er (over)legen eller pasienten.

Av Arne Laudal Refsum, Redaksjonskomiteen››
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Videre må de nasjonale kvalitets-
registrene stille dataene sine gratis 
tilgjengelig til den enkelte enhet som 
rapporterer inn til dem. Og dette må 
gjøres på en måtte som ikke oppfattes 
som dømmende. Se artikkelen om 
Kreftregisterets registrering av 
 resultat- og kvalitetsdata knyttet  
til den enkelte lege bakerst i bladet.

Overlegen har innhentet  
tall fra NPE og Helseklage
Antall saker vokser voldsomt. Noe 
skyldes nok aktivitetsøkning, men  
jeg tror nok at det er en reell økning i 
saker som klages inn i systemene. Og 

der hvor man får avslag, eller erstat-
ningen ikke svarer til forventningene, 
ja da kommer rettssakene. Heldigvis er 
det slik at de fleste søksmålene avslut-
tes før saken kommer til retten, men 
bare saksbehandlingen oppleves nok 
som en stor belastning for de involverte 
parter, både pasienter som har fått et 
dårligere resultat enn forventet, og for 
legen(e) som mest sannsynlig har gjort 
sitt beste. Jeg har nylig vært sakkyndig 
i en slik sak, som foreløpig er satt på 
vent, mens nye vurderinger gjøres. 
Men en dommervenn utbrøt: «Har du 
virkelig tatt et slikt oppdrag? Da må du 
forvente å bli kjørt knallhardt i retten».  

Domstolsadministrasjonen har ikke 
svart på Overlegens forespørsel om det 
er vanskelig å få tak i sakkyndige. 
 Helseklage etterlyser flere sakkyndige. 
Hvem vil vel ta slike oppdrag dersom 
de bare medfører ubehag.

Ministeren bør evaluere
Systemet med NPE, Helseklage, 
 Statens helsetilsyn, Statsforvalter, 
UKOM og domstolene bør evalueres, 
både hver for seg og som helhet. Dette 
er en oppgave for helseministeren.

 Vi (både pasienter og leger) er  
avhengige av et system som inngir 
tillit. •

Illustrasjonfoto: onephoto, stock.adobe.com
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Følgende tall fra NPE har vært relativt 
stabile de siste fem årene: 
•  antall mottatte søknader  

om pasientskadeerstatning
•  antall medhold og avslag på søknadene
•  antall klager på avslag

6000 søknader i året
NPE mottok i årene 2017–2021 nesten 
30 000 søknader om pasientskade-
erstatning, noe som tilsvarer rundt 
6000 søknader per år. Flest søknader 
ble mottatt i 2021 med 6550 søknader, 
av disse er 574 relatert til koronavaksiner 
og koronasmitte. I første halvår 2022 
har NPE mottatt 3574 søknader, av disse 
er 483 relatert til koronapandemien. 

Hvis en ser bort fra erstatningssaker 
som er relatert til koronapandemien, 
så har det de siste fem årene vært et 
relativt stabilt antall søknader om 
 pasientskadeerstatning. Tallene knyttet 
til pasientskader som skyldes svikt ved 
helsehjelpen, som for eksempel be-
handlings- eller diagnosesvikt, har 
også ligget stabilt i denne perioden.

Inndelt i medisinske områder er  
det flest søknader innen ortopedi  
(26 prosent), svulst/kreft (12 prosent), 
psykiatri (7 prosent) og nevrologi  
(5 prosent). I tillegg står saker knyttet 
til odonto logi for omtrent 10 prosent 
av den samlete saksmengden. 

1200 klager på avslag i året
I perioden 2017–2021 fikk omtrent  
30 prosent av søkerne medhold i sin 
søknad om pasientskadeerstatning. 
Omtrent 70 prosent fikk avslag på sin 
søknad, og omtrent 36 prosent av de 
som fikk avslag klaget på avslaget. 

6073 søkere klaget på avslaget hos 
NPE, noe som tilsvarer rundt 1200 
søkere per år. 

Mottatte klager på avslag:
• 2017: 1130
• 2018: 1131
• 2019: 1290
• 2020: 1314
• 2021: 1208
• Første halvår 2022: 644

Når en erstatningssøker klager på et 
vedtak fra NPE, blir saken vurdert på 
nytt i NPE med tanke på om det kan 
være grunnlag for NPE å omgjøre ved-
taket. De fleste klagene blir imidlertid 
oversendt til Pasientskadenemnda 
(PSN) i Nasjonalt klageorgan for helse-
tjenesten (Helseklage), som behandler 
klagen. 

Dersom PSN omgjør NPEs avslags-
vedtak, vil saken gå tilbake til NPE for 
beregning av erstatning. Opprettholder 
PSN vedtaket, har den som klager 
mulighet til å bringe saken inn for 
domstolene. Erstatningssøkerne kan 
også påklage NPEs vedtak om erstat-
ningens størrelse. Dersom PSN opp-
rettholder NPEs erstatningsberegning, 
kan også saken bringes inn for dom-
stolene. Saker kan ikke bringes inn  
for domstolene før PSN har behandlet 
klagen.

– Det er effektivt for så vel erstat-
ningssøkerne som helsetjenesten at 
langt de fleste erstatningssakene av-
gjøres innen forvaltningen, og at kun  
et mindre antall saker blir behandlet 
for domstolene, sier direktør Rolf 
Gunnar Jørstad i NPE.

Hva skal til for å få erstatning?
Hovedregelen er at følgende tre kriterier 
må oppfylles for å ha rett til pasient-
skadeerstatning fra NPE:

1. Pasientskaden må skyldes  
svikt ved ytelsen av helsehjelp
Pasienten må ha fått en skade som 
skyldes behandling, undersøkelse, 
diagnostisering eller oppfølging. En 
slik pasientskade kan være både forbi-
gående og varig. For å gi rett til erstat-
ning må pasientskaden skyldes en eller 
annen form for svikt ved helsehjelpen, 
typisk behandlingssvikt. Dersom skaden 
skyldes den sykdommen pasienten ble 
behandlet for, har pasienten ikke krav 
på erstatning.

I noen helt spesielle tilfeller kan man 
få erstatning selv om det ikke har skjedd 
en svikt i behandlingen. Dette gjelder 
dersom skaden er spesielt stor og 
uventet.

2. Pasientskaden må ha ført til  
økonomisk tap og/eller et varig mén
Pasientskaden må som hovedregel ha 
ført til et økonomisk tap. Formålet  
med erstatningen er altså å dekke 
 inntektstap eller utgifter som skyldes 
pasientskaden. Har det oppstått en 
varig og betydelig pasientskade, har 
pasienten krav på menerstatning.  
Med varig menes vanligvis at pasient-
skaden varer i en periode på minst ti år. 
Med betydelig menes at pasientskaden 
må gi en medisinsk invaliditet på minst 
15 prosent. Krav på menerstatning 
gjelder uavhengig av om det har 
 oppstått et økonomisk tap. 

Stabile tall om pasientskadeerstatning
Norsk pasientskadeerstatning (NPE) har de siste fem  
årene mottatt et stabilt antall søknader om pasientskade-
erstatning. Omtrent 30 prosent får medhold på sine 
 søknader, mens 70 prosent får avslag. Omtrent 36  
prosent klager på avslaget.

Av kommunikasjonsrådgiver Marius Morstøl Jenssen i Norsk pasientskadeerstatning
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Dersom pasienten dør som følge  
av pasientskaden kan de etterlatte få 
erstatning for tap av forsørger og andre 
utgifter i tilknytning dødsfallet.

Hvis det økonomiske tapet er under 
10 000 kroner, kan pasienten ikke kreve 
erstatning fra NPE, så sant det ikke har 
oppstått en varig og betydelig skade. 
Pasienten kan i stedet henvende deg 
direkte til det behandlingsstedet der 
skaden skjedde. Grensen på 10 000 
kroner gjelder ikke for saker som gjelder 

følger av koronavaksinen. I de sakene 
er det ingen nedre beløpsgrense. 

Dersom pasienten har hatt forbigå-
ende plager eller en dårlig opplevelse, 
men ikke et økonomisk tap, vil  
vedkommende ikke få erstatning. 
 Pasienten kan heller ikke få erstatning 
for «tort og svie» fra NPE.

3. Pasientskaden må ikke være foreldet
Pasienten kan søke om pasientskadeer-
statning innen tre år etter at pasienten 

burde ha forstått at det er behand-
lingen eller mangel på behandling  
som har ført til skaden. 

Fokus på pasienten, ikke enkeltpersonell
NPEs samfunnsoppdrag er å ta stilling 
til erstatningskrav fra pasienter som 
mener de er påført en skade i møtet 
med helsetjenesten, samt utbetale 
erstatning til de som har krav på det. 

– Vi kan forstå at så vel helseperso-
nell som behandlingsmiljøer kan opp-
leve det som krevende når det kommer 
en henvendelse fra NPE. Alle ønsker  
jo å gjøre en god jobb! For oss i NPE  
er det viktig å minne om at ved utred-
ningen av om pasienten er påført en 
skade gjennom en eller annen form for 
svikt ved helsehjelpen, så er det ikke 
vår oppgave å bebreide noen i 
helsetjen esten for skader som har 
skjedd. Vi fokuserer heller ikke på 
enkelthelsepersonell i vår utredning, 
sier direktør Jørstad.  •

Mer informasjon
www.npe.no

•  På nettsidene npe.no finnes fyldig  
statistikk om mottatte saker,  
medhold og avslag, samt klager på avslag.

•  På nettsidene kan pasienten gjennomføre en sjekk 
for å se om hen oppfyller hovedvilkårene for å få 
erstatning.

Rolf Gunnar Jørstad

Illustrasjonfoto: A
ndrey Popov, stock.adobe.com
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Hvert år behandler Norsk pasientskadeerstatning rundt 6000 søknader  
om erstatning. Under to prosent av pasientskadesakene ender i rettsapparatet.

De fleste søksmålene i pasientskade sakene 
avsluttes før saken kommer til rettssalen

Av Live Cathrine Halmø, avdelingsdirektør for pasientskadeerstatning,  
Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten

Foto: C
ecilie B

annow

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten er et forvalt-
ningsorgan under Helse- og omsorgsdepartementet.  

Vi behandler klager på vedtak fra 12 offentlige instanser,  
og er klageinstans i over 50 ulike sakstyper innen juss og 
medisin. Vi er også sekretariat for Pasientskadenemnda, 
Statens helsepersonellnemnd, Klagenemnda for behandling 
i utlandet og Apotekklagenemnda.

Hvis du skal klage på et vedtak, må du sende klagen til 
den instansen som har fattet vedtaket. Dersom de opprett-
holder avgjørelsen sin, sendes klagesaken til Nasjonalt 
 klageorgan for helsetjenesten for ny juridisk vurdering.

Oversikt over mottatte og behandlede klagesaker totalt per år

Periode Nye saker Behandlede saker

Første halvår 2022 1964 2484
2021 3966 4841
2020 4038 4128
2019 3945 4094
2018 3871 3051
2017 3856 2499
2016* 2499 1696

* Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten ble opprettet 1. januar 2016.  
Vi overtok ansvaret for klagesaker fra Helfo 1. januar 2017. Derfor er 
mottatte klagesaker i 2016 en del lavere.

Pasientskadenemnda mottar årlig rundt 2000  
klager på vedtak fra Norsk pasientskadeerstatning
Den norske pasientskadeordningen er blant verdens  
beste erstatningsordninger. Vilkårene for å få pasientskade-
erstatning er:

• Du må ha en skade som følge av svikt i helsehjelpen.
•  Pasientskaden må som hovedregel ha ført til et økonomisk 

tap på minst 10 000 kroner. 
•  Pasientskaden må ikke være for gammel.

Det er Norsk pasientskadeerstatning som behandler s øknad - 
ene. Pasientskadenemnda behandler klager på vedtak fra 
Norsk pasientskadeerstatning. Klagesakene gjelder enten 
avslag på erstatning (erstatningsansvaret) eller størrelsen på 
erstatningsbeløpet (erstatningsutmålingen). Sekretariatet i 

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten utreder klagesakene 
for nemnda, eller fatter vedtak etter delegert myndighet.

De siste årene har Pasientskadenemnda mottatt gjennom-
snittlig 2000 klager på vedtak fattet av Norsk pasientskadeer-
statning.

Oversikt over mottatte og behandlede klager 
på vedtak fra Norsk pasientskadeerstatning per år

Periode Nye saker Behandlede saker

Første halvår 2022 1097 1551
2021 2069 2671
2020 2061 2095
2019 2059 1873
2018 1718 1467
2017 1712 1549
2016 1712 1075

Medholdsprosent i pasientskadesakene 
hos Pasientskadenemnda per år

Periode Omgjorte saker

Første halvår 2022 10 %
2021 9,6 %
2020 11 %
2019 11 %
2018 12 %
2017 8 %
2016 10 %

Det er vanligvis høyere omgjøringsprosent (medholds-
prosent) i klagesaker som gjelder erstatningsbeløpet. 

Få pasientskadesaker havner i retten
Vedtaket i en pasientskadesak er endelig. Det betyr at det 
ikke kan påklages videre i forvaltningen. Vedtaket kan i 
stedet bringes inn for domstolene for rettslig overprøving. 

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten er prosessfull-
mektig når staten ved Pasientskadenemnda saksøkes. Når  
en pasientskadesak behandles i rettsapparatet, er det 
 erstatningssaken og ikke Pasientskadenemndas vedtak  
som  vurderes. 
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Under to prosent av søknadene som Norsk pasientskade-
erstatning mottar hvert år ender i rettsapparatet. Dette 
tallet er egentlig lavere når vi justerer for antall trukne og 
forlikte saker, det vil si saker som ikke ender med hovedfor-
handling. De fleste pasientskadesakene løses derfor i for-
valtningen, uten domstolsbehandling.

Antall stevninger av staten ved Pasientskadenemnda per år

År Antall

2021 188
2020 133
2019 121
2018 97
2017 152
2016 103
2015 192
2014 181
2013 190
2012 175

Andel stevninger av vedtak fra Pasientskadenemnda per år*

År Prosent

2021 7,0 %
2020 6,4 %
2019 6,5 %
2018 6,6 %
2017 10,1 %
2016 10,3 %
2015 13,8 %
2014 8,7 %
2013 12,1 %
2012 12,0 %

* En stevning blir ikke alltid tatt ut i samme år som nemndvedtaket  
er fattet. Tallene tar ikke hensyn til dette, men viser antall mottatte 
stevninger per år delt på antall vedtak fattet av nemnda samme år.

Hovedårsaken til at de fleste søksmålene avsluttes før saken 
kommer til rettssalen, er at sakene trekkes eller forlikes før 
domstolsbehandling. Den vanligste grunnen til at en sak blir 
trukket, er at rettsoppnevnt sakkyndig konkluderer med at 
det ikke var svikt ved helsehjelpen.

Antall trukne søksmål per år på pasientskadeområdet

År Antall  Prosent

2021 67 45 %
2020 41 41 %
2019 52 45 %
2018 52 35 %
2017 62 42 %
2016 61 35 %
2015 73 45 %
2014 49 27 %
2013 47 26 %

Vi forliker også noen saker. Den vanligste årsaken til forlik, 
er at det kommer fram nye opplysninger som ikke har vært 
kjent tidligere eller at saken blir bedre belyst under bevis-
førselen. Forlik skjer som oftest før hovedforhandling, men i 
noen få saker inngås det forlik etter at hovedforhandlingene 
er påbegynt.

Antall forlikte saker per år på pasientskadeområdet

År Antall  Prosent

2021 40 27 %
2020 28 28 %
2019 28 23 %
2018 26 35 %
2017 32 42 %
2016 42 35 %
2015 46 45 %
2014 53 27 %
2013 62 26 %

Gjennomsnittlig frifinnelsesprosent i rettskraftige dommer  
i perioden 2013–2021 er rundt 70 prosent. Den høye fri-
finnelsesprosenten viser at regelverket blir praktisert  
riktig i forvaltningen. 

