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Kjære kolleger
Fordi vi til forrige nummer gjennomførte en liten sondering av hva som
fantes av seniorpolitikk rundt i de
mange foretak, ville vi gjøre dette til
tema denne gangen. Etter økning av
grunnlønnen ønsker nemlig Ofs medlemmer at det skal jobbes frem en bedre
seniorpolitikk ved lønnsforhandlinger!
Undersøkelsen viste at det var stor
variasjon i hva som fantes av etablerte
ordninger, fra nærmest ingenting til
ganske gode tiltak som inviterer erfarne
kolleger til å stå lenge i yrket. Et annet
funn var tendensen til at etablerte
ordninger var i ferd med å bli avviklet!
Seniorpolitikk er særlig viktig nå – i
en tid da store endringer preger hverdagen i foretakene. Det er ikke uvanlig
å høre at kolleger overraskende tidlig
vurderer å gå av – fordi de føler at
premissene er såpass forandret at de
ikke lenger «kjenner seg igjen». Byråkratiet stjeler mer og mer av tiden og
tvinger fram fokus på økonomi og aktivitetsmåling mer enn at det etterspørres
hvordan vi faktisk lykkes med pasientbehandlingen – som man trodde var
det viktige. Bare les Kjell Erik Strømskags «Should I stay or should I go?»
Den skrantende sykehusøkonomien
er selvsagt et klart hinder for å utvikle
en god seniorpolitikk. Mange kunne
nok tenke seg etter 35 år med vaktbelastning i vårt yrke der natten kan kreve
like mye som dagen, å tre ut av dette
slik man har rett til ved 62 år, kanskje
tidligere til og med. Yngre kolleger som
er kompetente og «trår vannet» i lavere

vaktsjikt, kunne da få anledning til å
rykke opp tidligere. Fordi så stor andel
av vår lønn er avhengig av vaktkompensasjonen, er det derfor selvsagt
likevel utelukket for de fleste å gå ut av
vakt pga sine helt vanlige økonomiske
forpliktelser. Et tillegg som erstatter
vakttillegget, men dekker opp for f eks
nye veiledningsoppgaver i en seniorrolle
ville løst dette, men synes å være utopi.
Det var overraskende vanskelig å
finne noen som kunne skrive om dette
– og det understreker kanskje at seniorpolitikken ikke står høyt på agendaen
rundt i foretakene utover det som er
knyttet til avtaleverk og stort sett går
på når man kan gå ut av vakt, har rett
til ekstra ferieuke og redusert arbeidstid. Kolleger med lang fartstid er en
ressurs som ikke så lett kan overvurderes
og strategien burde være å «fravriste»
dem deres kompetanse før de forlater
arbeidsplassen – gjerne ikke før de må
ved 70/72 års alder. Det krever selvsagt
både vaktfritak og noen arbeidstidsendringer ledsaget av for begge parter
«spiselige» økonomiske verktøy.
Dette tema og andre viktige tema
som våre dårlige IKT-løsninger i en tid
med en eksplosiv teknologisk utvikling
som akselererer utviklingen av også
vårt fag – for ikke å snakke om det
unevnelige AI (kunstig intelligens)
som ligger like rundt hjørnet, er det
ikke rom for å snakke om. I Oslo lever
vi med en sykehushverdag som er svært
preget av en ulykkelig fusjonsprosess
som kom i stand uten særlig debatt og

