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LEDER

Fagre løfter eller bare valgflesk?
I

skrivende stund er det ennå ikke klart hvem som blir landets nye Helse- og omsorgsminister. Det vil overraske mange om det blir
en annen enn Høyres nestleder, Bent Høie. Helse er en så viktig del av regjeringens politikk at det ikke er rom for outsidere. Selv

om Høies bakgrunn er fra reiselivsbransjen har han i så mange år spesialisert seg på helsepolitikk at få har, eller har noensinne
hatt, bedre oversikt ved tiltredelse enn han i denne viktige statsrådsstillingen. I løpet av de siste par årene før valget har han vært
Høyres ubestridte helsetalsmann. Han har gjort seg godt kjent med helseforetak, sykehjem, akutt-tjenester og avtalepraksis. Han
har markert seg som en sentral kritiker av de rødgrønnes helsepolitikk og er uten tvil arkitekten bak flere borgerlige omlegginger
som ganske sikkert vil få flertall i det nye Stortinget. Verken Fremskrittspartiet, Venstre eller Krf har de siste årene hatt talspersoner
som har markert seg i debattene. Dessuten kan det være liten tvil om at Høyres valgfremgang langt på vei må tilskrives partiets
helsepolitikk. Til tross for at Erna Solberg de siste årene har sittet i Stortingets Helse- og omsorgskomité, er det Bent Høies innsats
som har æren for mye av partiets suksess.

F

rP har riktignok signalisert at partiet er motstander av Høyres fanesak, fritt behandlingsvalg, men så vidt vi kan se er det ingen
som har antydet at dette prinsippet er i spill i den pågående hestehandelen om politikk og taburetter.

D

et viktigste helsepolitiske signalet som alle de borgerlige partiene er forpliktet av, er å få ned helsekøene og få tviler på at
blant annet en økning i antallet avtalehjemler både raskt og rimelig vil kunne avhjelpe denne situasjonen. I sommer la Høie,

Sonja Sjøli, Sylvi Graham og Ingjerd Schou et privat lovforslag (dokument 8) i Stortinget med en rekke forslag til rask reduksjon av
helsekøene. Ingen av forslagene fordrer noen radikal omkalfatring av de rødgrønne reformene som har funnet sted det siste tiåret.
Derfor er det heller ingen grunn til å nøle med å innføre tiltakene i forslaget på denne siden av nyttår, selv før den nye regjeringen
går løs på helsereformene til Arbeiderpartiet. Høie har da også offentlig uttalt at disse er de første Høyre kommer til å iverksette
når partiet kommer i regjeringsposisjon.

D

ermed er det grunn til å minne om Høyreforslaget som ble lagt frem i sommer (uten å bli vedtatt). Vi har all mulig grunn til å
anta at følgende vil skje – uten nevneverdig opphold:

1. Regjeringen utarbeider en strategi for å øke antallet hjemler.
2. Regjeringen kommer til å legge vekt på å få til en bedre arbeidsdeling mellom spesialisthelsetjenesten på sykehusene og de i
avtalepraksis
3. Leger i spesialistutdanning vil få veiledet tjeneste i avtalepraksis
4. Avtalespesialistene får et utvidet og forbedret finansieringssystem.
5. Avtalespesialistene vil få rett til å vurdere henvisninger og fastsette individuell tidsfrist for behandling og undersøkelse.

D

et er vanskelig å se at dette på noen måte skulle være i strid med ønskene til den kommende regjeringskoalisjonens andre
store parti, FrP. Selv om partiets politikk på dette feltet ikke har vært særlig i vinden under valgkampen, minner vi om FrP´s

handlingsprogram på dette punktet:
”Legespesialister i privat praksis som har avtale med helseforetak representerer en viktig og effektiv del av spesialisthelsetjenesten.
Vi ønsker å utvide omfanget av avtalespesialister og de diagnosene som de kan behandle. ”

S

elvsagt gjenstår det en rekke uavklarte spørsmål i tilknytning til en avtalespesialistreform. De viktigste
kommer til å dreie seg om rekruttering og forholdet til de Regionale Helseforetakene (dersom de får

bestå). Men det kan være liten tvil om at norske avtalespesialister både forventer og har fortjent en rask
avklaring fra den kommende regjeringen når det gjelder de borgerliges fagre løfter.
Lottelise Folge
Ansvarlig redaktør
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Regjeringsskifte…

Høyre vil satse på
avtalespesialistene
Arbeidet med å øke antall avtalespesialister får topp-prioritet hvis vi kommer i
regjering, sa Bent Høie til Legekunsten like før valgresultatet var et faktum.
Tekst og Foto: Lottelise Folge