Frifinnelsesprosent for  
Pasientskadenemnda i rettskraftige dommer per år

År Frifinnelser  Frifinnelses-prosent

2021 34 81 %
2020 24 76 %
2019 25 69 %
2018 43 61 %
2017 37 68 %
2016 54 77 %
2015 30 68 %
2014 62 76 %
2013 43 57 %

Frifinnelsesprosenten regnes utfra sakene det har vært 
hovedforhandling i. 

Viktigheten av sakkyndigarbeid i klagesakene
I behandlingen av pasientskadesakene er sakkyndig medi-
sinsk kompetanse svært viktig, for å sikre et godt beslut-
ningsgrunnlag og ivareta rettsikkerheten på en god måte. 

Det er tidvis krevende å få tak i medisinske sakkyndige,  
og på noen fagområder er det mer krevende enn andre. 
Dersom forvaltningsorganene ikke har slik tilgang til sak-
kyndige, kan det gå ut over blant annet saksbehandlingstiden.

Se helseklage.no for mer informasjon om Nasjonalt klage-
organ for helsetjenesten, sakstyper, de ulike nemndene og 
hvilke sakkyndige vi til enhver tid har behov for.  •
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Det er vanleg at gyn/fødeavdelingar 
i både perifere og sentrale strøk 

ikkje får ein einaste søknad på utlyste 
stillingar. Dette kjem på same tid som 
ei rekke eldre gyneklologar pensjonerer 
seg, og gjer at situasjonen no er drama-
tisk. Et fleirtal av små fødeavdelingar 
held drifta oppe utelukkande ved hjelp 
av korttidsvikarar. Norsk gynekologisk 
foreining har ingen grunn til å tvile på 
kompetansen til slike vikarar, men 
slike løysingar er svært kostbare, gjev 
dårleg kontinuitet og bidreg ikkje til å 
bygge fagmiljø over tid. Det er eit stort 
sprik mellom tilgangen på gynekologar, 
og forventingane i befolkninga til eit 
lokalt fødetilbod.

Dette er ei urovekkande utvikling 
som har vore fokus for fleire medie-
oppslag.1,2, 3 

Dersom denne utviklinga held fram, 
risikerer vi eit fall i kvaliteten på norsk 
fødselshjelp. Norge kan vise til dei 
beste resultata i verden, vi ligg lågast 
på perinatal mortalitet og har samtidig 
ein relativt låg frekvens av sectio og 
alvorlege fødselrifter. Denne kvaliteten 
er resultat av målretta arbeid gjennom 
fleire tiår, men vil kunne rivast ned i 
løpet av kort tid dersom det ikkje 
 lenger finns legar til å bemanne føde-
avdelingane.

Fødselshjelp er spesielt fordi kvaliteten 
kviler på at ein har høgspesialisert 
helsehjelp tilgjengeleg innan relativt 
kort reiseveg for den gravide kvinna, 
noko som kan vere utfordrande gitt 
norsk geografi. På grunn av dette har 
bemanning ved fødeavdelingane blitt 
eit viktig tema i distriktspolitiske 
 diskusjonar. Norsk Gynekologisk 
Foreining er ei relativt lita fagmedi-
sinsk foreining, med knappe seks 
 hundre spesialistar i sjukehus, to 
 hundre og femti kvar av henholdsvis 
LIS og pensjonistar, og eit par hundre 
private spesialistar. For å ha ei fornuftig 
vaktbelasting og kapasitet til å avvikle 
ferie og dekke for sjukdom bør sjølv 
små sjukehus ha minimum åtte legar 
innan faget, medan universitetssjuke-
husa må ha mange fleire legar for å 
kunne ivareta plikter til forsking, 
 utdanning og høgspesialiserte tredje-
linjefunksjonar. Dette misforholdet 
mellom behov og tilgjengelege spesia-
listar gjer det særleg vanskeleg for små 
rurale sjukehus å rekruttere spesia-
listar og halde på LIS innan vårt fag.

Bakgrunnen for en så dramatisk 
endring i bemanningssituasjonen er 
samansett. Hovudårsaka synes å være 
sviktande rekruttering av nye gyneko-
logar, for å erstatte dei som sluttar å 

jobbe på sjukehus. Alle sjukehus med 
fødeavdelingar er avhengige av å ha 
spesialist i gynekologi og obstetrikk i 
kontinuerleg vakt. I Norge er det i dag 
42 fødeavdelingar. Ein tredel er små 
fødeavdelingar, med seks eller færre 
spesialistar som sørger for vaktbered-
skap på fødeavdelingane. Drifta i disse 
avdelingar vert halden oppe ved at 
spesialistane ofte jobbar i full klinisk 
verksemd før og etter ei nattevakt, 
oftast utan primærvakt, i såkalla 
 passive vaktplanar. 

Dette var tidlegare ein vanleg måte  
å sikre vaktberedskap på, og legar 
 godtok å jobbe mykje. Mykje tyder 
imidlertid på at legar som vert utdanna 
no, ikkje er interessert i denne måten  
å arbeide på.4 Ei nyleg gjennomført 
undersøking i Storbritannia fann at 
personar fødde etter 2000 prioriterer 
balanse mellom arbeidslivet og fritida 
høgast ved  yrkesval. 5

Det er et stort fleirtal av kvinner  
som studerer medisin og det er nesten 
utelukkande kvinnelege søkarar til 
LIS-stillingar i gynekologi. Dette er  
en trend i heile Vesten.6

Dette har konsekvensar for både 
bemanninga av avdelingane og varig-
heit av spesialistløpet, fordi livet vert 
delt mellom familien og arbeid i langt 

Utfordringar ved rekruttering  
av legar til spesialiteten gynekologi  
og obstetrikk

Rekrutteringssituasjonen innan gynekologi og obstetrikk har  
blitt gradvis meir krevande dei siste åra, og må no seiast å vere på  
grensa til kritisk. Situasjonen er verst for små sjukehus ruralt, men  
sjukehus over heile landet opplever no mangel på kvalifiserte  
søkarar, både til LIS og overlegestillingar. 

Av Ragnar Kvie Sande, Kvinneklinikken, Stavanger Universitetssjukehus
Kevin Sunde Oppegaard, Gynekologisk avdeling, Helgelandssykehuset HF, Mo i Rana

Ingvil Krarup Sørbye, Fødeavdelingen Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet
Kristine Amundsen, Kvinneklinikken, Universitetssykehuset i Nord-Norge, Tromsø
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større grad enn det som var vanlig for 
tidlegare generasjonar legar.  Det er  
for tida svært få LIS som fullfører 
spesialist løpet i gynekologi i løpet  
av den  normerte tiden på seks år. 

Spesialistar innan gynekologi og 
obstetrikk har ei særleg høg vaktbe-
lasting, barn blir fødde til alle døgnets 
tider, utan hensyn til påske og felles-
ferie, og ein fødsel kan gå frå normal  
til kritisk på få minutt. Fødselshjelp er 
i høgastete grad eit akuttkirurgisk 
fagfelt, men vert paradoksalt nok ikkje 
oppfatta slik.7 Fødselshjelp skiller seg 
ut frå mange andre spesialitetar ved at 
fødande er ein ung populasjon. Helse-
tap hos unge kvinner og ufødde barn 
har stor betydning i form av tapte  
leveår. Avgjerder tekne under ein fødsel 
kan bety skilnaden mellom eit friskt  
liv og eit menneske som blir pleie-
trengande i 80 år.

Med tung vaktbelasting og dårleg 
løn, rekrutterer faget fyrst og fremst 
hardtarbeidande idealistar, med lite 
søvnbehov og ein tanke om at kvinne-
helse er viktig. Det er imidlertid ei 
grense for kor langt ein kan la seg drive 
av idealisme, og etter ti år på sjukehus 
er det mange som prioriterer familie 
og fritid og tar arbeid i privat sektor. 
Der gjer dei sjølvsagt ein god og viktig 

jobb, men løyser i liten grad utfordring - 
ane knytt til fødselshjelp ruralt. Det  
er vekst i den private marknaden  
for gynekologar i urbane strøk, og 
mange ferdigutdanna gynekologar/

obstetrikarar ønsker seg ikkje 
 overlegestilling sjølv på store 

urbane offentlege kvinne - 
klinikkar, men går ut i privat 
sektor straks dei er ferdige 
med spesialiseringa. Det er 
dessverre sjeldan at desse 
kjem attende. Faget vårt har 
såleis også ei utfordring med 
å behalde spesialistane dei 
har klart å utdanne ferdig 

innan fødselshjelpa. Mangel 
på seniorpolitikk og tilpassingar 

for dei som ønskjer å gå ut av ein 
tung vaktturnus på fødeav delinga 

dei siste arbeidsåra gjer at også erfarne 
obstetrikarar kan finne ut at privat 
dagarbeid som gynekolog, utan sete- 
eller tvillingforløsningar midt på natta, 
er betre for både lommeboka og ekte-
skapet dei siste ti åra av arbeids livet. 

Vi trur ikkje alt kan løysast ved å 
kaste pengar på problemet, samtidig er 
det få ting som er meir krevande enn å 
løyse utfordringar utan ressursar i det 

heile. Diskusjonar om distriktspolitikk 
kretsar ofte kring krav om å halde på 
eit godt og desentralt fødetilbod, over-
raskande sjeldan ser ein at det vert 
argumentert for å betre arbeidsfor-
holda til den yrkesgruppa ein er totalt 
avhengig av for forsvarleg drift av ei 
fødeavdeling. Ei berekraftig løysing for 
eit desentralt fødetilbod av høg kvalitet 
kan ikkje berre fokusere på forholda 
lokalt, det er minst like viktig at ein 
aukar rekrutteringa nasjonalt, slik at 
det fins nok spesialistar til å dekke 
behovet for gynekologisk helsehjelp, 
eit akademisk miljø av høg kvalitet, og 
obstetrikarar på vakt ved små sjuke-
hus. Eit nasjonalt rekrutteringstillegg 
for overlegar og LIS innan gynekologi 
og obstetrikk vil vere eit fyrste steg og 
eit viktig signal. Dersom fødeavdel-
ingar i distrikta vert lagde ned, vil det 
auke talet på fødande i meir sentrale 
strøk, og ressurssituasjonen der vil då 
bli ytterlegare strekt. Uansett kvar 
kvinner føder trengs det personell. 
Sentralisering er dermed ikkje en 
 løsning i seg sjølv, fordi det ikke er 
ledig kapasitet på dei større fødeavdel-
ingene. 54 000 fødslar krev like mange 
gynekologar, same kvar kvinna føder.

Berre 66% ville ha 
valt faget igjen,  

og 37,4% fortel at dei 
har vurdert å slutte  
i faget, pga høgt 

 arbeidspress, tunge 
vakter og stort  

ansvar.

Illustrasjonfoto: rh2010, stock.adobe.com
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Det er viktig å snu den negative spi-
ralen og stimulere til auka rekruttering 
til faget, då fleire legar vil gje ei jamnare 
vaktbelasting og eit breiare fagleg miljø 
ved det enkelte sjukehuset, noko som 
igjen vil gjere faget meir attraktivt for 
unge legar som skal velge veg. Mindre 
sjukehus som har lykkast i å rekruttere 
og halde på kompetanse har gjort aktiv 
bruk av LIS-stillingar; legar som er 
utdanna ved eigen institusjon og som 
har eller får lokal tilknyting, har større 
sannsyn for å bli verande. Mange byter 
arbeidsplass i løpet av karrieren, nokre 
går over til andre spesialitetar, men 
dersom ein aukar talet på utdannings-
stillingar nasjonalt, vil det på sikt gje 
fleire spesialistar, både til å dekke 
 behovet for gynekologisk helsehjelp, 
eit akademisk miljø av høg kvalitet,  
og obstetrikarar på vakt ved små sjuke-
hus. Det kan vere krevande å opprette 
nye LIS-stillingar, både økonomisk  
og organisatorisk, vi tenker derfor  
at sjukehus med eit ikkje utnytta opp-
læringspotensiale bør stimulerast 
 økonomisk til å opprette slike, då 
 gevinsten på sikt er betydeleg, ikkje 
berre som rekruttering, men også i 
form av eit betre fagleg miljø. 

Et annet viktig rekrutteringstiltak 
ville være å innføre 3-delt LIS 1 teneste 
i sjukehusåret, med fire månader ten-
este på gynekologisk og fødeavdeling. 
Dette har Akershus Universitetssjuke-
hus hatt god erfaring med i over 20 år. 
Dette bidrar til at nyutdanna legar blir 
introdusert til faget og ville kunne 
vurdere gynekologi som spesialitet på 
lik linje med andre store fag som indre-
medisin og kirurgi/ortopedi. Dermed 

ville LIS 1 på vakt kunne ta seg av pasi-
entar som vert henviste som øyeblikke-
lig hjelp for gynekologiske problem-
stillingar. Dette ville igjen gjere at 
nyutdanna legar blir opplærte til å 
vurdere og utgreie akutte tilstandar 
innan vårt fag. Dagens praksis er som 
regel at LIS 1 berre får hospitere ei 
veke på gynekologiske avdeloingar i 
løpet av sine seks månader kirurgisk 
teneste. Gynekologiske pasientar og 
fødselskvinner vert i stor grad skjerma 
frå resten av legane på sjukehus, og 
vert som regel sende direkte til gyne-
kologane og fødeavdelingane. Fleire 
LIS 1 på gynekologiske og fødeavdel-
ingar i sjukehusåret ville gje viktig 
erfaring fram mot distriktsturnus, då 
desse legane vi ha verdifull erfaring i 
forhold til vanlege problemstillingar i 
kvinnehelsa for primærhelsetenesten.

Det manglar spesialistar innan vårt 
fag på alle felt, også ved større sjuke-
hus, men små rurale sjukehus kjenner 
absolutt dette mest på kroppen. For å 
bli spesialist i gynekologi og obstetrikk 
er det nødvendig å vere ei tid på eit 
større sjukehus for å lære avansert 
obstetrikk og kreftbehandling, tidlegare 
gruppe 1 teneste. Enkelte har tatt til 
orde for at ein på same måte skal kreve 
at legar i utdanningsstilling skal ha noko 
tid på mindre sjukehus; obligatorisk 
gruppe 2 teneste. Det er ofte lettare å 
sleppe til på operasjonsstovene på små 
sjukehus, og desse har ofte ei fordeling 
mellom overlegar og LIS som er gunstig 
for læring. Læringsutbyttet ved slik 
teneste kan vere godt, imidlertid kan 
ein ikkje hevde at det er nødvendig for 
å bli spesialist. Obligatorisk gruppe  

2 teneste blir då synonymt med tvangs-
flytting av distriktspolitiske hensyn; 
ein praksis som historisk sett har vore 
lite brukt og då i land vi absolutt ikkje 
likar å samanlikne oss med.

I samband med den alvorlege rekrut-
teringssituasjonen faget vårt står over-
for, har Norsk Gynekologisk Foreining 
utført ei undersøking blant våre med-
lemmer. Her kjem det fram at dei viktig - 
aste grunnane til å velgje dette faget 
har vore det at faget er allsidig, kirur-
gisk og praktisk retta, samt ein tanke 
om at kvinnehelse er viktig. Berre 66 % 
ville ha valt faget igjen, og 37,4% fortel 
at dei har vurdert å slutte i faget. Våre 
medlemmer fortel at høgt arbeids-
press, tunge vakter og stort ansvar utan 
tilsvarande løn er dei viktigaste årsakene 
til at dei har vurdert å skifte spesialitet. 

Rekrutteringssituasjonen for faget 
gynekologi og obstetrikk i Norge er 
alvorleg, og vil utvikle seg til å bli 
 kritisk i løpet av kort tid dersom ein 
ikkje gjer noko aktivt for å løyse pro-
blemet. Faget er i utgangspunktet 
 attraktivt, men kombinasjonen av 
 tunge vakter, høgt arbeidspress og ei 
løn som ikkje står i forhold til ansvaret 
gjer at fråfallet er stort. Norsk Gyneko-
logisk Foreining tenker at det er nød-
vendig med eit aktivt løft, og at ein 
ikkje kan forventa å løyse dette gratis. 
Norsk Gynekologisk Foreining foreslår 
eit rekrutteringstillegg for LIS og over-
legar i gynekologi og obstetrikk, samt 
aktiv bruk av utdanningsstillingar og 
seniorpolitiske grep som mulege tiltak 
for å betre rekrutteringa til og hindre 
fråfallet frå faget gynekologi og obste-
trikk.  •

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

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

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

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

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

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

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

EN PODCAST OM
KREFTBEHANDLING OG MYE MER

Hør dyktige fagfolk med meninger i 
samtale med Jan Lohne. 

