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Antibiotika innledet en ny æra i 
 moderne medisin  - ikke bare fikk vi 
kur for den ene infeksjonssykdommen 
etter den andre, men hele infeksjons-
problematikken ble banalisert. I vår tid 
i medisinen har det aldri vært anner-
ledes – infeksjonssykdommer flest er 
noe vi har kontroll på og pasienter 
forventer effektiv kur for! Noen infek-
sjoner er vanskeligere og krever spesi-
alkompetanse, nye trusler har dukket 
opp og resistens har selvsagt vært et 
tema hele veien – men, vi er vant til  
«å slå mikrobene».  

Antibiotikabehandlingen ble også en 
katalysator for svært mye av den øvrige 
utvikling  av vår moderne medisin.   
At kompliserte intensivmedisinske 
sykdomsforløp kan beherskes skyldes 
langt på vei infeksjonsmedisinsk 
 balansekunst. Transplantasjonsmedisin 
hviler på foruten kirurgi, intensiv-
medisin og immunoterapi, - antibiotika- 
behandling.  Vår tids avanserte medisin 
er avhengig av at infeksjoner kan be-
herskes. 

Står vi ved slutten av denne æra?  
Da må vi bare håpe vi står ved begyn-
nelsen av en ny - der   infeksjons-
medisinen får «nye remedier», slik at 
ikke den fryktede multiresistens får 
dominoeffekter langt inn i alle grener 
av vårt fag. Vi oppfatter at stadig flere 
fagfolk som til daglig arbeider med 
disse spørsmål nå ser meget alvorlig på 
utviklingen; vi kan bare i løpet av få år 
stå forsvarsløse overfor selv bagatell-
messige infeksjoner. 

Som i møtet med profeterte 
endringer i klodens klima, kan det 
virke som om vi også  har et litt reser-
vert forhold til denne trusselen? Multi-
resistens er allerede et problem til en 
viss grad i vårt land, andre land i Europa 
har langt større problemer – vår store 
mobilitet medfører at avstand og lande- 
grenser ikke lenger representerer 
 barrierer som før. Man behøver ikke  
ha mer enn vanlig fantasi for å forstå  
at det her kan ligge til rette for en rask 
utvikling i gal retning – og en helt ny 
medisinsk situasjon. Vi har hatt det lett 
med potente midler i vår medisinske 
koffert – mister vi denne?

Under arbeidet med vårt hovedfokus 
i dette nummeret har min egen hori-
sont blitt betydelig utvidet, idet mitt 
fra tidligere umiddelbare fokus har 
dreiet seg om vår egen lett skjødesløse 
omgang med antibiotika som lege-
middel til å se hvor mye mer dette 
problemet skyldes også forhold ved 
matproduksjon og overføring av 
 bakterier med skumle egenskaper som 
en Trojansk hest via mat! Det er derfor 
interessant å gi plass til kolleger fra 
veterinærmedisinsk side og «One  
Health» – perspektivet. En kommer 
antagelig ikke langt med kun å oppdra 
i egne rekker…

Ikke så langt unna denne problem-
stillingen ligger vår denne gang mangl-
ende kontroll på spredningen av  
EBOLA viruset. Viruset har dukket 
opp med mellomrom i 40 år, men om-
fanget av dette utbruddet var av hittil 

ukjent størrelse – og det rykket oss 
svært mye nærmere. Dette har vært et 
«afrikansk problem», nå banket det 
også på vår egen dør.  Hvorfor ble ikke 
faren oppfattet tidligere, enda den var 
godt varslet av de som arbeidet og 
fulgte utviklingen i de epidemiske 
områder? Er kontrasten mellom den 
behandling de vestlige helsearbeidere 
fikk og den som er tilgjengelig for 
 pasienter i Vest-Afrika noe vi kan leve 
med? Gitt at viruset terroriserte vår 
vestlige hverdag, ville vi stått på like 
«bar bakke» medikamentelt i 2014?

«Leger uten grenser», som en tung 
aktør, reiser mange spørsmål til 
 verdenssamfunnets håndtering både i 
tidlig og sen fase av denne epidemien. 
Og, vi har mer om temaet.

For 2 uker siden kom Norheimut-
valgets rapport og den har allerede 
skapt debatt – vi tenker å fokusere på 
dette tema i neste utgave, men Erik 
Nord har allerede nå kommet med en 
eggende overture til det nummeret.

Redaktøren skylder ellers å beklage 
at jeg i forrige hilsen feilaktig oppga at 
Miki Agerbergs innlegg tidligere var 
publisert i Sjukhusläkaren, når det 
riktige var Läkartidningen. Forfatteren 
har allerede fått min beklagelse. 

Ellers er Julenummeret fylt av en 
rekke andre leseverdige artikler som 
anbefales inn i høytiden!  •
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ANNUS 2014

Annus 2014   
Virkelighetsbildet av 2014 har mange former, farger og  
nyanser mellom ytterpunktene horribilis og mirabilis.

God jul! 

I den «fryktelige» enden står ebola- 
utbruddet i Vest-Afrika. Dette har vist 
oss lidelse, helsestell og utfordringer 
hinsides vår grønne gren. Og gitt oss en 
vekker. Epidemien har heldigvis utløst 
stor giverglede og ærefulle oppdrag 
også fra norske helsearbeidere. 

I den andre ytterligheten, den «vidund- 
erlige», er Nobelprisen i medisin til et 
norsk forskermiljø. Den viser at også på 
dette berget kan vi bidra til global helse 
og utnytte et av våre fortrinn: God øko-
nomi og ypperlige kompetansemiljøer. 

Mellom disse ytterpunktene har 
dette året, 200 år etter Eidsvoll og 
Grunnloven, vært fylt av mange sentrale 
tema i sykehusverdenen. Ja sågar 
ytringsfriheten er fortsatt et sentralt 
tema. Viktige saker har vært faste stil-
linger som er i boks. Spesialitetsstruk-
turen med sine mange fasetter er i 
endring. Innspillsrapporten vår til en 
fremtidig Nasjonal sykehusplan er 
sendt ut og brukes. Samhandlings-
reformens berg- og dalbane lever videre. 

Vi har utfordret og blitt utfordret i 
verdispørsmål. Samvittighet, reserva-
sjon og rettigheter ved livets start og 
ikke minst slutt diskuteres. Vi opplever 
at penger og budsjettrammer har høye-
re rang enn menneskeverd og huma-
nisme når krybben tømmes.  Kampen 
om ressurser i samfunnet tar mye 
plass. Varsko møtes med beskyldninger 
om sutring. Avbyråkratiserings- og 
effektiviseringsreformen kom med 
statsbudsjettet og gjør pengespørsmål 

enda mer sentrale. Balansen mellom 
privat og offentlig helsevesen engasje-
rer og blir en parameter på styrken i 
det offentlige sikringsnettet. 

Da passer det godt at vi på nytt har  
vi fått en stor prioriteringsdebatt i 
helsevesenet. Og den har to dimen-
sjoner: Hvor stor andel av BNP skal 
Norge bruke på helse? Er det naturlig 
at Norge har en lavere andel enn mange 
andre nærliggende land? Og dernest: 
Hvordan prioritere innen rammen.

Rapporten fra Prioriteringsutvalget 
(Norheim-utvalget) fremmer nye tanker 
om det siste: Antall år med helsegevinst 
og helsetap. Alvorlighet av sykdom skal 
vurderes ulikt avhengig av alder. Min 
bekymring er hva slags usikkerhet eldre 

da må leve med? Blir de mindre verdig 
trengende? Skal lønnsomhetsbetraktn-
inger rundt behandling få sterkt innpass, 
som et salgs matematisk spørsmål?  
Kan det mistenkes at det er flest mulig 
gjenværende «ytelsesår» i samfunnet 
som skal veie tyngst? Norheimutvalgets 
rapport kommer på høring, og vi skal 
ikke ta lettvint på den. Men mitt stand-
punkt er uansett: Et sivilisert  samfunn 
må måles på hvordan det  behandler sine 
svakeste og sykeste.

Til slutt litt oppmerksomhet til pleie- 
assistent Ingvild Antonsen på et syke-
hjem i nord, omtalt i Harstad Tidende 
i november. På spørsmål på byen fra en 
ukjent om hva hun jobbet med, svarte 
hun assistent på sykehjem. Responsen 
var et nedlatende: «Å ja, du tørker 

rumpe!». Hun skrev dernest 
illustrativt på Facebook om 
alle de andre omsorgsopp-

gavene en pleieassistent 
har overfor demente, og 

om dårlig samvittighet 
samtidig med slitenhet fra 

ytterst til innerst. 
Ære være alle dem som 

legger sjel og ære i god  
omsorg og godt stell til de 

svake. Uten dem blir lege-
gjerningen haltende. Jeg slår 
gjerne et slag for flinke pleie-
personale også!  •



Tallene fra det globale sykdoms-
byrdeprosjektet er entydige: det 

er de ikke-smittsomme sykdommene 
som er den største årsaken til død og 
tapte leveår i Norge og i vår del av 
verden. Norge har i dag lav forekomst 
av smittsomme sykdommer. Forekom-
sten av smittsomme sykdommer  er 
også på vei ned globalt, men er frem-
deles en betydelig helseutfordring i 
lav- og mellominntektsland. Mot en 
slik bakgrunn kan det være lett å 
 glemme betydningen av smittevern-
arbeidet. Vi har den siste tiden fått 
flere påminnelser på hvor viktig det er 
å opprettholde dette arbeidet med 
uforminsket styrke.

Antibiotikaresistens hos bakterier  
er et av de viktigste globale helsepro-
blemer i vår tid. Multiresistens øker 
over hele verden og frykten øker for  
at vi om kort tid ikke kan kontrollere 
infeksjonssykdommer vi har kontroll 

Smittevern i Norge
Selv om forekomsten av smittsomme sykdommer i Norge er 
lavere enn tidligere må innsatsen i smittevernarbeidet styrkes 
for å sikre god helse i befolkningen.

Av Camilla Stoltenberg, 
direktør i Folkehelseinstituttet

Foto: ©Folkehelseinstituttet (Jim
m

y Linus)
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over i dag. En ny rapport fra Folkehelse- 
instituttet understreker behovet for 
mer kunnskap om forekomsten av 
antibiotikaresistens og at innsatsen 
mot antibiotikaresistens må skje på 
tvers av ulike sektorer, fagområder, 
departementer og landegrenser. Norge 
og Folkehelseinstituttet har nylig vært 
vertskap for et internasjonalt WHO 
møte om ansvarlig bruk av antimikro-
bielle midler. Dette er et ledd i arbeidet 
med å utvikle en global handlingsplan 
for å bekjempe antimikrobiell resistens. 
Internasjonalt samarbeid er enda 
 viktigere på smittevernområdet enn  
på andre områder.

Den pågående ebolaepidemien i 
Vest-Afrika illustrerer behovet for 
global innsats. Sykdommen sprer seg 
raskt fordi helsesystemene i de ram-
mede landene er svake. I 2005 vedtok 
WHO et nytt internasjonalt helseregle-
ment (IHR). Formålet med IHR er å 

forebygge og motvirke internasjonal 
spredning av akutte helsetrusler. 
 Reglementet stiller krav om nødvend-
ige ressurser og kapasiteter til å opp-
dage , vurdere, varsle og håndtere 
akutte helsetrusler. Ved siste rapporte-
ring hadde kun 42 av 194 medlemsland 
i WHO alle kjernekapasiteter på plass. 
Det er behov for å styrke helsebered-
skapen i alle land. Ebolaepidemien 
illustrerer ikke bare betydningen av 
gode folkehelsesystemer, men også  
at det er nødvendig med medisinsk 
teknologi. Verden har ikke prioritert  
å utvikle legemidler og vaksiner mot 
Ebola. Utbruddet har nå mobilisert  
en imponerende internasjonal dugnad 
på dette hvor både vaksiner og nye 
behandlingsalternativ prøves ut i et 
tempo som vi ikke tidligere har sett. 
Her har også Norge en rolle å spille.

Folkehelseinstituttet bidrar med sin 
fagkompetanse til oppbygningen av 

nasjonale folkehelseinstitutter i Pales-
tina og Malawi, og flere land er under 
vurdering. Etableringen av slike stats-
bærende institusjoner er svært viktige 
for å sikre bedre helse i befolkningen. 
Siden smittsomme sykdommer ikke 
kjenner landegrenser kommer denne 
innsatsen oss til gode også her i Norge.

Her hjemme vil det nasjonale pro-
sjektet «Smittevern i Norge for frem-
tiden» gjennomgå dagens faglige 
systemer, roller og nettverk for å ut-
vikle en strategi for styrking av smitte-
vernet og beredskapen i Norge. Dette 
arbeidet  skjer med bred involvering 
fra alle relevante institusjoner innen 
smittevern i Norge - i kommuner og  
i spesialisthelsetjenesten, sivile og 
militære.  

Et solid smittevernarbeid er av-
gjørende for at vi skal få bedre helse 
for alle.  •
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Antibiotikaresistens skyldes 
endringer i bakteriers arvemateri-

ale slik at de ikke lenger er følsomme 
for antibiotika som normalt hemmer 
eller dreper bakteriecellene. Genetiske 
endringer oppstår hele tiden i naturen, 
men da de oftest medfører en meta-
bolsk kostnad for bakteriecellen vil slike 
varianter vanligvis rask dø ut. Gjennom 
vedvarende eksponering for antibiotika 
(eller andre antimikrobielle substanser) 
vil imidlertid de resistente bakterie-
cellene ha en konkurransefordel og 
klonen vil ekspandere. Ulike bakterie-
typer kan også utveksle arvemateriale 
som koder for resistensegenskaper. 
Antibiotikabruk vil dermed føre til 
økende forekomst av resistente mikro-
ber. Utenom denne seleksjonsmekanis-
men vil resistente mikrober i all hoved-
sak ha de samme epidemiologiske 
kjennetegn som tilsvarende følsomme 
mikrober.  Problemet med antibiotika-
resistens er mangeartet og spenner fra 
påvirkning av mikrober i det ytre miljø, 
til mikrober som gir infeksjoner hos 
mennesker og dyr. Tiltakene for å be-
grense antibiotikaresistens må derfor 
ha en bred tilnærming. 

Norge har tradisjonelt vært et land 
med lav forekomst av antibiotikaresis-
tens, og fra 2000 er dette blitt godt 
dokumentert gjennom det landsom-
fattende Norsk overvåkingsssystem for 
resistens hos mikrober– NORM. Over-
våkingen har fra starten vært drevet  
i nært samarbeid med tilsvarende 
systemer i våre naboland og over-

våkingssystemet for resistens i fôr, dyr 
og mat – NORM-VET. Den lave fore-
komsten av resistens i Norge og Nor-
den må sees i sammenheng med  
et relativt lavt forbruk av antibiotika, 
og at norske legers antibiotikavalg er 
generelt svært «konservativt» med ut - 
strakt bruk av penicilliner som første-
håndspreparater. Forskningsmessig er 
det god dokumentasjon for at nyere og 
mer bredspektrede antibiotika virker 
mer resistensdrivende enn eldre 
smalspekrede alternativer.

Situasjonen i Norge gir imidlertid 
ingen grunn til å hvile på våre laurbær. 
Forekomsten av meticillinresistente 
Staphylococcus aureus (MRSA) er en av 
de laveste i Europa, men antallet meld-
te tilfeller øker år for år til tross for 
iherdige smitteverntiltak. Andelen av 
pneumokokker som ikke er fullt føl-
somme for penicillin ligger rundt fem 
prosent, men ved infeksjoner utenfor 
sentralnervesystemet kan vi heldigvis 

fortsatt behandle med tradisjonelt 
penicillin. Vår største utfordring nå  
er raskt økende resistens hos viktige 
Gram negative tarmbakterier som  
E. coli og Klebsiella pneumoniae. 
 Varianter som lager bredspektrede 
beta-laktamaser (ESBL) utgjør rundt 
fem prosent av isolatene fra bakterie-
mier og urinveisinfeksjoner. ESBL 
inaktiverer penicilliner og cefalospori-
ner, og bakterier med disse resistense-
genskapene er ofte samtidig resistente 
mot alternative antibiotika som for eks. 
aminoglykosider og florokinolonoer. 
Når E. coli alene forårsaker ca 1/3 av 
alle sepsisepisoder i Norge sier det seg 
selv at ESBL truer selve bærebjelkene i 
antibiotikabehandlingen ved alvorlige 
infeksjoner. Den siste gjenværende 
gruppen av beta-laktamer inaktiveres 
av såkalte karbapenemaser som nå har 
stor utbredelse i land som USA, Israel, 
Hellas og Italia. Mange slike bakterie-
isolater er ikke følsomme for noen 

Antibiotikaresistens er en økende trussel mot effektiv behandling av bakterielle infeksjoner  
både i fattige og rike land. På globalt nivå er overvåkingen mangelfull, og det finnes ingen gode 
estimater for den samlede betydningen av antibiotikaresistens for sykelighet, dødelighet og 
 økonomiske kostnader. Antibiotikaresistens kan i løpet av få år utfordre forsvarligheten av 
 avanserte medisinske behandlingstilbud som vi i dag tar som en selvfølge. Må vi revurdere  
cytostatikabehandling, protesekirurgi og transplantasjoner på grunn av dette?

Gunnar Skov Simonsen
Leder for NORM – Norsk overvåkingsssystem for resistens  
hos mikrober, UNN
Avdelingsleder, Avdeling for mikrobiologi og smittevern, UNN
Professor II, Helsefakultetet, Universitetet i Tromsø  
– Norges arktiske universitet

Martin Steinbakk
Overlege, Avdeling for bakteriologi og infeksjonsimmunologi,  
Divisjon for smittevern, Nasjonalt folkehelseinstitutt

››
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Antibiotikaresistens 
– et økende globalt helseproblem
Post-antibiotika æra nær på enkelte områder, også i Norge



OVERLEGEN 4-2014 9

veldokumenterte antibiotika. Også i 
Norge påvises det infeksjoner med 
slike multiresistente varianter, spesielt 
hos pasienter som har hatt kontakt 
med helsetjenesten i land med høy 
forekomst. På enkelte områder er vi 
allerede nær en såkalt post-antibiotisk 
æra, også i Norge. Infeksjoner i kar- og 
leddproteser skyldes ofte koagulase- 
negative (hvite) stafylokokker som er 
resistente mot alle aktuelle antibiotika 
bortsett fra vankomycin. Norske for-
skere var blant de første til å dokumen-
tere gonokokker med nedsatt følsom-
het mot alle aktuelle antibiotika med 
påfølgende behandlings-
svikt. En fremtid 
med høy fore-

komst av multi-
resistente mikrober 
vil tvinge oss til å revur-
dere store områder innenfor moderne 
medisinsk praksis inkludert cytostatika- 
behandling, protesekirurgi og trans-
plantasjonsmedisin.

Resistenssituasjonen utenfor Norden 
og Nederland er skremmende. I Europa 
er forekomsten av MRSA tilsynelatende 
på vei ned, men alle typer resistens hos 
Gram-negativer (E. coli, Klebisella, 
Pseudomonas, Acinetobacter) er på sterk 
frammarsj. Utenfor Vest-Europa, Nord- 
og Latin-Amerika er overvåkingssys-
temene generelt dårlig utviklet, og 
spredte datakilder har ofte dårlig 
 mikrobiologisk og epidemiologisk kva-

litet. Det er likevel ingen tvil om at 
antibiotikaresistens er svært utbredt,  
og at befolkningen i fattige land med 
høy infeksjonsrate og dårlig tilgang til 
diagnostikk og alternative antibiotika  
er spesielt utsatt. Studier fra vestlige 
land angir 2-3 ganger økt dødelighet 
ved alvorlige infeksjoner med resistente 
mikrober sammenliknet med tilsvar-
ende følsomme varianter, og dette  
gapet er sannsynligvis større i land  
med svakere helsesystemer. Multi-
resistent tuberkulose har svært høy 
dødelighet, spesielt i kombinasjon  
med HIV-infeksjon.

Hovedstrategiene for å 
bekjempe antibiotika-

resistens er i prin-

sippet enkle: stoppe 
seleksjon av resistente 

mikrober gjennom redusert 
bruk av antibiotika til mennesker, dyr og 
øvrig landbruk samt bedret kontroll med 
forurensning til ytre miljø. Men dette 
har vist seg svært vanskelige å gjennom-
føre effektivt. Den generelle infeksjons-
byrden må reduseres gjennom relevante 
smitteverntiltak så som vaksinasjon, 
håndhygiene, trygg forsyning av mat og 
vann, forebygging av seksuelt overfør-
bare sykdommer etc. Bruken av antibio-
tika må avgrenses til de tilfellene der det 
faktisk er nødvendig, og når antibiotika 
forskrives må man holde seg til mest 
mulig smalspektret og målrettet behand-
ling ut fra pasientens kliniske situasjon 

og mikrobiologiske prøvesvar. Det er 
urovekkende at Norges forbruk av 
bred spektrede antibiotika øker både i 
sykehus og primærhelsetjenesten uten 
at dette har noen rimelig begrunnelse. 
Studier fra Sverige og Nederland tilsier 
at Norge kan redusere sitt totalforbruk 
med rundt 50 % uten at dette vil ha 
 negative konsekvenser for befolkning-
ens helse. Vi kan neppe unngå at 
 resistens oppstår, men spredning må 
hindres gjennom effektive smittevern-
tiltak både innenfor helsetjenesten  
og i den allmenne befolkningen.

Leger og øvrig helsepersonell har et 
spesielt ansvar for å forebygge og be-
kjempe resistensproblemet. I Norge 
har leger, tannleger og veterinærer 

monopol på å gi befolkningen tilgang 
til antibiotika, og dette ansvaret må 
hver enkelt yrkesutøver ta inn over seg 
og forvalte på en ansvarlig måte. Helse- 
direktoratet har i samarbeid med rele-
vante fagmiljøer utarbeidet nasjonale 
retningslinjer for antibiotikabruk både 
i sykehus og primærhelsetjenesten. 
Slike retningslinjer vil aldri kunne ta 
høyde for alle tenkelige kliniske situa-
sjoner, men de gir et klart signal om 
hva som vil være korrekt behandling 
for flertallet av pasienter. Forskrivere 
som systematisk velger å avvike fra 
anbefalt praksis påtar seg et betydelig 
ansvar ettersom ukvalifisert bruk av 
antibiotika i dag setter liv og helse for 
fremtidens pasienter i fare.  •
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Bakgrunn
Problemet med antimikrobiell resistens (AMR) har i løpet 
av få år fått stor interesse både nasjonalt og internasjonalt. 
Vår eigen helseminister har omtalt problemet som helseten-
esta si klimautfordring 1. AMR trugar ikkje berre behandling 
av epidemiar og klassiske infeksjonssjukdomar, men vil og 
kunne setje moderne kreftbehandling, protesekirurgi og 
transplantasjonskirurgi mange tiår tilbake.2 Nokre land har 
gått føre og vore leiande i kampen mot antibiotikaresistens 
internasjonalt, blant andre Nederland, Sverige, Storbritannia 
og Norge. Andre område av verda har dei største utfordring-
ane, som Asia og Midt-Austen. Sjukdomar, mikrobar og 
resistente mikroorganismar flyttar seg over landegrensene 
med folk og dyr og mat som reiser.  

Under det store E-coli utbrotet i Tyskland i 20113 såg vi 
korleis eit utbrot i eitt land raskt fekk internasjonale forgrein-
ingar og konsekvensar. Det starta i Tyskland, spreidde seg til 
Frankrike, ein trudde lenge at det kom frå England, men så 
fekk agurkane frå Spania skulda.  Det viste seg å vere Egypt 
som var landet bønnespirene med E-coli  bakteriar kom frå. 
DNA koden som gav oppklaring av utbrotet vart analysert i 
Kina. Det som starta som eit lokalt utbrot vart på få veker ei 
internasjonal folkehelseutfordring som inneheldt alt frå DNA 
diagnostikk og høgspesialisert intensivbehandling til inter-
nasjonal landbruks- og handelspolitikk. Problemet med anti-
biotikaresistens inneheld mange av dei same elementa. 

Under verdas helseforsamling i 2010 var eg på eit såkalla 
side arrangement om antibiotikaresistens. Det var Sverige 
med professor Otto Cars i spissen som hadde tatt initiativ  
til møtet. Møtet blei arrangert i eit stort rom med plass til 
mange, men det var berre nokre få land som var der, kanskje 
det var totalt 20 personar i rommet. Fire år seinare under 
verdas helseforsamling i 2014 var antibiotikaresistens igjen 
på dagsorden, både på den offisielle og som eit nytt side 
arrangement, denne gongen i eitt av dei største møteromma 
i  FN palasset i  Genève. Arrangør var igjen Sverige, saman 
med Nederland, Storbritannia og Ghana m fl. I år var møte-
rommet stappfullt av folk, med representantar frå frivillige 
organisasjonar, statsleiarar, professorar og helsebyråkratar 
frå alle verdas land.  Dei var der for å drøfte korleis ein kan 

stoppe ein av vår tids største truslar mot moderne medisin. 
Det var over 300 personar i rommet, - folk stod langs veggane. 
Generaldirektør Margret Chan frå WHO var også der for å 
understreke alvoret i situasjonen. Enno er det slik at nokre 
land slit med overforbruk av antibiotika, mens andre ikkje 
har tilgang på effektive legemiddel til ein akseptabel kostnad 
for sine innbyggjarar.

Prosess og Metode 
Under den same helseforsamlinga, i mai 2014,  blei resolusjon 
67.25 om AMR vedtatt.4 Resolusjonen ber  WHO om å utar-
beide ein Global handlingsplan mot antimikrobiell resistens 
inkludert resistens mot antibiotika. I resolusjonen blir  WHO 
bedt om å ta leiarskap og legge fram eit forslag til global 
handlingsplan til drøfting for neste års helseforsamling. For å 
utarbeide planen er det etablert ein omfattande prosess. Som 
ledd i denne prosessen vert det i 2014 bl.a. arrangert fire kon-
sultasjonsmøter for å utvikle fleire delområde av handlings-
planen, for å skape eit eigarforhold  til prosessen og problem-
stillingane og for å prøve å skape konsensus om korleis 
nødvendige tiltak kan implementerast i ulike sektorar og i 
ulike delar av verda. Det første av desse møta vart arrangert i 
Nederland i juli 2014 og hadde fokus på bruk av antibiotika i 
landbruk, dyrehald og matproduksjon. Det andre møtet som 
var planlagt i Brasil i slutten av oktober er førebels utsett pga 
Ebola epidemien, men skulle ha utvikling av nye legemiddel, 
forsking og innovasjon som tema. Det tredje møtet vert ar-
rangert i Oslo 13 -14 november og har bruk av antimikrobielle 
midlar i humanmedisin som tema. Til møtet i Oslo er 40 land 
og ei rekkje internasjonale organisasjonar inviterte, i tillegg 
til ca. 20 norske ekspertar innanfor mikrobiologi, helsefore-
tak, primærmedisin, veterinærmedisin og helseforvaltning. 
Norge arrangerer dette møtet saman med  Frankrike, Senegal, 
Sør-Afrika, Thailand, Indonesia og Brasil. Det siste møtet skal 
vere i Sverige i desember med tema diagnostikk og overvåk-
ing av antibiotikaresistens. Konklusjonane frå desse møta vil 
bli brukte som innspel til den endelege prosessen med å ferdig- 
stille den globale handlingsplanen som først skal drøftast på 
WHO sitt styremøte i januar 2015, og så vonaleg bli vedtatt på 
neste års generalforsamling for WHO i mai 2015.

    Arbeidet med ein 
global handlingsplan 
   mot antimikrobiell resistens

Frode Forland, MD, DPH, Prosjektleiar Global helseberedskap og AMR,  
Nasjonalt folkehelseinstitutt, Avdeling for internasjonal folkehelse

››



OVERLEGEN 4-2014 11

Resultat
I denne artikkelen vil eg kort presentere resultata (inn-
haldet) av det utkastet til handlingsplan som er lagt fram  
av WHO,5 og forslaga til konklusjonar frå drøftingsmøtet i 
Oslo om bruk av antimikrobielle midlar i humanmedisin. 

Den globale handlingsplanen understrekar at AMR kan  
ha store konsekvensar for pasientar og familiar, ikkje minst  
i lavinntektsland der luftvegsinfeksjonar, malaria, HIV og 
diare framleis er blant dei viktigaste årsakene til for tidleg 
død. Helsepersonell har ei vital rolle i å sikre at antimikrobi-
elle midlar framleis vil vere verksame i mange år framover. 
Feil bruk og overforbruk  av antimikrobielle midlar er ein  
av hovudårsakene til resistensutvikling. Planen tar og opp 
korleis ein kan ansvarleggjere aktørane i landbruk og mat-
produksjon, - både med tanke på dei som arbeider med dyr, 
plantar og fisk, og i høve til forbrukarperspektivet. Vidare 
vert rolla til politiske styresmaker og andre som fattar ved-
tak om økonomi og samfunnsutvikling drøfta. Berre i Europa 
reknar ein med at om lag 25 000 dødsfall skjer årleg pga 
AMR. I tillegg til menneskeleg liding og død har dette også 
store økonomiske konsekvensar.  Legemiddelindustrien har 
hatt få og små insentiv til å utvikle nye antibiotika dei seinare 
åra, og såleis har ingen nye klasser av antibiotika kome til 
sidan 1987. Tradisjonelle investeringsmodellar har feila for 
dette feltet der ein ønskjer nye produkt utvikla, men som 
ein etterpå helst ikkje skal bruke.

 Handlingsplanen baserer seg på seks prinsipp:
• Heile samfunnet må engasjerast
• Tiltak må baserast på beste tilgjengelege kunnskap
• Førebygging er betre enn behandling
• Ein må sikre tilgang og ikkje overforbruk
• Tiltak må vere berekraftige og integrerast i helsesystemet
•  Implementering må skje gradvis og gjennom målbare  

indikatorar

Planen tar for seg fem hovudmål og foreslår ansvars-
plassering av tiltak for kvart medlemsland, for WHO og  
for andre internasjonale organisasjonar og partnarar. 
•  Hovudmål 1. Forbetre kunnskap og forståing for anti-

mikrobiell resistens gjennom effektiv kommunikasjon, 
utdanning og opplæring

•  Hovudmål 2. Forbetre kunnskapsgrunnlaget gjennom 
forsking og betre overvaking

•  Hovudmål 3. Redusere insidens av AMR gjennom betre 
hygiene og infeksjonskontroll

•  Hovudmål 4. Optimalisere bruken av antimikrobielle 
 midlar i human- og veterinærmedisin

•  Hovudmål 5. Utvikle nye forretningsmodellar for å 
 stimulere til nye medisinar, diagnostiske verktøy,  
vaksiner og andre intervensjonar.

Oslo møtet har som målsetting å støtte WHO sitt arbeid for 
å stimulere til meir forsvarleg bruk av antimikrobielle midlar 
i helsetenesta, utvikle strategiar og handlingsplanar for å 
redusere uansvarleg bruk, samstundes som ein sikrar  til-

gang av  effektive legemiddel til dei som treng det. Formålet 
med møtet er å kome frå ord til handling. Under følgjer 
forslag til konklusjonar frå Oslo møtet.

 Tiltak for å regulere produksjon, sal og bruk:
•  Utvikle tiltak for å sikre kvalitet av antibiotika i produk-

sjon, lagerhald og sal
•  Utvikle og implementere kunnskapsbaserte retningslinjer 

for forebygging og behandling som tar opp i seg lokalt 
resistensmønster 

•  Helsepersonell må ta eit større ansvar i opplæring  
og  kommunikasjon om AMR i møte med pasientar og 
 samfunn

•  Marknadsføring og økonomiske incentiv for auka sal av 
antibiotika bør ikkje forekome

•  Antibiotikaforskriving bør berre skje av utdanna helse-
personell

 •  Avfall frå produksjon av antibiotika må ikkje sleppast  
ut i miljøet

•  Internasjonale organisasjonar og dei som produserer 
 antimikrobielle midlar må aktivt delta i kampen for å få 
slutt på falske substandard legemiddel

 Tiltak for å sikre tilgang på antibiotika
•  Tilgang på effektive vaksiner, diagnostika og antibiotika er 

eit ansvar for alle land
•  Nye metodar for ansvarleg distribusjon og forskriving av 

antibiotika må utviklast for å sikre tilgang i land med svake 
helsesystem

 Frå ord til handling på nasjonalt nivå
•  Alle land har ansvar for å involvere relevante interessentar 

i å utvikle nasjonale handlingsplanar mot AMR
•  Nasjonale handlingsplanar må bygge på prinsippa i  

‘one health’ som inneber at menneskehelse, dyrehelse  
og miljøhelse heng saman

•  Nasjonale tiltak må ta for seg alle aktørar i kjeden frå 
 produksjon til bruk; industri, apotek, helsepersonell  
og pasientar

•  Tiltak for å betre hygiene, infeksjonskontroll, tilgang på 
reint vatn og avfallshandtering må inngå i nasjonale planar

 Frå ord til handling på internasjonalt nivå
•  Sterkt og varig internasjonalt samarbeid er nødvendig  

for å oppnå måla i ein global handlingsplan
•  Bruk av ein rammekonvensjon som for tobakkskontroll 

bør vurderast som tiltak
•  Internasjonale partnarar og aktørar i kampen mot AMR 

må identifiserast, og roller og ansvarsområde må define-
rast

•  Bruk av det internasjonale helsereglementet kan vere eit 
effektivt verkemiddel for å implementere den globale 
handlingsplanen

•  Ikkje medisinske tiltak som tilgang på reint vatn, god 
 hygiene og avfallshandtering er viktige tiltak for å føre-
bygge infeksjonar og redusere bruk av antibiotika 
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Drøfting
Vil desse tiltaka hjelpe? Har WHO verkemiddel og slagkraft 
til å kunne gjennomføre dette? 

Det har vore skrive mange ord og planar dei seinare åra 
for å få bukt med resistensproblematikken. Ord som klima-
krise og ein stille pandemi er blitt brukt6. Kva for verkemid-
del skal ein ta i bruk lokalt, nasjonalt og internasjonalt for å 
stoppe utviklinga? WHO har blitt kritisert av mange for 
ikkje å ha handtert Ebola-utbrotet på ein effektiv måte. Er 
det nødvendig å opprette ein ny tverrgåande organisasjon 
under FN kontroll med særskilt fokus på AMR, slik FN har 
gjort for å nedkjempe Ebola- epidemien?7 Kan ein bruke det 
internasjonale helsereglementet som er vedtatt av alle verdas 
land i kampen mot AMR? Regelverket stiller krav om at alle 
land skal vere førebudde, kunne oppdage, varsle og hand-

tere utbrot av smittsame sjukdomar og andre større helse-
truslar av nasjonal og internasjonal betydning?8 

AMR påverkar også den globale helsetryggleiken i verda, 
både med tanke på normal spreiing av resistente mikrobar, 
men og knytt til planlagt spreiing av mikrobar med vond 
vilje som del av biologisk krigføring eller bioterror. I den 
store satsinga ‘Global Health Security Agenda’ 9 er AMR  
eitt av dei viktige innsatsområda.

Desse og fleire spørsmål vil bli drøfta i Oslo konsultasjonen 
om Den globale handlingsplanen, og vidare i det neste halv-
året fram mot verdas helseforsamling i Geneve i 2015. Eit 
breitt engasjement frå mange aktørar, politikarar, lege-
middelprodusentar, helsepersonell og  pasientar er nød-
vendig for å kome frå ord til handling. Det er nødvendig  
no!  •

1   http://www.dn.no/meninger/debatt/2014/09/28/2048/Helse/helsesektorens-klimakrise
2   Smith, R., Coast, J. 2013. The true cost of antimicrobial resistance. Bmj 346, f1493.
3   Friedrich AW. Enterohaemorrhagic Escherichia coli O104:H4: are we prepared now?. Euro Surveill. 2011;16(31):pii=19938.  