Høyre vil øke antallet hjemler for avtale
spesialister og gi dem en mer sentral rolle i
spesialisthelsetjenesten, sier Høie, mannen
som med stor sannsynlighet blir vår nye
helse
minister. Hvor mange hjemler det
blir per år skal bestemmes sentralt, antyder
Høie, men hvem som skal stå for den
praktiske tildelingen er han mer usikker på.
Høyre vil iverksette anbefalingene
om at leger i spesialistutdanning skal ha
veiledet tjeneste i avtalepraksis.
Dette er et arbeid som har pågått i årevis
og har vært gjenstand for mye diskusjon
ikke minst hvem som skal betale hva.
I juni sa statssekretær Robin Kåss til
Legekunsten at HOD har sendt saken
6
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tilbake til Helsedirektoratet og bedt dem
utarbeide en forsøksordning med LIS-leger
i avtalepraksis. Dette arbeidet ønsker Høie
å påskynde.
Høie ønsker også å igangsette et
arbeid med å utvide og forbedre
finansieringssystemene
for
avtalespesialistene.
Bent Høie skriver i sitt dokument at
forbedring i finansieringsordningen for
avtalespesialister har tidligere vist seg å ha
betydelig effekt på ventetid og ventelister
og nevner eksempelet med K-takster for
Katarakt- operasjoner (grå stær), her gikk
ventetiden ned fra 9,2 måneder til 3,7 i
løpet av fire år.

Bent Høie har brukt mye tid på sette seg inn i avtalespesialistenes hverdag.
Her på besøk på ”Havblik” i Arendal i august i år.
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Høie mener at det er behov for en finansiering
mer på linje med de offentlige poliklinikkene.
Han tror at det er først da man får en full
utnyttelse og effekt av de ressursene avtale
spesialistene representerer.
Høie vil igangsette de nødvendige for
beredelsene for at avtalespesialister kan
vurdere henvisninger og fastsette individuell
tidsfrist for behandling og undersøkelse.
Høie mener at hvis avtalespesialistene
skal øke i omfang og bli en mer sentral
del av spesialisthelsetjenesten så bør også
avtalespesialistene kunne være første instans
for vurdering av henvisninger fra fastlegene,
få plikt til å svare innen ti dager– tildele time
for undersøkelse /behandling og fastsette
individuell medisinsk tidsfrist for behandling.
Dette spørsmålet er behandlet i Prop. 118 L
2012-2013.
Han legger til at dette krever at Helseforetakene
har mulighet til å sikre seg at avtalespesialistene
bruker samme prioriteringskriterier som
foretakene og forholder seg til de samme faglige
retningslinjene.

— Høie vil sette mye inn
på å få dette til,
mener PSL-leder Sverre Dølvik
– Hvis så skjer, ser jeg for meg at det kan bli flere avtalehjemler, og åpnes for
finansiering av flere undersøkelsesprosedyrer og behandlingsformer utenfor de offentlige
sykehusene, spår Dølvik.
Han er som de fleste andre ikke overrasket over den borgerlige valgseieren, men sier at
betydningen av resultatet av valget for avtalespesialistene naturlig nok vil være avhengig av
i hvilken grad de vil oppfylle sine vyer om å bruke avtalespesialister og private aktører mer
enn før.
– Tror du på at han vil gjennomføre punktene i dokument 8 slik han har lovet? (se saken
over.)
– Som leder for PSL håper jeg selvfølgelig at det vil skje. Og jeg tror at Høie vil sette mye
inn på å få dette, svarer Sverre Dølvik.
- Hvem bør ha ansvaret for at det kommer flere hjemler?
Dølvik vil ikke at det skal være foretakene som skal ha ansvar for antall og utdeling av hjemler.
Det mener han bør gjøres gjennom et samarbeid mellom Helse - og omsorgsdepartementet
(HOD) og RHF ene.
– Tror du RHF ene vil bli fjernet?
På lengre sikt sannsynligvis ja, siden valgets vinnere har programfestet det. Men det er
antagelig en prosess som vil ta flere år, mener Dølvik. Han minner om at PSL og Legeforeningen
ikke er overbevist om at en nedleggelse av RHF ene nødvendigvis vil være en fordel.
Han mener derimot at det kan være et behov for endringer i strukturen.
– Høie vil igangsette de nødvendige forberedelsene for at avtalespesialister
kan vurdere henvisninger og fastsette individuell tidsfrist for behandling og
undersøkelse. Hva tenker du om det?
– I de fleste somatiske fag prioriterer vi i tråd med forskriften allerede, slik at
forskjellen ikke blir særlig merkbar. Men det er nok del skepsis i våre rekker, særlig
innen psykiatri.