Vi er her for å flytte grenser.
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Referanser:
1  https://www.nrk.no/vest foldogtelemark/gynekologmangel_-mari-hadde-blodninger-og-fikk-beskjed-om-vente-

tid-pa-4_5-maneder-1.15864243; 
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Utvalgt produkt- og sikkerhetsinformasjon for VENCLYXTO▼ (venetoklaks) – kronisk lymfatisk leukemi1 

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

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

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

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

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

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

EN PODCAST OM
KREFTBEHANDLING OG MYE MER

Hør dyktige fagfolk med meninger i 
samtale med Jan Lohne. 

Vi er her for å flytte grenser.

         God lytting!
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Hvert patologilaboratorium i Norge 
produserer mange tusen diagnoser 

i året med høy presisjon. Det ligger et 
stort arbeid bak hver prøve og mye av 
arbeidet er manuelt og kan foreløpig 
ikke erstattes av maskiner eller roboter. 
Utviklingen i presisjonsmedisin har med- 
ført sterkt økende krav til sub klassifi-
sering og molekylærpatologiske under-
søkelser, som Next Generation Sequen-
cing (NGS), Nanostring (ex. Prosigna), 
en lang rekke prediktive immunmarkører 
og andre analyser. Høyere krav til presi-
sjon har tvunget frem subspesialisering 
som styrker kvaliteten på diagnostikken.

I sum fører dette til mer arbeid per 
prøve som vil kreve økte ressurser 
både økonomisk og i form av flere 
stillinger fremover. 

STYRKER
•   Patologi er et fasinerende og grunn-

leggende fag i moderne medisin.  
•   Tverrfaglig samarbeid med kliniske 

spesialiteter, spesielt kirurger, onko-
loger og røntgenleger, medfører økt 
kvalitet i diagnostikk og behandling. 

Det gir også gjensidig synergi 
 mellom spesialister i sykehuset. 

•   Rask og spennende utvikling i faget, 
spesielt med molekylærpatologiske 
undersøkelser for bruk i person-
tilpasset medisin.

•   Det er gode muligheter til å forske 
og patologene er sentrale blant annet 
i translasjonelle studier. Laboratoriene 
forvalter et stort biobankmateriale.

•   Patologifaget er sentralt i profesjons-
studiet i medisin og andre helsefag.

•   Patologene bruker tid på kvalitets-
sikringsarbeid og akkreditering 
(ISO-15189 standard).

•   Obduksjonsvirksomhet er fortsatt 
sentral for dødsårsaksregisteret og 
som kvalitetssikring av diagnostikk 
og behandling i og utenfor sykehus.

•   Arbeidstiden er i hovedsak på dagtid 
med begrenset vaktbelastning.

SVAKHETER
•   Høyere krav til presisjon har tvunget 

frem subspesialisering som styrker 
kvaliteten, samtidig som dette fører 
til økt sårbarhet i et fag med rekrut-

teringsutfordringer av spesialister. 
•   Svak rekruttering har flere årsaker: 

o   Patologene er «usynlige»  
i  k linikken. 

o   Lønnen kan ikke konkurrere  
med kliniske fag. 

o   20 % av patologene er over 60 år 
og 40% er over 50 år. Det haster 
med å rekruttere og utdanne leger 
i spesialisering (LIS) for å erstatte 
denne kompetansen. Rekrutte-
ringssvikten ses på overlegestill-
inger mens det fortsatt er søkere 
på LIS-stillinger. 

o   Patologifaget har fått mindre plass 
i medisinstudiet og studentene får 
dermed mindre innsyn i patolog-
ens virke. 

MULIGHETER
•   Diagnostikken er blitt svært avansert 

de siste årene, og patologene har nå 
en sentral rolle i skreddersydd pasi-
entbehandling. Dette er et spennende 
område i rask utvikling der patologer 
må integrere alle aspekter av infor ma  - 
sjon, fra klinisk bilde til genuttrykk.

Patologifaget
- hvordan skal vi sikre  
kreftdiagnostikken i fremtiden?

En patologs diagnose setter premissene for kreftbehandlingen og har dermed en  
meget sentral rolle i alle pakkeforløp med mistanke om kreft. Med økende gjennomsnitts- 
alder i befolkningen følger også økning i antall krefttilfeller og dermed betydelig økt 
 arbeidsbelastning for patologene. 

av Styret i Den Norske Patologforeningen
Elin Mortensen, leder, Hanna M. Eng, styremedlem, Lars Gustav Lyckander, nestleder,  

Marit Valla, styremedlem Siri Schøne Ness, styremedlem Sura Aziz, kasserer, Mia Medlie, styremedlem
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•   Digitalisering av vevs- og celleprøver 
åpner for en rekke muligheter.  Digi - 
taliseringen vil bedre vår  arbeids  - 
hverdag for eksempel i tverrfaglige 
møter og ved konsultasjoner. Det  
vil være en ressurs i utdanning (kurs  
og studentundervisning).  Digitale 
teknikker vil åpne for  maskindrevne 
analyser og beslutningsstøtte.

•   Kunstig intelligens (KI) har potensiale 
til å supplere og på sikt mulig av-
hjelpe patologene. 

•   Bedre markedsføring av faget i 
 medisinstudiet kan inspirere flere  
til å velge dette spennende faget

•   Faget ligger til rette for forskning, 
med mange teknikker og et rikholdig 
vevsmateriale (biobanker) 

UTFORDRINGER 
Følgende forhold vil utfordre patolog-
ene i tiden fremover:
•   Økende antall eldre i befolkningen 

vil føre til økt antall krefttilfeller. 
•   Innføring av nye metoder, som NGS, 

er tidkrevende og blir implementert 
over hele landet for å gi pasienter 
likt helsetilbud. 

•   Lange svartider på prøver er uheldig 
for utredning og behandling av kreft 
og andre sykdommer, og svartiden 
forlenges ytterligere ved økte krav  
til hver prøve.

•   Kvalitetsarbeid må «konkurrere  
om tiden» med daglig rutinearbeid. 

•   Innføring av flere screeningpro-
grammer fører til økt mengde vev- 
og celleprøver. Nylig ble det innført 
screeningprogram for tykk- og 
 endetarmskreft. 

•   Høyere krav til presisjonsdiagnostikk. 
•   Subspesialisering er nødvendig for å 

opprettholde et høyt nivå i forhold 
til internasjonale retningslinjer

•   Naturlig avgang av erfarne og dyktige 
patologer

•   Det er krevende å rekruttere spesia-
lister til bistillinger ved universitetene 
som igjen vil ramme utdanningen av 
unge leger. 

•   Patologer bruker det aller meste av 
sin tid på diagnostikk av prøver og 
tiden til forskning blir stadig mindre. 
Det er krevende å rekruttere kollegaer 
til forskningsprosjekter. 

•   Det er krevende å rekruttere pato-
loger til verv i faggrupper og til 
 styreverv.

KONKLUSJON
Rekrutteringssituasjonen for patologer 
er alvorlig og dette vil bli kritisk i de 
nærmeste årene. Økte krav til patolog-
enes rolle, som skissert over, fører til  
et behov for betydelig flere stillinger. 
Dette vil medføre økte kostnader for 
sykehusene men er helt nødvendig. 
Lønnsnivået må være konkurranse-
dyktig med kliniske fag og rekrut-
teringstillegg bør vurderes. Attraktive 
seniorpolitiske grep er også viktig. 

Uten akutt og betydelig rekruttering 
av patologer kan vi ikke sikre kreft-
diagnostikken i fremtiden.  •

         «Uten akutt og betydelig rekruttering 
  av patologer kan vi ikke sikre kreftdiagnostikken  
                     i fremtiden» 

Rekruttering
Overlegen har nå en liten serie med artikler 

om rekruttering. Se Overlegen 1 og 2 for 2022 med tidligere 
artikler om temaet.

Illustrasjonfoto:  StockPhotoPro, stock.adobe.com
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Små og mellomstore syke - 
hus har utfordringer 

med rekruttering, og flere 
sykehus har ikke lenger 
ansatt spesialist i medisinsk 
biokjemi etter at forrige 
generasjon gikk over i 
 pensjonistenes rekker uten  
å bli erstattet. Når man først 
er havnet i en slik situasjonen 
har en mistet muligheten  
til selv å utdanne nye spesia-
lister og er avhengig av 
 «import» fra et universitets-
sykehus eller fra utlandet. 
Som for andre spesialiteter 
gjør kombinasjonen av faste 
stillinger og familieetable-
ring at de nyutdannede 
 spesialistene er mindre 
mobile enn tidligere.

Er så det et problem? 
Medisinsk biokjemi er et av 
fagene der Legeforeningen  
i sin rapport om spesialistut-
danningen fra 2009 konklu-
derer med at antatt etter-
spørselsvekst i årene frem - 
over er null.  Undertegnede 
er ikke enig i den vurder-
ingen. 

Medisinsk diagnostikk er  
i konstant endring, og labo-
ratoriemedisin er en sentral 
komponent i de fleste pasi-
entforløp. Det er anslått at 
70% av medisinske beslut-
ninger helt eller delvis base-
res på laboratorieresultater. 
Ved vårt laboratorium har vi 
de siste 10 år registrert en 

årlig vekst i analysevirksom-
heten på 3 – 5 prosent, mer 
enn hva som kan forklares 
med endringer i pasient-
populasjonen. Samtidig som 
vi ser en økende bruk av 
laboratorietjenester er det 
også dokumentert at under-
forbruk medfører forsinkelse 
i diagnostikk og behandling 
med økt belastning for 
 pasientene og helsevesenet 
som resultat. Vi har en stor 
utfordring i å sikre at rett 
analyse blir rekvirert på rett 
pasient til rett tid, og det er 
et kontinuerlig behov for  
å utdanne/etterutdanne 
kolleger om riktig bruk og 
nye muligheter i laboratoriet. 
Kampanjen «Kloke valg» er 
et eksempel på dette arbei-
det, og spesialister i medi-
sinsk biokjemi er en viktig 
leverandør av evidensbaserte 
råd for beslutningstakere.

I ny studieordning er faget 
medisinsk biokjemi lite 
synlig og undervises stort sett 
integrert med de kliniske 
fagene av kolleger som 
 naturlig nok har sitt hoved-
fokus på andre deler av 
medisinen. Vi ser en ned-
skalering av undervisnings-
tid som tildeles medisinsk 
biokjemi. Studentene får 
høre om hvordan resultatene 
fra laboratoriet anvendes i 
klinikken, mindre om hvor-
dan resultatene fremkom-

mer, hvilken kunnskap/
dokumentasjon som ligger 
bak en test sine diagnostiske 
egenskaper og hva som kan 
påvirke resultatet ut over 
pasientens helsetilstand.  
De hører dermed lite om 
hverdagen til en spesialist i 
medisinsk biokjemi. Dette 

påvirker kanskje andelen 
nyutdannede leger som 
vurderer medisinsk bio-
kjemi som yrkesvei.

Et medisinsk laboratorium 
produserer mange millioner 
resultater hvert år med en 
ekstremt høy riktighet og 
presisjon. Rekvirentene 

Rekruttering og medisinsk biokjemi
Medisinsk biokjemi er en liten spesialitet med 89 yrkesaktive spesialister  
under 70 år ifølge Legeforeningens oversikt fra 2021. Flertallet av spesialistene  
er ansatt ved de store universitetssykehusene og det er også her de fleste  
LIS blir utdannet. 

Av Morten Lindberg, leder, Norsk forening for medisinsk biokjemi››
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tenker ikke så mye over 
hvilket arbeid som ligger 
bak denne produksjonen så 
lenge alt fungerer som det 
skal (det skal de heller ikke 
behøve!). 

Laboratorielegen samar-
beider tett med bioingeniør-
ene som utgjør den største 
faggruppen ved medisinske 
laboratorier. Bioingeniører 
har høy kompetanse på 
analysevirksomhet og kan 
selvstendig drifte mange av 
oppgavene i et medisinsk 
laboratorium. Imidlertid 
oppstår regelmessig pro-
blemstillinger der medisinsk 
kompetanse er ønskelig eller 
helt nødvendig for å ta gode 
beslutninger.

Arbeidsdagen til en spesi-
alist i medisinsk biokjemi  
er variert og meningsfylt. 

Avhengig av arbeidssted er 
dagen delt mellom rutine-
oppgaver som vurdering av 
spesialundersøkelser og 
ikke-kvantitative analyser 
(for eksempel proteinelek-
troforeser), veiledning av 
rekvirenter ved valg av 
 analyse og tolkning av svar, 
evaluering av nye metoder, 
kvalitetsovervåkning av 
virksomheten, og videre-
utvikling av faget gjennom 
forskning initiert i laborato-
riet eller i samarbeid med 
kliniske kolleger. 

Medisinsk biokjemi er  
en spesialitet med kontakt-
punkter mot de fleste medi-
sinske fagområder. En viktig 
funksjon er å ivareta kom-
munikasjon med våre rekvi-
renter ved henvendelser om 
diagnostisk utredning av 

enkeltpasienter, etablering 
av pakkeforløp for pasient-
grupper og når det oppstår 
tvil om resultatet med 
spørsmål om feilmåling  
eller interferenser. 

I laboratoriemedisin ligger 
et stort potensiale for å  
heve kvaliteten på helse-
tjenestene uten bruk av økte 
ressurser gjennom å utnytte 
tilgjengelig data bedre. 
 Medisinsk kompetanse på 
laboratoriet er avgjørende 
for å lykkes med denne opp-
gaven. Gjennom å verifisere 
referanseintervaller og be-
slutningsgrenser lokalt 
 sikrer en optimal diagnos-
tisk nøyaktighet ved det 
enkelte laboratorium. En av 
de store gullgruvene i labo-
ratoriet er enorme mengder 
godt strukturerte data, lett 

tilgjengelig for analyse. Inn - 
føring av kunstig intelligens 
(KI) og maskinlæring gir 
helt nye muligheter for 
 raskere diagnostikk, bedre 
risikostratifisering og mer 
persontilpasset medisin. 
Utviklingen av faget grenser 
tett opp mot bioinformatikk, 
men medisinsk kompetanse 
er avgjørende for å kunne 
lage gode modeller. Det er 
vist at KI-algoritmer basert 
på laboratorieresultater fra 
primærhelsetjenesten er 
gode verktøy for å finne 
pasienter med høy risiko for 
pre-symptomatisk cancer. 
Spesialist i medisinsk bi-
okjemi kan lokalt optimali-
sere bruken av laboratoriet 
gjennom «refleks- og reflek-
tiv testing», det vil si auto-
matiske algoritmer eller 
tilleggs-rekvirering etter 
individuell vurdering av 
kliniske opplysninger og 
øvrige resultater hos den 
enkelte pasient. Ved hjelp  
av elektroniske verktøy kan 
laboratoriet sette grenser for 
«minste retesting intervall» 
ved å sperre for muligheten 
til å rekvirere samme analyse 
hyppig når dette har liten 
hensikt. Dette er bare noen 
eksempler på hvordan vi kan 
bidra til å utnytte ressursene 
i helvevesenet bedre. For å 
kunne innføre slike endringer 
på laboratoriet kreves 
imidler tid medisinsk kom-
petanse og god kommunika-
sjon med lokale klinikere.