Available online: http://www.eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=19938  
4   http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA67/A67_R25-en.pdf?ua=1&ua=1
5   http://www.who.int/drugresistance/memberstatemeeting/en/
6   http://www.extrakt.se/debatt-opinion/den-sjukvard-vi-tar-for-given-kommer-forandras-i-grunden/
7   http://www.un.org/ebolaresponse/mission.shtml
8   http://www.who.int/ihr/9789241596664/en/
9   http://www.globalhealth.gov/global-health-topics/global-health-security/ghsagenda.html

Ref: 1. http://www.legemiddelverket.no. Ref: 2. Lyxumia SPC 26.06.2014. NO-LIX-14-11-02

Refusjonsberettiget bruk: Til behandling av type 2-diabetes mellitus i kombinasjon med metformin og/eller sulfonylurea og/eller basalinsulin hos pasienter
som ikke har oppnådd tilstrekkelig glykemisk kontroll på høyeste tolererte dose av disse legemidlene. Refusjonskode: ICPC T90 Diabetes type 2 (198)

ICD E11 Diabetes mellitus type 2 (198) Vilkår: (198) Refusjon ytes kun til pasienter som ikke oppnår tilstrekkelig sykdomskontroll på høyeste tolererte dose med:
- kombinasjonen av metformin og sulfonylurea, eller - metformin alene dersom det er tungtveiende medisinske grunner for ikke å bruke sulfonylurea, eller

- sulfonylurea alene dersom det er tungtveiende medisinske grunner for ikke å bruke metformin.

For spørsmål om våre penner og produkter kontakt 
Sanofis diabetestelefon på 800 36 444

sanofi-aventis Norge AS
Strandveien 15
1366 Lysaker
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www.sanofi.no
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Noen pasienter 
med type 2-diabetes 

oppnår ikke tilstrekkelig 
sykdomskontroll ved bruk 
av basalinsulin. Da kan en 

GLP-1- agonist være  
et alternativ til hurtig-

virkende insulin 
1

– Prandial GLP-1-agonist med dosering en gang daglig 
2

– Eneste GLP-1-agonist på blå resept i kombinasjon med basalinsulin 
1

Kombinere GLP-1-agonist  
med insulin? Velg Lyxumia     
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Dette omfatter først og fremst fastlege-
praksis, men i tillegg også legevakt, 
sykehjem og tannlegepraksis. Det er 
etter hvert godt dokumentert at 
forskrivn ingen utenfor sykehus har  
en klar sammenheng med resistens-
utvikling, både på europeisk nivå og  
i Norge. Goossens og medarbeidere 
publiserte i 2005 en omfattende studie 
fra alle europeiske land som viste en 
lineær sammenheng mellom antibioti-
kaforskrivning og resistente pneumo-
kokker (2).  I Norge har Norsk overvåk-
ningssystem for antibiotikaresistens 
hos mikrober (NORM) publisert en 
tilsvarende sammenheng mellom 
ciprofloxacinforskrivning og resistens 
hos E. Coli (1).  Derfor betyr det mye for 
resistensutviklingen i Norge at vi i 
primærhelstjen esten holder forskriv-
ningen på et lavt nivå, og at andelen 
bredspektret antibiotika holdes så lavt 
som mulig.

Det særegne ved allmennpraksis
Størstedelen av antibiotikaforskrivn-
ingen i allmennpraksis – opp mot to 
tredeler – er rettet mot luftveisinfek-
sjoner. I hver tredje konsultasjon for 
luftveisinfeksjon forskrives det anti-
biotika, naturlig nok avhengig av type 
infeksjon. Ved akutt otitt er forskrivn-
ingsandelen 39%, ved akutt bronkitt 
60% og ved akutt sinusitt 75% (3). 

De fleste luftveisinfeksjoner er selv-
begrensende, og det kan synes underlig 
at forskrivningsandelen er såpass høy 
ved tilstander som i hovedsak går over 
uten behandling. Det er imidlertid 
viktig å være klar over det særegne  

ved diagnostikk og behandling av 
 infeksjoner i allmennpraksis. For det 
første er rasjonalet for antibiotikabruk 
ved tilstandene vi ser i allmennpraksis 
som oftest å forkorte eller mildne 
symptomene. Ved en del luftveisinfek-
sjoner med mulig bakteriell etiologi 
kan en antibiotikakur forkorte enkelte 
symptomer med et halvt til ett døgn.  
I en slik situasjon er det ikke alltid 
åpenbart at en antibiotikakur bør 
 unngås. For det andre baseres behand-
lingen som regel kun på det legen 
 finner ut av i løpet av konsultasjonen; 
symptomer, funn og eventuelt resul-
tater fra hurtigtester. Radiologiske 
undersøkelser, dyrkning og PCR-ana-
lyse vil det gjerne ta for lang tid å få 
svar på. Kvalitative undersøkelser 
demonstrerer at nettopp den diagnos-
tiske og prognostiske usikkerheten i 
allmennpraksis medfører overforskriv-
ning av antibiotika (4). For det tredje 
kan det oppleves viktig for fastlegen å 
ta hensyn til ønsker og forventninger 
fra listepasienter som legen skal ha 
ansvar for i lang tid fremover. Pasient-
enes ønske om antibiotika er vist å 
påvirke allmennlegers forskrivning i 
betydelig grad (5).

På tross av disse forholdene er det 
åpenbart et forbedringspotensiale. Anti-
biotikabruken i norsk allmennpraksis er 
relativt lav i europeisk sammenheng, 
men både Sverige og Nederland har et 
lavere forbruk. En reduksjon på 20% 
sammenlignet med dagens nivå, det vil 
si ned til Nederlands nivå, er ønskelig.  
I tillegg jobber vi for å øke andelen 
fenoksymetylpenicillin ved luftveisin-

feksjoner, på bekostning av mer bred-
spektret og resistensdrivende antibiotika.

Kunnskap og endring
En av hovedoppgavene til Antibiotika-
senteret for primærmedisin (ASP) er å 
drive relevant forskning på antibiotika-
bruk og resistens utenfor sykehus. Vår 
forskning kan deles inn i tre hovedom-
råder: 
1)  Hvordan er antibiotikabruken og 

resistensforholdene i allmennpraksis?
2)  Gjennom kliniske studier: Hva er 

riktig antibiotikabruk? 
3)  Hvordan kan vi få til en riktigere 

antibiotikabruk? 

Fra senterets start i 2006 har vi gjen-
nomført en rekke prosjekter. Det 
 største har vært Kollegabasert terapi-
veiledning-prosjektet – en randomisert, 
kontrollert intervensjonsstudie av 450 
allmennlegers forskrivningspraksis ved 
akutte luftveisinfeksjoner. Gjennom 
denne påviste vi store variasjoner i 
total forskrivning og andel bredspek-
tret antibiotika, og at travle leger for-
skrev mest og bredest. Resultatet av 
intervensjonen viste en signifikant ned- 
gang i total forskrivning og en betydelig 
nedgang i bredspektret antibiotika (3, 6).  
En annen del av studien kartla og prøvde 
å påvirke norske allmennlegers bruk av 
vent-og-se-resept ved luftveisinfeksjoner, 
et tema som ikke har vært belyst tidlig-
ere (7).

Av andre prosjekter som pågår kan 
nevnes: En randomisert, kontrollert  
studie der tre antibiotikaregimer 
 sammenlignes ved erytema migrans,  

Antibiotikabruk i allmennpraksis
I Norge forskrives om lag 90% av all antibiotika utenfor sykehus (1).  
Selv om antibiotikabruken i norsk allmennpraksis er relativt  
lav og smalspektret, er det rom for forbedring. Også spesialist- 
helse tjenesten bør bidra for å få til en slik forbedring.

Av Morten Lindbæk, professor i allmennmedisin, fastlege og leder av Antibiotikasenteret for primærmedisin og 
Sigurd Høye, PhD, allmennlege og forsker ved Antibiotikasenteret for primærmedisin

››
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en randomisert, kontrollert studie av 
ibuprofen versus mecillinam ved ukom-
plisert cystitt hos fertile kvinner, anti-
biotika ved urinveisinfeksjon hos eldre 
på sykehjem, forekomst av ESBL ved 
urinveisinfeksjoner,  en intervensjon-
studie på intravenøs behandling ved 
infeksjoner på sykehjem, og betydn-
ingen av nasjonal bakgrunn hos lege  
og pasient ved antibiotikaforskrivning 
hos fastleger.

Spesialisthelsetjenesten  
påvirker primærhelsetjenesten
De nye retningslinjene for antibiotika-
bruk i sykehus og ASPs retningslinjer 
for primærhelsetjenesten (8) har i stor 
grad blitt harmonisert for de vanligste 
tilstandene. Dette er viktig fordi det 
sykehuskollegene forskriver av anti-
biotika har stor påvirkning på hva fast-
legene i området rundt sykehuset gjør.  
Noe av det viktigste er forskrivning av 
bredspektret antibiotika som vi vet er 
resistensdrivende, og dette gjelder 
særlig makrolider og kinoloner.   Når 
øre-nese-halsleger, urologer og andre 
organspesialister forskriver ciprofloxa-
cin og azitromax ved infeksjoner som 
fastleger også behandler, har dette lett 
for å etablere seg som riktig praksis – 
smitteeffekten er betydelig. Det samme 
er tilfelle når sykehjemspasienter be-
handles med 3. generasjons cefalospor-
iner på sykehus og det forventes at 
behandlingen skal fortsette i syke-
hjemmet.  Derfor er det viktig at syke-
huskollegene er bevisste at deres valg 
sender viktige signaler ut til primær-
helsetjenesten.  •
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Mat og drikke er ikke sterile. Det 
skal de ikke være. Men nærings-

midler skal ikke inneholde patogene 
bakterier. Nylig er man blitt klar over 
at mat også kan inneholde resistente 
bakterier. Mat kan derved representere 
en mulig spredningsvei for antibiotika-
resistens. Antibiotikaresistente bakte-
rier er ikke nødvendigvis patogene, 
men kan etablere seg i normalfloraen 
og gi infeksjoner i fremtiden, overføre 
sine resistensgener til andre mikrober 
og på annen måte øke risikoen for at 
man i fremtiden får enda flere tilfeller 
av resistente infeksjoner. Det største og 
kanskje viktigste mikrobereservoar i 
denne sammenheng finnes i tarm hos 
mennesker og dyr. Eksempler på infek-
sjoner herfra inkluderer oppadstigen-
de urinveisinfeksjoner, systemisk 
spredning ved brudd på slimhinne-
barrieren i tarm og fecal-oral smitte. 
Spesielt utsatt for opportunistiske 
infeksjoner fra normalflora er immun- 
svekkede personer. Denne gruppen 
utsatte mennesker er økende. Disku-
sjonen er i gang, kan vi makte å opp - 
nå en null-visjon når det gjelder anti-
biotikaresistens i norsk mat?

Overvåkning av forekomst av resis-
tente bakterier i fôr, mat og dyr har 

pågått i Norge siden 2000. Her samles 
det inn prøver fra friske dyr, noe som 
gir en oversikt over generell forekomst 
av antibiotikaresistens hos dyrene.Dette 
skiller seg fra humandataene på resistens, 
som kun baseres på kliniske isolater. 
Det er nylig vist at nivået av E. coli som 
produserer ekstendert  spektrum be-
talaktamase (ESBL) eller som er resis-
tent mot kinoloner, er  høyt i norskpro-
dusert fjørfekjøtt. Enkelte ndersøkelser 
tyder på at opp mot 40% av norsk fjørfe- 
kjøtt inneholder resistente mikrober 
(ref: NORM/NORM-VET 2013). Nivået i 
andre typer av norskprodusert kjøtt er 
tilsynelatende lavt, men usikkerheten 
er stor da det er ikke systematiske data. 
Vi har i tillegg nylig hatt problemer med 
dyreassosiert (live-stock associated) 
methicillin-resistente Staphylococcus 
aureus (LA-MRSA) hos norsk gris, men 
det ble ikke gjort undersøkelser av 
svinekjøtt for forekomst av denne bak-
terien. Utbredelse av LA-MRSA i den 
norske svinepopulasjonen er dessuten 
svært lav. I 2009 var hver 20. pakke med 
svinekjøtt som ble solgt i danske mat-
butikker kontaminert med MRSA-bakt-
erier. To år senere gjaldt det hver tiende 
pakke. I 2014 var hver femte pakke med 
dansk svinekjøtt kontaminert.

Forbruk av antibiotika til produksjonsdyr
Infeksjonssykdommer er en av de 
 største utfordringene husdyrproduk-
sjonen. Det er viktig å forebygge infek-
sjoner, samt å etterstrebe riktig bruk av 
antibiotika  for å hindre økt forekomst 
av antibiotikaresistente bakterier. 
 Veterinærene i Norge har i samarbeid 
med landbruksmyndighetene og nær-
ingen etablert terapianbefalinger for 
bruk av antibakterielle midler til pro-
duksjonsdyr og smådyr.

Det er en overordnet målsetning at 
bruken av de midlene som WHO har 
definert som kritisk  viktige (3. og 4. 
generasjons cefalosporiner, fluoroki-
noloner og makrolider)  ikke skal 
 brukes til dyr, men prioriteres til bruk 
hos mennesker med alvorlige infek-
sjoner.  I tillegg til den samlede over-
sikten som NORM-VET rapporten gir, 
er Mattilsynet i gang med å etablere et 
veterinært legemiddelregister som skal 
samle data om forbruk av antibiotika 
på dyreartsnivå. 

NORM-Vet systemet gir god oversikt 
over bruk av antibiotika til behandling 
av infeksjoner hos produksjonsdyr i 
Norge og over av den generelle fore-
komsten av resistente bakterier hos 
produksjonsdyr.

Antibiotikaresistens i mat

Av Astrid Wester, Overlege, Avdeling for næringsmiddelbårne infeksjoner, 
Divisjon for Smittevern, Folkehelseinstituttet, 

Ulf Dahle, Avdelingsdirektør, Avdeling for næringsmiddelbårne infeksjoner, 
Divisjon for Smittevern, Folkehelseinstituttet og 

Marianne Sunde, Seniorrådgiver, Avdeling for bakteriologi og infeksjonsimmunologi, 
Divisjon for Smittevern, Folkehelseinstituttet

››

Matbårne infeksjoner er et reellt problem verden over. Disse gir vanligvis relativt lette  
symptomer hos friske individer, men kan få alvorlige konsekvenser hos personer som er  
spesielt utsatt. Normalt vil de personer som tilhører risikogruppene, få råd om forebygging  
av matbåren infeksjon fra sin lege, eller de finner selv frem til de rådene som foreligger, via  
Folkehelseinstituttets nettsider, Matportalen eller andre nettsteder. Det er de samme fore-
byggende kjøkken- og håndhygieneråd som gjelder også for resistente mikrober.
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Bruk av antibakterielle midler til dyr  
i behandlingsmessig øyemed er ukon-
troversielt, men antibiotika brukes også 
til en viss grad i forebyggende tiltak. 
Enkelte antibakterielle midler benyttes 
også som tilskudd i fôret for å øke vek-
sten hos produksjonsdyr. Slike midler 
inkluderte tidligere zinkbacitracin og 
avoparcin og har vært forbudt i EU 
siden 1998. I Norge opphørte slik bruk  
i 1995 da husdyrnæringen innførte et 
forbud mot bruk av slike vekstfrem-
mere. I Norge benyttes antiparasitt-
middelet naracin innen fjørfenæringen. 
I USA er dette middelet registrert som 
antibakterielt middel. 

I 1995 - 2001 ble forbruket av anti-
bakterielle midler forskrevet av veteri-
nærer redusert med 40 prosent i Norge. 
Etter dette har forbruket holdt seg på 
samme nivå (ca. 6 tonn årlig). Bruk av 
penicilliner har økt mens bruk av kom-
binasjonspreparater med penicillin og 
dihydrostreptomycin er redusert. Dette 
er gunstig, og penicilliner utgjør i dag  
ca. 50 prosent av forbruket av antibak-
terielle midler til landdyr. Fiskeindus-
trien kan vise enda tydeligere resultater 
av sine tiltak for å redusere bruk av 
 antibiotika. Da næringen var ung på 
1980-tallet ble det benyttet 50 tonn 
antibiotika på de 100.000 tonn fisk 
produsert. Etter innføring av vaksina-
sjonsprogram på begynnelsen av 1990 
tallet falt bruken av antibiotika i denne 
næringen praktisk talt helt vekk.  Sam-
tidig har produksjonen 15-doblet seg. 

  
Resistens hos zoonotiske bakterier
Resistens hos bakterier som overføres 
mellom dyr og mennesker har fått 
særlig stor oppmerksomhet fordi det 
har så store konsekvenser for human 
helse. EU etablerte i 2003 en obliga-
torisk overvåkning av antibiotikresis-
tens hos zoonotiske bakterier. 

Salmonella forekommer hos varm-
blodige dyr, fugler og krypdyr. Følsom-
heten for antimikrobielle midler hos 
Salmonellaarter har sunket siste årene 
og multiresistente stammer forekom-
mer nå ganske hyppig. En betydelig 
andel av mennesker med salmonella-
infeksjon i Norge er smittet  utenlands. 

Multiresistent S. Typhimurium 
DT104 har forårsaket store helse-

problemer hos dyr og mennesker i 
mange land. Stammen ble først identi-
fisert på 1990-tallet og det er først nå, 
30 år senere, man er i ferd med å redu-
sere dens spredning. Norske matpro-
duserende dyr er heldigvis svært 
 sjelden infisert med Salmonella og  
S. Typhimurium DT104 er kun påvist 
noen få ganger her. De siste årene har 
en multiresistent monofasisk Salmo-
nella Typhimurium også blitt utbredt 
hos mennesker og dyr. I Norge har denne 
stammen blitt isolert fra hund, hest, 
svin og storfe i tillegg til mennesker.

Infeksjon med Campylobacter jejuni 
og Campylobacter coli er den vanligste 
årsaken til bakteriell diarésykdom hos 
mennesker i Norge. Fjørfeprodukter 
ansees som en viktig smittekilde til slike 
infeksjoner. I Norge er rått fjørfekjøtt, 
konsum av grillmat, ubehandlet drikke-
vann og kontakt med dyr identifisert 
som viktige risikofaktorer for campylo-
bacteriose. Kinoloner ble tatt i bruk  
til behandling av dyr fra slutten av 
1980-tallet. I Norge har fluorokinoloner 
ikke vært registret til bruk til fjørfe og  
vi har en lav forekomst av kinolonresis-
tente Campylobacter-isolater. 

Staphylococcus aureus (gule stafylo-
kokker) er en vanlig årsak til bakterielle 
infeksjoner hos mange dyrearter og hos 
mennesker. I løpet av det siste tiåret har 
en spesiell dyretilpasset (live-stock) 
LA-MRSA-variant etablert seg hos svin 
og andre produksjonsdyr i mange land.  
LA-MRSA forekommer hyppigere hos 
mennesker som lever i områder med 
stor svineproduksjon. I Norge ble denne 
MRSA-varianten påvist hos svin første 
gang  i 2011. I 2013 bestemte Mattil-
synet forsøksvis å sanere for LA-MRSA 
som omfattet 24 svinebesetninger i et 
utbrudd. Det ser ut til at saneringsstra-
tegien har vært vellykket. Norge er  
det første land i verden som har lykkes  
i å kontrollere forekomsten av denne 
resistente mikroben i husdyrproduk-
sjonen.  Smittesporing viste også smitte 
av LA-MRSA  til 32 personer som hadde 
hatt kontakt med svin, noe som under-
bygger det zoonotiske potensialet denne 
bakterien har. Det ble også registrert  
ett tilfelle av alvorlig sykdom (sepsis) 
hos et menneske som følge av denne 
hendelsen.

Ekstendert spektrum betalaktamase 
(ESBL), er en annen alvorlig resistens-
form. De bredspektrede betalaktamas-
ene bryter ned penicilliner, cefalospor-
iner og eventuelt også karbapenemer. 
ESBL-genene er ofte lokalisert på  mobile 
genetiske elementer som muliggjør 
videre spredning av resistens genene  
til andre bakterieceller i populasjonen. 
Nylig er det vist at opp mot 40% av 
norske slaktekyllingflokker  er bærere 
av ESBL-produserende E. coli. Slike 
mikrober er også påvist i kyllingkjøtt 
tilgjengelig i butikk. Det er ikke kjent 
om slik smittefare har medført sykdom 
eller bærerskap i Norge. Undersøkelser 
fra Nederland har vist en sammenheng 
mellom ESBL-positive bakterier i kjøttet 
og ESBL-positive bakterier hos syke 
mennesker. Slike undersøkelser er 
igangsatt i Norge i 2014.

Hos fjørfe er ESBL-forekomst nå 
anerkjent som ett globalt fenomen, 
men mange steder er ESBL utbredt 
også hos andre produksjonsdyr, i til-
legg til sports- og familiedyr. Karbape-
nemer er en gruppe betalaktamanti-
biotika som fortsatt er effektiv i 
behandling av alvorlige bakterielle 
infeksjoner. I årene fremover vil 
 bruken av slike legemidler sannsynlig-
vis øke, ettersom spredningen av 
 multiresistente bakterier, bl.a. ESBL- 
produserende øker. Det første karba-
penemaseproduserende isolatet fra 
pasient i Norge ble identifisert i 2006. 
Antallet økte til sju i 2007 og 24 i 2013. 
De fleste er assosiert med sykehusopp-
hold i utlandet. Det er vist at kolonise-
ring med karbapenemaseproduserende 
isolater kan bestå over lang tid og at 
plasmider kan overføres mellom bakte-
rier i tarmen. Karbapenemaseproduse-
rende bakterier er ikke påvist i mat-
varer i Norge, og er fore løpig kun 
påvist noen få ganger hos dyr på 
 verdensbasis.

Enterokokker utgjør også en del av 
normalfloraen hos dyr og mennesker. 
Glykopeptidantibiotika, som inkluderer 
vankomycin, var lenge ansett for å 
være «sistehånds-preparat» i behand-
ling av infeksjoner forårsaket av multi-
resistente enterokokker og MRSA. 
Vankomycinresistente enterokokker 
(VRE) ble påvist hos mennesker allerede 
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på 1980-tallet. Det ble noe senere 
 rapportert om et reservoar av VRE  
hos dyr. Dette reservoaret syntes å ha 
sammenheng med bruk av avoparcin 
som fôrtilskudd til produksjonsdyr. 

Resistens i utenlandske matvarer
Global handel med mat har betydning 
for spredning av resistens, særlig ved 
innførsel av matvarer fra områder med 
høy forekomst av antibiotikaresistente 
mikrober. Resistente mikrober i mat-
kjeden er derfor et anerkjent globalt 
problem, men kunnskap og fakta rundt 
dette er anekdotisk og begrenset. 

Det er beskrevet at oppdrett av reker  
i Kina foregår i miljøer med betydelig 
forekomst av resistente bakterier. En 
studie har vist at karbapenemaseprodu-
serende Pseudomonas forekom  i akkar 
fra Sør-Korea importert til Kanada. 

Av spesiell betydning for human 
helse er selvfølgelig mat som ikke skal 
varmebehandles før konsum. ESBL- 
produserende og kinolonresistente  
K. pneumoniae, E. coli og Enterobacter 
spp er funnet i krydderurter fra Thai-
land, Vietnam og Malaysia. Det store 
utbruddet med E. coli i Tyskland i 2011 
skyldtes bønnespirer som var konta-
minert med ESBL-produserende 
O104:H4.

Resistens i norskproduserte matvarer
Man vet lite om forekomst av resistente 
bakterier i matvarer som produseres i 
Norge. Det er vanskelig å gjennomføre 
standardiserte prøvetakingsregimer 
for mat. Noen få matvarer som har 
vært undersøkt i regi av NORM-VET 
gir oss likevel indikasjoner på at dette 
er ett felt som bør følges nøye.

I 2012 ble norskprodusert kylling-
kjøtt spesielt undersøkt for ESBL- 
produserende E. coli og kalkunkjøtt ble 
undersøkt i 2013. ESBL-produserende 
E. coli ble påvist i 32,2 % av de under-
søkte kyllingfiletene og kinolonresis-
tente E. coli i ca halvparten av kalkun-
filetene. 

Andre matvarer er foreløpig ikke 
undersøkt for ESBL-produserende 
eller kinolonresistente E. coli. Det er 
uvisst i hvilken grad dette resistens-
reservoaret vil spre seg til andre 
 matvarer. F.eks kan man tenke seg 
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avrenning fra jorder til vann som så 
benyttes som vanningsvann til grønn-
saker. I et «one-health perspektiv»  
er det sannsynlig at alle former for 
resistens før eller senere finnes et  
annet sted i kretsløpet.

Det foreligger foreløpig ingen syste-
matisk overvåkning av resistensgener 
blant bakterier fra norskprodusert 
sjømat, hverken fra akvakultur eller 
villfangst. 

Norske produksjonsdyr (med unntak 
av kylling) har generelt lav forekomst 
av antibiotikaresistente bakterier. Dette 
er en konsekvens at god antibiotika-
praksis i husdyrproduksjonen samt 
gode driftsforhold. Det er derfor grunn 
til å anta at resistensforekomsten er 
gunstig i norskproduserte kjøttvarer 
forøvrig. 

Smitteforebyggende tiltak
Det er begrenset kunnskap om hvor-
dan ulike produksjonsprosesser kan 
inaktivere resistensgener i mat. Øde-
leggelse av slikt DNA vil hindre mulig-
heten for spredning av resistensgener 
til normalflora eller patogene mikro-

ber. De gjeldende råd har derfor 
 fortsatt sterkt fokus på veletablerte 
hygieneprinsipper både i produksjon 
og tilberedning av matvarer.

Forbrukerne bør være bevisst på  
om maten er ment konsumert rå eller 
varmebehandlet og måten maten skal 
tilberedes på. Alle kan selv bidra til å 
redusere risikoen for å bli syke av 
 maten, eller bli kolonisert av resistente 
mikrober, ved å følge de generelle råd. 
God håndhygiene er viktig og man bør 
unngå å tilberede mat til andre når 
man er syk med oppkast eller diare. 

God kjøkkenhygiene er viktig og må 
ivaretas også ved utegrilling og særlig 
ved tilberedning av fjørfeprodukter. 
Dette omfatter vask av kniver, skjære-
fjøler og annet kjøkkenutstyr som har 
vært i kontakt med råvarer, før utstyret 
brukes til annen mat. Fjørfe, hamburg-
ere, kjøttkaker og annen farsemat skal 
være godt gjennomstekt eller gjen-
nomkokt. Andre kjøttprodukter bør 
være godt stekt på overflaten. 

Grønnsaker som skal spises rå bør 
skylles godt og mat skal oppbevares 
kjølig.  Upasteurisert melk og produk-

ter laget av upasteurisert melk bør 
unngås, særlig for personer med ned-
satt infeksjonsforsvar. 

Fremtidsperspektiv
Kontaminerte matvarer har medført 
utbrudd med resistente bakterier. Det 
må vi forvente at kan skje også i frem-
tiden, men vi må også bidra til å holde 
risikoen så lav som mulig. Dette er  
en internasjonal utfordring. Matvare-
handelen er global og vi reiser mer  
enn noen sinne. 

Det er startet prosjekter som søker  
å kartlegge forekomst av resistens i 
 normalbefolkningen, hvor prøver 
 samles inn på noen fastlegekontorer. 
Det planlegges også under søkelser som 
kan identifisere mulige koloniserings-
beskyttende mekanismer, med tanke 
på mulige intervensjoner som kan 
virke forebyggende ved reiser i land 
med høy forekomst av resistente 
 mikrober. Disse prosjektene kan 
 kanskje gi oss nye verktøy i bekjemp-
elsen av antibiotikaresistens. Inntil  
det må vi stole på velkjente smittefore-
byggende tiltak.  •
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Global trussel
Englands helsedirektør Sally Davies 
har omtalt antibiotikaresistens som en 
trussel på nivå med global oppvarming 
og terrorisme. I EU regnes det med at 
rundt 25.000 mennesker dør som følge 
av infeksjoner med resistente bakterier 
hvert år.

Alle bakterier kan utvikle resistens, 
men dersom resistens utvikles mot 
mange antibiotika i en bakterie som kan 
gi alvorlig sykdom, er det spesielt be-
kymringsfullt. Et slikt scenario er nett-
opp tilfelle med Methicillinresistente 
Staphylococcus aureus, forkortet MRSA.

Ettersom MRSA kan finnes hos  
friske dyr, og samtidig gi sykdom hos  
menneske,  er den potensielt overfør-
bar via mat. En spredning av MRSA 
 mellom dyr og mennesker er en sterkt 
uønsket situasjon, fordi den raskt kan 
eskalere til å representere en risiko for 
folkehelsen. Er svinekjøttet dermed 
blitt farlig?

Staphylococcus aureus er en bakterie 
som trives på hud og slimhinner hos  

de fleste pattedyr, inkludert menneske. 
Dersom forholdene ligger til rette for 
vekst og oppformering av disse bakt-
eriene kan de forårsake alvorlige og 
livstruende infeksjoner. Methicillin-
resistente S. aureus (MRSA) er en be-
tegnelse som  brukes om S. aureus 
stammer som er resistent mot alle 
antimikrobielle midler i beta-laktam-
klassen (det vil si penicilliner, cefalos- 
poriner og karbapenemer).

Denne høyst uønskede, sett fra dyrs 
og menneskers side, egenskapen kodes 
av mecA-genet som kan spres både til 
andre S. aureus og til andre bakterie-
arter. I tillegg til å være resistent over-
for beta-laktam-antibiotika er MRSA 
ofte resistent mot andre antimikro-
bielle midler også, som fluorokvino-
loner, tetrasykliner og sulfonamider. 
Dette gjør behandling vanskelig og i 
noen tilfeller umulig.

Internasjonalt har MRSA de siste  
30 årene blitt et betydelig problem i 
helseinstitusjoner, og den finnes i be-
folkningen generelt og altså hos dyr.  

Prevalensen av MRSA hos mennesker  
i Europa varierer i dag fra under 1 %  
i Skandinavia til rundt 50 % sør i  
Europa!

I Norge har imidlertid forekomsten 
av MRSA-infeksjoner hos menneske 
økt de siste årene, og bare fra 2012 til 
2013 var økningen 15 % på landsbasis, 
og hele 32 % i Oslo.

MRSA ble først assosiert med syke-
husinnleggelser i Storbritannia (Hospi-
tal acquired (HA)-MRSA) i 1961, og  
har siden den tid vært et økende pro-
blem i helseinstitusjoner og sykehus  
i store deler av verden.

HA-MRSA er oftest assosiert med 
eldre og svekkede personer. Fra midt 
på 1990-tallet er imidlertid MRSA også 
isolert i økende grad hos pasienter som 
ikke har vært innlagt på sykehus, disse 
kalles community-aquired MRSA 
(CA-MRSA). CA-MRSA forekommer 
oftest hos yngre personer og er assosi-
ert med overflatiske hudinfeksjoner  
og bløtvevsinfeksjoner, selv om enkelte 
tilfeller av nekrotiserende stammer er 

    MRSA: 
Er svinekjøttet blitt farlig?

Vi må jobbe sammen i et One Health perspektiv og på tvers av fag og profesjon om vi skal  
få bukt med truslene antibiotikaresistente bakterier som MRSA representerer. Etter stor vekst  
i MRSA-smitte både på dyr og mennesker i Danmark, advarte professor Steinar Westin ved 
NTNU i sommer nordmenn mot å kjøpe dansk svinekjøtt.

Av Førsteamanuensis Trine L’Abée-Lund NMBU Veterinærhøgskolen 
Professor Yngvild Wasteson, NMBU Veterinærhøgskolen 

Svinehelseansvarlig Carl Andreas Grøntvedt, Veterinærinstituttet

››
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rapportert. Årsaken til økningen av 
CA-MRSA er ikke kjent, og utviklingen 
er bekymringsfull.

MRSA ble første gang påvist på dyr  
i Belgia i 1972 (storfe), men siden 2003 
har en dyreassosiert MRSA-stamme 
(livestock-associated (LA)-MRSA), 
utviklet seg i husdyrpopulasjonen. 
LA-MRSA er primært assosiert med 
svin, og fra Nederland er det for  
eks empel påvist 39 % prevalens hos 
gris og 50 % hos personer i kontakt 
med gris. LA-MRSA er også isolert  
hos andre arter som storfe, hund  
og hest.

Mens man i enkelte mellom- og  
søreuropeiske land nå finner MRSA  
i 49-70 % av husdyrholdet (og med 
 høyest forekomst i svinebesetninger), 
ble ikke LA-MRSA påvist i Norge før  
i 2011. Da ble positive miljøprøver 
funnet på ett slakteri.

Veterinærinstituttet påviste i 2013 
LA-MRSA på gris fra flere svinebeset-
ninger som hadde kontakt med hver-
andre gjennom livdyrhandel og person-
trafikk. Det ble også påvist 
dyreassosiert MRSA på mennesker med 
direkte eller indirekte kontakt med gris 
fra de  smittede besetningene. Hos hus-
dyr er LA-MRSA ikke regnet for å være 
spesielt sykdomsfremkallende, og det  
er vanlig med friske  
smittebærere.

Risiko for smitte 
mellom dyr og  
mennesker
LA-MRSA hos mat-
produserende dyr ut-
gjør en potensiell fare 
for smitte til mennes-
ker, særlig gjennom 
direkte og gjentatt 
kontakt. Risikoen for 
smitte via matvarer er 
dårligere klarlagt, og 
trolig vesentlig mindre. 
Farepotensialet knytter 
seg spesielt til risiko  
for at det sær deles 
uønskede mecA-genet 
eller andre resistens-
egenskaper skal over-
føres til andre bak-
teriestammer og 

bakteriearter og til risiko for økt fore-
komst av MRSA i helse- og omsorgs-
institusjoner.

Da dyreassosiert MRSA ble påvist  
i svinebesetninger i Norge i 2013, be-
stemte Mattilsynet at smitten skulle 
saneres. Det var sammenfallende 
 veterinær- og samfunnsmedisinske 
vurderinger som var bakgrunnen for 
saneringstiltak. Så langt ser arbeidet  
ut til å ha vært vellykket.

Saneringsplanen ble koplet med 
prøvetaking av alle større purkebeset-
ninger i Norge, og resultatene ble 
 offentlig gjort 1. juli 2014. Assisterende 
tilsynsdirektør i Mattilsynet Ole Fjetland 
uttaler blant annet på Mattilsyn ets 
nettsider: «At vi finner smitte i bare  
én besetning utenom de vi allerede er  
i ferd med å sanere kan tyde på at vi 
har god oversikt over spredningen av 
bakterien».

Hva med svinekjøttet?
Tilbake til spørsmålet: Er svinekjøttet 
blitt farlig? Professor Steinar Westin ved 
NTNU advarer i Nationen 16. juli i år 
nordmenn mot å kjøpe dansk svinekjøtt, 
og ber om at all import og grensehandel 
med dansk svinekjøtt stoppes straks. 
Bakgrunnen for Westins standpunkt  
er den meget høye forekomsten av 

LA-MRSA positive griser som slaktes 
ved danske slakterier, noe han mener 
representerer en stor risiko for økt fore-
komst av LA-MRSA ved norske sykehus.

