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En nord-norsk helsepoli tikk?
Ja vi må skape en nord-
norsk helsepolitikk. Så 
mange forhold gjør oss for-
skjellige fra resten av landet. 
Måten vi utvikler helsetje-
nestene på må i enda større 
grad være tilpasset vår vir-
kelighet. 

Av Lars H. Vorland, 
adm.dir. Helse Nord RHF

Befolkningsveksten i resten 
av landet vil være større enn 
hos oss. Det er bra at vi blir 

flere, men det er bekymringsfullt at 
det relativt sett blir færre hos oss.  
Andelen av befolkningen påvirker 
også hvilke økonomiske ressurser 
vi har for å bygge opp og styrke tje-
nestene. I år med vekst i budsjet-
tene vil også vi få noe mere, men 
relativt sett mindre mer enn resten 
av landet. I år med nullvekst (bare 
lønns- og priskompensasjon) vil vi 
få reduksjon i for kommunene sam-
let og i spesialisthelsetjenesten. 
Særlig vil det skje når befolkningen 
vokser i sør.  Kravene til omstilling 
vil bli store. Et omfattende sam-
arbeid om tjenester mellom kom-
munene og mellom kommunene 
og spesialisthelsetjenesten må på 
plass. Vi vil ikke ha ressurser til å 
sitte på hver vår tue og si at dette 
er andres ansvar. Økonomien vil 
tvinge oss til omstilling og sam-
arbeid. Det er ikke negativt. Vi må 
sikre gode tjenester for alle som bor 
her. Det kan vi ikke gjøre hver for 
oss, det må vi gjøre sammen.

Må drive med annet enn helse
Alderssammensetningen i befolk-
ningen er en avgjørende driver 
som vil gi Nord-Norge store pro-
blemer.  I mange små kommuner 

vil det om 15 – 20 år være om lag 
like mange yrkesaktive som det er 
pensjonister. For ikke lenge siden 
var det fire yrkesaktive bak hver 
pensjonist. Enkelte kommuner vil 
ikke ha yrkesaktive nok til å dekke 
pleie- og omsorgsbehovet  til en 
stadig eldre befolkning dersom folk 
også skal arbeide i andre sektorer 
enn  i helse. Slik kan vi ikke ha det. 
Det er ikke bærekraftig i noe sam-
funn. Samarbeid på tvers av gamle 
kommunegrenser og økonomiske 
spleiselag helt nødvendig. Også 
spesialisthelsetjenesten må være 
del av dette. Nye organisasjonsfor-
mer må og vil se dagens lys.

Sykdomsbyrden vil øke
Vi lever lengre. Det er bra. Det gjør 
også at sykdomsbyrden i sam-
funnet vil øke. Når vi blir riktig 
gamle, over 80 år, så feiler det oss 
mer. Avhengigheten av og beho-
vet for helsetjenester vil øke også 
i nord, selv om vi ikke blir særlig 
flere. Kanskje har vi også et under-
forbruk? I eldreatlas.no som nylig 
ble publisert av Helse Nords Sen-
ter for klinisk dokumentasjon og 
evaluering(SKDE) påvises det  at 
eldre får mindre helsetjenester enn 
de burde hatt. 

Kan dekke prioriterte helsebehov
Er det mulig å løse denne situasjo-
nen eller får vi en svekket helsetje-
neste? Jeg tror det er mulig å dekke  
prioriterte behov for helsetjenester. 
Det vil kreve endringer i tjenes-
tene og en mer nøktern holdning 
til hva som er det beste og hva som 
er nødvendig, både hos befolkning 
og helsepersonell. Mer er ikke alltid 
bedre. Noen ganger er mindre, mer 
enn godt nok. Skal vi få dette til må 
systemene henge bedre sammen, 
de økonomiske oppgjørsordnin-

gene må ikke bare stimulere til økt 
aktivitet og vi må gjøre mer for å 
redusere etterspørselen etter tje-
nester. 

Få pasienter får store ressurser
Vi vet at 5% av pasientene står for 
nærmere 50% av alle behandlings-
aktivitet, målt som DRG poeng, i 
norske sykehus. Mye tyder på at 
mange pasienter kan hjelpes på en 
faglig god måte. Greier vi det vil  
kapasitet frigjøres og vi vil kunne 
gjøre mer med de samme ressur-
sene.

Digitalisering og kommunikasjon
Nord-Norge, med våre avstander, 
må ta mål av seg til å bli best i 
landet på å ta i bruk digitale løs-
ninger. Vi må bruke kunnskapen 
på en bedre måte slik at vi kan yte 
flere tjenester desentralt, følge opp 
pasientene hjemme eller hos fastle-
gene og frigjøre ressurser til drive 
høyspesialiserte regionfunksjoner 
i kompetente miljø. Det pågår nå 
et arbeid for å utvikle takster for  

  HELSE NORD

Lars H. Vorland er optimist og tror på et sterkt 
notd-norsk helsevesen.
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konsultasjoner som skjer ved hjelp 
av kommunikasjonsteknologi, 
eksempelvis for kontroller.   Det er 
bra og arbeidet må forseres. Det har 
gått for sent og vi har ikke tatt en 
tydelig nok rolle. Samarbeidet mel-
lom fastleger og sykehus, i behand-
lingssituasjonen, må utvikles med 
moderne kommunikasjonstek-
nologi. I Bergen er det etablert en 
direkte link mellom vakthavende 
lege på sykehus og vakthavende i 
bydelen. Det har redusert behovet 
for sykehussenger, folk slipper å 
legges inn fordi det gis kvalifisert 
hjelp når legen i kommunen står 
med pasienten foran seg. Det er 
nødvendig også å utvikle fastle-
geordningen. «Turtallet» må ned. 
Dette er sannsynligvis til hinder 
for rekrutteringen. Den høye stykk-
prisandelen gjør det nødvendige å 
behandle svært mange pasienter 
hver dag for å sikre inntekten. Det 
er sannsynligvis også til hinder 
for å prioritere de som trenger det 
mest. 

Utviklingsplan2035
Jeg er optimist. Utvikling og for-
andring har helsetjenesten drevet 
med til alle tider. Helsepersonellet 
er også forandringsvillige. Norsk 
helsetjeneste er god. Vi har øko-
nomi til fortsatt utvikling, men vi 
må være forberedt på strammere 
tider. En bærekraftig og likeverdig 
helsetjeneste blir vår store felles 
utfordring. I nord blir vi stilt over-
for noen særlige problemstillinger. 
Derfor vil vi, mer enn noen andre, 
være avhengig av å samarbeide 
om løsningene.  Å gi innhold til 
hvordan vi skal forberede oss og 
ta nødvendige grep, i samarbeid, 
er de store spørsmålene når vi skal 
planlegge helsetjenesten fram mot 
2035.

Alderstesting for retten
Av Margit Steinholt

Fem afghanske asylsøkere 
vant over staten når tingret-
ten behandlet deres klage 
på aldersfastsetting. Nord-
land legeforening var stev-
net som vitne.