Det mangler ikke på 
 arbeidsoppgaver. Pasienten, 
sykehusene og helse-Norge 
er tjent med et sterkt korps 
av spesialister i medisinsk 
biokjemi. Til det må vi sikre 
rekrutteringen fremover, 
også på små og mellomstore 
sykehus. •

Illustrasjonfoto: B
lue Planet Studio, stock.adobe.com
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•  Hyppigst rapporterte bivirkninger er gastrointestinale (svært 
vanlige, ≥1/10), inkludert kvalme, diaré, forstoppelse og oppkast. 
De fleste episodene var milde til moderate, og forbigående 
(avtok innen noen få dager eller uker). Unngå væskemangel

•  Gallesten og kolecystitt: Høyere frekvens observert, kan delvis 
forklares med vektreduksjon

•  Økt hjertefrekvens observert 
•  Kombinasjon med SU preparater og/eller insulin kan øke risiko 

for hypoglykemi. Vurder dosereduksjon av SU og/eller insulin 
ved oppstart

•  Skal ikke brukes under graviditet eller amming
•  Saxenda® skal seponeres dersom tilstrekkelig effekt uteblir

Kan benyttes uten  
dosejustering Anbefales ikke

Alder Voksne < 75 år: Ikke nødvendig 
med dosejustering. Barn/ungdom 
> 12 år: Doseopptrapping til 
maks. tolererte dose

Eldre ≥75 år
Barn/ungdom under 12 år

Nyre funksjon Lett eller moderat nedsatt 
(kreatininclearance  
≥30 ml/min)

Alvorlig nedsatt  
(kreatininclearance  
<30 ml/min) inkludert  
terminal nyresykdom

Hjertesvikt NYHA klasse I-III NYHA klasse IV

Lever funksjon Mild eller moderat  
nedsatt Bør brukes med  
forsiktighet

Alvorlig nedsatt

Utvalgt sikkerhetsinformasjon4

Saxenda® skal 
injiseres subku-
tant i abdomen, 
i låret eller i 
overarmen én 
gang daglig.

0,6 mg 1,2 mg 1,8 mg 2,4 mg 3,0 mg

UKE 1 UKE 2 UKE 3 UKE 4 UKE 5

VEDLIKEHOLDSDOSEDaglig injeksjon

Dosering- en injeksjon uavhengig av måltid6

Husk 
å forskrive 

nåler til  
injeksjon

Saxenda® refunderes per i dag etter søknad til HELFO om  
individuell refusjon7 for voksne med følgende BMI, eller  
ungdom ≥12 år med BMI tilsvarende:

•  ≥40 kg/m² (fedme grad 3) eller

•  ≥35 kg/m² (fedme grad 2) og

• en vektrelatert tilleggssykdom eller

•  en tilleggslidelse/-sykdom som øker risikoen for alvorlig  
fedmerelatert sykdom

For oversikt over aktuelle diagnosekoder  
se vilkårene for liraglutid i fulltekst på  
Helsedirektoratets nettsider.

For voksne stilles det krav til at Mysimba skal 
være forsøkt først eller dokumentert uegnet.

Saxenda® (liraglutid) pris8

Kr 2971,00 per pakning a 5x3 ml. En pakning er tilstrekkelig til 30 
dagers bruk ved anbefalt vedlikeholdsdose (3,0 mg/dag)

Reseptgruppe, refusjon og pris7-9

• Informer pasienten om at gastrointestinale bivirkninger kan 
forekomme i løpet av de første ukene av behandlingen og avtar 
vanligvis innen noen få dager eller uker med fortsatt behandling.

Ikke glem viktigheten av livsstilsendringer, kosthold og fysisk 
aktivitet etter oppstart med Saxenda®

Råd til pasient om bivirkninger5

Tiltak som kan redusere forekomst av kvalme:
• Reduser måltidsstørrelsen
• Spis saktere
• Avslutt måltidet ved metthetsfølelse
• Unngå fettrike måltider
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Som supplement til

 diett/sunt kosthold

 økt fysisk aktivitet

Saxenda®  
GLP-1-analog til behandling 
av overvekt og fedme1

Figuren er utarbeidet av Novo Nordisk basert på referanse 2.

Δ I studien SCALE: Fedme og prediabetes, ble 3731 personer med fedme (BMI ≥ 30 kg/m2) eller overvekt (BMI > 27 kg/m2) og 
prediabetes ved screening behandlet med Saxenda® 3 mg eller placebo i ett år. Livsstilsintervensjoner i form av diett 
med energirestriksjoner og mosjonsveiledning var bakgrunns-behandling for alle pasientene. I Saxenda®-armen ble det 
observert en gjennomsnittlig vektreduksjon på (95% KI) - 8,0% og -2,6 % for placebogruppen, en differanse på -5,4%  
(-5,8 til -5,0). Hos pasienter som fikk Saxenda® og fullførte alle planlagte besøk (71,9%), ble det observert en vektreduksjon på (95% 
KI) - 9,2%, en differanse på -5.7% for placebogruppen (-6.3 til -5.1).2,3

Saxenda® Placebo "Last observation carried forward" (LOCF)

* p < 0,001 vs placebo2

SCALE: Fedme og prediabetes - 9,2% endring i kroppsvekt fra 
baseline etter 1 år 2,3Δ
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Du kan lese mer om Saxenda® på vår nettside: www.saxenda.no

Voksne:
Saxenda® er indisert som supplement til diett med redusert kalori inntak og 
økt fysisk aktivitet for vektkontroll hos voksne pasienter med initial BMI 
(Body Mass Index) på:
• ≥30 kg/m² (fedme) eller
•  ≥27 kg/m² til <30 kg/m² (overvekt) ved forekomst av minst én vektrelatert 

komorbiditet, som dysglykemi (prediabetes eller diabetes mellitus type 2), 
hypertensjon, dyslipidemi eller obstruktiv søvnapné.

Behandling med 3,0 mg Saxenda® daglig skal seponeres etter 12 uker, dersom 
pasienten ikke oppnår vektreduksjon på minst 5 % av opp rinnelig kroppsvekt.

Ungdom ≥12 år:
Saxenda® er indisert som supplement til et sunt kosthold og økt fysisk 
aktivitet for vektkontroll hos ungdom ≥12 år med fedme (BMI tilsvarende 
≥30 kg/m2 som interna sjonal grenseverdi hos voksne, se tabell i SPC eller 
på www.felleskatalogen.no) og kroppsvekt >60 kg. 

Behandling med 3,0 mg Saxenda® daglig, eller maks. tolererte dose, skal 
seponeres og reevalueres etter 12 uker, dersom pasienten ikke oppnår 
reduksjon i BMI eller BMI z-score ≥4 %.

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

Indikasjoner1

Novo Nordisk Norway AS
Nydalsveien 28 · Postboks 4814 Nydalen · 0484 Oslo
E-post: Kundeservice-norge@novonordisk.com · www.novonordisk.no
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WHO startet arbeidet med å utrydde 
poliomyelitt i 1988. Arbeidet har vært 
vanskelig, med mange tilbakeslag, men 
i løpet av de siste årene er vi kommet 
veldig nær utryddelse av vilt polio-
virus. Vilt poliovirus type 2 og 3 er 
utryddet i hele verden. Vilt poliovirus 
type 1 finnes i dag bare i to land, 
 Afghanistan og Pakistan, og selv der 
har det vært færre tilfeller de siste par 
årene enn noen gang før. Så langt er 
situasjonen lovende.

For å utrydde polio har det i hoved-
sak vært brukt oral, levende poliov-
aksine. Fordi vaksinen er levende, kan 
den i sjeldne tilfeller gi poliosykdom 
med lammelser (ca. 1:1mill. doser). 
Verre er at hvis vaksinevirus får mulig-
het til å sirkulere i en lite immun be-
folkning, kan det etter hvert mutere 
mot høyere virulens, og etter sirkula-
sjon i et år eller mer gi nesten like stor 
risiko for lammelser som villviruset. 
Slike virus, kalt «sirkulerende vaksine-
derivert poliovirus» (cVDPV), har 
gjennom de siste årene gitt utbrudd 
med lammelser i en rekke afrikanske 
og noen asiatiske land, og er også årsak 
til langt flere tilfeller av lammelser enn 
villvirus i Pakistan. Det er særlig type 2 
som gir slike utbrudd (cVDPV2). Vilt 

poliovirus 2 ble utryddet for mange år 
siden, og i 2016 ble polio 2 tatt ut av 
den perorale levende vaksinen. Det har 
nok medvirket til fallende immunitet 
og økende sirkulasjon av vaksineviruset 
der det fantes.

I land der man bruker levende 
 virusvaksine, er det helt vanlig å finne 
vaksinevirus i både pasientprøver og 
miljøprøver. Besøk av personer vaksi-
nert med levende vaksine kan være 
nok til at vaksinevirus dukker opp i 
miljøprøver også i vår del av verden. 
Men når viruset endrer seg, først til 

vaksinelignende virus og etter hvert  
til cVDPV, tyder det på at det foregår 
virussirkulasjon i det aktuelle området. 
Hvis samtidig vaksinasjonsdekningen  
i området er lav, øker det også risikoen 
for at det vil oppstå sykdomstilfeller. 
Det er det vi nå ser i land ikke så langt 
fra oss. Og det er viktig å huske at de 
aller fleste som smittes ikke blir syke 
– bare noe mellom 1 av 100 og 1 av  
1000 smittede (avhengig av alder)  
får lammelser. 

I USA (New York State) har en 
 person med lammelser fått påvist  

Er poliomyelitt på vei tilbake?
Lenge har vi trodd at poliomyelitt var en nærmest utryddet sykdom,  
i hvert fall i vår del av verden. Men i løpet av de siste månedene har det vært  
rapportert om et poliotilfelle i USA, funn av poliovirus i miljøprøver i USA  
og England og bekymring for polioutbrudd i Ukraina. Hva skjer?

Av Hanne Nøkleby, fagdirektør,  
Avdeling for smittevern og vaksine,  

Folkehelseinstituttet

››

       «Å holde polio borte krever fortsatt  
           vaksinasjon, årvåkenhet og oppfølging»

Illustrasjonfoto: w
ladim

ir1804, stock.adobe.com
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cVDPV2. Sekvensering viser så store 
forandringer fra vaksineviruset at 
 viruset sannsynligvis har sirkulert i 
minst et år. Personen var uvaksinert. 
Han bodde i et område der vaksina-
sjonsdekningen er lav (1). Beslektede 
virus er påvist i kloakken i nærheten, 
men også i New York City, London og 
Israel. Det er altså grunn til å tro at det 
pågår en betydelig virussirkulasjon 
over landegrensene. 

I Nord-London, i et område med  
lav vaksinasjonsdekning, er det flere 
ganger påvist poliovirus i kloakken.  
I begynnelsen av 2022 fant man 
 vaksinelignende virus, men nå er det 
også funnet cVDPV2. Man må altså  
tro at viruset har fortsatt å sirkulere  
i befolkningen i London, og utvikle 
ytterligere virulens. (2)

Det er bare en ting å gjøre: få opp 
vaksinasjonsdekningen! Derfor går nå 
helsemyndighetene flere steder i USA 
nå ut med sterke vaksinasjonsanbefal-
inger. Etter virusfunn i flere miljø-
prøver erklærte guvernøren i New 
York unntakstilstand (disaster) for 
polio i hele staten fra 9. september og 
frem til vaksinasjon er gjennomført, 
foreløpig til 9. oktober. 

I London tilbys vaksine til alle barn, 
og det er startet vaksinasjonskampan-
jer i det aktuelle området. 

Ukraina har lenge hatt en lav vaksi-
nasjonsdekning. Risikoen for poliout-

brudd har vært diskutert i flere år. I 
fjor ble cVDPV2 oppdaget i et større 
område. Landet startet en vaksina-
sjonskampanje rettet mot alle ikke 
fullvaksinerte barn mellom 6 måneder 
og 6 år 1. februar i år, og gjennomfører 
denne tross krigen (3). 

Hva betyr dette for Norge? Sannsyn-
ligvis svært lite, fordi vi er så heldige at 
vi har høy dekning av barnevaksinene i 
alle deler av landet. Risikoen er riktig-
nok betydelig for at det kan komme en 
person med vaksinevirus eller vaksine-
derivert virus og spre det også i Norge. 
Men risikoen for vedvarende spred-
ning, og dermed utvikling til sykdoms-
fremkallende virus er liten så lenge 
befolkningsimmuniteten er god. 

Det er imidlertid viktig at vi ikke 
bare lener oss på barnevaksinasjons-
programmet, men sørger for å opprett-
holde immuniteten også hos voksne. 
Derfor foreligger det en generell 
 anbefaling om revaksinasjon ca. hvert 
tiende år. Det er særlig viktig for helse-
personell, som vil kunne komme i 
 kontakt med en mulig poliopasient og 

for alle som har kontakt med flyktninger 
og andre som kommer fra land med 
høyere poliorisiko enn vi har her. 
 Situasjonen i England og USA viser  
at ingen kan føle seg trygge. Å holde 
polio borte krever fortsatt vaksinasjon, 
årvåkenhet og oppfølging.  •

Referanser:

1.  CDC: MMWR Early Release – Vol 71 
August 16, 2022. https://www.cdc.gov/
mmwr/volumes/71/wr/mm7133e2.
htm?s_cid=mm7133e2_e&ACSTracking 
ID=USCDC_921-DM87893&ACS 
TrackingLabel=MMWR%20Early%20
Release%20-%20Vol.%2071%2C%20
August%2016%2C%202022&delivery-
Name=USCDC_921-DM87893 

2.  ECDC: Round Table Report Week 32 
2022. https://www.ecdc.europa.eu/
sites/default/files/documents/Commu-
nicable-disease-threats- 
report-13-aug-2022-all-users.pdf 

3.  WHO: Joint Mission to Western Ukrai-
ne July 2022 https://www.who.int/
europe/news/item/26-07-2022-joint-
mission-to-western-ukraine-assesses-
critical- polio-outbreak-response  

             «Ukraina har lenge hatt en lav  
      vaksinasjonsdekning. Risikoen for polioutbrudd 
                 har vært diskutert i flere år»

Hvilke vaksiner 
er registrert på deg?
Gå inn på www.helsenorge.no
Logg inn
Gå inn på vaksiner.

Her kan du se hvilke vaksiner du har fått,  
og når, og hvem som har meldt dette inn.
Det anbefales oppfriskningsdoser av difteri, 
stivkrampe, kikhoste og polio ca. hvert 10. år 

Les om dette og  også om de spesielle 
retningslinjene for meslingevaksine her:
https://www.fhi.no/sv/vaksine/barne-
vaksinasjonsprogrammet/voksne-opp-
friskningsvaksine/

Hva gjør sykehusene?
OVERLEGEN har spurt sykehusene i Rogaland,  
Buskerud (Vestre Viken) og Oslo om de vil tilby  
oppfriskningsdose av poliovaksinen til sine ansatte.

OUS: Nei, dette er ansvaret til primærhelsetjenesten.
Lovisenberg: Alle ansatte tilbys boostervaksine med firekomponents-
vaksine (Difteri,stivkrampe, kikhoste og polio), og vi gjør tiltak for å 
øke vaksinegraden ved økt synlighet på intranett.
Diakonhjemmet: Alle som trenger det får tilbud om boostervaksine.
Helse Stavanger: Poliovaksine tilbys utvalgte personellgrupper ut fra 
en risikovurdering av deres arbeidsoppgaver. Pt. Lab-personell og de 
som jobber med VVS.
Vestre Viken: Henviser til basale smittevernsrutiner som handsker og 
munnbind. Flyktninger vil initialt være isolert pga MRSA/ESBL/VRE 
screening.  Poliovaksine er tilgjengelig for ansatte via vaksinepoliklinikken. 
Gratis for ansatte med pasientkontakt.
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Som leder har jeg selv 
også forsøkt å innføre 

endringer i arbeidsmetoder 
og organisering av poli-
klinikken, og min erfaring  
er at gjennomføring av alle 
typer endringer er krevende, 
det tar tid og krefter og ofte 
lykkes man ikke. 