konsekvensutredning. Planlagte bygg
på Gaustad og et nå antagelig forsinket
Aker (som nettopp jo ble nedlagt ved
en misforståelse – og vedtatt åpnet igjen)
vil presse foretaksøkonomien så vi kan
bare drømme om å ta opp investeringsbehov vi har for å følge utviklingen i
hvert av våre fag i 10-15 år framover.
Kan det være riktig, gitt protestene å
holde fast ved nedleggelse av Ullevål,
det største sykehusanlegget i landet
med dets traumekompetanse? Når en
ser hvilke problemer det medfører?
Dette er vedtatt – og all diskusjon
stemples som omkamp. Dette er ikke
omkamp – det er den diskusjonen vi
skulle hatt før vedtakene ble fattet. Sannheten er at i en tid der den teknologiske
utviklingen raser i vei, skulle vi hatt alt
vårt fokus på nettopp denne og ikke først
og fremst en krevende byggeprosess
– er dette da en klok posisjonering?
I det hele tatt er «Offentligheten»
først og fremst preget av mangel på
debatt – men den er derimot fylt av
vedtak. Når ble den siste utbyggingen
av Gardermoen diskutert – til og med
Avinor reiser spørsmålet om den er i
tråd med vår offisielle klimapolitikk.
Vi på vårt sted, er i stedet fortsatt
opptatt av de nære ting – de evige budsjettunderskudd og nytt av året det
faktum at vi ligger etter plantall for
antall opererte pasienter estimert i fjor.
Dette får all oppmerksomhet – og vi
kommer ikke videre før vi får orden på
dette. Det er satt ned en egen gruppe
som skal se på en mer effektiv drift …. •
OVERLEGEN 3-2018
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›› Av Overlegeforeningens leder Jon Helle

Foto: Thomas Barstad Eckhoff

VELKOMMEN TIL
(NOK) ET VIKTIG ÅR!
Velkommen til (nok) et viktig år!

Ny nasjonal helse og sykehusplan. Krisen i fastlegeordningen.
Og avgjørende valg i Legeforeningen. Vi står foran et nytt
arbeidsår med mange viktige veivalg.
Først til to flotte nyvinninger i Legeforeningens regi:
«Gjør kloke valg»-kampanjen ble
offisielt startet 13. september. Legeforeningen har gått i bresjen mot overdiagnostikk og overbehandling, slik det
ble omtalt i forrige nummer av Over
legen. Fagavdelingen i Legeforeningen
og de fagmedisinske foreningene står i
spissen for dette viktige arbeidet. Vi
kan være stolte over at foreningen har
grepet fatt i dette. Vi tar her et aldri så
lite oppgjør med oss selv som klinikere,
eller en selvransakelse om du vil, på
hva som er god medisin. Gode innspill
til bedre samråd med pasientene er en
del av dette.
Dernest har vi utvidet Legeforening
ens organisasjon med en ny fagakse,
vedtatt av Landsstyret i vår. Det første
«Faglandsrådet» der alle de fagmedisinske foreningene våre er representert, ble avviklet 26. september med
valg av et fagstyre. Målet med denne
endringen er å styrke det fagmedisinske arbeidet i foreningen og sikre fortsatt høy integritet i kontakt med
myndigheter i fagmedisinske spørsmål.
Den nye fagaksen skal på ingen måte
oppfattes som en oppsplitting av Legeforeningen, snarere tvert imot. Dette
grepet skal styrke det medisinskfaglige
arbeidet i foreningen og derigjennom
Legeforeningens samlede virksomhet
og samholdet. Jeg føler meg sikker
på at både vi og myndighetene skal
få oppleve endringen som positiv.
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Modellen ligner den som eksisterer for
yrkesforeningene. Fagaksen med fag
landsråd og fagstyre er formelt underlagt sentralstyret, og presidenten er
foreningens øverste leder.
En av de største sakene for oss fremover er ny Nasjonale helse og sykehusplan som Helse- og omsorgsdepartementet jobber med. Vi er glade for at
slike planer blir utviklet. Legeforeningen
– og Overlegeforeningen - jobber
aktivt og konstruktiv for å kunne bidra
med viktige innspill til den nye planen.
Slik vi gjorde det med den første.
Planarbeidet bygger blant annet på
utviklingsplanene som sykehusene
(HF-ene) har laget og som igjen er
grunnlag for de regionale utviklingsplanene, som nå er på høring.
Utviklingsplanene tror og mener mye
om fremtiden. Mye er usikkert, og
trolig for optimistisk. Det vi altfor ofte
har opplevd, er at slike anslag slår feil,
i negativ retning. At nye sykehus blir
alt for små, er et eksempel.
Noen sentrale tema i ny Nasjonal
helse- og sykehusplan blir nok psykisk
helse og rus, samhandling og teknologi.
Vi mener planen også må bli en investeringsplan for sykehusene som bedre
kan sikre at sykehus bygges store nok,
får nødvendig utstyr, og også kontorplasser. Byggekostnader er små i forhold til driftsutgifter, men omkostning
ene i bred forstand ved å lage for
dårlige arbeidsplasser for de ansatte,
som jobber med liv og død, kan være