Fristbruddene – en utfordring
Det vil bli departementets jobb å finne fram til hvordan ansvaret for eventuelle
fristbrudd skal håndteres økonomisk, understreker Dølvik. For hvis avtalespesialistene
skal gjøres økonomisk ansvarlig ville ett enkelt brudd kunne være nok til å sende
praksisen ut i konkurs, mener han.

Tidagersfristen og ferie

PSL-leder Sverre Dølvik vil ikke at Helseforetakene skal bestemme
antall hjemler – Det må HOD og RHF ene gjøre, mener han.

Det samme gjelder hvordan ti-dagersfristen skal håndheves i små praksiser der
det kan forekomme fravær i forbindelse med ferie og annet, mener Dølvik. En sak
er å orientere fastlegene i nærområdet om at man er borte. – En annen sak er å
orientere leger fra andre deler av landet, som jeg også får en del henvisninger fra,
forteller Dølvik, – man kan tross alt ikke sette inn annonser i landsdekkende aviser
som kunngjør at man er på ferie, ler han.

LEGEKUNSTEN NR 3 2013

7

NYHETER/AK TUELT

r
e
d
l
i
b
i
e
t
ø
m
s
r
å
L
S
P
Det var en aktiv gjeng PSL’ere som stilte på årsmøte i Oslo. I forgrunnen gynekologene Heidi Høgdahl
og Sverre Sand…

…og heller ingen ting å si på humøret. Fra venstre ØNH-lege Erik Zadig, ØNH-lege i Vesterålen, Oscar Løvdal
lokalforeningstillitsvalgt, medlem av Samarbeidsutvalget i HSØ og spesialistlegeutvalget i Oslo, og anestesiolog og
illustratør i Legekunsten Wenche Sabel.

Like barn leker best: 4 gynekologer har funnet sammen i en velkommen kaffepause. Øverst til venstre: Hilde Sundhagen,
øverst til høyre Kathe Aase, Runa Aabø og Kristina Hernborg Johannessen.
Psykiater Marit Sæbø fikk overrakt et trykk av Ekatharina (russisk
kunstner) som forestilte gudinnen Frøya (etter norrøn mytolog,
gudinnen for kjærlighet, skjønnhet, lidenskap liv og død. Sæbø gikk
ut av styret i PSL etter flere perioder også i fagutvalget. Hun har
blant annet også hatt ansvar for PSL`s nettsider og blir beskrevet
som særdeles dyktig, empatisk og med stor arbeidskapasitet.

24
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Skuespilleren Per Christian Ellefsen underholdt under
banketten med en tekst skrevet av Arne Hjeltnes.

”Gutta” dominerte kraftig på talerlisten under banketten fredag kveld. Fra venstre PSL –leder, Sverre Dølvik, som holdt i trådene. Arild Tandberg. Trond Egil
Hansen, avtroppende leder etter to perioder i Allmennlegeforeningen og tidl. visepresident i Legeforeningen. Aktiv PSL’er gjennom mange år Truls Disen, og
Helge Bengtsson.

Mange var betatt av den unge operasyngende kelneren på Solsiden. Astri Vigen var intet
unntak.

Rundebordspause: Fra v. Møyfrid Kjøllesdal, Erik Midelfart, Trygve Hilmar Kase (med ryggen til), Kathe Aase, Oscar Johan
Skaar, Åsne Romtveit (m/kaffekopp) og Sissel Overn.

På restaurant Solsiden første kvelden:To gamle ringrever i PSL- F.v. Gunnar P. Cramer og
Truls Disen.
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Boots apotek fotograferer føflekker…

Tvilsom praksis,
mener hudspesialist
For et par år siden startet Boots et tilbud til sine kunder om å scanne og vurdere
føflekker. Bildene blir sendt til leger som vurderer føflekken kun på basis av
bildematerialet. Hudspesialist Jürgen Funk reagerer kraftig på denne praksisen.
Tekst og foto: Lottelise Folge

Meget kritikkverdig
Hudspesialisten i Moss er svært oppbrakt og
kan ikke forstå at denne praksisen kan være i
tråd med intensjonene for henvisningspraksis.
– I mitt tilfelle var legen som henviste onkolog,
han er sikkert flink men har ikke peiling på hud,
mener Funk. Henvisende lege oppfordret til rask
undersøkelse på grunn av mistanke om kreft.

Men ingen hadde sett pasienten, alt er basert på
et scannet bilde. Hva gjør man da? spør Funk.

hadde et bilde han ikke visste hva han skulle
gjøre med, mener hudspesialisten.

- Hva er forskjellen på dette og
diagnostisering via telekommunikasjon som
praktiseres i deler av landet?