Da jeg skulle ha overlege-
permisjon våren 2022, var 
det derfor lett å velge en-
dringsledelse som det jeg ville 
fordype meg i. Med støtte av 
Overlegeforeningens leder-
stipend samt bidrag fra 
arbeids giver, meldte jeg  
meg på masterprogrammet 
Endringsledelse ved BI som 
er en del av en Executive 
Master of Management 
grad. Jeg hadde en forvent-
ning om å få en forståelse av 
hvorfor gjennomføring av 
endringer er så vanskelig,  
og lære hvordan man bør gå 
frem for å lykkes. Ble for-
ventningene mine innfridd? 
Både ja og nei. Jeg fikk en 
god forståelse av hvorfor 
mange endringsinitiativ ikke 
lykkes og hva som kan være 

årsaken til det. Jeg fikk 
imidlertid ikke en enkel og 
grei oppskrift på gjennom - 
føring av endringer som vil 
gjøre jobben min enklere  
- sannsynligvis fordi en slik 
oppskrift ikke finnes.

Hva sitter jeg så igjen med 
etter å ha fulgt fem ukes-
samlinger med forelesninger 
på BI, pløyd meg gjennom et 
relativt stort og teoretisk 
pensum, skrevet prosjekt-
oppgave og bestått eksa-

men? Jeg kunne ha nevnt 
flere ting, men har valgt to 
områder:

Endringsledelse
- nyttig og relevant for overleger? 

Som spesialist i psykiatri med 25 års erfaring fra offentlig helsevesen,  
hvorav åtte år som leder av en allmennpsykiatrisk poliklinikk ved Oslo 
 universitetssykehus, har jeg gang på gang blitt pålagt å gjøre jobben min  
på andre måter. Det har vært nye journalsystemer, nye NCMP koder, nye  
registreringer og ikke minst innføring av Pakkeforløp for psykiske lidelser. 

Av Christine Bull Bringager, Seksjonsleder/overlege PhD
Nydalen DPS, allmennpsykiatrisk poliklinikk, Oslo universitetssykehus

››

1. 
  For å lykkes i gjennomføring av en endring må man ha et klart mål med endringen 

og dette målet, eller visjonen, må kommuniseres tydelig og gjentatte ganger til 
dem som blir utsatt for endringen. Man må få til en felles forståelse av at endringen 
er viktig (helst uunngåelig) og at målene som er satt vil gjøre at organisasjonen 
blir bedre tilpasset omgivelsene. Man må altså formidle en «sence of urgency» og 
uten dette vil de fleste endringer mislykkes(1). I næringslivet vil dette kunne være 
endringer som gjør at man tilpasser seg nye markeder eller endrer produksjons-
metoder for å unngå konkurs. I helsevesenet vil dette kunne være endringer i 
diagnostikk eller behandlingsmetoder for å bedre overlevelse eller øke kapasitet. 

2. 
  Endring har en kostnad! Det vil kreve tid og arbeidskraft fra noen som vanligvis 

bruker arbeidstiden sin på andre oppgaver. Nesten alltid gjennomføres endringer 
samtidig som vanlig drift skal gå som normalt. Organisasjoner trenger derfor 
 evnen til å opprettholde normal drift samtidig som endringer gjennomføres. Dette 
benevnes en organisasjons endrings kapasitet (2). For å lykkes med endringer, må 
man enten frigjøre ressurser som dedikeres til endringsarbeid ved å la noen andre 
oppgaver stå på vent, eller så må man tilføres ressurser i en periode. 

OVERLEGEN 3-202250

Of representerer også spesialister i lederstillinger      og markerer dette med å etablere en egen spalte. 
Her inviterer vi medlemmer i lederstillinger til å reflektere      over tema spesielt relevante for denne gruppen fremover.
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Når jeg ser det jeg har lært 
opp mot egen arbeidssitua-
sjon, gir det en god forståelse 
av hvorfor endringer jeg har 
vært en del av, har møtt mye 
motstand og har vært krev-
ende å gjennomføre. Som  
et eksempel tror jeg at inn-
føring av Pakkeforløp for 
psykiske lidelser fikk så mye 
motstand hos klinikerne 
fordi det ikke var etablert  
en «sence of urgency». De 
som skulle gjennomføre 
endringen, dvs. klinikerne, 
så ikke at pakkeforløp ville 
gjøre helsevesenet bedre i 
stand til å gi god pasient-
behandling, tvert imot tok 
det tid fra behandling som  

i stedet ble brukt til pakke-
forløpsregistreringer. Det 
ble heller ikke gitt ressurser 
til helsetjen estene for å 
gjøre dette endringsarbei-
det. Pakkeforløp skulle 
 innføres innenfor allerede 
trange budsjetter.

Kunnskapen jeg har fått 
gjør også at jeg i fremtiden 
vil bli mer tilbakeholden med 
å innføre endringer på min 
arbeidsp  lass uten at jeg har 
sikret meg tilstrekkelig  
 ressurser, fordi jeg vet at alle 
typer endringer har en kost-
nad. De endringene jeg fort-
satt vil tilstrebe å innføre, vil 
være de jeg kan få med meg 
de andre klinikerne på, fordi 

vi sammen ser at det har en 
verdi og vil gi bedre pasient-
behandling eller bedre kapa-
sitetsutnyttelse.

Anbefaler jeg faget En-
dringsledelse på BI? Ja, hvis 
du er leder på et nivå der du 
har eller vil få ansvar for 
større endringsprosesser. 
Du må også like å lese et 
ganske stort pensum som, 
for meg iallfall, var på et noe 
ukjent fag språk til å begynne 
med. Og du må ha tilstrek-
kelig tid til å skrive prosjekt-
oppgave. Det gjør overlege-
permisjonen på fire 
måneder til en fin  anledning.  

Til slutt vil jeg takke 
Overlegeforen ingen som 
med lederstipendet ga  
meg muligheten til å få 
 denne kunnskapen og bli  
litt klokere som leder. •

Litteratur

(1)   Kotter, J. P. (1995, Mars/
April). Leading Change:  
Why Transformation Ef-
forts Fail. Harvard Business 
Review, pp. 59-67.

(2)   Stensaker, C. B., & Meyer, I. 
G. (2011). Endringskapasi-
tet. Bergen: Fagbokforlaget.

       «Endring har en kostnad! Det vil kreve tid  
og arbeidskraft fra noen som vanligvis bruker arbeids- 
       tiden sin på andre oppgaver»
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Les mer om Norsk overlegeforenings stipend for lederutdanning:
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Alle lenkene er direkte klikkbare på overlegen.digital
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››

Jeg har vært seksjonsleder for over-
legene i Ortopedisk klinikk, Ahus, 

tilknyttet hånd, fot, brudd, og barn fra 
2017. Som den sist ansatte og «yngste» 
overlegen i avdelingen syntes jeg det 
var en utfordrende posisjon, og ønsket 
å tilegne meg mer formell kompetanse 
slik at jeg kunne være bedre rustet for 
arbeidsoppgavene.

Høsten 2019 startet jeg på studiet 
«Master i helseadministrasjon» ved 
UiO. Det er en erfaringsbasert master-
grad som gir 90 studiepoeng over 1,5 år 
og er rettet inn mot spesialisthelse-
tjenesten.

Studiet består av 10 individuelle fag 
slik som eksempelvis ledelse i helse-
vesenet, ledelsespsykologi, helserett, 
kvalitet og pasientsikkerhet, foretaks-
økonomi og til slutt en skriflitg master-
oppgave. Krav til studieplass er minst  
tre år i arbeid, helst i en lederstilling, 
anbefalingsbrev fra arbeidsgiver  
samt motivasjonsbrev.

Studiet er svært arbeidskrevende,  
så det er avgjørende at arbeidsgiver 
tilrettelegger for gjennomføringen. 
Tanken er å få teoretisk innblikk i fag-
områder som er innen ledelse, samt å 
knytte kontakter, bygge nettverk og få 

sparringspartnere for å kunne dra 
veksel på hverandres erfaringer.

I tillegg gir selve masteroppgaven 
økt innsikt for en leder i hvor utfor-
drende det er å få tid til forskning og 
kvalitetssikring i en travel hverdag.

På mitt kull var vi 32 studenter 
fordelt på fire grupper. Studiet la  
stor vekt på gruppearbeid hvor hver 
gruppe ble individuelt satt sammen ut 
ifra kjønn, profesjon og helse-
bakgrunn.

«Master i helseadministrasjon» er  
et studie jeg varmt vil anbefale til alle 
som driver med ledelse og som ønsker 
å tilegne seg mer teoretisk kunnskap. 
 Tradisjonelt sett har leger ofte vært 
mest opptatt av selve faget og pasient - 
ene, og suksess har ligget innenfor 
akademiaen, mens ledelse er noe som 
har vært «drevet med på si», ofte av 
den eldste eller mest erfarne overlegen 
uten at vedkommende har hatt spesiell 
interesse eller kompetanse. Dette er i 
motsetning til andre helsefaggrupper 
hvor det å være sjef anses som et 
 karriereløft. Leger er også erfarings-
messig «vanskelige å lede» grunnet 
den sterke autonomien som ligger i 
selve legeyrket. Ledere med annen 

bakgrunn kan derfor ofte møte motbør 
hvis de skal lede en legeavdeling. Min 
tanke er at i fremtiden vil det være av 
økt betydning for ledere å ha formell 
kompetanse, samtidig som de må ha 
forståelse for det arbeidet som gjøres 
«på gulvet».

Studiet har gitt meg en fantastisk 
mulighet til å stifte nye gode bekjent-
skaper i voksen alder, jeg har fått 
 vennskap for livet, og samtidig har det 
gitt meg unik innsikt i ledelsesteori. 
Jeg vil oppfordre alle som interesserer 
seg for ledelsesfaget å søke dette 
 studiet. •

En ortopeds motivasjon for studiet

«Erfaringsbasert master i  
helseadministrasjon» ved UiO
Hva er ledelse?! 

En leders hverdag består eksempelvis av administrasjon og organisering,  
oversikt over økonomi og motivasjon av staben. Kjernen i ledelse er å  
oppmuntre de ansatte til å yte bedre sammen mot et felles mål.

Av Thale Mørch, seksjonsoverlege, 
ortopedisk klinikk Akershus universitetssykehus, stipendmottaker
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Of representerer også spesialister i lederstillinger og markerer dette med å etablere en egen spalte. 
Her inviterer vi medlemmer i lederstillinger til å reflektere over tema spesielt relevante for denne gruppen fremover.
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« Haukugla»

TILLIT
Pandemien viste at vi er heldige her i Norge som har et 
helsevesen som er tilgjengelig for alle, uansett inntekt, 
bosted eller arbeidsforhold. Selvfølgelig var ikke 
systemet rigget for en slik total omveltning, og svakhe-
ter som liten intensivkapasitet ble (enda) tydeligere enn 
det hadde vært på forhånd.

Norge klarte å håndtere krisen godt, sammenlignet 
med andre land, selv om det er forbedringspunkter. Hvor 
mye mer vi skal bruke på helse pr år er et politisk valg, 
men det er verd å merke seg at vi allerede bruker nær 
400 mrd. Kr. pr år, altså ca 25 % av hele statsbudsjettet.

Vi er et samfunn med stor tillit mellom innbyggerne 
og myndighetene, slik at vi (allmuen) stoler på tiltakene 
myndighetene vedtar, og vi tror at de (myndighetene) 
vil oss vel.

Men alt er ikke rosenrødt. Vi trenger en offentlig 
diskusjon om hvor mye som skal forventes av pårøren-
de, enten det er somatisk syke, ofte demente, som skal 
skrives ut som såkalt ferdigbehandlet, barn med funk-
sjonsnedsettelser, eller det er psykiatriske pasienter 
som aldri kommer inn til behandling. Hvor ofte truer 
ikke pårørende med at «jeg låser døren og reiser bort 
hvis dere sender ham hjem»? Vi lover hjemmesykepleie, 
men vet jo innerst inne at de reduserer antall besøk med 
en gang pasienten er i hus. Hvem skal følge opp alvorlig 
psykisk syke alle timene i døgnet unntatt den ene timen 
de er til konsultasjon hver 14. dag?

Vi kan hovere over f.eks. det amerikanske helsevesenet 
hvor tilgang er avhengig av dyre forsikringsordninger, og 
kun minimumstjenester for dem som ikke har forsikringer, 
men de har verken korridorpasienter eller ventelister.

Helseminister Kjerkol har tatt mastergrad på ny tek-
nologi i hjemmetjenesten. La oss håpe at hun kan også 
kan gjøre et politisk «masterstykke» i å avklare hva vårt 
offentlige, skattefinansierte helsevesen med rimelighet 
kan kreve av pårørende, og hva de pårørende med rime-
lighet kan forvente fra det offentlige.

KORTNYTT:  
 THE FAMILY WILL KILL YOU  
IF THE PATIENT DIES

KORTNYTT:   
DEN DANSKE OVERLEGEFORENING 
STØTTER FORSLAG TIL REFORM

I Bagdad, IRAK har 87 % av legene opplevd vold og 
trusler på arbeidsplassen. Ofte er våpen involvert, og 
det er ofte pasientens familie som står bak. Det er 
vanlig at familien er med når en pasient kommer til 
sykehus, ofte mange, det er ikke uvanlig med 15 som 
er med i følget. Folk er engsetelige, de er bevepnet og 
helsevesenet har store problemer. 20.000 leger har 
allerede emigrert og 77 5 av yngre leger sier de vurde-
rer å flytte. Selv om det er innført en lov om beskyttel-
se av leger, som tillater helsepersonell å være bevæp-
net, så frykter mange leger at dette bare vil eskalere 
problemene.

https://amp.theguardian.com/global-develop-
ment/2022/aug/09/the-doctors-facing-attack-in-ira-
q-hospitals

Mangelen på personalet og spesielt mangelen på 
legespesialister gjør at Overlægeforeningen støtter 
partiet Venstres forslag om at det skal utarbeides en 
nasjonal plan for å møte utfordringene knyttet til per-
sonalmangel. Det er på grunn av denne mangelen at  
vi sloss med lange ventelister, kvalitetsproblemer og 
stort arbeidspress. Overlægeforeningen roser også 
utspillet om å se på arbeidsfordelingen internt i syke-
husene. «Vi er mange specialister som mangler tid til 
patienterne, fordi vi skal løse opgaver, som andre 
faggrupper er bedre til» sier leder Susanne Wammen. 
Foreningen er imidlertid ikke begeistret for forslaget 
om å fjerne retten til pasientansvarlig lege.

https://www.laeger.dk/nyhed/fornuftige- 
forslag-i-v-udspil-til-sundhedsreform-men- 
ogsaa-fejlskud
https://www.venstre.dk/politik/venstres- 
politiske-udspil/et-sundhedsvaesen-som-rykker- 
taettere-pa-dig
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Hvem er Ståle Clementsen?
Jeg er en ortoped som bor i Oslo. Opp-
rinnelig kommer jeg fra Haugesund. 
Etter å ha fullført medisinstudiet i 
Ungarn var jeg heldig med trekningen 
og fikk turnusplass på Ahus. Derfor 
flyttet jeg til Oslo og der har jeg bodd 
siden. Jeg er gift med Julie som også er 
lege, og sammen vi har to fine gutter på 
2 ½ og 4 ½ år som går i barnehagen. 
Jeg overtok vervet som foretakstillits-
valgt for Overlegeforeningen på Ahus 
midt under streiken i 2016. Det blir en 
ny erfaring å ikke skulle dra til Ahus 
fremover, men det er noe jeg ser frem til. 

Hvorfor ble du tillitsvalgt? 
Som mange andre ble vervet kastet litt 
på meg. Likevel var det nok ikke helt 
tilfeldig at jeg ble spurt og takket ja. 
Nysgjerrigheten etter å finne ut av 
hvorfor ting er som de er, og hva man 
kan gjøre for å forbedre dem har alltid 
vært der. Dette var tidlig i min assistent - 
legetid, og jeg har hatt tillitsverv nesten 
kontinuerlig siden. Man bør ikke klage 
for mye uten å ha et forslag til løsning. 
For å kunne ha forslag til løsning må 
man kunne spillereglene og systemet 
inngående. 

