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Kjære kolleger
Velkommen tilbake etter en bedre
sommer enn på lenge. Minnet er
vakkert, men allerede litt svekket etter
møtet med hverdagens strabaser. Da
tenker jeg ikke at pasientene eller selve
jobben er byrdefull, de fleste leger er
tilfredse med yrket og ser pasientmøtene
som det unike. Det er mer «alt det
andre» som kaster skygger inn i hagen.
Utfordringene er forskjellige, men noen
fellesnevnere finnes. Stadig mer dokumentasjon, skjemaer og merkantilt
arbeid - og et stadig arbeid med
«mekking av egen arbeidsdag». Involvering kalles det fra arbeidsgiversiden;
pruting på vakansbetaling, endring av
tjenesteplaner, kontrakter og omorganisering i stort og smått. Hvor utrolig
mye tid spilles ikke på dette – og hvor
ødeleggende er det ikke for motivasjon og relasjon mellom arbeidsgiver
og ansatt? Det kan også i perioder
mørklegge dette fagets egentlige
privilegier – kanskje ta futten ut av
vår entusiasme for faget?
Men, Norge er et sted i Verden. Våre
problemer tåler ikke sammenligning
med verdens fattiges. Rett nok er vårt
fokus med rette pasientenes og medlemmenes ve og vel, men med dette
nummeret har Of ønsket å løfte blikket
mot horisonter lenger borte. Det er
flere grunner til det.
Ideen til temaet Global Helse kom
opp, fordi man jo kjenner til en god del

ganske store og vellykkede prosjekter
initiert av ildsjeler blant kollegene
rundt i den vide verden. Disse er alene
god grunn til et fokusnummer. Styre
representantene kunne fortelle om
egne ansatte innen hvert RHF som
hadde internasjonale prosjekter som
sin beskjeftigelse og at dette får stadig
større prioritet - til tross for «trange
tider». Ennå mer grunn til å fortelle
om dette – en annen side av det norske
helsevesenet! Of mener dette er viktig
arbeid, det er viktig å ha et internasjonalt perspektiv, ikke bare faglig, men
også et fokus på de groteske forskjeller
i fordeling av goder.
Fattigdom er den største medisinske
utfordringen! Bedring i levekår har
sannsynligvis større effekt på folke
helsen enn enkeltstående medisinske
prosjekter. Vi ønsker med dette temanummeret å kaste lys på en del av det
fantastiske arbeidet mange av våre
kolleger driver internasjonalt, og det
er all grunn til å berømme enkeltper
soners og helseforetaks prioritering
og fokus på dette!
Det er helt klart mange som tenker
på å «gjøre noe slikt», som føler den
altruistiske trangen til å gjøre noe viktig
– for flere. Når man vet at det finnes
uendelig med nød og utfordringer der
ute, trigger det vel nesten alle kolleger,
man kjenner i tillegg forpliktelse, men
det blir bare ikke. Kanskje vil denne

presentasjonen kunne katalysere prosessen for noen og bidra til flere gode
bidragsytere til eksisterende og nye
prosjekter?
Dette har vært et spesielt nummer å
jobbe med, det har strømmet inn med
entusiastiske beretninger og illustrasjoner. Dette engasjerer og gir folk helt
sjelssettende opplevelser og gir folk
nye perspektiver. Selv om vi med dette
bladet bare formidler disse opplevels
ene, håper vi å kunne bidra med
perspektivjusteringer på egen hverdag
– det kan nok være sunt, det og.
En vanlig tenkemåte er at vi «reiser
ned og bedriver uhjelp». Og som Hege
Langli Ersdal og andre påpeker, er
dette overraskende ikke opplevelsen
når man er der og får til gode prosjekt
som baseres på virkelig samarbeid med
dyktige lokale folk som eier prosjekt
ene like mye som «de tilreisende».
Idet hele tatt er det en gjenganger at
dette er samarbeidsprosjekter som
begge parter har utbytte av.
Det dreier seg ikke bare om kliniske
prosjekter innen enkelte fagområder
– det er stor bredde. Videre dreier det
seg like mye om utdanning med utveksling av kandidater, men også utveksling på studentnivå og samarbeid
om utviklings og forskningsprosjekter.
Her er det mye å lese og det er bare å
gratulere med et imponerende engasjement rundt i alle helseforetak!
OVERLEGEN 3-2013
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›› Av Overlegeforeningens leder Jon Helle

Foto: Thomas Barstad Eckhoff

Ny minister må
lytte fra dag én

Ny minister må lytte fra dag én
Å lære av andres feil er klokt. Nå er det enda bedre å lytte til erfarne sykehusfolk.
Men aller først: Vi kan være stolte av
våre medlemmer som gjør en ekstraordinær innsats for global helse, og som
får velfortjent oppmerksomhet i dette
nummeret av Overlegen. Tusen takk til
dere for innsatsen.
Det er nesten med litt flau smak i
munnen jeg så vil uttrykke misnøye
med situasjonen i norske sykehus.
Men selv i en urettferdig verden må vi
kunne ha to tanker i hodet samtidig.
Avtroppende regjering har kjørt en
for stram økonomisk politikk overfor
norske sykehus. Fokus har blitt dreid
over på inntjening og innsparing, og
kjerneverdier som omsorg og kvalitet
har kommet i bakgrunnen. Kritikk har
blitt besvart med skjønnmaling.
Stoltenberg satte inn super-minister
Støre for å rette opp noe før valget. Han
lyttet, og lyttet ganske godt. Etter hvert
kom han med utspill og endringer som
viste at han hadde sett og skjønt noe.
Til og med en del milliarder ble lovet
på tampen. Dette var nødvendige erkjennelser, men ikke tilstrekkelig til å
løse store utfordringer i norske sykehus.
Når frustrasjonen har fått bre seg,
skyldes det at noen har trumfet gjennom uten å lytte i tide til de ansatte
som er nærmest pasientene. Ifølge
Wikipedia er frustrasjon: «En følelse
som ofte fremkalles når man ikke kan
nå et personlig mål. Dette gjør seg i
særlig grad gjeldende hos personer
med høye krav til seg selv eller sin egen
utførelse av en oppgave, men de aller
fleste opplever frustrasjon til tider.
Ofte er mye ansvar, høye krav til seg
4 OVERLEGEN 3-2013

selv eller høye forventninger en årsak
til at frustrasjon oppstår.»
Leger har stort ansvar, høye forventninger til seg selv, og blir møtt med høye
krav og forventninger. Frustrasjonen
oppstår fordi rammebetingelsene ikke
er slik vi trenger for å yte godt nok overfor pasientene. Det må vi bli trodd på.
Neste minister ut i Helse- og omsorgsdepartementet har ikke råd til ikke å
lytte bedre. Han trenger innspill fra, og
samspill med oss for å videreutvikle
spesialisthelsetjenesten. De ansattes
bekymringer og kritikk og forståelse av
faktisk virkelighet må bli hørt og forstått.
En ny regjering gir nye ansikter
og ideer, andre visjoner og en annen
dynamikk. Den trenger ikke på samme
måte forsvare alt som er bestemt før.
Men en ny regjering, som har brukt
misnøye med helsevesenet som middel
i valgkampen, har stor fallhøyde. Det
er skapt forventninger i befolkningen
om bedre helsetjenester. Og det dreier
seg om mye mer enn å forkorte køer.
Her følger noen gratis tips:
Vi trenger ikke:

• Mer sentral overstyring som går
ut over lokal myndighet og reell
medvirkning
• Flere glansbilder som dekker over
reelle utfordringer i sykehusene
• Manglende åpenhet om effekter
og utilsiktede vridningseffekter
av reformer og nye tiltak
• Brutte valgløfter
• Embetsverk som binder ministeren
på hender og føtter

Vi trenger:

• En ledelse i norsk helsevesen som
behersker dialogens og samhandling
ens kunst. Ministeren vil sette stand
arden ved å vise evne og vilje til å
lytte og endre. Vi vil ikke bli avspist
med retoriske grep

››
Spekters oppsigelse
av overenskomsten
• Felles virkelighetsbilde
• Felles erkjennelse av at pasienter og ansatte er
mennesker som skal behandles deretter og ikke
som vare eller produksjonsmidler
• Samsvar mellom oppgaver og ressurser i syke
husene så kapasiteten blir god nok
• Overordnet nasjonal sykehusplan, faglig fundert og
Stortingsforankret, med adekvat finansiering i tide
• God tilrettelegging for behandlerne innad i hver
sykehusavdeling
Det er uro og utålmodighet i sykehusene. Ministeren
må skjønne denne og handle deretter. Overlegene kan
tilby kunnskapene, ferdighetene og kreftene våre. Og
fakta, erfaringer og tilbakemeldinger på godt og
vondt. Til ministeren vil jeg si: Bruk vår autoritet!

Den 14. august sa Spekter opp overenskomsten
mellom Spekter og Akademikerne. Dette fikk
pressen (Dagens Næringsliv) vite før Legeforen
ingen. Et ledd i overenskomsten er den sentrale
legeavtale mellom Spekter og Den norske lege
forening (A2). Oppsigelsen i seg selv er ikke
dramatisk, men måten den ble formidlet på,
er ugrei.

›› Av Jon Helle, Leder Norsk overlegeforening
Spekters begrunnelse for oppsigelsen er at «Spekter ser be
hovet for en grundig gjennomgang av overenskomstens del A2
sammen med Legeforeningen med sikte på endringer ved
overenskomstrevisjonen 2014». Et tilleggsmoment er helse
ministerens pålegg om kveldsåpne p
 oliklinikker.
Legeforeningen er hele året tilgjengelig for kontakt på
ulike nivåer mellom arbeidsgivere og arbeidstakere. Vi er alltid
villige til konstruktiv dialog med Spekter, og det er ofte samtaler.
Det er ikke nødvendig å si opp en avtale med stort oppslag i
media for å få oss i tale.
Det beste grunnlag for gode forhandlingsløsninger er gjen
sidig tillit mellom partene, særlig når man skal inn i utfordr
ende tema. Tillit bygges over tid, ved direkte og god kontakt,
ikke ved det som oppleves som forstyrrende på løsningsrettet
dialog, for eksempel overrumplende utspill i en riksdekkende
avis.
Kveldsåpne poliklinikker er gjennomført innenfor nåvær
ende avtaler på en god måte ved mange sykehus. Gjeldende
legeavtale gir altså allerede nå rom for å avtale utvidet åpningstid lokalt. På steder det ikke er avtalt kveldspoliklinikk, er det
ikke legenes velvilje det står på. Legene er fleksible a llerede.
Hva er så de praktiske konsekvensene for oss? Oppsigelsen
gjelder alle de sentrale og lokale deler av overenskomsten
(A, A1, A2 og B), inklusive vår aksept for å arbeide utover
arbeidsmiljølovens grenser. Men inntil 30.04.14 gjelder
avtalene våre, og frem til da er det altså «business as usual».
Legeforeningen er en profesjonell forhandlingsaktør. Vi
forholder oss også til de valg Spekter tar. Vårt mål er at
partene sammen kan utvikle sykehusene til gode kompetansevirksomheter med et godt tilbud til befolkningen. Det forutsetter investeringer, ikke bare i utstyr og bygninger, men også
i de som arbeider i sykehus. I dialogen med Spekter er vi godt
forberedt. •

Med Legeforeningen
som billett ut i verden
av Jannicke Mellin-Olsen, overlege AIO-A, Bærum
›› Innlegg
sykehus, Vestre Viken HF, samt «mange internasjonale roller»

2010: «Dette må vi snakke mer
om, ring meg!» sier EUs helse
kommissær John Dalli til meg.
To dager senere ser jeg den norske
helseministeren med koffert
bærerne på slep. Hun er innvilget
en kort audiens hos selvsamme
Dalli, og jeg så for meg hvordan de
hadde forberedt innlegget nøye.
Men meg var hun absolutt ikke
interessert i å snakke med da jeg
prøvde å få kontakt .
2013: «Hvor blir det av Jannicke?»
spør statsministeren i Bangladesh.
Jeg skal holde tale sammen med
henne, utenriks- og helsemi
nisteren. Men jeg er blitt beordret
til hotellrommet fordi det er brutt
ut gatekamper. Det er en viss
kontrast til hverdagen hjemme
der jeg kan ha problemer med å nå
frem med gode argumenter på
arbeidsplassen.

S

om flere norske overleger har jeg
påvirkningsmuligheter ute i verden
via Legeforeningens organer. UEMS er
den politiske organisasjonen for de
ulike spesialitetene i Europa. Den
driver lobbyvirksomhet overfor EU,
både sentralt og via medlemslandene.
Spesialitetene har egne «Sections and
Boards», 41 i tallet. I tillegg møtes flere
spesialiteter i «Multidisciplinary Joint
Committees» for felles fagområder,
f.eks. intensivmedisin og smerte
medisin.
Norge er tilknyttet EUs indre marked
gjennom EØS-avtalen. Er du godkjent
spesialist i ett land, blir du det også i
resten av Europa. Spesialistutdanningen
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i anestesiologi tar alt fra fire til syv år i
ulike land. Selv om man kommer ut av
spesialiseringsløpet som «anestesiolog»,
sier det seg selv at kompetansen
spriker. UEMS søker å samordne og
strømlinjeforme utdanningen. Slik
blir det også enklere å flytte mellom
landene.

Det er lærerikt å være med i dette
arbeidet. Det er spesielt morsomt at alle
landene kommer frem til konsensus i
det meste av arbeidet, fra Tyskland til
Portugal, fra Norge til Ukraina. De
årene jeg var president i anestesiologi-seksjonen (EBA) fikk jeg mulighet
til å sette dagsorden. Kolleger fra 35

land samarbeidet om å utvikle nye
kompetansebaserte retningslinjer for
spesialistutdanningen. I mitt fag vil
det ta minimum fem år å oppnå kompetansene vi trenger. I økonomisk harde
tider har myndighetene i flere land
truet med å redusere utdanningen.
Da har vi skrevet brev om at det er

uakseptabelt, og i blant annet Latvia
og Romania var det utslagsgivende for
å snu prosessen.
EBA så også at vi kan spille en rolle for
å styrke pasientsikkerhetsarbeidet i vårt
fag. Vi utviklet «Helsinki Declaration for
Patient safety in Anaesthesiology» i
2010. Den beskriver hvilke roller ulike
instanser har for å sikre at pasientene
er trygge i våre hender. Den ble umiddelbart en suksess. Helt uventet ble den
også veldig populær også utenfor
Europa, slik at blant annet de fleste
landene i Øst- og Sør-Asia og LatinAmerika har undertegnet den. Ikke
alle lands myndigheter har vært like
begeistret for at anestesiologene har
forpliktet seg til å arbeide for bedre
pasientsikkerhet, men da har våre
kolleger «Europa i ryggen». Best i
klassen er faktisk Brasil.
Europa er mer spennende enn
mange tror, men man kan også engasjere seg globalt via Legeforeningens
fagmedisinske foreninger. Verdens
føderasjonen for anestesileger (WFSA)
består av 126 nasjonale anestesilegeforeninger. Den har utviklet seg til en
solidaritetsorganisasjon, der de rike
landene hjelper de fattigere med utdanningsprosjekter. I fire år ledet jeg
utdanningskomiteen. Hver dag ble innboksen fylt av spørsmål fra hele verden
fra kolleger som gjerne ville lære mer.

Min oppgave var å styre de regionale
treningssentrene og koordinere en
rekke opplæringsaktiviteter i alle deler
av verden fra Kenya til Mikronesia,
Bolivia til Mongolia. Nå kjenner jeg
kolleger over absolutt hele verden. Jeg
blir stadig vekk invitert
til ulike kongresser. Jeg har ingen illusjoner om at anestesiologien i andre
deler av verden blir bedre fordi jeg er
på åpningen og lirer av meg noen foredrag. Men jeg ser at det har betydning
på andre plan. Ofte får jeg instrukser
om hva jeg skal si når helsemyndighet
ene sitter i salen. De lytter mer til meg
enn til de lokale. Og vi blir vist frem
som troféer til andre spesialiteter og
til hverandre, det er som vi styrker
selvfølelsen i land der anestesiologi
er lite profilert. Jeg lærer utrolig mye
utenomfaglig i dette arbeidet. Det at vi
er kolleger, er en snarvei til mye dypere
kontakt. Jeg er overbevist om at hvis
folk reiste mer, ville det bli mindre
krig i verden. Dypest sett ønsker vi det
samme, uavhengig av politikk og religion
– å leve trygt og godt med dem vi er
glad i, ha en interessant jobb og sende
barna på skole. Det er nyttig lærdom,
også her hjemme. •
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Legar i Norge, Manchester og Malawi
Mangel på kvalifisert helsepersonell er ein av hovudårsakene til at menneske
verda over ikkje har tilgang til grunnleggande helsetenester. Det utarbeidd
etiske retningsliner for internasjonal rekruttering av helsepersonell og Norge
har hatt ei aktiv politisk rolle i oppfølginga av dette arbeidet. Det inneber og
at Norge må syte for å utdanne nok personell til å dekke eigne behov.

›› Innlegg av Hilde Engjom, leder, Legeforeningens utvalg for menneskerettigheter, klima og global helse
«Det finst fleire legar frå Malawi
i Manchester enn i Malawi.»
Denne og tilsvarande utsegner opp
summerer eit svært samansett bilete
der mangel på kvalifisert helsepersonell
på ulike nivå fører til mangelfull tilgang
til grunnleggande helsetenester i mange
låg- og mellominntektsland. Slåande
bokstavrim og enkle formuleringar er
bra for bodskapsformidlinga, sam
stundes er grunnlaget sjeldan referert
og for Malawi sin del faktisk feil. (1)
Skeivfordelinga på verdsnivå er
imidlertid høgst reell. Strukturreformer i mange låg-inntektsland på 80talet reduserte statlege funksjonar,
også for helse. Aukande globalisering
på 90 talet bidrog i tillegg til at helsepersonell reiste ut av heimlandet for å
arbeide.(2)
Dette var hovudtema for WHO sin
årlege rapport (WHR) i 2006. På bakgrunn av tilgjengeleg talmateriale berekna WHO at det mangla 4 millionar
helsearbeidarar på verdsbasis. Dette er
lite samanlikna med totalt 59 millionar
tilsette i helsesektoren, men svært
ulikt fordelt. Figuren er henta frå
WHR 2006 og viser regional sjukdomsbyrde og andelen av verdas
helsearbeidarar på helsepersonell
på aksane, helseutgiftene avspeglar
seg i sirkelstorleiken.
WHO og Global Health Workforce
Alliance har utarbeidd etiske retnings8 OVERLEGEN 3-2013

liner for det globale samarbeidet, både
rekruttering og mottakarlanda si plikt
til å sikre utdanning og arbeidsforhold
i heimlanda. Desse retningslinjene vart
vedtekne i World Health Assembly i
2010 og norske styresmakter har hatt
ei aktiv rolle i arbeidet med å følge
dette opp.(3, 4) Legeforeninga drøftar no
utkast til både ny nasjonal sykehusplan
og nye modeller for spesialisering. I
dette arbeidet bør vi følgje dei interna-

sjonale avtalene Norge har vore
med å utforme og bør ta høyde for at
personellbehovet kan dekkast gjennom
grunn- og vidareutdanning i Norge.
Fordeling i landet, særleg mellom by
og distriktsområde er også ei stor og
uløyst utfording. Rekruttering til forskingsprosjekt, globale helseinitiativ
og frivillige organisasjonar og privat
praksis kan og utgjere viktige grunnar
til personellmangel i offentlege helse-

Det finst fleire legar frå Malawi
i Manchester enn i Malawi
Hilde Engjom

institusjonar utan at helsepersonell
reiser til utlandet. Høve til å drive
private helsetenester har blitt framheva som eit viktig verkemiddel for
å halde på høgt utdanna personell
samstundes som ein unngår stor auke
i offentlege lønnsutgifter. Andre vel å
arbeide på landsbygda for å ha tilgang
til offentleg bustad og kunne drive
jordbruk for sal eller eige forbruk. (5)
Utdanningskapasitet

For å oppnå naudsynt dekning berre
innan kyndig fødselshjelp og vaksinasjon mot meslingar vart det berekna at
57 land mangla 2.4 millionar helsearbeidarar per 2006. Grunnleggande
helsetenester innan andre fagområde
vil medføre eit tilsvarande større behov.(6) Utdanningskapasitet, men også
organisering av helsetenesta, tilgang til
fagleg «påfyll», lønns og arbeidsforhold har vore viktige element i drøftinga av ulike løysingar. Dette er sentrale
tema som WHO og fellesorganisasjonen Global Health Workforce Alliance
har arbeidd med etter 2006.(7) Helsepersonell for framtida var og tema for
ei arbeidsgruppe som offentleggjorde
sitt arbeid i Lancet i 2012 (2) Kunnskap
og ferdigheter, saman med evne til
etisk refleksjon og evne til teamarbeid
vert løfta fram som sentrale utdanningsmål. Eit fåtal av land i Afrika har
tilstrekkeleg kapasitet til å utdanne
nok helsearbeidarar. (6)

Det har vore stor merksemd knytta
til utdanning av lek-personar i lokalsamfunnet eller helsepersonell på
lågare nivå. Dette krev og at helsearbeidarane er ein del av heilskapen og
har rett kunnskap, eit fagleg nettverk,
tilstrekkelege ressursar og ikkje minst
god leiarskap og administrasjon.(5)
Samarbeid om spesialistutdanning
og kvalitet i kliniske tenester

Betre utdanning og betre innhald i
helsetenesta har vore målsetjinga for
fleire modellar for samarbeid mellom
helseinstitusjonar i vestlege land og
låg- og mellominntektsland. (8) Ein av
desse, Esther-nettverket, bygger på eit
fransk initiativ knytta til HIV/AIDS.
Modellen vart vidareutvikla i Norge
som ei plattform for samarbeid mellom
helseinstitusjonar frå 2008. Fleire
norske helseforetak deltar i samarbeidsprosjekt. Evaluering av dei første
åra med dette arbeidet påpeiker at
det er naudsynt med meir klarare mål
og strategisk retning. Det vil og vera
ønskeleg med tydelegare indikatorar
som kan vurderast under og etter prosjekta.(9) Fleire av prosjekt har som
hovudmål å støtte arbeid med rutinar
og behandlingskvalitet ved samarbeidsinstitusjonen i låg-inntektslandet.
(10, 11)
Andre har arbeidd målretta med
spesialisering, mellom anna innan
kirurgi og nevrokirurgi .(12, 13) Dette
programmet er finansiert med bistands-

midlar og er i liten grad samordna
med den moglege nytteverdien for
dei norske helseforetaka som deltek.(14)
Samstundes gir forankringa i institusjonane ei ramme for personleg engasjement som i større grad sikrar
kontinuitet og innhald.
For norske legar synest det å vera
nokre utfordringar som går att; høve til
å få permisjon frå arbeidsgjevar, lengda
på opphaldet og ikkje minst godkjenning av tenesta som teljande til spesialisering. Tidlegare kunne LiS be om ei
førehandsvurdering frå spesialitets
komiteen, dette fall bort då Helsedirektoratet overtok ansvaret og ein kan
dermed ikkje vite om tenesta kan vera
teljande før ein søker endeleg god
kjenning. Den årlege norske konfe
ransen for global helse (Globvac) vert
i år arrangert i Bergen og har implementeringsforskning og prioritering
som hovudtema; korleis velje mellom
og iverksetje tenester som har dokumentert effekt? Legeforeninga vil bidra
i ein parallell sesjon der vi drøftar
erfaringar med institusjonsbasert,
klinisk samarbeid . Globvac-konfer
ansen finn stad 16 og 17 oktober og er
godkjent som teljande kurs for alle
spesialitetar. Lenke til påmelding finn
du i kurskatalogen og på forskningsrådet sine nettsider.
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Utval for menneskeretter, klima og
global helse

Utvalet vart skipa i 2012 då menneskerettsutvalet, utval for global helse og
klimautvalet vart slegne saman.
Menneskerettsutvalet har ein lang
tradisjon for internasjonale samarbeidsprosjekt.(15) Utvalet for global
helse hadde arbeidd med å formidle
og legge fram kunnskapsgrunnlaget
for Legeforeninga sin politikk knytta
til migrasjon og legemangel samt samarbeid om utdanning. Desse er nyleg
gjennomgått og oppdaterte. Utvalet vil
og drøfte korleis klimatiltak kan gi
betre folkehelse og redusere sosiale
skilnader i helse.
Utvalet arbeider med helse som
grunnleggande menneskerett, både i
og utanfor Norge. Frå 2011 har vi
delteke i planlegging av samarbeid
med Malawi Society for Medical
Doctors (SMD). Malawi fekk eige medisinstudium frå 1991, og norske styresmakter har støtta både medisinsk
grunnutdanning og etter kvart fleire
program for spesialisering.(16, 17) Det har
vore relativt vanleg å reise ut av Malawi
for å få slik teneste, noko som også
kjem fram i medisinstudentane sine
framtidsplaner(18).
SMD har som målsetjing å vera eit
nettverk for fagleg og etisk diskusjon,
arbeid med helsepolitiske spørsmål og
arbeidsforhold. Det er særleg naudsynt
å styrke sekretariatet for at SMD kan
fungere både for dei tillitsvalde og for
medlemmene. Vi var tre frå Legeforen
inga som deltok på SMD sitt årsmøte
i slutten av juni. Innleiingane på årsmøtet omhandla både etikk og rett til
helsehjelp, legars velferd og helse og
utdanning innan nevrokirurgi i Lilongwe. Malawiske styresmakter etterspør
og innspel fra legane om finansiering
av helsetenesta. Arbeids- og lønnsforhold ved offentlege sjukehus høyrest
og ut til å bli eit særs viktig tema. Det
nystarta Malawi Doctors Union som er
registrert som fagforening for legar i
Malawi, men med få tillitsvalde å ta av
er fleire av dei aktive representert i det
nye styret i SMD. •
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«Three men and one leg»
Jeg har min medisinerutdanning og spesialisering i gynekologi fra et av
verdens rikeste land; Norge. Norge har den friskeste befolkning og de mest
demokratisk fordelte helsetjenestene i hele verden. Det er ikke sosial status,
etnisk tilhørighet, kjønn eller inntekt som bestemmer om du får leve eller dø.
av Margit Steinholt, daglig leder,
›› Innlegg
Tromsø Mineskadesenter Universitetssykehuset Nord-Norge – Tromsø

F

or oss som vokste opp i etterkrigstidas optimisme og fellesskapstenkning, er det lett å glemme at alle
våre privilegier ikke kom av seg sjøl og
at de kan fjernes med et pennestrøk.
Dette blir jeg påmint om hver gang jeg
besøker mine venner og kolleger i
Kambodsja. Hver gang jeg kommer
tilbake til Norge blir det stadig verre å
skulle forholde seg til medias og en del
politikeres klaging over hvor dårlig det
står til her i landet. Jeg i ferd med å bli
ei sint gammal tante som bare vil skrike
ut: «Dere veit ikke hvor godt vi egentlig har det!»
Tromsø mineskadesenter (TMC) har
drevet opplæring av legfolk og helsepersonell på landsbygda i Kambodsja
siden 1996 sammen med partner
Trauma Care Foundation, Cambodia
(TCF-C). Nordvest- Kambodsja var og
er et område med enorme mengder
landminer og klasevåpen etter tiår med
krig og konflikt, og fokuset de første
årene var derfor prehospital traume
behandling. Fra 2004 ble basal fødselshjelp inkludert i programmet. Resul
tatene er svært gode, og dødeligheten
både blant både mineskadde og gravide
og fødende har gått drastisk ned. (1)
Fra 2004 og fram til 2009 jobbet jeg
hovedsaklig med opplæring i fødselshjelp. Sammen med min gode kollega
og tolk Chandy reiste vi rundt og kurset
jordmødre og en og annen kirurg på
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helsesentre og lokalsjukehus på landsbygda. Vi fant snart ut at fattigdom er
hovedårsaken til at mødre dør under
fødsel - familiene har rett og slett ikke
råd til å betale for jordmorhjelp, transport til helsesenter og eventuelle
medisiner eller blodoverføringer. Når
utdannet helsepersonell i tillegg behandler fattige pasienter spesielt fra
minoriteter svært dårlig, velger mødrene heller å føde i landsbyen sammen
med de hun stoler på. Og som en kvinne
sa til oss: « Det er gratis å dø heime...»
Denne problematikken er kjent de
fleste steder i verden, og gratis helsetjenester av tilstrekkelig kvalitet i forbindelse med svangerskap og fødsel er
eneste farbare vei for å sikre verdens
kvinner trygghet.
De siste årene har jeg hatt anledning
til å jobbe mer med sosioøkonomiske
tiltak. Gynekologen er nærmest blitt
samfunnsmedisiner! Våre kambodsjanske kolleger veit at sjøl om man redder
livet til en mann etter at han hadde gått
på ei mine, er dette ikke nok. Familien
er brått uten forsørger, og en bonde
med bare ett bein er ubrukbar på rismarkene. Funksjonshemmede har
tradisjonelt hatt svært lav status i
Kambodsja, og siden det er fattigfolk
som i utgangspunktet lever på den minelagte landsbygda, vil en familie synke
helt til bunns på den sosiale rangstigen
når hovedforsørger blir lemlestet.