I skrivende stund er det 99 år 
siden første verdenskrig slut-
tet, 11.11. 1918. Sommeren 

1920 kom det forhutlede små 
tyske barn med båt helt nord 
til Tromsø for å bo hos norske 
fosterfamilier. Han som kom til 
min oldemor het Kurt, og helt 
til min farmor døde, kunne hun 
ikke glemme den magre femå-
ringen som snublet i land på kaia 
i Tromsø med en lapp rundt hal-
sen. Kurt bodde hos min familie 
i flere år før han reiste tilbake 
til Tyskland. Han ble en elsket 
lillebror!
Norske myndigheter og nor-
ske familier hadde altså hjerte 
for fiendens barn bare vel et år 
etter at verdenskrigen var over. 
Oldemor Erika mente at det var 
ethvert anstendig menneskes 
plikt å ta vare på de vergeløse.
I november vitnet jeg på vegne 
av Nordland Legeforening i Oslo 
Tingrett.Saken gjelder fem unge 
afghanske gutter som søkte til-
flukt i Norge fra vold og terror i 
hjemlandet. Norske myndighe-
ter trodde ikke på alderen deres, 
og en røntgenundersøkelse som 
Den norske legeforening hadde 
advart mot siden 2010, ble brukt 
som «bevis» for at de hadde løyet 
om hvor gamle de var.
Høsten 2015 kom det mange 
asylsøkere til Europa og Norge. 
Vel 5000 av de som ankom Norge 
var enslige mindreårige uten 
ledsagende voksenpersoner. For 
svært mange av ungdommene 
fikk den såkalte alderstesten 
uante følger. Ble de bedømt til å 
være over 18 år, mistet de retten 
til verge, og de måtte flytte til 
mottak for voksne asylsøkere. 
Det siste året har vi opplevd det 
absurde at ungdommer flykter 
fra Norge for å slippe deporta-
sjoner til Afhganistan når de 

fyller 18 år. Noen har fått opp-
hold i andre europeiske land, 
men mange lever et skyggeliv 
på gatene i Paris, Barcelona og 
Madrid.
I oktober 2016 klaget Nordland 
legeforening Barnesak AS som 
utførte alderstesten ingen andre 
leger ville gjøre, til Råd for lege-
etikk. Konklusjonen var krys-
tallklar: Barnesaks praksis var i 
strid med Etiske regler for leger 
kapittel 1, §§ 2 og 9 og kapittel IV 
§ 3. Det er UDIs omfattende bruk 
av alderstesten som blant annet 
skal belyses i Oslo tingrett den 
kommende uka.
Behandlinga av de unge asylsø-
kerne har brakt fram det beste, 
men også det verste i det norske 
folkedypet. Verger og omsorgs-
personer kjemper med nebb og 
klør for sine ungdommer. Andre 
mener dette er lykkejegere som 
bør sendes ut av landet fortere 
enn svint.
Kurt -den lille forskremte fem-
åringen fant ei trygg havn i 
Tromsø mens Norge ennå var 
et svært fattig land i 1920. Nesten 
hundre år seinere er grensene og 
hjertene lukket sjøl om landet 
vårt er rikere enn noen sinne. Jeg 
krysser fingrene for at dommen 
i Oslo tingrett kan få oss på rett 
kjøl igjen.
Domsavsigelsen er viktig både 
for de fem guttene det gjelder, 
men også prinsipielt. Legefo-
reningen har advart mot den 
såkalte alderstesten siden 2010, 
og denne dommen er et gjen-
nombrudd for rettssikkerheten 
til unge asylsøkere.  Videre retts-
prosess blir mer enn spennende. 
Utlendingsnemnda har anket 
dommen.

Margit Steinholt.
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- Det som i utgangspunktet  
handlet om hvordan vi 
behandler akutt hjerte-
infarkt i Nord-Norge, har 
utviklet seg til et regionalt 
politisk drama. Helse Nord 
fremstår som handlings-
lammet og UNN som  
proteksjonistisk og lite 
interessert i å dele  
kunnskap og kompetanse 
med resten av regionen.

Det mener Benjamin Storm, 
nestleder i Nordland Lege-
forening og en av dem som 

har stått i bresjen i kampen for et 
PCI-senter i Bodø. Saken har vek-
ket betydelig folkelig og politisk 
engasjement i hele Nord-Norge.

– Media, politikere og enkeltle-
gers utspill har bidratt til å f lytte 
fokus fra sakens kjerne, nemlig 
stor regional ulikhet i akuttbe-
handlingen av hjerteinfarkt, til 
å bli en regional kamp mellom 
Bodø og Tromsø.

Dette mener han har bidratt til å 
skape mistenksomhet, splittelse 
og uro i regionen.

– Nordland Legeforening har vært 
aktiv i prosessen, men har bevisst 
valgt å opptre nøkternt og ha et 
faglig fokus. Vi har ikke ønsket 
å bidra til å øke konfliktnivået.

Skapt frykt i befolkningen
– Ledelsen og leger på UNN har 
kommet med mange urimelige 

og bekymringsfulle påstander, 
som for eksempel at et PCI sen-
ter i Bodø vil gå på bekostning 
av sikkerheten for Finnmarks 
innbyggere, psykiatriske pasien-
ter og pasienter med kreft. Slike 
utsagn har kun hatt som hensikt 
å skape frykt i befolkningen og 
tvinge styret i Helse Nord til å 
treffe en beslutning om å ikke 
legge PCI-behandling til Nord-
landssykehuset.

Udemokratisk av leger på UNN
Storm mener leger på UNN har til-
sidesatt demokratiske spilleregler 
og forsøkt å påvirke styret med 
innspill utenom høringsrunder.

– Første gangen i februar i en 
pressekonferanse, der de uttrykte 
direkte mistillit til direktøren. 
Andre gangen dagen før styre-
møtet i oktober da de sendte et 
12 siders langt brev til alle styre-
medlemmene.

Nordland Legeforening har fulgt 
saken tett lenge.

Likeverdige tjenester
– Kardiologer i regionen har i 
f lere år uttrykt bekymring for 
tilbudet til pasienter med akutt 
hjerteinfarkt i Nordland. Antallet 
hjerteinfarktpasienter i regionen 
er økende, ambulanseflykapasite-
ten sprengt og transportetappene 
lange. Et PCI-senter i Bodø vil 
sikre likeverdige og god behand-
ling av pasienter med akutt hjer-
teinfarkt. I tillegg vil det frigjøre 
luftambulansekapasitet, som 

kan brukes til andre pasienter. Vi 
håper at styret i Helse Nord følger 
Vorlands innstilling i desember. 
Alle innbyggere i Norge fortjener 
et godt helsevesen – uansett om 
de bor i Tromsø eller Sandnes-
sjøen. Vi håper også at man i den 
fremtidige debatter unnlater å 
sette pasientgrupper opp mot 
hverandre og spille på frykt og 
splid. Ingen er tjent med et hand-
lingslammet Helse Nord.

PCI-saken skal opp igjen i styret 
i Helse Nord i desember. Styret 
ønsker da å få fremlagt en risikoa-
nalyse for befolkningen på Hel-
geland og i Finnmark. Det mener 
Nordland Legeforening vil styrke 
et PCI-senter i Bodø.

PCI i Nordland 
– et legitimt behov 
– en besynderlig prosess

Benjamin Storm, anestesilege og nestleder 
i Nordland Legeforening.
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Klaus Becker, 
overlege, 
Mosjøen 
sykehus

JA. Jeg flyttet til 
Norge for 10 år 
siden fra et land 
med medisinsk 
luksusinfrastruktur; sykehus og 
spesialister nesten ved hvert gate-
hjørne, ikke minst kardiologer 
med invasiv spesialområde. Her i 
nord opplever jeg både som lege, 
men også som potensiell pasient, 
de store geografiske utfordringene 
som folk i nord er utsatt for. Vi har 
uten tvil toppspesialister. Men selv 
om AMK, ambulansefolk, piloter, 
sykepleiere og mange andre jobber 
så svetten siler, kan man ikke gjøre 
så mye mot tidspresset og utfor-
dringene som følger av geografien, 
vind og vær.

Det er mange saklige argumenter 
utvekslet for og mot, men jeg per-
sonlig tror at kvaliteten av PCI til-
budet i Bodø kommer til å bli veldig 
bra, og vi skylder både oss og våre 
pasienter på Helgeland et bedre 
tilgjengelig PCI senter. Hvorfor 
skal man ikke bygge en kvalitets-
modell basert på tett samarbeid 
mellom Bodø og Tromsø som kan 
blir modell for andre områder med 
de samme utfordringene?

Kjell Nysveen, 
kommune-
overlege 
Kvænangen, 
Troms

NEI. I Nord-
Norge bør det 
kun være 1 PCI-
senter, i Tromsø. Primær PCI er 
kun aktuelt dersom pasienten kan 
være på operasjonsbordet innen 90 
minutter etter første medisinske 
kontakt (EKG tatt). Det er således 

kun Tromsø by med omland som 
nyter godt av dette tilbudet. For-
øvrig er det prehospital trombolyse 
som gjelder. Dette har de senere år 
blitt undervurdert som beste medi-
sin for de som ikke når denne 90 
minutters grensen. Rescue PCI i 
Tromsø er standard behandling for 
de som har fått prehospital trom-
bolyse. 