Hva motiverer deg? 
Det å jobbe i et system som ikke fungerer 
slik det kunne og burde gjøre er frust-
rerende. Å se at vårt fantastiske offent-
lige helsevesen er på vei mot stupet 
provoserer meg. Mine kollegaer mister 
autonomi og medbestemmelse, noe 
som igjen går ut over pasientbehand-
lingen. Det er uforståelig at ikke alle 
politikere og HR-ledere ser at gode 
arbeidsforhold og godt arbeidsmiljø  
gir den beste og mest effektive pasient-
behandlingen. Disse tingene ønsker jeg 
å jobbe for og det motiverer meg i 
hverdagen.

Hvor lenge har du vært i Of-styret og har 
du hatt andre verv i Legeforeningen?  
Som nevnt har jeg vært tillitsvalgt i 
mange år og det er 15 år siden mitt 
første plasstillitsverv. Det har blitt 
mange verv og mye deltagelse i for-
skjellige fora for både Ylf og Of i løpet 
av de årene. I 2017 kom jeg inn i Of- 
styret, og jeg ble valgt som nestleder i 
2021.  

Hvorfor takket du ja til å ta over som 
leder i Overlegeforeningen? 
Overlegene representerer bærebjelken 
i norske sykehus og Overlegeforeningen 
skal være med være med på å forme 
både Legeforeningens og helsemyndig-
hetenes politikk. Vi har en unik stemme, 
med masse kunnskap og erfaring som 
må til for å sikre gode sykehus og skape 
den beste spesialisthelsetjenesten for 
både ansatte og pasienter. Vi represen-
terer også ledere som sitter i vanskeli-
ge posisjoner der man skal levere både 
på fag og økonomi. Jeg synes det er 
veldig spennende å få lede en slik 
forening, og gleder meg til denne 
 viktige jobben.

Hva tror du blir den største forskjellen 
fra å være nestleder til å bli leder?  
Som nestleder er man delvis inne på de 
viktigste arenaene, men må sjonglere 
mellom jobben på sykehus og Over-
legeforeningen. Nå går jeg over i en 
fulltidsstilling som leder og det tror jeg 
blir bra. I tillegg blir det naturlig nok 
mer møtevirksomhet og politisk 
 påvirkning enn tidligere. 

Hva tror du blir den største utfordrin-
gen for deg som ny leder i Of, og hva er 
de viktigste sakene i tiden som kommer?  
Vi er på vei ut av en pandemi, men rett 
inn i en økonomisk veldig krevende 

situasjon. Overlegeforeningen har i 
mange år jobbet for å endre måten vi 
finansierer og bygger sykehus på. Dette 
blir en enda viktigere jobb fremover 
hvis vi skal sørge for at dagens solide 
helsevesen skal bestå.  Vi må gi legene 
våre muligheter til faglig oppdatering 
og utvikling, og ikke bare bruke samle-
bånd og presse ut siste rest av motiva-
sjon. Det vises i rekrutteringsproble-
mer i mange spesialiteter, ikke minst 
innen psykisk helsevern. Det er mange 
store utfordringer å ta tak i.

Har du et råd til de tillitsvalgte i Of ? 
Det er ikke mulig å overvurdere 
 viktigheten av å ha gode tillitsvalgte  
i avdelinger, klinikker og sykehus. 
 Jobben med å få frem tillitsvalgte er 
konstant, og jeg kan bare understreke 
at alle tillitsvalgte bør komme på så 
mange tillitsvalgtskurs og møter de 
kan og har anledning til. Dette er 
 møtearenaer der de kan snakke med 
likesinnede, få råd og gi tips. Denne 
erfaringsutvekslingen og kontaktflaten 
gir mye tilbake. Og så kan de bare ta 
kontakt med sine lokale eller sentrale 
tillitsvalgte for ytterligere hjelp. Sammen 
med sekretariatet i Legeforeningen er 
det hjelp å få i alle anledninger.  •

Ny leder i Overlegeforeningen
Overlegeforeningens landsråd valgte 25. august 2022 Ståle Clementsen  
til ny leder. I dette intervjuet får du muligheten til å bli litt bedre kjent  
med mannen som skal lede landets overleger fremover. 

Intervjuet av
Tor Martin Nilsen,  

kommunikasjonsrådgiver
i Overlegeforeningen

››
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1. Kort om din bakgrunn og 
tidligere foreningserfaringer.

Bakgrunn: 
Jeg er 58 år og bor i Alta  
og har spesialitet i barne-  
og ungdomspsykiatri med 
fartstid både i allmenn-
medisin og arbeidsmedisin. 
Jeg har to voksne barn og 
hunden Rosa som er husky. 

Jeg kommer fra Sørreisa i 
Troms med stolte aner fra 
Målselv, Senja og Trøndelag. 

Medisin studerte jeg ved 
UiT og i år har jeg 30 års 
jubileum som lege. Alle 
disse årene har jeg jobbet i 
Finnmark med unntak av ett 
år ved UNN som en del av 
spesialistutdannelsen.

På fritida liker jeg å være 
utendørs, dra på korte eller 
lengre tur med Rosa, sykle, 
padle kajakk, bade ved alle 
slags temperaturer og synge 
i kor!

Jeg er også engasjert i 
klimaspørsmål og kirke-
politikk og representerer 
Åpen Folkekirke i Nord 
Hålogaland Bispedømmeråd 
og i Kirkemøtet. 

Foreningserfaring: 
•  medlem av Finnmark 

 Legeforenings styre, 
kurs-komite og valg- 
komité, hvert organ i  
to perioder hver i tids-
rommet 1999-2017

•  medlem i Ofs landsråd som 
en av to representanter fra 
Finnmarkssykehuset HF  
siden ca 2012. 

•  medlem av Ofs lokalutvalg 
i Finnmarkssykehuset HF 
siden 2018

•  HTV i Klinikk Alta, Finn-
markssykehuset HF siden 
2018

•  Medlem i Spesialitets-
komitéen i Barne- og ung-
domspsykiatri siden 2021

•  Medlem i Kvalitetsutvalget 
i Norsk Barne- og Ung-
domspsykiatrisk Forening 
siden 2022.

2. Hva er din motivasjon  
for å ta på deg en periode i 
Overlegeforeningens styre? 
Tillitsvalgtarbeid er lære-
rikt, morsomt og krevende. 
Jeg ønsker å bidra til å ut-
vikle arbeids- og utviklings-
vilkårene for medlemmene  
i Of slik at kollegaer skal 
kunne glede seg til å gå på 
jobb, være stolt over yrket 
sitt, inspirere andre og kjenne 
at de bidrar til den viktige 
samfunnsinnsatsen vi 
 faktisk gjør.

3. Har du et særlig område  
du ønsker å jobbe med i din 
periode?
Spesielle interessefelt er 
arbeids- og utviklingsvilkår 
for kollegaer i alle psykia-
triske fag inkludert barne- 
og ungdomspsykiatri og 
rus- og avhengighetsmedisin, 
fagutvikling, legeledelse og 
spesialistutdanningen. 

4. Velg ett tema du tror 
 kommer til å bli sentralt  
i den kommende perioden!

WOW- det var ikke lett. 
Rekruttering og stabilisering 
er et overordnet tema som 
jeg tror vil gå igjen uansett 
spesialitet og forenings - 
ledd.  •

Presentasjon av nytt styremedlem

Christel B. Eriksen



 

Referanser: 1. VENCLYXTO SPC datert 22.03.2022, avsnitt 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.8 og 5.1. 2. https://nyemetoder.no/Documents/Rapporter/
Venetoklaks%20(Venclyxto)_%20ID2018_017%20-%20hurtigmetodevurdering%20oppdatert%2006.08.2019.pdf. 3. https://sykehusinnkjop.
no/seksjon/avtaler-legemidler/Documents/Onkologi/Onkologiske-og-kolonistimulerende-legemidler.pdf. Lesedato: 29.04.2022.

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

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

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

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

P<0,001)1

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

VENCLYXTO ved AMLAML

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

Utvalgt sikkerhetsinformasjon1
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CR=Komplett remisjon, CRi=Komplett remisjon med inkomplett hematologisk gjenoppretting

† VENCLYXTO i kombinasjon med rituksimab er anbudsvinner i gruppen av pasienter som 
har fått tilbakefall av kronisk lymfatisk leukemi og ikke har fått signalveishemmer.3
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• Innført til behandling i alle linjer*1

• Kostnadseffektivt†2

• Tidsbegrenset behandling1

VENCLYXTO ved AML VENCLYXTO ved KLL
KLL

Indikasjon: KLL: Venetoklaks i kombinasjon med obinutuzumab til behandling av voksne med 
tidligere ubehandlet KLL. Venetoklaks i kombinasjon med rituksimab til behandling av KLL hos 
voksne som har fått minst én tidligere behandling.  AML: Venetoklaks i kombinasjon med et  
hypometylerende legemiddel (HMA) til behandling av voksne med nylig diagnostisert AML som 
er uegnet for intensiv kjemoterapi. Dosering: KLL: Startdosen er 20 mg én gang daglig i 7 
dager. Dosen skal økes gradvis i 5 uker opp til daglig dose på 400 mg (uke 2: 50 mg/dag, uke 
3: 100 mg/dag, uke 4: 200 mg/dag, fra og med uke 5: 400 mg/dag).  AML: Dosen  økes grad-
vis over 3 dager til en daglig dose på 400 mg (dag 1: 100 mg, dag 2: 200 mg, dag 3: 400 mg). 
Deretter 400 mg daglig i påfølgende sykluser à 28 dager. For mer informasjon om dosering 
og kombinasjoner, se pkt. 4.2 i preparatomtalen. Pris og refusjon: Venetoklaks forskrives på 
H-resept. *KLL: Venetoklaks er besluttet innført i kombinasjon med et anti-CD20-antistoff til  
behandling av voksne pasienter med tidligere ubehandlet KLL med 17p-delesjon/TP53-mutas-
jon og/eller 11q-delesjon, og i kombinasjon med rituksimab til behandling av voksne pasienter 
med KLL som har mottatt minst én behandling der tidligere behandling ikke har vært behan-
dling med signalveishemmer. Det er inngått en prisavtale med Sykehusinnkjøp HF (LIS anbud 
2107 Onkologi). Pakninger og listepriser: 10 mg: 14 stk. kr 7612,50; 50 mg: 7 stk. kr 6347,10; 
100 mg: 7 stk. kr 6347,10; 14 stk. kr 12657,90; 112 stk. kr 78747,40. Reseptgruppe C. 

For utfyllende informasjon se Felleskatalogen / preparatomtalen.

Utvalgt produktinformasjon1
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Likevel står vi i velferdsstaten 
Norge og i særdeleshet helsetjen - 
esten nå foran et taktskifte. Som 

ledere i spesialisthelsetjenesten vil vi bli 
prøvd på evnen vår til å stå i endrings-
prosesser som krever langsiktighet, 
nyorientering og evne til prioritering. 
Statsbudsjettet og de politiske signalene 
tilsier at helsebudsjettene ikke vil øke 
slik de har gjort de seinere årene. I 
årene 2002-2018 økte antallet årsverk 
innen helse- og omsorgssektoren med 
53 prosent og antallet leger i spesialist-
helsetjenesten har økt med over 40 
prosent i regionen vår siden 2010. 

Det oppleves kanskje som et paradoks 
når energikrisen gir oss som nasjon 
raske penger av astronomisk størrelse, 
men den økonomiske handlefriheten 
for statens finanser kommer til å være 
begrenset. I tillegg er verden blitt langt 
mer uforutsigbar.

Selv om vi opplever at veksten har 
vært nødvendig for å håndtere de store 
endringene vi har gjort med økt bruk 
av poliklinikk og dagbehandling, har  
vi kanskje lagt for stor vekt på økt be-
manning på bekostning av infrastruk-
tur og teknologi. Sammenliknet med 
Sverige og Danmark har de relativt sett 
vektlagt mer investeringer de seinere 
årene. Vi vet at et mer fleksibelt og 
tilstrekkelig areal gir lettere drift.

Samtidig som økonomien nå kom-
mer under press, er det først nå «eldre-
bølgen» treffer oss for fullt. Selv om 
eldre i dag er friskere og har flere gode 
leveår i forhold til eldre på 1980-tallet 
og perioden med hjelpebehov sannsyn-
ligvis blir kortere, er det totale antallet 
eldre det som gir økt behov for helse-
tjenester. I enkelte kommuner i Midt- 

Norge vil andelen personer som har 
demens nærme seg 6-7 prosent i løpet 
av noen tiår. Dette forsterkes av at de 
unge flytter til byene, mens de eldre 
blir igjen på bygdene.

Økningen i andelen eldre vil kreve 
en enorm økning i antall ansatte hvis  
vi skal fortsette tilnærmingen vi har 
brukt til nå. Problemet er at vi ikke har 
folk å ansette. Vi går altså tom for folk 
før vi går tom for penger. Det er i denne 
virkeligheten at dere nå skal være med 
å endre helsetjenesten til å klare seg 
med relativt færre ansatte. 

Covidepidemien lærte oss at digitale 
konsultasjoner er både ønskelig for 
brukerne og faglig forsvarlig. Likevel 
har vi ikke klart å opprettholde et  
ønsket nivå. I Helse Midt-Norge har  
vi et mål om 20 prosent digitale kon-
sultasjoner i år. Det når vi ikke. Jeg tror 
at private aktører vil ta en stor del av 
dette markedet hvis ikke den offentlige 
helsetjenesten tar signalene fra bruk-
erne. Når det er mulig med digitale 
konsultasjoner sparer pasientene tid 
og vi utgiftene til pasientreiser.

Slik må vi se på alle områder som 
kan redusere behovet for flere ansatte. 
Vi må engasjere oss i forebygging  
- ikke minst overfor utsatte barn og 
unge hvor innsatsen bør settes inn 
tidligere- og styrke samhandlingen 
med kommunehelsetjenesten for best 
mulige pasientforløp. Egentlig burde 
kanskje helsetjenesten vært samlet i  
et forvaltningsnivå for å utnytte sam-
funnets ressurser optimalt, men det 
skjer nok ikke i min tid. Vi har uansett 
en plikt til at pasientene opplever det 
som en felles helsetjeneste og her vil 
digitale løsninger bidra.

Mer penger må prioriteres til invester - 
inger i infrastruktur og teknologi. Det 
gjelder oppgradering av bygningsmassen, 
men også å ta i bruk tilgjengelig teknologi. 
Kravet må være at investeringer avlaster 
behovet for flere ansatte. Det høres enkelt 
ut, men det innebærer at helseforetakene 
må bruke mindre på drift og i sektoren 
vår betyr det relativt færre hender. 

Pasientenes bidrag i å finne bære-
kraftige løsninger må ikke undervurderes. 
Jobben vår er å sikre at de har kompe-
tanse til å bidra til riktige valg i behand-
ling og oppfølging, men også til å fore-
bygge. Jeg tror at den totale ressurs - 
bruken vil kunne bli mindre med pasi-
enter som har kompetanse til å gjøre de 
beste valgene for egen helse. Hvordan 
kan vi som helsetjeneste bidra til å styrke 
helsekompetansen på en slik måte at 
den når hele befolkningen? Brukerre-
presentanter som representerer helhe-
ten i helsetjenesten, har ofte mer nyan-
serte betraktninger rundt prioritering 
enn enkelte i helsetjenesten som bare 
tenker på egen pasientgruppe og ikke  
på de som eventuelt prioriteres bort. 

Vi står foran et økende gap mellom 
befolkningens forventninger til hvilke 
tjenester vi skal levere og hva vi faktisk 
har ressurser til. Blir gapet for stort kan vi 
risikere å miste befolkningens tillit til oss 
– en tillit som er viktig for at vi kan være 
en god helsetjeneste for folk flest. Priori-
teringene vi som fagpersoner må gjøre 
blir vanskeligere og vil kreve mer av oss. 
Som dere skjønner trenger vi den kompe-
tansen og klokskapen dere besitter for å 
møte det taktskifte vi nå står fremfor. For 
min egen del trenger jeg også motfore-
stillinger for å sikre at vi finner de riktige 
løsningene. Håper du tar utfordringen.  •

RHF-SPALTEN

Tid for taktskifte?
Først vil jeg takke dere overleger for den innsatsen dere gjør hver dag for 
å sikre pasientene våre en av verdens beste helsetjenester. Dere har fortsatt 
store utfordringer med blant annet covidpasienter, utskrivningsklare pasienter 
som til tider hindrer optimal bruk av ressursene og mange andre belastninger 
som er krevende i den kliniske hverdagen. ›› Av adm.dir. Stig Slørdahl, 

Helse Midt-Norge RHF



Det er lett å irritere seg over ting 
som ikke fungerer så bra i hver-

dagen og det er også vanlig å snakke 
om det. Men sen skjer det ofte ikke så 
mye mer. Men det gjelder ikke for 
klinikkoverlege Stine Andreasen ved 
kvinneklinikken Nordlandssykehuset 
Bodø. Hun er nå i gang med ikke min-
dre enn 3 innovasjonsprosjekt som alle 
har sitt utspring i den kliniske hver-
dagen. Her er hennes historie.