Matportalen.no svarte på Westins 
utspill med følgende utsagn:  «Det er 
mye i media om den antibiotikaresis-
tente bakterien MRSA i dansk svine-
kjøtt. MRSA kan finnes i kjøttet fra 
svin som er smittet med bakterien, 
men sannsynligheten for at mennesker 
skal bli smittet gjennom å spise svine-
kjøtt, er svært liten.», og understreker at 
god hygiene og god varmebehandling 
generelt er viktig for å hindre smitte av 
bakterier fra rått kjøtt.

Steinar Westin og Matportalen omtaler 
egentlig to ulike problemstillinger:

Matportalen har ganske så rett i at 
god hygiene hjemme på kjøkkenet er 
nøkkelen til å stoppe smitte av flere 
mikrobiologiske organismer fra mat. 
Dansk svinekjøtt representerer nok 
derfor ikke noen umiddelbar helsefare 
for den enkelte forbruker som steker 
svinekjøttet og tar hygiene på alvor.

Westin har imidlertid et perspektiv 
som rekker lenger enn som så, og er med 
rette redd for at en økning av nivået av 
LA-MRSA generelt, inkludert hos levende 
dyr og ikke bare i mat, vil gjenspeiles i  
en økt forekomst også på sykehusene.
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One Health Norway er et initiativ stiftet for å forsterke et tverrsektorielt 
samarbeid innen human helse, veterinærmedisinsk helse, klima og miljø  
og vi skal tilby strategisk rådgivning og kommunikasjon. Stiftelsen kom  
i kjølevannet av seminaret «One Health Weekend», arrangert på Riks-
hospitalet i april i år. Vi samarbeider både med private og offentlige aktører, 
i Norge og Norden. Organisasjonen skal være den Norgesledende arenaen 
for «One Health», et internasjonalt initiativ og begrepet er etablert av  
Hippokrates selv. 

Som initiativtakere, mener vi i One Health Norway at behovet for en 
arena der aktuell forskning får anledning til å ha direkte innvirkning 
 beslutninger og politikk, er viktig for å mestre de helsemessige utfordr-
ingene verden i dag og i fremtiden vil stå overfor. Vi mener at ivaretakelse 
av human helse, dyrehelse, bærekraftig økonomi og klima går hånd i hånd. 

  One Health – Norway - har et etablert nettverk av rådgivere og andre 
assosierte. One Health nettverket består av både norske og internasjonale 
medlemmer med faglig kompetanse, stortingsrepresentanter og private 
 aktører. 

Vi ser Norges posisjon som unik. Gjennom et nettverk av leger, veterinærer 
og andre sterke fagprofesjoner har vi en mulighet til å forsøke å møte frem-
tidige helseutfordringer og dermed å ivareta den globale helsen. Og vi leter 
alltid etter nye assosierte! Vi har tro på at  handlekraft skapes når ulike 
personligheter, med forskjellig kompetanse og bakgrunn utfordrer hver-
andre med sine egne tanker og vurderinger. 

Gjennom denne innsikten, arbeider vi for å være et kraftsentrum politikk, 
næringsliv og samfunnet for øvrig. Norsk og global helse er verdt å arbeide 
for! 

Til nå har vi levert gode resultater for våre oppdragsgivere og assosierte.  
Vi er opptatt av ivaretakelse av alle involverte og er opptatt av å formidle  
våre fagfelt og oppdrag på en måte som gjør at de beste og mest kvalifiserte 
beslutningene kan treffes av oppdragsgivere. Vi håper at våre bidrag fører  
til at kloke beslutninger tas på flere områder i samfunnet.

Våre kjerneverdier er:
• leverer mer enn forventet
• ærlig arbeid og faglige kvalitetssikre uttalelser

                                                                              

      

Kort om One Health Norway

Peder Støre Amundsen Sofie Coucheron

En slik situasjon vil kunne ha kritiske 
konsekvenser for vårt helsevesen, 
Westin viser blant annet til MRSA  
som «kirurgers store skrekk».

Det er vel nettopp også dette per-
spektivet Mattilsynet har lagt til grunn 
når de har investert mye ressurser i  
sitt saneringsprogram.

Slik sett har egentlig Westin og Mat-
tilsynet en sammenfallende holdning til 
MRSA-problematikken, nemlig at det 
faktisk er av stor verdi, og dermed verdt 
stor innsats, å holde forekomsten av 
MRSA så lav som overhodet mulig i 
Norge. Det er en holdning vi støtter!

Antibiotikaresistente bakterier  
i et One Health perspektiv:
Westins bekymring for den risiko 
 antibiotikaresistente bakterier fra dyr 
representerer for folkehelsen er for 
øvrig ikke av ny dato. Det er en bekym-
ring og frykt han i lang tid har delt og 
fortsatt deler med medisinerkolleger 
og veterinærer verden over.

Frykten er med å danne et sentralt 
bakteppe for One Health-tankegangen 
som nå er ferd med å få innpass i  
stadig flere både medisinske og veteri-
nærmedisinske miljøer. One Health- 
begrepet uttrykker en erkjennelse av at 
helse for mennesker, dyr og miljø henger 
sammen og må kjempes for som sådan. 
Det er en tilnærming som blant annet 
gir et strategisk rammeverk for å redu-
sere risikoen for infeksiøse sykdommer 
i grensesnittet mellom mennesker, dyr 
og økosystem.

Truslene fra antibiotikaresistente 
bakterier som MRSA er en problem-
stilling som må løses i et interdisipli-
nært samarbeid på mange ulike nivåer: 
Fra World Health Organisation 
(WHO), FNs organisasjon for ernæring 
og landbruk (FAO) og World Organisa-
tion for Animal Health (OIE) på topp 
og ned til den enkelte dyrlege og lege.

Det er også en problemstilling som 
setter spørsmålstegn med hvordan vi 
produserer maten vår og hvor mye vi 
skal betale for den.  •



For at arbeidstaker skal ha et krav på å 
ta permisjon fra arbeidet, må det fore-
ligge et rettslig grunnlag. Arbeidstak-
eres rett til permisjon kan blant annet 
følge av lov, tariffavtale eller individu-
ell avtale.

Arbeidsmiljøloven regulerer for-
holdet mellom arbeidsgiver og arbeids-
taker, og inneholder bestemmelser om 
rett til permisjon i visse tilfeller. Loven 
inneholder imidlertid ingen regulering 
av spørsmålet om rett til permisjon for 
å påta seg verv i utlandet, for eksempel 
i forbindelse med arbeid i internasjona-
le organisasjoner eller norske hjelpe-
tiltak i utviklingsland.

For sykehusleger er det inntatt be-
stemmelser om verv i utlandet i de 
sentrale tariffavtalene. Se Overens-
komsten del A2 § 8.2 for Spekter om-
råde 4 og 10, samt den sentrale sær-
avtalen i Virke § 8.2. Avtalene finnes  
på Legeforeningens nettsider, se  
https://legeforeningen.no/Emner/
Andre-emner/Avtaler/.

Spekteravtalene inneholder følgende 
formulering:
«Leger bør gis permisjon uten lønn for å 
arbeide i internasjonale organisasjoner, 
Forsvarets internasjonale operasjoner 
og i norske hjelpetiltak i utviklingsland.

Leger som er knyttet til hjelpeorgani-
sasjoner kan gis permisjon i inntil 1 mnd 
med basislønn pr. kalenderår i forbindel-
se med utrykning til hjelp for nødstillede.

Tilstås lønn fra annen arbeidsgiver i 
denne permisjonstiden, skal denne løn-

nen gå til fradrag i den lønn som ut-
betales av arbeidsgiver.»

Avtalen i Virke har en tilsvarende 
formulering, men er noe mer gunstig 
hva gjelder lønn:
«Leger bør gis permisjon uten lønn for å 
arbeide i internasjonale organisasjoner 
og i norske hjelpetiltak i utviklingsland.  

Leger som er knyttet til hjelpeorgani-
sasjoner kan gis permisjon med full lønn 
inkludert tillegg etter oppsatt tjeneste-
plan i 1 mnd. pr. kalenderår i forbindelse 
med utrykning til hjelp for nødstillede. 
Tilstås lønn fra annen arbeidsgiver i 
denne permisjonstiden, skal denne løn-
nen gå til fradrag i den lønn som utbeta-
les av arbeidsgiver.»

Virke-avtalen åpner i noe større grad 
for at legene kan gis permisjon med full 
lønn. Som utgangspunkt innebærer dette 
at legen kan opprettholde alle tillegg 
under permisjonen, så som vakttillegg, 
UTA-tillegg, eventuelle individuelle 
lønnstillegg, mv. Dette i motsetning til i 
Spekterområdet, hvor det tas utgangs-
punkt i basislønnen. Basislønn omfatter 
vanligvis minimumslønn, doktorgrads-
tillegg og eventuelle andre kollektivt 
avtalte tillegg som er avtalt mellom 
 partene i det enkelte helseforetak.

Spørsmålet er også regulert i enkelte 
av de lokale tariffavtalene (B-deler 
eller lokale særavtaler i Virke), men 
disse gir ikke rettigheter ut over de 
rettigheter som følger av sentrale 
 tariffavtaler.

De ovennevnte bestemmelser er kun 
«bør»-bestemmelser hva gjelder rett til 

permisjon. Det vil dermed være opp til 
arbeidsgiver å vurdere om permisjon 
skal gis i det enkelte tilfelle. Dersom 
arbeidsgiver innvilger legen permisjon, 
er arbeidsgiver ikke forpliktet til å 
dekke lønn i permisjonstiden. Bestem-
melsene sier kun at legen «kan» gis 
permisjon med lønn. 

Legeforeningen mener at sykehusene 
i større grad burde bidra til at helse-
personell reiser utenlands i forbindelse 
med hjelp til nødstillede, både ved å gi 
permisjon og ved å dekke hele eller 
deler av lønnen i permisjonsperioden, 
slik at helsepersonellet ikke taper øko-
nomisk på å delta i bistands- og nød-
hjelpsarbeid. Disse spørsmål har vært 
diskutert med arbeidsgiversiden i 
 sentrale forhandlinger, og bestemmels-
ene har blitt endret fra å være en be-
stemmelse om at «leger kan gis permi-
sjon», til at «leger bør gis permisjon» 
for å delta i hjelpetiltak og nødhjelps-
arbeid i utlandet. Formålet med denne 
endringen var å gi et tydeligere signal 
om at slik internasjonal deltakelse er 
ønsket. Vi er imidlertid ikke kommet 
dit hen at dette er en tariffavtalt rettig-
het for legene.

Avslutningsvis kan det understrekes 
at arbeidsgiver alltid kan gi permisjon, 
også med lønn, ved at arbeidsgiver og 
den enkelte lege inngår en individuell 
avtale. Bestemmelsene i Overenskomst - 
ene er minimumsbestemmelser, og er 
derfor ikke til hinder for at arbeids-
giver yter full lønn ved permisjon for  
å delta i internasjonalt arbeid. •

Hvilke rettigheter har sykehusleger overfor sin arbeidsgiver, dersom  
legen ønsker å reise utenlands for å delta i hjelpetiltak og nødhjelpsarbeid? 
Har legen rett til permisjon? Og i så tilfelle: med eller uten lønn?

Permisjonsrettigheter for å delta i hjelpetiltak 
og nødhjelpsarbeid

Innlegg av Lene Brandt Knutsen, juridisk rådgiver i Overlegeforeningen››

JUS FOR LEGER:
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Fakta NKS:
Det finns 495 standard vårdrum 
(18,9 m2), 54 IVA (25 m2), 24 förloss
ningsrum (23,5 m2, mamma kan 
vara innan, under och efter förloss
ning), 10 samvårdsrum (mamman 
och/eller barn är sjukt), 18 neonatal
platser, 24 BIVA/BIMA, 5 strålskydd
ade vårdrum och 26 observations
platser på akutmottagningen. 

Alla vårdrum inklusive intensiv
vårdsrummen är försedda med ett 
hygienutrymme med dusch och 
spoldesinfektor vilket är en viktig 
faktor för att minska smittspridning 
mellan patienter.

Det kommer att finnas 36 opera
tionssalar och en snittsal för akuta 
kejsarsnitt. Den senare är placerad 
på förlossningsavdelningen. Övriga 
salar (60, 90 resp. 120 m2 ) är place
rade i olika byggnader fördelat på 
två våningsplan vilket möjliggör en 
sammanhållen operationsverksam
het. Fördelen är att patienttranspor
terna blir kortare

Hvor stor beleggsprosent tar dere 
sikte på? 85%, eller 90 % eller mer. 
Jeg kan nevne at norske somatiske 
avdelinger nå har over 90% beleggs
prosent.
- Hittills har vi i arbetet med NKS 
utgått från våra beläggningssiffror 
under 2010/2011. Då hade vi en  
beläggning på 86 % på disponibla  
platser och under året var i snitt 88%  
av de fastställda platserna disponibla. 
Detta ger en utnyttjande grad av 76 % 

På NKS kommer vi att planera för  
ett högre utnyttjande av kapaciteten, 
dels baserat på ett mer elektivt vård-
uppdrag, dels på de möjligheter våra 
nya lokaler ger oss. Vår målsättning är 
också att ha en högre andel av vård-
platserna disponibla under året. Vi 
arbetar för nuvarande med att fastställa 
ett mer exakt målvärde för 2018.
Hva er plantallene for antall innlagte 
pr år, og hvor mange dagbehandlede/
dagkirurgiske.
- För år 2018 planerar vi för c:a 50 000 
slutenvårdstillfällen (vuxen + barn) på 
Karolinska i Solna, c:a 130 000 besök i 
dagvården och c:a 4 000 dagkirurgiska 
ingrepp. Till detta kommer c:a 500 000 
besök i öppenvården, varav 130 000 i 
dagvård och 4 000 dagkirurgi. 
Hvor stor andel av all kirurgi  
vil være dagkirurgi.
- Enligt våra beräkningar kommer  

10-15% av operationerna vara dagkir-
urgi. Vi förutser dock en ytterligare 
ökad poliklinisering
Hva er måltallet for gjennomsnitlig 
liggedager
 - Vi har räknat med en medelvårdtid 
på 4 vårddygn, dock är det inte nöd-
vändigtvis måltalet för medelvårdtiden. 
Vi arbetar aktivt med att förkorta 
medelvårdtiderna, samtidigt får det 
nya sjukhuset en tyngre case mix vilket 
naturligtvis tenderar att höja medel-
vårdtiden.
Hvor stort? 
- Hela NKS-projektet, inklusive 
Forskningsbyggnad, Parkering och 
Teknik är 330 000 m2. Det finns 630 
slutenvårdsrum Vi kommer behålla 
några av de nuvarande byggnaderna för 
vård, forskning och laboratorier, och får 
då totalt 730 vårdplatser i  Solna. 
Enerom eller flere å rommet? 
- Det blir bara enkelrum i NKS, såväl 
på en vanlig slutenvårdsavdelning som 
på IVA. (Bara på neonatalavdelningen 
kommer det vara fyra patienter per 
arbetsstation). Detta gäller samtliga 
630 rum i de nya husen, i de gamla 
husen finns 100 vårdplatser, en bland-
ning mellan enkel- och flerbäddsrum.
Korridorpasienter, er det en pro
blemstilling dere har nå, og hvordan 
blir det i fremtiden, etter planene 
dere lager nå?

Intervjuet av Arne Laudal Refsum, redaksjonskomiteen››

Svar på frågor från Overlegen om infeksjon  och kapasitet
Allmänt om Karolinska Universitetssjukhuset. 
Karolinska Universitetssjukhuset har två siter, dels i Solna där 
NKS nu byggs, dels i Huddinge där vi gör en gradvis ombygg-
nad till enkelrumsavdelningar och nu startar bygget av ett nytt 
hus för operation/intervention och röntgen. Högspecialiserad 
vård bedrivs på sjukhusets båda siter och vissa verksamheter 
är profilerade mot Huddinge. Här ligger exempelvis Övre 
 abdominell kirurgi, Transplantation och tyngdpunkten vad  
gäller Infektionssjukvård.

Nye Karolinska sjukhuset
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- Vi planerar inte att ha några korridor-
patienter, de 26 observationsplatserna 
på Akutmottagningen förutses fungera 
som en resurs i detta avseende liksom 
vår möjlighet att hänvisa till de andra 
sjukhusen. Vi följer Arbetsmiljöverkets 
och Socialstyrelsen riktlinjer för en 
fysisk vårdplats. Det innebär bl a att 
det ska finnas tillgång till fritt arbets-
utrymme 80 cm längs sängens lång-
sidor och en patientsignal. En mindre 
del av rummen – 80 st - är något större 
vilket innebär möjlighet att vid en 
katastrof inrymma 2 patienter. 

Med enbart enkelrum kan vi utnyttja 
alla platser på ett annat sätt än idag då 
vi exempelvis ibland, bara kan belägga 
en plats i ett fyrbäddsrum pga en 
smittsam patient. Enkelrum ger ett 

effektivare resursutnyttjande. Våra 
erfarenheter från de avdelningar på 
Karolinska Universitetssjukhuset i 
Huddinge som byggts om till enbart 
enkelrum har visat just detta.
Infeksjonsberedskap, hvor stor  
andel rom med sluse?
- C:a 10 % av alla rum är försedda  
med ventilerad sluss. 
Hvordan ville dere klart å takle en  
ebolaepidemi, hvor mange pasienter på 
en gang med så store krav til isolasjon?
- Det nya sjukhuset är inte planerat för 
att vårda infektionspatienter. Ebola-
patienter och andra typer av högsmitt-
samma eller luftburna smittor kommer 
att styras till Karolinska Huddinge där 
speciell beredskap för detta finns. På 
nationell nivå är Ebolavård i Sverige 

centraliserad till Universitetssjukhuset 
i Linköping.
Andre områder du ønsker å få frem?
- NKS-projektet är en katalysator för 
hela den förändring som sjukvården i 
Stockholm nu genomgår. För Karolin-
ska handlar det om att fokusera på de 
patienter som verkligen behöver våra 
högspecialiserade resurser. Det gäller 
såväl vård som forskning och utveck ling 
och arbetet genomförs i nära  samarbete 
med Karolinska Institutet. Vårt fram-
tida verksamhetsinnehåll är därför mer 
hög specialiserat och forsknings intensivt  
än dagens. En viktig del av detta är inför- 
andet av en «anpassad» akutmottagning 
– vilket hittills inte finns i Sverige. 
Akutmottagningen på Karolinska i 
Solna går från dagens ca 75 000 besök 
till c:a 25 000 och det blir inte längre 
möjligt för patienter att själva välja att 
komma till denna akutmottagning. 
Vissa patienter exempelvis med trauma 
och stroke lämpade för intervention 
kommer att triageras till Karolinska 
Solna från resten av Stockholm.  •

Annika Tibell – Medicinsk chef, Programkontoret nya 
Karolinska. Tidigare transplantationskirurg på Karolinska 
Universitetssjukhuset i Huddinge under 25 år, verksam-
hetschef Transplantationskirurgiska kliniken 2000-2011. 
Docent vid Karolinska Institutet, forskar kring celltrans-
plantationer och donation, var ordförande Forskningsrådet 
på Karolinska Universitetssjukhuset (2004-2007),  
medlem i Karolinska Institutets Etikråd.

Svar på frågor från Overlegen om infeksjon  och kapasitet

Nye Karolinska sjukhuset
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Da Leger Uten Grenser i mars i år 
kalte utbruddet unikt i omfang, 

fikk vi beskjed om at vi måtte ta oss i 
vare så vi ikke spredde panikk, og at 
det ikke var grunnlag for slike påstan-
der. Jeg skulle ønske at det var sant.  
I stedet har verdenssamfunnet, med 
WHO i spissen, latt tre land uten 
 fungerende helsevesen i stikken, og  
latt altfor få aktører håndtere verdens 
største ebola-utbrudd. Det er uaksept-
abelt, og idag er det bred enighet om  
at det var nettopp det. Først da vestlige 
mennesker ble smittet fikk resten av 
verden opp øynene og Verdens helse-
organisasjon klassifiserte utbruddet 
som en «global helsetrussel». 

Her i Norge opplevde vi det sterkere 
enn i mange andre vestlige land, fordi 
vi fikk hjem en norsk ebolasmittet 
pasient. På Ullevål, borti Kirkeveien. 
Mobiliseringen som fant sted for å 
sikre den medisinske evakueringen  
av pasienten, bar preg av et velutstyrt, 
kvalitetssikret land og helsevesen. 
Samtidig ble det arbeidet som Leger 
Uten Grenser gjør i felt, speilet her 
hjemme: det ble lettere for befolkn-
ingen i Norge å forstå hvor ressurs-
krevende det er å behandle én ebola-
smittet person. Det er ikke vanskelig  
å forstå at det å behandle tusenvis av 
personer smittet av dråpesmitte, i telt,  
i regn, er en oppgave av monstruøst 
omfang. Vi opplevde også her hjemme 
hvor desperat det er å ikke ha utviklet 
effektive medisiner.

Av Generalsekretær i Leger Uten Grenser Norge, 
Anne-Cecilie Kaltenborn

Ebola forandret vårt sykdomsbilde

Selv åtte måneder etter at det ble erklært ebola-utbrudd i Guinea, og senere Liberia  
og Sierra Leone, er epidemien fortsatt på fremmarsj flere steder. Til tross for massiv  
informasjonsvirksomhet og nye klinikker, blir stadig flere mennesker smittet av den dødelige 
sykdommen. Responsen på bakken har som kjent vært svært mangelfull, og mange  
mennesker har allerede tapt sin kamp mot ebola. 
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Husker vi på det glemte sykdommene?
Og her er vi ved kjernen. I etterkant  
av ebolautbruddet ser vi at at over-
nasjonale organisasjoner, som EU, og 
legemiddelindustrien, klarer å samar-
beide om å akselerere prosessen for å 
få på plass vaksine og medisiner mot 
ebola. Ikke et sekund for tidlig. Men 
det illustrerer et større problem: når 
fattige mennesker rammes av sykdom-
mer vesten ikke kjenner til, er det få 
som bryr seg. I dag lever ca én milliard 
mennesker med sykdommer det ikke 
finnes gode medisiner mot. Lærdom-
men fra ebola må være første steg på 
veien for å gjøre noe med dette. 

Det er tragisk at anbefalingene til 
eksperter og aktivister, om å gjøre mer 
for å stoppe sykdommer som rammer 
fattige, ikke er blitt hørt. Med en vaksine 
og medisiner hadde vi stoppet ebola-
utbruddet for lengst. Vi må ikke kaste 
bort lærdommen fra dette gigantiske 
utbruddet – vi må ikke gå tilbake til 
«business av usual» og tenke at «det 
gikk bra denne gangen også». Vi må 
heller sette oss i situasjonen til de som 
ikke klarte å isolere seg fra smitten,  
og si: «Det gikk ikke bra denne gangen 
heller.»

Hvordan stoppe ebolautbruddet?
Samtidig som jobben med vaksiner 
og medisiner må settes i høygir, er det 
fortsatt tusenvis av mennesker som 
lider under ebolaepidemien. Lokal-
samfunn faller sammen. Helsevesenet 

kollapser ytterligere, fra et allerede 
katastrofalt nivå. I et land som Sierra 
Leone, med en mødre-dødelighet blant 
verdens høyeste, må mor-barn sykehus 
stenge på grunn av frykt for ebola-
spredning. En blindtarmbetennelse  
er nå like farlig som ebola. Det er en 
krise inne i en krise. Indirekte dreper 
ebola langt flere enn det som frem-
kommer av ebolastatistikken – den 
setter en hel region ute av spill. 

Så hvordan stanser man et slikt  
utbrudd? Det er både svært enkelt og 
svært vanskelig. Første prioritet er 
behandlingssentre: Man må sørge for  
å sette opp nok behandlingssentre så 
man kan sikre en god behandling og 
isolasjon av de som blir smittet med 
ebola. Det er enormt ressurskrevende  
å drive et slikt senter og vi regner ca 3 
helsearbeidere per sengeplass. Strenge 
sikkerhetstiltak og rutiner må på plass 
for å minimere sannsynlighet for at 
helsearbeidere smittes. I tillegg må de 
som legges inn klassifiseres etter smitte- 
status (mulig smittet, sannsynligvis 
smittet og bekreftet smittet) og hvor de 
er i sykdomsforløpet -- dette slik at vi 
minimerer sjansen for kryss-smitte. 

Ambulanser og respons-team: Gode 
systemer som kan ta imot og respond-
ere på varsling om mulige ebolasmittede. 
I tillegg må de som vurderes å være 
smittet raskt transporteres til et be-
handlingssenter. Infrastruktur og 
 koordinasjon er nøkkelord her. Begge 
er fraværende i Vest-Afrika i dag. 

Distribusjon av klor og andre smitte-
vernsartikler: Leger Uten Grenser har 
distribuert 100 000 bøtter med klor  
og andre smittevernsartikler, bare i 
Liberias hovedstad Monrovia. Slik kan 
lokalsamfunn selv minimere risikoen 
for videre smitte. 

Informasjonsarbeid: Dette er land  
og områder hvor store deler av befolk-
ningen ikke har stor tillit til hverken 
myndigheter eller helsevesen. Dermed 
er det ekstremt viktig å sørge for at 
informasjon om hvordan smitte opp-
står og hva man skal gjøre om man tror 
man selv eller andre er blitt smittet. 
Dette er et stort og vanskelig arbeid 
som krever tid og koordinasjon. I land 
hvor skepsisen mot helsevesen er stor, 
og de aller fleste lever med dårlig infra- 
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struktur og uten strøm, sier det seg 
selv at dette er svært komplisert. 

Oppsporing av kontakter til smitte-
de: Enhver person som får påvist 
 ebola-smitte vil bli spurt om hvilke 
personer vedkommende har hatt 
 kontakt med de siste dagene med 
symptomer. Disse kontaktene må 
 oppspores og få informasjon om hva  
de skal gjøre om de selv utvikler 
 symptomer. Av de samme grunnene 
som over er dette også svært kompli-
sert og ressurskrevende. 

Det aller viktigste å forstå med disse 
tiltakene er at det ikke nytter å kun 
fokusere på én eller to av dem. Alle 
sammen må vies like mye oppmerk-
somhet. Hvis ikke, vil viruset fortsette 
å spre seg. Det nytter ikke å ha titusen-
vis av sengeplasser om kontaktsporing 
ikke skjer, eller ambulansesystemet 
ikke er oppe. 

Flere hender må til
Leger Uten Grenser har gjennomgå-
ende sagt at vi, som verdens største 

medisinske hjelpeorganisasjon, allerede 
på plass i området, er godt plassert til  
å håndtere krisen, og dette er nå også 
etablert. Men det hadde helt klart vært 
mest fornuftig om andre enn Leger 
Uten Grenser hadde tatt et større an-
svar for de oppgavene som ikke var 
medisinske, og som ikke vi hadde be-
høvd å gjøre: å bygge eller importere 
krematorier; å drifte bil- og ambulanse- 
tjeneste med alt det innebærer av både 
rekvisita og dekontaminering; å dele ut 

100 000 kits med sanitær- og desinfek-
sjonsutstyr til husholdninger; å hjelpe 
regjeringene i de rammede landene 
med å sette opp systemer for å organi-
sere seg i krisen – listen er lenger, men 
den er ikke medisinsk. 

Med 3500 ansatte – til enhver tid – i 
de tre verst rammede landene og over 
5000 behandlede ebolapasienter i pasi-
entjournalene, har ebola blitt mer enn 
en enkeltstående krise for Leger Uten 
Grenser. Også for verdenssamfunnet 
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Leger Uten Grensers Ebola behandlingssentre
Guinea:  2 (Conakry; Guéckédou) + 1 Transitsenter (Macenta)
Liberia:  2 (Monrovia; Foya)
Sierra Leone:  2  (Kailahun; Bo)
Total: 6

Leger Uten Grenser ansatte på Bakken I Vest-Afrika (fra 24 Oktober)
Guinea: 58 internasjonale, om lag 360 nasjonale (+ 48 fra helsemyndighetene) 
Sierra Leone: 95 internasjonale, om lag 1,417 nasjonale
Liberia: 110 internasjonale, om lag 1,307 nasjonale
TOTAL: 263 internasjonale og om lag 3,084 nasjonale = 3,347 total

Forsyninger sendt til Vest-Afrika siden starten av ebolaresponsen:
1,019 tonn utstyr

Innleggelser (bekreftet og utskrevet) ved Leger Uten Grensers seks behand-
lingssentre på nåværende tidspunkt (Case Management Centres: CMC)

*  innleggelser inkluderer alle mistenkte, sannsynlige og bekreftede tilfeller. Alle som blir lagt 
inn blir lab-testet, og det ta mellom 1-2 dager for å få resultatet. Hvis de er negative skrives de 
ut. Innleggelser inkluderer derfor også både de som venter på en lab-test og de som aldri 
hadde Ebola, men som hadde symptomer som gjorde at de ble lagt inn. 

Dato for info Innleggelser siden 
starten av responsen*

Bekreftet Utskrevet

GUINEA

Conakry CMC 26 Okt 836 291 153

Guéckédou CMC 26 Okt 1,167 728 261

SIERRA LEONE

Bo CMC 26 Okt 125 105 48

Kailahun CMC 26 Okt 913 616 286

LIBERIA

Foya CMC 26 Okt 689 390 147

Monrovia (ELWA 
3) CMC

26 Okt 1,521 1,081 370

TOTAL 5,251 3,211 1,265

har det endret mye. Dette utbruddet 
har vist oss at en del antagelser vi 
 hadde om både egen analyseevne og 
evne til å beskytte oss, var antikverte. 

Det er flott at Norge nå har forpliktet 
seg med konkrete tiltak som svarer til 
behovene, og det er fantastisk at så 
mange norske helsearbeidere har 
meldt seg til tjeneste i denne krisen. 
Det at de få vestlige personene som er 
blitt smittet av ebola hovedsaklig har 
vært modige enkeltpersoner som har 
valgt å reise ned til epidemiens epi-
senter, har tydeligvis ikke skremt  andre 
hjelpearbeidere fra å melde seg. 

Ebola – en sykdom for fremtiden?
Hvor lenge utbruddet vil vedvare, 
finnes det flere estimater på. Når vi nå 
går mot slutten av året, ser vi at antall 
smittede fortsetter å øke i noen land, 
mens andre har stabilisert seg. Stabili-
serte tall på smittede har vi imidlertid 
sett flere ganger i løpet av de snart 9 
månedene som utbruddet har vart  
– det bør ikke være noen hvilepute 
enda. Mange ressurser er blitt lovet,  
og de begynner nå – mot slutten av  
året – å bli synlige. Leger Uten Grenser 
mener at vi bør være på plass i kata- 
strofeområder 48 timer etter at krisen 
er inntruffet. I dette tilfellet tok det 
verdenssamfunnet 8 måneder – det er 
vel knapt noen god definisjon på nød-
hjelp. 

2015 vil bli året da regjeringer og 
andre aktører får vise og bevise om de 
mener alvor med å ta et ansvar for 
utbrudd av denne typen. Har man 
oppfattet at ebola er en illustrasjon på 
en type utbrudd som ligger der som 
udetonerte bomber? Orker man å gjøre 
det nødvendige for å forske frem medi-
siner for sykdommer som til nå kun 
rammer fattige mennesker – og klarer 
man å gjøre dette rett og slett fordi de 
er mennesker, uten å vente på at syk-
dommen skal ramme akkurat oss? 
Multiresistent tuberkulose og antibio-
tikaresistente bakterier generelt truer 
oss, og vi vet om det. Hvilke sykdom-
mer som vil ta tusenvis av liv i frem-
tiden, har vi ganske gode forstillinger 
om. Vi plikter å bruke ebolaepidemien, 
som fortsatt dreper, til en vekker for 
fremtiden.  •
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De siste månedene har ebolaviruset 
fått mye oppmerksomhet. Det tar 

fra to dager til tre uker fra man blir 
smittet til sykdommen bryter ut. Etter 
noen dager med feber og kvalme dør 
over halvparten av pasientene med 
hevelser i kroppen og blødninger fra 
alle kroppsåpninger. Hvorfor klarer 
ikke immunforsvaret å ordne opp?

Når et virus kommer inn i en celle, 
går alarmen. Alle celler har sensorer 
for å oppdage fremmed arvestoff inne  
i cellen. Virusets arvestoff består av 
enten DNA eller RNA. Begge kan skru 
på «innbruddsalarmen» i cellen. Det 
får cellen til å skille ut interferon, et 
hormon som får både cellen selv og 
nabocellene til å skru ned aktiviteten 
til et minimum, inkludert å lage fær-
rest mulig nye viruspartikler.

Ebolavirusets arvestoff består av 
RNA, som koder for i alt syv ulike pro-
teiner. Ett av disse binder til virus-RNA 
(1). Det hindrer cellen i å oppdage at 
det er kommet  inn fremmed RNA, slik 
at virusalarmen i cellene ikke utløses. 
Det gjør at cellen ikke lager interferon, 
men i stedet produserer mange nye 
virus. Slik får viruset stort spillerom i 
timene og dagene etter infeksjonen, før 
andre deler av immunforsvaret rekker 
å sette inn mottiltak. Men ebolaviruset 
er ikke det eneste viruset som skrur av 
cellenes innbruddsalarm. Andre virus 
kan også det, inkludert influensavirus.

 Det som gjør ebolaviruset til en 
spesielt stor trussel, er at det infiserer 
noen av immunforsvarets egne celler, 
nemlig makrofager og dendrittiske 
celler. Det er særlig ebolavirusets 

 virkning på makrofager som forklarer 
det dramatiske sykdomsbildet.

Makrofager som er infisert med 
ebolaviruset skiller ut cellehormoner, 
slik som IL-1, IL-6 og TNF.  Disse 
 s ignalstoffene gir feber, og det er også 
disse som melder fra om at et sted i 
kroppen er skadet; de utgjør start-
skuddet for en betennelsesreaksjon.

Signalstoffene får flere makrofager 
til å komme til stedet (2). Det gjør at 
flere makrofager blir infisert med 
ebolaviruset. Når dette skjer i blod-
banen, vil de infiserte makrofagene 
raskt bli spredt til hele kroppen, der  
de skiller ut cellehormoner og stimu-
lerer betennelse. Det er som å ødelegge 
kroppens terrorberedskap og snu 
 kroppens anti-terrorvåpen mot 
 kroppen selv.

En viktig del av betennelsesreaksjonen 
er at blodkarene lekker, slik at proteiner 
og væske fra blodet kan komme ut i 
vevene. Det gjør at den betente kropps-
delen hovner opp. Ved ebolavirusin-
feksjon er ikke betennelsen lokalisert 
til noen bestemt kroppsdel, men fore-
går i «hele» kroppen. Derfor hovner 
hele kroppen opp. Det kan gi livstru-
ende blodtrykksfall.

Aktiverte makrofager skiller også ut 
vevsfaktor, et stoff som får blodet til å 
levre seg i blodårene. Det er som oftest 
bra. Betennelsen starter gjerne i for-
bindelse med en vevsskade, og da må 
små blødninger stoppes ved at blodet 
levrer seg (koagulerer). Men når dette 
skjer i «hele» kroppen, som ved ebola-
virusinfeksjon, blir det livsstruende. 
Blodet levrer seg over alt i kroppen, og 

Av Anne Spurkland

En innbruddstyv som slår av innbruddsalarmen, får lengre tid til å fullføre jobben. 
En terrorist som slår ut samfunnets terrorberedskap og så overtar anti-terrorvåpnene,
kan gjøre stor samfunnsmessig skade. Det er ebolaviruset i et nøtteskall.