Tidlig rehabilitering av mineskadde
ved hjelp av foreløpige proteser (ITP)
gjør at mange amputerte er tilbake på
jordene etter bare 3 - 4 uker. Foreløpige
proteser avlaster amputasjonsstumpen
mens den gror, og siden pasienten er
tilbake i full aktivitet så raskt etter
skaden, går både den fysiske og psykiske
rehabiliteringa svært fort. For de fleste
mineskadde er det ikke skaden i seg
sjøl som er hovedbekymringen, men
det faktum at de ikke kan forsørge
ungene og familien sin. I motsetning til
i Norge fins det ingen trygdeordninger,
og utgifter til helsehjelp er en av hovedårsakene til at småbønder må gå fra
gård og grunn (2).
I løpet av 2013 har TCF-C satt opp et
lite verksted i Sam Loth; et område der
30 % av de voksne mannfolka er ampu-

terte etter mineskader. De tre som
jobber på verkstedet er som overskrifta
sier «tre mann og bare ett bein». To er
dobbeltamputerte og den tredje har et
bein igjen. Fra å være isolerte og utstøtte, driver disse karene nå et lite
samfunnssenter der andre amputerte
kan få reparert og laget nye proteser av
plastrør og tre, og ikke minst kan funksjonsfriske kjøpe tjenester som sveising,
lading av batterier osv. Mine nye helter
har også opplæring i speilterapi mot
fantomsmerter etter at en entusiastisk
enbeint canadier syklet innom dem for
noen måneder siden! (meandmymirror.
org) , og rundt verkstedet vokser det nå
opp småskalabutikker som selger egg,
kylling og frukt.
Da jeg i 2009 tok avgjørelsen om å
forlate en fast jobb i Helse Nord for å

bruke tida mi på internasjonalt arbeid,
var det med spenning i magen. Det var
imidlertid også en lettelse over å kunne
forlate et helsevesen som etter mi
mening går i feil retning med mer og
mer markedsstyring.
I så henseende er det paradoksalt at
jeg i hovedsak jobber i Kambodsja der
privatisering av helsetjenester nesten
er tatt til det absurde. Bare du kan
betale får du også det aller beste både
når det gjelder pasienter og personell.
Resultatet er katastrofalt for de som
ikke kan slå i bordet med penger
- de er overlatt til seg sjøl.
Derfor er de tre mannfolka med bare
ett bein og alle de andre jeg kjenner i
Kambodsja mine helter! De gir seg ikke
sjøl om alt ser umulig ut, og styrken
hos menneskene slutter aldri å overraske meg. De har gitt meg en innsikt
og forståelse som jeg alltid bærer med
meg og som jeg skulle ønske mange
andre fikk del i. Vi som vant i lotteriet
og fikk leve og bo i Norge i dag og ikke
for hundre år siden; det er ikke fordi vi
fortjener det, men bare fordi vi hadde
griseflaks..... •

Les mer:

1. Husum H, Gilbert M, Wisborg
T, Heng YV, Murad M. Rural
prehospital trauma systems
improve trauma outcome in
low-income countries: a prospective study from North Iraq
and Cambodia. J Trauma
2003;55: 466-470.
2. Whitehead M, Dahlgren G,
Evans T. Equity and health
sector reforms: can low-income
countries escape the medical
poverty trap? The Lancet, 2001
358: 833–6
3. www.traumacare.no
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Helsesamarbeid mellom
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
og Nordvest Russland
U

niversitetssykehuset Nord-Norge
HF, UNN, har siden 1992 hatt et
formalisert samarbeid med helsevesenet i Nordvest Russland. Før år 2002
var det basert på avtaler inngått av
Troms fylkeskommune og etter helseforetaksreformen i 2002 ble avtalene
formelt inngått av Helse Nord RHF.
Fram til 2002 var samarbeidet preget
av nødhjelp, mens det siden er blitt mer
likeverdig kompetanseutvikling. Etter
hvert er det også utviklet forskningsprosjekt sammen med russerne. I perioden er
det gjort et stort nettverks- og relasjonsbyggings arbeid. Det skjer stadig organisatoriske endringer på begge sider og nye
relasjoner må hele tiden bygges opp.
Prosjekter:
Hjertekirurgi

I 1994 startet vi et prosjekt med Bysykehus nr. 1 i Arkhangelsk for å lære kirurger
der åpne hjerteoperasjoner. Dette har
vært svært vellykket og i dag er de et av
Russlands beste hjertesentre. Etter hvert
har vi sammen med fagpersoner fra
Rikshospitalet i Oslo lært dem å operere
barnehjerter. Vi har også sammen med
fagmiljøet ved OUS hatt de med til
hjertesenter i London for å lære å høste
biologiske hjerteklaffer. Det er utviklet
fagregister etter norsk mønster. Det er
hjertekirurg Mons Lie som har vært
hovedfagpersonen i dette prosjektet også
etter at han flyttet til Ullevål sykehus.
Brukt medisinsk utstyr

UNN ble i 1999 bedt av HOD om å lede
et prosjekt med å samle inn brukt
medisinsk utstyr til Nordvest Russland.
Utstyret ble samlet inn fra sykehus i
hele landet og satt i god stand før det
ble overført til Murmansk, Arkhangelsk
og Karelen. Prosjektet er nå avsluttet.
Prosjektleder ved UNN
var Magne Johnsen
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Sykepleie

Tidlig i samarbeidet med Arkhangelsk
så vi at de brukte sykepleierne på en
annen måte enn vi i Norge. Det ble
derfor startet prosjekt på sykepleierutvikling, både faglig, organisatorisk og
ledelsesmessig. Dette er et av de mest
langvarige samarbeidstema som vi har.
Det er nå utviklet flere utdannings
moduler som russerne bruker, og det
er oversatt mye faglitteratur.
Prosjektleder ved UNN har
vært Trine Utkilen Sørensen
Psykiatri

Vi har over lang tid gjennomført prosjekter innen psykiatri, hovedsakelig
med fagmiljøene i Arkhangelsk. Det
har vært prosjekter på psykose, selvmord, rus og spørsmål knyttet til organisering, forskning og fagutvikling.
Prosjektledere ved UNN har vært
Tore Sørlie og Tordis Sørensen Høifødt
Barnemedisin

UNN har i lang tid hatt samarbeid
med Regionsykehuset for barn i Arkhangelsk. Vi har spesielt arbeidet
innen feltene nyfødt- og fortidligfødt
medisin og barnekreftsykdommer.
Prosjektleder ved UNN har vært
Gunnel Axelson og Tore Stokland
Laboratoriemedisin

UNN har vært med på flere laboratoriemedisinske prosjekter. Russerne har ikke
gjennomført helautomatiserte analyser
på samme måte som oss. Vi har lært opp
fagfolk i Arkhangelsk på analysemetoder
innen: mikrobiologi, patologi, medisinsk
genetikk og medisinsk biokjemi. Vi vil
spesielt nevne mikrobiologi med overvåkning av multiresistente bakterier
samt patologi med immunhistokjemi.
Prosjektledere ved UNN har vært
Gunnar Skov Simonsen og Irene Lund

Smittevern

Innenfor smittevern har vi hatt et stort
opplæringsprosjekt. Vi har oversatt vår
smittevernhåndbok og avfallshåndbok
til russisk. Vi har også deltatt i seminar
om håndtering av medisinsk avfall.
Prosjektleder ved UNN har vært
Guri Albrigtsen og Bengt Dahl
Rehabilitering

UNN har hatt et langvarig samarbeid
om rehabilitering av MS pasienter. Etter
hvert også slagpasienter og trafikkskadde og multitraumatiserte pasienter.
Prosjektleder ved UNN Geir Nilsen
Arbeids- og miljømedisin

Vi har samarbeidet med fagmiljøer i
Kirovs i Murmansk fylke om arbeid i

›› Av rådgiver Magne Johnsen, UNN

kaldt klima og spesielt om vibrasjonsskader. Dette har ført til et større
Kolaarktic prosjekt sammen med fagmiljøer i Umeå, Oulo og St. Petersburg
om gruvearbeideres helse.
Prosjektleder ved UNN Morten
Skandfer og Kjell Ingemar Rödin
Infeksjonsmedisin

Vi har lenge hatt prosjekter innen
infeksjonssykdommer. På 90 tallet var
det knyttet mot difteriepidemien i
Russland. På 00 tallet dreide det seg
om seksuelt overførte sykdommer. Her
samarbeidet vi med Olafiaklinikken i
Oslo. Det har også dreid seg om HIV
og ko-infeksjoner som tuberkulose,
virale hepatitter og lignende i Murmansk.

Det er gjennomført flere opplæringsprogrammer ved universitet i Arkhangelsk.
Prosjektleder ved UNN Vegard Skogen
Anestesi

Sammen med Universitetet i Tromsø
har flere russiske leger tatt sin doktorgrad i Tromsø.
Dette har medført mange publika
sjoner og god forskning. En av student
ene er nå leder for anestesiaktivitetene
på Bysykehus nr 1 i Arkhangelsk.
Prosjektleder Lars Bjertnes

Etablering av lokale nettverk, still
bildenettverk, videokonferanser, fjernundervisning og flere fagspesifikke
prosjekter. Her kan nevnes hjerte
linken, eNOMAD, tuberkulose, akuttmedisin og nå pågår et opplærings
program av helsearbeidere i fjerntliggende distrikter i Nenets autonome
område hvor det hovedsakelig bor
reindriftsutøvere.
Telemedisin er et av de største samarbeidsområdene vi har med Nordvest
Russland.
Kontaktperson
Svetlana Manankova Bye

Telemedisin

Fra 1996 har det vært gjennomført
mange prosjekt innen telemedisin og
e-helse.
OVERLEGEN 3-2013

15

UMOJA

– utvikling av ultralydutstyr
og undervisningsprogram
for jordmødre i Afrika
››

Av Sturla H. Eik-Nes, seksjonsoverlege/professor
og Eva Tegnander, jordmor/førsteamanuensis
Nasjonalt senter for fostermedisin, St. Olavs Hospital, NTNU

Bakgrunn

I år 2000 besluttet De forente nasjoner
å definere 8 sentrale mål som innen 15
år tok sikte på å forbedre forholdene i
verdens ressurssvake land vesentlig
vedrørende fattigdom, utdanning,
foster- og barnedødelighet, mors sykelighet som følge av svangerskap, HIV/
AIDS, malaria og tilgjengelig vann med
god kvalitet. Alle 189 medlemsland
sluttet seg til de definerte «United
Nations Millennium Development
Goals», dessuten et tyvetalls frivillige
organisasjoner verden over. Umojaprosjektet vender seg til problemene
definert i tusenårsmålene vedrørende
foster- og nyfødtdødelighet og mors
helse under svangerskapet.
Nasjonalt senter for fostermedisin
(NSFM) ved St. Olavs Hospital/NTNU
har siden 1997 hatt funksjon som
WHO-utdanningssenter innen ultralyddiagnostikk i gynekologi og obstetrikk. Denne funksjonen ble delegert
fra WHO via Helsedepartement og
Utenriksdepartementet til NSFM/
NTNU. Gjennom funksjonen har
NSFM organisert og drevet utdanningsprogram i Østblokklandene etter
jernteppets fall, Murmansk, Singapore,
Filippinene, Thailand og Midtøsten.
I 2002 uttrykte «Chief Director of
Maternal, Child, Women’s Health and
Nutrition» ved Helsedepartementet i
Pretoria, Sør-Afrika, interesse for å
introdusere en formell utdanning i
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ultralyd på grunnivå for jordmødre
som arbeidet i perifere områder som
under Apartheid-tiden hadde blitt
neglisjert når det gjaldt helse for
gravide og nyfødte. Vi ble kontaktet
via WHO. Etter råd fra Helsedepartementet ble KwaZulu-Natal (KZN), en
av de ni provinsene i Sør-Afrika, valgt
ut til prøveprosjektet. I KwaZulu-Natal
er jordmødrene ansvarlige for omtrent
80% av svangerskapsomsorgen og 60%
av fødslene. De må stort sett greie seg
selv og har liten hjelp fra leger som
ofte er fraværende eller tilstede bare
midlertidig. En del av president Nelson
R. Mandelas politikk gikk ut på å satse
på jordmødre for å bedre perinatal
helse ut fra den vurdering at jord
mødre har vist seg å representere
stasjonær, stabil arbeidskraft.
NSFM etablerte i 2002 samarbeid
med Nelson R. Mandela School of
Medicine, University of KwaZuluNatal (UKZN), ved King Edward VIII
Hospital i Durban og har siden hatt
universitetet som hovedbase. NTNU
har i stor grad støttet NSFM med
prosjektet og det er i tiden etter oppstart etablert formell kontakt mellom
NTNU og University of KwaZuluNatal som muliggjør kommunikasjon
på akademisk toppnivå, så vel som på
studentnivå, med tanke på såkalt utenlandssemester og mulighet for å skrive
hovedoppgave. Tilsatte ved NSFM/
NTNU er engasjerte i undervisningen

på Nelson R. Mandela School of Medicine og har faste årlige undervisningstimer i gynekologi og obstetrikk og
vitenskapelig skriving.
Denne akademiske kommunikasjonen
har så langt ført til Heidi Gilstads dokt
orgrad «Obstetrical ultrasound expertise
as manifest in encounters between
midwives and pregnant women. A case
study from KwaZulu-Natal in South
Africa» 2012. Morten Dreier tok sin
Master’s Thesis ved NTNU i 2012
«User-centered design in rural South
Africa: How well does current best
practice apply for this setting?».
Medisinerstudentene Olav Dankel
og Hans-Jakob Hunnes fullførte sin
«Student’s Thesis»
«Losing life while giving life. A review
of hypertensive maternal mortality in
South Africa in the period 1999 – 2007
and the challenge of reducing it
through improved guideline implementation» i 2012.
NSFM utviklet et 24 ukers undervisningsprogram for jordmødrene i KZN
og det første kurset ble holdt i 2004.
Jordmødrene ble i tiden etter fullført
studium fulgt opp, en oppfølging som
hadde primær verdi for jordmødrene,
men også representerte stor læreverdi
for oss ved NSFM med tanke på å
videreutvikle programmet.
I evalueringsfasen lærte vi de første
årene mye om hvor dårlig medisinskteknisk utstyr laget i og for industri-

En av prosjektjord
mødrene ved NSFM,
Gerd Inger Lånke,
demonstrerer bruk av
et standard ultralyd
apparat for en gruppe
jordmødre ved Lower
Umfolozi District War
Memorial Hospital i
KwaZulu-Natal.

land, fungerte i ressurssvake land.
Utstyret var for sensitivt og defekter
førte ofte til full stopp i bruk. Vi startet
en systematisk registrering av hvilke
feil som oppstod. Utstyret var også for
komplisert å bruke for et personale
som under sin utdanning ikke hadde
teknisk bakgrunn og heller ikke kultur
for å omgås elektronikk med mange
innstillingsmuligheter. Vi brukte forholdsvis mye tid på å undervise i bruk
av utstyret.
Videre utvikling av prosjektet

Erfaringene fra jordmødrenes interesse
for og nytte av ultralyddiagnostikk
var god, men i 2008 ble det klart for
oss at eksisterende ultralydutstyr var
lite egnet til klinisk bruk i de røffe,
tøffe omgivelsene. Undervisningen
som måtte til ble for omfattende og
tidkrevende for jordmødre med minimal teknisk bakgrunn. Vi innså at vi
måtte tenke nytt for å kunne utdanne
nok jordmødre til å oppnå full utnytting av den informasjonen som ultralyd
gir i svangerskapsomsorg i ressurs
svake land. Dette krevde innovasjon
av teknisk utstyr.
I samarbeid med et ultralydfirma
utgått fra NTNU, Aurotech AS i Tydal,
utviklet vi en prototype for bruk i
ressurssvake land. Ultralydapparatet
Umoja var kompakt, robust - «elephant
proof», tålte spenningsvariasjoner fra
80 til 400 Volt, aksepterte å bli kjørt på

gamle dieselgeneratorer som finnes
overalt i Afrika, kan tilpasses 12 volt
bil og 24 volt lastebilbatteri. Apparatet
hadde en særs kraftig prosessor og
kunne veksle mellom å fungere som
ultralydapparat og en PC som inneholdt tilpasset undervisningsmateriale
til selvstudium, prosedyrer, en om
fattende bildedatabase til bruk under
pågående skanning og hjelpemidler en
jordmor trenger i sitt arbeide. Det var
også et mål å kunne produsere utstyret
billig nok uten tap av bildekvalitet.
Prototypen ble testet i tiden 2008 2010 og dannet grunnlaget for ut
vikling av nytt utstyr.
Nåværende prosjekt

Basert på erfaringene fra prototypene
er det nå utviklet et helt nytt konsept
av ultralydutstyr tilpasset bruk i ressurssvake land. Prosjektet har støtte fra
Samarbeidsorganet Helse Midt-Norge
og utvikles i et samarbeid mellom
NSFM ved St. Olavs Hospital, Institutt
for sirkulasjon- og bildediagnostikk og
MI-Lab ved NTNU og dessuten i tett
samarbeide med det internasjonalt
ledende ultralydfirmaet GE Vingmed
AS i Horten. Umoja bygger blant annet
på Vscan, et ultralydapparat presentert
av GE Vingmed AS i 2009. Vscan ble av
Time Magazine rangert som nummer
14 «amongst the most important innovations in 2008». Parallelt med tre
pågående tekniske doktorgrader og

Prosjektnavnet «Umoja» er et Swahili ord
og står for samarbeid, «unity», «working
together toward good». Her er Eva og
kollega Nomusa ved Hlabisa Hospital i
vennlig diskusjon ved lunsjbordet.

post doc’s, arbeides det med utvikling
av undervisningsprogrammer tilpasses
bruk av det nye apparatet.
Erfaringene så langt med implementering av ultralyd innen svangerskaps
omsorgen i et ruralt område i Sør
Afrika har vært positive både fra et
klinisk og organisatorisk perspektiv.
Det kunnskapsbaserte grunnlaget for
å bruke ultralyd er etablert i ressurs
svake land, men det legges nå opp til
randomiserte kontrollerte kliniske
studier med det nye utstyret for å
evaluere konsekvensene av å introdusere ultralyd i et ruralt område. •
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Gjennom institusjonelt samarbeid bidrar
St. Olavs Hospital og Det medisinske fakultet
til å styrke helsetjenesten i Nepal
St. Olavs Hospital i Trondheim og Det medisinske fakultet (DMF)
ved NTNU har de siste to årene satt et større fokus på global hel
se både innen forskning og utdanning. Aktiviteten har vært kon
sentrert til noen få samarbeidsland: Nepal, Sierra Leone, Malawi
og Sør-Afrika. Allerede i 2007 signerte DMF en avtale med Dhulik
hel Hospital / Kathmandu University om et tett samarbeid for å
bidra til kapasitetsbygging ved institusjonene.

Innlegg av Elin Yli Dvergsdal,
››rådgiver
i global helse, og Ingunn
Harstad, overlege i lungemedisin,
ansvar for koordinering av
Nepal samarbeidet

G

lobal helse er en felles satsing
mellom St. Olavs Hospital og
Det medisinske fakultet og en del av
integreringen mellom sykehuset og
universitet. I satsingen vektlegges at
forskning, undervisning og klinisk
virksomhet skal bidra til å løse de store
globale helseutfordringene. Det er ansatt
en rådgiver ved DMF som koordinerer
satsingen på global helse sammen med
helseforetaket og stillingen er initialt
finansiert av samarbeidsorganet mellom
Helse Midt-Norge RHF og NTNU.