Vi trenger stadig nye løsninger på 
nye og gamle problemer. Innovasjon 
handler om dette. Mye av innovasjon 
innen helsesektoren i dag er tjeneste-
innovasjon med utvikling av ikt-
systemer og apper. Men dette skal 
handle om produktinnovasjon.

Ved enhver fødeavdeling i Norge og 
store deler av verden er induksjon av 
fødsel vanlig. I Norge blir ca 25% av 
alle fødsler satt i gang og trenden er 
økende. Til fødselsinduksjon brukes 
medikamentelle og mekaniske metoder 
og ofte en kombinasjon av disse. Ved 
Nordlandssykehuset har man hatt 
fødselsinduksjon med ballongkateter 
som hovedmetode i 10 år. Ved umoden 
livmorhals starter man fødselsinduk-
sjon ved å føre inn et kateter gjennom 
cervix og fylle kateterballongen med 
vann. Til formålet brukes et tykt urin-
kateter. Det kan være noe vanskelig å 
sette inn kateteret både for gynekologen 
og den fødende. Man må ha innsyn til 
cervix og komme i riktig vinkel for å få 
det til. Prosessen kan oppleves som 
ubehagelig for pasienten. Når kateteret 
er på plass kommer neste utfordring 
som er å fylle ballongen med 80 ml 

vann. Ballongen er lagd for å romme 
10-30 ml vann og da kan det være at den 
sprekker til frustrasjon for de involverte 
og prosessen må gjentas. Det finnes 
riktig nok et spesialkateter til fødsels-
induksjon på markedet i dag, men den 
det brukes lite, sannsynlig på grunn av 
høy pris og få fordeler sammenlignet 
med det rimeligere urinkateteret.

Andreasen ønsket å utvikle et ballong - 
kateter til fødselsinduksjon, et bruker-
vennlig og ikke så dyrt. Hvordan går 
man da videre fra en lur idé til et ferdig 
produkt? Det første skrittet kan være å 
søke lokale prosjektmidler. Teknologi-
overføringskontorene (TTO -Technology 
Transfer Office) tilknyttet universitet-
ene er en viktig samarbeidspartner. 
Her kan man komme med sin ide og få 
hjelp videre. De undersøker blandt 
annet rettigheter, unikhet, kundebehov 
og markedspotensial for et nytt produkt 
eller tjeneste. Hvis man passerer nåløyet 
går man videre til forretningsutvik-
lingsfasen. Her vil TTO kunne frikjøpe 
deg helt eller delvis, du vil kunne få 
adgang til finansiering. For å finne ut 
om ideen virker lager man en prototype 
eller tester ideen i samarbeid med 

partnere i næringslivet. Her vil det 
også være aktuelt å søke om patent 
eller designbeskyttelse. Det å søke 
patent er ikke et hinder for å publisere 
forskningsdata, men det er viktig å 
søke patent først. Produktet kan så 
komme ut på markedet gjennom at 
man leier ut bruksretten til en bedrift 
gjennom en lisensavtale. Alternativt 
kan man starte et nytt selskap (spin-off ) 
som lager produktet. I portføljefasen 
er ideen klar for lansering i markedet. 
Hvis man skal ha et selskap skal man 
bland annet ha et styre, kapital og 
 investorer, følge opp lisensavtaler  
og sikre etisk og bærekraftig bruk. 

Og hvor langt har prosjektet med 
ballongkateteret til fødselsinduksjon 
kommet? Jo med hjelp av innovasjons-
midler fra Helse Nord har man nå søkt 
patent, og kontaktet produsent med fore- 
spørsel om produksjon av testversjoner. 

En ide kan avle nye ideer og under-
veis har prosjektet blitt utvidet til å 
også omfatte spekulum for bedre inn-
syn og mindre ubehag for kvinnen og 
en simulator for vaginalundersøkelser. 
Men her har Andreasen foreløpig satt 
stopp for nye prosjekter.   •

Stine Andreasen
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.

Innovasjon på fødestuen
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Nordlandssykehuset HF, Bodø

Intervjuet av Frida Andræ››
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Se for deg at du er innkalt til møte i 
en personalsak. Arbeidsgiveren din 

ønsker å ta opp noe negativt. Saken kan 
for eksempel gjelde klager fra en kolle-
ga, en pasient eller pårørende. Det kan 
handle om faglige forhold (avviks-
meldinger), kommunikasjon og sam-
arbeidsutfordringer eller andre temaer. 
Du minner deg selv på at dette er 
 vanlig personaloppfølging. Du vet at i 
mange tilfeller avsluttes saken etter et 
oppklaringsmøte. Likevel opplever du 
at situasjonen er vanskelig. Du blir 
kanskje ukonsentrert, stresset og be-
kymret for hva som kan skje. Er dette 
starten på en oppsigelsessak? Kommer 
du til å få en advarsel? Hva skal du 
gjøre? I denne artikkelen nevner vi 
noen av de viktigste rådene vi pleier å 
gi i slike situasjoner. Vi håper dette er 
nyttig også for deg som er arbeidsgiver 
eller tillitsvalgt. Vi nevner for ordens 
skyld at alle møter er forskjellige,  
og at det derfor kan være nødvendig  
å tilpasse opplegget underveis. 

Før møtet 
Vi erfarer at det første møtet ofte  
ikke er godt nok forberedt fra verken 
arbeidsgiverens eller den ansattes side. 
Det kan resultere i at konfliktnivået 
blir høyere enn det hadde trengt å være, 
noe som påvirker den videre prosessen. 
Det kan lede til at du påføres en større 
belastning enn nødvendig, og at ar-
beidsgiveren din må bruke mer tid, 
ofte mye mer tid, på saken enn plan-
lagt. Det er derfor i alles interesse å 
forberede det første møtet godt.  
Hvis man bruker mer tid her, kan det 
være mye å vinne videre i prosessen.  

Det kan hende du ønsker å ha med 
deg en jurist på møtet. Noen ønsker 

det, og det er forståelig. Når formålet 
er å løse saken så enkelt som mulig, til 
beste for begge parter, er imidlertid 
erfaringen vår at en jurist som regel 
ikke bør være med i de første møtene. 
Disse møtene handler ofte om å avkla-
re saksforholdet og partenes syn. Dette 
er som nevnt vanlig personaloppfølging, 
selv om det kan oppleves vanskelig for 
den det gjelder. Det er derfor tillits-
valgt som bør delta i disse møtene 
sammen med deg, dersom du ønsker 
bistand fra en annen. Juristens rolle  
er å rådgi den tillitsvalgte i forkant av 
møtet. Tillitsvalgt rådgir i sin tur deg. 
Det er du og tillitsvalgt som – eventuelt 
etter råd fra juristen – tar stilling til om 

Mange medlemmer som er innkalt til møte i en personalsak,  
kontakter Avdeling for jus og arbeidsliv og ber om råd. Da forsøker vi  
å bidra til at saken kan løses så enkelt som mulig - med lavest mulig  
konfliktnivå. Her er noen av de viktigste rådene vi gir.

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

Av Synne Rahm, juridisk rådgiver i Overlegeforeningen››

Møte i personalsak:

Ordet fanger

                «Vi erfarer at det første møtet ofte 
    ikke er godt nok forberedt fra verken arbeids-    
            giverens eller den ansattes side»
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du skal ha med deg den tillitsvalgte i 
selve møtet. 

Når arbeidsgiveren din innkaller deg 
til et møte, bør du kontakte tillitsvalgt. 
Uansett om tillitsvalgt skal være med 
på møtet eller ikke, bør dere snakke 
sammen på forhånd. Dere bør avklare 
strategi, roller og møtehåndtering. 

Arbeidsgiveren din bør sende deg en 
innkalling som gir deg nok informasjon 
til at du får forberedt deg. Du eller til lits- 
valgt bør be arbeidsgiver konkretisere 
dagsorden hvis dette ikke allerede er 
gjort. Dere bør be om å få oversendt 
eventuelle dokumenter i saken og  
få avklart hvem som skal møte fra 
 arbeidsgivers side. I noen tilfeller får 
likevel ikke du og tillitsvalgt nok infor-
masjon i forkant til at du kan ivareta 
interessene dine i tilstrekkelig grad. 
 Da kan dere avtale at tillitsvalgt opp-
lyser i starten av møtet at du må 
 komme med synspunktene dine  
på et senere tidspunkt. 

Hvis du ikke forbereder deg godt, 
kan du lett bli for følelsesmessig preget 
i møtet, noe som kan være vanskelig å 
kontrollere. Det kan derfor være klokt 
å forberede deg ikke bare på hva du har 
tenkt å si og ikke si, men også på hvordan 
du skal håndtere å bli følelsesmessig 
aktivert under møtet. Det er vanlig og 
forståelig å bli provosert, sint eller lei 
seg. For mange betyr jobben mye for 
selvtilliten eller selvfølelsen, og det er 
lett å undervurdere hvor følelsesmessig 
preget du kan bli i en slik sammenheng. 
Men det er som oftest ikke i din inter-
esse å reagere instinktivt. Selv om det 
kan være fristende, er ikke et slikt 
møte en passende arena til å «slå til-
bake» mot arbeidsgiveren din og ta  
opp andre forhold og generelle syns-
punkter du har om arbeidsgiver eller 
kollegaer. Du bør derfor forberede deg 
såpass godt at du klarer å respondere 
på det som kommer på en rasjonell  
og nøktern måte, uten å la eventuelle 
emosjonelle impulser ta overhånd. 

Under møtet 
Du bør hele tiden være bevisst at dette 
er et formelt møte. Det innebærer at alt 
du sier, vil kunne nedtegnes i et referat. 

Rollen din er å bidra til å opplyse 
saken. Du bør si ting som er i samsvar 
med strategien du har planlagt 
sammen med tillitsvalgt i forkant, og 
det er viktig at du kommuniserer på  
en saklig måte. Hvis du har behov for  
å revurdere strategien underveis, kan 
dere be om å få snakke på tomanns-
hånd. Du har regien på dine egne 
 bidrag i møtet. Det er viktig at du ikke 
opptrer på en slik måte at du bekrefter 
det som er arbeidsgivers (kanskje 
 feilaktige) oppfatning. 

Bevar roen. Lytt til det arbeidsgiveren 
din sier. Hvis noe er uklart, bør du be 
arbeidsgiver klargjøre eller konkretisere. 
Det er ofte hensiktsmessig å lytte først, 
og deretter tenke gjennom det som blir 
sagt, før du sier noe selv. Hvis arbeids-
giveren din sier noe du ikke var for-
beredt på, og du ikke ønsker å svare 
der og da, kan du si at dette må du ta  
til orientering nå og komme tilbake  
til senere. 

Du bør vise arbeidsgiveren din at du 
har mottatt og forstått arbeidsgiverens 
budskap. Du bør ikke avvise en annens 
virkelighetsoppfatning. Husk at det å 
være åpen for hva andre mener, er noe 
annet enn å være enig i det de sier. Hvis 
for eksempel møtet gjelder kommuni-
kasjon og samarbeid, bør du få frem 
hva intensjonen din var og samtidig 
anerkjenne at du kan ha blitt oppfattet 
på en annen måte. Eksempel: «For-
målet mitt var å kommunisere raskt,  
av hensyn til pasientbehandlingen, 
men jeg ser at jeg kan ha blitt oppfattet 
på en annen måte.» Hvis du ikke viser 
at du har forstått arbeidsgivers bud-
skap, kan du bli oppfattet som 
 ukorrigerbar. Det vil kunne bli brukt 
som argument mot deg senere i saken. 
Dersom du generelt avviser det 
 arbeidsgiver kommer med  – «jeg 

 kommuniserer godt med alle, uansett 
hva andre sier!» – så vil arbeidsgiveren 
din notere seg at du ikke viser evne 
eller vilje til å ta tilbakemeldingene på 
alvor. Da er det sannsynlig at arbeids-
giver innkaller deg til et nytt møte om 
kort tid, gjentar budskapet og under-
søker om du nå tar tilbakemeldingene 
til deg. I verste fall konkluderer ar-
beidsgiver med at du er ukorrigerbar. 

Etter møtet
Arbeidsgiver sender deg og tillitsvalgt 
et referat. Husk at dette ikke er det 
endelige referatet – det er bare ar-
beidsgivers foreløpige utkast. Du og 
tillitsvalgt kan komme med innspill. 
Hvis dere ønsker å korrigere eller 
 tilføye noe, må det gjelde det som ble 
sagt i møtet. Hvis dere ønsker å for-
midle noe som ikke ble sagt i møtet, 
kan dere sende etterfølgende kommen-
tarer og be arbeidsgiver vedlegge disse 
til referatet. 

Noen ganger lager arbeidsgiver et 
referat i selve møtet og ønsker at møte-
deltakerne signerer der og da. I et slikt 
tilfelle kan du og tillitsvalgt signere, 
skrive «sett» og føye til at dere vil 
 komme tilbake til eventuelle endrings-
forslag og kommentarer i etterkant. 

Det er ikke et krav om at du og ar-
beidsgiver blir enige om et referat.  
Det viktige er at begges synspunkter 
kommer frem, og at eventuell uenighet 
er kommentert og dokumentert. 

I noen tilfeller kan du og arbeids-
giver være uenige om innholdet i 
 referatet på veldig mange punkter, 
eller kanskje du ønsker svært mange 
endringer. Da er det i stedet for et 
 felles referat ofte bedre at du skriver 
ned kommentarene dine i et eget 
 dokument, som tas med i sin helhet 
som et vedlegg til referatet. Husk å be 
om at arbeidsgiver lagrer vedlegget 
sammen med referatet i personal-
mappen, gjerne med henvisning  
i selve referatet.  •

Møte i personalsak:

Ordet fanger

        «Når arbeidsgiveren din innkaller deg til et møte, bør du kontakte tillitsvalgt. 
Uansett om tillitsvalgt skal være med på møtet eller ikke, bør dere snakke 
sammen på forhånd. Dere bør avklare strategi, roller og møtehåndtering»
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UTVALGT SIKERHETSINFORMASJON 
Indikasjoner: Behandling av postmenopausal osteoporose hos voksne. Reduserer risikoen for virvel- og hoftefrakturer.
Bivirkninger: Svært vanlige: Muskel-skjelettsmerter (ben, muskel eller ledd), noen ganger sterke. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Abdominal 
distensjon*, abdominal smerte*, diaré*, dysfagi*, dyspepsi*, flatulens*, forstoppelse*, sure oppstøt*, øsofagusulcer*, asteni, perifert ødem, 
alopesi, kløe, muskel-skjelettsmerter (ben, muskel eller ledd) noen ganger sterke, hevelse i ledd, hodepine, svimmelhet, vertigo. Se Felles-
katologen for mindre vanlige, sjeldne og svært sjeldne bivirkninger.
*Gastrointestinale bivirkninger ble identifisert med tablettformen, og gjelder ikke nødvendigvis for brusetabletter, som tas som en bufret per-
oral oppløsning.
Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene. Abnormiteter i spiserøret og andre faktorer som kan forsinke øsofagealtømming, 
f.eks striktur eller akalasi. Manglende evne til å stå eller sitte oppreist i minst 1/2 time. Hypokalsemi.
Forsiktighetsregler: Gastrointestinale: Preparatet kan gi lokal irritasjon og sår i slimhinnen i øvre mage-tarmkanal. Det er svært viktig at 
pasienten både får og forstår alle doseringsanvisninger, samt at de informeres om at øsofageale problemer kan oppstå dersom anvisningene 
ikke følges. Se Felleskatalogen. Osteonekrose i kjeven: økt risiko ved f. eks røyking, tidligere tannsykdom, dårlig munnhygiene, periodontal 
tannsykdom, innvasive tannprosedyrer og mere. Se Felleskatalogen. Osteonekrose i ytre øregang: Se Felleskatalogen. Muskel-skjelett: Se 
Felleskatalogen. Atypiske frakturer: se Felleskatalogen. Ben-/mineralmetabolisme: Se Felleskatalogen. 
Interaksjoner: For informasjon om relevante interaksjoner, bruk interaksjonsanalyse. Samtidig inntak av mat og drikke (inkl. mineralvann 
med/uten kullsyre, kaffe, te, juice og melk), kalsiumtilskudd, antacida og enkelte andre legemidler vil sannsynligvis hemme absorpsjonen 
av alendronat. 
Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet. Skal kun tas ut av remsen rett før administrering.
Pakninger og priser: Maksimalpris AUP kr 250,80 4 stk. (remser).  
Refusjon: Vilkår: (246) Refusjon ytes kun til pasienter som ikke kan behandles med bisfosfonat tabletter grunnet gastrointestinale plager. 
Reseptgruppe c.