Ga tilbakemelding
Funk forteller at han skrev brev til professoren
som var ansvarlig for henvisningen og sa at hvis
det hadde vært et apparat som kunne skille en
godartet føflekk fra en ondartet så hadde han
hatt det på sitt kontor. – Disse apparatene er
på trappene, men er på langt nær pålitelige nok
ennå, fastholder Funk.

Den viktigste forskjellen er at der har du
fagfolk som kommuniserer, hvor den ene har
pasienten foran seg, svarer hudspesialisten.
Lange ventelister- må prioritere
Men i denne situasjonen er det ingen leger
som har undersøkt pasienten med det blotte
øyet- fastlegen er ikke involvert - heller ingen
hudlege. Det man gjør er å gå forbi fastlegen,
man får usikre pasienter og skyver andre
pasienter til side på grunn av en angivelig
fare for kreftdiagnose etter en meget tvilsom
diagnostikk, mener Funk.

hudspesialist Jürgen Funk: – Hele henvisningspraksisen går ut
på at pasienten har rett til lege, så kan jeg si nei til dette?

– På toppen av det hele var ”kreften” en helt
vanlig aldersflekk – ikke tegn på noe ondartet.
Men pasienten fikk time i løpet av kort tid fordi
jeg ikke turte noe annet. Funk er overbevist
om at enhver allmennlege som hadde sett
denne føflekken aldri hadde sendt den videre.
Henvisende onkolog gjorde dette fordi han

Jeg skrev også at denne praksisen burde de
slutte med fordi de dummer seg ut, legger han
til.
God butikk
- For første føflekk som avfotograferes på
apoteket må pasienten betale 350.- kroner. For
de følgende 150.- pr. stykk.
Etter min mening må denne typen virksomhet,
hvis den skal fortsette, ikke belastes det
offentlige helsevesenet. – Gå til Volvat og hold
det innenfor det private helsevesenet, oppfordrer
Funk.
Men hele henvisningspraksisen går ut på at
pasienten har rett til lege, så kan jeg si nei til
dette spør den engasjerte hudspesialisten.
LEGEKUNSTEN NR 3 2013
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Oppdaget 100 nye tilfeller
I løpet av 2 ½ år oppdaget kreftlege Dagfinn Øgreid og hans kolleger 100 maligne
melanomer. Takket være SIAscope og Boots apotek. Likevel er flere spesialister
skeptiske.
Tekst og foto: Lottelise Folge

Etter at Boots lanserte tilbudet har over
6500 kunder benyttet seg av muligheten til å
få scannet føflekker ved hjelp av det såkalte
SIAscopet. Likevel stilles det spørsmål om den
diagnostiske metoden og henvisningspraksis.
Ført statistikk
Hvordan har du kommet til tallet 100
maligne melanomer på 2 ½ år?
Vi har definert dem ut fra databasen I Boots
med 40 bekreftede melanomer. I databasen
kundebedrifter ScreenCancer er det bekreftet 42
tilfeller.

at årsaken til misnøyen rundt henvisningene
delvis har sammenheng med måten de henviste
mistenkelige funn på i startfasen, som var en
direkte kopi av henvisningspraksis i England.
–Den var nok litt ”overkill” for å si det det sånn,
innrømmer Øgreid. Han forklarer det med at
når hudlegene hans gjorde funn som de mente
burde utredes eller behandles videre, henviste de
direkte til spesialister både i avtalepraksis og på
sykehus, blant annet til Rikshospitalet.

Vi mangler oppfølgingsdata for cirka 500
kunder, men her anslår vi 30-40 maligne
melanomer ut i fra statistisk erfaring. Vi har
valgt å beregne svært forsiktig estimat på de
siste – derfor anslag på 20 som gir totaltall på
cirka 100, svarer Øgreid.
Fighter med kolleger
– Vi har hatt mange fighter med spesialister
om diagnostikk og henvisningspraksis, sier
Dagfinn Øgreid, som er av initiativtagerne
bak tilbudet. Han har blant annet bakgrunn
som tidligere klinikkdirektør i onkologi ved
Stavanger Universitetssjukehus. Han mener

40
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– SIAscopet er god på føflekker og føflekk-kreft, men er mindre egnet på andre kreftformer og andre typer hudlesjoner, sier onkolog
Dagfinn Øgreid. (Foto: privat)