Nepal

St. Olavs Hospital og DMF etablerte et
samarbeid med Dhulikhel Hospital /
Kathmandu University(KU) i 2007. I
perioden 2008-13 har tolv vitenskapelig ansatte ved DMF og klinikere fra St.
Olavs Hospital besøkt Dhulikhel Hospital/KU for å undervise studenter,
etablere forskningssamarbeid og kurse
sykehusansatte. Samarbeidet dekker et
bredt spekter av disipliner, blant annet
basalfag (molekylær biologi), akutt
medisin, mor- og barn helse, psykiatri,
immunologi, samt ulike undervisningsmetoder.
Et annet aspekt ved samarbeidet er
studentutveksling. Hensikten med
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utvekslingen er at medisinstudentene
skal få verdifull praksis de ikke ville
fått i Norge og en dypere forståelse for
lokale forhold og kultur i utvekslingslandet. Samtidig vektlegges at de skal
bidra aktivt og positivt inn i den dag
lige klinikkdriften som de er en del av
i praksisperioden.
Det er også flere pågående ph.d prosjekt ved Dhulikhel Hospital/KU hvor
kandidatene er tatt opp på ulike ph.d
programmer ved DMF. På denne måten
ønsker en å bygge opp forskningskapasiteten ved institusjonen i Nepal. Per i
dag har de ingen forskerutdanning,
men på sikt er planen at de skal drive
forskningen selv. Utstyr til en molekylærmedisinsk lab er donert fra St. Olavs
Hospital og etablert ved Dhulikhel
Hospital/KU etter et sterkt ønske fra
Kathmandu University helt fra samarbeidet ble startet i 2007. Personell som
gjør analyser og drifter laboratoriet er
opplært ved St. Olavs Hospital og
DMF.
Eksempler på forskningsprosjekter

Akuttmedisin
Det har vært lite fokus på akuttmedisin
i lav- og mellominntekts land. Men det
er viktig for helsepersonell ved syke-

huset å få praktisk trening og da er
simulatortrening et godt alternativ.
Medisinsk simulering er trening både i
tekniske- og ikke-tekniske ferdigheter
ved hjelp av en simuleringsmodell i
klinisk relevante situasjoner. Vår samarbeidspartner uttalte et tydelig behov
for praktisk trening på akutte situasjoner. Derfor reiste ansatte fra akutt
avdelingen ved St. Olavs Hospital for
å holde kurs i å håndtere kritisk syke
pasienter.
Erfarne studenter og/eller nyutdannede leger og leger i spesialisering ble
trent i håndtering av kritisk syke nyfødt og voksne. Personell fra St. Olavs
Hospital brakte med seg modeller
(baby og voksen), et video-kamera og
bærbar PC. Ved hjelp av disse verktøyene ble det definert scenarier i sykehuset hvor en bruker utstyr en har og
er kjent med. Det viktigste verktøyet i
denne pedagogiske tilnærmingen er å
evaluere teamarbeid, lederskap og
praktiske ferdigheter i en debrifing
med deltakerne hvor en bruker videoopptaket for videre diskusjoner. Før
scenariene ble gjennomført fikk deltakerne tre relaterte forelesninger i behandling av og håndtering av kritisk
syke barn og voksne. Tilsammen 60-80

Les mer om forskningsaktiviteter
og engasjement innen global helse
ved Det medisinske fakultet og St.
Olavs Hospital: www.ntnu.no/dmf/
forskning/global-helse

helsearbeidere ved Dhulikhel Hospital
har gjennomgått slik simulatortrening.
Prevalensstudie av hodepine,
angst og depresjon
– befolkningsundersøkelse i Nepal
De vanligste av hjernens sykdommer,
som hodepine, angst og depresjon,
medfører store lidelser og tap av
produktivitet, men de blir likevel
neglisjert i mange land.
Med utgangspunkt i vårt samarbeid
med Nepal har ansatte ved avdeling for
Nevrologi ved St. Olavs Hospital tatt
initiativet til den første landsdekkende
befolkningsundersøkelsen av hode
pine, angst og depresjon som blir
gjennomført i Sørøst-Asia. Nepal er
blant de fattigste og minst utviklede
i verden, med små ressurser i helsevesenet. De dramatiske forskjeller i høyde over havet og i sosioøkonomiske
forhold gir unike muligheter til å undersøke betydningen av disse faktorene. Forskningsprosjektet vil også registrere faktorer av betydning for generell
helse, inkludert blodtrykk, livskvalitet,
sosioøkonomisk status, fedme, alkoholbruk, røyking og bruk av narkotika. De
endelige målene er å redusere menn
eskelig lidelse og samfunnsmessige

kostnader. To nepalesiske ph.d kandidater er engasjert i prosjektet.
Basert på studier fra andre deler av
verden ser man at angst, depresjon og
hodepineplager er tre av de viktige
årsakene til funksjonshemming. Som
et produkt av dette prosjektet vil det bli
laget forslag til intervensjoner (pedagogiske, atferdsmessige, terapeutiske slik
som optimal bruk av effektive medikamenter og unngåelse av overforbruk, og
forebygging). For første gang vil sykdomsspesifikke instrumenter for diagnostisering og vurdering av sykdomsbyrden bli tilgjengelig på nepali.
Vold i nære relasjoner mot gravide
kvinner i Nepal og Sri Lanka.
Det overordnede formålet med studien
er å øke kunnskapen hos helsepersonell om hvordan helsetjenesten til
gravide kvinner som har vært offer for
vold i Nepal og Sri Lanka kan forbedres.
Dette vil bli gjort ved å se på intervensjoner og gi opplæring til personer som
utfører svangerskapsomsorg for å forsøke å redusere sykelighet og dødelighet.
Prosjektet ledes av en professor i
kvinnehelse ved DMF. Forskningsrådet
har støttet prosjektet med betydelige

midler. Det er blant annet to ph.d
stipendiater som vil være knytte til
Dhulikhel Hospital.
Screening av livmorhalskreft i Nepal
WHO anbefaler at kvinner i alderen
18-69 år bør screenes for livmorhals
kreft hvert tredje år i utviklingsland.
I Nepal får bare 2,4% av kvinnene et
slikt tilbud. Det er mangel på fore
byggende strategier mot livmorhals
kreft og det mangler et landsom
fattende systematisk screeningprogram for livmorhalskreft. Dette
gjelder særlig på landsbygda.
En gynekolog fra vår samarbeidspartner i Dhulikhel skriver nå doktorgrad på utfordringene ved et screening
program for livmorhalskreft på landsbygda i Nepal.
Oppsummering

Samarbeidet mellom DMF og Dhulikhel Hospital/KU startet i Nepal og har
gradvis blitt mer omfattende. St. Olavs
Hospital har også blitt med i samarbeidet. En bør ha et langsiktig perspektiv
når en inngår et slikt institusjonelt
samarbeid og stadig vurdere hva som
er realistisk og nyttig for å styrke kapasiteten. •
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19

››

Av Brynjulf Ystgaard,
overlege kirurgisk avdeling, St. Olav,
styremedlem CapaCare
Håkon Bolkan, LIS kirurgisk avdeling,
St. Olav, styreleder CapaCare

Kirurgi og global helse
Global helse

Hva er global helse? Lancet prøvde
i en artikkel fra 2009 (Jeffrey Koplan
og medarbeidere) seg med denne definisjonen: «..an area for study, research
and practice that places a priority on
improving health and achieving equity
in health for all people worldwide».
Det er ikke unison aksept for denne
definisjonen heller, avgrensing mot
beslektede fagområder som samfunnsmedisin og internasjonal helse er kanskje ikke helt krystallklar, og definisjonen er på ingen måte kortfattet. Men
den er operativ og inkluderer det nødvendige politiske aspekt ved å fokusere
på likhetsprinsippet. Tidsperspektivet
i dette arbeidet er viktig, mange organisasjoner driver et prisverdig nødhjelpsarbeid. I krigs- og katastrofe
sammenheng er dette nødvendigvis
tidsbegrenset, organisasjonene må
frigjøre ressurser for neste nødssitua20 OVERLEGEN 3-2013

sjon. Dette kan etterlate mottagerne
av nødhjelp i en enda vanskeligere
situasjon enn før den akutte situa
sjonen, i tillegg til at de materielt kan
risikere å komme verre ut enn før
nødssituasjonen, vet de nå også hva
de går glipp av. Mange organisasjoner
arbeider for å løse dette problemet,
blant annet ved å donere det med
brakte utstyret til lokale organisa
sjoner, fortrinnsvis statlige. Dette er
ikke bestandig like enkelt. Bruk av utstyret forutsetter et visst nivå av teknisk
infrastruktur, noe som ofte ikke er tilfelle. Skal det donerte utstyret fungere,
forutsetter det også en organisasjon
som fungerer, uten den ødeleggende
korrupsjon man ofte finner.
Hjelpearbeid – hvor og hvordan

To faktorer er nødvendige, det må
for det første eksistere et hjelpebehov.
Å bedømme dette er ikke så enkelt,

verken subjektive eller objektive kriterier er til å stole på bestandig. Har man
valgt en lokalisasjon og investert betydelig med ressurser i dette området,
vil man også gjerne være sikker på at
dette er funksjonelt over tid. Krig og
sosial uro er den største trusselen.
Politisk stabilitet er viktig når man
ønsker å bygge opp egen, nasjonal
kapasitet, noe som er den eneste fornuftige løsning. Dette forutsetter et
politisk system man har tiltro til. Man
må også bestemme seg for hva man
driver med; humanitær støtte til befolkningen i et område eller støtte
arbeid for bestemte politiske beveg
elser. Begge deler kan selvfølgelig
forsvares, med et unntak. Militær bruk
av helsearbeid som belønning for en
«korrekt» politisk holdning saboterer
forsøkene på et politisk nøytralt,
humanistisk hjelpearbeid. Slik
«Hearts and minds» politikk er kjent

Inngangspartiet til Masanga hospital

siden Malaysia på 50-tallet, men
aldri vært brukt i slikt omfang som nå
i Afghanistan. Dette gjør humanitært,
nøytralt hjelpearbeid i krigs- og konfliktsituasjoner svært vanskelig.
Emosjoner og behovsvurdering

Det er gjort mange forsøk på å tallfeste helsetilstander for å kunne gjøre
sammenligninger på tvers av sykdomsgrupper og geografiske områder. Disse
forsøkene har stadig blitt bedre. Men
tall har kun en begrenset emosjonell
effekt, enkeltskjebnene er det som
virkelig berører oss. Disse skjebnene
blir primært formidlet av bilder på
TV-skjermen. Slike bilder er med på å
redusere avstanden mellom oss og de
andre, og bidrar til en ekte globalisering. Vi som har arbeidet under ulike
forhold, sitter i tillegg igjen med personlige opplevelser. Dette kan være en
tidlig morgen i tørketiden i Vest-Afrika,

temperaturen har fortsatt ikke nådd et
uutholdelig nivå. Bak sykehuset høres
fortvilete skrik fra pårørende, for andre dagen på rad. Denne gang er det et
barn som døde. Dagen før var det en
ung kvinne som døde av Lassa-feber,
etter et raskt sykdomsforløp. Noen
episoder egner seg bedre til å framkalle
sinne, et sinne man ikke kan gjøre noe
med. For å utføre amputasjoner på
mujahedins i Afghanistan måtte man
be klanlederen om tillatelse. Enkelte
klanledere mente at vi var vestlige
agenter ute etter å invalidisere krigerne hans, og sa nei. Vi gjorde da det vi
kunne gjøre, men klarte ikke å for
hindre at unge menn døde av infiserte
skuddskader. Urettferdigheten kommer også til uttrykk på andre måter. På
et sykehus i Vest-Afrika ligger ei 12 år
gammel jente. Hun fikk poliomyelitt
for et år siden og er nå lammet fra livet
og ned. Og dette kunne vært unngått

med et vaksinasjonsprogram, et program som enkelte steder i verden blir
bekjempet med våpen i hånd.
Datagrunnlag

Er alt da bare elendighet? Nei, tvert i
mot. Det har aldri vært bedre. Ifølge
The Economist har andelen mennesker
under fattigdomsgrensen aldri vært
lavere. Lancet publiserte i 2012 et forsøk på å komme til en realistisk opp
fatning av den globale helsesituasjon.
I 2005 forelå det dødsattester for 18.8
av de totalt 51.7 millioner dødsfall dette
året. Disse attestene kan være av høyst
variabel kvalitet. Så angivelse av usikkerhetsmargin er viktig, beregningsgrunnlaget er langt fra sikkert. Hovedkonkl
usjonen er dog sikker: Forventet levealder har økt kontinuerlig og substansielt
i perioden 1970 til 2010. Framgangen
har variert, både over tid og mellom
forskjellige land og verdensdeler.
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1990-tallet var et dårlig tiår, hendelser
som folkemordet i Rwanda, sultkatastrofen i Nord-Korea og HIV-epidemien
medvirket til at gjennomsnittlig leve
alder dette tiåret økte med bare 1-2 år,
mot 8-9 år for de andre tiårene. Noen
land har i perioder opplevd redusert
kjønnspesifikk overlevelse, som Ukraina
og Zimbabwe. Regelen er likevel at
aldersspesifikk mortalitet er betydelig
redusert. Småbarnsdødelighet (<5 år)
har gått ned mer enn 60 % over disse
40 årene. Afrika sør for Sahara er
unntaket, men dette har sin årsak i et
betydelig økt antall fødsler. Mortali
teten for denne gruppen har der økt
med 45 % men antall fødsler har økt
med 179 %. Generelt har den aldersspesifikke mortaliteten for kvinner
blitt mer redusert enn for menn,
spesielt hos unge voksne. Dette, sammenholdt med redusert barnedødelighet og bedret kontroll med de store
infeksjonssykdommene, har fått mange
til å fokusere på ikke-smittsomme
sykdommer, også for yngre voksne.
Skadetilstander som følge av voldshandlinger og trafikkulykker er eks
empler på dette, og en av grunnene til
at kirurgi de siste årene har fått høyere
prioritet også i fattige land. Dette kan
imidlertid endre seg fort, med nye
influensamutasjoner fra Østen eller
multiresistente tuberkelbasiller fra
Russland. Men for tiden synes det
svært formålstjenlig å arbeide for å
gjøre kirurgi tilgjengelig for den van
lige mann og kvinne, også i Afrika
sør for Sahara.
Kirurgi i Sierra Leone

CapaCare ønsker å styrke det kirurgiske tilbudet i Sierra Leone. Landet
avsluttet i 2002 en borgerkrig som
ødela det meste av infrastruktur, inkludert de fleste sykehus. Ifølge FN’s
utviklingsindeks for 2013 er Sierra
Leone rangert som nummer 177 av 187
land og har noen av de dårligste helseindikatorer i verden. Forventet levealder var i 2012 på 45 år, under 5 års
barnedødelighet på 20 % og en mødredødelighet hvor litt under 1 % av alle
fødsler ender med at mor dør. En befolkning på 5,7 millioner ble i 2009
betjent av totalt 10 kirurger fordelt på
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Ingrid Høye fra St Olav underviser på Masanga

landets 17 offentlige sykehus. I 2008
ble det på alle landets offentlige sykehus registrert kun 1700 kirurgiske
operasjoner, ortopedi og obstetrikk
medregnet. Behovet for kirurgi i Sierra
Leone er således betydelig. CapaCare’s
holdning er at dersom kirurgiske
tjenester skal bli tilgjengelig for storparten av befolkninger må det bygges
systemer basert på lokale ressurser
og myndighetenes egne premisser.

landets distrikts sykehus gjort av legeassistenter. Hva så med kvaliteten? Det
er ikke gjort randomiserte kontrollerte
studier, men en meta-analyse av 6
ikke-randomiserte studier som inkluderte 16 018 keisersnitt evaluerte forskjeller mellom obstetrikere og lege
assistenter. Det var ikke mulig å påvise
noen forskjeller når det gjaldt mødre-
dødelighet eller perinatal død.
Capacare

Jobbglidning

I et global helse-perspektiv fikk jobb
glidning på mange måter sin renessanse
under HIV epidemien på 90 tallet da
det i løpet av få år ble nødvendig raskt
å utdanne helsearbeidere til å styre
antiretroviral behandling for millioner
av HIV positive sør for Sahara. WHO
omfavnet og promotertekonseptet, og.
fulgte opp i 2012 med nye anbefalinger,
denne gang spesifikt mot mor-barn
helse hvor man blant annet anbefaler
at godt trenete «legeassistenter» kan
gjøre keisersnitt. Jobbglidning i
kirurgien er ikke ukjent i Øst-Afrika
hvor flere land har trenet sykepleiere
og legeassistenter til å gjøre kirurgi
allerede i flere 10-år. Mosambik startet
i 1984. I 2002 ble 90 % av all kirurgi på

CapaCare er en nystartet medisinsk
humanitær organisasjon med utgangspunkt fra kirurgisk avdeling ved St. Olavs
Hospital. Organisasjonen ønsker å drive
med medisinsk kapasitetsbygging og
opplæring av helsepersonell i områder
dette mangler. Hovedaktiviteten til
CapaCare er et kirurgisk opplæringsprogram i Sierra Leone hvor unge leger
og legeassistenter trenes til å kunne
gjøre de mest livsnødvendige kirurgiske
og fødselsrelaterte inngrepene. Vi bruker
dokumenterte erfaringer fra Øst-Afrika
og ønsker å innføre det i Vest-Afrika.
I vårt kirurgiske opptreningsprogram gjennomgår leger og legeassist
enter fra Sierra Leone (som i utgangspunktet har en 3-årig helseutdannelse
på linje med sykepleiere) en praktisk

men og har nå turnustjeneste. I snitt
deltok de to på 558 kirurgiske prose
dyrer i løpet av sine 2 år i programmet.
Alle studentene har i programmets
varighet deltatt i 5511 kirurgiske inngrep. Dette er et svært høyt tall tatt i
betraktning at det nasjonale volumet
av kirurgi i 2008 var på 1700 inngrep
i offentlig sektor. Kandidatenes rolle
i disse operasjonene har vært som
observatør (25,1 %), assistent (40,2 %),
direkte supervisert (13,1 %) og indirekte
supervisert (21,6 %) operatør. De
vanligste prosedyrene kandidatene
har deltatt i har vært lyskebrokk (30,3
%), keisersnitt (16,4 %) og eksplorativ
laparotomi (6,2 %). Vi arrangerte 6
rotasjoner med trenere i 2011, 8 i 2012
og vil ende med 10 i 2013. Årlig har vi
dedikert ultralydskurs og traume
kirurgisk kurs med operasjoner på
gris.
Og meg i samme situasjon

Veien videre

og teoretisk opplæring på 2 år. Vårt mål
er at denne gruppen om 5 år skal kunne
håndtere 85 % av alle kirurgiske og
obstetriske akutt pasienter på distrikts
sykehusene i Sierra Leone. Vi bruker
samme strategi i Sierra Leone som her
hjemme for å beholde høykvalifisert
folk i distriktene. Ved å utdanne landsbygdas egne sønner og døtre, mener vi
at det øker sjansene for at de også vil
virke i disse områdene i framtiden.
Opplæringsprogram

Hver tredje måned innrulleres 2 nye
kandidater i treningsprosjektet. All
teoretisk undervisning legges til
Masanga-sykehuset, sentralt i Sierra
Leone hvor vi har godt samarbeid med
en dansk organisasjonen som driver
sykehuset. Hver kandidat blir undervist i 6 teoretiske moduler som dekker
basiskunnskap i anestesi og akuttmedisin, ortopedi og skader, gynekologi og
fødselshjelp og 3 kirurgiske moduler:
Generelle kirurgiske prinsipper, Magetarm kirurgi og Nyrer og urinveier.
Dette oppsettet og curriculum er utarbeidet av WHO’s globale kirurgienhet
6 måneder av den første praktiske
opptreningen skjer alltid ved Masangasykehuset. Her blir studentene evalu-

ert og tatt ut av treningen dersom de
ikke finnes egnet. Etter de første 6
måneder blir kandidatene utplassert
på andre sykehus i Sierra Leone med
tilstrekkelig kirurgisk og obstetrisk
aktivitet og kompetanse. Vi har nå
knyttet til oss 8 andre sykehus som
partnere i prosjektet og har dermed
muligheten til å eksponere våre stud
enter til et stort antall kirurgiske fødselsrelaterte prosedyrer. Disse 8 sykehusene
er spredt ut over hele landet
Et sentralt element i prosjektet er
opplæring ved hjelp av besøkende
kirurger/gynekologer, anestesipersonell og post-/operasjonssykepleiere.
Vi gjennomfører 8-10 rotasjoner i året
av 3-6 ukers varighet. Dette personellet
blir rekruttert fra Norge, Danmark,
Holland og England.. Etter endt utdanning eksamineres treningskandidatene
skriftlig og muntlig av spesialister i
kirurgi og obstetrikk fra Sierra Leone.
Disse eksaminatorene er utpekt av
helseministeriet. Treningen avsluttes
med 12 måneder
Foreløpig resultater (tom mars 2013)

Siden januar 2011 er 17 studenter innrullert i programmet, 16 legeassistenter
og 1 lege. 2 studenter har passert eksa-

Innen 2017 skal vi ha opplært 30 legeassistenter og unge leger i Sierra Leone.
Prosjektet har på kort tid overstått
flere vanskeligheter. Å innhente til
latelser til at en ny yrkesgruppe skal
få gjøre kirurgi har ikke vært enkelt.
Prosjektet er nå integrert i helseminist
eriets planer og den initiale skepsisen
vi møtte blant legekollegiet blir mindre. Det er fortsatt utfordringer. Den
nye yrkesgruppen trenger et akkredi
teringsorgan og det må lages et system
som utøver bedre kontroll med den
kirurgiske virksomheten. Et slikt
system finnes heller ikke for legene i
dag og det blir viktigere når volumet
av kirurgi øker i årene som kommer.
Prosjektet finansieres i dag av
Kavlifondet, Lions club og private
givere. •

Nyttig lenke:

www.capacare.org
Tidsskriftet nr. 15-2013,
side 1618-1620.
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Cytostatikakurane er hengt opp og pasientane får infusjon. Ocean Road i Dar es Salaam er det einaste
medisinske senter for kreftbehandling i Tanzania og det einaste spesialiserte kreftsjukehuset i Aust-Afrika.

- Vi tjener på internasjonalt arbeid
Haukeland universitetssjukehus har gjennom mange år utviklet et bredt og godt
samarbeid med flere sykehus i Afrika.
Mona Høgli Haukeland universitetssjukehus
›› Av Kommunikasjonsdirektør Alle
bilete Haukeland universitetssjukehus

- Dette er en vinn-vinn-situasjon som
Haukeland har mye igjen for, sier
administrerende direktør Stener
Kvinnsland.
Det har vært mange ildsjeler ved
Haukeland universitetssjukehus som
har hatt en lang rekke flotte prosjekter
i ulike land i Afrika gjennom tidene.
I 2003 vedtok styret i Helse Bergen at
Haukeland skulle opprette Avdeling
for internasjonalt samarbeid (AIS).
Bakgrunnen for dette, var å sikre en
god drift av de eksisterende prosjekt
ene og utvikle strategier for oppstart av
nye prosjekter. Stener Kvinnsland var
arkitekten bak den nye avdelingen.
- Det var viktig å få gode strukturer
rundt prosjektene. AIS skulle ta seg av
alle formaliteter og praktisk administrasjon, så kunne ildsjelene få lov til å
være fagfolk innenfor sin spesialitet og
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vie seg til pasientbehandling, sier
Kvinnsland. Avdelingen fikk også i
oppdrag å utvide det internasjonale
samarbeidet til å omfatte større deler
av sykehuset.
- I tillegg var det viktig for oss å
legge opp prosjektene slik at de kunne
få større nytteverdi for vår egen organisasjon. Skal et slikt internasjonalt
være bærekraftig over tid, så må vi
sørge for at dette er et samarbeid bygd
på gjensidighet. Og vi ser stadig vekk at
både vi og våre partnersykehus har noe
å lære av hverandre, sier Kvinnsland.
Det har vært en kraftig vekst i det
internasjonale engasjementet og i
antall prosjekter i de ti årene AIS har
eksistert. Per i dag er det 18 ulike
prosjekter i gang i Etiopia, Malawi,
Tanzania, Zanzibar pluss to i Nepal.
(Se egen faktaboks)

- Vårt mål har vært å bidra til ut
danning av spesialister og andre grupper
helsepersonell. Vi har utviklet ulike
utdanningsmodeller, og har inngått
samarbeid med sykehus i India og
Sør-Afrika. Der møter de problem
stillinger og infrastruktur som er mer
likt det de må forholde seg til når de er
ferdig utdannet, enn om de skulle fått
sin utdanning her hos oss, sier
Kvinnsland.
Langsiktighet er også et viktig stikkord for arbeidet i AIS. Aktiviteten har
tidligere vært helfinansiert av eksterne
midler, i hovedsak Fredskorpset og
NORAD. I 2010 vedtok styret i Helse
Bergen en ny strategiplan for det internasjonale arbeidet ved Haukeland.
Samtidig ble det bestemt at sykehuset
skulle bidra med noen økonomiske
ressurser inn i AIS.

Det er ingen ambulansetjeneste på Zanzibar. Alle syke og skadde
pasienter kommer gående, syklende, liggende på et lasteplan, eller
som her; på tvers av en moped.

- Bakgrunnen for det, var behovet for
litt mer langsiktighet i arbeidet. Da vi
var helt prisgitt ekstern finansiering fra
år til år, var vi også prisgitt endringer i
satsningsområdene til våre eksterne
samarbeidspartnere. Nå har vi en liten
økonomisk grunnmur som vi selv rår
over, og det gir oss større muligheter
til å inngå langsiktige avtaler med våre
partnersykehus, sier Kvinnsland.
Per i dag, er det inngått avtaler med 7
sykehus i ulike land i Afrika. Det internasjonale samarbeidet har som mål å bedre
helsetjenestene til befolkningen både i
områdene rundt partnersykehusene i sør
og til befolkningen som sokner til Haukeland universitetssjukehus.
- Det er en utbredt oppfatning at «vi
drar ned for å hjelpe dem». Sannheten

På Zanzibar ved Mnazi Mmoja Hospital er dialysebehandling i
planleggingsfasen enno. Nytt pediatribygg som også vil innehalde ein
hemodialyse enhet med 6 dialysemaskiner. Byggingen vil starte i høst.

er at vi får uendelig mye igjen! Våre
fagfolk som reiser ut, får ny og unik
kunnskap og kompetanse med seg
hjem. De får «mengdetrening» på tilfeller som vi sjelden ser her hjemme.
Det betyr at de blir dyktigere til å behandle de pasientene de møter her
hjemme, for eksempel fistulapasienter.
De får også en helt unik mulighet til å
utvide sin kompetanse innen sykdommer som er sjeldne her ennå, men som
vil komme i større grad etter hvert, for
eksempel ulike infeksjonssykdommer.
Dette er kunnskap og kompetanse de
ikke kunne ervervet på noen annen
måte. Derfor kan jeg med hånden på
hjertet si at vi og våre pasienter så
absolutt tjener på vårt internasjonale
engasjement, sier Kvinnsland. •

Blodbankprosjekt Zanzibar

Fakta internasjonalt arbeid
• Haukeland er leiande på internasjonalt arbeid i Noreg.
• Finansieringa skjer med midlar frå Norad, Fredskorpset,
Utanriksdepartementet og Haukeland universitetssjukehus.
• I 2013 har sjukehuset ansvar for om lag 20 prosjekt, hovudsakleg i Afrika.
• Haukeland har sju partnarsjukehus rundt om i verda og har prosjekt i
Etiopia, Malawi, Tanzania, Zanzibar, Sør Sudan, Russland og Nepal.
• Dei fleste prosjekta er forankra i Fredskorpsmodellen der utveksling og
gjensidigheit er nøkkelfaktorar. Tilsette frå Haukeland reiser ut og til Noreg
kjem helsepersonell frå samarbeidssjukehusa.