Et PCI senter i Bodø vil klart 
svekke et velfungerende PCI-miljø 
i Tromsø. Et PCI senter må være 
åpent 24/7 hele året dersom det 
skal være til nytte. Kun dagtilbud 
er meningsløst. Og det er kun Bodø 
by med omland som vil nyte godt av 
tilbudet. Om en pasient med hjer-
teinfarkt fra Helgeland flys til Bodø 
eller til Tromsø spiller liten rolle for 
infarktets størrelse, gitt at prehos-
pital trombolyse er gitt. Det er altså 
en fornyet og enda sterkere satsing 
på prehospital trombolyse som er 
det klart beste tiltaket for pasien-
tene med akutt hjerteinfarkt i Helse 
Nord, foruten et robust PCI senter 
i Tromsø. Ambulansepersonell 
og legevaktleger må styrkes i sin 
kompetanse og håndtering av disse 
pasientene. En sømløs og kompe-
tent akuttmedisinsk kjede er den 
beste garantien for god behandling 
av hjerteinfarkt i Nord-Norge, ikke 
et nytt PCI senter i Bodø. 

Anita Husveg, 
fastlege Mo i 
Rana

JA. Argumenter 
for PCI i Bodø 
handler i hoved-
sak om kortere 
reise for pasientene, som er et 
poeng spesielt ved akutt behand-
ling. Til Tromsø er fly eneste alter-
nativ, og er det ikke flyvær kan 
pasienten ikke  reise. Til Bodø 
er det en mulighet å sende akutt 
med ambulansetransport i bil for 

pasienter i store deler av Nordland. 
Sør på Helgeland vil nok fortsatt fly 
være eneste alternativ.

Det er nå en del pasientlekkasje 
ut fra Helse Nord til St. Olav og til 
Feiringklinikken for pasienter fra 
Nordland, både akutt og elektivt. 
Dette i hovedsak pga reisevei. Det er 
fra Sør -Helgeland omtrent samme 
avstand til Oslo som til Tromsø, og 
St. Olav er betraktelig nærmere enn 
UNN. Ved elektiv PCI velger en del 
pasienter seg sørover av reisemes-
sige årsaker. Ut fra befolknings-
grunnlaget i Nord-Norge burde det 
være rom for to PCI-sentra, altså 
UNN og Bodø.

Harald Sunde, 
medisinsk 
fagsjef, 
Finnmarks-
sykehuset

NEI. Finnmark 
har landets høy-
este dødelighet 
som følge av hjerteinfarkt. Det er 
derfor særdeles viktig at en even-
tuell reorganisering av PCI-tilbu-
det i regionen ikke går ut over det 
«sykeste fylket». I Finnmark er vi 
redd for at etablering av PCI ved 
NLSH vil komme til å tappe UNN 
for økonomiske og faglige ressurser 
slik at UNN ikke lenger vil kunne 
virke som et hjertemedisinske 
kraftsenter i regionen, dette vil 
være uheldig for alle innbyggere i 
Nord-Norge og i særdeleshet pasi-
enter fra Finnmark. Det er beskre-
vet at Luftambulansetjenesten som 
følge av PCI-tilbud ved NLSH vil få 
frigjort flytid. Finnmarkssykehuset 
er imidlertid skeptisk til å tro at det 
vil bli noe ledig flytid i NLSH og 
Helgelandsykehusets nedslagsfelt, 
og uansett vil dette neppe  gjøre 
ambulansefly mer tilgjengelig i 
Finnmark.

Ja eller nei til PCI i Bodø



Leger i 
spesialistutdanning 
Hva skjer? Hva er nytt?

  KRONIKK: HELSE NORD

Legespesialistutdanningen 
er i omlegging. 1. septem-
ber i år begynte de første 
LIS 1 i våre helseforetak. 
LIS 1 erstatter og tilsva-
rer på mange måter den 
gamle turnustjenesten. 1. 
mars 2019 trer den delen 
av forskriften som gjelder 
LIS-utdanningens del 2 og 3 
– den «egentlige spesialise-
ringen» – i kraft. Her pågår 
det et svært utrednings-
arbeid nasjonalt, samtidig 
som vi skal implementere 
den nye ordningen regionalt 
og lokalt.

Av Siv Cathrine Høymork
Kvalitets- og forskningsdirektør
Helse Nord RHF

Fra definert tjenestetid til vur-
dering og dokumentasjon av 
læringsmål

Godkjenning av spesialister 
bygger i den nye ordningen 
ikke på tjenestetid, men på 

at forskriftsfestede læringsmål 
er oppnådd. Læringsmålene er 
naturligvis ulike for hver spesia-
litet og knytter seg til f. eks fer-
digheter, forståelse, faglig inn-
sikt osv. Forslag til læringsmål er 
utarbeidet av de ulike spesialitets-

komiteene og Helsedirektoratet. 
Etter en høringsrunde, som ble 
avsluttet i april, og bearbeiding 
basert på høringsinnspill har Hel-
sedirektoratet varslet at de ferdige 
læringsmålene vil bli publisert i 
perioden 15. desember 2017 til 15. 
februar 2018. Læringsmålene for 
hud og veneriske sykdommer skal 
visstnok ferdigstilles først.

Ansvaret plasseres og 
tydeliggjøres
LIS-reformen, som den nye ord-
ningen stundom kalles, har til 
hensikt ikke bare å øke kvaliteten 
på utdanningen, men også å plas-
sere og tydeliggjøre ansvaret for 
legespesialistutdanningen. Tid-

ligere har Legeforeningen gjort 
svært mye av jobben gjennom 
nasjonal dugnad i regi av blant 
annet spesialitetskomiteene og 
ildsjeler i fagmiljøene. I den nye 
ordningen er særlig Helsedirek-
toratet og tjenesten (helseforeta-
kene og RHfene i spesialistutdan-
ningen) tildelt eksplisitt ansvar og 
oppgaver. Helsedirektoratet skal 
blant annet godkjenne utdan-
ningsvirksomheter og fastsette 
læringsmål. De regionale helse-
foretakene skal sørge for helhet-
lige utdanningsløp og regional og 
nasjonal koordinering og harmo-
nisering av utdanningen. Helse-
foretakene har et svært ansvar. De 
skal blant annet utvikle offentlig 

Siv Cathrine Høymork, kvalitets- og forskningsdirektør i Helse Nord RHF.
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tilgjengelige planer for hver enkelt 
spesialistutdanning, sette opp og 
gjennomføre individuelle utdan-
ningsplaner for den enkelte LIS, 
sørge for veiledning og vurdere og 
godkjenne oppnådde læringsmål 
for hver enkelt LIS.

Regional og lokal innsats
Regiona le utdanningssentra 
(RegUT) er opprettet ved univer-
sitetssykehusene i de fire helse-
regionene. RegUT vil blant annet 
få en betydelig oppgave med å 
implementere den nye spesialist-
utdanningen i regionen og med 
å koordinere utdanningsløp for 
spesialistkandidatene. Selv om 
det ikke lenger vil bli krav til tje-
neste ved et gruppe 1-sykehus, er 
det sannsynlig at innenfor f ler-
tallet av spesialitetene vil det i 
vår region være behov for at LIS 
er innom UNN eller annet uni-
versitetssykehus for å få oppfylt 
alle læringsmål. Så snart lærings-
målene er kjent, må hvert foretak 
avklare hvilke av disse som kan 
oppfylles ved hjelp av tjeneste (og 
kurs etc.) i eget foretak, og hvilke 
som vil kreve tjeneste på annet 
sykehus. Ved RegUT i Helse Nord 
har det til nå ikke vært tilknyttet 
lege - i motsetning til ved RegUT i 
de tre andre regionene. For å sikre 
tilstrekkelig faglig tyngde inn i 
den regionale koordineringa har 
Helse Nord vedtatt å opprette et 
regionalt faglig implementerings-
prosjekt med lege i 100 % stilling 
som prosjektleder og deltakelse 
av leger fra alle de fire foretakene. 
Prosjektet settes i gang straks fol-
kene er på plass og forhåpentligvis 
seinest 1. januar.