Anne Spurkland er professor i anatomi 
ved Institutt for medisinske basalfag 
ved Universitetet i Oslo. Hun forsker 
på gener som disponerer for auto-
immune sykdommer, spesielt multippel 
sklerose. Spesielt fokuserer hun på 
gener som regulerer T celle aktivering. 
Hun har publisert over 100 artikler i 
vitenskapelige tidsskrifter med fag-
fellevurdering. Siden 2012 har hun 
blogget om immunforsvaret for folk 
flest på bloggen immunglimt.no der 
dette innlegget er hentet fra. I perio-
den 2010-2013 var hun styremedlem  
i foreningen Leger i Vitenskaplige 
stillinger. Hun er fortiden leder av  
den naturvitenskapelige klasse i  
Det Norske Vitenskapsakademi. 

Blogginnlegg av Anne Spurkland, 
publisert 2. november 2014 på  
www.immunglimt.no

››
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paradoksalt nok får man også blødnin-
ger fordi koagulasjonsfaktorene brukes 
opp. Derfor dør mange ebolapasienter 
enten av væsketapet til vevet, av blød-
ningene eller av begge deler.

Det kan ta flere uker fra man blir 
smittet til man enten dør eller blir frisk 
av ebolavirus. Mange vanlige infeksjoner 
er derimot overstått på en drøy uke, 
det vil si omtrent den tiden det tar for 
det tilpassete immunforsvaret å lage en 
spesifikk immunreaksjon mot viruset. 
Hvorfor kommer T-cellene og B-cellene 
så sent på banen i forbindelse med 
ebolavirusinfeksjon? Hos mange ebola- 
pasienter er antall T-celler redusert, de 

dør i apoptose. Hvorfor er uklart, men 
det har trolig sammenheng med at 
ebolaviruset infiserer dendrittiske 
celler og hemmer dem. Vangligvis er 
det disse cellene som melder fra til 
T-cellene om at det er fare på ferde. Og 
det er T-cellene som hjelper B-cellene 
i gang med å lage antistoffer. Ebolavi-
ruset hindrer eller forsinker prosessen 
ved å hemme de dendrittiske cellene.

Tilbake til terroralarmen. Immun-
forsvaret har utviklet en rekke måter å 
holde inntrengere i sjakk på. Ebola-
viruset både omgår viktige hindringer 
og vender immunforsvarets våpen mot 
kroppen selv, og oppnår på den måten 

å lage maksimal skade. Det er skrem-
mende, men det er strengt tatt ikke i 
virusets interesse å drepe verten. Stort 
sett holder ebolaviruset til i flagger-
mus, som ikke blir syke på samme 
måte. Vert og virus har sammen ut-
viklet en «terrorbalanse», der viruset 
formerer seg i verten, uten at verten 
blir livstruende syk.

Det vil ta flere generasjoner, og 
 mange, mange ebolaofre før vi men-
nesker kan regne med å være i «terror-
balanse» med dette viruset. Det er 
bedre å satse på at vi snart har en 
 virksom vaksine.  •

Ebolavirurs infiserer makrofagene (Mø), og får dem til å skille ut betennelsessignaler (IL-1, IL-6 og TNF) i blodbanen. Det gir lekkasje ut i 
vevene. I tillegg skiiller makrofagene ut vevsfaktor (Tf) som stimulerer til blodproppdannelse. Det gir etter hvert blødning. 

Referanser:
1.   Hastie,K.M., S.Bale, C.R.Kimberlin, and E.O.Saphire. 2012. Hiding the evidence: two strategies for innate immune 

evasion by hemorrhagic fever viruses. Curr.Opin.Virol. 2:151-156.
 2.  Bray,M. and T.W.Geisbert. 2005. Ebola virus: the role of macrophages and dendritic cells in the pathogenesis of  

Ebola hemorrhagic fever. Int.J Biochem.Cell Biol. 37:1560-1566.
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Helsedirektoratet fikk bl.a. i opp-
gave å bidra til at helsepersonell 

kan sendes til Vest-Afrika samt å sikre 
at vi er forberedt på å kunne håndtere 
ebolasmittede i Norge. Det var behov 
for flere ressurser i dette arbeidet og 
undertegnede ble på kort varsel frigitt 

fra arbeid i Legeforeningens sekretariat 
for å kunne bidra inn i helsedirekto-
ratets arbeid. 

Den viktigste kampen mot ebola 
kjempes i Vest-Afrika. Engelske 
myndigheter hadde allerede planer om 
å opprette behandlingsenheter i Sierra 

Leone og trengte personell til å bemanne 
disse stasjonene. Det ble inngått en 
avtale mellom norske myndigheter og 
Department for International Develop-
ment (DFID) i Storbritannia om at 
norsk personell skal bidra inn i deres 
prosjekt. Alt arbeid i forbindelse med 

Kampen mot Ebola trenger personell

Av Kari Schrøder Hansen, Helsedirektoratet/Den norske legeforening

Som følge av ebolautbruddet i de Vest-Afrikanske landene Liberia, Guinea og Sierra Leone 
har den norske regjeringen besluttet at Norge skal bidra med støtte for å bekjempe utbruddet. 
Flere norske organisasjoner, i første rekke Leger uten grenser og Røde Kors, deltar allerede 
med personell i dette arbeidet. 

››
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Av Kari Schrøder Hansen, Helsedirektoratet/Den norske legeforening

rekruttering, utsending og oppfølging 
av personell skal ivaretas av Helse 
Bergen som på kort tid etablerte en 
prosjektorganisasjon for å ivareta 
 dette. Helse Bergen har lang erfaring 
med å sende personell til ulike pro-
sjekter i utlandet og har bemannet 
prosjekter både i Asia og Afrika over 
mange år. Helse Bergen har gode for-
utsetninger for å gjøre denne jobben.

Sikkerhet for personalet har stått i 
fokus både fra britisk og norsk side  
og en delegasjon fra Direktoratet for 
sikkerhet og beredskap (DSB) og Folke- 
helseinstituttet (FHI) har vært i Sierra 
Leone for å vurdere sikkerheten for 
personell som skal sendes ut. Selv om 
man er godt forberedt, kan man aldri 
garantere at uheldige situasjoner ikke 
oppstår. Den største risikoen ved den-
ne typer oppdrag er som regel faren 
for å bli involvert i trafikkulykker.

Norsk personell skal inngå i en orga-
nisasjon som er under oppbygging og 
mye av veien vil bli til mens man går. 
Det haster med å komme i gang og det 
første teamet må i praksis være med på 
å etablere en behandlingsenhet i til-
legg til at de skal ta hånd om ebolasyke 
pasienter. Det er betryggende å vite at 
teamet består av personell med betyd-
elig erfaring fra utenlandstjeneste.  
De vil få en spennende oppgave i  
Sierra Leone og de ønskes lykke til! 

Norge har allerede hatt sin første 
pasient med ebolavirussykdom. Vi må 
være forberedt på at det kan komme 
flere, enten i form av hjelpepersonell 
som har jobbet i de Vest-Afrikanske 
landene eller personer som av andre 
grunner kan ha blitt smittet. Den 
 nasjonale delen av ebolaprosjektet 
jobber langs flere akser; identifisere 
smitte tidlig, ha systemer for diagnos-
tikk og behandling for personer med 
mulig smitte samt å redusere unødig 
frykt i befolkningen. 

FHI og Helsedirektoratet har 
sammen laget anbefalinger for hvor-
dan helsepersonell skal følges opp 
etter hjemkomst. Det er viktig å merke 
seg at helsepersonell som har jobbet 
med ebolasyke har liten sannsynlighet 
for å være smittet så lenge de har vært 
beskyttet under arbeid. Selv om de 

likevel skulle være smittet, vil de ikke 
være smitteførende før de selv er blitt 
syke. Disse budskapene blir viktige i  
all informasjon som skal gis fremover. 
Forhåpentligvis vil god informasjon 
kunne medføre at befolkningen ikke 
blir redd for å omgås helsepersonell  
og deres familier etter endt tjeneste i 
ebolarammede områder. 

Det nasjonale ebolaprosjektet har 
også arbeidet under korte frister for  
å kunne være forberedt på problem-
stillinger som kan komme. Folke-
helseinstituttet har kommet med  
en Nasjonal ebolaveileder og Helse-

direktoratet vil komme med en fore-
løpig ebolaplan som vil kunne brukes 
inntil endelig plan har vært gjennom 
de vanlige prosesser. 

Det er spennende å få jobbe med 
oppgaver som skal løses raskt og jeg vil 
berømme det arbeidet som er gjort av 
mange samarbeidspartnere som DSB, 
FHI og Helse Bergen. •

Foto: Sergey U
ryadnikov / Shutterstock.com

 Inkubasjonstiden er 221 dager, vanligvis 812 dager.
  Ebolaviruset finnes i kroppsvæsker hos pasienter som har utviklet sykdom 

og personer uten symptomer er derfor ikke smitteførende.
  Det er ingen dokumentasjon på at ebolavirus smitter via dråpekjerner  

i luften (luftsmitte). 
  Ebolavirus representerer ikke spesielle utfordringer med tanke  

på desinfeksjon.
  Tidlige symptomer på ebolavirussykdom er feber, slapphet, oppkast, diaré, 

dårlig appetitt, hodepine, magesmerter, muskel og leddsmerter. 

Oppfølging av personell som har jobbet med ebolasyke  
eller oppholdt seg i land med ebola.
Oppfølging avhenger av sannsynlighet for å være smittet samt av om man har  
symptomer forenelig med ebola. Oppfølgingsperioden varer 21 dager.

Personell med symptomer forenelig med ebola i løpet av oppfølgingsperioden, 
skal isoleres på egnet infeksjonsmedisinsk avdeling og vurderes mtp. ebola 
eller annen sykdom.

For personer uten symptomer er det ingen smittevernmessige grunner for at 
personen skal isoleres eller ikke delta i arbeid. Helsepersonell blir anbefalt å 
måle temperatur morgen og kveld og ta kontakt med lege eller 113 dersom  
de får symptomer. Helsepersonell bes om å avstå fra invasive prosedyrer i 
oppfølgingsperioden.

Helsepersonell som har vært eksponert for kroppsvæsker fra syke uten å ha 
vært beskyttet, vurderes å ha høy risiko for å ha blitt smittet og skal i tillegg 
følges opp av infeksjonsmedisiner for å sikre mulighet for rask undersøkelse 
og behandling. De anbefales å ikke utføre arbeid eller andre aktiviteter som 
medfører nær kontakt med mange mennesker da dette kan øke risikoen for at 
de selv kan bli smittet av andre infeksjoner. Dette vil igjen kreve innleggelse i 
isolat og vil samtidig utløse kontaktoppsporing. 

De fleste arbeidsgivere som har personell i VestAfrika tilbyr sine ansatte  
3 uker hvileperiode etter endt oppdrag. Dette er et velferdstiltak og ikke et 
 smitteverntiltak.

For mer utfyllende informasjon, se ebolaveilederen på www. fhi.no

FAKTA OM EBOLAVIRUS:

Kari Schrøder Hansen er utdannet 
kirurg og har mangeårlig erfaring fra  
Bergen legevakt.
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Since its first outbreak in Guinea  
in December, 2013, Ebola has hit 

West African healthcare providers 
disproportionately hard. At least 240 
workers have been infected, more than 
half of whom have died, according to 
the World Health Organization.

Those grim statistics hit home for 
CapaCare, an innovative Norwegian- 
created surgical training programme  
in late August with the death of one of 
the programme’s two-dozen students, 
Joseph Heindilo Ngegba.

«Health care workers are Ebola’s 
collateral damage,» said Håkon Bolkan, 
a Norwegian surgeon and head of 
CapaCare, the non-profit organization 
he helped establish in 2011 to train 
community health officers in Sierra 
Leone to perform life-saving surgeries. 
«There are fewer health care workers, 
and the health care system is collapsing.»

Shortly before he contracted Ebola, 
Ngegba himself wrote on CapaCare’s 
blog of the stress of working with the 
disease as a constant threat.

«The Ebola epidemic is having a 
negative impact on my daily life, with 
regards to my work in the wards, and 
the surgeries we perform, because  
you don’t know if the people you are 
working with have been exposed or 
not,» he wrote. «It’s really stressful…
The attitude of people towards the 
Ebola outbreak is negative, because 
most people don’t believe there is  
Ebola. They think health workers  
are killing their people.»

 A system under stress
Sierra Leone already has among the 
worst doctor-to-patient ratios in the 
world, with less than 150 doctors for 
its 6 million residents. That’s one 

doctor for every 45,000 people, accord - 
ing to the WHO, compared to one 
doctor per 410 people in the US and 
roughly one doctor per 270 people in 
Norway. In 2008, the country had 10 
surgeons to serve the entire country.

Samuel Batty and Mohamed Kamara 
are community health officers in Sierra 
Leone and CapaCare trainees who 
came to Norway in early September  
for additional training.

Both men said they were under 
 pressure from their families to stop 
working in the health care system for 
fear that they, too, might be infected. 

But they made it clear that they were 
committed to continuing their work.

«Health care workers have to help in 
the fight,» Batty said. «We have to be 
cautious not to contract the disease, 
but we are at war with this disease and 
we want to do our part.»

Fear keeping patients away
Bolkan is also a PhD candidate at  
NTNU’s Faculty of Medicine, and is 
looking at the effectiveness of Capa-
Care’s training in expanding medical 
services provided to Sierra Leone, 
especially in more remote areas for his 

Ebola’s deadly toll on healthcare workers

Ebola’s deadly effects on the Sierra Leonean healthcare community not only has  
repercussions for the delivery of health care now, but on the training of future health  
care providers involved in an innovative Norwegian surgical training programme.

By Nancy Bazilchuk››

Artikkelen er hentet fra CapaCares Facebooksider
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dissertation. He said that fear of Ebola 
was also driving patients away from  
Sierra Leone’s health care system overall.

«The mortality in pregnant women 
and other patients who are not coming 
in to seek care is most likely far greater 
than the mortality caused by Ebola,» 
he said.

As a result, the number of patients 
that the CapaCare trainees were able 
to help had dropped precipitously.

In another CapaCare blog post, 
 trainee Hassan P. Vandy explained how 
this drop in numbers was playing out 
in his hospital.

«The hospital used to be a busy one 
since my arrival from Masanga Hospital. 
The daily outpatient flow has been 
ranging between 70 – 100 per day and 
8-10 surgeries per week including 
emergencies,» Vandy wrote on 27 
 August. «Since two weeks back, the 
flow has dropped from the above figure 
to 10-15 outpatients per day and only  
3 surgeries in two weeks.»

Hard not to help
Bolkan said that all these factors had 
led to CapaCare stopping its clinical 
rotations for their trainees for the 
moment.

«Given the crisis, we have to find 
new solutions, more online training,» 
he said.

Kamara, who came to the CapaCare 
programme after he had essentially 
taught himself to do Cesarean sections 
and other life saving surgery, said he 
felt frustrated that he couldn’t do more 
to help.

«It is very difficult when you see the 
suffering, you want to help,» he said.

On Thursday, 4 September, WHO 
director general Margaret Chan called 
the Ebola outbreak «the largest, most 
complex and most severe we’ve ever 
seen,» and said it would take 6-9 months 
to control at a cost of USD 600 million. •

A surgical training programme that 
trains community health officers in 
Sierra Leone how to do lifesaving 
emergency surgeries, such as  
Caesarean sections. Started in 2011, 
based on a previous charitable group 
called Friends of Masanga Norway.

Headed by NTNU PhD and 
 surgeon Håkon Bolkan and head
quartered out of St Olavs Hospital, 
Trondheim.

Nine of the largest hospitals 
 operated by international non 
governmental organizations in 
 Sierra Leone with experienced 
surgeons and obstetricians are 
partners in the training program.

All candidates are initially trained 
6 – 9 months at Masanga Hospital, 
and are later posted to other surgical 
and obstetrical hospitals on 6 months 
rotations, before the final exams 
after two years of training.

The training is followed by one 
year surgical and obstetrical house
manship. The program is conducted 
in partnership with the Ministry of 
Health and Sanitation.

Foto: Leger U
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Dette var noen av mange temaer på et bredt sammensatt  
seminar om helsejournalistikk i Bodø i oktober. I to dager 
satt redaktører, journalister, leger, helseledere og kommuni-
kasjonsrådgivere hverandre i stevne. Hensikten var å lære 

av hverandre, bli utfordret og kanskje forstå bedre hvordan de ulike 
aktørene tenker. 

Overlegen har utfordret fire av foredragsholderne på seminaret til å gi 
sine perspektiver og erfaringer på temaet.

Generalsekretær Arne Jensen i Norsk Redaktørforening gir råd  
om hvordan helsepersonell kan bidra til en mer kvalifisert helsejourna-
listikk. Legeprofessor Reidun Førde skriver om legers ytringsfrihet i 
media. Fast lege og skuespiller Anders Danielsen Lie ønsker flere leger 
i samfunns debatten. Og kommunikasjonsdirektør Mona Høgli forklarer 
hvorfor sykehusene trenger hennes profesjon.

Red.

HELSEJOURNALISTIKK
– PÅ HELSA LØS?
Bør pressen identifisere enkeltleger i nyhetssaker? Har leger reell ytringsfrihet? 
Blir befolkningen skremt syke av media? Og kan leger lære noe av å opptre i media?

LEGER I MEDIA
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En påstand om at helsevesenet er 
det viktigste området å dekke for 

norske journalister trenger kanskje 
ingen ytterligere begrunnelse, men la 
meg minne om det likevel:
• Helsevesenet angår oss alle
•  Helsevesenet handler om det som  

er aller viktigst for oss
•  Helsevesenet hører til velferds-

samfunnets kjerneoppgaver

Enten har vi egne erfaringer med 
helsevesenet, vi kjenner noen som  
har det, eller vi forventer å hente  
erfaringer derfra. Når det samtidig 
knapt er noe vi bruker så mye av felles-
skapets  midler på som helse (i 2015 er 
det lagt opp til å bruke 132 milliarder 
kroner på de regionale helseforetak-
ene), så gir det seg selv at dette både  
er viktig og vesentlig – for samfunnet 
som sådan, og for den enkelte inn-
bygger.

Det som er vanskelig
Hvorfor er det vanskelig?  
Jo i hovedsak på grunn av følgende:
•  Helsevesenet handler om fag, ofte  

om kompliserte diagnoser, sammen-
henger og forklaringer.

•  Helsevesenet handler om kompli-
serte systemer, men også om enkelt-
skjebner – i sist nevnte tilfelle ofte 
om det mest private og personlige  
vi har

•  Helsevesenet handler om fagfolk  
og profesjoner, ofte i strid med  
hverandre om både virkelighets-
beskrivelse, forklaringer, diagnoser 
og behandling.

•  Helsevesenet handler om profesjons-
kamp på mer overordnet plan.

•  Helsevesenet handler om kamp om 
ressurser, mellom institusjoner, fag-
grupper osv.
Det sier seg selv at man som journa-

list eller redaktør skal holde tunga 
svært rett i munnen for ikke å trå feil. 
Og selv om man klarer det ganske godt, 
vanker det nesten alltid kjeft fra noen 
som mener at saken ikke har blitt helt 
korrekt eller balansert fremstilt. 

Det siste er naturlig. Svært mange 
fagfolk som har blitt gjenstand for 
omtale i såkalte allmenne nyhetsmedi-
er har nok sittet med følelsen av at 
saken deres har blitt fremstilt litt for-
enklet eller unyansert – eller kanskje 
det de opplever som direkte feil. Eller 
de opplever å ha blitt gjenstand for 
kritikk på et grunnlag de mener er 
enten feilaktig eller ubalansert. Samti-
dig er det slik at de som har på seg en 
hvit legefrakk eller sykepleieruniform 
representerer (særlig de førstnevnte) 
det autoritative offentlige Helse-Norge. 

For svært mange «vanlige» men-
nesker er helsepersonell en av få 
 faggrupper vi fortsatt har stor respekt 
for. Det har gått nedover både med 
lærere og prester (kanskje til dels også 
lens mannen?) men legen holder stand.

La meg for ordens skyld være tydelig 
på én ting: Det er neppe mulig, og 
 heller ikke ønskelig, å oppnå en  
situasjon hvor helsevesenet, og de  
som jobber der, er såre fornøyde  

med hvordan mediene dekker den 
virksomheten de jobber i. I et åpent og 
utviklet demokrati vil det alltid ligge 
en latent konflikt mellom etablerte 
samfunns institusjoner og frie, kritiske 
medier.

Gitt dette utgangspunktet: Hva kan 
helsevesenet og mediene – på hver sin 
kant – gjør for å bidra til en bedre og 
mer kvalifisert helsejournalistikk? 

DET VIKTIGSTE OG DET VANSKELIGSTE
Med et mulig unntak for barnevernet, er trolig helsevesenet det viktigste og vanskeligste  
fagområdet å dekke for journalister. Hvorfor er det slik?

         «I et demokrati vil det alltid ligge en latent 
 konflikt mellom etablerte samfunnsinstitusjoner 
                       og kritiske medier.»
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I nokre tilfelle er det godt grunnlag 
for ei negativ eksponering. Då må 

vi støtte oss på kolleger og ordne opp 
i eige bu. Men i nokre tilfelle er 
media framstillinga einsidig og lite 
opplys ande.

Legar og journalistar - like og ulike
Legar blir ofte framstilt som intellig-
ente, idealistiske og sjølvhøgtidelege, 
ute av stand til å vedgå feil. Dei samme 
merkelappane kan ein setje på jour-
nalistar. Begge yrkesgruppene har eit 
gjennomarbeidd etikk-regelverk.  
Men dei verdiane som blir sett i 
 høgsetet er ulike for dei to profesjo-
nane. I etiske reglar for legar er det 
tre verdiar av relevans for samhand-
ling mellom legar og media.

Den første handlar om teieplikta 
som er grunnleggande for tillita mel-
lom legen og pasienten. I kapittel 1,  
§ 4 står:  En lege skal bevare taushet 
og vise diskresjon overfor det hun/
han får vite som lege. Den etiske plikt 
til taushet og diskresjon kan være mer 
omfattende enn den lovgitte. 

Den siste setningen er verd å merke 
seg. Det er altså ikkje slik at all pasient- 
informasjon som er juridisk akseptabel 
å gå ut med, kan forsvarast etisk. I ei 
medieeksponert sak med høgt konflikt- 
nivå kan det bli fremja påstandar som 
er feil og krenkande, og som urettvist 
øydelegg tillita til helsetenesta. Sjølv 
om vi blir fritekne frå teieplikta, vil 
oppklarande informasjon om pasienten 

eller pårørande kunne vere kompro-
mitterande, og den strenge etiske 
tolkinga av teiplikta vil hindre oss i  
å ytre oss. Dette kjem i konflikt med  
§ 11 som framhevar informasjonsplikta: 
En lege bør etter sine forutsetninger 
medvirke til at almenheten og 
myndigheter får saklig informasjon 
om medisinske spørsmål. Men omsy-
net til teiplikt og pasient og pårørande 
må overstyre informasjonsplikta. Der 
det er mogeleg, må feilframstillingar 
rettast opp med generell, pasientuav-
hengig informasjon.

Huskeliste for helsevesenet
Jeg tror helsevesenet kan bidra med 
følgende:
•  Aksepter faglig uenighet og kritikk 

som en del av hverdagen
•  Gi fagfolk trygghet for at de kan 

 bruke ytringsfriheten sin til å delta  
i faglige ordskifter og således bidra  
til å gjøre dem mer opplyste

•  Gå gjennom bruken av taushetsplikt 
og mulige rutiner/systemer for å kunne 
informere uten å bryte med lovbe-
stemt taushetsplikt, samt rutiner for  
å be de det gjelder om å oppheve taus-
hetsplikten, slik det for eksempel er 
lagt opp til i offentleglovas §13.

•  Sørg generelt for rutiner som sikrer 
mest mulig åpenhet i beslutnings- 
prosessene i helseforetakene, særlig 
gjelder det dokumenter fra adminis-
trasjonen til behandling i styret.

Huskeliste for mediene
Mediene bør på sin side huske på følgende:
•  Sørg for rutinemessig å be involverte/ 

pårørende om å frita forvaltningen 
for taushetsplikt

•  Sørg for at retten til samtidig imøte-
gåelse oppfylles, slik den er formulert 
i Vær Varsom-plakatens punkt 4.14. 
Det innebærer blant annet at den som 
utsettes for kritikk eller angrep, skal  
få de fullstendige beskyldningene 
presentert, slik at vedkommende kan 
imøtegå alle og på riktig grunnlag. Det 
gjør også saken bedre journalistisk.

•  Innhent vurderinger/uttalelser fra 
uavhengige fagfolk

•  Vurder nøye hvem av de involverte i 
helsevesenet som skal identifiseres. I 
hvilken grad tok vedkommende egne 
beslutninger kontra det å følge in-
strukser og beskjeder fra andre?

Til det siste kan sies at selv om det for 
den enkelte lege/overlege/avdelings - 
sykepleier/sykehjemsbestyrer osv kan 
virke underlig å skulle fremstå som 
maktens representant, så er det ofte 
slik man blir oppfattet av pasienter og 
brukere. Dette er bare ett av de mange 
paradoksene som gjør helsejournal - 
ist ikken så utfordrende.  •

LEGER I MEDIA

YTRINGSFRIDOM 
OG TAUSHETSPLIKT
Gjennom arbeidet med kliniske etikk-komitear i helsetenesta 
har eg lært mykje om kompleksiteten i dagens medisinsk 
 etiske spørsmål og også kor ekstremt belastande det er for 
kolleger å framstå i media på ein negativ måte. 
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Rettferdsidealet taper
Den tredje relevante etiske regelen,  
§ 12, startar slik: En lege skal i sin virk-
somhet ta tilbørlig hensyn til samfun-
nets økonomi. Unødige eller overflødig 
kostbare metoder må ikke anvendes...  
Denne kjem ofte på strekk når pasien-
tar etter intens medieeksponering, får 
dyr eksperimentell behandling eller 
plagsom livsforlengande behandling.  
Ei medieeksponering har sterke 
verknader sjølv der demokratisk ved-
tekne prioriteringsreglar må settast til 
side. Rettferdsidealet taper, ein sentral 
verdi i velferdsstaten så vel som i pro-
fesjonsetikken. 

Hos media er ytringsfriheitsidealet 
det overorda. Pressa sine eigne etiske 
reglar pålegg media å avdekke kritikk-
verdige forhold og å verne den svake 
mot maktovergrep. I media si verd er 
legar maktpersonar. Samstundes skal 
ein ifølgje Vær varsomplakaten § 4.1  
ta omsyn til saklegheit og omtanke i 
innhald og presentasjon. Det er viktig 
her å minne om at media ofte har sett 
søkelys på etiske verkebyllar som vår 
eigen profesjon ikkje har greidd å 
åpne. Døme på dette er samhandling 
mellom legar og legemiddelindustri, 
feil takstbruk av økonomiske interesser 
og feil og slendrian med påfølgjande 
pasientskade.

Media vil ha enkeltsaker
Fokus på enkeltsaker gir klare og 
 sterke bodskap. Men ofte forenklar 
tabloidiseringa kompliserte etiske 
dilemma, og historiene deler ute 
 skurke- og helgen-rollar. Slike vink-
lingar er sterk krut, og dei påverkar 
ofte både aktørar i klinikken og på 
politisk nivå. I slike saker blir lett 
 media den sterke mannen sin advokat, 
eit mikrofonstativ for dei som allereide 
har ei sterk stemme. Ressursar som går 

til desse, blir tekne frå noko anna. Når 
nokon får, er det andre som ikkje får. 
Media blir granskar, aktor og (partisk) 
dommar. 

 I etikkarbeidet må alltid normative 
konklusjonar baserast på balanserte 
fakta og ei avveging av ulike interesser. 
Det er derfor «samtidig imøtegåelses-
rett» er eit så viktig prinsipp i presse-
etikken. Ved sterke skuldingar er det ei 

plikt å la alle dei impliserte komme til 
orde. Men det er her problemet med 
teieplikta kjem inn.  

I noen saker er mediedrevet så sterkt 
at det er ikkje mogeleg å oppnå eit 
balansert bilde, særleg når journalisten 
har sterke eigeninteresser i framstillinga. 
I nokre tilfelle kan informasjonsav-
delinga bidra til å skjerme aktørane i 
mediedrevet, men i nokre tilfelle kan 
denne skjerminga opplevast som at dei 
som kjenner saka best får taleforbod, 
når dei kunne og ville bidra til ei ny-
ansering av bildet. 

Det er mitt inntrykk at balansegan-
gen mellom skjerming og pålagt tale-
forbod  er eit tema som  kunne settast 
på dagsorden. 

For å hindre at gode helsepersonell 
går til grunne i mediestorm, eller blir 
redde og unngår konfliktar og nødven-
dige konfrontasjonar, må leiinga også 
aktivt støtte utsett helsepersonell. •

     «Media blir granskar, 
aktor  og(partisk)  
            dommar.»
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De er redde for at viktige nyanser 
skal bli borte mellom krigstypene. 

Det er en interessekonflikt mellom 
leger og journ alister: Legene ønsker 
ofte å få frem sannhetens kompleksitet, 
tvil og forbehold, mens journalister vil 
ha sterke meninger, enkle svar og utve-
tydige sannheter. For de fleste inne-
bærer opptredener i media også en del 
tid, forberedelser og nerver. Så hvorfor 
skal man gidde å utsette seg for det? 

    Fordi media er en undervurdert 
arena for læring! I løpet av de siste 
årene har jeg vært i flere debatter om 
medisinske temaer. I starten var jeg 
nok mest opptatt av å ha rett, men det 
har endret seg. Selv om jeg spisser 
mine egne innlegg for å få diskusjon, 
setter jeg ofte mest pris på gode argu-
menter for syn jeg er uenig i. Jeg vet at 
hvis jeg skal ytre meg offentlig om noe, 
må jeg ha satt meg grundig inn i saken 
og være forberedt på å bli utfordret der 
min argumentasjon er svakest. 

En øvelse i kunnskapshåndeting
Et eksempel: Tidligere i år var jeg i en 
diskusjon på NRK Ytring om mulige 
effekter av D-vitamintilskudd. Jeg 
refererte to store kunnskapsoppsum-
meringer publisert i BMJ som påpekte 
at evidensen for effekt, er nokså lav på 
de fleste områder. Her så jeg en mulig-
het for å øve meg på å forklare forskjel-
len på observasjonelle og eksperimen-
telle studiedesign. Veldig mange 
sensasjonelle medieoppslag antyder 

årsakssammenhenger ut fra observa-
sjonelle studier. Påstander det ikke er 
dekning for. Dette gjelder for eksempel 
omega 3 og antioksidanter. Jeg ville 
forklare at slike studier ikke beviser 
noen årsakssammenheng mellom to 
fenomener. Debatten ble også etter 
hvert en øvelse i kunnskapshåndtering, 
fordi min meningsmotstander kom 
trekkende med mange enkeltstudier 
som jeg måtte vurdere kvaliteten på i 
lys av dette poenget. 

En bedre kommunikator
Vi trenger stadig å øve oss i 
 kommunikasjon og formidling. Jo mer 
spesialisert og teknokratisk medisin-
faget blir, jo større ansvar har vi som 
folkeopplysere. Alle eksperter bør øve 
seg regelmessig på å si vanskelige ting 
på en enkel måte! Hvis man ikke klarer 
å uttale seg i media så folk forstår, tror 
jeg sjansen er stor for at man ikke kla-
rer å snakke forståelig til enkeltpasien-
ter heller. Å sparre med debattredaktø-
rer som ikke har studert medisin, er 
krevende – men lærerikt. De setter 
raskt ned foten når de ikke forstår. 
Deres jobb er dessuten å spisse inn-
legg, meninger og utsagn. Å tydelig-
gjøre. Det spørsmålet jeg stadig stiller 
meg når jeg diskuterer medisin i aviser, 

er: Hvordan kan jeg bli god til å forklare 
vanskelige ting til folk som ikke har 
faglige forutsetninger for å forstå? 
Skjønner jeg egentlig selv det jeg sier? 
Min påstand er at dette gjør en til en 
bedre kommunikator på legekontoret 
– eller på sykehuset.

    Av og til havner man i diskusjoner 
med pasientene sine. Da er det avgjø-
rende å være medisinsk-faglig korrekt 
samtidig som man bevarer humøret og 
den terapeutiske alliansen. Typiske 
diskusjonstema på legekontoret kan 
være alternativ medisin, medisinsk 
uforklarte plager og symptomer, ME, 

LEGER KAN LÆRE NOE AV Å OPPTRE I MEDIA

       «Alle eksperter bør øve seg regelmessig  
 på å si vanskelige ting på en enkel måte.»

Leger har alle forutsetninger for å bidra i samfunnsdebatten. 
Vi er høyt utdannet og kommer tett på menneskelige proble-
mer i vår arbeidshverdag. Men jeg vet at mange leger og for-
skere skyr journalister, og det er forståelig. 
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Ordet kommunikasjonsrådgiver 
kan gi ulike assosiasjoner. Noen 

ser for seg en dresskledd og korrekt 
rådgiver som sitter ved direktørens 
møtebord, noen ser en krumbøyd 
webnerd over intranett-tastaturet 
mens andre ser en omskolert journa-
list som driver intensiv intervjutre-
ning av usikre ledere.

Hva er det riktige bildet? Svaret er 
alle og ingen.

Mange kommunikasjonsavdelinger 
i sykehus har et vidt spekter av 
 kompetanse. Media fremstiller det 
ofte som om det nå skyller en flom a 
v kommunikasjonsrådgivere over 
Norge, og at det er en fare for demo-
kratiet. For kommunikasjonsrådgiv ere 
har jo som sin fremste oppgave å dekke 
til fakta og gjøre livet vanskelig for 
sannhetssøkende journalister – eller….?

Myter
For det første: Antall kommunika-
sjonsrådgivere er under halvparten 
av antall journalister.

For det andre: Kommunikasjons-
avdelingene på sykehus har mange 
andre oppgaver enn å ha kontakt med 
journalister. Vi har ansvar for utvik-
lingen av inter- og intranett, vi lager 
saker til nett, vi lager pasientinfo på 
papir og nett, vi deltar i prosjekter og 
lager kommunikasjonsstrategier – og 
vi har mediekontakt.

Og sist, men ikke minst: Kommuni-
kasjonsrådgivere i sykehus driver 
ikke med tildekking av fakta.

Sykehus er avhengig av tillit i be-
folkningen. Og tillit bygger på åpen-

het og ærlighet. Og det krever ansatte 
som er trygge i møte med media.

Medietrening
«Proffere PR presser pressen». Det  
er tittelen på en rapport Jens Barland 
laget for Norsk Redaktørforening. 

Det blir sett på som litt suspekt at 
kildene trenes i intervjuteknikk. Takk 
og pris for medietrening, sier jeg. Vi 
trener ikke fagfolk og ledere for at de 
skal lære å dekke til fakta. De trenes 
for å bli tryggere i møte med journa-
listen slik at han eller hun får fram 
budskapet sitt på en god måte. 

borreliose, prostatitt, matintoleranse 
og allergier. Min erfaring er at det er 
lettere å møte pasienter på kontoret i 
et vanskelig spørsmål hvis jeg allerede 
har vært i debatter om samme tema. 
Jeg syns det er lettere å bli enige om 
hva vi er uenige om, og på den måten 
unngå å havne i skyttergraven. 