På seks månaders utveksling frå Malawi til
Kvinneklinikken: Jordmor Chisomo Nhlema
frå Bwaila Hospital i Lilongwe, Malawi her
med utviklingsminister Heikki Holmås. Han
besøkte Haukeland i vår for å høyre meir om
sjukehuset sitt internasjonale engasjement.
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Etiopia med sine 91 millioner innbyggere er et av verdens aller fattigste
land. Dette merkes godt i alle deler av samfunnet, også i det offentlige
helsevesen. Etiopia utdanner et relativt høyt antall leger, men 20-30% av
disse forlater landet kort etter fullført utdannelse. Økonomiske forhold er
den viktigste grunnen til at mange flytter.

››

Tekst og bilder Morten Lund-Johansen

Livet som nevrokirurg i Addis Abeba
J

eg deltar i et samarbeidsprosjekt
mellom Haukeland Universitetssjukehus, Addis Abeba University og
Universitetet i Bergen, og dette prosjektet har pågått siden 2006. Hensikten er å fremme etiopisk nevrokirurgi,
og spesielt å utdanne spesialister i
nevrokirurgi i Etiopia. Programmet
mottar finansiell støtte fra Det Norske
Fredskorps (hovedsponsor), samt de to
norske avtalepartene. Arbeidsutveksling er en viktig del av programmet;
bl.a har nærmere 20 etiopiske LIS
hospitert i 6 mnd hver hos oss. Jeg
har arbeidet som nevrokirurg i Addis
jevnlig siden 2008. Selve prosjektet er
nylig omtalt i Kirurgen. Her kommer
en liten miljørapport om hvordan livet
og nevrokirurgien arter seg på over
2000 meter i Øst-Afrikas hovedstad.
Jeg våkner av den monotone morgenbønnen fra en koptisk prest. Snart er
jeg ute på gaten der sola kaster et diffust
lys gjennom smogen. Hypoksiske gamle
lastebiler og busser stønner tungt i den
tynne lufta opp de bratte bakkene til
sykehuset. Det er fullt av folk. De fleste
vanlige mennesker på vei til arbeid.
Men midt i gatene konkurrerer tiggende tenåringsmødre som bærer barn i
pose på ryggen med unggutter som
selger CD-er og tyggegummi om oppmerksomhet fra sjåførene. De fleste
bilistene enser ikke tiggerne og blir ved
å stirre over rattet på trafikken som
står bomfast framfor, men her og der
glir et vindu ned og skikkelsen utenfor
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får fremføre sitt ærend. Nå og da be
veger køen seg en meter. Langs for
tauet sitter skopussere i barneskole
alder, og fugleskremselaktige gatefeiere går omkring med store strå
hatter og pledd og filler viklet rundt
kropp og ansikt som beskyttelse mot
sol, eksos og støv. Black Lion om morg
enen: Som et mektig monument over
fordums kommunistarkitektur ruver
universitetssykehuset i skråningen.
Et mylder som bier rundt en kube, folk
sover på bakken, andre sitter, står i kø,
går omkring, spiser, prater i telefon.
De er pasienter og pårørende fra hele
landet og de venter.
En Macchiato med kolleger i kantina
før morgenmøtet. Etiopia er kaffens
hjemland ifølge innbyggerne. God er
den i hvert fall; italienernes visitt på
30-tallet har satt spor ikke bare i kaffekoppene, men også i arkitekturen og
restaurantmenyene. Macchiato,
espresso, handleområdet Piazza,
il ristorante Castelli.
Morgenmøtet mandag morgen. Et
dunkelt rom med betongvegger og
slitte mørke trebenker. Mørke hoder og
hender stikker ut av hvite frakker fra
all verdens sykehus. Sahlgrenska Sjukhuset står det på en dem. Om lag 80%
av Etiopias samlede kompetanse i
nevrokirurgi er på plass, det vil si de
tre spesialistene som er utdannet i
programmet vi er med på, og en gjeng
utdanningskandidater. De følger med
når radiologen demonstrerer bilder

ved å holde bladfilmen opp foran vinduet. Tre nakkebrudd, alle med ryggmargsskade. RTA-s. Road Traffic accidents. I Etiopia stort sett ensbetydende
med fotgjenger påkjørt av bil. Et par
hjernekontusjoner. En bygningsarbeider, dead on admission, Han falt ned
fra et av de raklete eukalyptusstillasene
som klorer seg titalls av meter tilværs
på utsiden av tallrike høyhus under
oppføring. Stillasrekkverk og sikringsutstyr mangler. Økonomien er hurtigvoksende sies det, men pengene ser
ikke ut til å trenge inn gjennom sykehusveggene. Vi er tomme for plater og
skruer til nakkefiksasjonene, og offentlig nevrorehabilitering finnes knapt.
Men tyngdekraften virker, helt opp til
øverste plattform. Ett skritt for mye
bakover og det hele er over.
Vi går til avdelingen. Pasienten som
opptar sykehusets ene respirator er
dårlig. Snart åpner en ny ICU. Det skal
bli bedre. I sykerommene er pårørende
og pasienter samlet og det lukter innestengt av mat, sykdom og mange mennesker. Røntgenbildene i konvolutter
under puten. De pårørende står for
mye av pleie og mat. Ett sted ligger ms
X, en kvinne i 20-årene, hun er påkjørt
og har vært her noen dager med hodeskade. Ingen vet hvem hun er, ingen
har etterlyst henne. Selv kan hun ikke
svare, ikke enda i hvert fall. Sjåføren
som selv kjørte henne til sykehuset
etter ulykken sitter ved senga. Det er
hans ansvar å sørge for henne nå, slik

er skikken her. På rommet ved siden av
ligger en unge med tuberkulose i lillehjernen. Moren sitter ved senga.
Operasjonsstua. En av de yngre legene gjør ventrikulostomi på et barn med
et digert hode. Han har vært på et tremåneders kurs i Uganda og lært seg
reseksjon av plexus chorioideus. I høy
fart koagulerer han den torskerognlignende pølsa i sideventrikkelen. Vi følger med på skjermen. Det bobler. Vevet
trekker seg sammen. Færre shunter,
mindre infeksjoner. Legen kan sine
ting; ingen tvil om at han har fått en
god utdannelse. Trening blir det nok
av, køen er lang.
Om ettermiddagen har vi poliklinikk,
det er 25 pasienter på lista. Unger med
ryggmargsbrokk og store hoder. Et og
annet «vanlig» helseproblem; ischias
og ryggvondt. En kvinne i 50-åra leies
inn av de pårørende. Hun famler seg
fram til stolen. Det ene øyet hennes er
rødt og står ut. Diagnosen er klar, men
ingiom på skallebasis. Mange rekker å
bli helt blinde før de kommer seg til
diagnostikk.
På vei ut av sykehuset går vi innom
akuttmottaket. En amerikansk hjelpearbeider står sammen med et par
etiopiere over en bevisstløs jente som
er blitt påkjørt. Snart trilles hun videre.
Men ikke inn i sykehuset; nei motsatt
vei: gjennom døra i retning av en privatbil utenfor. Familien tar henne videre
til et privat røntgensenter for CT av
hodet. To pasienter deler på en

Gjetergutt i Simien Mountains. Utetemperaturen er et par grader over null.

Kvegflokk i Simien Mountains
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Meningiom med innvekst i orbita.

Hydrocephalus er et vanlig syn i etiopisk nevrokirurgi.

 ksygenflaske som står på gulvet mellom
o
dem. De hiver etter pusten. Et par
vaskehjelper prøver å få vekk rusk
fra gulvet mellom senger og folk.
Addis har om lag 70 sykehus, mange
private. Etter jobb får jeg bli med en
kollega innom et av dem der han opererer rygger og enkle kraniotomier.
Han tjener ikke stort i sin faste jobb og
må spe på inntekten, og den voksende
etiopiske middelklassen gir ham rikelig
muligheter til det. Men de rikeste drar
gjerne til India eller andre steder i
Østen når noe skal fikses på, dersom
det ikke haster altfor mye. Lokalene
er skinnende rene, trappen har marmorfliser og resepsjonsdamen er ung,
sminket og vakker.
Det er tidlig kveld. Jeg tar en blå
Lada-taxi etpar kilometer mot åsen
overfor Yeka. Sjåføren spør meg om
når jeg kommer ned igjen fra løpe
turen. Han vil vente, men jeg vet ikke.
Jeg løper på stier mellom trærne i
sikksakk opp stigningen, forbi folk på
vei fra jobb. En kar i dress rusler
sammen med en dame i elegant drakt.
Hun har stilettskoene i hånden og går
barbeint. De har kurs mot røyken fra
matbålene utenfor en klynge av blikk28 OVERLEGEN 3-2013

Julaften i Trinity Church, Addis Abeba

hytter der unger i skoleuniform
kommer løpende mot meg. Give me
one birr! Farangi! De smiler og vil ha
high five.
Gjennom skogen går tog av slanke
kropper i treningstøy. Det Etiopiske
Steget lyder mot stien og skogbunnen.
De løfter hånden: «Be strong!» Noen av
dem står og tøyer ut. De ser på meg
med vennlig overbærenhet og svarer
på godt engelsk. Proffløpere fra en av

de beste klubbene. Jo, de har alle trent
med Haile. Han bor rett ved.
Det mørkner. Jeg løper alene på stien
mot veien og drosjene. En hyene! Den
stanser og glor på meg et øyeblikk før
den lunter videre inn i skogen. Om
dagen ligger den og sover. Om natta
jager den rundt husene i utkanten av
Addis på leting etter søppel og sovende
fylliker. Afrikas sterkeste kjever. En
grå, raggete hund. •

Swazi-Norwegian GI-HELP

Tidligere i år reiste en delegasjon fra Lovisenberg sykehus på befaring til
RFM Hospital i Swaziland for å etablere et hjelpeprosjekt innen gastroenterologi.
Swaziland er et fjelland på størrelse med
Sør-Trøndelag fylke og har i overkant av
én million innbyggere. Kongedømmet et
jordbrukssamfunn med lite naturressurser, og 70% av befolkningen lever under
FNs fattigdomsgrense. Grunnet høyden
er det lite malaria, bilharzia og andre
tropesykdommer i landet, men folk har
blitt svært hardt rammet av HIV/AIDS
og tuberkulose (TB); 1/3 innbyggere er
HIV positive og 80% av disse har TB.
Halvparten av alle gravide har HIV.
Disse epidemiene har tatt livet av halvparten av befolkningen og etterlatt seg
200 000 foreldreløse barn.
Helsetilbudet innenfor HIV og TB er
imidlertid velfungerende og godt finansiert og ferske tall viser en liten nedgang
i nysmittede. Andre vanlige sykdommer,
blant annet i fordøyelsessystemet, har
dog blitt sterkt nedprioritert.
Om RFM Hospital

RFM Hospital er et 350 sengs regionsykehus med opptaksområde på omlag 400
000 mennesker. Det er 600 polikliniske
konsultasjoner daglig og 26 fødsler i døgnet. Som en del av Swaziland Nazarene
Health Institutions (SNHI) har sykehuset
i tillegg 17 distriktsklinikker. SNHI er en
privat stiftelse med statlig delfinansiering,
og driver også sykepleier- og «Health
Officer» -skoler. Det finnes verken universitetsutdanning innen medisin eller
noe organ for legespesialisering i landet.
Vi ble godt mottatt av kolleger og led
else ved RFM Hospital og fikk omvisning
på et enkelt, men svært rent, ryddig og
velorganisert sykehus. Enkelte avdelinger
som HIV/TB klinikken, medisinsk intensivavdeling, dialyseavdelingen og prematuravdelingen var velfungerende tross
knappe ressurser. NGO’er besørger sykehusets basisbeholdning av medisiner.
Dette sikrer adekvat behandling også
etter utskrivelse.

Av Geir Larsson
larsson.geir@gmail.com

Prosjektgruppen på befaring ved RFM Hospital: Finn Strøm, Arne Røseth, Anne Marit Tangen,
Raymond Bitchong, Zethu Dlamini, Matron Bhembe, Geir Larsson og Pasquale Klepp

Det er lav, men stabil legedekning.
Alle legene er immigranter fra naboland siden det ikke finnes universitetsutdanning innen medisin eller noe
organ for legespesialisering i landet.
Våre kolleger kunne fortelle at de ofte
ser GI-blødninger, langtkommen kolorektalkreft, virushepatitter, malabsorpsjon og kolitter. Fravær av diagnostiske
muligheter og intervensjon, les endoskopi, medfører empirisk medisinsk
behandling og kirurgi kun på vital indikasjon. Det er et stort behov for å dekke
helsetilbudet utenom HIV/TB. Ved å
styrke gastromedisinen, vil man kunne
oppdage og behandle vanlige fordøyelsessykdommer tidligere. Dette vil være
av stor betydning også for de 66% uten
HIV-smitte som dermed vil kunne bidra
bedre både i familien og i arbeidslivet.
Om Swazi-Norwegian GI-HELP

GI-HELP er et akronym for «Gastro
Intestinal Health care, Endoscopy and
Learning Programme». Programmet i regi
av Lovisenberg sykehus har som mål å
etablere en selvgående og varig gastrolab
ved RFM Hospital i Manzini. Endoskopipersonell ved sykehuset vil få direkte

opplæring over en 12 måneders periode
og endoskopører fra Norge og andre
europeiske land skal stå for undervisningen. Skopifunn og relaterte undersøk
elser vil kunne bidra til oppdatert kunnskap om regionalt sykdomspanorama.
Undertegnede vil være stasjonert i
Swaziland for å drive programmet og
koordinere skopipersonell. Det er opp
rettet samarbeid med Olympus i Sør-
Afrika for å sikre vedlikehold av utstyr.
Vi trenger deg!

Vi har ti leger som står klare til å bidra
i sine overlegepermisjoner, men tar
gjerne imot flere. Vi søker både endoskopører og gastrosykepleiere, også de
under utdanning. Bidrag med «utdatert» utstyr er kjærkomment. Selv om
prosjektet finansieres av Lovisenberg
Diakonale Sykehus og privat innsamling, tas eksterne økonomiske bidrag
også imot med stor takknemlighet.
Vi kan tilby: Faglig berikelse, dedikerte elever, Jenni (vår blide swazi-svenske guide), losji med mulighet
for fine fjellturer, bading i rene elver og
fossefall, safari, kultur, Afrikas sol og
musikk - alt i et malariafritt område. •
OVERLEGEN 3-2013
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Student i Addis Abeba
Et innholdsrikt og spennende studie nærmer seg slutten. Som medisinstudent blir man
introdusert for et fascinerende og dynamisk fagområde med tilsynelatende ubegrensede
muligheter. Samtidig får man oppleve sterke og nære møter med mennesker i sårbare faser
av livet. De sterkeste møtene fikk jeg i Afrika.

›› Av Joakim Stokke Johnsen, siste års medisinstudent ved Universitetet i Bergen
I forbindelse med særoppgaveskrivingen
tok undertegnende og to medstudenter
kontakt med Nevrokirurgisk avdeling
på Haukeland. Gjennom vår veileder
prof. Knut Wester ble vi raskt introdusert til det pågående engasjementet i
Etiopia. Universitetet i Bergen (UiB)
og Haukeland Universitetssjukehus
(HUS) har siden 2006 samarbeidet
med Addis Abeba University (AAU) om
utdanningen av nevrokirurger i Addis
Abeba. Før dette fantes det to nevro
kirurger i Etiopia, et land med nesten
90 millioner innbyggere. Etiopia har de
siste årene vært blant landene i verden
med høyest hjerneflukt og utdanningsprogrammet jobber for å legge forhold
ene til rette for å snu denne utviklingen. Det formelle ansvaret for den
norske støtten har prof. Morten
Lund-Johansen og jeg viser til hans
artikkel for mer utfyllende informasjon
om prosjektet.
Manuelle teknikker

Utdanningen av kirurger må tilpasses
de forhold som hverdagen i Afrika
krever. Sykdomsspekteret i nevro
kirurgi i Etiopia skiller ut fra det man
ser i Norge, og vi fikk se monstrøse
tilfeller av svulster og hydrocephalus,
tuberkuløs meningitt og mangfoldige
hodetraumer som følge av den anar
kistiske trafikken. Begrenset tilgang på
avanserte tekniske hjelpemidler tvinger
lærlinger og læremestre til å beherske
teknikker som i vestlige land knapt
lenger undervises. Det meste av ut
styret holder en lavere standard enn
det man er vant med hjemme. Begrensninger i materielle og personelle ressurser, samt store infeksjonsutfordr
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Fra venstre: Anders H. Tennøe, Arvid A. Eriksen, Joakim S. Johnsen

inger legger premissene. Som kirurg i
Afrika må man være løsningsorientert
og praktisk anlagt. Blant de norske
legene vi snakket med var det nettopp
dette som gjorde utvekslingen så utbytterik.
Vårt arbeid

Vårt eget arbeid foregikk i primær
helsetjenesten. Prosjektet pågår fremdeles og målet er implementering av
rutinemessige målinger av hodeomkretsen på barn opp til 18 måneders
alder i Addis Abeba. Våre arbeidsoppgaver var i hovedsak var knyttet til
teknisk undervisning i hodemåling og
skjemaplotting, byråkrati samt undervisning om tilstanden. Hydrocephalus
må konkurrere med andre høyprevalente og alvorlige sykdommer som

malaria og HIV, så opplysning om den
store avkastningen som kan oppnås
ved enkle midler er avgjørende. Tidlig
oppdagelse av hydrocephalus er fundamental, men prosjektet er nytteløst
uten at det finnes midler eller kapasitet
til å behandle disse barna. En frem
ragende rolle spiller det koreanske
misjonssykehuset MCM som utfører
shunt-operasjoner gratis. Den pågående spesialisering av nevrokirurger vil
øke behandlingskapasiteten i frem
tiden.
Vi møtte raskt de utfordringene som
preger helsearbeid i u-land. At pasienter
oppsøker tradisjonell medisin og lokale
heksedoktorer er mer regelen enn
unntaket. De brennmerkede barna på
helsestasjonene minnet oss stadig om
utfordringene knyttet til anerkjennel-

Kraniotomi med wire

Måling av hodeomkrets

sen av vestlig medisin. Byråkrati, stort
arbeidspress og ineffektive arbeidsrutiner skapte frustrasjon, men har
samtidig stort forbedringspotensial.
Kultur og infrastruktur tillater imidlertid ingen øyeblikkelige endringer.
Under oppholdet ble vi kjent med
en lokal helsearbeider som viste stor
interesse for prosjektet og ble den
naturlige overtakeren. De siste 4 årene
har han videreført arbeidet og bruker
dette som del av sin masteroppgave.
Han har nettopp returnert til Etiopia
etter et års utveksling ved Samfunnsmedisinsk institutt ved UiB.

hverdagen der korrupsjon og urettferdighet råder, og ser implikasjonene av
sykdommen for familiene som rammes.
Ikke minst lærer man å forholde seg
til og samarbeide med personer fra en
fremmed kultur. Dette gir perspektiver
man vil ha med seg hele karrieren og i
livet generelt. I lys av debatten rundt
den søknadsbaserte turnustjenesten er
dette noe jeg vil trekke spesielt frem.
Norsk medisinstudentforening (NMF)
jobber for rettferdighet og konsensus
i ansettelsespraksisen av nyutdannede
leger. Per nå vektlegges i hovedsak
jobberfaring og erfaring fra medisinsk
forskningsarbeid. I mine øyne er erfaring fra internasjonalt helsearbeid noe
som bør vektes i samme grad. Den
faglige bredden og personlige formingen et utenlandsopphold gir, er i mine

Helsearbeid i Afrika er berikende

Man får se tilstander og stadier av
sykdom man aldri ville gjort Norge.
Samtidig får man innsikt i den globale

øyne til berikelse for ethvert arbeidsmiljø. Erkjennelsen av dette, gjør at
LIS-leger ved nevrokirurgisk avd HUS
får praksisen ved sykehusene i Addis
Abeba godkjent som del av sin spesialisering.
Avslutningsvis vil jeg reklamere litt
for Etiopia. Landet er i mindre grad
turistifisert enn andre land i Afrika.
Etiopere er vennlige mennesker, og
Addis regnes således blant de tryggeste
storbyene i Afrika. Beliggenheten på
over 2400 moh gjør avstanden til
spektakulære turmuligheter kort, og
gjør byen praktisk talt ulevelig for
malariamyggen. Historiske knute
punkter i Nord-Etiopia som Axum og
Lalibela kan besøkes, og om ikke utferdstrangen er så stor, er veien kort
til en kanne nytrukket etiopisk kaffe. •
OVERLEGEN 3-2013
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Global nyfødt-forskning
Fotograf: Ketil Alsvik

Hver dag dør ca. 9,000 barn i forbindelse med fødselen sin.
Det er ni tusen barn - hver dag globalt.

››

Av Hege Langli Ersdal, Overlege Anestesi Stavanger Universitetssjukehus
og Postdoktor SAFER (Stavanger Acute medicine Foundation for Education and Research)

n gruppe neonatologer i den Amerikanske Barnelegeforeningen
mente de aller fleste kunne reddes med
enkle tiltak, og var lei av avanserte
nyfødt algoritmer, prosedyrer og
ferdigheter som «ingen» klarte å lære,
ei heller huske når de en sjelden gang
stod med en slapp nyfødt i hendene
– da er det vanskelig å skille de basale
livsviktige tiltak fra alt det andre man
også «burde» gjøre – i hvert fall når
man er alene i situasjonen og bare har
to hender. Derfor utviklet de et enkelt
simulerings-basert treningsprogram;
«Helping Babies Breathe» (HBB) med
fokus på:
1. umiddelbar tørking
2. holde varm
3. stimulering langs ryggen
4. start av bag-maske ventilering hvis
babyen ikke puster normalt etter
dette (innen «The Golden Minute®»). Ikke noe mer. Babyer som
trenger mer avansert umiddelbar
behandling i fattig land vil som regel
ikke overleve lenge uansett.

Høsten 2009 startet Tanzania nasjonal
utrulling av HBB programmet – alle
jordmødre skulle trenes. Helsemyndighetene i Tanzania ville evaluere effektene og valgte åtte ulike spredte sykehus som forsknings-steder. Haydom
Lutheran Hospital var ett av disse, og
jeg har vært ansvarlig for forskning og
innrapportering derfra. Det var allerede noe forskningsvirksomhet ved
Haydom i 2009, og det var nylig ansatt
en Tanzaniansk forskningsleder med
skolert forskningskompetanse og lang
32 OVERLEGEN 3-2013
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klinisk forskningserfaring. Vi innså at
forskningslitteraturen innen transisjonen fra uterus til rom-luft og separasjon fra mor, var meget beskjeden, til
tross for at det angår oss alle og er
livsfarlig i store deler av verden. De
gjeldende internasjonale ILCOR (International Liaison Committee on
Resuscitation) retningslinjer (oppdateres hvert 5. år) som danner grunnlaget
for vår nyfødt resusciterings-guideline/praksis inneholder mange anbefalinger uten vitenskapelig belegg – mye
er basert på dyreforsøk fra 1960-tallet
og klinisk erfaringer. HBB algoritmen
er fundamentert på ILCOR, og vi var

dermed usikker på hvor godt de enkle
tiltak alene (beskrevet over) ville virke.
Derfor begynte vi å planlegge en
beskrivende (prospektiv) observasjons
studie i fødestuene på Haydom,
sammen med den lokale sykehus administrasjonen og helsearbeiderne på
Fødeavdelingen. Vi lurte bl.a. på; hvor
fort friske barn egentlig begynner å
puste selv og hvor stor er variasjonen?
Hvor viktig/effektivt er det med tidlig
stimulering utover tørking? Hvor raskt
bør man begynne med assistert ventilasjon hvis ungen ikke puster godt nok
selv? Hvor mye øker risiko for død/
sykelighet hvis sekundene/minuttene

Vi var enige om at de essensielle suk
sessfaktorene for en slik studie var:

• Å etablere lokalt eierskap, lederskap
og motivasjon for å bidra til bærekraft og bedre ivaretakelse av etiske
problemstillinger
• Å få en felles forståelse av hva som
kunne fungere på Haydom i lang tid
gitt de tilgjengelige ressurser og lokal
kultur
• Å skape et tett, forutsigbart, respektfullt og tillitsbasert samarbeid for å
utveksle kompetanse og lære av hverandre
• Å etablere effektive og klare prosesser
og prosedyrer/systemer for alt arbeid
for å sikre korrekt gjennomføring
(også i mangel av enkelt personer)
Siden 2009 har vi sammen bygget opp
en forsknings-infrastruktur som involverer ca 50 lokale Tanzanianere. Mange av disse har kun ungdomsskole
utdanning og er fra det fattige rurale
området rundt Haydom, men er spesifikt trent i sine forsknings oppgaver.
Jeg har aldri tenkt at jeg driver med
«u-hjelp». Jeg har samarbeidet med
mange utrolig kloke og kunnskapsrike
mennesker fra Tanzania, Norge og
andre land for å finne ut mer om hva
som enkelt kan redde flere nyfødte liv
globalt. Vi har hele tiden vært veldig
bevisst på å prøve å forstå settingen vi
jobber i: Hvordan er kulturen? Hva
slags bakgrunn og utgangspunkt har
menneskene generelt for sin væremåte
og oppfatning av det som foregår?
Hvor er deres ståsted - slik at vi «treffer det» og bygger videre på det? Og
hva slags ressurser har de på det jevne
slik at det vi blir enige om kan vedvare?
I denne fullstendig ulike settingen
blir det nokså irrelevant hva jeg/vi gjør
som leger eller forskere her hjemme.
Siden 2009 har de trente assistentene observert og registrert nesten
20,000 fødsler fortløpende. Vi har
bevist at intermitterende fosterlydsovervåkning vha. jordmor-stetoskop

fanger opp babyer som trenger hjelp,
og hele 16% trengte hjelp til å begynne
å puste; de aller fleste startet når de ble
stimulert langs ryggen, men 8% trengte
kortvarig maske/bag ventilering i tillegg. For hvert halve minutt som går
etter fødsel uten at barnet puster selv
eller noen puster for barnet øker sannsynligheten for død eller sykelighet
med 16% opp til 6 minutter etter fødsel. Vi har også lært at friske nyfødte
starter å puste selv innen ca 5 sekunder
(median tid).