store. Dagens ordning gjør at mer eller
mindre alle sykehus må spare penger
for å støtte bygging av eget eller annet
sykehus i regionen. Bare spør alle avdelingssjefene og de ansatte om ikke
dette er mer enn krevende.
Fastlegeordningen er i en krisesituasjon på flere plan. Den angår også sykehuslegene. Vi er to halvparter av det
samme helsevesen og gjensidig av
hengige av hverandre. En av måtene
vi kan støtte dem på, er å finne bedre
måter å samhandle og samarbeide om
pasientene, slik at vi ikke lesser arbeid
på hverandre som man kvalitativt eller
kvantitativt ikke skal eller kan gjøre.
Penger er dessverre en del av denne
saken også. Vi må stå sammen i både
primærhelsetjenesten og spesialist
helsetjenesten om det som kan opp
fattes som litt tomme krybber, uten at
det skal være noen lettvint retorikk i det.
Og så jobbes det med å få på plass
brikkene i den en nye tjenestepensjonsordningen. Og mye mer.
2019 er valgår i Legeforeningen. Til
våren skal det velges nytt styre i Overlegeforeningen, samt et nytt sentral
styre for Legeforeningen, med president i spissen. Ofs styre har i Dagens
Medisin støttet at Marit Hermansen
gjenvelges for en tredje periode. Hun
er en god lagleder og besitter de mange
egenskapene som er nødvendige for i
tett samarbeide med oss andre å lose
foreningen gjennom store saker også
de påfølgende to år. •

Høyere
sikkerhet
gir lavere
rente
Nyhet!

1,89 % *
Boligkreditt 45 %

* pr. 01.09.2018. Eff.rente 1,95 %, 2 mill., o/25 år, Totalt 2 524 617

Boligkreditt 45 % er et fleksibelt rammelån på inntil
45 % av boligens verdi. Du kan bruke akkurat så mye
av lånet du trenger til enhver tid. Betale ned når du vil,
og så mye eller lite du vil. Og du betaler kun rente for
den delen av rammen du bruker.
Trygghet over tid. Som medlem i Den norske
legeforening og kunde i Danske Bank får du alltid gode
betingelser både på lån og sparing, blant annet
Boligkreditt 60 % og Boliglån 80 % til 1,99 %**
nominell rente. I tillegg til gullkort, reiseforsikring
og kanskje Norges beste drivstoffrabatt. Samme
betingelser gjelder også for din ektefelle/samboer.
** pr. 01.09.2018. Eff.rente 2,06 %, 2 mill., o/25 år, Totalt 2 553 706

danskebank.no/legeforeningen

Boligkreditt

45 %

og risiko for trombotiske hendelser veies opp mot blødningsrisiko. Glemt dose: Vanlig dose tas som anbe→ vurderinger
falt ved neste fastsatte tidspunkt. Det skal ikke tas dobbel dose som erstatning for glemt dose. Forebygging av VTE