    Jeg er en ung lege, og har fortsatt 
mye å lære. Men forskning viser at 
kommunikasjonstrening kan være 
nyttig også for erfarne overleger. 
 Barnelegen Bård Fossli Jensen har 
gjennom sitt doktorgradsarbeid vist at 
et 20-timers kurs kan gi varig bedre 
kommunikasjonsferdigheter også hos 
spesialister i sykehus. Fossli Jensen  
har sagt at kommunikasjon og pasient-
behandling er to sider av samme sak, 
og det tror jeg det er mye sant i.

    
Vanskelige avveininger
I tiden som kommer, får vi mange van-
skelige helsedebatter der selv de frem-
ste forskerne kan være uenige seg 
imellom. Nytten av screeningprogram-
mer er et godt eksempel. Prioriterings-
utvalgets rapport er ute på høring, og 
det er mange spennende spørsmål 
knyttet til den. Jeg håper flest mulig 
leger vil delta i debattene, sammen 
med økonomer og samfunnsvitere. 

Det er vanskelig å formidle komplek-
siteten i fagfeltet vårt til utenforståen-
de. Samtidig er det stadig viktigere å 
forsøke å vise folk hvilket grunnlag vi 
tar beslutninger på hver dag. For det er 
ikke sånn at tøffe avgjørelser ikke alle-
rede skjer. Helsevesenet er og blir en 
prioriteringsbransje. Det er vanskelige 
av veininger som ligger til grunn for alt 
fra store samfunnsmedisinske beslut-
ninger til behandlingsmessige tiltak 
hos enkeltpasienten. Vi har ansvaret 
for å realitetsorientere pasienter og 
folk flest.  •

DØRÅPNER ELLER  PORTVAKT?

Kommunikasjonsrådgiveren kan være din beste venn
– både i storm og stille.
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LEGER I MEDIA

Jeg har selv vært journalist i 16 år,  
og hadde opptil flere kurs i intervju-
teknikk. Og det er jo rått parti når 
 journalister med finslipt intervju-
teknikk som verktøy skal møte en lege 
som kanskje aldri er blitt intervjuet før.

Med riktig medietrening kan fagfolk 
og  journalister bli mer likeverdige, det 
er ikke lenger journalistene som har all 
styring. 

Korrektur eller sensur?
Et annet ankepunkt i rapporten er at 
kommunikasjonsavdelinger bidrar i 
sitatsjekk. Det betyr ikke at vi siler 
eller sensurerer fakta. 

Den som har lest korrektur på egen 
tekst vet at det er vanskelig å oppdage 
feil. Så også med uttalelser. Den som er 
blitt intervjuet vet hva hun har sagt,  
og hva det betyr i hennes hode. Jeg får 
jevnlig henvendelser fra  fra fagfolk 
som er blitt intervjuet og ønsker hjelp 
til sitatsjekk. Min jobb er da å være 
«blikket utenfra». 

- Det du sier der, kan tolkes som 
om… o.s.v. Er det det du mener?

Noen ganger er svaret ja, og da er alt 
OK. Noen ganger er svaret: - Åh, nei! 
Jeg mente.….o.s.v. 

Den som er intervjuet, ser ikke alltid 
at ord kan tolkes annerledes enn de var 
ment og tenkt i eget hode.

Rolleforståelse
- De vil oss ikke vel! sukket en litt for-
tvilet klinikkdirektør etter å ha blitt 
skikkelig grillet av en journalist. 

- Nei, det er ikke jobben deres, var 
mitt svar.

Når jeg holder innlegg for ledere og 
fagfolk på sykehuset, er en viktig opp-
gave å bidra til rolleforståelse. Medias 
samfunnsoppdrag er å avdekke kritikk-
verdige forhold og å beskytte enkelt-
mennesker og grupper mot overgrep 
eller forsømmelser fra offentlige 
myndigheter og institusjoner.

Når de stiller pågående og ubehag-
elige spørsmålene i saker der vi mener 
vi har alt vårt på det tørre, så gjør de 
bare jobben sin.

Det er selvsagt ikke alltid de gjør en 
god jobb. På samme måte som det ikke 
er alltid at leger eller snekkere gjør en 
god jobb. Men det er viktig å ikke gene-
ralisere etter én uheldig opplevelse. 

De vanskelige sakene
Det er ikke feilbehandling, som f eks 
gitt en pasient feil/for mye medika-
menter, og media tar kontakt, som er 
en vanskelig sak. Slike saker er tragiske 
og «pinlig», men «lett» kommunika-
sjonsmessig. Her er det bare å inn-
rømme feil og fortelle hva vi gjør for  
at det ikke skal skje igjen.

En vanskelig sak, det er når medie-
bildet stemmer dårlig med hvordan 
saken ser ut innenfra. Det kan være feil 
fakta, vektlegging av uvesentligheter. 
Det er når vi ser at bildet eksternt er 
misvisende, og kanskje også fører til 
unødvendig angst og utrygghet blant 
pasienter. DA er det en vanskelig sak 
kommuniksjonsmessig.

Tie og tåle
I pasientsaker får vi ofte fritak fra 
 taushetsplikt. Men det betyr ikke 
 opplysningsplikt. Legene må alltid 
vurdere hva som tjener pasienten, det 
er et menneske i en sårbar situasjon. 
Jeg informerer journalister om at 
 ingen fagfolk på Haukeland kommer  
til å si noe i mediene som kan oppleves 
som kritikk av pasienter/pårørende, 
selv om det kan være grunn til det. 
«Heller tie og tåle enn si noe offentlig 
som kan oppleves som kritikk av pasi-
enten», er mantraet til en av våre 
 klinikkdirektører.

Yte service
Så til spørsmålet i overskriften: 
 Døråpner eller portvakt?

Mitt svar er: Begge deler. Ja, vi åpner 
dørene og sørger for at journalister og 
resten av samfunnet får innsyn slik at 
det er mulig å finne ut om vi utfører 
vårt samfunnsoppdrag på en god måte.

Og ja, vi passer på ved dørene slik at 
pasientene skjermes og fagfolk får 
gjort jobben sin.

Kommunikasjonsavdelingenes jobb 
er også å yte service til de ansatte. 
Enten det nå er å bidra til medieomtale 
av grensesprengende forskningsresul-
tater og nye behandlingsmetoder eller 
til å takle mediene i vanskelige og trag-
iske pasientsaker.

I storm og stille – kommunikasjon er 
et viktig verktøy.  •

  

              «Sykehus er avhengig av tillit i befolkningen.  
       Og det krever ansatte som er trygge  
                         i møte med media.»

       «Det blir sett på som suspekt at kildene  
                      trenes i intervjuteknikk.»
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VÅRKURSET
15. - 16. APRIL 
  SORIA MORIA HOTELL OG KONFERANSESENTER, OSLO

Hold av datoene 15. og 16. april 2015. 
Det er datoene for Overlegeforeningens årlige vårkurs. 
Denne gangen blir kurset på Soria Moria i Oslo, og det er ut til at programmet blir spennende i år igjen.
Vi har gått gjennom innspillene fra fjorårets kursdeltakere for å finne best innhold og form. 

I april kan dere se frem til å høre mer om og diskutere:
• Styring av helsetjenesten – er dagene for New Public Management talte?
• Pasientsikkerhetsarbeid – hvordan blir det relevant for oss på gulvet?
• Hva kjennetegner arbeids- og forskningsmiljøer som lykkes?
• Og mer.

Foredragsholderne blir en spennende blanding av kolleger, 
andre eksperter og politikere fra inn- og utland.

Det skal også være årsmøte med valg.
Følg med – mer kommer!
 
Nærmere informasjon legges ut på Overlegeforeningens hjemmeside

Kjære alle medlemmer av Overlegeforeningen!

2015
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Stort engasjement
På oppdrag fra Helse- og omsorgs-
departementet har Helsedirektoratet 
gjennomført et utredningsarbeid om 
fremtidig spesialitetsstruktur som 
nylig har vært på høring. Helsedirekto-
ratet vil sammenfatte utredningen i en 
endelig tilråding til Helse- og omsorgs-
departementet i november 2014. Hør-
ingsprosessen har vært omfattende og 
har skapt et meget stort engasjement i 
Legeforeningen. Det har innkommet 
over 60 høringsuttalelser, fra fagmedi-
sinske foreninger, spesialitetskomiteer, 
lokalforeninger, yrkesforeninger, 
 spesialforeninger samt råd og utvalg. 
Det har vært stor grad av enighet 
 mellom høringsinstansene i synet på 
utredningen om fremtidig spesialitets-
struktur og konsekvensvurderingen  
av forslagene. Utredningsarbeidet fra 
direktoratet inneholder flere gode 
intensjoner. Blant annet foreslås det, 
på lik linje med Legeforeningen sitt 
syn, et mer strukturert spesialiserings-
løp enn det som er tilfelle med dagens 
system. 

Legeforeningens rolle
Legeforeningen er ikke tildelt noen 
formaliserte roller i Helsedirektoratets 
forslag til ny spesialitetsstruktur. For-
ankring i Legeforeningen med de fag-

medisinske foreninger er helt avgjør-
ende for utdanningens legitimitet. 
Fagmiljøene utvikler faget og må være 
premissleverandør for spesialistut-
danning og spesialitetsstruktur. En 
utdanningsstruktur der Legeforening-
ens delaktighet ikke er ivaretatt er 
uakseptabel. Legeforeningens fagorga-
ner må gis anledning til å kunne foreslå 
og gi råd om innhold i spesialitetene, 
råd om kvalitet på utdanningsavdel-
ingene og råd om godkjenning av disse. 
Legeforeningen må også gis anledning 
til å innhente brukererfaringer om 
spesialisering og utdanningsavdelinger 
og mulighet til å formidle denne kunn-
skapen tilbake til utdanningsleddene i 
spesialiseringsløpet for den enkelte 
spesialitet. 

Utdanningslengde 
- redusert spesialiseringstid
Helsedirektoratet foreslår en reduk-
sjon i spesialiseringstid når turnus 
inkluderes i spesialiseringen; del 1 
(turnus) 1 ½ år, del 2 foreslås å være  
3 år felles for indremedisinske fag og 
1-3 år felles for kirurgiske fag, del 3 
(spesialitetsspesifikk tjeneste) foreslås 
å være 2 år for indremedisinske fag og 
3 år for kirurgiske fag. Legeforeningen 
mener del 3 bør være hhv 3 og 4 år for 
medisinske og kirurgiske fag. En for-

korting av normert spesialiseringstid 
vil måtte medføre en reduksjon av 
kravene til kompetanse ved spesialist-
godkjenning som vil måtte gi svekket 
kvalitet på helsetjenestene. Dette er 
etter Legeforeningens syn ikke aksep-
tabelt. Helsedirektoratets forslag resul-
terer i redusert tid innen mange spesi-
aliteter for å erverve tilstrekkelig 
spisskompetanse innenfor den spesia-
litetsspesifikke del 3. Dette gjelder den 
kompetanse som er spesifikk for den 
enkelte spesialitet og selve grunnlaget 
for å kunne være spesialist i et medi-
sinsk fagområde. Legeforeningen på-
peker også at inndeling i et tredelt 
modulsystem ikke passer for mange  
av spesialitetene. Det presiseres at 
struktur og innhold i stor grad må 
tilpasses den enkelte spesialitets 
 behov.

Kvalitet på utdanning  
og utdanningsavdelinger er viktig
Helsedirektoratet foreslår at overvåk-
ningen av utdanningsinstitusjonene 
skal foregå ved vurdering av gjennom-
føringsevne på aggregert nivå og 
kompe tansetesting etter definerte 
moduler. Et slikt system vil forringe 
kvalitetssikringen mener Legeforen-
ingen. Overvåkning av spesialiserings-
hastighet kan ikke erstatte faglig kvali-

    Legeforeningen må gis 
 en klar rolle i framtidig 
     spesialistutdanning

Av Bjarne Riis Strøm, fagdirektør og Merete Dahl, spesialrådgiver, 
Medisinsk fagavdeling Den norske legeforening

Fagmiljøene utvikler faget og må være sentral premissleverandør 
for spesialistutdanning og spesialitetsstruktur. En utdannings-
struktur der Legeforeningens delaktighet ikke er ivaretatt er  
uakseptabel heter det i høringsuttalelse fra Legeforeningen.

››

Foto: Legeforeningen
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tetssikring gjennom årlig rapportering 
om gjennomføringen av spesialiseringen 
på det enkelte tjenestested (SERUS- 
rapportering). Spesialitetskomiteenes 
besøk i  utdanningsavdelingene er 
svært viktig for å få kunnskap om og  
å gi råd om kvalitet på utdanningen. 
Legeforeningen vil på det sterkeste 
understreke betydningen av en kollega - 
basert kvalitetssikring av det faktiske 
utdanningstilbudet ved den enkelte 
institusjon. De årlige rapportene fra  
ca. 850 utdanningsavdelinger gir viktig 
informasjon som kommer hele utdan-
ningssystemet til gode.

Internasjonal forankring
Helsedirektoratet foreslår en del 3 i 
spesialistutdanningen som skal føre 
frem til kompetanse tilsvarende en 
spesialist av europeisk standard. Det  
er Legeforeningens oppfatning at dette 
ikke vil kunne oppnås med varighet av 
del 3 på hhv 2 og 3 år for medisinske og 
kirurgiske fag. Sammenholdt med 
Helsedirektoratets ønske om at leger i 
del tre skal delta i generelle vakter og 
ikke vie sin fulle tid til spesialisering, 
er dette forslaget urealistisk med tanke 
på å sikre norsk helsetjeneste god nok 
kompetanse. Legeforeningen mener at 
leger i spesialisering må gå spesialiserte 
vakter for å få tilstrekkelig kunnskap 
og erfaring i egen spesialitet. Redusert 
kompetanse i den norske spesialistut-
danningen vil kunne medføre at nord-
iske og andre europeiske land reserve-
rer seg mot konvertering av norske 
spesialistgodkjenninger. 

Forskning
Helsedirektoratet foreslår å fjerne 
mulighet til at forskning kan erstatte 
en mindre del av tjenesten. Legeforen-
ingen mener det fortsatt bør være 
 mulighet for å få godkjent 6-12 mån-
eders forskningstjeneste, avhengig av 
spesialitet, som tellende tid i spesiali-
seringen. Det bør legges til rette for 
kombinerte spesialiseringsløp og 
forskningsløp/forskerutdanning. En 
slik tilnærming til forskerkompetanse 
og forskningsvirksomhet vil bidra til at 
leger har en grunnleggende akademisk 
kompetanse med seg i sitt virke. Dette 
vil også styrke rekrutteringen til kli-

nisk forskning, og styrke båndene 
 mellom kliniske miljøer og forsknings-
miljøer. Legeforeningen legger til 
grunn at forskningserfaring bidrar til 
den enkeltes spesialistkompetanse.

Spesialitet i mottaks- og indremedisin
Helsedirektoratet foreslår en opprust-
ning og videreutvikling av dagens spe-
sialitet i generell indremedisin og tilrår 
å opprette en ny spesialitet i mottaks- 
og indremedisin. 

I følge direktoratet skal spesialiteten 
ha en utvidet kompetanse innrettet 
også mot andre enn de rent indremedi-
sinske problemstillinger i akuttmottak. 
Legeforeningen støtter at generell 
indremedisin må styrkes, og intensjon-
ene om å øke kompetansen i akutt-
mottak. Etter mottak med vurdering  
og utredning er det imidlertid viktig at 
pasienten også har tilgang til spesialis-
ter med spisset kompetanse dersom 
pasientens sykdomstilstand tilsier det. 
En slik ny spesialitet i mottaks- og 
indremedisin vil ikke dekke behovet 
ved akuttmedisinske problemstillinger 
i andre spesialiteter. Organisatoriske 
enheter/avdelinger som kan gi den 
skisserte spesialiseringen i generell 
indremedisin og mottaksmedisin finnes 
i liten grad i norske sykehus i dag. 
 Dette fordi man organisatorisk i stor 
grad har seksjonerte enheter. En ny 
spesialitet i mottaks- og indremedisin 
vil kreve nye stillinger som ikke finnes 
i dag. Legeforeningen har foreslått et 
kompetanseområde i mottaksmedisin 
basert på relevante spesialiteter, kan 
være et bedre alternativ. Dette vil gi  
en raskere oppbygging av nødvendig 
kompetanse.

Gastrokirurgi
Helsedirektoratet foreslår at spesiali-
teten generell kirurgi opphører og at 
gastroenterologisk kirurgi blir den  
nye generelle spesialiteten. Når både 
gastroenterologisk kirurgi, den gene-
relle kirurgien og akuttkirurgien skal 
læres innenfor samme ramme som for 
de andre kirurgiske hovedspesialitet-
ene, vil den nye hovedspesialiteten 
måtte inneholde mindre gastroentero-
logisk kirurgi enn dagens grenspesiali-
tet. For å synliggjøre dette foreslås det 

å kalle den nye kirurgiske hovedspesia-
liteten for akutt- og gastroenterologisk 
kirurgi. Den nye spesialiteten skal bli 
den vaktbærende kirurgiske spesiali-
tet. Det er sannsynlig at man ved 
 spesialistgodkjenning i den nye 
 spesialiteten ikke vil være kompetent 
til å gå spesialisert vakt i gastroentero-
logisk kirurgi. Spesialistkompetanse i 
gastroenterologisk kirurgi på dagens 
nivå vil først kunne oppnås med 
 strukturert tilleggsutdanning i gastro-
enterologisk kirurgi etter spesialist-
godkjenning i den nye hovedspesiali-
teten. En kan tenke seg flere måter  
å strukturere denne spesialiserte ut-
danningen på; grenspesialitet eller 
kompetanseområde. 

Vaktkompetanse i indremedisinske  
og kirurgiske fag
Legeforeningen presiserer at spesialist - 
utdanning skal foregå under super-
visjon, og forutsetter at lege i spesiali-
sering skal ha tilgang til nødvendig 
supervisjon i vaktsituasjoner. En 
 situasjon der leger i spesialisering 
arbeider uten supervisjon på etter-
middag, kveld og natt kan ikke defi-
neres som spesialisering og vil ikke 
være faglig forsvarlig organisering av 
vakttjeneste. Helsedirektoratets forslag 
legger opp til generell vakttjeneste 
også i del 3. Dette vil gå på bekostning 
av dagarbeidstiden og redusere fag-
spesifikk tjenestetid i del 3 ytterligere. 
Tiden leger i spesialisering har til 
 rådighet for å utøve pasientrettet 
 arbeid innen egen spesialitet vil bli 
redusert. Konsekvensen vil være 
 redusert kompetanse eller langsom-
mere framdrift i spesialiseringsløpet 
for den enkelte lege. 

Legeforeningen erkjenner at helse-
tjenesten eies og finansieres av myn-
dighetene. Denne helsetjenesten er 
imidlertid helt avhengig av de rele-
vante fagmiljøene og fagpersonene. 
Faget eies ikke av helsemyndighetene. 
Det utvikles og eies av de fagpersonene 
som er i faget og som har forutsetning 
for å holde oversikt over fag og fagut-
vikling nasjonalt og internasjonalt. • 
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Årets krevende forhandlinger for 
sykehusene i Spekterområdet 

hadde mange store utfordringer og 
også storpolitiske bestillinger fra  
ministeren. For oss var det nødvendig 
å presse på for å komme bort fra en 
opplevelse av overdreven styring til-

bake til et mer jevnbyrdig partsfor- 
hold preget av samarbeid og likeverdig 
forvaltning av felles avtaleverk. Vi 
hadde en rekke krav. Helseministeren 
hadde henvist løsningen for faste 
 stillinger for leger i spesialisering og 
kveldsåpne poliklinikker til partene. 
Og Spekter hadde sine krav på vegne 
av foretakene.

 Forhandlingene utover våren og 
forsommeren endte med brudd i 
 august og mekling i september. Striden 
sto om avtaletekst, ikke lønn. Ti timer 

på overtid 25. september kom enig-
heten, og den fremgår av Riksmekl- 
erens møtebok. Viktige saker fant 

løsninger, men disse er bare  
starten på en vei som partene 

må gå sammen.  

Meklingen er over, 
men hva nå?

Meklingsresultatet i sykehusene er starten på en vei som kan gi partene  
og partsforholdet gode muligheter for utvikling. En forutsetning er god tillit  
og godt samarbeid mellom partene både lokalt og sentralt.

Av Ofs leder Jon Helle››
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Lønnsoppgjøret som sådan ble på 
 prosentvis nivå med øvrige deler av 
offentlig sektor.

Mye viktig for overlegene står fast: 
Leger er dagarbeider med vakt, 
20- timers-regelen (mellom 7 og 17) 
gjelder som før, og utdanningspermi-
sjonen er uendret. Blant mye annet.

Faste stillinger
En av de store utfordringene var faste 
stillinger for leger i spesialisering. 
Dette målet har en samlet legeforening 
kjempet for gjennom år, på ulike aren- 
aer, med engasjement i media, på Stor-
tinget, fra regjering og med avklaring i 
Høyesterett underveis. Saken lå nå på 
partenes bord. Meklingen endte opp 
med gradvis innføring av faste stillinger 
for leger i spesialisering. Leger som 
skal ha slik fast stilling, må søke og 
tilsettes etter arbeidslivets vanlige 

regler (kvalifikasjonsprinsippet).  
Som ferdig spesialist blir legen lønns-
plassert i lønnskategorien «legespesia-
list». Dette er ikke en stilling man kan 
søke på, men ment for en overgangs-
periode til man har søkt og fått en 
overlegestilling. Betingelsene mtp. 
lønn og rett til utdanningspermisjon  
er lagt tett opp til overlegekår.   

Kveldsåpne poliklinikker
Den andre store utfordringen var det 
som først het kveldsåpne poliklinikker, 
men som etter hvert mer fikk preg av 
langåpne sykehus. Spekter krevde at 
rammen for dagarbeidstid skulle økes 
fra kl 07-17 til kl. 06-21. Meklingen 
endte opp med en times utvidelse av 
den ytre ramme for alminnelig arbeids-
tid til kl. 18 (med vaktlønnskompensa-
sjon etter kl 17). (Noen foretak hadde 
allerede en utvidelse til kl. 18 eller kl. 
19). Dessuten kan leger som ikke går i 
vakt, måtte jobbe i inntil en ettermid-
dag i måneden til kl. 19.

Men dette betyr ikke at legene skal 
jobbe mer. Det er fortsatt samme regler 
som gjelder som før ellers. Og det gjen-
står å se hva er behovene lokalt. Det er 
svært få steder, om noen, som har be-
nyttet seg av muligheten til dagarbeid 
til kl. 17 tidligere.

Permisjon til kurs
Legeforeningen har lenge prøvd å få 
inn rettigheter til kurs for overlege-
gruppen i A2 uten å lykkes. Inntil i år 
har det bare stått en generell setning 
om at partene er enige om at helsefore-
takene skal legge til rette for at den 
enkelte skal kunne gjennomføre en 
kontinuerlig kompetanseutvikling. 
B-delen i foretakene har vært høyst 
forskjellige. De fleste B-delene gir lite 
forpliktende rettigheter. Men noen 
skiller seg positivt ut: OUS har en 
 hovedregel om 2 uker permisjon med 

full lønn etter tjenesteplan. I Førde: 
overleger sikres mulighet for å delta  
på kurs, konferanser og kompetanse-
hevende tiltak med 2 uker pr år. I 
Stavanger: «For alle leger skal det etter 
søknad gis permisjon med lønn i 2 uker 
i året til kurs…». I Møre og Romsdal 
«skal det kunne innvilges permisjon»  
i 10 dager, og på St. Olav inntil 2 uker. 

Praktiseringen har vært ulik, og det 
har vært mange stridigheter knyttet til 
om man for eksempel må bytte vakt 
eller ikke når man skal på kurs.

I år fikk vi et gjennomslag, selv om 
ikke teksten er perfekt: «Overleger og 
legespesialister gis permisjon med full 
lønn etter arbeidsplan i inntil 10 dager 
per år til kurs, kongresser og møter».

Mye gjenstår
Men mye arbeid gjenstår. Og det er 
hverdagen, i det enkelte helseforetak, 
der partene skal finne løsninger på 
mange utfordringer. Godt støttet av de 
sentrale parter.  Og her er vi ved en 

kjerne: Det er nå en påtagelig usikker-
het blant våre medlemmer og tillits-
valgte om hvordan motparten vil agere. 
Og denne må partene skjønne og ta inn 
over seg. Vi står ved et potensielt vei-
skille der partene er nødt til å få til et 
godt samarbeid.

Et dårlig eksempel: En leder har sagt 
at 1 – én - dag til permisjon i pr år er 
innenfor A2-avtalen, siden den lyder 
”inntil 10 dager”. Hvis en leder vil 
fremstå som en karikatur og ikke ta en 
selvfølgelig intensjon innover seg, vil 
det mer enn knake i partsforholdet. I 
spesialisthelsetjenesten kan man ikke 
ha store forskjeller på kursrettigheter 
for den mest kompetente yrkesgruppen.

Men viktigere: Utarbeidelsen av 
arbeidsplaner, sommerferieavvikling 
etc. blir virkelige lakmustester for 
kvaliteten på samarbeidet.

To kulturer
I forhandlingene satte vi opp to kultu-
rer mot hverandre: Samarbeidskultu-
ren og styringskulturen. Sentralt sto 
fenomenet tillit. Vi mente alvor, og 
mener fortsatt alvor. Samarbeidskultu-
ren mellom partene har vært for dårlig 
en del steder, og en uhensiktsmessig 
styringsiver må justeres. I møteboken 
er det bestemt at det skal nedsettes en 
partssammensatt arbeidsgruppe som 
bl.a. skal kartlegge arbeidstidsordnin-
ger og lokale parters vurdering av 
hvordan samarbeidet om tjeneste-
planer fungerer. Både sentrale og 
 lokale tillitsvalgte vil bidra til, og følge 
nøye med på, at denne gylne mulig-
heten til bedret partsforhold etter 
enighet i mekling blir benyttet på  
best mulig måte.

Den endelige sentrale A2-avtalen  
og de justerte lokale B-dels avtalene 
bør kunne være gode avtaler for våre 
medlemmer. Vi oppnådde mye viktig  
i forhandlingene for Legeforeningen 
samlet sett. Men det er hverdagen  
som kommer, som gir den endelige 
fasiten.  •

       Vi oppnådde mye viktig i forhandlingene for 
 Legeforeningen samlet sett. Men det er hverdagen 
            som kommer, som gir den endelige fasiten.



Legene jobber for mye,
     sier Anne-Kari Bratten

  Spekters ukronede dronning synes legene jobber for mye. Hun  
mener 40 timer i uken er passende - av hensyn til pasientsikkerheten. 
  Det at politikerne synes det er morsommere å klippe snorer enn  

å vedta vedlikehold preger hele offentlig sektor. 

Intervjuet av Arne Laudal Refsum, redaksjonskomiteen››

Foto: Sturlason
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Administrerende direktør Anne- 
Kari Bratten tar i mot oss i 17. 

etasje i skyskraperen på Majorstua på 
Oslos vestkant, hvor Spekter dispone-
rer de to øverste etasjene. Utsikten er 
formidabel mot Oslofjorden og villa-
strøkene på nedsiden av Holmen-
kollen. Bare storebror på arbeids-
giversiden NHO ligger nærmere 
Frognerparken.

Det har tatt tid å få til dette intervjuet, 
vår første forespørsel var ved påske-
tider. Da var det for tett opp til de 
 kommende forhandlingene med Lege-
foreningen. Så ble det megling, varsling 
om streikeuttak og til slutt løsning. Det 
er vel 200.000 ansatte i Spekters med-
lemsvirksomheter i dag, hvorav omlag 
er i 130.000 i helseforetakene og 
 Lovisenberg.

«Vi har faktisk størst vekst innen  
de private helseleverandørene som 
Aleris, Volvat, Capio, Unilab og Fürst,» 
sier Bratten. Hun fortsetter: «Vi har 
god erfaring med sterke offentlige 
systemer som har godt av å bli ut-
fordret av  private. Det er armod nok  
til alle».

«Armod nok til alle..» - det er ikke 
Bratten som har funnet på denne 
 metaforen. Uttrykket ble først brukt av 

tidligere helseminister Sylvia Brustad 
og som Spekter nå har overtatt. Det  
er nok oppgaver innen helse både for 
offentlige og private. Spekter er nok 
fornøyd med helseminister Bent Høies 
frie behandlingsvalg, mens høringsut-
talelsene fra hennes største oppdrags-
givere RHF-ene er overraskende nega-
tive, med tanke på at helseministeren 
er eier og generalforsamling i disse 
selskapene. 

«Helse blir en viktig arbeidsplass 
fremover, når vi ser på eldrebølgen og 
samtidig vet at det blir færre i arbeids-
før alder/redusert yrkesaktiv del av 
befolkningen,» sier Bratten. Hun tror 
ikke at lekkasje av ansatte fra det 
 offentlige til det private er et godt 
 motargument. 

«Det er ikke yrkesforbud i Norge.  
Vi må heller spille på lag, og det kan 
godt være slik i fremtiden at et offentlig 
sykehus benytter private laboratorie- 
tjenester. Dette har vi jo gjort med 
rengjøring, barnehager og andre 
 tjenester.»

Har det vært for krevende å gjen
nomføre foretaksreformen, og om
stillingen fra fylkeseide forvaltnings
organer til foretak?

Norges arbeidsgiverforening for 
virksomheter med offentlig til
knytning (NAVO) ble stiftet i 1993.  
I 2007 ble navnet endret til Spekter. 
Foreningen representerer virksom
heter med til sammen om lag 
200.000 ansatte.

Utvalgte medlemsvirksomheter: 
NSB, Norges Bank, Posten, Avinor, 
museer, NRK, Statnett, Statskog, 
Vinmonopolet og fra 2002 syke
husene. Fra 2007 også Lovisenberg 
diakonale sykehus.

ARBEIDSGIVERFORENINGEN 
SPEKTER

Foto: Spekter
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«Hvor mange av oppgjørene har endt 
med megling eller konflikt? Megling 
eller streik er ikke et godt mål på 
 kompleksiteten. Du må huske at alle 
oppgjør i KS går til megling. Vi har  
hatt fem streiker og ni meglinger. Legg 
merke til at vi ikke har hatt en eneste 
streik fra LO, og de har 30.000 med-
lemmer i helseområdet. Det er to med 
Unio og to med akademikerne/Lege-
foreningen. Den i 2007 og ved Lovisen-
berg i 2008. Jeg synes tvert i mot at 
dette har vært vellykket. Ni av ti an-
satte trives på jobb, økonomien er 
 under kontroll, aktiviteten har økt og 
ventetidene er som før.» 

Er det ikke slik at den økonomiske 
kontrollen delvis skyldes at vedlike
hold og investeringer er nedpriori
tert?
 «Jo, det kan du ha rett i. Men dette er 
generelt for hele den offentlige sektor. 
Politikerne synes det er langt mer stas 
å klippe snorer for nye veier og broer 
enn å ta vare på arvesølvet. Transport-
sektoren viser dette tydeligst med det 
enorme vedlikeholdsetterslepet det er 
på jernbane.»

Bratten omtales som en granatkaster, 
en som liker å provosere, enten det nå 
gjelder sykepleiere som jobber deltid 
etter svangerskap, de går for mye på 
cafe og drikker Caffè latte, eller det er 
legene som ikke vil gi fra seg dagar-
beidsstatusen. 

«Er dere aldri fornøyd? Legene  
 jobber jo langt mer enn full stilling, 
cirka 44 timer i uken?»
«Jeg er ikke ute etter å provosere, og 
jeg har aldri snakket om Caffè latte. 
Men det er min oppgave å peke på 
velferdsutfordringene, generelt sett må 
alle bruke mer av tiden sin på arbeid. 
Legene jobber i dag for mye, på sikt 
mener jeg vi bør komme ned i en ukes 
arbeidstid på cirka 40 timer. Dette av 
hensyn til pasientsikkerheten. Man må 
få til en moderne og fremtidsrettet 
balanse mellom arbeidsliv og privatliv, 
selv om jeg også ser at kontinuitet er 
viktig.  Men man må tilpasse seg folks 
ønsker, og det er for eksempel legetime 
på kvelden. Dette vil muliggjøre bedre 

utnyttelse av de store investeringene 
som ligger der ubrukt store deler av 
døgnet. Dette er tydelig uttrykt fra 
politikerne. Vet du at det er langt lavere 
aktivitet på sykehusene på fredager 
enn for eksempel på tirsdager?» 

«Det er jo nettopp fordi legene ikke 
skal jobbe enda mer enn 44 timer i 
uken, derfor får de fri på fredager», 
svarer jeg. Opplysningen synes ikke å 
bli registrert. Nytt spørsmål:

Er det et mål i seg selv å få til 
kveldspoliklinikker, dersom det betyr 
å flytte aktivitet fra dagtid til kvelds
tid?
 «Ja, dette er en politisk føring»,  
svarer Bratten.

Når jeg forteller at helseminister 
Høie i forrige utgave av Overlegen sa 
akkurat det motsatte, det var ikke et 
mål dersom dette medførte flytting fra 
dag til kveld (Overlegen nr. 3-2014, side 
6-7). Senterpartiets helsepolitiske tals-
person Kjersti Toppe sa det samme 
som Høie tidligere i år (Overlegen nr. 
2-2014, side 8-9). Bratten registrerer 
nok det jeg sier, men det passer ikke i 
hennes virkelighetsbilde, noe man kan 
se av medieoppslag i NRK dagen etter.

«Helseforetakene har forgjeves for-
søkt å følge instruksen fra nåværende 
og forhenværende helseminister: utvi-
de åpningstidene med fire timer fra 17 
til 21». «Vi kan ikke ha det slik at fag-
foreningene stiller seg til dommer over 
politikernes beslutninger og motsetter 
seg å gjøre endringer i tariffavtaler».

Jeg tenker at det kan jo hende at 
ministrene ikke alltid får alle fakta på 
bordet, og lurer på om Høies signaler i 
forrige nummer av Overlegen vil bli 
tatt på alvor av Spekter, men akkurat 
det spurte jeg ikke Bratten om. 

Hvorfor er Spekter så engstelig for 
frivillige ordninger, enten det gjelder 
ambulering eller kveldspoliklinikk?
«Foretakene kan ikke basere seg på 
frivillighet, vi er nødt til å ha folk der 
når vi trenger dem. Det legges for 
 eksempel mange inn etter klokken 17, 
da må vi ha leger til å ta seg av dem. 
Jeg er imidlertid ikke opptatt av at 
dette skal være billig!»

NRK, en Spekterbedrift, har fått ny 
kringkastingssjef som sier at han vil 
endre pensjonssystemet i NRK bort 
fra dagens ytelsesbaserte system.  
Er dette noe som også vurderes for 
helseforetakene? 
Bratten og hennes medarbeider humrer 
på andre siden av bordet, og hun svarer: 
«Du tror vel ikke jeg er så dum at jeg 
varsler noe slik nå? Men det er klart at 
dagens system er for uforutsigbart for 
virksomhetene.»

Vil ikke overgang til et innskudds
basert system flytte all uforutsigbar
heten over på arbeidstager?
 «Det finnes jo mange modeller som 
fordeler risikoen», sier Bratten. Hun 
fortsetter: «Men grisen må på bordet, 
nemlig at pensjonsdekningen for 
 mange ansatte ikke blir 2/3 av slutt-
lønn, men langt ned mot 50-tallet. 
Dette må folk være klar over.»

Hun sikter til deltidsarbeidende 
sykepleiere som i tillegg har en pen-
sjonsalder på 65 år. Hele metaforen  
er ukjent for meg, men Bratten sier 
hun har brukt den mange ganger, og 
det er tatt bilder av henne sammen 
med griser. Det lover jeg ikke skal skje 
denne gangen, dessuten er problem-
stillingen ikke aktuell for overleger, 
som jo oftest jobber minst full tid og 
pensjonerer seg nærmere 70 år.