Også internt i foretakene vil det bli 
et omfattende arbeid for å få den 
nye ordningen på plass. Spesia-
listutdanning vil rett og slett ta en 
god del mer tid og kreve mer leder-
oppmerksomhet enn tidligere. 
Som en sentralt plassert leder så 
treffende sa: «Vi har nok til dels 
hatt mange av disse oppgavene 

også tidligere, men de har blitt 
gjennomført i varierende grad. 
Når det nå skal dokumenteres sys-
tematisk i tråd med forskriften, er 
det åpenbart at oppgavene knyttet 
til spesialistutdanningen også må 
utføres.»

Allmenn-, samfunns- og arbeids-
medisin
Denne saken handler hovedsa-
kelig om utdanning til sykehus-
spesialitetene. Hvordan lærings-
målene innenfor de såkalte 
ASA-spesialitetene vil se ut (All-
menn-, Samfunns- og Arbeids-
medisin), er heller ikke klart, men 
det er sannsynlig at ASA-legene 
fortsatt ville måtte innom spe-
sialisthelsetjenesten for å få opp-
fylt enkelte av læringsmålene. En 
utfordring man er oppmerksom 
på, men så langt ikke har løst, 
er hvordan man kan sikre at det 
fortsatt finnes ledige tidsbegren-
sede stillinger for LIS innen disse 
spesialitetene på sykehusene, nå 
som alle LIS i hovedsak vil være 
tilsatt i faste stillinger.

Overgangsordninger
I det nasjonale prosjektet arbeides 
det med å utforme overgangsord-
ninger for LIS som er i gang med 
spesialisering etter gammel ord-
ning. Ingen som har progresjon i 
sin spesialistutdanning omtrent 
som forventet, skal frykte for å 
måtte «begynne på nytt» som 
følge av denne omleggingen. Men 
det er lurt å følge med på tidsfris-
ter etc. når disse blir klare.

Mer informasjon fins tilgjengelig
Denne vesle artikkelen omtaler 
bare enkeltelementer av det som i 
dag er klart om ny LIS-utdanning, 
hvilke utfordringer vi har i vente, 
og hva det i dag og framover må 
jobbes med nasjonalt, regionalt 
og lokalt. Mye informasjon er lett 
tilgjengelig, og jeg vil faktisk sær-
lig anbefale å kikke gjennom et 
rundskriv fra Helse- og omsorgs-
departementet (I-2/2017) om den 

nye Spesialistforskriften. Rund-
skrivet finner du lett tilgjenge-
lig sammen med annet nyttig på 
nettstedet www.lis-utdanning.
info , et nettsted som driftes av 
den nasjonale prosjektlederen 
(nok en ildsjel!). Vi vil også få på 
plass et nettsted på Helse Nords 
intranett, der informasjon fra 
arbeidet i regionen blir lagt ut. 
Se også nyttige artikler i Tids-
skriftet (publisert 7. juni 2016 og 
5. september 2017) om den nye 
LIS-utdanningen.

Er intet ved det gamle?
Til den som måtte bli skremt av 
alt det nye: Det er sannsynlig at 
spesialister utdannet i den nye 
ordningen vil ha mye til felles med 
spesialister slik vi kjenner dem 
i dag. En nevrokirurg skal nok 
fortsatt kunne operere i nerve-
systemet og en nefrolog gi nyreer-
stattende behandling. Men veien 
dit og ansvaret for framdriften er 
annerledes. Den enkelte LIS vil i 
mindre grad være «sin egen lykkes 
smed»; foretaket har ansvaret for 
å bringe utdanningen framover 
og vurdere og dokumentere den 
enkeltes kompetanse. 

Spesialistutdanning har alltid 
opptatt meg, enten som LIS-
veileder på egen avdeling, som 
mangeårig kursleder på farmako-
logikurset for anestesileger – eller 
nå på systemnivå. Det å sikre at 
framtidas spesialister står godt 
rustet – faglig og menneskelig - er 
viktig. Dette får vi til sammen!

GOD JUL! 
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Per Cato Stenhammer
FTV YLF Nordlandssykehuset og LIS

01.03.2017 trådte ny spesialist-
forskrift i verk og dette medførte 
en grunnleggende endring av 
spesialistutdanningen av leger. 
Gamle turnuslege og LIS forsvant 
ut og inn kom LIS 1,2 og 3. LIS 1 
er allerede igang fra 01.09.17 og 
LIS 2 og 3 starter opp 01.03.2019. 
De regionale helseforetakene ble 
fra denne dato ansvarliggjort; de 
4 RHFene har fra nå av ansvaret 
for å dekke regionens behov for 
spesialister i fremtiden. Og med 
dette mandat etablerte RHFene 
hver sine Regionale utdannings-
sentre, forkortet til RegUt, viss 
funksjon er å effektuere deres nye 
ansvar. Helsedirektoratet er på 
ingen måte strukturert bort og 
fortsetter i kjent stil hvor de er for-
pliktet og skal mestre oppgaven 
med å monitorere og kontrollere 
helheten og kvaliteten i utdan-
ningen. 

Ved første øyekast er dette en 
tilsynelatende grei omlegging 
og tydeliggjøring av spesialist-
utdanningen, men ser en nær-
mere på forskriftens tilblivelse og 
innhold, vekkes noe bekymring 
hos undertegnede. Det er liten tvil 
om at den politiske arbeidsproses-
sen med forskriften har hatt som 
intensjon å redusere Legeforenin-
gens innflytelse.

Heldigvis er ikke Legeforeningen 
radert ut av forskriften totalt. I § 5 
står det «Legeforeningen KAN gi 
råd til Helsedirektoratet i saker 

om spesialistutdanningen og 
spesialistgodkjenningen». Videre 
står det «Helsedirekotratet SKAL 
be om råd ved a) utarbeidelse av 
forslag til endring i vedlegg II om 
læringsmål og til anbefalinger 
om læringsaktiviteter og b) god-
kjenning og vurdering av utdan-
ningsvirksomheter.» KAN er jo 
som kjent svakere enn SKAL så 
hvordan dette gir seg utslag i Hel-
sedirektoratets og de fire RegUt 
sitt forhold til Legeforeningen 
vil det fremtidige arbeidet med 
spesialistforskriften og utdan-
ning vise.

Videre vet vi at Legeforeningen 
historisk sett har tatt stort ansvar 
for gjennomføringen av spesia-

listutdanningen, og har dette 
nedfelt i sine statutter. 1. mars 
kom nevnte vannskille. Legefo-
reningen har åpenbart mistet sin 
sentrale posisjon og definisjons-
makt. Ut i fra høringer og spe-
sialitetskomiteenes arbeid med 
ny forskrift kan en lese hvordan 
premissene endret seg underveis.

Dette gjenspeiles særlig i forskrif-
tens læringsmål i vedlegg 2. Her 
er det per tiden kun tilgjengelig 
læringsmål for LIS 1. Læringsmål 
for LIS 2 og 3 fastsettes senere. 
Av læringsmål produsert er det 
utelukkende hovedmål, selv om 
Legeforeningen ønsker både del-
mål og hovedmål. Læringsmål 
er ikke koblet mot læringsakti-

Ny spesialistutdanning 
– En LIS sin nye bekymring!?

Per Cato Stenhammer



10 11

MEDLEMSBLAD FOR NORDLAND OG 
FINNMARK LEGEFORENING

- En seier i arbeidsretten er vel 
mest å betrakte som en halv 
seier, siden vi nå må ta «ett skritt 
tilbake» til lønnsnemnda som 
vedtok i vår disfavør.. Men idag 
koster jeg på meg å følelsen av 
full seier for Legeforeningen og 
alle som har kjempet og heiet! 
Takk til Legeforeningen for at 
de har representert medlem-
mene på en kompetent og rede-
lig måte.