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

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

Begivenheter:
18. og 19. oktober 2022 Tariff-kurs/landsrådsmøte, Britannia hotel, Trondheim
15. november 2022 Seminar for legeledere, Legenes hus, Oslo 
 Tema: Hvem gjør hva i helseforvaltningen?
7. – 8. februar 2023 Tariff-kurs/landsrådsmøte, Soria Moria, Oslo
26. – 28. april 2023 Vårkurs/landsrådsmøte, Ishavshotellet, Tromsø

Illustrasjonfoto: siraanam
w

ong, stock.adobe.com



• En bufret brusetablett alendronat med høy pH  
 og syrenøytraliserende evne1,2)

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

• Bedre behandlingsetterlevelse enn med vanlige   
 tabletter alendronat3,5)

• Samme frakturprevensjon som med Fosamax   
 (alendronat)1) 

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

Løsningen ved behandling av  
postmenopausal osteoporose

På blå
resept*

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

SE NESTE SIDE FOR MER INFORMASJON!

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

*Refusjon ytes kun til pasienter som ikke kan behandles med bisfosfonat tabletter grunnet gastrointestinale plager6).
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Ti år har gått siden Arendalsuka  
ble arrangert for første gang med 

50 arrangementer og 30 stands i gatene  
i den lille sørlandsbyen med bare 3000 
innbyggere i det kompakte sentrumet 
rundt Pollen. Om lag 150.000 skal i år 
ha vært innom de om lag 1700 arrange-
mentene til de 1373 unike aktørene 
som var påmeldt til årets utgave av  
det som av arrangøren kalles en demo-
kratimøteplass mens av andre litt mer 
kritiske røster kalles en «lobbyistfestival». 
Det er nok en god blanding av de to,  
for man kan ikke unngå at aktører og 
publikum kommer tett på hverandre i 
det kompakte sentrumet i Arendal. Det 
å kunne diskutere  retningsvalg med litt 
løs snipp med en solfylt og blid sørlands - 
by som  ramme, er noe som fenger. 

Legeforeningens tillitsvalgte både fra 
yrkesforeningene og de fagmedisinske 
foreningene var med i helsedebattene, 
og sammen med politikerne i helse- og 
omsorgskomitéen på Stortinget hadde 
de noen svært travle dager og løp bok-
stavelig talt fra debatt til debatt. 

Dette var mitt første besøk på Aren-
dalsuka, og jeg er glad for at sentral-
styret mente det ville være lurt om 
fagstyrets leder ble med i delegasjonen 

som skulle være i aksjon på Sørlandet. 
Gjengen i Legenes hus som planlegger 
og koordinerer Legeforeningens inn-
sats, mente at fagstyrets leder som har 
som en av sine oppgaver å synliggjøre 
faget, burde forsøke å samle innsatsen  
i fagaksen også under denne viktige 
debattuka. I tillegg til å få med meg 
noen av debattene der andre fagrepre-
sentanter deltok, ble jeg invitert til å 
være med i flere debatter med temaer 
så ulike som sosial ulikhet i helse,  
tidlig diagnostikk av prostatakreft, 
oppfølging av kvinner etter abort til 
psykisk helse. I ettertid vil jeg si at 
Arendalsuka helt klart var verdt turen 
både for å kunne plukke opp kunnskap 
fra debattene, men vel så mye på grunn 
av de tilfeldige møtene og samtalene 
mellom arrangementene. Grunnen til at 
det er så viktig å ha med fagstemmene 
fra leger som jobber direkte med de 
problemstillingene som belyses, kan 
kanskje best beskrives ved å peke på 
hvordan tidligere leder av Norsk nev-
rologisk forening, Anne Hege Aamodt, 
i en av debattene fikk både politikere 
og sentrale helsepolitikere til å måtte 
tenke gjennom kriteriene for å kunne 
fortsette med de dyre CGRP-hemmerne 

Legeforeningens fagakse

Fagaksen er Legeforeningens organisering av de 46 fagmedisinske foreningene. Disse velger 
et faglandsråd hvor alle foreningene er representert og hvor Lis-representasjon er lovfestet. 
Faglandsrådet velger et fagstyre og delegater til Legeforeningens landsstyre. Fagaksen skal 
styrke tverrfaglig samarbeid og dialog med helsemyndigheter.

     Av Ståle Onsgård Sagabråten, 
 leder av fagstyret

››

Legeforeningen på Arendalsuka 
- Faget er etterspurt

Arendalsuka var tilbake for fullt 15.-19. august etter et par labre koronaår. Helse har vært et av 
de mest populære temaene for debattene de siste årene og Legeforeningen var også i år på 
plass for å debattere og møte andre som er opptatt av å bedre helsen i Norge. Ikke minst var 
det hyggelig å oppleve at representanter for de fagmedisinske foreningene er etterspurte 
som debattdeltakere når helse står på agendaen. 



OVERLEGEN 3-2022 65

mot kronisk migrene på individuell 
refusjon: - Man kan ikke bare se på 
reduksjon i antall dager uten migrene-
anfall, men må også ta med i beregningen 
de pasientene som får såpass reduksjon 
i intensiteten på migreneanfallene at de 
får flere dager de kan være på jobb og i 
funksjon heller enn å være sengeliggende, 
hevdet hun med henvisning til de mange 
 pasientene hun ser i hodepinepolikli-
nikken. Klinikernes deltak else er viktig 
for å opplyse, utdype og korrigere. 

Det var spesielt gledelig å se interessen 
omkring temaet psykisk helse. Debatt-
ene omkring dette temaet var godt 
besøkt og på Legeforeningens eget 
arrangement med tittel «De sykeste 
psyke» måtte dørene stenges pga. 
plassmangel. Streamingen av arrange-
mentet «De sykeste psyke» nådde  
64 000 personer. Lederen for Norsk 
psykiatrisk forening, Lars Lien, gjorde 
en veldig god innsats sammen med 
president, Anne-Karin Rime. Begge  
er av gode grunner svært etterspurte 
debattdeltakere med all sin kunnskap 
og evne til å fange tonen i debattene og 

komme med velformulerte poenger. 
Leder i Norsk allmennmedisinsk 
forening Marte Kvittum Tangen var en 
annen etterspurt debattant. Jeg traff 
lederen for Norsk onkologisk forening, 
Daniel Heinrich, og også andre fagre-
presentanter ble observert. Norsk geri-
atrisk forening var med å arrangere en 
debatt om demensvennlige sykehus. 

Både i Tannlegeforeningens debatt 
om tannhelse og i Mental helses debatt 

om kvalitet i psykisk helsearbeid var 
det tydelig at innsatsen i fagaksen med 
å samarbeide med de foreningene som 
jobber innen samme fagfelt kaster av 
seg ved at argumentasjonen opp mot 
myndighetene er samstemt og at alle 
aktørene fremhever hvor viktig det er  
å samarbeide. Når vi i Legeforeningen 
koordinerer innsatsen mellom yrkes-
foreningene og de fagmedisinske 
foreningene, kan vi oppnå mye.  

Svært mange av debattene i løpet av 
uka ble streamet og kan fremdeles ses. 
For oss tillitsvalgte er det tette program-
met en anledning til å få god trening i 
debattformatet ved at vi ofte deltar i 
flere enn en debatt i løpet av uka, noen 
ganger blir det flere debatter på en dag. 

Selv om vi løper fra debatt til debatt 
fra morgen til kveld, enten som delta-
kere eller tilhørere, blir det tid til å ta 
en liten pit stop midt på dagen. Lege-
foreningen har sammen med Akademik - 
erne leid et møterom på et av sentrums - 
hotellene der vi kan møtes for en liten 
matbit, referere fra debatter vi har 
vært med på og kanskje få nyttige til-
bakemeldinger på debattinnsatsen. 

Neste år har jeg ambisjon om å ha 
enda bedre oversikt over representant-
ene fra de fagmedisinske foreningenes 
deltakelse i debatter i løpet av uka. 

Oppfordringen er: Skal du til 
Arendals uka for å delta i debatt, så 
meld ifra! For Arendalsuka er virkelig 
en arena hvor vi kan løfte frem faget  
og ikke minst kunne synliggjøre våre 
argumenter overfor helsemyndighet-
ene!   •

Legeforeningens fagakse
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Under Arendalsuka får vi anledning til å være tett på helsepolikere og andre som er opptatt 
av helsevesenet. Her er fagstyrets leder i samtale med helseministeren i etterkant av en 
debatt om kvalitet i psykisk helse arrangert av Mental helse.
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››

Endring i Kreftregisterforskriften 
Overvåkning av enkeltpersoner ble 
mulig etter en endring i Kreftregister-
forskriften § 1-9 i vår. Innrapporterin-
gen til Kreftregisteret skjer direkte fra 
strukturert EPJ eller midlertidig kolo-
skopijournal. Kreftregisteret opplyser 
at de ønsker å bruke dette til å monito-
rere både kvalitetsindikatorer og 
 hvorvidt spesifikke kompetansekrav  
er oppfylt hos den enkelte lege for 
kvalitetsforbedringsarbeid. Norsk 
forening for allmennmedisin og 
 Overlegeforeningen var blant dem  
som uttalte sin bekymring til forskrifts - 
endringen. Legeforeningen var i sitt 
høringssvar til Helse- og omsorgs-
departementet negative til Kreft-
registerets registrering av opplysninger 
om det enkelte helsepersonell. Man 
framholdt at monitoreringen ikke var 
godt nok begrunnet og at aggregerte 
data bør være tilstrekkelig for å 
 overvåke kvaliteten på screening-
programmet. 

Utilstrekkelig reservasjonsrett
På bakgrunn av høringsuttalelsen ble 
det innført reservasjonsrett for enkelt-
leger mot registrering utover 6 måne-
der. Prosessen for å reservere seg er 

imidlertid tungvint: Reservasjons-
skjema må skrives ut og sendes per 
post i utfylt og signert stand. Kreft-
registeret beholder HPR i inntil seks 
måneder for å registrere nye endo-
skopører og innhente informasjon 
direkte fra skopørens leder i helsefore-
taket (HF) om kompetansekravene er 
oppfylt før HPR slettes. Det er uklart 
om man får bekreftet at Kreftregisteret 
har avsluttet overvåkningen av data. 
NGF mener at reservasjonsretten  
ikke sikrer våre medlemmers krav på 
personvern godt nok. Vi frykter også  
at det kan oppstå press mot enkelt-
kolleger om å delta i registreringen, 
slik at reservasjonsretten ikke  
oppleves som reell.   

Hvem skal overvåke 
kvaliteten på prosedyrer?
NGF mener at det ikke er nødvendig 
for Kreftregisteret å lagre personiden-
tifiserbare data for å sikre screening-
programmets kvalitet: Aggregerte data 
på HF-nivå gir adekvat informasjon for 
dette formål. Denne typen registrering 
av personidentifiserbare resultat-, 
kvalitets- og kompetansedata med 
aktiv tilbakemelding til arbeidsgiver  
er et brudd på gjeldende praksis innen 

sykehusmedisinen i Norge. Det finnes 
ikke tilsvarende, sentral nasjonal over-
våkning av f.eks. kvalitetsindikatorer 
for enkeltkirurger mtp operasjoner  
– blir det det neste?

NGF mener at arbeidsgiver (HF), 
men ikke Kreftregisteret, har behov for 
personidentifiserbare prosedyre-rela-
terte data. Arbeidsgiver er forpliktet 
etter norsk lov å registrere kvalitets-
variabler og å sikre at alle ansatte 
 (deriblant koloskopører) holder kvali-
tetskrav satt av virksomheten. Samtidig 
er det arbeidsgiverens ansvar å legge 
til rette for at arbeidstaker arbeider 
med god kvalitet. For å oppnå dette, 
mener vi at hvert HF bør ha en 
 definisjon av god kvalitet (f.eks. 
 terskelverdier for deteksjon av 
 adenomer), utvikle individuelle  
planer for hver arbeidstaker som sikrer 
adekvat trening og supervisjon, og en 
plan for oppfølging av arbeidstakere 
som ikke ved objektiv måling av kvali-
tetsindikatorer oppfyller målene som 
er satt. HF trenger dermed individdata 
for koloskopører og kan hente dette  
ut fra EPJ. 

I tillegg til arbeidsgivers lovpålagte 
plikt til å sikre kompetanse og kvalitet, 
er kvaliteten på koloskopier i screen-

Legeforeningens fagakse

Kreftregisteret registrerer 
resultat- og kvalitetsdata knyttet 
til den enkelte lege

Kreftregisteret registrerer helsepersonellnummer (HPR) til leger som 
 utfører endoskopier i Tarmscreeningprogrammet. NGF mener at kobling 
av data med skopør er en unødvendig  inngripen i personvernet. Vi frykter 
redusert oppslutning om Tarmscreeningprogrammet og en ny presedens 
for overvåkning av prosedyre-relaterte data for flere spesialiteter. 

Av Mette Vesterhus, Leder av Norsk Gastroenterologisk Forening
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ingen godt ivaretatt gjennom at 
 endoskopører registrerer kvalitetsdata 
i Gastronet, det nasjonale kvalitetsre-
gisteret for endoskopi. Overvåking fra 
Kreftregisteret er dermed en omgåelse 
av kravene i kvalitetsregisterforskriften 
§ 3-4.

Tarmscreeningprosjektet trues
NGF frykter at gode endoskopører 
trekker seg fra å delta i Tarmscreening-
prosjektet på grunn av innrapporter-
ingen. Kapasiteten for koloskopi er 
allerede sprengt og utdanningskapasi-
teten i skopienhetene er en flaskehals 
som begrenser tilgangen på nye 
 skopører. Med tarmkreftscreening  

som en del av ordinær virksomhet,  
vil kapasiteten utfordres ytterligere.  
Vi har fått tilbakemelding fra flere 
medlemmer som er skeptiske til at 
Kreftregisterets registrering er knyttet 
til HPR-nummer, og er bekymret for at 
tarmscreeningprosjektet ikke vil kunne 
gjennomføres som planlagt dersom 
mange reserverer seg. Det er i all 
 hovedsak gastroenterologer som  
skal gjennomføre screening-skopiene, 
slik at prosjektet er avhengig av god 
oppslutning fra oss.

Ny presedens
NGF tror at dette er en sak som er 
relevant for mange faglige foreninger, 

da den kan sette presedens for 
 registeringer av kvalitet på ulike prose-
dyrer og tolkninger som andre spesiali-
teter må levere inn data på. Vi har bedt 
Fagstyret om å se på de faglige bekym-
ringene og Legeforeningens juss-  
og arbeidslivsavdeling om å belyse 
personvernbekymringene i denne 
saken. •

Legeforeningens fagakse

KREFTREGISTERET
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Direkte data-
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