Har lært
– Det viste seg å være dødfødt, innrømmer
han. En overlege på Rikshospitalet har uttalt
til Legekunsten at de sluttet helt å ta hensyn
til henvisningene fordi de opplevde dem som
useriøse.
–Henvisningene til Rikshospitalet må nok
karakteriseres som en intern arbeidsglipp da
våre serviceinnstilte sykepleiere lot seg overtale
av noen kunder å sende henvisning dit, forklarer
Øgreid. – Den praksisen ble endret da jeg fikk
tilbakemelding på det. Alt i alt vil jeg si at endret
henvisningspraksis var et utsalg av mange
faktorer. Målet var hele tiden å få prøvene
kanalisert til rett vurderingsnivå.
Egner seg til malignt melanom
SIAscopet er god på føflekker og føflekkkreft, men er mindre egnet på andre kreftformer
og andre typer hudlesjoner. De som tar bilder på
apotekene skiller ikke på om det er en føflekk
eller om det er en annen type ikke-pigmentflekk.
Dette resulterer i at man får en del usikre funn,
ifølge Øgreid. – På føflekker og føflekk-kreft der
du har det brune pigmentet er den veldig god,
men på sår og blod og skorper er den ikke så
godt egnet. Og vi har jo ikke helt kontroll på hva
folk går og tar bilder av. Dette medførte at det

FOKUS

av malignt melanom
FAKTABOKS
BOOTS tilbyr denne fototjenesten i 89 av sine
150 apotek i Norge.
Oppgitt pris på første føflekk er 350.- kroner,
deretter 150.- kr. for de neste føflekkene.
Siden tjenesten startet har 6500 personer fått
undersøkt sine føflekker, av disse ble
10 % henvist videre til undersøkelse hos
hudlege. I følge Boots` statistikk har det blitt
oppdaget 40 tilfeller av malignt melanom.

ble sendt en del til spesialist som nok ikke burde
vært sendt, konstaterer onkologen.
Fått gode råd
Dagfinn Øgreid som er medisinsk direktør
og sitter i styret i firmaet ScreenCancer som
markedsfører SIAscope, forteller at de har
rådført seg med både hudleger og fastleger
om den beste henvisningspraksisen. Det har
resultert i at nesten alle henvisningene går
direkte til fastlege med unntak av dem man er
nesten 100 % sikre på er malignt melanom.
— men selv da hender det at vi tar feil, sier
Øgreid samtidig som han slår fast at akkurat det
er de jo ikke alene om.
Andre fordeler med henvisning til fastlegen,
mener Øgreid, er at da kommer pasienten inn i
et system og blir fulgt opp. Fastlegen kjenner de
lokale hudlegene og kirurgene og vet hvor det er
best å sende henvisning videre om de ikke kan
behandles direkte hos fastlegen.
Mange og sterke reaksjoner
Øgreid vet inderlig godt at det er mange
reaksjoner på ideen om å tilby fotografering av
føflekker på apotek. Men han forsvarer tiltaket

og minner om at SIAscopet er prøvd ut i flere
land der forekomsten av malignt melanom
er høy. Land som Australia og New Zealand,
England og Nederland. Scopet er utviklet på
University of Cambridge og har vært under
stadig utvikling og forbedring de siste ti årene. –
Da vi først tok inn apparatet og testet det i noen
av kundebedriftene våre, fant vi skremmende
mange maligne melanomer. Vi rygget nærmest
bakover da vi fant 1 % maligne melanom blant
de føflekkene vi testet, forteller han.
Hvem er best i landet her?
I følge Øgreid har de team både i England og
Norge som vurderer bildene. Mange av dem er
hudleger, men de har også andre leger inklusive
plastikkirurger og onkologer som deltar i
vurdering av bildene. De får fantastiske bilder,
forteller han, 2 mm ned i huden, klare og gode
bilder av blodårer, kollagenmønster, hvor dypt
melaninpigmentet går, osv. Øgreid er klar over
påstander om at SIAscope alene ikke er et godt
nok diagnostisk verktøy.
Det er mer et spørsmål om at man ikke tør å ta
i bruk ny teknologi når det ikke er helt perfekt,
mener han, og scopet oppdager jo ikke 100
prosent av tilfellene, men hvem gjør nå det, spør
han retorisk.
I følge Øgreid stilles korrekt diagnose i ca. 50 %
av melanomene hos fastlegen, hos en dyktig
hudspesialist med dermatoscop ca. 80 %, mens
vi har undersøkelser som viser at SIAscopet
oppdager 90 - 95 % av tilfellene.
– Kan du dokumentere det?
– Diagnostisk sensitivitet for allmennleger og
spesialister for maligne melanom er det gjort lite