Det sier streikegeneral Hanne 

Kvarenes om seieren i Arbeids-
retten og håper at Spekter nå 
legger ned hersketeknikkene og 
mistenkeliggjøringen av legenes 
motiver, og i stedet velger sam-
arbeid og dialog.

– Jeg håper at saken har satt 
lyskaster på at arbeidstaker-
rettighetene i Norge står under 
press. Vi må alle sørge for at 
gjensidighet og tillit fortsatt 
skal preg norsk arbeidsliv. Det 
er lønnsomt!

– Full seier til alle 
som har kjempet 
og heiet

Hanne Kvarenes.

Se også https://yngreleger.no/artikkel/vi-vant

viteter og obligatoriske kurs som 
Legeforeningen ønsker. En annen 
bekymring ved læringsmålene er 
at de i noen tilfeller oppfattes som 
uklare og vage. Dette kan resul-
tere i store regionale forskjeller i 
tolkning av disse og undergraving 
av forskriftens nasjonale inten-
sjon.  

Gledelig er det derfor å lese at sty-
ringsgruppen for de fire RegUt 
har konkludert med at de vil følge 
spesialistkomiteenes anbefaling 
med å videreføre dagens obliga-
toriske kurs i ny LIS-utdanning. 
Videre har styringsgruppen uttalt 
at de vil kontakte spesialistko-
miteene og Legeforeningen for 
nærme avklaring om hvert enkelt 
kurs og hvordan læringsmål disse 
skal knyttes mot. Da er det besnæ-
rende å tenke at det har demret 
for RegUtene hvilken fantastisk 
jobb Legeforeningen har gjort i 
over hundre år. 

Så gir ny spesialistutdanning  
LIS grunn til bekymring? Tja, 
veien fram til ny forskrift har 
vært bekymringsverdig og den 
fremstår ikke som optimal sett 
fra Legeforeningens side. Vi tar 
med oss positive toner fra RegUt, 
motivasjon fra seieren i arbeids-
retten og gleder oss til det videre 
arbeid med forskriften. Målet 
er en bedre spesialistutdanning 
jobbet frem i konstruktiv og til-
litsfull dialog med RegUtene og 
Helsedirektoratet.  

God jul!

Ny spesialistutdanning 
– En LIS sin nye bekymring!?



12  DOKTOR I NORD

  KRONIKK:

Av Anne Grethe Olsen
Kvalitets- og utviklingssjef 
Finnmarkssykehuset

Samhandlingsreformen ble 
innført i januar 2012, og det 
er kommet flere rapporter om 

og evalueringer av samhandlings-
reformen blant annet fra Riksre-
visjonen, Statens helsetilsyn og 
Norges forskningsråd. Reformens 
intensjon var ikke bare å bedre 
samhandlingen mellom tjeneste-
nivåene, men også å bedre kvalite-
ten på tjenestene. Riksrevisjonens 
undersøkelse av ressursutnyttelse 
og kvalitet i helsetjenesten etter 
innføringen av samhandlings-
reformen viser at kommunene i 
liten grad har økt kapasiteten eller 
styrket kompetansen i tjenestetil-
budene. Verken kommuner eller 
sykehus mener de mottar de pasi-
entopplysningene de trenger for å 
legge til rette for god behandling og 
oppfølging, og kvaliteten på infor-
masjonen ansees ikke som god nok 
for noen av partene. Kommunale 
akutte døgnsenger benyttes ikke 
som planlagt og fører derfor ikke til 
redusert forbruk av spesialisthel-
setjenester i den grad man hadde 
ønsket.

Kommunene og helseforetakene 
har inngått samarbeidsavtaler og 
avtalt retningslinjer for samarbeid 
om utskrivningsklare pasienter, 
men helsetilsynet har påvist at 
i mange av virksomhetene var 
avtalene ikke godt nok imple-
mentert eller de ble ikke fulgt i 
praksis. Helsetilsynet viste svikt 
både ved utskrivning fra sykehus 
og ved mottak i kommune. Nor-
ges forskningsråds evaluering av 
samhandlingsreformen peker på 
mange av de samme utfordringene. 
Samarbeidsavtalene mellom helse-

foretak og kommuner er ikke blitt 
de gode verktøyene de kunne ha 
vært, og kommunene opplever ikke 
endret styrkeforhold og økt likeverd 
i samarbeidet. 

Finnmarkssykehuset har i 2017 
hatt dialogmøter mellom foretaks-
ledelsen og kommune-adminis-
trasjonen i hver enkelt kommune i 
Finnmark. I tillegg har Finnmarks-
sykehuset i samarbeid med UNN 
avholdt egne dialogmøter mel-
lom leger i primærhelsetjenesten 
og leger i spesialisthelsetjenesten 
både i Alta, Karasjok, Hammerfest 
og Kirkenes, hvor alle legene i fylket 
har vært invitert. Temaene i møtene 
på ledernivå har vært veldig vari-
erte, men rekruttering av allmenn-
leger er et tema som har gått igjen i 
nesten alle kommuner. Noen kom-
muner har et aktivt forhold til dette 
og tilbyr avtaler som rekrutterer, 
mens andre er litt handlingslam-
met og venter på at noe skal skje. 
Ryktene om at utdanningsstillin-
ger kan være på vei verserer, men 
finansieringen er uklar, og kost-
nadene havner sannsynligvis hos 
kommunene uansett. 

I møtene mellom primærleger og 
sykehusspesialister er epikriseti-
der og henvisninger gjengangere, 
og det er enighet om at kommuner 
med stabilitet i primærlegedek-
ningen har bedre henvisninger og 
bedre oppfølging av pasientene i 
hjemkommunen. Epikrisetidene 
kryper sakte nedover, men mange 
sykehusavdelinger har ennå ikke 
knekket koden for hva som skal 
til for at pasienten ”får epikrisen i 
hånden” på utskrivningsdagen. De 
avdelingene som får det til starter 
planleggingen av utskrivningen i så 
god tid at den legen som skal skrive 

epikrisen vet det noen dager før og 
kan påbegynne arbeidet tidlig nok 
til at epikrisen er klar når pasien-
ten skal hjem. Det bør ikke være 
så vanskelig å få det til, og det går 
sakte framover, men det må kunne 
gå litt fortere.

Allmennlegene har i dialogmø-
tene også vært opptatt av å ikke 
bli brukt som sekretærer for syke-
huslegene. Det er kjent at leger både 
i primærhelsetjenesten og i spesia-
listhelsetjenesten får mere og mere 
papirarbeid og registreringsarbeid, 
og da er det viktig at arbeidsfor-
delingen er fornuftig. Beskjeden 
fra allmennlegene har vært klar; 
behandlende lege må ha ansvaret 
for sykemelding, resepter og reise-
rekvisisjoner. Sykehuslegene etter-
lyser bedre oppfølging av pasienten 
i hjemkommunen, og sier at de ikke 
tør å sende hjem pasienten eller 
avslutte kontrollene når de ikke vet 
hva som møter pasienten når han 
kommer hjem. Psykiatri og konse-
kvenser av manglende akuttilbud 
i DPSene var et av hovedtemaene 
på dialogmøtet i Hammerfest, og  
innspill fra møtet er blitt brukt i 
planleggingen av utvikling av DPS-
tilbudet i Finnmarkssykehuset.

Det har etter innføring av sam-
handlingsreformen vært usikker-
het rundt hvorvidt pasientforlø-
pene er blitt mere helhetlige eller 
om de heller er blitt mer oppstyk-
kede, med behandlingstilbud på 
mange forskjellige nivåer og dårlig 
kommunikasjon mellom nivåene. 
Både allmennleger og sykehusleger 
savner tilgang til dialogmeldinger, 
kanskje spesielt allmennlegene, da 
raske avklaringer via dialogmel-
dinger kan forhindre henvisning 
og sykehusinnleggelse. Mulighet 

Samhandler vi bedre nå?
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Vi på Kirkenes Legesenter, 
har som mange andre 
legekontor nylig blitt målt 

og veiet av forbrukerrådet. Vi kom 
på 376. plass i testen av «møtet 
med fastlegekontoret før du som 
forbruker velger å bli pasient». 