Dersom overleger skal ned i 40 
 timers arbeidsuke vil det være behov 
for flere leger. Jeg forsøker meg om 
Spekter vil gå sammen med Legeforen-
ingen for at flere ferdig utdannede 
leger skal få turnusplass. Dette er  
imidlertid en problemstilling som ikke 
er meldt inn fra RHF-ene, slik at det  
vil ikke Bratten ha noen mening om.

«Er det ikke rart når det gjelder 
 oppgaveglidning, så er alt fokuset på 
å flytte oppgaver fra leger til andre 
yrkesgrupper, enda dere har spådd 
full dekning av legebehovet, men 
varslet betydelig mangel på andre 
yrkesgrupper», spør jeg.
Igjen humres det på andre siden av 
bordet: Jo!  •



Tillitsvalgte og landsrådsrepresentanter 
blir igjen invitert av Of til tariff-kurs på Danskebåten. Det er sendt ut invitasjon til den enkelte, 

se også www.overlegeforeningen.no 
evt. https://legeforeningen.no/yf/overlegeforeningen/Begivenheter/Tariff-kurs-2015/

Merk tidsrommet, sett av tid. 
Send påmeldingsskjema snarest: 

helst per e-post: of@legeforeningen.no 

De største sykehusene kan sende 2-3 tillitsvalgte, vara-hovedtillitsvalgte 
eller medlemmer av tillitsvalgtutvalg.

Kurset vil som vanlig evaluere forhandlingssituasjonen og planlegge vårens forhandlinger.

   Tillitsvalgte! 
Sett av  4. – 6. februar 2015

TARIFFKURS 
PÅ DANSKEBÅTEN

 (Oslo-København-Oslo)
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Tillitsvalgte ved Helse Bergen har 
tatt kontakt med Legeforeningen 

etter at fylkeslegen i Hordaland i to 
tilfeller har mottatt klagesak og kom-
met med kritikk av overleger etter at 
de har kontrasignert dokumenter for 
hhv turnuslege epikrise og sykepleier 
Pacemakerpoliklinikk. Ved sin kontra- 
signatur har overlegen langt på vei over- 
tatt ansvaret for hele behandlingen/
utredningen som dokumentet om-
fatter. Legene spør om de kan nekte  
å undertegne sykepleierdokumenter. 
Mange av overlegene kjenner en øken-
de uro ved å stadig måtte kontrasigne-
re på opphold/undersøkelser og vurde-
ringer de ikke har vært tilstrekkelig 
delaktige i. Overlegene har reist spørs-
mål om en kan nekte å undertegne på 
slike dokumenter.

Dette dreier seg om veiledningsas-
pektet, kvalitetssikring og delegering. 
Da kommer vi også inn på oppgaveglid-
ning. Det er her snakk om den vertikale 

oppgaveglidningen, hvor andre yrkes-
grupper med kortere utdanning over-
tar typiske legeoppgaver. Sykepleiere, 
radiografer, sosionomer og pedagoger 
er typiske eksempler. Men overtar 
disse yrkesgruppene bare oppgaven, 
eller overtar de også ansvaret? OVER-
LEGEN1-2012 hadde oppgaveglidning 
som tema (se link), men ved gjennom-
lesing av bladet nå ser jeg at det er bare 
legegruppen som er bekymret for an-
svarsplasseringen. Assisterende fylkes-
lege i Hordaland Signe Marit Sephani-
des er meget tydelig på dette nå: «Det 
er bare oppgaven som kan delegeres, 
ikke ansvaret» sier hun. Hun fortsetter: 
«Leger må være klar over at det de 
signerer på, er de ansvarlige for».

Nils Heine Walde, fungerende avdel-
ingsdirektør for hjerteavdelingen på 
Haukeland Universitetssykehus fortel-
ler at avdelingen har en minst 25 års 
tradisjon for at overleger kontrasign-
erer for turnusleger og nye LIS-leger. 

Dette gjøres i 3 måneder for alle, og i 
ytterligere 3 måneder for LIS som 
kommer rett fra turnus. Dette må sees 
på som en del av den fortløpende vei-
ledningen, ved at LIS får tilbakemeld-
ing på kvaliteten av arbeidet de utfører. 
Videre har det et kvalitetssikringsas-
pekt ved at den kontrasignerende  
overlegen sjekker dels utformingen og 
formuleringene i epikrisen, men også 
behandlingen som har vært gjennom-
ført, og hvilket videre opplegg som  
er planlagt. Welde er klar på at kontra-
signering må sees på som et verktøy for 
avdelingen å ivareta sitt systemansvar. 
Det gjelder veiledningen som nevnt, 
men også delegeringen. 

Det har etter hvert vokst frem et stort 
antall sykepleiedrevne poliklinikker, 
som pacemakerpoliklinikk, hjertesvikt-, 
KOLS-, diabetes og sårpoliklinikker  
for å nevne noen. På hjerteavdelingen, 
Haukeland universitetssykehus, må 
overleger kontrasignere, og dermed 

Den farlige (kontra)signaturen

Av Arne Laudal Refsum, 
redaksjonskomiteen

››

Foto: Sturlason

� Ansvaret kan ikke delegeres, bare oppgaven
� Det du signerer er du ansvarlig for. Legen kan fort bli gissel.
�  Kontrasignatur må ses i sammenheng med veiledning,  

kvalitetssikring/Internkontroll og oppgaveglidning.
�  Leger kan ikke pålegges å kontrasignere en epikrise  

eller for en undersøkelse legen ikke har vært med på.
�  Diagnostikk og behandling er legeoppgaver

Jana Midelfart Nils Walde Signe Marit Stephanides Gaute Vollan
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overta ansvaret for vurderingene i 
disse sykepleiedokumentene selv om 
de ikke har sett pasienten. «Legen kan 
her risikere å bli gissel» sier assist-
erende fylkeslege Stephanides. Tillits-
valgt for overlegene ved hjerteavde-
lingen, Gaute Vollan sier: «Vi må spille 
med åpne kort. Er det en sykepleie-
vurdering sykehuset gir til disse pasi-
entgruppene, så må både pasient og 
henvisende lege få vite dette. Doku-
mentet må gå ut som et sykepleiedoku-
ment, uten kontrasignatur.» Man kan 
ikke la seg presse av foretaket til å 
kontrasignere, men ikke gis mulighet 
(les tid) til å være tilstede eller å følge 
opp kvaliteten på innholdet. Man blir 
lett et gissel. Fungerende avdelingssjef 
Walde er nok mer nølende til en slik 
ordning, ikke minst fordi seksjonsover-

legene vil miste oversikten over aktivi-
teten og kvaliteten på behandlingen i 
avdelingen. Han mener vi må ta en 
avgjørelse om vi sier ja eller nei til 
kontrasignatur som prinsipp, og at han 
mener det er et godt og riktig prinsipp, 
brukt på riktig måte. Assisterende 
fylkeslege Stephanides mener syke-
pleiedokumenter kan utgå fra avdel-
ingen som sykepleiedokumenter, uten 
kontrasignatur, forutsatt at avdelings-
ledelsen har kontroll på kvaliteten av 
utredning og behandling som ytes på 
en annen måte. Det er ikke noe lovkrav 
om at dokumenter fra sykepleier eller 
turnuslege må kontrasigneres, og det 
er heller heller ikke slik at mottager,  
f.eks. sykehjem kan kreve kontrasign-
atur.

På direkte spørsmål om det er satt av 
tid nok til at overlegene til virkelig å gå 
grundig gjennom dokumentene de skal 
kontrasignere, sjekke opp EKG, røntgen- 
svar og blodprøvesvar, medisiner som 
er startet opp eller seponert, sier Welde 
at man har lagt denne oppgaven til over- 
legen som går visitt denne dagen og 
dermed har vært involvert i hvert fall 
siste dagen. Det vil jo alltid være et 
spørsmål om ressurser nok, inklusive 
tid, og tilsynssakene har gjort at man 
må gå gjennom dette på nytt. Det skal 
settes ned en gruppe på foretaket for å 
gå igjennom dette på nytt.

Tillitsvalgt for overlegene, Gaute  
Vollan mener at dagens kvalitetsindi-
katorer er med på å forverre denne 
problemstillingen. Fokus på antall 

Mer informasjon: 
Overlegen 1-2012 Oppgaveglidning
Tidsskriftet 20/2014, side 1978: Olaf Gjerløw Aasland: Horisontal og vertikal arbeidsdeling
Legeforeningens juridiske betenkning om oppgaveglidning  www.overlegeforeningen.no
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epikriser sendt ut innen 7 dager eller antall åpne 
usignerte dokumenter gjør at man fra ledelsen 
har større fokus på gode resultater på disse 
parameterne enn på kvaliteten på dokumentene.

Legeforeningens juridiske avdeling har etter 
henvendelse fra Gaute Vollan sett på problem-
stillingen. De fastslår at leger ved kontrasigne-
ring har et ansvar for å forsikre seg om at de 
opplysningene som gis reflekterer de under-
søkelser og vurderinger som er gjort av pasien-
ten, og at pasienten har fått forsvarlig helse-
hjelp. Legen må derfor kjenne til den 
behandlingen som er gitt, enten ved å være 
 deltagende i denne, eller underveis vært i  
nær kontakt med underordnet lege, f.eks. som 
veileder. Etter Legeforeningens vurdering vil 
det være i strid med Helsepersonellovens § 4 
dersom leger blir pålagt å kontrasignere på en 
epikrise/undersøkelse som legen ikke har vært 
involvert i. Det kan ikke kreves kontrasignatur 
uten at det er uttrykk for reelle ansvarsforhold. 
Hele Legeforeningens juridiske vurdering kan 
du finne på Ofs nettsider.

Assisterende fylkeslege i Hordaland Signe Marit 
Stephanides sier hun er veldig klar på at diagnos-
tikk og behandling er legeoppgaver. «Vi er veldig 
bekymret for utviklingen med jobbglidning, som 
f.eks. at radiografer skal  beskrive røntgenbilder. 
Dette vil gi uklare  ansvarsforhold».

Overlegeforeningens leder Jon Helle stilte opp 
følgende 5 krav for vellykket oppgaveglidning i 
Overlegen 1-2012:
•  Ansvarsforholdene må være klare på alle  

nivåer.
•  Medisinsk ledelse av helsetjenesten på 

aktuelle nivåer, slik at ansvaret for det  
hel hetlige pasientforløp er tydelig.

•  Gode prosesser frem til avgjørelse av nye  
prosedyrer.

•  Rett begrunnelse for å flytte oppgaver  
til annen yrkesgruppe.

•  Gode utdanningsløp må sikres.

Problemstillingen blir nok bare mer og mer 
aktuell. I Tidsskriftet 20/2014 sier seniorforsker 
ved Legeforeningens forskningsinstitutt Olaf 
Gjerløw Aasland at en av løsningene på arbeids-
deling kanskje er likeverdighet i jobbteamet 
ikke skal oppfattes som faglig likeverd. 

Helse Sør-Øst har innkalt til erfaringssamling 
om oppgavedeling 16.desember i år, hvor man 
bl.a vil se på endoscopiteknikere, radiografer og 
sonografer.  •

Du, som lege, kan tilby Gardasil til 
gutter over 9 år og jenter/kvinner utenfor 

barnevaksinasjonsprogrammet
I Danmark har alle kvinner fra 12 til 26 år fått tilbud om gratis HPV-vaksine.1 

I Norge har kun jenter mellom 12 og 17 år fått det samme tilbudet 
gjennom barnevaksinasjonsprogrammet. 

Gardasil er en vaksine som skal beskytte mot HPV-relaterte celleforandringer, 
livmorhalskreft, analkreft og kjønnsvorter.2 

Gardasil har dokumentert effekt hos både jenter og gutter.2

1  HPV-vaccination til kvinder årgang 1985-1992, EPI NYT Uge 28-33 2012
http://www.ssi.dk/Aktuelt/Nyhedsbreve/EPI-NYT/2012/Uge%2028-33%20-%202012.aspx (14.11.2014)

2 Gardasil preparatomtale (SPC), november 2012

Sanofi  Pasteur MSD, Box 458 Brakerøya, N-3002 Drammen, telefon: 67 50 50 20, www.spmsd.com
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Høsten  2010 vedtok Nordlands-
sykehuset en offensiv satsing på 

pasientsikkerhet. Offentliggjøring av 
målinger er en viktig del av vårt pasi-
entsikkerhetsprogram. Vi publiserer 
omfattende tallmaterialer i styresaker 
som er allment tilgjengelige. For pasi-
enter, pårørende og besøkende har vi 
en presentasjon på storskjerm i hoved-
inngangen på sykehuset i Bodø. Pre-
sentasjonen omfatter utvikling i antall 
pasientskader, alvorlighetsgrad og 
skadeassosierte dødsfall. Helsemin-
ister Støre uttrykte forbauselse og en 
viss usikkerhet om dette var en klok 
strategi etter at han så presentasjonen1. 
Så langt har vi ikke fått innspill fra 
pasienter eller pårørende som tilsier  
at denne åpenheten er skremmende 
eller lite tillitvekkende. 

Internt har vi arbeidet med aksept 
for åpenhet blant annet ved at mange 
ansatte har deltatt i skademålingsana-
lyser og bruk av mer enn 100 kvalitets-
tavler på våre 4 sykehus. Under vårens 

turbulente mediesak2 ble morgenmøt-
ene i mange avdelinger oppsøkt med 
oppfordring til å støtte opp om arbeidet 
med pasientsikkerhet og vår strategi 
for åpenhet. 

Våren 2011 fikk vi de første resultat-
ene av foretakets pasientskademål-
inger for 2010. Dette kunne blitt en 
katastrofepreget mediesak. For å unn-
gå det valgte vi å arrangere et faglig 
seminar nettopp om skademålinger 
med journalister som målgruppe. Det 
første avisoppslaget i vår lokale region- 
avis etterpå var «Skal redusere pasient-
skadene i løpet av ett år». Vi besluttet 
deretter å  satse på grundig, forståelig, 
tilgjengelig og helt åpen faglig infor-
masjon til journalister som vil skrive 
om temaet pasientsikkerhet med ut-
gangspunkt i vår virksomhet.

Pasientens perspektiv har vært viktig 
både for oss og i det nasjonale pasient-
sikkerhetsprogrammet.  Mange medie-
oppslag om fortvilte pasienter har etter 
hvert overbevist meg om hvor utilfreds- 

stillende min forståelse av hva som er 
pasientens perspektiv har vært. Jeg 
har gradvis erkjent at det tradisjonelle 
faglige perspektivet om toleranse for 
«påregnelige komplikasjoner» må 
suppleres med en dypere forståelse av 
pasients oppfatning av saken. Ofte kan 
mangel på relevant informasjon eller 
manglende forventningsavklaring være 
årsak til pasienters fortvilelse. For 
mange er det liten trøst i å høre at 
«Dette er en vanlig komplikasjon eller 
vanlig utfall» - i ettertid. Dette ble 
tydelig da vi valgte å presentere en 

Lederrollen 
når det stormer som verst 

Min oppfatning av en skadesak og pasientens  
forståelse av samme sak kan være ganske så 
 forskjellig. Det er en av årsakene til at Nordlands-
sykehuset har valgt å ha åpenhet om pasient- 
sikkerhet som ei rettesnor. Åpenhet kan være 
 krevende, men er fullt mulig å få til.

Av Barthold Vonen, Nordlandssykehuset››
Viseadministrerende direktør dr.med. 
og professor Barthold Vonen er også 
medisinsk fagdirektør ved Nordlands-
sykehuset, en stilling han ble konstitu-
ert i etter den såkalte Kirurgisaken i 
2010. Han er spesialist i generell kirur-
gi og gastrokirurgi. Han har arbeidet 
med innføring av sjekkliste i kirurgi i 
Helse Vest. Han ble tildelt den første 
Pasientsikkerhetsprisen i juni i år.

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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klagesak (3-3 melding) og resultatet av 
vår internrevisjon av screeningenheten 
i patologisk avdeling på en pressekon-
feranse våren 2014. Bakgrunnen var at 
det ble funnet 8 avvik ved internrevi-
sjon av vår screening enhet i februar 
2013. Det mest krevende avviket var at 
to av våre screenere ikke hadde god-
kjent videreutdanningskurs slik kvali-
tetsmanualen for Masseundersøkelsen 
mot livmorhalskreft anbefalte. De 
berørte ansatte hadde arbeidet med 
screening i mer enn 25 år og vi hadde 
og har ingen holdepunkt for at deres 
arbeid hadde dårlig kvalitet. I 2013 blir 
vi så klar over en pasientklage fra en 
kvinne med livmorhalskreft der flere  
av hennes tidligere celleprøver med 
cytologiske forandringer feilaktig var 
blitt diagnostisert som normale. Senere 
tilkom tilsvarende klage fra ytterligere 
en pasient. Vi valgte å presentere saken 
fra vår side på en pressekonferanse ut 
fra et åpenhetsperspektiv og en erkjen-
nelse av at vi hadde bedre mulighet til  
å legge frem kompleksiteten i saken på 
denne måten. 

Som medisinsk ansvarlig toppleder 
var det naturlig at jeg skulle fronte 
saken. Det var en bevisst strategi fra 
ledelsens side å unngå å eksponere 
fagfolk fra den aktuelle avdelingen.  
Det er øverste leder i et sykehus eller 
foretak som må stå frem som ansvarlig 
når media stiller kritiske spørsmål ved 
virksomheten.  Hvis medarbeidere  
gjør feil eller har en praksis det stilles 
spørsmål ved skal dette først vurderes 
av arbeidsgiver og endelig instans for 
en slik vurdering er Statens Helsetil-
syn. På vegen frem dit, må etter mitt 
syn toppledere fremstå som synlige, 
åpne og ansvarlige ledere som sier at 
«.... dette ansvaret er mitt». Det kan 
naturligvis være skremmende og for 
noen oppleves urimelig, men det er en 
toppleders selvsagte ansvar. 

Jeg var klar over screeningfeltets 
kompleksitet men jeg hadde ikke til-
strekkelig kunnskap om svakhetene 
ved bruk av celleprøve på pressekonfe-
ransen. Jeg ga uttrykk for større for-
undring over muligheten til gjentatte 
feiltolkninger av celleprøver enn det 
jeg ville gjort i dag. Men sånn ble det  
- og mediestormen startet. Det ble til 
en «Kreftskandale på Nordlandssyke-
huset» som deretter ble omtalt som 
«Celleprøvesaken».

Til å begynne med var det var ikke 
mye ekstern støtte å få. I media signali-
serte både patologforeningen, Norsk 
Forening for Cytologi og Nordland 
legeforening tydelig at å overse celle-
forandringer var en uvanlig og meget 
alvorlig sak. En patolog på UNN re-
sponderte imidlertid umiddelbart til 
oss og har fortløpende formidlet solid 
faglig dokumentasjon på svakheter 
med dagens metoder i Masseunder-
søkelsen mot livmorhalskreft.En tele-
fon fra Helsedirektøren med støtte for 
vår åpenhet og medietilnærming en 
uke etter pressekonferansen bidrog 
også til at vi holdt motet og retningen.  

Etterhvert kom en kronikk om masse- 
undersøkelsesprogrammets usikkerhet 
og pressemelding fra Kreftregisteret. 
Begge underbygget vår argumentasjon 
i saken, i alle fall hvis man finleste. 
Helsetilsynet opprettet tidlig sak,  
pasienter anmeldte oss og politiet startet 
etterforskning. Etterforsk ningen er 
foreløpig  avsluttet, resultatet er over-
sendt Statens Helsetilsyn for vurdering 
og vi venter på en avgjørelse eller videre 
etterforskning av saken. Det som nå er 
dokumentert i offentlighet er at masse-
undersøkelsesprogrammet mot livmor-
halskreft ikke bidrar til reduksjon av 
livmorhalskreft hos kvinner mellom 25 
og 40 år. Programmet påvirker ikke 
forekomsten av  adenocarcinom i cervix. 
Sensitiviteten til den brukte metoden 

er i beste fall  
ca 50-60% og 52% av kvinner som får 
livmorhalskreft og som har deltatt i 
masseundersøkelsesprogrammet hadde 
normal celleprøve 3 år før kreftdiag-
nosetidspunktet. Jeg vet at mange 
fagfolk ikke har vært klar over dette. 
Det ble også bekreftet av leder av 
Nordland legeforening på en konfe-
ranse om helsejournalistikk nylig.  Jeg 
har heller ikke hørt om noen kvinner 
som har deltatt i programmet som har 
vært klar over dette før nå. Oppslagene 
om kreftskandale ved Nordlandssyke-
huset har etterhvert blitt færre, fokus 
er nå på metoden. Vi mener dette er en 
riktig vridning. Vår erfaring er at det er 
fullt mulig å ha en konstruktiv dialog 
med media over tid, både riksmedia og 
ikke minst lokal presse. Det kan tenkes 
at i saker som denne, som er rimelig 
komplisert, vil det ligge godt til rette 
for en dialog med interesserte journal- 
ister. Det kan faktisk være mer utfordr - 
ende i enklere og mer oversiktlige 
saker hvor et tabloid perspektiv kan bli 
enda mer dominerende.

Vår erfaring er at det ikke er solskinns- 
historiene vi lærer mest av, de er best 
egnet til å sole seg i. Personlig har jeg 
aldri fått så mye positiv oppmerksom-
het som etter at vi valgte åpenhet som 
vår mediestrategi. Støtte har kommet 
både internt i organisasjonen og etter 
hvert fra omgivelsene. Vi vet alle, både 
klinikere og ledere, at uønskede hen-
delser, feil og tidvis katastrofer følger 
vårt arbeid. Vi må ta tydelig ansvar 
også for dette. Vi må forsøke å «se» 
pasienten og offentlighetens perspek-
tiv og samtidig tar vare på våre ansatte. 
Gjør vi dette vil vi forhåpentligvis 
langsomt se at befolkningen aksepterer 
et helsevesen som erkjenner sine feil 
og mangler  - i hvert fall så lenge vi 
også kan vise at vi kontinuerlig jobber 
for å forbedre oss. •

1.   Foredrag våren 2013
2.  «Celleprøvesaken» ved Nordlandssykehuset der celleforandringer i screeningprøver i Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft var oversett

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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Of organiserer mange ledere på mange 
nivå i spesialisthelsetjenesten. Vi har 
policy om ledelse og ønsker å bidra 
aktiv til god ledelse. Vi har i mange år 
hatt et lederutvalg som har arrangert 
minst ett årlig lederseminar. Et annet 
av våre bidrag har vært å støtte opp 
under modulutdanningen i ledelse  
som nå er inne i sin «andre sesong».  
Og vi hadde i sin tid et ledernettverk. 

Legeforeningen sentralt og Over-
legeforeningen har forøvrig i alle år 
bidratt med individuell juridisk hjelp 
over for enkeltmedlemmer som er 
ledere.

Men vi har ønsket å bidra mer.  
Fjorårets lederseminar viste at lederne 
ønsker noe mer. Temaet ble tatt opp  
på landsrådsmøtet/årsmøtet vårt i 
Tromsø i april. Debatten der viste at 
det var behov for ytterligere avklar-
inger.

I høst sendte vi derfor ut en spørre-
undersøkelse for å få signaler å jobbe 
videre etter. Med en svarprosent på  
41 skal konklusjoner trekkes med en 
viss varsomhet, men vi trekker noen.

Gjennomsnittslederen
Først: Hvem er «gjennomsnittslede-
ren» i quest-backen? Jo, det er en 
mann mellom 56 og 60 år som er av-
delingsleder for 11-20 personer og har 
personal- og budsjettansvar. Han har 
vært leder i mer enn 10 år, og mellom 
fire og 10 år i nåværende stilling. Han 
jobber et sted i  Helse Sør-øst-regionen 
og har mer enn 50 % klinisk funksjon. 

Han er ikke unntatt A2-overenskom-
sten for leger.

For å utfylle bildet litt: Det er stort 
spenn i hvor mange ansatte lederen 
har ansvar for: 12,4 % har ansvar for 1-5 
ansatte. 41,9 % har ansvar for 11-50 og 
14,5 % har ansvar for over 100.. 27,5 % 
av lederne er kvinner.

Gjennomsnittlederen kan ikke  
tenke seg å kontakte lokal Of-tillits-
valgt for eget ansettelsesforhold eller 
ved samarbeidsproblemer med leder. 
Han har ikke hatt kontakt med Of-til-
litsvalgt. Han vil bruke Legeforeningen 
for eget ansettelsesforhold, men har 
ikke hatt kontakt med Legeforeningen 
sentralt.

Interessante enkeltinnspill
Svært mange har gitt ulike innspill i 
kommentarfeltene. Noen gir ubetinget 
ros, andre er mer kritiske. Veldig  
mange er trygge på at de ville få god 
hjelp hvis de skulle trenge det. Noen 
visste ikke at de kunne få hjelp.

Mange kommenterer på lederrollen,  
og kort oppsummert fremkommer 
synspunkter som:
-  N4-leder er en skviset posisjon  

med lite handlingsrom

-  Stort ansvart og lite fullmakter
- Bør ha større autonomi
-  Administrativt arbeid blir fritids-

arbeid
-  Opplever å være mellom mange  

stoler
- Mellom barken og veden
-  Vi ilegges forpliktelser og føringer vi 

har lite kontroll over og får liten eller 
ingen støtte

-  Stor klinisk avdeling med sykepleier 
uten klinisk erfaring som sjef gjør 
situasjonen vanskelig

-  Det er vanskelig å ta kontakt med 
tillitsvalgte, evt. Legeforeningen når 
leder hevner seg på deg hvis dette  
blir kjent

Om tillitsvalgte sier noen:
-  Tillitsvalgt har svært lite fokus  

på legelederne, ser dem ikke som  
personer de skal bistå

-  Tillitsvalgte behandler meg  
konsekvent som motpart

-  Jeg har utmerket samarbeid med 
Dnlf lokalt i saker som omhandler 
enkeltmedlemmer og foretak

-  Tusen takk til overlege- og  
klinikk tillitsvalgt. De gjør en  
kjempejobb
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Hva ønsker lederne av Of?

I høst gjennomførte Of en spørreundersøkelse (Quest Back) blant lederne på alle nivåer  
i spesialisthelsetjenesten som er medlemmer av Of. Hva ønsker de av sin forening?

Hva vil lederne ha
57,8% av lederne mener de har behov for egne tillitsvalgte, mens 42,2 % sier nei.
77,7 % mener Overlegeforeningen bør opprette eget råd/utvalg for ledere, 
mens 22,3% mener det motsatte.
63 % mener det ikke er ønskelig med egen forening for legelederne.

 Av Jon Helle››
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Om ønsker fremover:
-  Overlegeforeningen bør stå på for at 

arbeidsdagen som lege og legeleder 
er levelig

-  Det er ikke nok med bare kurs for 
legeledere

-  Dnlf bør bistå til at legen forstår  
rollen lederen har og at den ikke er  
en tillitsvalgt.

-  Arbeide for at lederjobber får økt  
prestisje

-  Spør mannen i gata om hvem som bør 
bestemme hvis du legges inn «dausjuk»

-  Må jaggu støtte oss i konflikter. Vi er 
ikke alle umulige lakeier for direktøren

Til slutt noen mer muntre:
-  Har hatt kontakt en gang for flere år 

siden i forbindelse med overgang til 
forskningspermisjon og forhandlinger 
om lønnsendring. Kom lite ut av  
det utover en lønnsreduksjon på  
ca 100.000.

-  Tor jeg klarer meg bra på egenhånd, 
vært tillitsvalgt i noen år

Hva gjør vi så?
Spørreundersøkelsen gir styret signaler 
om å utarbeide et videre tilbud enn i 
dag. Vi ser for oss et lederråd eller 
-utvalg med andre eller flere funksjoner 
enn tidligere. Vi har meget interesserte 
og kompetente personer som vil bidra  
i dette, så vi setter i gang videre plan-
legging. 

For øvrig har bladet du holder i 
 hånden, Overlegen, fra nr. 3 i 2014  
egen side for legelederne.  •
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Mer ressurser og handlingsrom 
må legges pasientnært
Mange gode innlegg og konstruktive debatter preget årets 
utgave av Ofs lederseminar. Fokus var lederutfordringer,  
uønskede hendelser og lederrollen anno 2014.

    Av Jon Helle og Erna-Gunn Moen

Ofs årlige seminar 29.-30. oktober for ledere på ulike nivå i sykehus samlet 
innledere og deltaker fra øverst til nederst i lederlinjen. 

Første bolk var som vanlig gitt til de fire RHF-direktørene. Fra Sør-Øst stilte 
adm.dir. Peder Olsen, fra Vest adm.dir. Herlof Nilsen, fra Nord fagdirektør Geir 
Tollåli. Konstituert adm.dir. Daniel Haga fra Midt var også påmeldt, men måtte 
dessverre melde forfall. Tema var bl.a. utvikling i aktivitet, økonomi etc. og regio-
nale utfordringer og utviklingsprosjekter. Mest oppmerksomhet fikk tema innen 
aktuelle lederutfordringer: Rett beslutningsnivå og medvirkning og hvordan få 
både ledere på alle nivå og ansatte med på omstillinger og endringer. Fra regio-
nalt hold ble det fremhevet at beslutninger alltid bør fattes nærmest der de får 
innvirkning og at man må ha handlingsrom på rett nivå. De som er nærmest, har 
mest innsikt i hvilken virkning beslutningen vil få. Det er sjelden beslutningene 
blir bedre om de fattes på et høyere nivå. Ledere må forstå den kliniske virksom-
heten, ha faget i høysetet og se helheten. Man må sikre at medarbeidere og orga-
nisasjonen lykkes og har det bra. Leger ble oppfordret til å påta seg lederansvar. 

I den andre bolken, om uønskede hendelser og lederrollen, fremkom mange 
interessante erfaringer og synspunkter både fra innledere (Olav Røise (OUS), 
Trond Søreide (Helse Bergen), Hege Lundring (Ahus), Anne Cathrine Braarud 
(OUS) og Lars Duvaland (Dnlf )) og deltakere: Lederne må ta vare på behandlerne 
og ta systemansvar, men de må også si fra når det er gjort en dårlig jobb. Ledere 
må sørge for at uønskede hendelser ikke resulterer i straff, direkte eller indirekte. 
Avdelinger med dårlig arbeidsmiljø har flere uønskede hendelser. Leder må gripe 
fatt i alle småhendelsene.  Avvik på tvers av avdelinger er en utfordring. Ressurser  
i kvalitet må legges der pasienten er, hos dem som har med pasienten å gjøre, og 
ikke i egne avdelinger.  Mange jobber med systemkvalitet, men de uformelle og 
nødvendige arenaene for diskusjon og læring (for eksempel «røntgenmøte») er i 
ferd med å bli effektivisert bort. Disse arenaene må tilbake. Legeforeningen får 
jevnlig meldinger om at det er vanskelig må varsle om kritikkverdige forhold i linjen. 

Tredje bolk: «Hva innebærer lederrollen anno 2014?» ble innledet av Siri Tau 
Ursin (SUS) og Einar Gløersen (Østfold). Presset på leger som er ledere øker, 
nedenfra om bedre tilrettelegging, ovenfra på større krav til drift, kvalitet, øko-
nomistyring, forskning og fagutvikling. Økende komplekse avdelinger skal ledes 
med stadig mindre støttefunksjoner. Fokus på kompetanse gir resultater. Fra 
ledernivå kom følgende ønskeliste overfor sin egen leder: «Klare og gjennom-
førbare bestillinger som jeg forstår og helst har medvirket til å utarbeide. Tillit. 
Frihet til å løse oppgaver. Støtte. Innflytelse. Samarbeid, ikke diktat. Tilgjengelig-
het.» Og om egne forventninger til seg selv som leder: «Tilrettelegger. Visjonær. 
Løsningsorientert. Trygg. Omsorg. Levere. Kvalitet. Forvalte kunnskap.» 

Høsten 2015 arrangeres neste lederseminar. Invitasjon kommer pr epost til 
dem som er registrert som ledere i Dnlfs arkiver, samt på hjemmesiden til Of  
og i «Overlegen». 
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Strategisk personalledelse vil si å 
utvikle og mobilisere ansatte og 

deres kompetanse, forskjellighet og 
mangfold, som viktige konkurranse-
fortrinn for virksomheten. Det bidrar 
til høyere effektivitet, kvalitet og 
 lønnsomhet.  

En god leder er opptatt av sine med-
arbeidere og de tjenester som skal ytes. 
En god leder ser de ansatte, kjenner 
fagområdet – og forstår sin rolle og 
hvordan den kan brukes for å tilrette-
legge for oppgavene i virksomheten og 
rammevilkårene. Gode ledere er opp-
tatt av at enheten skal fungere godt og 
ser at ansatte har en viktig rolle i den 
forbindelse. Gode ledere har en kombi-
nasjon av åpenhet, ydmykhet og trygg-
het, evne til å vise retning og til å frem-
me mangfold. Åpenhet for at ansatte 
kan bidra med annen tenkning og kom-
petanse. «Lederskolen» gir kunnskap 
om å se, benytte og «tåle» sine ansatte 
og deres misnøye og å stå i konflikter.  
Ved god skolering har lederen lært å 
lytte og vurdere andres synspunkter og 
har trygghet nok til å snu i tide når 
egne standpunkter ikke fører til ønsket 
mål. Lederen takker sine medarbeidere 
for gode innspill og bruker de. Med 
interesse for medarbeidere og nok 
romslighet for å oppnå god dialog og 
gode prosesser, har man et godt grunn-
lag for ledelse. Interesse for ansattes 
ulike egenskaper og å finne «talenter» 
hos den ansatte, er et godt utgangs-

punkt for utvikling, konstruktivt fokus 
og forventninger. Gode ledere verdset-
ter kompetanse og motstand og erkjen-
ner at spisskompetansen er hos med-
arbeidere og at den må brukes både i 
driften og i omstillingsarbeid. Gode 
ledere gjør en forskjell!

- Hvordan skape en slik organisasjon?
Ledelsesideologi og lederutøvelse må 
tilpasses og underbygge ansattes bidrag. 
En felles plattform med tydelighet om 
hva som er situasjonen,  leveransen og 
mål for virksomheten er utgangpunktet. 
Med kamp om virkeligheten må det 
arbeides med utgangspunktet for  
ledelse. Manglende felles forståelse av 
virkeligheten kan være forståelig i en 
stor virksomhet med lang avstand fra 
pasientbehandling til øverste leder, men 
det øker faren for feil beslutninger og 
for mye ressursbruk på konflikter. I 
slike situasjoner må det arbeides mål-
rettet med plattformen og utgangs-
punktet for drift og utvikling. 

Målrettet ledelse kombineres med 
involvering av ansatte for å opplyse 
prosesser, beslutninger og oppnå felles 
ansvarstaking for driften. Beslutninger 
baseres ikke på konsensus men på 
kompetanse og opplyste prosesser. Det 
øker både effektiviteten og mulighet-
ene for at gode utvikling av virksom-
heten. 

Lederen arbeider gjennom ansatte 
ved aktiv bruk av motivasjon, engasje-
ment og kunnskap. Lederen ser ansatte 
og hvordan de kan benyttes som pre-
missgivere og for å nå resultater. Foku-
set på ansatte settes i system med k om-
petanseplaner og dialog og tas i bruk 
ved rekruttering og for å utvikle med-
arbeidere. En bevissthet om hvilken 
kompetanse som behøves og hvordan 
denne tilegnes og benyttes er viktig.