på, svarer Øgreid. En grei diskusjonsoversikt på
temaet finnes i Family Practice 1999: Gregor
BE Jemex vol 16, 6, p 619-620 hvor det vises
til studier med diagnostisk sensitivitet for
allmennleger på ca. 50 % (variasjon 17-70 %).
I samtaler med internasjonale hudleger er det en
“common understanding” at den ligger rundt 50 %.
Tar faget vekk fra legene
Øgreid har fått mange reaksjoner fra kolleger
som gir uttrykk for at ved å ta inn pasienter på
apotek tar man faget vekk fra legene. – Til det
er å si at antall hudkrefttilfeller eksploderer
i Norge og dødeligheten er høy og økende.
Det må bety at det som er gjort så langt når
det gjelder malignt melanom har feilet, mener
han. Opplysningskampanjer og fokus på tidlig
diagnostikk har ikke virket. Spørreundersøkelser
som er utført, viser at folk går til apotekene fordi
det er et lavterskeltilbud, tilgjengeligheten er
bedre og det tar kortere tid. Til sammenligning
har noen delstater i Tyskland gratis tilbud annet
hvert år til alle mellom 20 og 60 år om å bli
undersøkt av hudlege. Det tilbudet er det bare
15 % som benytter seg av i følge onkologen.
– Visjonen er å redde liv med dette tilbudet og
resultatene taler for seg selv, mener han.
Henvisning uten å ha sett
pasienten?
Øgreid og hans medarbeidere har fått spørsmål
fra hudleger om det er greit å henvise en pasient
uten å ha undersøkt vedkommende,– og det er
absolutt et legitimt spørsmål, innrømmer Øgreid
som forteller at de har hatt muntlig kontakt med
HELFO som sier at de i utgangspunktet ikke har
noen bemerkninger til dette. – Nå venter vi på et
skriftlig svar etter en juridisk vurdering, avslutter
Dagfinn Øgreid.
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Overlege ved hudavdelingen på Rikshospitalet:

– Stort behov for
avtalespesialister
i Helse Sør-Øst
— Jeg mener nok at flere hudspesialister i avtalepraksis er det som må prioriteres,
sier seksjonsoverlege Nils Jørgen Mørk ved hudavdelingen på Rikshospitalet. Han
etterlyser også et bedre samarbeid med spesialistene utenfor sykehuset.
Tekst og foto: Lottelise Folge

Overlegen mener det er tilstrekkelig antall
spesialister på helseregionens eneste hud
avdeling, slik situasjonen er nå.
Mørk har jobbet som hudlege på Riks
hospitalet i hele sin medisinske karriere,
samtidig som han har en 20 % avtalehjemmel
i form av jobb på kveldstid. Han har vært vitne
til store forandringer i behandlingen av sentrale
hudsykdommer.
To verdener
I dag har Helse Sør-Øst ansvaret for 2.6
millioner mennesker. På slutten av 70-tallet
hadde hudavdelingen på Rikshospitalet 70
senger. Nå har antallet sunket til 14, og til 9
senger i helgene, forteller Mørk.

Tidligere lå en psoriatiker i snitt inne i 3
uker. I dag er pasienten på avdelingen 3-6 dager
og deretter noen dager på Villa Derma der de
får oppfølging før de blir sendt hjem – og til
avtalespesialisten som skal fortsette jobben.
– Hos oss har antall behandlingsdager gått
drastisk ned over tid, sier Mørk. En av årsakene
er at tilbudet på medisiner er blitt bredere, men
også at hudspesialistene utenfor sykehuset tar
over på et tidligere tidspunkt.
Ikke alltid like bra
Overlege Mørk etterlyser et bedre og mer
regulert samarbeid med avtalespesialistene i
regionen. Det er på ingen måte godt nok slik
det er nå og det må nok begge parter ta ansvaret
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for, mener Mørk og legger til at Rikshospitalet
absolutt har en jobb å gjøre.
– Det er svært forskjellig fra område til område
hvordan samarbeidet med avtalespesialistene
fungerer. Noen steder flyter det aldeles utmerket,
andre steder går det tregere for å si det mildt,
sier Mørk som opplever at avtalespesialistene
har for mye å gjøre og er for presset på tid. Da
kan resultatet fort bli at pasientene fra sykehuset
blir et ”pålegg” og en ekstrabelastning i en
allerede travel hverdag. – Nå må noe gjøres og
samarbeidet mellom sykehuset og hudlegene
må formaliseres, sier Mørk. Han tror det er
realistisk å få til møter på kveldstid, eksempelvis
to ganger i året der man legger strategier for
hvordan samarbeidet best kan utføres – en vinnvinn situasjon, mener overlegen.