Det er vanskelig å skjønne hva 
de har prøvd å måle og veie, og 
vi som de fleste andre legekon-
tor har lagt liten vekt på hvilken 
plassering vi har på denne lis-
ten. Likevel er det jo slik at når 
noen prøver å se oss i kortene er 
det greit å ta ett skritt tilbake og 
se om de tjenestene vi tilbyr er 
gode nok. En del av testen var 
digitale løsninger, og i det for-
brukerrådets test ble publisert 
brukte vi anledningen til å gå 
gjennom argumentasjonen vi 
har hatt rundt noen elektroniske 
løsninger.

Tilgjengelighet
Fra ett brukerperspektiv er 
digitale løsninger med på å øke 
tilgjengeligheten. Vi i allmenn-
praksis skal være tilgjengelig, 
men det er betimelig å spørre 
hvor tilgjengelig vi skal være og 
hvem vi skal være tilgjengelig for.

Vi skal vokte oss vel for å øke 
tilgjengeligheten for de oppegå-

ende friske pasientene på bekost-
ning av ressurssvake pasienter 
som ikke klarer å finne fram i 
den digitale jungelen av e-kon-
sultasjon, åpne timebøker eller 
videokonsultasjon. 

Vi har en begrenset kapasitet, 
og når noen slippes til så priori-
terer vi andre ned.

Valg av løsning
Vi bruker CGM allmenn, og 
de tilbyr en løsning som kal-
les CGM e-portal. Der har man 
e-brev, e-konsultasjon, direkte 
timebestilling i timebok, eBrev, 
påminnelse av timer. Dette har 
vært tilgjengelig lenge og de har 
da ett eget system for dette. De 
andre journalleverandørene har 
lignende systemer. Det finnes 
med andre ord flere parallelle 
systemer.

Vi har bevisst valgt å vente på 
at staten skal klare å levere ett sys-
tem som er koblet til helsenorge.
no og altinn.no. Direktoratet for 
e-helse har nå åpnet for dette og 
vi er i dialog med journalleveran-
dør for å få dette implementert.

Axel Lupton, 
fastlege
Kirkenes Legesenter

Digital dialog: 

Gratulerer med en 
glimrende 376. plass

Axel Lupton.

for dialogmeldinger mellom leger 
på forskjellige behandlingsnivåer 
har vært bebudet i flere år, men vi 
venter ennå, og det sies å være flere 
skjær i sjøen, så vi må nok vente 
en stund til. Gode og helhetlige 
pasientforløp krever god dialog 
og forutsetter bedre elektroniske 
kommunikasjonsløsninger enn de 
vi har i dag. 

Forskningsrådets rapport konklu-
derte med at fire områder nå bør 
vies særlig oppmerksomhet for at 
man skal lykkes med samhandlin-
gen; samarbeidsavtalene, fastlege-
nes rolle, brukermedvirkning for 
å skape mer helhetlige pasientfor-
løp og bedre utnyttelse av digital 
teknologi . Det er ikke vanskelig å 
gi sin tilslutning til at disse områ-
dene bør prioriteres. Innholdet i 
samarbeidsavtalene er fortsatt 
ukjent for mange leger, dette til 
tross for at legene er pålagt flere 
oppgaver i stort sett alle avtalene. 
Det er helseforetakenes og kom-
munenes ansvar å se til at legene får 
nødvendig kunnskap om innholdet 
i samarbeidsavtalene og å legge til-
rette for at det er mulig å følge opp 
forpliktelsene i avtalene.  Så er det 
legenes jobb å bidra til best mulig 
kvalitet på behandling, henvisnin-
ger, epikriser, pasientinformasjon 
og annet legearbeid.

Anne Grethe Olsen.



 DOKTOR I NORD

På medlemsmøtet i Alta den 
9.11 ble det årets hederspris 
delt ut til to kandidater. 
Christel Benedicte Eriksen i 
Alta og Igor Lovre i Vardø. 
Begge har skilt seg ut  
gjennom en ekstraordinær  
innsats innenfor sine 
respektive fagfelt, mener 
honnørkomiteen.

Christel Benedicte Eriksen er fra 
Sørreisa i Troms og bosatt i Alta. 
Gjennom mange år har hun hatt et 
brennende engasjement innenfor 
rekruttering og utdanning av leger 
innenfor sitt fagfelt, vært veileder 
og ledet utdanningsutvalget for 
Helse Nords barnepsykiaterpro-
gram. Hun er en av to fra Finn-
mark i Fagråd for Psykisk Helse, 
barn og unge, i Helse Nord.

Stort engasjement
Eriksen har også funnet tid til å 
engasjere seg i tillitsvalgtarbeidet 
i Finnmark Legeforening og har 
vært både styremedlem, i valg-
komitéen, honnørkomitéen og 
i kurskomitéen. Hun er i tillegg 
vært OF-representant på Finn-
markssykehuset. Samtidig er hun 
eneste barnepsykiater ved BUP 
Alta på ellevte året og synger i 
Finnmark Operakor.

– Det er så hyggelig å få anerkjen-
nelse for den jobben jeg har stått 
i og gjort i mange år, og for mitt 
engasjement. De f leste av mine 
kolleger i Finnmark har nok kjent 
på utfordringene ved å være 
«eneste på post» i korte eller len-
gre perioder. Det byr på eksepsjo-
nelle muligheter for faglig vekst, 
men også en risiko for å ende opp 

lei og utslitt, redd for å gjøre feil 
og ikke ivareta pasienten godt nok 
i en region med lange avstander. 
Men jeg ville ikke byttet. Her har 
jeg fått min legeidentitet. Og den 
har holdt når det gjaldt.

Hun vil berømme kollegaer og fel-
lesskapet i Finnmark Legefore-
ning og Overlegeforeningen.

– La oss fortsette å være ærlige og 
støtte hverandre i motvind, storm 
og orkan, og fremsnakke hveran-
dre. Tusen takk. 

Mye utrettet på kort tid
Igor Lovre har langt kortere farts-
tid i Finnmark, men har utret-
tet mye i den tiden han har vært 

her. Han ble uteksaminert som 
lege i Serbia i 2011, og jobbet som 
sykepleier i Vadsø for å lære norsk 
før han fikk norsk autorisasjon 
og begynte som turnuslege på 
Kirkenes sykehus i 2014. Han 
valgte distriktstjeneste i Vardø 
og inngikk som kommunelege 2 
og fastlege i Vardø. Allerede høs-
ten 2016 takket han ja til stilling 
som kommunelege 1/konstituert 
kommuneoverlege i Vardø og er 
under samtidig spesialisering i 
allmenn- og samfunnsmedisin. 

Pasientens vokter
- Igor er pasientens og trygdesys-
temets vokter og stiller høye krav 
til egne medisinske og samfunns-
medisinske ferdigheter. Rettferdig 

Årets Finnmarksleger er 

Christel og Igor

Det å være «alene på post» byr på eksepsjonelle muligheter for faglig vekst, men også en risiko 
for å ende opp lei og utslitt, men jeg ville ikke byttet. Her i Finnmark har jeg fått min lege-
identitet. Og den har holdt når det gjaldt, sier Christel Benedicte Eriksen. Finnmarkslege 2017.
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Matoppskrifter:

Anna Steens gomme

Dette er min oldemors oppskrift fra Gildeskål 
i Nordland. Hennes gomme holdes i hevd at 
min flotte tante Elna på 96 år. Den er verdens 
beste og passer godt til julens lefser.