- Kompetanse må benyttes både i drift 
og omstillinger
I alle kompetansevirksomheter er lede-
ren avhengig av å få innspill og bidrag 

Strategisk ledelse er mer
enn beslutninger og administrasjon

En endringsvillig og innovativ organisasjon kan bare oppnås gjennom  
ansatte som bidrar aktivt - og gjennom ledere som tilrettelegger for dette. Det er i så fall en 
organisasjon som tiltrekker seg, beholder og videreut vikler verdifulle ansatte for virksomheten.

Anne Kjersti Befring har vært leder siden 1996, i helse-
forvaltningen og i Legeforeningen. Fra 1. oktober 2014 er 
hun ansatt ved juridisk fakultet, universitetet i Oslo og skal 
skrive doktoravhandling om bruk av genetisk informasjon. 
Hun underviser jusstudenter og er veileder og sensor på 
masteroppgaver. Befring har forelest på ulike lederut-
danninger for helsepersonell de siste årene. 

Thom
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Av Anne Kjersti Befring››
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fra de med bedre kompetanse enn lede-
ren. Lederen har kompetanse av over-
ordnet og strategisk karakter, men må ta 
i bruk kompetanse fra de ulike leddene i 
verdiskapningen, for å kunne nå de mål 
som settes. Fokuset på medarbeideres 
betydning i verdiskapningen får derfor 
betydning for hvordan ledelse utøves. 
Lederen retter på denne måten opp-
merksomheten mot medarbeideren og 
på hvordan man som leder kan ta i bruk 
og stimulere til innsats. Det må også 
settes mål for både virksomheten og 
den enkelte medarbeider for det neste 
året, de neste fem årene, for eksempel 
ved spørsmålet om hvor man skal være 
om fem år. Det å skissere  fremtids-
scenarier kan bidra til at blikket løftes 
til de store utfordringene og oppgavene 
som bør forberedes i et lengre tidsper-
spektiv. 

Strategisk ledelse innebærer syste-
matisk og løpende dialog med hver 
enkelt, om mål og måloppnåelse (også 
utover medarbeidersamtaler). 

I strategisk lederskap er selvfølgelig 
ikke «styringsretten» tema, selv om 
den ligger der. Nei, en leder som må 
påberope seg «styringsretten» stadig 
vekk signaliserer det motsatte av stra-
tegisk ledelse: fokuset vendes mot en 
selv som den med myndighet – mens 
strategisk ledelse innebærer fokus mot 
ansatte og deres bidrag i virksomheten. 

Som leder er du i dialog med med-
arbeidere om hvordan deres interesser 
og talenter kan benyttes til fordel for 
virksomheten. Utvikling av virksom-
heten skjer i stor grad gjennom utvik-
ling av ansattes kompetanse og det 
mangfold av kompetanse som de an-
satte representerer. Det tilrettelegges 
for læringsmiljøer, teamarbeid og det 
oppnås synergieffekter. Ulik talenter 
og egenskaper gir dynamikk og kreati-
vitet i teamarbeid. De fleste «nyvinnin-
ger» skjer ikke ved beslutninger fra 
ledelsen, men ved at ledelsen tilrette-
legger for den enkeltes kreativitet, 
engasjement og ansvarstaking, ofte 
sammen med andre.   

Krav til ledere i helsetjenesten
I helsetjenesten er det mange dyktige 
ledere, men det finnes også ledere som 
ikke har tilstrekkelig interesse av å ta 
lederrollen eller utøve ledelse på en 
måte som fremmer drift og utvikling. 

Slike ledere kan gjøre stor skade 
utover det å ramme virksomheten. Det 
kan medføre systemsvikt og gi lang-
varig svikt i behandlingstilbudet til be- 
folkningen, kapasiteten og kvaliteten.   

Ledere må ha kunnskap om de 
 «spilleregler» som gjelder i arbeids livet 
og samfunnets forventninger til helse-
tjenesten, som uttrykkes gjennom lov-
krav. Det stilles i lovgivningen krav til 
hvordan virksomheten er organisert, til 
behandling av pasientinformasjon og av 
pasienter, til prosedyrer og meld inger 
og til offentlighet og åpenhet. Pasienter 
har rett til nødvendig behandling til 
riktig tid. Ledere må til rettelegge for 
nødvendig kapasitet og kompetanse og 
varsle oppover dersom lovkrav ikke kan 
oppfylles, evt til Stat ens helsetilsyn  
eller andre. Ledere skal tilrettelegge for 
helsepersonells lov bestemte plikter, og 
må således kjenne til disse kravene.   

Teknikker, lovkrav og ledelse  
som understøtter ledelse
Det finnes teknikker og lovkrav som 
skal understøtte god ledelse i helsetjen - 
esten. Først og fremst ved rutiner, 
systemer og lovkrav for at ansatte 
 involveres og høres – og ved krav til 
beslutninger og offentlig innsyn. Slike 
krav finnes både i helselovgivningen,  
i arbeidsmiljøloven, forvaltningsloven 
og offentlighetsloven. 

En intuitiv leder vil sørge for løpende 
dialog med ansatte med involvering og 
høring. Ansatte må forstå betydningen 
av sine bidrag. Jevnlig og løpende infor-
masjon og dialog om virksomheten er 
viktig. Lederen må sørge for at mål og 
planer utvikles sammen med ansatte. 

Etablering av faste kontaktarenaer 
mellom ledelse og ansatte bidrar til 
 utveksling av informasjon og dialog.  
En dialog med tillit bygger på åpenhet 

med hverandre og forståelse for hver-
andres roller, men samtidig med mål om 
felles forståelse av hva som er  viktig for 
den enkelte og for virksomheten. Som 
leder må du ønske at tillitsvalgte er en 
stemme for ansatte og tar ansvar for å ta 
saker og standpunkter tilbake til ansatte. 
Det blir en viktig kontakt for informa-
sjon og for drøft inger. Tillitsvalgte som 
blir en representant for arbeidsgiveren, 
svekker ledelsen mulighet til å høre de 
ansatte og til viktig informasjon. 

Gjennom avtaler kan tillitsvalgte på 
vegne av en gruppe ansatte , påta seg 
oppgaver og arbeidstid utover det som 
følger av lovgivning. I arbeidet med å bli 
en god leder og i lederutdanning, er bruk 
av verktøy som å involvere og ansvarlig-
gjøre ansatte et viktig  element.

Det stilles en rekke formelle krav  
til hvordan omstillinger skal gjennom-
føres. For ledere som ønsker effektive 
og kvalitativt gode prosesser er det 
avgjørende med tidlig og reell involve-
ring av tillitsvalgte og ansatte. Ledere 
som er opptatt av virksomheten er 
opptatt av godt resultat og tilrette-
legger for at omstillinger kan korrige-
res underveis i prosessen dersom det 
viser seg at opprinnelig vedtak ikke er 
hensiktsmessige. For å oppnå samar-
beid med tillitsvalgte og ansatte må 
målet med omstillingen være klart og 
forståelig – altså plattformen det arbei-
des utfra - og de prosesser som plan-
legges må ivareta behovet for nødven-
dige opplysninger underveis tas med i 
grunnlaget for nye avgjørelser.

Lederrollen er viktig og vanskelig  
og må være i kontinuerlig utvikling. 
Det handler om å lede en enhet eller 
virksomhet på en måte som gir gode 
resultater og måloppnåelse, gjennom 
medarbeidere som er i utvikling. For å 
makte det må det arbeides strategisk 
med medarbeidere. Mot til ledelse, 
åpenhet, ærlig dialog og ydmykhet kan 
utvikles med forståelse for hva rollen 
innebærer, kunnskap og trygghet til å 
innse hva som gir best resultater: Da  
er man en strategisk leder.     •
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Har du spørsmål du ønsker besvart i bladet, 
send en mail til redaktør arild.egge@ous-hf.no 

Regjeringen går inn for å heve aldersgrensen i arbeidslivet til 75 år.  
I dag går grensen ved fylte 70 år. Legeforeningen har gått inn for at  
den økes til 72 år.

Aldersgrenser i arbeidslivet

Innlegg av Jan Eikeland, advokatfullmektig i Legeforeningen››

I den politiske plattformen for Høyre- 
FrP-regjeringen går det fram at 

regjeringen vil legge til rette for at 
eldre kan stå lenger i arbeidslivet. Bak-
grunnen er den demografiske utviklin-
gen med en økende eldre befolkning i 
Norge. Det blir flere eldre, og flere 
eldre som lever lenger.

I perioden fra 1976 til 2013 har leve-
alderen for menn økt fra 72 til nær 80 
år. For kvinner har levealderen i samme 
periode økt fra 78 til 83 år. Beregninger 
viser også at andelen eldre, det vil si 
aldersgruppen fra 67 år og over, i løpet 
av de neste ti årene vil øke fra i over-
kant av 20 per 100 i yrkesaktiv alder  
til i overkant av 25 per 100.

I sommer sendte Arbeids- og Sosial-
departementet ut et høringsnotat  
med forslag til endringer i arbeids-
miljøloven, der blant annet lovens 
 regler om aldersgrenser blir foreslått 
endret. Det var hovedorganisasjonene 
som var høringsmottakere. Etter en 
intern høringsrunde i Legeforeningen 
(der Of deltok) ble foreningens hør ings- 

svar avgitt til Akademikerne, som i sin 
tur oversendte svar departementet, 
basert på innspill fra alle sine for enings- 
ledd. Legeforeningens jurister hadde 
sam tidig en sentral rolle i utarbeidelsen 
av Akademikernes hørings svar.

Dagens regler
Etter arbeidsmiljøloven har arbeids-
giver adgang til å avslutte et arbeids-
forhold på grunn av alder, se § 15-13 a 
(bestemmelsen er gjengitt i egen fakta-
boks). Reglene innebærer at arbeids-
forholdet kan bringes til opphør uten 
krav om saklig grunn ved fylte 70 år. 
Det er ingen plikt for arbeidstaker til å 
fratre, men en rett for arbeidsgiver til 
ensidig å bringe arbeidsforholdet til 
opphør.

Det er imidlertid verdt å merke seg at 
selv om arbeidsgiver ensidig kan avslutte 
arbeidsforholdet ved fylte 70 år, blir det 
ikke automatisk avsluttet ved oppnådd 
aldersgrense. Etter § 15-13 a) annet ledd 
har arbeidstaker krav på skriftlig varsel 
om tidspunktet for fratreden, og ar-

beidsgiver kan tidligst kreve fratreden 
«seks måneder etter den første dag i 
måneden etter at varselet er kommet 
fram til arbeidstaker». Dersom arbeids-
giver ikke varsler i tide, vil konsekven-
sen være at arbeidstaker ikke plikter å 
fratre før seksmånedersfristen er utløpt, 
etter at varsel faktisk er gitt. Arbeids-
giver skal også før slikt varsel er gitt - 
«så langt det er mulig» - innkalle 
 arbeidstaker til en samtale.

Arbeidsmiljøloven § 15-13 a) åpner 
videre for at det kan settes en lavere 
aldersgrense når denne grensen er 
saklig begrunnet og ikke uforholds-
messig inngripende. Dette omtales ofte 
som «bedriftsinterne grenser». For at 
den bedriftsinterne grensen skal være 
lovlig, følger det i tillegg av rettspraksis 
at grensen må ha vært praktisert kon-
sekvent, den må være kjent blant de 
ansatte og den må være kombinert 
med en tilfredsstillende pensjonsord-
ning. Det er ikke vanlig at ansatte leger 
i sykehusene er omfattet av bedrifts-
interne aldersgrenser.
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Departementets forslag
Det grunnleggende prinsipielle spørs-
målet er om arbeidsmiljøloven over-
hodet skal ha en aldersgrense som gir 
arbeidsgiver rett til å avslutte arbeids-
forholdet. I høringsdokumentet har 
departementet ikke åpnet for et slikt 
radikalt standpunkt, som i tilfelle ville 
ha betydd at lovens stillingsvern var 
aldersuavhengig. I stedet ba departe-
mentet høringsinstansene om å ta 
stilling til ulike alternative løsnings-
forslag der de foreslår endringer av 
70-årsregelen i kombinasjon med 
endringer i adgangen til å sette 
bedrifts interne aldersgrenser.

Når det gjelder 70-årsgrensen, 
 lanserer departementet tre mulige 
 løsninger: At den beholdes uendret,  
at den økes til enten 72 år eller til 75 år.

Når det gjelder adgangen til å ha 
bedriftsinterne aldersgrenser, lanseres 
det også tre løsninger: At ordningen 
beholdes, endres eller fjernes helt. 
Dersom aldersgrenser som fraviker 
lovens hovedregel fortsatt skal være 
tillatt, mener departementet at blant 
annet hjemmelsgrunnlaget for slike 
ordninger bør begrenses. Konkret 
diskuterer departementet om det bør 

stilles krav om tariffavtale, en nedre 
aldersbegrensning og egne formkrav.

Overlegeforeningen sitt syn
I høringssvaret til Legeforeningen 
 støtter Overlegeforeningen (Of ) regjer-
ingens overordnede målsetting om å 
legge til rette for at eldre skal kunne stå 
lenger i arbeidslivet, men presiserer 
samtidig at det ikke uten videre er gitt 
at dette best realiseres ved å øke dagens 
aldersgrense. Of anser det som fornuftig 
at loven inneholder en øvre aldersgrense 
for avslutning av arbeidsforholdet. Uten 
en slik grense vil det kunne medføre at 
arbeidsgiver i større grad vil ta skritt for 

     «I valget mellom om 
  den øvre aldersgrensen 
   skal settes til 70 eller 
 72 år, delte Ofs styret 
        seg på midten.»

DAGENS REGEL I ARBEIDSMILJØLOVEN § 15-13 A)
Opphør av arbeidsforhold grunnet alder

(1)  Arbeidsforholdet kan bringes til opphør når arbeidstaker fyller 70 år.  
Lavere aldersgrense kan følge av annet grunnlag når grensen er saklig  
begrunnet og ikke uforholdsmessig inngripende, jf. § 133 andre ledd.

(2)  Arbeidstaker har krav på skriftlig varsel om tidspunktet for fratreden.  
Fratreden kan tidligst kreves seks måneder etter den første dag i  
måneden etter at varslet er kommet frem til arbeidstaker.

(3)  Før varsel gis skal arbeidsgiver så langt det er mulig innkalle arbeidstaker  
til en samtale, med mindre arbeidstaker selv ikke ønsker det.

(4)  Arbeidstaker som ønsker å fratre, har en tilsvarende varslingsfrist  
på en måned, likevel slik at kravet til skriftlighet ikke gjelder.
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å avslutte arbeidsforholdet med den 
begrunnelsen at arbeidstakeren ikke 
lenger fungerer tilfredsstillende. Dette 
vil for mange eldre arbeidstakere kunne 
føre til en uverdig avgang fra arbeids-
livet. Of frykter særlig at en slik utvik-
ling vil bli aktuell hvis den øvre alders-
grensen øker til 75 år, og støtter derfor 
ikke dette alternativet i departementets 
høringsnotat.

I valget mellom om den øvre alders-
grensen skal settes til 70 eller 72 år, 
delte Ofs styret seg på midten, og lan-
det derfor ikke ned på ett samlende 
standpunkt. Alle styrets medlemmer 
mente at både en grense på 70 og 72 år 
er akseptabelt.

I høringsuttalelsen framhever Of 
videre at det fortsatt bør være adgang 
til å ha lavere bedriftsinterne grenser, 
men at det bør stilles krav om at en slik 
ordning skal være inngått gjennom 
tariffavtaler. På denne måten blir ord-
ningen forankret i arbeidstakernes 
interesser, samtidig som det legges til 
rette for den nødvendige fleksibilitet 
innenfor ulike bransjer.

Legeforeningen sitt syn
I sin høringsuttalelse til Akademikerne 
ga Legeforeningen i stor grad uttrykk 

for mange av de samme synspunktene 
som framgår av Of sitt syn. Legefore-
ningen understreker at det er et viktig 
poeng at arbeidsmiljølovens alders-
grenser i større grad harmoniseres 
med reglene i den nye folketrygdloven 
som ble innført i 2011 og som ga ar-
beidstakere rett til å tjene opp pensjon 
ved fylte 75 år. Legeforeningen fram-
hever også at leger i større grad enn  
de fleste andre yrkesgrupper ønsker  
å jobbe etter fylte 70 år. Konkret anbe-

faler Legeforeningen at aldersgrensen 
bør heves til 72 år.

Akademikerne sitt syn
Legeforeningen fikk ikke gjennomslag 
for dette synspunktet i Akademikernes 
høringssvar når det gjelder lovens øvre 
aldersgrense. Akademikerne mener 
prinsipielt at aldersvernet skal være 
aldersuavhengig og at dagens 70-års 
grense med adgang til lavere bedrifts-
interne aldersgrenser bør fjernes. 
 Organisasjonen begrunner dette blant 
annet med at en lovfestet generell 
aldersgrense bidrar til «negative, ube-
grunnede holdninger til eldre arbeids-
takere». Som et minimum mener 
 Akademikerne at aldersgrensen i 
 stillingsvernsreglene heves til 75 år.

Regjeringen sitt syn
Rett før Overlegen gikk i trykken, ble det 
kjent at arbeidsminister Robert Eriksson 
har konkludert med at aldersgrensen 
bør heves til 75 år. I første omgang skal 
aldersgrensen opp til 72 år. Deretter vil 
regjeringen sammen med partene i 
arbeidslivet diskutere innretning og 
premisser for en senere økning til 75 år. 
Saken blir nå fremmet for Stortinget. •

Artikkelforfatteren var juridisk  rådgiver for 
Overlegeforeningen i  forbindelse med ut- 
arbeidelsen av  høringssvaret om endringer 
i arbeidsmiljøloven. Eikeland deltok også i 
 Legeforeningens juristgruppe som arbeidet 
med tekster til Akademik ernes endelige 
høringsuttalelse til departementet.  

HVEM ER OMFATTET AV 
ARBEIDSMILJØLOVEN?

De aller fleste av Legeforeningens 
medlemmer med et ansettelses
forhold til en arbeidsgiver, er om
fattet av arbeidsmiljølovens regler 
om  aldergrenser. Dette gjelder  
blant  annet ansatte i private og 
offentlige sykehus, i universitetene 
og kommune helsetjenesten. For 
arbeids takere tilsatt i staten gjelder 
lov om aldersgrenser for offentlige 
tjenestemenn. Den alminnelige 
aldersgrensen her er også 70 år, 
men loven åpner for at det kan 
settes lavere aldersgrense.

HØRINGSRUNDEN OM ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVEN

I den nylig avsluttede høringsrunden var reglene om aldersgrenser bare en av bestemmelsene som  
Arbeidsdepartementet vurderer å endre. I tillegg vurderer departementet blant å gjennomføre endringer i reglene  
om midlertidig ansettelse, arbeidstid og utleie av arbeidstakere fra bemanningsforetak.
Du kan lese Overlegeforeningens og Legeforeningens svar her: https://legeforeningen.no/Legeforeningen-mener/ 
Horinger/Horing--endringer-i-arbeidsmiljoloven-aml/
Her får du tilgang til Akademikernes høringssvar: http://www.akademikerne.no/filestore/File_library/Akademikerne 
_mener/Hringer/Hringomendringeriarbeidsmiljloven.pdf?issuusl=ignore

    «Det grunnleggende prinsipielle spørsmålet er om  
arbeidsmiljøloven overhodet skal ha en aldersgrense som 
gir arbeidsgiver rett til å avslutte arbeidsforholdet.»

Mer informasjon: 
Alle tidligere artikler ligger samlet på nettsidene www.overlegeforeningen.no  under headingen FAQ
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Ansvarsforhold ved samhandling 
mellom flere leger/helsepersonell

Av Lars Duvaland, Avd dir, Jus og arbeidsliv

Legeforeningens jurister mottar mange spørsmål om ansvarsforhold i 
situasjoner hvor ulike nivåer i helsetjenesten samarbeider eller konsulterer 
hverandre. Slikt samarbeid har alltid funnet sted, men slike spørsmål har 
fått øket aktualitet de senere år som følge av samhandlingsreformen og 
et politisk trykk på både samhandling og oppgaveoverføring fra spesialist-
helsetjenesten til primærhelsetjenesten. 

››

Foto: A
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Tradisjonelt har de fleste henvendels-
ene angått sykehusleger som er usikre 
på hvilket ansvar de påtar seg når de 
konsulteres av leger ved andre sykehus 
eller i primærhelsetjenesten hvor  
informasjonsgrunnlaget (f eks mangl- 
ende tilgang til journal og ikke mulig-
het for å se pasienten) er mangelfullt. 

Flere leger som går vakt på sykehus 
har reist spørsmål om hvilket ansvar 
de har når de blir kontaktet på vakt og 
rådspurt av andre leger eller annet 
helsepersonell. Vakthavende lege på 
sykehus blir for eksempel kontaktet pr 
telefon og rådspurt av legevaktslege, 
eller legen blir oppringt på hjem-
mevakt og rådspurt av en legekollega 
eller sykepleier. Oppgaveoverføring 
som følge av samhandlingsreformen 
har den senere tid ført til en økning i 
henvendelser hvor fastleger føler seg 
utrygge på ansvar for oppfølgnings-
oppgaver de blir «pålagt» av sykehus. 
Da blir det viktig å kjenne hovedprin-
sippene for ansvarsregulering. 

En uønsket hendelse i helsetjenesten 
kan utløse parallelle eller etterfølgende 
prosesser i fire ansvarssystemer: 
1)  arbeidstakeransvaret (oppfølgning 

av arbeidsgiver),

2)  profesjonsansvaret som helseperso-
nell (oppfølgning av Helsetilsynet) 

3) straffeansvar og 
4) erstatningsansvar. 

Både straffereaksjoner og erstatnings-
ansvar for den som begår feil forekom-
mer svært sjelden. Straff forbeholdes 
noen svært få og alvorlige tilfeller med 
høy grad av personlig skyld. Personlig 
erstatningsansvar er lite aktuelt etter 
at norsk pasientskadeerstatning ble 
etablert hvor det er NPE som organ,  
og ikke det enkelte helsepersonell som 
er ansvarssubjekt. Det som da gjenstår 
er arbeidstakeransvaret og profesjons-
ansvaret. I det videre beskriver jeg 
profesjonsansvaret. 

Reguleringen av profesjonsansvaret 
finner vi i helsepersonelloven. Lovens 
formål er å sette individansvaret som 
helsepersonell i system. Derfor handler 
brorparten av lovens bestemmelser  
om hvilke plikter man har som helse-
personell. De aller fleste av disse plikt-
ene (for eksempel å gi informasjon til 
pasienter, føre journal og overholde 
taushetsplikten) springer ut av det 
grunnleggende kravet til faglig forsvar-
lighet, jf § 4 i loven. Denne lovbestem-
melsen er laget slik at den skal gjøre 

det mulig å fordele ansvar hvor flere 
helsepersonell samhandler i behand-
lingen av en pasient. Her står det:

«Helsepersonell skal utføre sitt arbeid i 
samsvar med de krav til faglig forsvar-
lighet og omsorgsfull hjelp som kan 
forventes ut fra helsepersonellets kvali-
fikasjoner, arbeidets karakter og situa-
sjonen for øvrig. 

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

Ved samarbeid med annet helseperso-
nell, skal legen og tannlegen ta beslut-
ninger i henholdsvis medisinske og 
odontologiske spørsmål som gjelder 
undersøkelse og behandling av den 
 enkelte pasient.»

Forsvarlighetskravet i helsepersonello-
ven er en rettslig standard som setter 
en rettslig og faglig norm for hvordan 
den enkeltes yrkesutøvelse bør innrettes. 
Forsvarlighetskravet til helsepersonell 
innebærer at yrkesutøvelsen må til-
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passes etter faglige kvalifikasjoner,  
slik at man ikke påtar seg andre ar-
beidsoppgaver enn det kvalifikasjon-
ene tilsier. Dette forutsetter at man 
kjenner sine faglige begrensninger og 
aktivt vurderer om pasientens tilstand 
tilsier at hjelp fra personell med andre 
kvalifikasjoner innhentes såfremt det 
er mulig. Plikten til forsvarlighet vil  
i tilfelle være oppfylt ved at helseper-
sonell på andre måter bidrar til at 
 pasienten får forsvarlig helsehjelp.  
Det kan omfatte informasjon til pasi-
enten, henvisning av pasienten – eller 
innhenting av bistand for samarbeid 
om pasienten.

Det konkrete innholdet i forsvarlig-
hetskravet må fastsettes i det enkelte 
tilfelle, vurdert på bakgrunn av de 
foreliggende omstendigheter.

Brudd på forsvarlighetskravet vil 
kunne bli fulgt opp av helsetilsynet 
som en tilsynssak, og kan i ytterste 
konsekvens ende opp med en tilsyns-
reaksjon (f eks advarsel el begrensning 
i autorisasjon). 

Helsepersonelloven inneholder 
imidlertid også en svært viktig bestem-
melse i § 16 som regulerer virksom-
hetens ansvar. Her står det: 

«Virksomhet som yter helsehjelp,   
skal organiseres slik at helsepersonellet 
blir i stand til å overholde sine lovpå-
lagte plikter.»
       
Plikten etter helsepersonelloven § 16 
til organisering av virksomhet som yter 
helsehjelp retter seg til all helsetjen-
este, både privat og offentlig (dvs tjen-
ester i regi av RHF/ HF, kommunale og 
private tjenester). Bestemmelsen gir en 
begrensning for arbeidsgivers styrings-
rett, ved at virksomheten skal organi-
seres slik at helsepersonell gis anled-
ning til å oppfylle lovpålagte plikter, og 
da i første rekke plikten til forsvarlig 
yrkesutøvelse. Det systemansvaret 
denne bestemmelsen beskriver gir 
viktige begrensninger for i hvilken 
grad man kan holde det enkelte individ 
ansvarlig. Om virksomhetens eier ikke 
har sørget for en forsvarlig organise-
ring skal det mer til for å holde enkelt-

personell ansvarlig for feil som skjer. 
Dette er viktig i en tid med stadig 
 større kapasitetspress på landets 
 sykehus. 

Nærmere om situasjonen hvor vakt-
havende sykehuslege konsulteres av 
annet helsepersonell
Når det gjelder den generelle situasjonen 
hvor vakthavende lege på sykehus blir 
kontaktet av f.eks en legevaktslege og 
konsultert i forbindelse med en pasient 
som er kommet inn på legevakten, så 
er utgangspunket at det er legevakts-
legen som har ansvaret for pasienten. 
Som det fremgår ovenfor ligger det i 
forsvarlighetskravet etter helseperso-
nelloven § 4 at legen/ helsepersonellet 
også skal vurdere om pasientens til-
stand tilsier at hjelp fra personell med 
andre kvalifikasjoner, for eksempel en 
spesialist, bør innhentes. I situasjoner 
hvor legevaktslegen kjenner seg usikker 
på hva som er riktig behandling av en 
pasient så kan det å rådføre seg med 
vakthavende sykehuslege være en måte 
for legevaktslegen å overholde forsvar-
lighetskravet på. 

En vakthavende lege som konsulteres 
vil alltid ha ansvar for de råd og vurder - 

inger han/ hun gir. Dersom legevakts- 
legen f.eks har diskutert en mulig inn-
leggelse av en pasient med vakthav-
ende lege så vil det i en eventuell frem-
tidig tilsynssak også bli lagt vekt på 
konsultasjonen med sykehus legen når 
Helsetilsynet vurderer forsvarlighet. 
Dersom sykehuslegen har ment at det 
ikke bør foretas innlegg else (og det i 
etterkant var klart at pasienten burde 
vært lagt inn) så vil dette være et 
 moment som kan tilsi at legevaktslegen 
likevel ikke har handlet i strid med 
forsvarlighetskravet. Den enkelte  
fastlege og legevaktslege vil imidlertid 
normalt ikke bli fritatt for sitt selv-
stendige ansvar for pasienten ved at 
man konfererer med en lege ved syke-
huset. Det vil være en totalvurdering 
hvor det blir avgjørende om lege-
vaktslegen som selv så pasienten uan-
sett burde ha skjønt at han/ hun skulle 
vært lagt inn. Dersom det i en slik sak 
også vurderes tilsynsreaksjoner  
(advarsel) mot vakthavende sykehus-
lege som var konsultert, så vil det være 
relevant ved vurderingen at vakthav-
ende sykehuslege ikke selv verken har 
sett eller snakket med pasienten, ikke 
sett pasientens journal og kun basert 
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sin vurdering på opplysninger gitt på 
 telefon med legevaktslege. Dette inne-
bærer at vakthavende sykehusleges 
vurderingsgrunnlag er relativt begrenset 
og en eventuell forsvarlighetsvurder-
ing må sees i lys av disse begrensede 
forutsetningene. 

En særskilt utfordring for vakthav-
ende lege i slike situasjoner er mangl-
ende muligheter for å dokumentere  
de råd man har gitt fordi det fremstår 
uhensiktsmessig å opprette en pasient- 
j ournal på bakgrunn av denne type 
kontakter. Vi vil likevel anbefale at 
virksomhetene har et system for å 
dokumentere i form av korte notater 
også denne type råd. Ideelt sett burde 
dette kunne eksporteres til pasient-
journal i ettertid, da det er en utfor-
dring med opplysninger som er spredt 
på i ulike kilder. Ved å nedtegne kort 
den medisinske vurderingen som er 
gjort bidrar legen til å definere virke-
ligheten og stille sterkere i en senere 
gjennomgang av hendelsesforløp  dersom 
feil eller komplikasjoner  oppstår. 

Generelt kan det sies at det forhold 
at f.eks behandling av en pasient er 
startet av en annen lege eller annen 
helseinstitusjon ikke vil frita det 
 enkelte helsepersonell som involveres  
i pasientbehandlingen for ansvar der-
som de vurderinger denne legen/ dette 
helsepersonellet gjør ikke anses for-
svarlig etter helsepersonelloven § 4.

Eksempel på situasjon: Legen blir 
oppringt på hjemmevakt og får meld-
ing om ustabile/ suicidale pasienter
Faktum: En sykepleier på akutteamet 
tar kontakt pr telefon med vakthavende 
lege og informerer om at de ikke får tak  
i en pasient som mulig kan være i suici-
dalfare. Vakthavende lege forespørres om 
suicidalfaren i den aktuelle situasjonen. 
Vakthavende lege har hjemmevakt og 
har ikke tilgang til pasientens journal. 
Legene anser det vanskelig å vurdere  

pr telefon om det foreligger suicidalfare 
og om det skal iverksettes tiltak. 

Vurdering: Når det gjelder den konkrete 
situasjonen med telefonhenvendelser  
til leger med hjemmevakt om ustabile/ 
suicidale pasienter så er det vårt inn-
trykk at dette er en utilfredsstillende 
situasjon hvor legen ikke har noe godt 
grunnlag for å foreta skikkelige vurder-
inger. Samtidig gjør sykepleieren dette 
fordi det går utenfor hans/ hennes 
 kompetanse å foreta en suicidalvurde-
ring (eller annet). Vedkommende opp-
trer derfor i tråd med lov ens krav.  Et 
system som er basert på at legen kon-
taktes hjemme uten tilgang til pasien-
tens journal gir et dårlig grunnlag for 
 å vurdere slike alvorlige situasjoner. 

Som det fremgår ovenfor så har 
 arbeidsgiver etter helsepersonelloven 
§ 16 et ansvar for at virksomheten 
organiseres slik at helsepersonellet blir 
i stand til å overholde sine lovpålagte 
plikter, herunder forsvarlighetskravet. 
Det kan reises spørsmål ved om legene 
her har mulighettil å gjøre forsvarlige 
vurderinger. Legeforeningen har anbe-
falt at legene i første omgang tar opp 
med arbeidsgiver om virksomheten på 
dette punkt kan organiseres på annen 
måte, f.eks ved at det må være en lege 
som er tilstede på sykehuset, med til-
gang til pasientjournal, som håndterer 
slike henvendelser. I slike saker bør 
man også vurdere en dialog med lokale 
tilsynsmyndigheter (Fylkesmannen) 
om hva som er en forsvarlig organise-
ring. Dersom dette vurderes å være til 
fare for pasientsikkerheten vil man ha 
opplysningsplikt til tilsynet, jf helse-
personelloven § 17. 

Særlig om fastlegens ansvar  
når pasienter overtas fra sykehus
Samhandlingsreformen har ført til at 
stadig dårligere pasienter skrives ut fra 
sykehus med krav til oppfølgning av 

lege i hjemmet. Fastlegene opplyser i 
noen tilfeller at de «får beskjed» fra 
sykehuset om oppfølgning av tilstander 
og behandlingsformer som etter deres 
oppfatning bør ligge hos spesialisthelse- 
tjenesten og som de selv ikke har 
 kompetanse, utstyr og/ eller kapasitet 
til å utføre. Dette er samhandlingsut-
fordringer som både inneholder pasi-
entsikkerhetsrisiko og skaper usikker-
het om ansvarsfordeling. 

Samhandlingsreformen har forutsatt 
oppgaveoverføring uten at verktøyene 
for dette er på plass. Et sentralt virke-
middel i samhandlingsreformen er 
lovkrav til samarbeidsavtaler mellom 
kommuner og helseforetak. Her har 
imidlertid ikke lagt til rette for at fast-
legene inkluderes i disse avtaleinngå-
elsene. Det skjer enkelte steder, men 
da på grunn av særlige initiativ. En 
utvikling av dette vil være viktig for å 
avklare forventninger og rammer før 
oppgaver overføres. 

I de tilfellene der fastlegen får be-
skjed av sykehuset om å videreføre 
behandling startet av sykehuset, og 
som vedkommende selv ikke opplever 
å ha tilstrekkelig kontroll over, stilles 
det krav til begge parter for å klargjøre 
premissene for videre oppfølgning. Om 
ikke sykehuset har foretatt seg tilstrek-
kelig for å sette fastlegen i stand til å 
overta ansvaret vil dette være et brudd 
på forsvarlighetskravet fra sykehusets 
side. Tilsvarende må fastlegens selv ta 
ansvar for å kontakte sykehuset og få 
ytterligere dokumentasjon og veiled-
ning om ting er uklart. Ikke i noen 
tilfeller kan man anse seg ansvarsløs 
bare fordi pasienten befinner seg i en 
annen del av helsetjenesten. Om man 
likevel ikke lykkes å avklare forutset-
ningene for en forsvarlig oppfølgning 
må man sørge for god dokumentasjon  
i pasientjournal og eventuelt varsle 
lokale tilsynsmyndigheter (fylkes-
mannen).   •

Mer informasjon: 
Alle tidligere artikler ligger samlet på nettsidene www.overlegeforeningen.no  under headingen FAQ



Heldigvis har disse økonomene 
hittil ikke blitt hørt. I sykehus 

prioriteres de alvorlig syke framfor de 
mindre alvorlig syke, og man spør 
 vanligvis ikke om behandlingseffekt-
ens størrelse utover at den må være 
vesentlig. Dette vil Prioriteringsut-
valget under ledelse av professor i 
medisinsk etikk Ole Frithjof Norheim 
ha en slutt på. Hvis Hansen og Olsen 
henvises for like alvorlige problemer, 
og Hansen kan bli helt frisk, mens 
Olsen kan få det bedre uten å bli helt 
frisk, skal det ikke hjelpe om Olsen 
synes at hans forbedring er viktig nok. 
Hansen skal ha prioritet. 