FOKUS

Bør sette av tid hver uke
Et eksempel på en diagnose der samarbeid er
viktig er pasienter med atopisk eksem.
– Akkurat nå har vi tre pasienter liggende inne
med den diagnosen. Dette er svært dårlige pasienter
og oppfølgingen av dem med lysbehandling,
smøring og kontroller er meget viktig. Da er det
essensielt at avtalespesialistene har timer ledig slik
at de kan overta behandlingen, sier Mørk.
Forpliktelse på sykehuset
Avtalespesialistene bør også ha en forpliktelse
til å se på oppståtte utslett på inneliggende
pasienter på det lokale sykehuset, mener Mørk.
Slik det er nå, kan man få inntrykk av at enkelte
avtalespesialister gjør dette av interesse og godhet,
mens noen svarer at de ikke har tid på grunn av
stor pågang. Han har også opplevd at enkelte leger
kvier seg for å ta inn tidkrevende pasienter som det
er mye arbeid med, men som har lave takster.
Og det vil bli dyrere…
I løpet av relativt kort tid har vi fått en betydelig
høyere levealder med de lidelsene som følger med
(man regner tre måneder lenger levealder for hvert
år som går). Når det gjelder hud er ikke minst
nordmenns reisevaner en viktig faktor.
Mørk forteller at de i løpet av relativt kort
tid har fått en betydelig eldre pasientgruppe på
avdelingen, der mange er ”smekkfulle” av utslett
som han uttrykker det. Tilfeller av hudkreft har
eksplodert og vi har ingen mulighet til å ta unna alt
sammen, sier Mørk som legger til at leggsår også
er en krevende diagnose.

– Tilfeller av hudkreft har eksplodert og vi har ingen mulighet til å ta unna alt sammen, sier Nils Jørgen Mørk

LIS-leger er viktig!
Rikshospitalet skal ta seg av de sykeste
pasientene og samtidig ha en representativ gruppe
pasienter på poliklinikken slik at man kan oppfylle
rollen som undervisningsinstitusjon. Overlege
Mørk legger samtidig stor vekt på viktigheten
av å få utdannet hudspesialister i avtalepraksis.
Rikshospitalet har tilfeller man sjelden ser ute i
praksis og derfor er det viktig at LIS-legene får se
mer av den ”vanlige” dermatologien, mener han.
Han tror dessuten at det å se en velfungerende
avtalepraksis både skaper entusiasme for
rekruttering og forståelse for hvordan avtalepraksis
fungerer. Den forståelsen er kanskje ikke like
velutviklet hos alle sykehuslegene, smiler Nils
Jørgen Mørk.
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Lokal fotodynamisk behandling av basalcellekarsinom:

90 % fortsatt friske
etter ti år
Hudlege og forsker Eidi Christensen har fulgt en gruppe pasienter med
basalcellekarsinom i ti år. – Vi ser gode langtidsresultater av lokal fotodynamisk
behandling, sier hun.
Tekst OG FOTO: Mari Rian Hanger

BCC av nodulær type
Fotodynamisk behandling av basalcelle
karsinom (BCC) har vært vanlig i 10-15 år.
Det er imidlertid ikke mange som har fulgt opp
pasientene over så lang tid.

fikk kun én fotodynamisk behandling. I dag
anbefaler man at pasientene får to behandlinger,
sier Christensen.

- Studien viser at 90 prosent av de som
hadde primær basalcellekarsinom og fikk to
behandlinger med fotodynamisk behandling ble
helbredet, målt etter ti år, sier Christensen.

Fordelen med bruk av fotodynamisk
behandling (PDT) er at resultatet som oftest
blir pent. Basalcellekarsinom dukker ofte opp
i områder som har blitt eksponert mye for sol,
som i ansiktet.

Anbefaler to behandlinger
Studien fulgte 44 pasienter, som ble behandlet
første gang i 1997 eller i 1998. Studien ble
publisert i British Journal of Dermatology i
2012.

- Derfor er det viktig for pasientene at
resultatet blir pent. Men vi vil jo selvsagt ikke
at karsinomet skal komme tilbake, derfor er det
betryggende å se at behandlingen er så effektiv,
sier Christensen.

- Hvis man ser hele utvalget under ett,
var helbredelsesraten 75 prosent. Noen av
pasientene fikk fotodynamisk behandling etter
tilbakefall av sykdommen, og hadde hatt annen
type behandling tidligere (residiv). Andre

Maks to millimeter
I studien skrapte forskerne først vekk det
øverste laget av BCC. PDT er i dag anbefalt
brukt når tykkelsen på basalcellekarsinomet er
maksimum to millimeter, fordi medikamentet
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og lysstrålene har begrenset evne til å penetrere
huden. Karsinomene i studien var også
maksimum to millimeter.