Ingredienser
1 l skummet melk
1 l helmelk
1 lettmelk ( har du litt rømme så kan du ha 
i det også)
3 kopper sukker (ikke så store kopper)
1 liter kulturmelk
Noen skriver brunost
En neve rosiner
1 ts vaniljesukker
1 lita ts kardemomme
Evt. noen skjeer mel
Kaneldryss på toppen

Melka (unntatt kulturmelka) kokes opp med 
tre kopper sukker. Når det koker, har du en 
liter kulturmelk oppi, det vil si at du blenger 
melka. Rør godt med en visp i 5 minutter. 
Skal kokes inn (det tar tid) etter en time eller 
to kan du ha litt (noen skiver) brunost i samt 
en ”næve” med rosiner og så koke, koke, koke. 
Det kan lett ta rundt 4 timer. Når gommen 
begynner å bli litt fastere,  lite væske, tar du ei 
teskje med vaniljesukker samt en lita ts med 
kardemomme i. Til slutt så kan du eventuelt 
ta noen spise skjer med mel og røre godt inn. 
Fyll i bokser og dryss kanel over. 
Lykke til!

Tove Myrbakk, Bodø

Årets Finnmarksleger er 

Christel og Igor

– Mennesker jeg har 
møtt har formet meg og 
bidratt til at jeg så raskt 
ble integrert. Jeg verds-
etter det norske samfun-
net og helsesystemet 
høyt, og ser det som min 
plikt som allmennlege å 
ivareta de veridene og 
imøtekomme pasientens 
behov, sier Igor Lovre. 
Finnmarkslege 2017.

prioritering, tydelige grenser, korrekt og respekt-
full forvaltning av kommunale og statlige midler 
er nøkkelkarakteristika. Ikke minst gjenspeiler 
dette seg i arbeidet med å reetablere legevakta 
som en akuttmedisinsk tjeneste og sikre pasien-
tene en forsvarlig halvøyeblikkelig dagtjenest. 
Finnmark sliter med fastlegerekruttering, høy 
utskiftningshastighet av fastleger og stor innleie 
av vikarer. Med et slikt bakteppe blir det desto 
mer imponerende at Igor i løpet av kort tid har 
bidratt til å bedre og stabilisere forholdene for 
både fastleger og pasienter i en av Øst-Finnmarks 
små, sårbare kommuner, sier honnørkomiteen i 
sin begrunnelse.  
– Tatt i betraktning av min korte yrkeskarriere 
og min bakgrunn fra Serbia er jeg svært ydmyk 
og takknemlig over å blir årets Finnmarkslege. 
Mennesker jeg har møtt har formet meg på 
veien, Mange av dem har bidratt til min raske 
integrering, og kollegaer har støttet og veiledet 
meg. Jeg verdsetter det norske samfunnet og 
helsesystemet høyt, og ser det som min plikt 
som allmennlege å ivareta de verdier og imøte-
komme pasientens behov. Denne prisen viser at 
jeg heldigvis er på riktig spor og jeg vil gjerne dele 
denne æren med samarbeidspartnere i Vardø 
kommune.

Doktor i Nord gratulerer to verdige vinnere som 
årets Finnmarkslege 2017.
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Derfor er jeg lege?
Helt siden jeg var barn, har jeg hatt en sterk interesse 
for naturvitenskap og biologi. Jeg har også vert enga-
sjert i medmenneskelig arbeid og hatt stor glede ved 
å hjelpe andre mennesker - spesielt de som har det 
vanskelig og kanskje ikke selv har en sterk stemme.
Jeg har alltid funnet stor glede i kontakten mellom 
mennesker.
Å bli lege fremstod som et logisk valg for meg, da jeg 
her fik mulighet til å kombinere naturvitenskap og 
humanisme.

Da er jeg mest avslappet?
Nå jeg sitter på toppen av et snøkledd fjell i solskinn 
og nyter en kopp kaffe og en brødskive og gleder meg 
til skikjøringen som venter.

Julemiddagen?
Det er selvfølgelig and, waldorfsalat og brune 
kartoffler - tradisjonell og god dansk julemat. Dette 
er en favoritt hos hele familien.

Den ultimate julen?
En jul uten vakter - gjerne med mulighet til å dra 
til fjells

Beste minne fra vakt i jula?
En julevakt på St Olav, der jeg hadde jobbet hele natten 
på operasjonsavdelingen. Da jeg endelig fikk en pause 
rundt to tida, hadde sykepleierne dekket opp med 
hvit duk, deilig mat, juletre og tilmed julepresanger 
til meg. Det var veldig hyggelig.

Nyttårsforsett?
Huske og leve etter legeløftet: «Av og til helbrede, 
ofte lindre, alltid trøste» og den grunnleggende regel 
«Primum non nocere».

  LEGEJUL:

Derfor er jeg lege? 
Tenker det er et resultat av både mange tilfeldigheter, 
interesse og målbevissthet. Spekteret rommer alt 
fra en nydelig, inspirerende og flink realfagslærer 
på ungdomsskolen til en beslutning om å ville ha et 
yrke som som er variert og utfordrende og samtidig 
også samfunnsnyttig i et vidt etisk aspekt.

Når er jeg mest avslappet?
Mange steder - også en kveldstime på kontoret med 
opparbeidet tom inboks hva gjelder epikriser og blod-
prøver - men det som dog kanskje utkrystallisererer 
seg er hjemlige fjellturer i Vesterålen.

Julemiddagen?
Min barndoms julaftens lutefisk er flyttet til lille-
julaften og min manns tradisjon med ribbe og pin-
nekjøtt er redusert til et felles anliggende som er 
pinnekjøtt - nydelig, stressminimerende matlaging 
og en favoritt i hele familien.

Den ultimate julen?
Helt i bunn må den være helt fri for omgangssyke hos 
egne barn - dernest en behangelig mix av fri og vakt 
med overvekt av det førstnevnte - senka skuldre, god 
mat og følelsen om at det kan være håp for julen som 
en inkluderende høytid heller enn kjøpsfest og den 
vanskeligste tiden på året for mange.

Beste minne fra vakt i julen?
Gode minner overdøves så veldig av det sterkeste - 
nemlig som fersk LIS  2. juledag på min første vakt 
i spesialiseringsåret, ved medisinsk avdeling Nord-
landssykehuset Vesterålen, med forutgående 4 rød-
dager og full intensivavdeling som jeg hadde ansvaret 
for. Jeg tenkte da at jeg hadde tatt meg vann over hodet. 
Heldigvis er det mobilitet i komfortsonene!

Nyttårsfortsett?
Jeg tenker å øve meg på å bruke samisk språk stadig 
mer - både privat og på jobb!

Marit Karlsen, KautokeinoBenjamin Storm, Bodø
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GRUNNKURS

Grunnkurs A del 2 arrangeres 4. – 7. september
Grunnkurs B arrangeres 21,- 23. mars, 
12. – 14. juni og 8. – 10. oktober
Grunnkurs C arrangeres 17. – 19. april
Grunnkurs D arrangeres 28. – 31. mai

AKUTTMEDISINKURS
Akuttmedisinkurs arrangeres 12. – 14. februar 
(Narvik) og 26. og 27 april (Bodø) Det blir også akutt-
medisinkurs 21. og 22. november (Bodø). Alle tre 
kursene er godkjent av Helsedirektoratet og er åpen 
for legevaktspersonell. 

EMNEKURS
ME-kurs 28. og 29. mai i Bodø
Dagskurs hjerte- og koronar ikke datofestet
Dagskurs diabetes ikke datofestet

Samfunnsmedisinskurs G arrangeres 
24. – 27. september (4 dager)

Turnuslegekurs arrangeres 
15. – 16. mars og 13. – 15. september

KONFERANSER OG SEMINARER
Rekrutterings- og stabilisering Sortland 7. og 8. mai
Oppvekstkonferanse 24. og 25. september i Bodø i 
forbindelse med NORDuka 2018
IA-konferanse 13. og 14. november i Bodø
Sistehjelp 23. april

EKSTERNE KURS 
Oslo legeforening skal arrangere et klinisk emne-
kurs i fysikalsk medisin på MS Finnmarken 19.-
22. april neste år. Strekning Bodø-Kirkenes. Dere 
finner kurset i legeforeningens kurskatalog under 
kursnummer 32121 

KURS I NORMALTARIFFEN, REGNSKAP OG SKATT
Dato: 18.jan 2018   Sted: Nord Universitet, Namsos
Lenke ti påmelding: http://legeforeningen.no/lokal/
nord-trondelag/Nyheter/Moter-og-kurs/KURS-I-
NORMALTARIFFEN-REGNSKAP-OG-SKATT1/

KURS OG 
KONFERANSER 
I 2018 
http://booking.kursinord.no/kursoversikt

Hvilken e-helsestrategi skal Legeforeningen? 
- Offensivt, mener visepresident Christer Mjå-
set. - Få bort plunder og heft først, mener pre-
sident Marit Hermansen.  Ole-Kristian Losvik i 
Direktorat for e-helse frykter at det offentlige 
helsevesen havner bakpå og åpner opp for 
kommersielle interesser.