Den økte vektleggingen av effekt-
størrelse er aller tydeligst i forbindelse 
med prioritering mellom pasienter av 
ulik alder. Hvis en 40-åring og en 
70-åring henvises for operasjon, priori-
teres de i dag helt likt hvis problemet 
er det samme og resultatet er godt i 
begge tilfeller. Norheimutvalget vil at 
40-åringen skal prioriteres fordi han 
får glede av operasjonen i flere leveår, 
dvs får ‘størst helsegevinst’.

Forklaringen av hovedkriteriet ‘helse- 
gevinst’ er i seg selv noe forvirrende.  
Vi får vite at velferd er noe annet enn 
helse, men at helsegevinst er det samme 
som velferdsgevinst. Velferd defineres 
som livskvalitet, mens velferdsgevinster 
defineres som både vunnet livskvalitet 
og vunnet levetid. Pasienters livskvali-
tetsgevinster foreslås målt med et 
 instrument som er kjent for å ikke 
fange opp pasienters egne opplevelser 
og vurderinger. 

La gå med det. Den aldersdiskrimin-
eringen som ligger i prioritering etter 
størrelsen av helsegevinsten, foreslår 
Norheimutvalget uansett å gjen-
nom-føre med dobbel styrke på alle 
nivåer i helsetjenesten. Doblingen 
skjer ved at utvalget vil erstatte det 
nåværende alvorlighetskriteriet for 
prioritering med et prinsipp om at jo 
større helsetap en sykdom innebærer 
over hele livsløpet - i form av nedsatt 
livskvalitet og tapte leveår - , desto 
høyere prioritet skal pasienten ha. 
40-åringen får over resten av levetiden 
et større helsetap enn det 70-åringen 

med samme problem rekker å få, og 
skal derfor ha prioritet. Antall gjen-
stående leveår skal mao telle både i 
kriteriet helsegevinst og i kriteriet 
helsetap - dvs dobbeltregnes som 
 prioriteringsgrunn.

Utvalget, og siden Norheim i masse-
mediene, har forutsett reaksjonene og 
bedyrer at alder ikke skal bety noe 
direkte for prioritering. Men ta en 
50-åring som får en kronisk sykdom. 
Når man tar utgangspunkt i en normal 
levealder på 80 år, blir helsetapet i 
følge utvalget 80-50 multiplisert med 
det årlige livskvalitetstapet. Sett inn 60 
i stedet for 50, og helsetapet - og der-
med prioriteten - går ned. Kan effekten 
av alder på prioritet være mer direkte? 

Det virker som om utvalget har gått 
seg vill. Idéen om å vektlegge sykdom-
mers samlede byrde over hele livsløpet 
passer ved prioritering mellom fore-
byggende programmer for ulike syk-
dommer. Slik arbeider for eksempel 
WHO. Utvalget har, uten nærmere 
drøfting, antatt at idéen må passe like 
godt til prioritering mellom pasienter. 

Professor Erik Nord er invitert av Overlegen 
til å kommentere prioriteringsutvalget

Helsevesen er ikke jordbruk

OVERLEGEN 4-201474

››

Prioriteringsutvalget har talt.  Mine tanker bringes hen til en bonde som ser ut over jordene 
sine. Han har ikke tid til å dyrke opp alt. Klokelig begynner han med den åkerlappen hvor jorda 
er best og/eller lettest tilgjengelig. Så går han løs på den nest beste åkerlappen, osv. Slik får 
han mest igjen for sin knappe tid. Svært mange helseøkonomer har i mange år tenkt tilsvarende 

om helsetjenesten: Man bør prioritere de pasientene som har størst effekt av 
 behandling, dernest de med litt mindre effekt osv. At det skulle være forskjeller  
på åkerlapper og mennesker som blir syke, har ikke falt dem inn.

Av Erik Nord, professor i helseøkonomi ved UiO



Det er en kardinalfeil. Bare tenk over 
dette: Ingen 40-åringer klager i dag 
over at de ikke får prioritet framfor 
70-åringer. Folk er fornøyd med like-
behandling.  Hvis Norheimutvalgets 
forslag tas til følge, kan man tenke seg 
harmen som vil oppstå i betydelige 
deler av befolkningen.

Utvalgets vei fram til sine konklu-
sjoner inneholder flere tilfeller av 
 tendensiøsitet. Et eksempel er at når 
dagens alvorlighetskriterium for prio-
ritering forkastes, begrunnes det med 
at det er for lite konkret og for vanske-
lig å måle.  Men alvorlighet konkreti-
seres (operasjonaliseres) med samme 
variabler som samlet helsetap over 
livsløpet. Variablene bare settes 
sammen slik at alvorlighetskriteriet 
ikke virker aldersdiskriminerende. 
Utvalgsleder Norheim har selv brukt 
konkretiseringen i publikasjoner, seinest 
i 2014, og ytrer seg altså mot bedre 
vitende. Et annet eksempel er disku-
sjonen av kriteriet alder. I dag gjelder 
en klar norm og stor enighet om alders - 
nøytralitet. Utvalget bruker små og 
perifere avvik fra denne normen til å 
konkludere at det i dag ‘ er uenighet 
om hvilken rolle alder skal spille’. Et 
tredje eksempel forekommer der ut-
valget redegjør for hva folk flest mener 
om hva ulike typer helsetap bør bety 
for prioritering. Utvalget nevner 17 
studier. Vi får vite at ‘ikke alle studiene’ 
gir støtte til forslaget om å legge vekt 
på helsetapet over livsløpet.  Det er 
kanskje et par av studiene som gir noe 
støtte når en holder utenfor de med 
dårlig kvalitet. En som burde ha vært 
holdt utenfor, er en norsk studie som 
utvalgets leder og ene sekretær selv 
har gjennomført, og som er påvist å ha 
en alvorlig tvetydighet. En annen er en 
engelsk studie som Norheim vet at 
NICE forkastet pga metodeproblemer. 

Hva skyldes tendensiøsiteten? Det er 
grovt sett to konkurrerende tenkemåter 
om dagens prioriteringskriterier – 
 alvorlighet, nytte og kostnad - i den 
lille kretsen av forskere i Norge som 
steller med helseøkonomi, medisinsk 
etikk og prioritering. Bare den ene ble 
representert i utvalget – ved Norheim 

og én av helseøkonomene  - og Norheim 
valgte en kollega tilhørende sin egen 
‘skole’ som sekretær. Resultatet er at 
den delen av utredningen som handler 
om de tre hovedkriteriene, er blitt et 
unfair advokatur for de forslagene  
som fremmes i stedet for en balansert 
sammenlikning av utvalgets forslag 
med dagens kriterier og andre mulige 
justeringer av disse. 

Det første prioriteringsutvalget i 
Norge (Lønning 1, 1987) tenkte helt 

annerledes enn Norheimutvalget. Det 
mente at alle må få bli så friske som de 
personlig har muligheter til. Målet var 
å ‘realisere den enkeltes potensial for 
helse’ (hva enten det er stort eller lite). 
Norheimutvalget ble uttrykkelig bedt 
om å vurdere denne grunntanken. 
Utvalget lot det være og gikk i stedet 
motsatt vei. Jeg oppfordrer politikerne 
til å gi denne grunntanken en ny vurd-
ering.  •
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Du trenger:
125 gram smør
5 dl melk
1 pakke fersk gjær
125 gram sukker
850 gram hvetemel
Smør, temperert 
Malt kanel
Sukker

Smelt smøret. Ha deretter i melken  
og varm til fingervarmt. Rør gjæren ut  
i væsken. Ha sukker og mel i en kjøkken- 
maskin og hell over væsken, elt deigen 
i 5 minutter. La den heve under plast i 
ca. 40 minutter. Kjevle deigen ut til et 
rektangel på ca. 35x60cm og stryk 
mykt smør over. La det være en tynn 
stripe på den ene langsiden uten smør. 
Denne pensler du med kaldt vann. 

Dryss kanel og sukker over leiven og 
rull sammen. Skjær rullen i 2 cm tykke 
skiver og legg dem på plate med snitt-
siden ned. (Evt. brett leiven sammen i 
3 lag, kjevle flat og skjær deigen i 
strimler som flettes.) Dekkene bollene 
med et kjøkkenhåndkle, og la dem heve 
på et lunt sted.

Pensle med vann eller pisket egg før 
bollene stekes i ovnen på 220 grader i 
10-12 minutter.  •
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Kanelsnurrer
Av Edith Stenberg››



Om du er glad i å lese og 
ennå ikke har lest Thomas 
Bernhard, har du fasciner-
ende lesestunder i vente. 

På tross av at han regnes 
som en av Europas største 
etterkrigsforfattere, hadde 
han gått meg hus forbi, fram 
til for noen måneder siden. 
Nå er jeg eier av en klassiker- 
utgave som inneholder fire 
av hans romaner. Hver roman 
er relativt kort, og det er bra, 
for de er skrevet på en måte 
som krever stor oppmerk-
somhet. Hans hovedgrep er 
lange setninger og gjentak-
elser i en form jeg aldri tid-
ligere har vært borti. På et 
tidspunkt begynner en å  
lure på om det faktisk er 
mulig å fortsette på samme 
vis gjennom hele romanen 
- og det er det. 

Jeg-personen er i et aften-
selskap. Han har plassert seg 
selv i en ørelappstol, og fra 
den, i halvmørket og litt på 
avstand fra de andre gjestene, 
øser han ut bitter kritikk 
over festdeltakerene, inklu-
dert seg selv, siden han be-
gikk den fatale feilen å si ja 
til invitasjonen. Beskrivels-
ene han leverer på rad og 
rekke, er så overraskende, 
drøye og velformulerte at  
jeg tidvis leser med tallerken- 
øyne, og selv om grunntonen 

gjenspeiler et svært dystert 
humør, er det innimellom 
svært morsomt. 

Romanen blir beskrevet 
som et oppgjør med Wiens 
kulturelite, med åndelig 
snobberi, kvasikunst og 
østerriksk provinsialitet; en 
satire som rettet seg mot 
store deler av Wiens kunst-
nermiljø. Boken skapte 
 furore da den ble utgitt i 
1990 siden mange følte seg 
truffet, og mente de var  
lett gjenkjennelige. 

Thomas Bernhard (1931-
1989) var berømt i sin sam-
tid, for samfunnskritikk, sin 
offentlige surmuling og sitt 
behov for å provosere. Han 

var en omstridt person på 
grunn av sine usympatiske 
sider. Som forfatter regnes 
han nå som en av Europas 
aller mest innflytelsesrike, 
fordi skrivestilen er så spesi-
ell at den ene etter den andre 
har forsøkt å forstå og etter-
likne skrivemåten. 

Den kultureliten bokens 
hovedperson tar et oppgjør 
med, er en krets han selv 
tilhørte tyve år tidligere. Da 
var de hans beste venner, og 
han hang sammen med dem 
nærmest daglig. Nå kjenner 
han på hat og avsky. Han 
mener at de alle sammen 
står for middelmådighet og 
tilgjorthet, og derfor latter-
liggjør han dem - full av 
forakt og indre harme. 

Det blir sagt at alle våre 
relasjoner er uttrykk for 
relasjonen(e) vi har til oss 
selv, og at måten vi beskriver 
andre på ikke sier noe som 
helst om de andre, men kun 
noe om oss selv. For meg er 
det umulig å lese romanen 
bare som en samfunnskri-
tikk. Jeg blir opptatt av 
hvordan denne mannen, 
jeg-personen, plager seg selv 
gjennom hele boken, både 
ved å ta fullstendig avstand 
fra alle de menneskene han 
befinner seg i samme hus 
som, og fra seg selv, siden 

han ikke kommer over at 
han lot seg overrumple til å 
takke ja (og i tillegg har han 
faktisk møtt opp) til aftens-
måltidet.  Det ligger en stor 
ambivalens i dette: avhengig- 
heten av andre mennesker 
og motstanden mot dem. 
Behovet for å høre til, og 
fortvilelsen, for eksempel i 
form av forakt, når følelsen 
av tilhørighet og nærhet 
uteblir. Han kritiserer de 
andre for aldri å ha vært 
naturlige, samtidig som han 
selv oppfører seg i høyeste 
grad unaturlig, til å være 
gjest i et selskap. 

Vi mennesker har en 
 tendens til å bygge opp for-
svarsmurer. Vi har også en 
tendens til å henge oss opp i 
egne tankerekker i selvrett-
ferdig harme eller indigna-
sjon. Denne boken beskriver 
nettopp dette indre «fengse-
let» på en svært fargerik og 
lesverdig måte.   •

BOKANMELDELSE 
Av Hege Gjessing, President Dnlf

THOMAS BERNHARD;  Trær som faller
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Jeg skriver disse linjene rett før flyet 
letter fra El Salvador og tar meg 

nordover, til det store forjettede land i 
nord, USA. Mange har tatt den reisen 
før meg. Men ikke med flybillett og 
pass med innreisetillatelse. De har reist 
ulovlig, med eller uten coyote, gjen-
nom Guatemala og Mexico, og så over 
eller under sperringer eller gjennom 
rør eller tunneler. Alt med livet som 
innsats. Mange har blitt ranet, utsatt 
for vold og trusler, eller drept på veien. 
Papirløse migranter blir også tatt som 
fanger og brukt til medisinsk reserve-
delproduksjon i grenseområdene 
 mellom Mexico og USA. Handelen 
med menneskelige organer kjenner 
ingen grenser – hverken geografiske 
eller moralske. 

Landet jeg reiser fra, El Salvador,  
er preget av gjengkriminalitet, arbeids-
løshet og en av verdens høyeste draps-
rater. Ikke rart at utvandrertrangen 
fortsatt er stor. Det bor over to millio-
ner salvadoranere i USA. Pengene de 
sender hjem, las remesas, er nå landets 

viktigste inntektskilde og utgjør 20% 
av brutto nasjonalproduktet i El Salva-
dor.  

Jeg reiser til USA under ett døgn 
etter at Obama har tatt et modig grep 
for å få endret landets utlendingspoli-
tikk, og gi opptil 5 millioner papirløse 
innvandrere en tryggere hverdag. I 
likhet med de fleste salvadoranere og 
latinamerikanere for øvrig, håper jeg 
han lykkes. For i hver «ulovlig» inn-
vandrer er det drømmer om et bedre 
liv for seg og sine. Og bak hver «ulov-
lig» innvandrer er det mange familie-
medlemmer og venner, som ble igjen 
– og som venter i bekymring og håp  
om nytt nordfra. 

Jeg skulle også ønske at politikere 
her hjemme våget å gå i samme retning 
som Obama på dette punktet. Men jeg 
har liten tro på at de vil.  

Migrasjon, regulær og irregulær,  
er i dag en politisk utfordring. Det er 
ganske åpenbart. Men først og fremst 
stilles vi overfor en grunnleggende 
etisk utfordring: Det er både vårt 

menneskesyn og vårt selvbilde som en 
humanitær nasjon (om ikke stormakt) 
som står på prøve. 

Vi vet – naturlig nok – ikke hvor 
mange mennesker som oppholder i 
Norge uten tillatelse. I 2008 anslo 
Statistisk Sentralbyrå det samlede 
tallet til å være 18000. Dette er bygget 
på svært usikre kalkyler. Humanitære 
organisasjoner i feltet tror antallet er 
lavere. Det dreier seg i global måle-
stokk ikke om et stort antall, men 
 alvorlig likevel. Alvorlig for dem det 
gjelder. Og alvorlig for oss som sam-
funn. Ikke minst når det gjelder helse. 

For vi vet at papirløse har en svært 
krevende livssituasjon, som medfører 
store helsebelastninger.  Mange har 
nettopp flyktet fra krig, vold og trau-
mer. Og de har vært gjennom en livs-
truende reise. Nylig ble det kjent at 
mer enn 22000 har dødd på veien til 
Europa, de fleste i Middelhavet, siden 
2000 (Morgenbladet 17.-23. okt). 

Vi vet også at mange papirløse ikke 
våger å oppsøke helsehjelp av frykt for 
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JULEREFLEKSJON

Papirløs helse 
og myndighetenes 
ansvarsfraskrivelse

   Av Sturla J. Stålsett, 
professor i diakoni, religion og samfunn
››
Med en gryende prioriteringsdebatt syntes 
Overlegen det var på sin plass å få en 
refleksjon fra Sturla Stålsett som i en 
årrekke har jobbet med de som står lavest 
på rangstigen i Norge. Med sitt engasje-
ment i Kirkens Bymisjon har det vært 
stoffmisbrukere, prostituerte, romfolk  
og papirløse flyktninger som har stått i 
sentrum. Han er nå leder av Åpen Kirke-
gruppe og styreleder i Frivillighet Norge.



å bli oppdaget og sendt tilbake til 
 l andet de har reist fra, i frykt og for-
tvilelse. Dermed er sannsynligheten 
for at mange går rundt med ubehandlet 
sykdom betydelig. I tillegg til å være en 
stor belastning for den enkelte, er dette 
også åpenbart et folkehelseproblem. 

Myndighetene har i det store og det 
hele valgt å se bort fra denne utfordr-
ingen. I 2009 annonserte Røde Kors  
og Kirkens Bymisjon i Oslo at vi ville 
åpne en egen helseklinikk for papirløse 
i Oslo for å imøtekomme denne huma-
nitære og helsepolitiske utfordringen. 
Vi ble møtte med advarsler og massiv 
avvisning fra et bortimot enstemmig 
politikerkorps. Regjeringen sa det var 
«svært uønsket». Opposisjonslederen 
den gang, nåværende statsminister 
Solberg, truet med å sende politiet på 
pasientene. Fremskrittspartiet mente 
det ville være som å gi helsehjelp til 
kriminelle, noe de visst mener man 
ikke bør (en undres på om han hadde 
vært i norske fengsler?), og har i etter-
tid presentert forslag i stortinget om å 
forby praksisen. Dette til tross for at 
det både etisk og rettslig er hevet over 
enhver tvil at ethvert menneske har 
rett til forsvarlig medisinsk hjelp ved 
sykdom. Og at det er myndighetenes 
ansvar å sørge for at dette skjer. 

Med bare tre ansatte og 150 frivillige, 
de fleste av dem helsepersonell, hadde 
helsesenteret ved utløpet av 2013 be-
handlet 2260 pasienter fra 98 ulike 
land og gjennomført over 9000 konsul-
tasjoner. Men Røde Kors og Kirkens 
Bymisjon får ikke et øre fra myndig-
hetene for å gjennomføre dette viktige 
arbeidet. Frivillig sektor har alltid hatt 
en viktig rolle i helsesektoren. Og vil 
fortsette å ha det. Men det overordnede 
ansvaret ligger hos myndighetene.  

Da myndighetene endelig valgte å 
komme på banen i spørsmålet, skjedde 
gjennom en forskrift som definerer 
papirløses rette til helsehjelp til akutte 
situasjoner, og til «helsehjelp som ikke 

kan vente.» Sentrale medisinske, jurid-
iske og humanitære aktører har kriti-
sert forskriften for i praksis, med 
 denne utydelige formuleringen, å 
 innskrenke helserettighetene til denne 
gruppen. Mest alvorlig er det at det 
med en slik forskrift oppstår en spen-
ning mellom vedtatt politikk på områ-
det og profesjonsetikken for leger og 
helsepersonell. Når hjelpen må be-
grenses til «helsehjelp som ikke kan 
vente», og dette defineres til omlag tre 
uker, kan nødvendig hjelp bli holdt 
tilbake, eller utilstrekkelig eller ufor-
svarlig hjelp bli resultatet.   

I etisk refleksjon er det som kjent 
minst to hovedmodeller: pliktetikken 
og konsekvensetikken. Pliktetikken 
bedømmer en handling som god utfra 
kvaliteter ved handlingen i seg selv, 
mens konsekvensetikken bedømmer 
handlingen ut fra dens følger. Myndig-
hetenes ansvarsfraskrivelse når det 
gjelder papirløse migranters helse, 
bygger på en konsekvenslogikk, som 
knapt kan kalles etisk: Dersom papir-
løse tilbys helsehjelp, blir det lettere å 
være her for dem, heter det. Og det vil 
tiltrekke flere. Resonnementet presen-
teres som en ubestridt sannhet, selv 
om det sjelden dokumenteres, og 
 neppe kan dokumenteres. Det er også 
viktig å merke seg hvordan innvand-
ringspolitikken her helt får overstyre 
helsepolitikken. Helsehjelpen un-
derlegges en instrumental logikk. 
Det viktigste hensynet er å be-
grense og kontrollere innvand-
ring, ikke å sørge for befolk-
ningens rett til helse. 

Helsearbeidere og humani-
tære organisasjoner bygger i 
disse spørsmålene først og 
fremst på pliktetikken. Det 
er vår plikt å hjelpe et sykt 
menneske, med eller uten de 
rette stemplene i passet. Det 
er til og med et alvorlig lov-
brudd å la være å hjelpe. 

Pliktetikken skulle være mer enn 
nok til å få myndighetene til å skifte 
kurs på dette feltet, og ta sitt fulle an-
svar for helsen til alle som befinner seg 
i landet. Det kan gjerne skje i fortsatt 
samarbeid med frivillig sektor, for 
eksempel ved å finansiere helsesente-
ret og sørge for at det åpnes flere. Det 
handler om grunnleggende menneske-
rettigheter. Men også om vi går utfra 
en konsekvensetisk resonnement, er 
det god grunn for myndighetene til å 
tenke seg om. Ebolaepidemien har 
vært i dramatisk fokus denne høsten, 
og tematiseres også i dette nummeret 
av Overlegen. Pasientene som kommer 
til Helsesenteret for papirløse kommer 
fra hele verden. Noen har eksempelvis 
reist hit fra land i Vest-Afrika, som 
Liberia eller Sierra Leone. Jeg lurer på 
hva regjeringen vil si og foreta seg den 
dagen en av disse pasientene skulle 
vise symptomer på ebolasmitte.  Vil 
den da fortsatt fraskrive seg ansvaret, 
og vise til at minimal helsehjelp er et 
viktig avskrekkende middel i 
flyktningepolitikken?  •
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Lokalforeningene og regionsutvalgene 
i Nord- og Midt-Norge har de siste 7 
årene arrangert et kurs i oktober for 
tillitsvalgte i primær- og spesialist-
helsetjenesten. Kursbetegnelsen  
«I samme båt» spiller både på det felles 
ansvaret vi har for å levere gode helse-
tjenester til pasientene og på det at 
kurset som oftest arrangeres om bord 
på  Hurtigruta. Legeforeningens sentral- 
styre og nøkkelpersoner i sekretariatet 
er invitert med. Det samme er lederne 
av de 7 yrkesforeningene og lederen av 
FaMe som i denne sammenheng repre-
senterer alle de 45 fagmedisinske 
foreningene. Det er satt av tid til at 
lederne kort får presentere sin 
forening og aktuelle saker fra eget 
foreningsledd, men de største og 
 viktigste delene av programmet er 
tillitsvalgtkurs og diskusjon av aktu-
elle, spesialitetsovergripende saker.

En av sesjonene under årets kurs 
hadde tittelen «Ikke all behandling er 
nyttig og nødvendig». I underteksten 
ble flere sider av problemstillingen 
nevnt, herunder legers frykt for å 
 overse sykdom med påfølgende mulig 
overdiagnostikk og overbehandling, 
men det ble også stilt spørsmål om hva 
gjør vi for å unngå overbehandling ved 
livets slutt. Kanskje litt overraskende 
ble diskusjonen i liten grad om nytten 
av screeningundersøkelser og over-
diagnostikk hos friske. Det som opptok 
de tilstedeværende, var først og fremst 

overbehandling i livets sluttfase og 
ikke minst kommunikasjonen med 
pasient og pårørende om dette.

I spesialisthelsetjenesten er vi i dag i 
stand til å redde svært syke pasienter 
tilbake til livet. Medisinske fremskritt 
er til stor glede for de fleste pasienter, 
men forutsetningen er at pasienten har 
en meningsfull livskvalitet før den 
akutte forverringen og at livsforlen-
gende tiltak er i tråd med pasientens 
ønsker. Kartlegging av livskvalitet og 
pasientpreferanser i livets sluttfase 
utføres fortsatt for sjelden blant syke-
hjemspasienter. Dette gir usikkerhet 
hos personalet og en tilfeldig tilkalt 
legevaktslege ved akutt sykdom og kan 
bidra til en lite verdig avslutning i 
fremmede omgivelser. Erfarne syke-
hjemsleger anbefaler at samtalen med 
pasient og pårørende tas relativt kort 
tid etter innleggelse og at anbefalinger 
om behandlingsintensitet eventuelt 
justeres over tid ved endringer i fysisk 
og mental tilstand.

Men behovet for planlegging av 
 livets sluttfase er ikke forbeholdt syke-
hjemsbeboerne eller de aller eldste. 
Spesialisthelsetjenesten er i kontakt 
med mange alvorlig syke pasienter 
med malign eller ikke-malign lidelse 
som har begrenset gjenværende leve-
tid. I følge en nylig utgitt oppsumme-
ring ved Kunnskapssenteret (Livets 
sluttfase – om å finne passende be-
handlingsnivå og behandlingsintensi-

tet for alvorlig syke og dødende) viser 
forskning at de fleste, men ikke alle, 
ønsker å være informert om sin syk-
dom og prognose, og de ønsker å delta  
i beslutninger rundt egen sykdom. 
Forskningen viser også at det å kjenne 
til pasientens egne ønsker og prefer-
anser om livsforlengende behandling, 
gjør beslutningsprosessene rundt be-
handlingsbegrensning i livets sluttfase 
lettere for pårørende og helseperso-
nell. Oppsummeringen etterlyser en 
mulighet for pasienten til å kunne 
utarbeide et forhåndsdirektiv om 
 begrensing av livsforlengende medi-
sinsk behandling i gitte situasjoner 

FaMe

De 45 fagmedisinske foreningene utgjør en av Legeforeningens 3 akser, (lokalforeningene  
og  yrkesforeningene er de 2 andre aksene) og de er representert i Landsstyret med  
20 representanter. Denne gruppen kalles FaMe-gruppen. Leder av FaMe-gruppen og  
en fagmedisinsk forening skriver innlegg i hvert nummer.

Kjære kolleger

    Av leder i FaMe Cecilie Risøe››
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eller å oppnevne en stedfortreder som 
trer inn dersom man ikke selv kan 
formidle sine ønsker. En slik plan kan 
pasienten ta opp med fastlege eller 
sykehjemslege, men for mange pasien-
ter med spesielle diagnoser vil sann-
synligvis behandlende spesialist, syke-
husavdeling eller palliativ enhet være 
en mer naturlig samarbeidspartner. 
Ikke uventet er en kommet lengst med 
utvikling av modeller og anbefalinger 
innen palliativ medisin, men problem-
stillingen er aktuell også for andre 
sykdomsgrupper, som for eksempel 
pasienter med alvorlig hjertesvikt eller 
multimorbide med svært redusert 
livskvalitet.

Det å snakke om død og en verdig 
avslutning forutsetter at legen selv har 
et rimelig avklaret forhold til døden. 
Det er lettere å være på tilbudssiden, å 
tenne håp om at vi har enda et kort i 
ermet som snur sykdomsutviklingen, 
enn å snakke om sluttfasen. Det å ta de 
vanskelige samtalene med pasienten 
på en god måte er en del av lege-
kunsten og et område der vi ikke kan 
erstattes av en IT-algoritme. Øvelse, 
klinisk erfaring og diskusjoner med 
gode kolleger hjelper.  •

Kirurg-saken i Høyesterett
Ankesaken mot Avisa Nordland (AN) var til behandling  
i Høyesterett 11-14 november. Overlege Rastislav Kunda  
krever erstatning av AN for ærekrenkelse. Ærekrenkelsen 
skjedde gjennom en rekke artikler i Avisa Nordland 
 sommeren 2010 som omhandlet den såkalte «Nordlands-
sykehusskandalen». 

Det ble i perioden 2004 til 2010 foretatt en rekke kreftoperasjoner ved 
Nordlandssykehuset i Bodø som etter gjeldende retningslinjer om funk-
sjonsfordeling skulle vært utført ved UNN. Kunda og en kollega var blant 
legene som utførte disse operasjonene. Sykehuset fikk i etterkant kritikk 
fra Helsetilsynet for systemsvikt, mens de to legekollegaene ble frikjent.  
På tross av dette ble legene hengt ut i media med fullt navn og bilde, med 
påstander om feilbehandling og grov medisinsk uforsvarlighet.
 
Kunda vant søksmålet fullt ut i tingretten men tapte i lagmannsretten. 
Saken ble anket inn for Høyesterett rett over nyttår i 2014. Legeforeningens 
advokatteam – som prosederte saken i de to første instanser – fulgte 
 Høyesterettssaken tett og var til stede alle fire dagene. Saken er av stor 
prinsipiell interesse, både på generelt grunnlag for Legeforeningens 
 medlemmer. Den omhandler legers vern mot ærekrenkende presseomtale, 
og det er stor spenning knyttet til sakens utfall.
 
Dommen er ventet å foreligge før jul. 
Følg med på nettsidene til Dnlf/ Of.



OVERLEGEN 4-201482

Kravet om raskere diagnostikk og 
bedre oppfølging av behandlings-

forløp gjør at bildediagnostikken får en 
stadig mer sentral plass. Den teknolog-
iske utvikingen de siste år har gjort seg 
spesielt gjeldende innen radiologi. Nye 
avanserte apparater kan stille diagnoser 
bedre og mer nøyaktig enn tidligere. 
Samtidig er kravet om sikrere og doku-
menterte diagnoser sterkere enn før 
hos befolkningen, og pågangen på 
bildediagnostikk øker stadig. Radio-
logen er i økende grad en behandler, 
spesielt innen intervensjonsradiologi, 
og sitter i mange tilfeller med subspe-
sialisert kunnskap innen vanskelige 
felt i medisinen. Denne kunnskapen og 
tverrfagligheten gjør at radiologer er 
avgjørende for diagnostikk, behandling 
og monitorering av en stadig større 
andel av pasienter. Det gir utfordringer 
og muligheter, og har både faglige og 
samfunnsøkonomiske konsekvenser.

I nær fremtid – faktisk allerede nå 
- vil vi måtte sette oss inn i økende 
hybrid bildediagnostikk, ikke bare 
PET/CT og PET/MR, men også med 
inkorporeringen av ultralyd i CT og 
MR. Inkorporering av avansert bilde-
diagnostisk utstyr som angiografi,  
CT og MR i operasjonsstuene (bilde-

veiledet kirurgi) er forventet å øke de 
nærmeste årene. Utallige MR sekven-
ser så vel som MR spectroskopi vil 
gjøre radiologien til en grunnleggende 
del av ”personalized medicine”, der 
bruken av genetiske biomarkører 
 fremdeles bare er i sin barndom.

Kan erstatte store operasjoner
Intervensjonsradiologien forbedres 
stadig og tar i bruk alle bildediagnost-
iske modaliteter og kombinasjoner av 
dem for økende presisjon med mange 
behandlingsteknologier, for eksempel 
termal-, radiofrekvens-, mikrobølge- 
og laserablasjoner. Finere og finere 
styringsverktøy vil i økende grad gjøre 
det mulig å behandle kreftsvulster 
direkte med ablasjon eller med mål-
rettede terapeutiske midler. Introduk-
sjon av nye genetiske biomarkører vil 
ytterligere ekspandere intervensjons-
mulighetene. PTA-/stentteknikker er  
i dag førstevalget ved de fleste steno-
serende karsykdommer, både i aorta  
og koronararterier/nyrearterier. Dette 
er rene perkutane prosedyrer som kan 
gjøres som dagbehandling og har er-
stattet store åpne operasjoner for 
 mange pasienter. Trombolytisk be-
handling av ferske tromboemboliske 

okklusjoner både arterielt og venøst er 
blitt en hyppig utført prosedyre og kan 
i mange tilfeller forhindre amputasjon. 
Utvikling av stentgraft har gjort det 
skånsomt å behandle aneurismer (se 
figur). 

Kateteremboliseringer er blant annet 
indisert ved blødninger, ofte i forbind-
else med større traumer, og teknikken 
kan da være livreddende. Drenasje av 
nyrer/urinveier og galleveier utføres 
ultralydveiledet. Radiologene har en 
unik fordel ved at de lett kan håndtere 
informasjon fra mange forskjellige 
modaliteter og får stor kompetanse og 
erfaring på å intervensjonsbehandle 
pasientene og å tolke resultatene av 
behandling. 

 
Utfordringer i faget
Hva vil så fremtiden by på av utfordr-
inger i vår disiplin? I hovedsak vil  
dette avhenge spesielt av følgende:
1.  utvikling og innflytelse av  

ny teknologi
2.  hvilke refusjonsmodeller vil bli 

brukt for å støtte radiologisk praksis
3.  hvem tar i bruk den nye teknologien.

Økende spesialiserte klinikere forventer 
svar fra bildediagnostikken som kan 

Navet i medisinen
Bildediagnostikk får stadig økende betydning i moderne medisin.  
I sykehus endres radiologens rolle langsomt fra å være en ekspert som 
 leverer skriftlige svar til å være en deltager i tverrfaglige team. 
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påvirke behandlingen slik at radiolog-
ene må ha detaljert kunnskap om den 
aktuelle medisinske tilstanden. Dette 
fremtvinger i sin tur en formell eller 
uformell subspesialisering i stadig 
større grad. Samtidig har radiologien 
profitert på en enorm teknologisk 
utvikling slik at disiplinen kan tilby 
klinikerne bildediagnostikk med en 
presisjon som man for relativt kort tid 
siden bare kunne drømme om, og med 
direkte innvirkning på valg av behand-
ling. Innovasjon vil aldri opphøre.   
Den radiologiske spesialitet (og sub-
spesialiteter) vil derfor i fremtidens 

medisin være enda viktigere enn tid-
ligere. Desto mer avansert den diagn-
ostiske teknologi blir, desto mer er  
det viktig med spesialister som er opp-
datert på sitt diagnostiske fagområde 
og er i stand til å utnytte potensialet.  

Utviklingen vil i høy grad være av-
hengig av hvilken mulighet og evne 
radiologene vil ha til å ta i bruk og 
utnytte ny teknologi, økonomistyring 
og spesialisering. Hvordan skal vi få til 
det? Stikkord er utdanning, trening og 
fremfor alt forskning. Vi opplever i dag 
at fokuset kun er rettet mot produk-
sjon og atter produksjon. Med det  

som fokus kan muligheter til å utnytte 
nye teknologiske og diagnostiske mulig- 
heter bli satt på sidelinjen. 

I fremtiden bør også bildediagnos-
tikk styres av radiologer og ikke over-
tas av andre medisinske spesialister. 
Høykompetente radiologer vil være 
den medisinske spesialitet som best  
vil være i stand til å holde oversikt  
over alle diagnostiske muligheter  
som avansert diagnostisk teknologi  
i stadig utvikling kan gi.  •

NORSK RADIOLOGISK FORENING 

Stiftet 1991 da Norsk radiologfor
bund ble slått sammen med Radio
logforeningen, for «å fremme utvik
lingen av den medisinske radiologi 
og ivareta norske radiologers fagli
ge og økonomiske interesser». Fra 
2007 tillegger det Legeforeningen 
sentralt å avtale legers lønnsforhold.

Norsk radiologisk forening er  
den sjette største fagmedisinske 
foreningen i Legeforeningen med 
1105 medlemmer, og har sju under
foreninger: Abdominal radiologi, 
muskel og skjelettradiologi,  
nevroradiologi, pediatrisk radiologi, 
radiologisk brystdiagnostikk, thorax 
radiologi og intervensjonsradiologi, 
sistnevnte er også egen spesial
forening.

CT-rekonstruksjon av overlappende stentgraft for behandling av et thoracoabdominalt aneurisme.
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