Bilde gjengitt med tillatelse av Den amerikanske barnelegeforeningen

går uten adekvat pustehjelp? Har tidspunkt for av-navling noe å si? Hvor
mange nyfødte trenger egentlig umiddelbar hjelp i en setting der fødselsomsorgen er sparsommelig?

Enkle tiltak redder nyfødte liv:

Haydom var ett av åtte implementering- og evaluerings sykehus i Tanzania. Resultatene av HBB treningen ble
publisert i «Pediatrics» januar 2013.
Konklusjonen etter 2 år og nesten
80.000 fødsler er imponerende; 47
prosent reduksjon i nyfødt dødelighet
første 24 timer. Det er det enkleste
tiltaket som har størst effekt: slappe
nyfødte må stimuleres for å etablere
egen regelmessig pusting. HBB rulles
nå ut i mer enn 55 utviklingsland med
støtte av en rekke parter. Treningen kan
gjennomføres hvor som helst i løpet av
én dag, også uten tilgang på strøm.
Kurspakken er utviklet av Lærdal
Global Health og består av enkelt læringsmateriell, dukke for simuleringstrening, stetoskop, maske/bag
og sug. Utstyret selges uten profitt og
skal ligge igjen etter kursdagen for
videre læring og bruk. Helsepolitikere
har lenge tenkt at det er svært ressurskrevende å redusere nyfødtdødeligheten, men vi har nå resultater som viser
noe annet; enkle tiltak vil redde mange
nyfødte liv. Kostbar sykehus-infrastruktur kan bidra til å redusere dødeligheten ytterligere, men de største
fremskritt kan oppnås med få resurser.
Det er mulig å oppnå FN’s tusenårsmål
om «kun» 5 millioner døde barn (under
5 år) i 2015 hvis fødselsdagen og nyfødtperioden får mer oppmerksomhet.
«Safer Births» er et nytt forskningsog utviklingsprosjekt som bygger på
HBB. Målsettingen for Safer Births er å
etablere ny medisinsk kunnskap om
transisjonen fra intra- til ekstra-uterint
liv, utvikle nye innovative produkter
for trening, og utruste helsearbeidere

med bedre tilpasset utstyr. Prosjektet
har et totalbudsjett på over 70 millioner kroner. Lærdal Global Health
sammen med SAFER har søkt Norges
Forskningsråd gjennom GlobVac og
fått innvilget ca 23 millioner kroner i
støtte. Safer Births har potensial til å
generere ny kunnskap som kan forbedre
internasjonale retningslinjer for nyfødt
behandling. Studien vil kunne endre på
ISO standarder for medisinsk teknisk
utstyr og gi viten om bedre klinisk utdanning og dermed klinisk praksis som
vil gi økt pasient overlevelse. Pga
menneskelige ressurser og pasient
grunnlag har vi på nytt valgt Muhimbili
(Universitets sykehuset i Dar es Salaam)
og Haydom som forsknings-steder. •
Hege Ersdal ble på Dnlfs
landsstyremøte 2013 i Alta tildelt
«Marie Spångberg-prisen». Prisen er
opprettet til minne om Norges første
kvinnelige lege, Marie Spångberg.
Formålet med prisen er å stimulere
kvinnelige legers vitenskapelige innsats. Prisvinner er førsteforfatter av
artikkelen «Birth Asphyxia: A major
cause of early neonatal mortality in a
Tanzanian rural hospital.» Artikkelen
er publisert i Pediatrics i 2012.
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Sykepleierprosjekt
i Calcutta ga resultater

Av Marie Hornslien Prosjektrådgiver,
››Kristin
S. Hanche-Olsen, Seksjonsleder,
Seksjon for Internasjonalt Samarbeid Oslo
Universitetssykehus

O

slo Universitetssykehus (OUS) har
siden oktober 2011 samarbeidet med
IPGMER & SSKM Hospital i Kolkata
(tidligere Calcutta), India. Kompetanseoverføring innen nyfødtmedisin og
reduksjon av spedbarnsdødelighet har
vært det overordnede målet. Prosjektet
kom som et resultat av en avtale inngått mellom statsministerne i de to
landene, Manmohan Singh og Jens
Stoltenberg, Norway India Partnership
Initiative (NIPI). Til sammen 5 norske
nyfødtsykepleiere fra OUS og 6 indiske
sykepleiere fra sykehuset i Kolkata har
byttet plass. I tillegg har to indiske
leger vært i Norge i et halvt år hver. De
indiske deltakerne har vært i Norge for
å lære seg internasjonale standarder
innen nyfødtmedisin og nyfødtsykepleie, og de norske sykepleierne har
jobbet i Kolkata som veiledere og
undervist i nyfødtsykepleie.
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Takket være innsatsen fra sykepleiere ved Oslo universitetssykehus ble den første
morsmelkbanken i Øst-India etablert i juni. Selv om sykehusets nyfødtprosjekt i Calcutta er
avviklet, så bærer arbeidet nå frukter og flere små kan få god ernæring fra starten av livet.

Foto: Kristin Blenning Klaussen

Utfordringene i det indiske helse
vesenet er mange, og spedbarnsdødeligheten er høy. Per 1000 fødsler i
India dør 50 barn. I Norge dør tre av
1000. Hygienestandarden i avdelingen
var dårlig og mange av barna hadde
infeksjoner. Ernæringssituasjonen for
barna var ikke tilfredsstillende. 70
prosent av overflatevannet i India er
forurenset grunnet utslipp av giftig
avfall. Da prosjektet startet hadde
avdelingen ikke tilgang til filtrert
vann.
De norske sykepleierne så tidlig at
det var basiskunnskaper det var mangel
på ved sykehuset, samt evnen til å
overføre den teoretiske kunnskapen
ut i praksis. Ved å fokusere på grunn
leggende hygieniske prinsipper og
grunnleggende sykepleiertiltak som
ikke var kostnadskrevende, mente
sykepleierne at mye kunne gjøres.
Eksempler på dette var involvering av
mødrene i pleien med kangaroo mother
care (KMC) og amming, ikke medikamentell smertelindring og posisjone-

Hygienestandarden i avdelingen var dårlig
og mange av barna hadde infeksjoner.
Ernæringssituasjonen for barna var
ikke tilfredsstillende
ring/leiring av barna som fremmer
respirasjon, ernæring og barnets
utvikling.
Prosjektet gav allerede resultater
etter første runde med utveksling, hvor
hovedfokuset ble satt på utviklingstilpasset posisjonering av de syke nyfødteog premature barna. I løpet av det
neste året av prosjektet skjedde det
store endringer i avdelingen. De ansatte
ble mer oppmerksomme på betydningen
av smertelindring. De fikk økt kunnskap om ernæring og amming. Sykepleiere og leger fikk større forståelse
for hygiene, respirasjonsfremmende
tiltak og demping av motorisk aktivitet
hos premature barn. Tidligere ble de
nyfødte barna pakket inn i bomull og
lagt på ryggen. Nå har helsepersonellet
lært å lage små reder av laken, slik at
barna ligger i fosterstilling. Dette
fremmer trygghetsfølelsen. Tidligere
lå babyene og fløt i hverandres urin
og avføring. Nå har de bleier.
Få mødre var tilgjengelige i avdel
ingen, nå har de ansatte blitt flinkere
til å veilede i amming og involvere
mødrene. Morsmelk er livsviktig
medisin og ammeraten ved avdelingen
var overraskende lav. God sykepleie
er avgjørende for at barna skal slippe
infeksjoner, legge på seg og vokse.
Vi forventer en reduksjon i spedbarnsdødeligheten ved sykehuset i Calcutta
dersom personalet anvender kunnskapen de har tilegnet seg gjennom
utvekslingsprosjektet. Til tross for en
utfordrende jobbhverdag for de norske
sykepleierne med høy varme og luft-

fuktighet i den støyfylte storbyen
Kolkata, har prosjektet også gitt
synlige resultater. I juni 2013 åpnet
West-Bengals første offentlige
morsmelkbank. Anne Grøvslien fra
Morsmelksentralen ved Oslo universitetssykehus var sendt ned som
ressursperson og bistod de to norske
sykepleierne med etableringen av
banken.
Prosjektet har i tillegg resultert i en
økt forståelse for hverandres kulturer
og bedret engelskkunnskapene i begge
avdelingene.
Prosjektet i Kolkata måtte dessverre
avrundes grunnet politiske uroligheter
i West-Bengal i april 2013, men et nytt
liknende prosjekt med etablering av et
ressurssenter for premature og syke
nyfødte barn starter opp i Jaipur
(Rajasthan) i november i år. Det
planlegges også her etablering av
morsmelksbank. •

Morsmelk er livsviktig
medisin og ammeraten
ved avdelingen var
overraskende lav
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Nevrokirurgi i Malawi
Oslo universitetssykehus (OUS) har nyleg inngått ein langsiktig samarbeids
avtale med Fredskorpset og sjukehuset Queen Elizabeth Central Hospital,
Blantyre, for å skipa den fyrste nevrokirurgiske avdelinga i Malawi.

›› Av Haldor Slettebø, Overlækjar, Nevrokirurgisk avdeling, OUS
I fjor haust var ei lita gruppe frå OUS
på synfaring. Me såg at sjukehuset i
Blantyre kunne hysa ei nevrokirurgisk
avdeling og fekk lovnad om støtte frå
Helsedepartementet, Universitetet i
Blantyre (College of Medicine), sjukehusleiinga og frå den norske ambassadøren, Asbjørn Eidhammer.
Nyutdanna malawisk nevrokirurg

Samarbeidet kom i stand etter eit initiativ frå den malawiske nevrokirurgen
Patrick Kamalo (39) ved sjukehuset
Queen Elisabeth Central Hospital i
byen Blantyre. Han har gjennomført
spesialistutdanninga si ved eit sjukehus i Durban, med økonomisk støtte
frå Norad.
Malawi har altså ein ung og heilt nyutdanna nevrokirurg som ynskjer hjelp til
å skipa ei sjølvgåande nevrokirurgisk
avdeling, den fyrste i landet, ved Queen
Elizabeth Central Hospital, Blantyre.
Patrick er utdanna medisinar frå
Medical School i Blantyre. Han har to
born. Sonen hans fekk tidleg hydrocephalus og måtte til Uganda for å bli operert. Etter operasjonen har han utvikla
seg heilt normalt og er i dag ein frisk
9-åring som går på vanleg skule. Faren
såg kor nyttig den enkle operasjonen
var. Han bestemte seg for å medverka til
at andre hdyrocephalusborn frå Malawi
skulle få det same tilbodet. Difor valde
han å spesialisera seg i nevrokirurgi.
Litt om Malawi

Landet Malawi er eit fattig jordbruksland som var britisk koloni fram til 1964.
I våre augo manglar landet det meste av
det som velferdsstaten har å by på.
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Landet har kring 17 millionar innbyggjarar og mangelfullt utbygd helseteneste. Dei har likevel nokre store
sjukehus, og eit av dei beste ligg i byen
Blantyre. Helsetenester er gratis og for
ein stor del finansierte av bistandsmidlar. Malawi har vore hovudsamarbeidsland for norsk bistand sidan 1997.
Landet er utan nevrokirurgisk tilbod.
Spebarnsdødeligheten ligg på 76
/1000 levandefødde. Mødredødelig
heten er også høg, 460 pr. 100.000
fødslar. Forventa levetid er 52 år.
Kring 10% er HIV-positive.

Det er altså ikkje eit land som first
og fremst treng høgspesialisert nevrokirurgi. Men på eit stort sjukehus kan
eit enkelt nevrokirurgisk tilbod likevel
bety ein god del for å redda unge liv og
førebyggja invaliditet.
Sjukehuset Queen Elisabeth Central
Hospital i Blantyre

Vart bygd i 1954, har 1100 senger, er
eitt av tre regionale sjukehus i Malawi.
Byen Blantyre har 1 mill. innbyggjarar,
medan den kringliggjande regionen
har 6 mill. Det vil difor bli god tilgang

på nevrokirurgiske pasientar når til
bodet er etablert om nokre år.
Vanskelege tilhøve i dag

Patrick er alt gang med nevrokirurgiske
inngrep i Blantyre. Utstyret han bruker
er ikkje det beste, for å seia det mildt.
To dagar i veka gjer han eller teknikaren (sokalla Clinical Officer) Jonathan
enkle nevrokirurgiske inngrep, for det
meste shuntoperasjonar. Årleg blir det
operert kring 200 born for hydrocephalus. Jonathan har 11 års røynsle med
slike inngrep. Resultata er ikkje dårlege,

men biletdiagnostikken, operasjonsmetodane og utstyret bør forbetrast.
Patrick har også operert pasientar med
godarta sulstar, men det har vore vanskeleg og tidkrevjande sidan utstyret
han nyttar ikkje er laga for nevro
kirurgi, men for ortopedi.
På barneposten er det eit eige rom
(foto) der 10-12 shuntborn ligg tett i tett.
Nyopererte vaksne må ta til takke
med seng eller flatseng på vaksen
posten for menn eller på vaksenposten
for kvinner.
Den nevrokirurgiske visitten blir
difor ei lang vandring kringom på ulike
avdelingar. Sjukepleiarane får lita eller
inga røynsle med faget sidan dei berre
sporadisk ser nevrokirurgiske pasientar.
Det store sjukehuset tek årleg imot
ca 150 pasientar med alvorlege hovudskadar, mange av desse etter trafikk
ulukker på den store vegen til hovud
staden Lilongwe. Ingen av pasientane
får CT-undersøkjing, dei blir berre vurderte klinisk og eventuelt undersøkte
med vanleg oversiktsrøntgen. Meir enn
2/3 av pasientane med alvorlege hovudskadar døyr på sjukehuset. Det burde
difor vera mogeleg å gjeva pasientane
eit betre tilbod enn det dei får i dag.
Utveksling tek til i haust

Patrick vonar på hjelp til å skaffa grunnleggjande nevrokirurgisk armamentarium, og på inspirasjon og støtte frå kolleger i Noreg med opplæring og kollegial
assistanse. Utanom utstyrspakken blir
langsiktig opplæring det viktigaste. Til
det trengst mange gode krefter: lækjarar
og sjukepleiarar innan nevrokirurgi og
anestesi, i hovudsak frå OUS, viljuge til å

arbeida ved Queen Elisabeth-sjukehuset
i nokre månader. Samstundes vil kolleger
frå Malawi reisa andre vegen for å hospitera ved OUS eit halvt år om gongen.
Fyrste pulje frå Malawi kjem til OUS i
november 2013, medan dei fyrste norske
utsendingane dreg sørover i april 2014.
Langsiktig plan

Føremålet med utvekslinga er å ut
danna nevrokirurgar til sjukehuset i
Blantyre, dessutan sikra at avdelinga
får spesialutdanna sjukepleiarar og
anestesipersonell. Slik ynskjer me å
utvikla ei avdeling der pasientane ikkje
berre får gode operasjonar, men også
best mogeleg hjelp før og etter eit i nngrep.
Nevrokirurgien skal vera konsentrert
om tilstandar der enkle operasjonar
kan gjeva relativt stor helsegevinst, det
vil seia utvalde tilfelle av hovudskadar,
hydrocephalus, hjerneinfeksjonar og
godarta svulstar.
Det mest presserande i dag er å få
CT-skanneren i dagleg drift og å skaffa
avdelinga høvelege areal på sjukehuset
slik at fagpersonar og pasientar kan
samlast på eitt område.
Kontaktpersonar:

Haldor Slettebø,
Nevrokirurgisk avdeling,
OUS; haslet@ous-hf.no
Kristin S. Hanche-Olsen,
Internasjonal avdeling;
OUS; uxkrnc@ous-hf.no
Cecilie Johansen,
Nevrokirurgisk avdeling,
OUS; cecimj@otmail.com
Terje Hanche-Olsen,
Anestesiavdelinga,
OUS; hancheolsen@hotmail.com

•
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20 år med hjertekirurgi i Arkhangelsk

Et norsk-russisk samarbeid
Fra 3. til 5. juni 2013 ble det holdt en storstilet feiring av 20 år med hjerte
kirurgi i Arkhangelsk. Ledende hjertekirurger fra Moskva og St.Petersburgh,
i tillegg til representanter fra nord vest russiske avdelinger, deltok i et faglig
seminar, festmiddag og utflukt til klosterøya Solovetsky.

›› Av Mons Lie, Oslo Universitetssykehus, Seksjon for Internasjonalt samarbeid

D

et hele var arrangert av Bysykehus
no1, som nå har fått tilnavnet
Elikanida Egorovna Volosevitz. Hun
var sykehusets direktør fra hun som 30
årig nyutdannet kirurg ble beordret til
stillingen, til hun 80 år gammel ble påkjørt og drept på vei til job i desember
2008. Elikanida Egorovna var den som
forsto at hvis befolkningen i Arkhangelsk fylke skulle få tilgang på hjerte
kirurgi etter at Sovjetunionen ble oppløst, måtte de utdanne sine egne
hjertekirurger og lage sin egen avdel
ing. Den sentraliserte høyspesialiserte
medisinen i Russland var da ikke lengre gratis for distriktene, og prisen på
behandlingen utelukket tilbudet for de
aller fleste i dette Nord-Vest Russiske
oblast på størrelse med Frankrike og
med en befolkning på 1,3 millioner.
Hun sendte to av sine begavede unge
kirurger til Moskva, der de i tre måneder gjennomgikk en hjertekirurgisk
utdanning uten å utføre og knapt nok
assistere noen operasjon. Ved hjemkomst gjorde de i april 1993 sin første
hjerteoperasjon på en 45 år gammel
ingeniør med trang stenose på et av de
store kransarterier, etter at han var
resusitert tre ganger. De la en venebypass på bankende hjerte, og Lenin, for
det het pasienten, overlevde og lever
fortsatt, anginafri. Dermed var hjertekirurgi i Arkhangelsk satt i gang. De
leide en hjerte-lunge maskin, en av
sjefene fra Moskva kom opp og opererte
den første aorto-coronare bypass på
maskin, og så var de to ungdommene i
40 OVERLEGEN 3-2013

gang. Elikanida Egorovna hadde da
vært på sitt første besøk til Vesten, til
universitetssykehuset i Tromsø. Hun
ba hjertekirurgisk avdeling i Tromsø
om hjelp til å etablere en hjertekirurgisk avdeling, og et nært samarbeid ble
etablert i 1994 mellom universitetssykehuset i Tromsø og Bysykehus no.1
i Arkhangelsk, et samarbeid som har
blitt utvidet og vart helt frem til nå.
Samarbeidet har vært av praktisk art,
etter «mester-svenn» prinsippet. Vi
begynte med aorto-coronare bypass
operasjoner, i 1997 ble repertoaret
utvidet til ventiler, og i 1999 til å inkludere medfødte hjertefeil på barn (1). Fra
1997 har Ullevål og Rikshospitalet vært
aktivt med i dette samarbeidet. Hele
tiden har vi operert sammen, der vi i
størst mulig grad har assistert dem
mens vi har vært i Russland, de har
assistert oss i Norge. Samarbeidet har
også inkludert kardiologer, anestesi
leger, barneleger, radiologer og perfusjonister fra begge land. Vi har vektlagt
deltakelse i faglige møter og seminarer
i begge land, støtting av vitenskapelige
prosjekter og dokumentasjon av resultater. Mange er de vitenskapelige artikler og russiske doktorgradsarbeider
som er utgått fra dette kliniske arbeidet. Vi har oversatt håndbok for post
operative behandlingsrutiner fra Oslo
universitetssykehus til russisk, og de
russiske kirurgene har skrevet en stor
og utfyllende lærebok i hjertekirurgi
på russisk. Det er også, gjennom Oslo
Universitetssykehus, etablert kontakt
med Royal Brompton Hospital i London med gjensidige utvekslinger. I de
økonomisk vanskelige årene på 1990
tallet har vi bidratt med å tilføre utstyr,
der materielle mangler til tider truet
med å lamme den kirurgiske virksomheten. Den materielle støtten har
imidlertid vært beskjeden.
Det har vært et viktig prinsipp i dette
samarbeidet å benytte høyt spesialiserte
fagfolk fra norsk side, og søke å bringe
den kirurgiske standard og rutiner opp

på et fullverdig Vesteuropeisk nivå.
Samtidig har vi vektlagt at behandlingstilbudet har vært definert av
russiske helse administratorer og
lokale helse politikere. Vi har hatt en
nær dialog med disse, slik at vi ikke har
etablert behandlinger som sprengte
rammen for det de hadde økonomisk
kapasitet til å følge opp.
For å dokumentere resultatene av
den hjertekirurgiske virksomheten,
gjorde vi en etterundersøkelse av alle
pasientene operert for medfødte hjertefeil de 6 første årene etter at dette
tilbudet var etablert i Arkhangelsk, og
sammenlignet det med alle pasientene
operert for det samme i samme tidsrom i Norge. Vi fant at det var en
betydelig økning i antall pasienter
operert i Arkhangelsk i dette tidsrom
sammenlignet med perioden forut for
etableringen av denne behandlingen,
da pasientene måtte sendes enten til
Moskva eller St.Petersburgh. Videre
fant vi at korttids resultatene var like
gode i Arkhangelsk som i Norge (2).
På bakgrunn av de resultatene vi har
høstet fra samarbeidet innen hjertekirurgi, startet vi, i 2007, et samarbeide
innen gastrokirurgi og gastroentero
logi. Ved å benytte våre kontakter i
Arkhangelsk, har vi sørget for at høyt
kvalifiserte fagfolk innen disse spesialiteter fra Oslo Universitetssykehus og
Universitetssykehuset i Tromsø har
blitt engasjert i et samarbeidsprosjekt
med kolleger i Arkhangelsk. Også her
har det vært den russiske siden som
har definert hvilke sykdomsgrupper
det skulle satses på. Det har særlig
vært innen lever og pancreas sykdommer dette samarbeidet har gitt resul
tater. Det er etablert endoskopiske
undersøkelses- og behandlingsrutiner
og operasjoner som Wippels, som tid
ligere ikke ble gjort i Arkhangelsk.
Operasjoner og annet klinisk arbeid
utført sammen i begge land under
gjensidige besøk, har også her vært
grunnpilaren i prosjektet. Gjennom

dette samarbeidet har en av de russiske
legene deltatt i det avanserte europeiske
videreutdanningskurset «Pancreas
2000» som går over 2 år med to til tre
årlige samlinger i forskjellige Europeiske sentra. Det er første gang at en
russer har deltatt i dette kurset.
Både hjertekirurgien og gastroprosjektet har vært økonomisk støttet av
Det Norske Helse- og omsorgsdepartement gjennom Barents helseprogram.
I innledningsforedraget på seminaret som markerte 20 års jubileet, redegjorde sjefen for hjertekirurgisk avdel
ing, Aleksey Shonbin, for utviklingen
gjennom disse årene. Han ga en detaljert redegjørelse for de over 7600 hjerteoperasjonene som er blitt utført i Arkhangelsk, med resultater fullt på høyde
med de vi har i Norge. Han beskrev
dagens avdeling med 5 utdannede
kirurger som tilbyr alle typer hjerte
kirurgi, bortsett fra transplantasjoner.
All behandling er gratis og de har ingen
ventetid for noen av sine operasjoner.
Han vektla i sin presentasjon betydn
ingen av samarbeidet med de norske
sentra, og spesielt kontinuiteten over
en så lang periode, det nære kollegiale
forhold og betydningen av den store
kontaktflaten som her er etablert i de
to land. De tilreisende hjertekirurgene
fra sentra i Moskva og St.Petersburgh
ga stor anerkjennelse til denne avdelingen, og påpekte også betydningen
av det internasjonale samarbeidet
med Norge som hadde bidratt til
dette resultatet.
Det var for meg en stor ære å bli
invitert til denne merkedagen, og å
representere den norske siden av
dette samarbeidet. Jeg brakte med meg
hilsener fra Harald Lindberg, Øyvind
Skråstad og Steinar Solberg fra OUS
som også var invitert, men forhindret
fra å delta. Mange var de hilsninger og
varme ord som ble dem og andre samarbeidspartner til del, og som jeg brakte
med meg hjem fra dette vårt naboland
i øst. •

Referanser:

1. Mons Lie og Steinar Solberg. Fallots tetrade og Sovjetunionens fall. Tidsskr Nor Lægeforen nr. 3, 2004;124. 382-383.
2. Anja Wiedeswang Horjen, Dmitry Tungusov, Igor Chernov et al. Pediatric cardiac surgery in Northern Russia.
Results from an international cooperative program. Scand Cardiovascular J, 2011;45: 187-192
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Sunnaas med ambisiøs internasjonal satsing
Sunnaas sykehus har lang tradisjon som aktør på det internasjonale plan, og den siste
internasjonale strategien for sykehuset ble styrebehandlet den 26. juni 2013. Styrets
enstemmige vedtak var blant annet at «Styret ser strategiplanen for internasjonal aktivitet
som et sentralt element i SunHFs strategiske satsninger fram til 2020», og «Strategi for
internasjonal aktivitet innarbeides som et eget kapittel i strategidokumentet».
I denne strategiske planen inngår dels
en plan for det kliniske og forskningsmessige samarbeidet med aktuelle
internasjonale aktører som kan bidra
til utvikling av spesialisert rehabiliter
ingsmedisin, men også mer bistandspreget og kompetanseoverførende
aktivitet med ulike land.
De overordnete strategiske mål
settinger for internasjonal aktivitet
ved Sunnaas sykehus HF (SunHF) er
formulert slik:
• SunHF skal ha konkrete mål og
planer for internasjonalt arbeid
• SunHF vil arbeide for at klinikken
har den høyeste internasjonale
standard i sin pasientbehandling
• SunHF vil arbeide for å tilføre norsk
helsevesen oppdatert internasjonal
kunnskap innen foretakets fagom
råder
• SunHF vil stimulere ansatte til å
være aktive deltakere på aktuelle
internasjonale samarbeids- og
nettverksarenaer
• SunHF vil stimulere ansatte til å
delta i forskning med internasjonale
samarbeidspartnere
• SunHF vil utvikle økonomiske virkemidler som stimulerer internasjonalt
samarbeid
Det kliniske og forskningsmessige
internasjonale samarbeidet har spesielt
materialisert seg ved ansettelse av flere
gjesteprofessorer fra ulike nordiske
universitetsmiljø, konkret forskningssamarbeid med internasjonale aktører,
aktiv deltakelse i særfaglige og diagnoserelaterte internasjonale fora, hospiteringsopphold og ikke minst interna42 OVERLEGEN 3-2013

››

Av Forskningsdirektør Johan K. Stanghelle,
Samhandlingssjef Kirsten Sæther, Klinikksjef Kathi Sørvig

sjonal akkreditering av behandlingsprogrammene (CARF akkreditering).
En helt spesiell særordning som
Sunnaas sykehus har etablert er «Sunnaas International Network Seminar in
Rehabilitation». Dette årlige fagseminaret ble startet i 2000, som en fortsettelse av et mangeårig samarbeid med
Kina, og spesielt China Rehabilitation
and Research Center i Beijing, finansiert gjennom Norsk Folkehjelp/NORAD/
UD i ti år fra 1991. Når denne støtten
opphørte, foreslo man å fortsette
kontakten gjennom et årlig Norge-Kina
seminar, men inviterte USA ved Rusk
Institute for Rehabilitation i New York
som en tredje deltaker på seminarene.
Fra 2005 ble dette årlige arrange
mentet utvidet til også å omfatte
andre nære og spesielt interessante
samarbeidspartnere av SunHF.
I dag samles fagfolk fra i alt syv land
(Norge, Kina, USA, Russland, Sverige,
Palestina og Israel). Målsettingen var
først å utveksle siste nytt innen klinikk
og forskning fra de ulike land, men
med langsiktig mål om forsknings
samarbeid. Dette siste har spesielt
lykkes fra 2012 i form av et multi
nasjonalt forskningsprosjekt om

s lagrehabilitering, omfattende ni institusjoner fra de syv nevnte land. Dette
prosjektet er unikt og svært interessant
i seg selv, men gir også potensial for
annen multinasjonal forskning i regi
av SunHF, og også potensial for andre
faglige og politiske samarbeidsformer.
Mye av samarbeidet foregår nå også via
telemedisin. Styret ved Sunnaas sykehus er svært positive til samarbeidet,
og ønsker at man skal utvikle dette
videre.
Som en direkte følge av dette samarbeidet, har de kinesiske kollegene startet
et lignende årlig arrangement fra 2005,
«Beijing International Forum on Rehabilitation», hvor de etter hvert har
samlet ca. 1000 deltakere, og hvor
Sunnaas sykehus bidrar vesentlig i
programmet. Siktemålet for deltakelse
fra SunHF er spesielt å opprettholde
den nære kontakten som SunHF har
opparbeidet seg i forhold til Kina, som
sannsynligvis innen kort tid blir et
ledende land i verden, også innen
rehabiliteringsmedisin, og hvor det
kan være uante muligheter for samarbeid innen forskning og klinikk.
SunHF har opp gjennom historien
vært aktiv i mange former for bistands-

En av samarbeidsklinikkene til Sunnaas sykehus - El Wafa klinikken i Gaza

preget aktivitet, enten ved å behandle
pasienter fra ulike land (eks. Vietnamflyktninger, torturoffer Aleksej fra
Russland, poliorammet jente fra
Bhutan), eller ved at enkelte fagfolk
har reist ut på oppdrag fra ulike organisasjoner (eks. i Palestina, Eritrea,
Libanon, Kambodsja, Syria og India).
Det er således i strategien videre
ønskelig at Sunnaas aktivt deler kunnskap og kompetanse med land som har
lite rehabilitering selv, eller som har
behov for hjelp til å etablere rehabiliteringstilbud. Bruk av videokonferanse
til de palestinske rehabiliteringsinstitusjonene har vist mulighet for faglig
utveksling over tid som en mulighet
for å øke kompetanse. I denne type
arbeid ligger det en forutsetning om
jevnlig dialog med UD, bistandsorganisasjoner og andre samarbeidspartnere
for å få et samkjørt og systematisk
arbeid.
Som en konklusjon kan man si at
Sunnaas sykehus har, gjennom denne
internasjonale strategien, demonstrert
at det er mulig via et nært samarbeid
mellom ledelse og fagfolk å tilpasse en
ambisiøs internasjonal strategi i en like
ambisiøs og travel klinisk hverdag. •

Deltakere på siste «Sunnaas International Network Seminar in Rehabilitation», i Tel Aviv
2012. Neste seminar avholdes i Stockholm oktober 2013.
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Alt var ikkje betre før
Utgangspunktet for dette innlegget er eit møte med ein kollega i sommar. Medan eg var
på veg, ringte han og sa at vi måtte utsette møtet, han hadde fått inn ein dårleg pasient.
Då eg to timar seinare sat på kontoret hans, spurte eg korleis det gjekk med pasienten.
Svaret kom: «Eg trur dette går fint! Utgangspunktet var ille, men vi fekk ridd av stormen.
For få år sidan ville vi berre lagt pasienten til side, nå kan vi gjere mykje. For eit
fantastisk fag eg har, for eit privilegium!»

›› Innlegg av Reidun Førde, Senter for medisinsk etikk, Universitetet i Oslo
Eg kjente at eg blei glad og stolt på
vegne av faget, men glad også fordi det
er så lenge sidan nokon har sagt noko
slikt, oftast er det kriser som pregar
samtalar. Vi snakkar he lsetenesta og
faget ned om vi driv einsidig svart
maling. Vi tek undera og framskritta
for gitt. Eg trur vi oftare må framheve
dei positive sidene av dagens medisin,
ikkje fordi negativ utvikling ikkje finst,
men fordi dette ikkje er heile bildet!
Eg trur det er viktig å framheve dei
store framskritta i moderne medisin,
til dømes innan kreftbehandling,
hjartekarsjukdommar, brann- og trafikkskadar, behandling av sansedefektar
og hjerneslag og hjelp til HIV-positive.
Det er ikkje få menneske som har fått
eit nytt liv og eit betre liv.
Alt var altså ikkje betre før. Det er
ingen grunn til å ønskje seg tilbake til
tider med langtids- innesperring av
psykisk sjuke, til invalidserande kirurgi
og ineffektiv «kuring» av magesår, og
til lange sengeleie etter fødslar, kirurgi
og hjarteinfarkt. Helseinstitusjonane
var fylt av slike pasientar, og antakeleg
tok det livet av fleire enn det berga.
Framskritta skuldast ny kunnskap og
teknologi, men også mot til å stille
kritiske spørsmål til gjeldande praksis.
Det er fagleg engasjement, kritiske
spørsmål til kunnskapsgrunnlaget for
praksis og hardt arbeid som driv
medisinen framover.
Den medisinske utviklinga er kostbar og krev spesialisering og ny organi46 OVERLEGEN 3-2013

sering. Fleire liv blir redda, men ned
sida er fragmentering av lege-pasientforholdet og ansvarspulverisering.
Pasientane har fått fleire rettar, men
fleire val, innsnevring av legens fokus
og fleire legar med ulikt ansvar gjer
det også vanskelegare å vere pasient.
Dette er ei utvikling som også legane
sjølve må engasjere seg i ! Løysingane
på dagens situasjon finst ikkje i jusen.
Legar har aldri vore stilt overfor så
store og sprikande krav som i dag,
faglege krav, pasientforventningar og
krav til feilfri behandling, krav til budsjetthandtering, effektivitet og mange
vanskelege etiske og juridiske dilemma. Og over dette pustar media oss i
nakken, særleg når noko går gale,
eller pasientane er misnøgde. Ei norsk
studie viser at det er dei menige
legane på sjukehusa som opplever
mest stressande krav (1). Derfor er
også klinisk etikkarbeid viktig for
helsepersonell.
Har pasienten alltid rett?

Kryssande krav og angst for å gjere feil
fører lett til ansvarsfråskriving, usikkerheit og likegyldigheit. Engasjementet
svinn, og ein utfører arbeidet ut frå det
akseptable, ikkje det beste. Dersom eg
blir alvorleg sjuk ønskjer eg meg flinke,
engasjerte legar som ser meg, som kan
snakke med meg og gi meg mot, men
også fortelje sanninga. Eg ønskjer meg
ikkje ein lege som gir etter på faglege
krav berre fordi eg ber om det. Gjennom

arbeid i etikken ser vi at legar vel
bort fagleg og etisk rette løysingar for
å hindre konflikt med pasient eller
pårørande. Dermed ofrar vi faget og
i nokre tilfelle også pasientens beste.
God dialog betyr ikkje at pasienten
alltid har rett. God etikk inkluderer
evne til å sette grenser for kva faget
skal brukast til. God dialog gjer det
lettare å sette grenser. Gjennom klinisk
etikkarbeid ser vi at mange legar framleis ikkje er flinke nok til å snakke med
pasientar og pårørande. Nokre gonger
skuldast dette haldningar og mangl
ande evne til kommunikasjon. Det er
ikkje sant at dårleg kommunikasjon
alltid skuldast for lite tid!
Bivirkningar av gode intensjonar

Dei fleste legar er nøgde med valet
av yrke (2), men for mange er ikkje det.
Mykje frustrasjon handlar om at hardt
arbeidande fagfolk ikkje føler seg sett,
sett pris på og høyrt av eigne leiarar i
helseforetaka. Store helseforetak
aukar problemet. Det er dei som sit
ved senga som ser pasientane og deira
behov. Det er eit stort problem dersom
leiarane ser på legar som brysomme
når dei målber pasientane si sak. Ei
viktig oppgåve for leiarar i moderne
helseteneste, som i dag ikkje er lagt
nok vekt på, er kompetanse til å skape
trivsel og gode og trygge arbeidsmiljø.
Gode og trygge arbeidsmiljø er antakeleg avgjerande både for kvalitet og
produktivitet. Her er mykje ugjort.

Leiarane i helsetenesta ønskjer også
å bidra til ei best mogeleg helseteneste.
Dei står, som fotfolket i klinikken gjer,
dagleg i mange kryssande hensyn og
krav. Mykje av fokus er på økonomi,
men også på kvaliteten på helsetenest
ene. Mykje av kvalitetsindikatorane er
resultat av detaljerte politiske føringar.
Ny sjukehusstruktur, omorganiseringar
og økonomiske rammer er styrt av våre
folkevalde, leiarane i sjukehusa er
tilsette for å følgje opp det politikarane
har bestemt.
I løpet av dei siste 14 åra har norsk
helseteneste blitt sterkt lovregulert.
Men det er viktig å minne om at det
meste av lovgivinga og stykkprisfinansieringa kom før helseforetaksreforma.
Mykje av det helsepersonell i dag slit
med er eit resultat av gode intensjonar
om å auke effektivitet, styrke kvaliteten
på helsetenestene og å styrke av pasient-

rettar. Gode intensjonar har altså
bivirkningar blant anna i form av tidkrevande og meiningslause dokumentasjon- og rapporteringskrav. Det er
lovande at dagens helseminister ser
dette. Eit døme er uheldige hendingar
i helsetenesta som tidlegare var eit
ikkje-tema. Feila blei gøymde bort og
aktørane bak hendingane gjekk ofte
åleine med dei katastrofale følgjene
det hadde for dei personleg, utan at
kolleger eller leiinga støtta dei eller
sørga for å møte pasient og pårørande
på ein god måte i etterkant av hendinga.
I dag er det større openheit rundt
uheldige hendingar, delvis på grunn
av ny lovgiving. Klagerett og rett til
erstatning er gitt i helselovene. Dette
krev god dokumentasjon som stel tid
borte frå pasientretta arbeid og er utgangspunkt for frustrasjon. Pasient
garantiar for vurdering og behandling,

krev også dokumentasjon og god
kommunikasjon og personale som
overvakar det heile.
Helseressursane må brukast på ein
best muleg måte. Oppigjennom har
vi brukt helseressursar på ineffektiv
behandling. Antakeleg gjer vi det i dag
og. Det er i pasientane og i faget sine
interesser at det blir stilt spørsmål ved
måten vi organiserer faget og tenestene
på. Prioritering er i utgangspunktet ei
grunnleggande etisk verksemd! Arbeidet
skal sikre dei svakaste gode og rett
ferdige tenester og god utnytting av
knappe ressursar. Derfor er kritiske
spørsmål til måten ting blir gjort på,
noko som både helseleiarar og fagfolk
burde ønske velkommen. Men kritiske
spørsmål må følgjast også av at ein ser
kva som er bra med norsk helsteneste.
Og det er mykje! •
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Prioritering og rollefordeling
«Tenk deg at det er etterspørsel både etter flere hjertetransplantasjoner og
etter flere hofteoperasjoner. For ti millioner kroner vil vi kunne dekke etter
spørselen for enten det ene eller det andre inngrepet, men ikke for begge;
la oss regne ut om det blir riktig å bruke disse pengene på hjertetrans
plantasjoner eller på hoftekirurgi!» Dette er – sterkt forenklet – essensen i
de prioriteringsdebattene som ofte føres. Jeg vil her argumentere for at
spørsmålet ofte blir feil stilt og at det blir stilt til feil adressat.

›› Av Torgeir Bruun Wyller professor/overlege, Geriatrisk avdeling, Oslo universitetssykehus
Feil stilt

Det er ikke korrekt at det foreligger
et valg som skissert innledningsvis.
I det minste i et rikt land som Norge,
der Statens finanser er meget gode og
en relativt begrenset andel benyttes
på helsetiltak (1), finnes prinsipielt fire
alternative svar til spørsmålet over:
1. Bruke pengene på hjertetransplantasjoner.
2. Bruke pengene på hofteoperasjoner.
3. Bevilge 20 millioner og dermed
dekke etterspørselen etter begge
typer inngrep.
4. I kke bevilge noe, men bruke
pengene på andre samfunnsoppgaver.
Det blir meningsløst å drøfte prioritering som om dette utelukkende gjelder
forhold innen helsetjenesten. I en
offentlig finansiert helsetjeneste skjer
prioritering av helsetiltak ikke i et
vakuum, men i en dynamisk relasjon
til alle offentlige oppgaver. Alt for
ofte fanges helsepersonell i en kvasiprioriteringsdebatt der en under
liggende forutsetning er at helse
budsjettet er en størrelse totalt av
grenset fra resten av den offentlige
pengebruken, og at prioritering
mellom helsetjenester og andre formål ikke er på dagsordenen. En slik
premiss er falsk.
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Feil adressat

Innledningsspørsmålet er politisk og
ikke faglig. Et helt grunnleggende
element i det norske demokratiske
systemet er at de folkevalgte står for en
overordnet styring gjennom lovgivning
og budsjett. Dette er avgjørende bl.a.
for at demokratiet skal være reelt:
Viktige avgjørelser må tas av noen som
folket kan gjenvelge eller kaste ved
neste valg – hvis ikke blir folkestyret
en illusjon. Helsepersonell er ikke på
valg, og dersom helsepersonellet påtar
seg prioriteringsoppgaver som i sin
natur er politiske, mister velgerne sin
påvirkningsmulighet (2).
Vi har i dag en paradoksal situasjon
der det ser ut til at både politikere og
leger er tilfreds med at genuint politiske
prioriteringer delegeres fra politisk til
faglig nivå. For politikerne betyr det at
de slipper å stå til ansvar for sine prioriteringer dersom de er i utakt med
velgernes ønsker. De degraderer seg
selv fra beslutningstakere til retoriske
klovner, og kan i stedet gjenoppstå som
«den lille manns forsvarere» og være
«sjokkerte» i VG når det avsløres at fru
A ikke har fått sykehjemsplass eller
herr B har ventet i to måneder på
kreftkirurgi.
Helsepersonellet på sin side er kanskje glade for den makten situasjonen
gir dem; de mistror ofte politikernes

evne til å treffe kloke beslutninger og
tenker at det er bedre at avveiningene
beror hos fagfolkene. Men dette er et
farlig resonnement, for hvis befolkn
ingen ikke får de helsetjenestene de
forventer, vil de rette sin kritikk mot
helsepersonellet og ikke mot politik
erne der ansvaret for rammevilkårene
rettmessig hviler. Og mer alvorlig:
Lege-pasient-forholdet lider fordi
pasienten vil bli usikker på om legen
har som sin første prioritet å yte
optimal helsehjelp eller om legen
kanskje har flere agendaer.
Tilsløring av interessekonflikter

Mange synes å mene at man kan gjøre
objektivt «riktige» valg i spørsmål lik
det som ble stilt innledningsvis: optimal
avveining mellom f.eks. livsforlengende
og dyr behandling for de få versus
symptomlindrende behandling for fler.
Dette baserer seg på sammenlikning av
størrelser som i utgangspunktet ikke
er sammenliknbare. Forsøk på å gjøre
dette «vitenskapelig», f.eks. gjennom
metoder som «kvalitetsjusterte leveår»
(QALYs), tilslører dette forholdet gjennom kvasivitenskapelig abrakadabra.
Grunnleggende sett eksisterer det en
interessemotsetning mellom folk som
alle etterspør de samme helseressurs
ene, f.eks. noen få som venter på hjertetransplantasjon for å overleve versus
flere som venter på hoftekirurgi for å
bli bedre til beins. Hvem og hva som
skal prioriteres er et verdivalg, og
hører som sådan hjemme i det
politiske rom.
Fagfolk som premissleverandører

Leger og andre fagfolk har likevel en
sentral rolle i prioriteringer, nemlig
som premissleverandører. Skal politik
erne treffe de verdimessige prioriter
ingene vi har valgt dem for å treffe, er
det jo avhengige av troverdig informasjon om effekten av ulike tiltak. Hvor

lenge er det sannsynlig at pasienten i
transplantasjonskø lever med og uten
transplantasjon – og med hvor mye
plager? Hva er effekten av å sette inn
hofteprotese versus konservativ behandling med vekt på tilpasset trening?
Det er mange eksempler på at fagfolk
overdriver effekten av den behandlingen
de selv kan tilby. Dette blir å skyve
pasientene foran seg i kamp for eget
revir og prestisje, og kan naturligvis
ikke forsvares.
Men det er også eksempler på det
motsatte, og her velger jeg en «hjertesak» fra eget fagfelt: Samhandlings
reformen er i hovedsak blitt til for å
begrense eldre pasienters bruk av
indremedisinske sykehussenger og
dermed gi grunnlag for ytterligere
reduksjon i sengetallet. Dette baserer
seg i sin tur på en betydelig under
vurdering av den nytten akutt syke
eldre har av sykehusets diagnostiske
og terapeutiske kompetanse (3, 4).
Samhandlingsreformen er vedtatt
på grunnlag av myten om de mange
unødvendige sykehusoppholdene.
Denne myten har neppe oppstått av
seg selv i det politiske miljøet, den må
ha sine kilder i helsetjenesten. Den
underliggende årsaken kan være manglende kunnskap eller bevisst feilin
formering, eller mest sannsynlig en
kombinasjon.
Kunnskapen er begrenset i store
deler av helsetjenesten når det gjelder
de særlige utfordringene ved diagno
stikk og behandling av sykdom hos de
skrøpeligste eldre. F.eks. er det mange
som ikke vet hvor kraftig eldre kan
dekompensere kognitivt og funksjonelt
ved akutt, korrigerbar sykdom. Dermed blir forekomsten av pasienter
som «bare er demente» lett over
vurdert. Det er en stor utfordring for
de relevante fagmiljøene å sørge for at
korrekt og oppdatert kunnskap blir
spredd.

Men dessverre er det også et dypt
rotfestet menneskelig trekk at man har
lett for å ordlegge seg slik det forventes
av en – og særlig slik det forventes av
folk med makt. Det virker sannsynlig
at den politiske myten om de mange
unødige innleggelsene av gamle også
må ha sine kilder hos helsepersonell
som egentlig vet bedre.
Oppsummering

La meg være overtydelig: Det er ikke
mitt anliggende å tilrive meg priori
teringsmakt på vegne av min egen
spesialitet og på bekostning av andre
fag. Jeg mener leger og annet helse
personell skal yte aktiv motstand mot
at vi får oss delegert verdivalg som
egentlig er politiske. Vårt ansvar er å gi
politikerne edruelige premisser. Hvis
politikerne velger å ikke tilby akutt
syke eldre helsetjenester med positiv
effekt på overlevelse og funksjon, f.eks.
med begrunnelse at de uansett har
begrenset gjenstående levetid eller at
gamle har lavere menneskeverd enn
yngre, så vil jeg protestere på det. Men
da protesterer jeg i egenskap av samfunnsborger og velger. Som fagperson,
derimot, er min primære oppgave å
se til at politikerne og offentligheten
er fullt informert om konsekvensene
av de valg som treffes. •
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Landsstyret har talt

Hva nå?
Landsstyret, vårt øverste organ, debatterte
og fattet vedtak i en rekke store saker i Alta
i juni, jfr. Overlegen nr. 2-13. Her følger en
oppdatering av status.