Av Tove Myrbakk

– Legeforeningen må ta stilling til hvordan de skal for-
holde seg til den digitale utviklingen, mener Losvik, lege 
og funksjonell arkitekt i Direktoratet for e-helse.
Han tror vi fremtiden byr på mange nyttige digitale verk-
tøy som vil gjøre det enklere for pasienter å få hjelp og 
behandling. Samtidig kommer det en haug med unyttige 
som gir totalt ubrukelige data og legger press på legene.
Losvik og Mjåset var skjønt enige om at legene må 
begynne å teste videokonsultasjon i behandlingen, om 
man ikke er i mål med finansieringen ennå.
– Vi må være offensive om det er utfordrende å skue 
langt inn i fremtiden teknologisk, mener Christer Mjåset.
– Plunder og heft må bort. Teknologien må bidra til å 
fjerne tidstyver. Vi må ikke la de store visjonene og de 
store prosjektene stjele oppmerksomheten fra det som 
ligger rett foran oss, mener Marit Hermansen.
Hun er klar på at man må stille krav til teknologibransjen 
på samme måte som med legemiddelindustrien.
Ole Kristian Losvik fra Direktoratet for e-helse frykter at 
det offentlige helsevesen havner bakpå, noe som igjen 
betyr fritt frem for kommersielle interesser.
Stig Slørdal informerte om Helseplattformen som er en 
felles journalløsning for hele helsetjenesten og som skal 
utprøves i Midt-Norge før den breddes ut over hele landet.
– Vi opplever at kommunene har store forventninger 
til plattformen som skal være på plass i 2020 eller 2021.

Legerollen i et 
digitalt helsevesen

Marit, Stig og Christer
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Jeg har som kjent fire unger. 
Hvorav i allefall to er ganske 
så opphengt i høytider og tra-

disjoner. Og det der med tradisjo-
ner er litt vanskelig. For ting blir 
ikke alltid som tenkt i et hjem der 
mamma er kommuneoverlege og 
går tredelt vakt og pappa jobber 
turnus. 

Men jul er viktig. Og her i huset er 
vi alle glade i jul. Og når klokken 
har bikket 24 på kvelden 31.oktober 
og Halloween er avsegstyrt så ret-
tes blikket mot jul. For skal man 
redde jula og få skuta eller jule-
sleden i mål der man vil så trenger 
man å planlegge. 

Punkt nummer en på programmet 
er et julepyntet hus. Utvendig. Vi 
liker julelys. Det er ikke til å stikke 
under en stol. Masse julelys. Og 
helst noe nytt hvert år. I fjor var 
vi helt ute å kjøre. Første søndag 
i advent var huset bare halveis 
pyntet. Den ene lenka hadde lys i 
bare halvparten av led-lysene og 
den sto heller ikke i stil med den 
andre som lyste mye hvitere hvitt. 
Det ble faktisk et eget punkt på 
samarbeidsmøtet med NAV. Tre av 
de NAV-ansatte kjører nemlig forbi 
huset vårt morgen og ettermid-
dag og de uttrykte stor skuffelse 
mandag morgen. Så vi reddet oss 
inn. Det vil si, Henning hang i en 
stige en hel dag og reddet oss inn. 

Lykken senket seg, Isa var fornøyd, 
NAV var tilfredse og det gikk bra. 
Vi går ikke på samme smell i år. 
Allerede står julenisse med slede 
og en blinkende God Jul klar i gan-
gen nede. 

Sødag før første søndag i advent 
settes av til pynting i gangen nede. 
Dette medfører at det må planleg-
ges vaktfri den helga. Det er ikke 
så nøye med vaktfri første søndag 
i advent, da setter vi bare i kon-
takten. 

Det som derimot er viktig er at 
adventskalenderen henger der  
1. desember. Det betyr at mormor  
har sittet ti ganger og pakket inn 

LIVET I CASA DIDRIKSENLIVET I CASA DIDRIKSEN

Jul i Casa Didriksen
Av Laila Didriksen, kommuneoverlege i Gildeskål.

Jula i Casa Didriksen er veldig julete og flott. – Jula og førjulstradisjoner tas på alvor i vår familie, men mulig vi planlegger litt mer for å få det til. 
Turnus, julevakter og fire unger krever det.
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adventspakker 30. november.  
Jeg har lært i årenes løp. Mindre 
gaver, ferdig daterte poser. Men vakt  
30. november utgår. 

Så braker det løs i desember. Det 
er nærmest en umulig oppgave 
å kombinere det å være fire-
barnsmor med det å være lege i 
desember.  Vi snakker julelunch i 
barnehagen, luciafeiring, juleav-
slutninger. Løsningen er å legge 
en ferieuke til uke 50. Barnehagen 
dytter alltid alt inn i uka som har 
13. desember i seg. Jeg hiver meg 
over feriekalenederen så fort den 
kommer i januar og setter et stort 
kryss i uke femti. I fjor klarte tre 
av fire unger å bli syke den uka. Så 
det var på hengende håret at det 
gikk. For når jeg har ei uke fri så 
må jo altså ALT, og da mener jeg 
ALT puttes inn der. Baking, hand-
ling av julegaver, pynting av hus 
innvendig, juleluncher og gjerne 
koking av en rulle. Og julesild. Ikke 
eggesalaten, den må lages nær-

mere julaften. 

Som dere skjønner skal jeg ha ferie 
i uke 50. Julegavehandling helga 
før. Så kommer mamma. Sis-te 
søndag den uka er det jul her. For 
jeg har nemlig vakt fra 21-27. Så 
den eggesalaten må jeg presse 
inn en vaktkveld. Men satser på 
at Eir er klar til å ta over noen av 
de kjøkkensyslene der. Så det blir 
eggesalat. Rulla har vi jukset med i 
år, for vi har to i fryseren fra i fjor. 

Poenget er, tradisjoner er som oss 
som for andre ganske viktig. Men 
mulig at vi planlegger litt mer for å 
få dem til. Og så har vi litt backup. 
For det er slett ikke sikkert jeg sitter 
der når ribba serve-res. Kanskje 
er jeg i et annet hjem der noen 
fikk brystsmerter eller kjempe-
høy feber og kramper. Ungene er 
klar over det. Og det går fint. For 
pappa er her, mormor og morfar 
er her. Og derfor sa jeg tidlig at jeg 
kunne ta hele julehelgen i år. For 

nyttårshelgen er ingen av beste-
foreldrene her. Da hadde det vært 
krise å ha vakt. Nyttårsaften med 
bare pappa liksom. 

I romjula i fjor stakk vi til cam-
pingvogna. Godt mulig vi gjør det i 
år også. Kan hende at det blir en ny 
tradisjon. Siden vi uansett ikke får 
besøk av noen kan det godt hende 
vi tar nyttår der også. SÅ man kan 
jo lure litt på hvorfor vi gidder å 
styre sånn på forhånd.. Fordi det 
må være sånn! Ellers blir det ikke 
jul. 

Så: from all of us, to all of you, a 
merry, merry christmas!

PS: jeg har jo helt glemt å fortelle 
om julekortfotograferingen. Som 
hvert år blir gjort altfor sent slik at 
det har blitt en tradisjon å sende 
kortene ut til påske. Og med fire 
unger….. det sier seg selv. Det blir 
like katastrofe hvert år.. men.. det 
er jo også en tradisjon..
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