BASALCELLEKARSINOM: Bildet viser et basalcellekarsinom av
nodulær type. Foto: Eidi Christensen

FOKUS

- Grunnforskning innen fotodynamisk
behandling ved basalcellekarsinom ble utført
ved Radiumhospitalet på 1990-tallet. Mye av det
som skjedde der, har internasjonal anerkjennelse,
selv om det også skjedde tilsvarende forskning i
andre land på denne tiden, sier Christensen.
Legene ved hudavdelingen i Trondheim
lærte av Trond Warloe og Ana Solér
ved Radiumhospitalet, og ble den første
hudavdelingen i Norge som på fast basis kunne
tilby pasienter med hudkreft behandling med
PDT.
Flere behandlingsmetoder
I dag tilbyr de aller fleste hudleger PDT, både
i avtalepraksis og på sykehus. Men det er også
flere andre måter å behandle basalcellekarsinom
på.
- Kirurgiske inngrep benyttes for eksempel
hvis basalcellekarsinomet er tykt. Men dette
krever anestesi, og risikoen for arr er større. Det
er også mulig å brenne, ise eller strålebehandle
BCC, sier hun.
Hvilken metode som skal benyttes, avgjøres
etter en helhetsvurdering av pasienten, blant
annet hvor tykt karsinomet er, og hvor i ansiktet
BCC sitter.
- En fordel med PDT, er at det stort sett bare
er de syke cellene som fjernes. Dette er en viktig
årsak til at resultatet blir kosmetisk pent- de
friske cellene beholdes, sier hun.
Skraper vekk
Christensen har i en annen studie behandlet
basalkarsinomer på minst 2 millimeter med
PDT.
- Da har vi skrapt av nokså mye, nærmest
skrellet av slik at BCC ble tynnere. 93 prosent
av behandlingsområdene ble vurdert som kurert
med godt kosmetisk resultat 3 måneder etter
behandling, selv om vi altså skrapte mer iherdig
enn vi vanligvis gjør, slik at PDT skulle virke
best mulig, sier Christensen.
Langtidsdata på denne studien, som involverte
28 pasienter, kommer neste år.
- Enkelte hudleger er noe restriktive med å
skrape for mye, fordi de frykter at det kosmetiske
resultatet kan bli dårlig. Men vår studie viste at

TI ÅRS PERIODE: Forsker Eidi Christensen har fulgt 44 pasienter over ti år. – Hvis man ser hele utvalget under ett, var helbredelsesraten 75
prosent, sier Christensen.

resultatet ble pent, selv om vi skrapte mye, sier
Christensen.

kreves to behandlinger med en ukes mellomrom
ved de fleste basaliomer.

Hun påpeker at det finnes en praktisk veileder
for PDT, og at denne ligger på Norsk forening
for dermatologi og venerologi sine hjemmesider,
og kan være nyttig å ta en titt i.

og hos eldre pasienter kan kirurgi være like

- Viktig å selektere pasientene
Morten Dalaker, hudlege ved Trondheim
hudlegesenter, sier han bruker fotodynamisk
behandling mye.

karsinomer som er tykkere enn to millimeter.

- Men det er viktig å plukke ut de riktige
pasientene for denne behandlingen. Den gjør
seg best på overfladiske basalcellekarsinomer,
og vi bruker det mest i ansiktet og på forsiden av
brystet hos kvinner med krav om godt kosmetisk
resultat, sier han.
Ved tykkere karsinomer, eller hvis de sitter
på steder der det kosmetiske aspektet ikke er så
viktig, benytter han helst kirurgi.
- Jeg har sett en del residiv av karsinomer ved
bruk av fotodynamisk behandling. Dette skjer
for eksempel hvis de er i tykkeste laget, eller
hvis de er på steder hvor denne behandlingen
ikke er så egnet. For eksempel på nesevingene,
sier han.
Han påpeker at det også er en ressurskrevende
behandling, som krever at pasienten kommer
tilbake to ganger samme dag, i tillegg til at det

- Behandlingen kan også være svært smertefull
skånsomt for pasienten, mener Dalaker.
Han bruker ikke fotodynamisk behandling på

- Min erfaring er at jeg da må skrape så mye at
det blir arr, sier Dalaker.

Slik gjorde de det:
Skrapte vekk det øverste laget av BCC
(basalcellekarsinom).
Deretter ble BBC smurt med middelet ALA,
som blir til lysabsorberende stoffer, porfyriner.
Forskerne brukte også dimethyl sulfoxide,
som øker penetrasjonen av ALA ned i hud
Etter tre timers virkningstid belyses
behandlingsområdet

Basalcellekarsinom:

Den vanligste form for kreft hos mennesker
med lys hud
Opptrer ofte på soleksponert hud, som i
ansiktet hos eldre mennesker
Sjelden aggressiv, men kan gi betydelig
morbiditet
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