›› Av Jon Helle, Leder Norsk overlegeforening
Nasjonal sykehusplan:

Sentralstyret ønsket at Landsstyret i år skulle debattere
viktige veivalg fremover da sykehus-Norge står foran store
utfordringer. Den helsepolitiske debatten var derfor i sin
helhet viet utkastet til statusrapporten om nasjonal sykehusplan under temaet «Sykehus for fremtiden». Sentralt
i arbeidet med utkastet til rapport sto tidligere Of-leder
Arne Refsum, som leder av referansegruppen.
Debatten var bred og fokuserte ikke minst på lokalsyke
husfunksjoner. Debatten etterlot liten tvil om at landsstyret
mener lokalsykehus også må inneholde kirurgi. Det ble ikke
fattet vedtak, men innspillene er tatt inn i sentralstyremøtene
18.06 og 22.08. Det jobbes nå kontinuerlig med å sluttføre
statusrapporten under tittelen «Sykehus for fremtiden:
Grunnlag for en nasjonal sykehusplan». Den skal bli så tids
aktuell som mulig ved bl.a. å trekke inn vurderinger av
rapporten om Nordfjordsykehusmodellen. For at planen skal
bli både godt forankret, skal den ut på ny høring i foreningen.
Med ny regjering på trappene, der kommende statsministers (og mulig helseministers) parti har vedtatt å lage en
nasjonal helse- og sykehusplan, er målet at vår rapport skal
bli et tungtveiende dokument også for regjering og Storting.
Fremtidens spesialitetsstruktur:

Vedtaket var omfattende, bl.a. en støtte til å omgjøre kirurg
iske gren-spesialiteter til hovedspesialiteter, men også med
klare kritiske punkter til Helsedirektoratets rapport, bl.a.
om å forkorte spesialiseringsløpene. Vedtaket kan finnes på
Legeforeningens nettsider.
10.06 sendte Legeforeningen brev til Helsedirektoratet i tråd
med landsstyrets vedtak. Helsedirektoratet sendte sin rapport
til HOD 20.06. HOD svarte umiddelbart med at de ikke ville ta
stilling til enkelthetene i forslaget, men sendte saken tilbake
til direktoratet for nærmere utredning av «konsekvenser for
pasientene og organisatoriske, driftsmessige og økonomiske
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konsekvenser for sykehusene og RHF, universitetene og direktoratet». Spekter, Legeforeningen og andre skal bringes inn i
den videre prosessen. På bakgrunn av dette har Sentralstyret
22.08. vedtatt å videreføre vår egen prosjektorganisasjon med
mandat tilpasset Helsedirektoratets oppdrag.
Legespesialistenes etterutdanning

Landsstyret vedtok å arbeide for en styrking av etterutdanningen
ved at rettigheter og plikter tydeliggjøres i avtaleverket, dvs. å
gjøre den obligatorisk. Men landsstyrevedtaket er også tydelig
på utdanningsinstitusjonene må klare forpliktelser. Landsstyret
gikk som ventet ikke inn for tidsbegrenset spesialistgodkjenning.
Ordningen anbefales evaluert etter 5 år.
Reservasjonsadgang:

Landsstyret fattet følgende enstemmige vedtak etter en
grundig og verdig etikk-debatt:
«Legeforeningen mener at alvorlige samvittighetsgrunner
knyttet til liv og død kan gi grunnlag for at leger gis reservasjonsmulighet for deltakelse i henvisning og behandling.
Legers reservasjonsmulighet skal ikke være til hinder for
befolkningens lovbestemte rettigheter. Reservasjonsmulighetene må derfor vurderes lokalt i helsetjenesten på en slik
måte at disse hensyn kan ivaretas. Pasientene skal alltid
møtes med forståelse og respekt. Forutsigbarhet for p
 asientene må sikres gjennom god informasjon.»
Legeforeningen sendte 21.06.13 brev til Helse- og o
 msorgsdepartementet og ba om at rundskrivet (fra 2011 som startet
debatten) blir justert. •

Fast jobb nå!
›› Innlegg av Ylfs leder Johan Torgersen

H

enry Ford fikk et stort problem
etter hvert som samlebåndene
hans spyttet ut nye T-Forder i stadig
høyere tempo. Arbeiderne orket ikke
det monotone arbeidet og sluttet etter
kort tid. Ha fant ut at dersom han skulle
få 100 arbeidere til å jobbe ved samlebåndet i over ett år måtte han ansette
over 900 fordi frafallet var så stort.
Dette ble et problem for virksomheten
hans, den utviklet seg ikke videre. Så
hva gjorde han? Jo, han gikk løs på
arbeidsvilkårene til arbeiderene. Med
positivt fortegn. Han økte lønna og
reduserte den ukentlige arbeidstiden.
Dette førte til at arbeiderne ble lengre
i jobben! Kanskje ikke overraskende.
Men det som overrasket Henry Ford
var at samtidig som han økte lønning
ene og reduserte arbeidstiden så produserte han flere biler til en billigere
penge, og kvaliteten på produktet steg.
Eksempelet fra Henry Fords samlebånd er et klassisk eksempel på at
bedrete arbeidsvilkår ikke bare er en
fordel for arbeideren, men også for
virksomheten. Den samme erkjennelsen
ligger til grunn etter hvert som den
norske arbeidslivsmodellen utvikler seg
i etterkrigstiden. Landet skal bygges og
både regjering og næringsliv innser at
ansatte med eierskap til virksomhetene
og i likeverdige forhold til arbeidsgiver
gir et bedre resultat. Samarbeid, likeverd og dialog blir helt sentrale verdier
i den norske arbeidslivsmodellen. En
modell som store deler av det internasjonale samfunnet misunner oss.
Retten til fast ansettelse er et av de
viktigste virkemidlene for å oppnå et
likeverdig forhold mellom arbeids
givere og arbeidstakere. Det er hovedregelen i norsk arbeidsliv og gjelder
alle sektorer og yrkesgrupper.
Så hvordan er situasjonen for leger?
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Over 50% av legene ved norske sykehus
er midlertidig ansatt, 95% av legene i
spesialisering. Slik situasjonen er nå må
vi forvente at over 1/3 av yrkeslivet vårt
er i et midlertidig ansettelsesforhold.
Informasjon som vi mottar tyder på at
midlertidighetsproblematikken spiser
seg inn i overlegegruppen også.
Betydningen av likeverdighet og
gode arbeidsvilkår for virksomhetene
ble etablert i det klassiske arbeidsgiver/arbeider forholdet. Er det relevant
for akademiske yrkesgrupper? Etter
mitt syn ja! Ikke bare er det relevant,
det er kanskje der det er viktigst. Vårt
redskap er kompetansen vår. Den
bærer vi med oss hele tiden. Det er
ikke et redskap som arbeidsgiver bestemmer over. Skal vi sikre best mulig
bruk av vår høye kompetanse må det
ligge et likeverdig forhold preget av
dialog og samarbeid til grunn mellom
arbeidsgivere og oss ansatte.
Da er det et stort paradoks at det er i
Norges to største kompetansesektorer at
bruken av midlertidighet er størst: helseforetakene og universitetene. Og; andelen
av midlertidighet er størst i yrkesgrupp
ene med høyest kompetanse, legene.
Legeforeningen og Yngre legers
forening kjemper nå en kamp for at
leger i spesialisering skal få rett til fast
ansettelse. Vårt eneste krav er enkelt:
vi vil ha den samme retten til fast jobb
som andre arbeidstakere. Begrunnelsen
er to-delt: Vi fortjener den samme forutsigbarheten i jobbforholdet vårt som
andre og vi ønsker at sykehusene også
skal dra nytte av de gode effektene en
får av ansatte i fast jobb. Vi vil ha eierskap til sykehusene vi jobber i. Vi vil
bidra ett hundre prosent! Vi vil at vårt
fokus på jobben skal være pasient
behandlingen og ikke om en har jobb
eller hvor en skal bo om noen måneder!

Mange har brukt tid på å bli vant
med tanken på at leger i spesialisering
har fast jobb. Særlig har bekymringene
om «propper i spesialiseringssystemet»
skapt diskusjon. I vår fullførte Legeforeningen sitt prosjekt om spesialitetsstruktur. En av hovedkonklusjon
ene i arbeidet var at vi ønsker en
overgang til mer målstyrte og planlagte
spesialiseringsløp. Et spesialiseringsløp hvor de ulike elementene som
gruppe 1 tjeneste og annen tjeneste er
planlagt fra starten. Dette er faglig
begrunnet og forankret i fagmiljøene.
Både Helsedirektoratet og Spekter
enige i dette! Prinsippet er at en
ansettes fast ved et sykehus og har
avtale om tjeneste ved andre institu
sjoner. De sykehusene som skal tilby
spesialisering må finne et forhold
mellom egne faste ansatte og stillinger,
eller posisjoner, som er tilgjengelig for
leger som kommer fra andre sykehus.
I tillegg er noen bekymret for hva en
skal gjøre med de legene som ikke
fungerer i yrket hvis disse er fast ansatt. Det hevdes at midlertidighet
sikrer at en kan kvitte seg med de som
ikke fungerer. Dette blir å snu alt på
hodet for meg. Skal en virkelig bruke
midlertidig ansettelse av ca 5000 leger
som virkemiddel for å ha mulighetene
til å bli kvitt den svært lille andelen av
leger som ikke egner seg innenfor den
spesialiteten de har begynt med? Selvsagt ikke. Det må håndteres mye mer
systematisk og profesjonelt. Dagens
«hvilepute» hvor en stille og rolig kan
fase ut leger når de er ferdige med
spesialiseringen er meningsløs. I de få
tilfellene hvor en lege ikke finnes egnet
til å jobbe innenfor en spesialitet så
ser en dette i de fleste tilfeller før den
dagen legen får sin spesialistgodkjenning. Ofte lenge før og det er da en må

sette inn støtet. Ved faste ansettelser
tvinges arbeidsgiver og ledere til å ta
fatt i eventuelle problemer på et tidlig
ere tidspunkt. Enten kan legen veiledes
i riktig retning eller ut av spesialiteten
eller yrket. Å vente til spesialistgodkjenningen er på plass tjener ingen,
hverken legen selv, sykehuset eller
samfunnet.
Vi har gode svar og planer for de
store spørsmålene. Vi har en tariffav
tale som regulerer både fast ansettelse
av overleger og leger i spesialisering.
300 leger i spesialisering er jo allerede
fast ansatt uten at det skaper noen
diskusjon. Selv om leger i spesialiser
ing er utålmodige så vil implementeringen av faste stillinger ta noen år så
vi har god tid til å gjøre nødvendige
tilpasninger underveis. Fast ansettelse
vil ikke skje over natta, men etterhvert
som de nåværende 4,5 og 6-årsstilling
ene skal lyses ut på nytt. Nå er det viktig å få på plass prinsippet om fast jobb
for alle leger! Ballen ligger hos Helseog omsorgsministeren. Det
politiske løftet fra 2010 må iverksettes.
Vi blir ikke mer klare enn det vi er nå! •

Faste stillinger for LIS:

Of kommenterer
Et samlet Landsstyre har tidligere gått inn for å kreve
faste stillinger for leger i spesialisering. Sentralstyret har
hatt faste stillinger som et av sine satsingsområder i
2011-2013. Overlegeforeningen støtter saken.
I likhet med Ylf mener vi dette er en politisk sak for Storting og regjering,
og ikke et forhandlingstema der man må kjøpe seg rettighetene.
Faste stillinger har det vært jobbet med gjennom mange år, og forslag til
hvordan dette kan innføres, er laget. Noen praktiske spørsmål gjenstår,
men siden ordningen sannsynligvis innføres gradvis over noen år, vil disse
kunne finne sine løsninger underveis, bl.a. tilpasset lokale forhold. Det
viktigste er å få prinsippet endelig fastslått fra nasjonalt politisk hold.
Jon Helle
Leder Norsk overlegeforening
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Jus for leger:

Retten til nødvendig behandling

›› Innlegg av direktør Anne Kjersti Befring, jus og arbeidsliv

K

ommunene har ansvaret for
kommunehelsetjenesten som har
fått mer ansvar fra 2012, mens staten
via sitt eierskap i helseforetakene har
ansvar for sykehus organisert i helseforetak og øvrig spesialisthelsetjeneste.
Pasientrettighetsloven heter nå pasientog brukerrettighetsloven og gjelder for
hele helsetjenesten. Utover retten til
nødvendig helsehjelp inneholder loven
bestemmelser om rett til vurdering,
rett til fornyet vurdering, rett til valg
av sykehus og rett til individuell plan.
I januar 2001 ble det innført en lovbestemt rett til nødvendig helsehjelp
fra sykehus innen fastsatt frist.
Da Stortinget vedtok ordningen var
det en forutsetning at sykehusene
måtte planlegge, også økonomisk, for
å overholde fristene for å unngå økonomiske sanksjoner. Det skulle også være
et grunnlag for å måle om kapasiteten
var tilstrekkelig, herunder samsvar
mellom lovbestemte oppgaver og
finansiering.
Med virkning fra 1. september 2004,
ble det innført økonomiske konsekvenser av at fristen ble brutt ved at pasienten
kunne få dekket behandlingstilbud.
Pasienten kunne kontakte Helfo dersom fristen ble brutt med den konsekvens at pasienten fikk mulighet til å
benytte andre offentlige sykehus eller
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private i innland og utland på helseforetakets regning, dersom det ikke
umiddelbart ble gitt behandling.
Ordningen med fritt sykehusvalg
ble utvidet fra kun å omfatte offentlige
sykehus til også å omfatte alle private
sykehus som har avtaler med de regionale helseforetakene om fritt sykehusvalg.
Det som skulle vært en styrking av
rettigheten ble trolig en svekkelse av
rettighetene i praksis. Vi fikk etter
dette tidspunktet flere eksempler på
at helseforetakene gjorde mye for å
unngå fristbrudd, slik at den økonomiske risikoen ble redusert.
Behandlingsfristene ble et tema
internt i helseforetakene og ulike
ordninger ble iverksatt for å unngå
fristbrudd. Noen steder sluttet man å
sette frist. Saken fra Bærum omfattet
strykninger av behandlingsfrister.
Rettigheten ble ikke brukt til aktivt
å sørge for samsvar mellom ressurser
og kapasitet, slik Stortinget hadde
forutsatt.
Ved forskrift og veiledere ble behandlingsfristen gjort om til frist for
første konsultasjon, altså en «uthuling»
av begrepet behandling. Rett til behandling ble rett til en første konsultasjon - noe som utløste rettigheten, men
gav ingen forutsigbarhet til pasientene

Thomas Barstad Eckhoff

Da pasientrettighetsloven (1999) trådte i kraft i 2001 var det den første i
verden med rett til nødvendig behandling i sykehus. Den var bygget opp
tilnærmet lik rettigheten i kommunehelsetjeneste, men med noen flere
modifikasjoner knyttet til effekt av behandling og nytte vurdert mot kostnad
og kapasitet. Høyesterett hadde gjennom den kjente Fusa dommen sagt
noe om retten til behandling fra kommunene og mulighetene til å ta
økonomiske hensyn i tjenestetilbudet – og dermed hva som er kjernen
i rettigheten (Rt. 1990/874).

mht når behandling. Første konsultasjon kunne være en samtale, men med
uforutsigbar ventetid i etterkant i og
med at fristen var oppfylt. I tillegg til at
behandlingsfristen mistet den effekten
den skulle ha – som en trygghet for
pasienten – så var det eksempler på
kreative innretninger i helseforetakene
og bruk av statistikk.
Det kan reises spørsmål om hvordan
lovgivningen på denne måten kunne
uthules uten at praksis ble korrigert.
Endring av rettigheten

Regjeringen foreslo i vår endringer
av pasient- og brukerrettighetsloven
(prop 118 L (2012-2013)), som Stortinget
har vedtatt. Endringene skal gjelde fra
1. januar 2014.
Formålet er at pasientene skal få en
raskere vurdering av sykehuset med
håp om riktigere prioritering av pasientene til behandling. Spørsmålet er
om denne endringen medfører at køen
flyttes inn i sykehuset og uten noen
reelle rettigheter for pasienten når det
gjelder behandling. Pasientens rett til
behandling er blitt til rett til besøk for
vurdering.
Ambisjonsnivået er høyt i velferdssammenheng. Ambisjonsnivået innenfor helse kommer til uttrykk gjennom
endringen av retten til helsehjelp i

Jus for leger:

2004. Finansiering er ikke direkte
knyttet til denne rettigheten, slik det
er for rettigheter etter folketrygden.
Det fastsettes økonomiske rammer for
helseforetaket som omfatter både behandlingstilbud, drift og store investeringer som til sykehusbygg. For andre
velferdsordninger, som sykepenger,
arbeidsledighetstrygd mv, følger rettigheten og finansieringen direkte fra
folketrygdloven uten ramme for ressursbruk.
Med lovendringen er ambisjonsnivået
utvidet vedrørende vurdering, men
redusert når det gjelder behandling.
Alle som henvises har rett til vurdering
innen 10 dager, jf § 2-2. Vurderingen
skjer på bakgrunn av henvisningen.
Ved behov for spesialisthelsetjen
estehjelp settes en behandlingsfrist.
Men behandlingsfrist vil fortsatt være
en første konsultasjon. Etter dette er
det uvisst for pasienten når det kan
forventes behandling.
Endringen innebærer at pasienter
har rett til medisinsk behandling før
det anses uforsvarlig. Grensen settes
på forsvarlig/uforsvarlig noe som gir
et annet innhold enn nødvendig helsehjelp. Retten til nødvendig behandling
er langt på vei erstattet av retten til
vurdering. Retten er også begrenset av
kapasitet ved offentlige innenlandske
institusjoner eller hos annen tjeneste
yter som sykehuseier har inngått avtale
med, noe som betyr at det ikke foreligger et rettskrav i juridisk forstand.
Nye lovbestemmelser:

§ 2-1 b andre ledd skal lyde:
Pasienten har rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten.
Spesialisthelsetjenesten skal i løpet av
vurderingsperioden, jf. pasient- og
brukerrettighetsloven § 2-2 første ledd,
fastsette en frist for når pasienten senest skal få nødvendig helsehjelp.
Fristen skal fastsettes i samsvar med

det faglig forsvarlighet krever. De regionale helseforetakene kan bestemme
hvilke institusjoner som skal fastsette
tidsfrist når pasienten er henvist til
tverrfaglig spesialisert behandling
for rusmiddelmisbruk.
§ 2-2 skal lyde:
§ 2-2. Rett til vurdering
Pasient som henvises til spesialist
helsetjenesten, skal innen 10 virke
dager etter at henvisningen er mottatt
av spesialisthelsetjenesten, få informasjon om han eller hun har rett til nødvendig helsehjelp, jf. § 2-1 b andre ledd.
Vurderingen skal skje på grunnlag av
henvisningen. Ved mistanke om alvorlig eller livstruende sykdom har pasienten rett til raskere vurdering. Dersom pasienten vurderes til å ha rett til

nødvendig helsehjelp, skal pasienten
samtidig informeres om tidspunkt for
når utredning eller behandling skal
settes i gang.
Tidspunktet for oppstart av utredning eller behandling skal settes før
fristen for når nødvendig helsehjelp
senest skal gis, jf. § 2-1 b andre ledd.
Dersom spesialisthelsetjenesten ikke
kan gi pasienten et tidspunkt før
fristen for når nødvendig helsehjelp
senest skal gis, eller tidspunktet senere
må endres slik at fristen ikke overholdes,
skal spesialisthelsetjenesten umiddelbart kontakte HELFO, jf. § 2-1 b fjerde
ledd.
Pasienten skal opplyses om klage
adgang, klagefrist og den nærmere
fremgangsmåten ved klage.
Henvisende instans skal gis samme
informasjon som pasienten får etter
første og andre ledd.
Spesialisthelsetjenesten kan uten
hinder av taushetsplikten gi nødvend
ige helseopplysninger til HELFO
dersom det er nødvendig for å sikre at
pasienten får nødvendig helsehjelp
innen forsvarlig tid, jf. andre ledd.
Departementet kan i forskrift gi
nærmere bestemmelser om tids
punktet etter første ledd og om at
visse pasientgrupper skal ha rett til
vurdering raskere enn innen 10 virkedager.
§ 2-4 første ledd skal lyde:
Pasienten har rett til å velge på hvilket
sykehus, distriktspsykiatrisk senter,
privat radiologisk institusjon eller
institusjon som tilbyr tverrfaglig
spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk, eller behandlingssted i en slik
institusjon, behandlingen skal foretas.
Det er en forutsetning at institusjonen
eies av et regionalt helseforetak eller
har avtale med et regionalt helseforetak. •
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Intervju med
avtroppende Of styremedlemmer

1

Du går ut av Ofs styre - hva tenker du er det viktigste styret har oppnådd eller arbeidet med i denne perioden?

2

Hvilke ambisjoner hadde du da du tok fatt på denne perioden? Fikk du innfridd noen?

3

Hva tenker du er den største utfordringen for Of og Legeforeningen fremover?

4

Som et aktivt foreningsmedlem skal du kanskje ta fatt på andre oppgaver, eller er din tid i foreningen over?

Overlegeforeningens Prinsipp- og
arbeidsprogram ligger til grunn for
styrets arbeid, og styret har i denne
perioden valgt noen fokusområder.
Flere av disse har vært omtalt i Over
legen. Of har kommet med vesentlige
bidrag i Nasjonal sykehusplan, og arbeidet har resultert i en statusrapport
for 2013, som vi håper kan få innflyt
else på viktige beslutninger om sykehusstrukturen i Norge. Styret har
arbeidet med organisering i sykehus
og tema som legerollen, faglig autonomi
og ansvar, gode pasientforløp med høy
kvalitet og velfungerende IKT. Departementet har signalisert et nasjonalt løft
på IKT. Et annet fokusområde har vært
medisinsk ledelse og leger som ledere i
sykehus. Styret har oppnådd å utvikle
tilbud til ledere i sykehus. Andre viktige
tema har vært kompetanseutvikling
og kontinuerlig etterutdanning, tillitsvalgtrollen, frivillighet innen arbeidssted og arbeidstid.
I tillegg blir høringer grundig belyst
og i denne perioden har det vært mange
viktige saker, bl a om ny spesialiststruktur, Norsk sykehusplan osv.
Da jeg startet som styremedlem i Of,
var en av mine ambisjoner at Of skulle
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ha fokus på faglighet og kvalitet og
opprettholdelse av kompetanse i den
medisinske virksomheten i norske
helseforetak. Kompetanseutvikling med
kontinuerlig etterutdanning har vært
et av Of fokusområder i denne perioden,
og en arbeidsgruppe har utredet mange
sider av spesialistenes etterutdanning
(obligatorisk etterutdanning, resertifisering osv). En annen ambisjon var å
bygge opp leger som gode ledere og en
ledelse som innbefatter mer enn administrasjon. I min styreperiode har Of
og Legeforeningen fått til mye innen
dette området. Jeg hadde også ambisjon
om at Of skulle prøve å bygge opp og
utdanne flinke og kunnskapsrike tillitsvalgte. Tillitsvalgte på de ulike foretak
gjør en formidabel innsats og trenger
et støtteapparat. Også på dette området
er det mye på gang, blant annet tillitsvalgtsopplæring i moduler og del av en
lederutdannelse.
En stor utfordring for Overlegeforen
ingen og Legeforeningen fremover er
arbeidsgivers ønske om økt fleksibilitet. Overlegene ønsker å bidra med
frivillig fleksibilitet. Arbeidsgiver må
ta ansvar for finansiering av etterutdanning, i form av kurs nasjonalt og

internasjonalt, overlegepermisjon,
fordypningsmuligheter etc. Legeforen
ingen er blitt marginalisert i spørsmål
som har med legers spesialistutdann
else og spesialiststruktur.
Jeg er leder av Norsk kirurgisk
forening og er også valgt inn som
landsstyrerepresentant for FaMe, er
medlem av referansegruppen for Legeforeningens nye Lederutdanningsprogram, deltager i flere råd og utvalg etc.
Olaug Villanger

Når jeg ble forespurt om å sitte i styret
visste jeg faktisk ganske lite om styrets
oppgaver. Jeg hadde derfor ikke noen
store ambisjoner, men ville gjerne få et
innblikk i styrets arbeid for medlemmene og bidra ut fra mine erfaringer
som tillitsvalgt i mange år. Det å komme
med innspill fra overlegenes hverdag
synes jeg er meget viktig, både i ut
arbeidelse av høringssvar, men også
i arbeidet mot forhandlinger og andre
ledd i Legeforeningen.
I løpet av perioden synes jeg at styret
(i godt samarbeid med kurskomitéen
og lederutvalget) har organisert gode
ledelsesseminar og vårkurs for ledere
og TV. Vi har utarbeidet høringssvar
på neste alle høringer som angår våre
medlemmer i stor eller liten grad og
disse er ofte tatt med i videre arbeid
sentralt i Legeforeningen. Det har vært
mye fokus på neste års forhandlinger
og vi hatt en god dialog med Ylf angående problematikk ift innføring av
faste stillinger for LIS.

Den største utfordring for Of og Legeforeningen fremover er å holde tett
dialog med medlemmene sine slik at
det de står for gjenspeiler behovet for
de fleste leger i landet. Det blir mer og
mer krevende å rekruttere tillitsvalgte
for leger på sykehus, samt legeledere i
førstelinjen som allikevel er det viktigste leddet mellom legene på gulvet og
Of/Legeforeningen. Det blir også en
krevende prosess med forhandlingene
i 2014 der Legeforeningen vil bli utfordret ved arbeidstid. Men jeg vet at vi
har en utrolig sterk forhandlingsav
deling i Legeforeningen som forbereder
seg med dyktige fagfolk og jurister.
Jeg har sterk tillit til deres kompetanse
og regner med at man klarer å komme
frem til gode løsninger for våre medlemmer.
Jeg har alltid hatt interesse for ledelse
og har akkurat begynt med det erfar
ingsbaserte masterstudiet i helseled
else og administrasjon ved UIO, også
kalt «Ole Berg studiet». Gleder meg til
å lære mange nye ting og håper deretter

på å kunne tiltre i en avdelingslederstilling på Kvinneklinikken! Jeg håper
allikevel å kunne holde god kontakt
med Legeforeningen, har lært å kjenne
mange flinke og hyggelige personer
som jeg ikke hadde lyst å si farvel til.
Så vi ses igjen!
Marieke Claessen

Kjell Vikenes, gikk ut av styret 31.12.2012.
Kari Løhne, rykket inn som styremedlem fra 1.1.2013 – 31.8.2013.
I siste periode besluttet man satsning
på fokusområder. Nasjonal sykehusplan er nå etablert som begrep i hele
Legeforeningen og i den politiske
ledelsen. I tillegg har fokuset i siste
periode vært på ledelse. Overlegeforeningen har bidratt sterkt i Legeforeningens satsning på utdanning av 1. linjeledere i sykehus. I perioden har man
og på tross av utfordrende saker klart å
sørge for et godt samarbeid mellom Of
og Ylf.

Det viktigste vil være å gjennom forhandlingene bevare rettigheter som
overlegepermisjon og arbeidstids
bestemmelser. Spekter er en krevende
motpart som til stadighet utfordrer vår
organisasjon både i og utenfor forhandlinger. Det vil og være viktig å
bevare foreningens posisjon som en
faglig forening. Faste stilllinger for LIS
leger og en faglig god organisering av
spesialistutdanningen er områder det
må legges ned mye arbeid i.

Jeg hadde ambisjon om at en ny lønns
modell skulle kunne komme på plass.
Det er et behov for en ny lønnsmodell
som skiller seg fra Ylf. Denne saken
har landsrådet og tariffkonferansen
satt på vent. Forhåpentligvis vil det
jobbes videre med en ny lønnsmodell
for overlegegruppen.

Jeg er i neste periode medlem av valgkomiteen i Overlegeforeningen og
desisor i Legeforeningen. Jeg vil således delta i mye av aktiviteten i foren
ingen. Jeg er i tillegg ansattvalgt styremedlem i Helse Vest og fått invitasjon
som foreleser i Legeforeningens nye
lederprogram. Så det blir fortsatt en
del Legeforeningsarbeid fremover.

I det daglige skal jeg fortsette som
avdelingssjef ved Kvinneklinikken i
Helse Førde.

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

er av Therese Stange Fuglesang,
›› Innlegget
juridisk rådgiver i Overlegeforeningen

Lønnsutbetalinger

– hva skjer når utbetalingene er feil?
Legeforeningen mottar med jevne mellomrom henvendelser fra medlemmer i saker som gjelder
feilutbetalinger av lønn og krav fra arbeidsgiver om tilbakebetaling. I det følgende gis en juridisk
redegjørelse for problemstillingen og hvordan vi bistår i slike saker.

Utgangspunktet er at arbeidsgiver
har plikt til å utbetale riktig lønn. En
arbeidstaker må som hovedregel kunne
forutsette at lønnsberegninger og utbetalinger er riktige. Likevel kreves det at
arbeidstakere kjenner grunnlaget for
sin lønn og foretar en viss undersøkelse
og kontroll av de utbetalingene som
gjøres. Lønnsmottakere får ved hver
lønnsutbetaling en skriftlig oversikt
over utbetalingen. Det forutsettes at
lønnsmottakeren går gjennom denne
(i det følgende omtalt som lønnslipp).
Læren om «condictio indebiti»

Ved feilutbetalinger av lønn, må tilbakesøkingskravet vurderes etter den ulovfestede læren om «condictio indebiti». Hvorvidt arbeidsgiver kan kreve tilbakesøking,
beror på en konkret helhetsvurdering. I
en høyesterettsdom inntatt i Rt-1985-290
er utgangspunktet for vurderingen formulert som at « [d]et er et grunnleggende
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trekk i læren om condictio indebiti at
hvert tilfelle skal vurderes konkret og
under hensyn til rimelighet».
To motstående hensyn må avveies
ved vurdering av tilbakesøkningskrav
etter condictio indebiti. Oppgjørshen
synet taler for at en betaling som har
funnet sted bør betraktes som endelig
og at mottakeren bør kunne innrette seg
etter dette, mens korreksjonshensynet
tilsier at feil bør rettes. Rettspraksis gir
anvisning på at en rekke momenter som
inngår i denne vurderingen - som til sist
blir en helhetsvurdering av hva som vil
være en rimelig løsning i den konkrete
saken. I det følgende gis en kort redegjørelse for de relevante momentene,
deretter vil aktsomhetskravet bli ut
dypet.
Aktsomhetskravet - skyldgraden
Dersom arbeidstaker skjønte eller
burde skjønt at utbetalingen(e) var feil,

er dette et moment av vesentlig betydning i arbeidstakers disfavør og det er
normalt liten grunn til at oppgjørs
hensynet skal slå igjennom. Har det
derimot vært vanskelig for arbeids
taker å oppdage feilen, vil dette være
et moment i arbeidstakers favør
Partenes profesjonalitet
Partenes profesjonalitet er også et
kjent moment ved interesseavveininger.
Det kan ofte forventes at den profesjonelle parten (her arbeidsgiver) opp
dager feilen, og denne kan derfor
fremstå som mer uaktsom enn den
ikke-profesjonelle parten (her legen).
I tillegg kan det vektlegges at det er
den profesjonelle parten som foretar
beregningene. Det er et selvstendig
moment at det gjennomgående vil
være en rimeligere løsning at feilen går
ut over den profesjonelle parten, enn
at det går ut over privatpersoner.

Tidsmomentet
Tidsmomentet kan spille inn, både
med tanke på perioden fra feilen skjer
til den blir oppdaget, og fra feilen blir
oppdaget til den blir krevet rettet. Jo
lengre tid det går fra feilen blir begått til
den avdekkes, jo sterkere står oppgjørshensynet. Likevel med det forbehold at
en mottaker som hele tiden har vært
klar over feilen eller burde vært klar
over den, i liten grad er beskyttelsesverdig.
Beløpets størrelse
Det følger av rettspraksis at det kan
tale mot tilbakebetaling dersom det
feilaktige utbetalte beløp er lite.
Særlig om aktsomhetskravet

Mange leger opplever at lønnsutbetal
ingene er uoversiktlige. For alle som
har sett en leges lønnslipp er det forståelig at oppmerksomheten først og
fremst rettes mot summen i bunn.
Videre er det vanlig at beløpet kan
variere fra måned til måned med
ganske vesentlige beløp utfra hva legen
har jobbet av vakter og ekstravakter.
Spørsmålet er hvilken betydning dette
har for aktsomhetskravet.
Sivilombudsmannen behandlet i
2009 (SOM-2009-2194) en sak som
gjaldt spørsmålet om en arbeidsgiver
hadde grunnlag for et tilbakesøkingskrav overfor en arbeidstaker etter at
hun i løpet av en periode på rundt 18
måneder hadde fått utbetalt tilsammen
kr. 65.209 for mye i lønn. Saken har
betydning for ansatte som jobber
turnus. Arbeidstakeren fikk feilaktig
utbetalt ett tillegg på brutto kr. 4.746
som skulle vært kr. 474. Dette fremkom
på lønnsslippen.
Det ble vist til at hun jobbet turnus
med diverse vakttillegg og at lønns
slippene fremstod som noe uoversikt
lige. Videre fremgår det følgende:
«Selv om det på grunn av variable
lønnsutbetalinger kan ha vært vanskeligere for henne å legge merke til endringen i størrelsen på utbetalingene,
hadde hun av samme grunn også en
klar oppfordring til å undersøke om
svingningene i den utbetalte lønnen
var i samsvar med de faktiske forhold

ene. A har gjort gjeldende at samme
høst som feilen oppsto, gikk hun noe
opp i lønn, slik at hun derved hadde en
forventning om høyere lønn. Hvor mye
denne lønnsendringen utgjorde, er
imidlertid ikke opplyst. Trondheim
kommune har derimot lagt til grunn at
tross lønnsøkningen burde feilen være
merkbar, idet hun gikk opp i lønn samtidig som hun gikk ned i stillings
prosent, og fordi størrelsen på sterk
tillegget fremgår i et eget punkt på
lønnsslippen, som såkalt «tilleggslønn». På bakgrunn av den tilgjenge
lige informasjonen om lønnsgrunn
laget, er jeg av den oppfatning at feilen
ville kunne ha blitt oppdaget ved en
nærmere undersøkelse av lønnsslippen.
A kan derfor neppe sies å ha vært i
aktsom god tro med hensyn til størrelsen på lønnsutbetalingene.»
I helhetsvurderingen ble det på den
annen side vist til at arbeidsgiver var
den profesjonelle part og at de burde
hatt kontrollrutiner for å oppdage
feilen. Også momentene om at pengene
var forbrukt og at arbeidstakeren på
det aktuelle tidspunktet var i ulønnet
permisjon slik at tilbakesøkingskravet
ville ramme henne hardt, ble trukket
frem som argumenter mot at et til
bakebetalingskrav forelå.
Samlet sett kom imidlertid ombudsmannen til at arbeidsgiver hadde rett
til å kreve tilbakebetaling. Det ble særlig vektlagt at arbeidstakeren burde ha

oppdaget feilen og at hennes ansvar ble
skjerpet i og med at feilutbetalingene
pågikk over en periode på halvannet
år uten at hun foretok en nærmere
kontroll av lønnsslippen. Avslutningsvis ble det også vist til at det urett
messige beløpet kommer fra en offentlig arbeidsgiver som forvalter fellesskapets midler.
Saken gir indikasjoner på et relativt
strengt aktsomhetskrav, og at manglende aktsomhet blir vektlagt sterkt i helhetsvurderingen. Det er med andre ord
viktig å gjennomgå lønnsslippen med
jevne mellomrom og særlig i situasjoner
hvor endring i arbeidssituasjonen har
betydning for lønnsutbetalingene. Det
vil være av stor betydning hvilke endr
inger - eller manglende endringer - en
normal aktsom person ville ha oppdaget
ved gjennomlesning av lønnslippen, for
vurderingen av tilbakebetalingskravet.
Som noen typetilfeller hvor arbeidstakeren nok burde oppdage feilutbe
taling, kan det nevnes der arbeidstaker
har gått fra en avdeling med et særskilt
tillegg som «kveldstillegg» eller likn
ende over til en avdeling uten et slikt
tillegg, og hvor det fremgår av lønnsslippen at utbetalingene av «kvelds
tillegg» fortsetter. Har man byttet avdeling og UTA-tiden endres, er også
dette en endring arbeidstaker nok
burde merke seg ved en gjennomgang
av lønnslippen. Står et tillegg oppført
med to utbetalinger, eksempelvis
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«vakttillegg» to ganger, bør det nok
undersøkes om dette er korrekt, for at
man skal kunne sies å være i aktsom
god tro. I en situasjon der arbeidsgiver
allerede fra første lønningsutbetaling
har gjort en feil i lønnsberegningene,
vil det derimot kunne være vanskeligere for arbeidstakeren å oppdage feilen
ettersom man ikke har noen tidligere
utbetalinger eller lønnslipper å sammenlikne med.
Har man kontaktet arbeidsgiver og
bedt om en kontroll av om utbetalingene
er riktige, og man får tilbakemelding
om at de er det, (dette bør gjøres skriftlig), vil dette kunne ha betydning dersom det senere likevel skulle vise seg at
lønnen er feilberegnet. I et slikt tilfelle
vil arbeidsgiver ha et vesentlig ansvar
for situasjonen som har oppstått, noe
som vil ha betydning for rimelighetsvurderingen av tilbakesøkingskravet.
Hvor lang tid det vil ta før arbeidsgiver
endelig oppdager feilen vil naturligvis
ha betydning for vurderingen.
Tilbakebetaling
– kan arbeidsgiver trekke
arbeidstakeren automatisk i lønn?

Adgangen til å foreta lønnstrekk er
regulert i arbeidsmiljøloven § 14-15.
Bestemmelsen gir i annet ledd en uttømmende opplisting av tilfellene hvor
trekk i lønn og feriepenger kan foretas.
Etter andre ledd bokstav c kan arbeidsgiver trekke i lønn og feriepenger
«når det på forhånd er fastsatt ved
skriftlig avtale».
De fleste arbeidsavtaler inneholder
en klausul som gir arbeidsgiver rett til
å trekke i lønn ved feilutbetalinger.
Etter Legeforeningens syn gir ikke en
slik bestemmelse automatisk arbeidsgiver en slik rett. Dette synspunktet er
basert på en uttalelse fra Sivilombudsmannen (Somb-2001-22) hvor han
behandlet spørsmålet om den tilsvar
ende bestemmelsen i den gamle arbeidsmiljøloven (som nå står i § 14-15
annet ledd bokstav c,) åpnet for at det
kan inngås avtale om trekk ved feil
utbetalinger før selve feilutbetalingen
skjer. I sin konklusjon uttaler sivil
ombudsmannen følgene:
«Det sentrale vil etter mitt syn være at
det foreligger et uomtvistelig samtykke
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før det foretas trekk i en arbeidstakers
lønn. Dette innebærer at det må foreligge en avtale der det er klart at begge
parter er innforstått med hva trekket
gjelder. Som utgangspunkt vil jeg derfor
anta at loven kun åpner for å gjøre trekk
i lønn og feriepenger der avtale om
dette er inngått i etterkant av feilutbe
talingen. Avtalen om adgang til å trekke
i lønnen blir dermed samtidig en erkjennelse av at det foreligger et krav og
arbeidstakers samtykke i at kravet gjøres
opp ved at det foretas trekk i lønnen. I
de tilfeller der det foreligger skriftlige
generelle forhåndsavtaler om adgang til
å gjøre trekk i lønnen i forkant av feilutbetalingen, hvilket har vist seg er en
relativt vanlig standardklausul innenfor
det offentlige, mener jeg det er grunn til
å anta at denne avtalen bare vil kunne
danne grunnlag for trekk der det i tillegg foreligger en erkjennelse fra arbeidstakeren om at det foreligger et
krav på arbeidsgiverens hånd, jf. også
regelen i bokstav e) om erstatningskrav. I tvistesituasjoner der det ikke
er erkjent at det foreligger et krav på
arbeidsgiverens hånd, vil en generell
forhåndsavtale om trekk etter mitt syn
ikke kunne gjøres gjeldende.»
Dersom det skal gjennomføres lønnstrekk som følge av for mye utbetalt
lønn, er fremgangsmåten at skriftlig
avtale om tilbakebetaling må inngås
mellom arbeidstaker og arbeidsgiver
etter at feilutbetalingene har skjedd.
I mangel av slik skriftlig avtale eller
frivillig tilbakebetaling, er arbeidsgiver
henvist til å inndrive det for mye ut
betalte beløpet gjennom rettsapparatet. Det første skritt vil være at arbeidsgiver sender skriftlig varsel om rettslig
innkreving og deretter tar ut forliksklage. Dersom arbeidsgiver gir
beskjed om at lønnstrekk vil bli foretatt
uten at skriftlig avtale er inngått, anbefaler vi at det umiddelbart tas kontakt
med Legeforeningen for bistand.
Foreldelse

Feilaktige lønnsutbetalinger som har
skjedd for mer enn tre år siden, vil
være foreldet etter den alminnelige
foreldelsesfristen i § 2 i foreldelses
loven. I et slikt tilfelle vil arbeidsgivers
krav om tilbakebetaling være tapt. Det

tilsvarende vil være hvis arbeidstaker
har fått for lite i lønn. Er det mer enn
tre år siden utbetalingene skulle vært
foretatt, vil også dette kravet være
foreldet.
Legeforeningens bistand

Rådene Legeforeningen gir i saker om
feilutbetaling av lønn vil nødvendigvis
variere fra sak til sak. I første omgang
vurderer vi tilfellet og gir medlemmet
en tilbakemelding på om vi tror det er
sannsynlig at arbeidsgiver vil nå frem
med sitt krav dersom den skulle gå til
rettslig innkreving. I saker vi mener
det er sannsynlighetsovervekt for at
arbeidsgiver vil kunne nå frem, anbe
faler vi at man forsøker å komme til en
minnelig løsning. Det kan være vanskelig både for arbeidsgiver og arbeidstaker å vurdere utfallet av en eventuell
rettslig prosess, i tillegg er det både
ressurs- og kostnadskrevende å gå til
et slikt skritt. Derfor kan arbeidsgiver
ofte være villige til å gå med på en
løsning hvor deler av beløpet ettergis
mot at det resterende beløpet tilbakebetales. Legeforeningen kan bistå med
å rette en henvendelse til arbeidsgiver
hvor det redegjøres for Legeforening
ens syn, eksempelvis at vi mener arbeidsgiver er mest å bebreide i saken
og at arbeidsgiver inviteres til å finne
en løsning, dvs. delbetaling. Er konklusjonen at Legeforeningen mener det
ikke foreligger grunn til tilbakebetal
ing, vil det være synet som formidles
til arbeidsgiver. Som nevnt må arbeidsgiver i slike saker gå til rettslig inn
kreving, dvs. ta ut forliksklage. Der
grunnlaget for tilbakesøkingskravet
bestrides, vil ikke arbeidsgiver
kunne innkreve beløpet ved bruk
av inkasso. •

FaMe
De 44 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 har et
stående tilbud om innlegg i Overlegen. Vanligvis vil også en fagmedisinsk forening
presentere sitt fags utfordringer. (Red.)

ET VALG – tør du ta det?

›› Av leder i FaMe Rolf S. Kirschner

Når dette leses, er resultatet av Stortingsvalget kjent for lenge siden, og vi
vet hva slags regjering som skal styre
de neste årene. Valgkampen har vært
preget av bud og overbud, løfter om
penger til helse, skole og vei. Det har
vært løftet frem forslag om forbedr
inger av eksisterende organisasjoner
og om endrede styringsformer, mindre
byråkratisering og satsing på kvalitet
og personliggjøring.
Parallelt har vi hørt historier om
sviktende omsorg for eldre, om barn
som går for lut og kaldt vann, om pasienter som skrives ut for tidlig til et
kommunalt apparat som ikke er for
beredt. Samtidig kommer det signaler
fra nesten samtlige store samfunnsorganisasjoner; NAV, undervisning,
helse; om et økende byråkratiseringsog kontrollregime som holder på å
stjele all tid og kvele tiltakslyst og
motivasjon. Legeforeningens forskningsinstitutt har beskrevet stadig
mindre tid til pasientbehandling på
sykehus, mens allmennleger og avtalespesialister klager over flere og flere
rapporteringsrutiner og «tidstyver».
Det siste året har jeg vært noe beskjeftiget i Meldeordningen, og har lest
et antall meldinger som påpeker hend
elser og nesten hendelser som kan ha
oppstått på grunn av mangelfulle ressurser; personellmessige, utstyrs
messige og pga manglende kompe
tanse. Jeg leser meg inn «bak meldingen»
og ser for meg situasjonen i mottaks
avdelingen, på fødestua, i avdelingen,
og den frustrasjonen den skaper. For
en som har vært opptatt av utdanning,

kvalitetsforbedring og –metoder i en
årrekke, synes det på mange vis å gå
«feil vei».
Det er kanskje for enkelt å peke på
«reorganiserings- bølgen» som har
herjet landet det siste tiåret som årsak.
Rent umiddelbart synes det opportunt;
NAV; Helseforetakene; Samhandling;
og endelig farsen omkring turnustjen
esten, som etter «lang dags ferd mot
natt» ender opp med en byråkratisk,
feilbarlig søknadsordning, som unn
later å forbedre det reelle problemet:
mangel på plasser! Uansett så er det
ingen «quick fix». Legeforeningen har
fortjenstfullt belyst problemene gjentatte ganger og vært tungt inne med å
forbedre de opprinnelige forslagene i
betydelig grad.
Vi ser en voldsom teknifisering og
en «mekanisering» av medisineryrket.
Rapporter påpeker mulig kraftig overbehandling. For noen år siden leste jeg
en artikkel i Läkartidningen om at vi
ikke kan «Stråle oss bort fra en anmerkning», dvs. at en ekstra MR-undersøk
else ikke avhjelper dårlig kommunikasjon og behandlingsoppfølging.
Helsetjenesteaksjonen har sett
dagens lys som en reaksjon på mange
av disse skjevhetene, og fortjener vår
oppmerksomhet. I særlig grad det
fokus som er satt på problemet ved
rørende «tjenestelojalitet vs. taushetsog fryktkultur». Dette har aksjonen
satt som dagsorden for et møte.
Min opplevelse er at dette er mye av
kjernen i problemene vi ser i dag- at
dette er det VALGET vi må ta som
leger og helsearbeidere:

Vil vi «jatte med»? Tør vi si fra? Hva
ønsker vi? Hva risikerer vi? Hvilken
integritet har vi? Hva betyr Hippo
krates i dag?
Selvsagt med full respekt for de som
virkelig - «i sitt hjerte» - mener at reorganisering er en forbedring, uansett… !
Verre med den som bare tenker på
egen karriere uansett utfallet for pasienter og medarbeidere, eller som ikke
tør påpeke feil og mangler som oppstår
som resultat. Og kanskje verst med
den kulturen som ikke er åpen for
motforestillinger og har evnen og
viljen til å innrømme feil og snu mens
det er tid.
Det er disse valgene vi må ta som
leger- kanskje er det NÅ det gjelder?
Og valgperioden er ikke avsluttet
9. september, så lykke til med frem
tiden! •
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Klinisk Nevrofysiologi:

Diagnostikk og monitorering av
sykdommer og skader i det perifere
og sentrale nervesystemet og muskler
Klinisk nevrofysiologi (KNF) er en av de mindre hovedspesialitetene. KNF er ofte organisert
sammen med Nevrologi, men klinisk nevrofysiologi er en separat spesialitet i Norge og i man
ge land i EU. Den tekniske utviklingen og krav til monitorering av hjernen og nervesystemet
innenfor intensivmedisin og under komplisert kirurgi vil gi økt behov for spesialister i klinisk
nevrofysiologi i årene fremover.

Ørstavik, Pål Gunnar Larsson,
›› AvInaKristin
Hjelland, Kim-Mai Le og Trond Sand

Klinisk nevrofysiologi ble godkjent som
egen spesialitet i Norge i 1957(1). Pr.
31.12.2012 var det 32 godkjente spesialister i klinisk nevrofysiologi. De største
klinisk nevrofysiologiske laboratoriene
er tilknyttet universitetssykehusene,
men det finnes også KNF-seksjoner i
mindre sykehus og i private laboratorier. I tillegg foregår det noe ambulant
virksomhet – det vil si at spesialister fra
de store sykehusene reiser til mindre
sykehus i regionen. Undersøkelsene
utføres ofte sammen med KNF-ingeniører som enten er hjelpepleiere/sykepleiere/bioingeniører med spesiell
opplæring i nevrofysiologiske metoder
eller utdannet fra Sverige/Danmark,
hvor det finnes egen utdannelse for
nevrofysiologiingeniører.
Klinisk nevrofysiologiske metoder er
viktig i diagnostikken og utredning av
en rekke tilstander. Eksempler på dette
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er: Epilepsi, encephalitter, demenstilstander, søvnsykdommer, hjernedød og
prognostisk vurdering ved alvorlig
hjerneskade, nerveskader, polynevropatier, myasteni, motonevronsykdommer (inklusive ALS) og myositt. Det
foreligger i dag mange nevrofysiologiske metoder, det utvikles stadig nye og
faget er omtalt i 2013 i en temaserie i
TDNLF (2).
Den viktigste og mest brukte metoden er EEG, eventuelt med pasienten
søvndeprivert, inklusive langtidsregistreringer med og uten videomonitorering. Andre registreringer primært av
det sentrale nervesystemet er fremkalte
responsundersøkelser som både kan
gjøres via det perifere sensoriske system (SEP-somatosensorisk fremkalt
respons), via synet (VEP-visuelt fremkalt respons) eller via hørselen (AEP/
BAEP-auditivt fremkalt respons). Mer

kompliserte metoder er kognitivt fremkalt respons (P300), motorisk fremkalt
respons (MEP) og transkraniell magnetstimulering (TMS). For evaluering
av det perifere nervesystemet og muskler brukes nevrografi (måling av nerveledningshastigheter og amplituder)
og EMG (elektromyografi) som innebærer en (minimalt invasiv) prosedyre
med nålelektrode i muskulatur. Pasientene henvises særlig fra nevrologer,
pediatere og ortopeder, men også innen
revmatologi, nevrokirurgi og intensivmedisin er nevrofysiologiske undersøkelser viktig i utredning av pasientene.
Fra allmenpraktikere henvises særlig
pasienter til nevrografi for utredning av
mulig carpal tunnel syndrom og til EEG
etter synkoper med spørsmål om epilepsi.
Det foregår omfattende forskning
blant nevrofysiologer i Norge. Eksem-
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pler på områder som er gjenstand for
forskning er epilepsi, smertefysiologi og
det perifere nervesystem, EEG og psykisk helse, Parkinson, søvnsykdommer,
CSWS , ADHD , monitorering av premature, metodologiske arbeider innen
EEG, bevissthet og epilepsikirurgi. Siste
10 år har 13 utdanningskandidater og
spesialister i KNF tatt doktorgrad. Det
er for tiden to professorer innenfor
faget - en i 100 % stilling ved NTNU/St.
Olavs Hospital og en i 20 % stilling ved
OUS, Rikshospitalet. I tillegg er det en
professor emeritus i Tromsø.
Det vil i fremtiden være et betydelig
økt behov for nevrofysiologiske metoder. Dette skyldes dels at tilstander
hvor nevrofysiologiske metoder er
viktig i utredningen, øker. Dette er
særlig knyttet til økende alder og økt
overlevelse etter behandling for alvorlige sykdommer. Eksempler på dette er
diabetesnevropati, nevropati etter cellegiftbehandling, nyfødtmedisin og
demens. Den viktigste årsaken til økt
behov er den teknologiske utviklingen
som gir mulighet for betydelig bedre
overvåking av hjernen og nervesystemet. Eksempler på dette er intraoperativ monitorering under ryggmargskirurgi, tumor og aneurismekirurgi og EEG registrering peroperativt i forbindelse med hjernekirurgi og
spesielt ved epilepsikirurgi. Norsk
forening for Klinisk Nevrofysiologi
utarbeidet og utga en strategisk plan
for faget i Norge i 2011 (3). I denne
planen peker vi på at det umiddelbart
er behov for 10 nye utdanningsstillinger og innen 2020 vil det være behov
for 25 nye spesialiststillinger. Det har
tidligere vært problemer med rekruttering til faget, men det er nå stor interesse for utlyste LIS-stillinger i KNF.

Det er et økende behov for nevrofsyiologisk Intraoperativ monitorering (IOM)under kompliserte ortopediske og nevrokirurgiske inngrep.

Innenfor faget Klinisk nevrofysiologi
mener vi også at følgende bør avklares innen 5-10 år:

• Helseforetakene må utarbeide forpliktende regionale planer for KNF.
• Infrastruktur for telemedisin (felles databaser) må etableres.
• Bemanningen i regionale KNF-seksjoner må styrkes.
• Stilling for KNF-spesialist må etableres ved nevrologiske
avdelinger som har EEG-laboratorium.
• Utdanning av nye spesialister må økes og dermed må
eksisterende utdanningsavdelinger styrkes.
• Systematisk opplæring av KNF-ingeniører ved alle
KNF-avdelinger i alle helseregioner.
• Ta i bruk flere nye spesialiserte metoder i alle regionale sentra.
• Forskning, fagutvikling og undervisning i KNF må styrkes.

Les mer om klinisk nevrofysiologi på hjemmesiden (3) og ta kontakt med foreningen hvis du har spørsmål om faget!

1. http://legeforeningen.no/PageFiles/9778/Retningslinjer%20KNF%20Del%201%20(2008).pdf
2. http://tidsskriftet.no/tema/klinisk-nevrofysiologi
3. http://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-forening-for-klinisk-nevrofysiologi
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