etter elektiv hofte- eller kneprotesekirurgi: 10 mg 1 gang daglig. Initialdose gis 6–10 timer etter kirurgisk
inngrep, forutsatt etablert hemostase. Behandlingsvarighet: Bestemmes av VTE-risiko avhengig av type ortopedisk
inngrep. Større hofteleddskirurgi: 5 uker. Større kneleddskirurgi: 2 uker. Glemt dose: Skal tas umiddelbart, og neste dag
fortsetter man med 1 daglig dose. Forebygging av slag og systemisk emboli: 20 mg 1 gang daglig. Behandling
bør pågå over lengre tid forutsatt at fordeler ved forebygging av slag og systemisk emboli er større enn blødningsrisiko.
Glemt dose: Skal tas umiddelbart, og neste dag fortsetter man med 1 daglig dose. Dobbel dose skal ikke tas i løpet av
én og samme dag som erstatning for glemt dose. Behandling av DVT, LE og forebygging av tilbakefall: Ved
behandlingsoppstart ved akutt DVT eller LE: 15 mg 2 ganger daglig de første 3 ukene, deretter 20 mg 1 gang daglig
ved fortsatt behandling/forebygging av tilbakefall. For å lette overgangen fra dosering med 15 mg til 20 mg etter dag
21, finnes en 4 ukers startpakning. Kort behandlingsvarighet (> 3 måneder) bør vurderes ved DVT eller LE fremkalt av
alvorlige forbigående risikofaktorer (f.eks. nylig stor operasjon eller traume). Lengre behandlingsvarighet bør vurderes
ved DVT eller LE som ikke har sammenheng med alvorlige, forbigående risikofaktorer, DVT eller LE uten utløsende faktorer, eller en historie med tilbakefall. Når forlenget forebygging (etter fullføring av > 6 måneders behandling for DVT
eller LE) er indisert, anbefales 10 mg 1 gang daglig. Ved høy risiko for tilbakefall, f.eks. ved kompliserte komorbiditeter
eller tidligere utvikling av tilbakefall ved forlenget forebyggende behandling med 10 mg 1 gang daglig, bør 20 mg 1
gang daglig vurderes. Behandlingsvarighet og dosering bestemmes individuelt etter nøye vurdering av nytte og blødningsrisiko. Glemt dose: I fasen med 15 mg 2 ganger daglig (dag 1–21), bør glemt dose tas umiddelbart for å sikre inntaket på 30 mg pr. dag. 2 tabletter med 15 mg kan da tas samtidig. Neste dag bør det fortsettes som anbefalt med
15 mg 2 ganger daglig. I fasen med dosering 1 gang daglig bør glemt dose tas umiddelbart, og neste dag fortsettes
med 1 daglig dose. Dobbel dose skal ikke tas i løpet av én og samme dag som erstatning for glemt dose. Overgang
fra/til andre antikoagulanter: Overgang fra vitamin K-antagonister (VKA) til rivaroksaban: Ved forebyggende
behandling av slag og systemisk emboli bør VKA-behandling avbrytes og rivaroksaban initieres når INR ≤ 3,0. Ved
behandling av DVT, LE og forebyggende behandling av tilbakefall bør VKA-behandling avbrytes og rivaroksaban initieres når INR ≤ 2,5. INR skal ikke brukes til å måle antikoagulerende aktivitet for rivaroksaban. Kan gi økt INR-verdi
etter rivaroksabaninntak. Overgang fra rivaroksaban til VKA: Utilstrekkelig antikoagulering kan oppstå. Vedvarende
tilstrekkelig antikoagulering bør sikres ved enhver overføring til alternativ antikoagulant. Rivaroksaban kan bidra til
økt INR. Ved overgang fra rivaroksaban til VKA, bør VKA gis samtidig inntil INR ≥ 2,0. De første 2 dagene i overgangsperioden bør standard initiell VKA-dosering benyttes, deretter dosering iht. INR-testing. Ved bruk av både rivaroksaban
og VKA bør INR ikke testes før det er gått minst 24 timer siden forrige dose, men før neste dose med rivaroksaban. Så
snart rivaroksaban er seponert, kan pålitelig INR-testing tidligst utføres 24 timer etter siste dose. Overgang fra parenterale antikoagulanter til rivaroksaban: Hos pasienter som samtidig får parenteral antikoagulant, seponeres antikoagulanten og rivaroksaban gis 0–2 timer før neste planlagte dose av det parenterale legemidlet (f.eks. lavmolekylært
heparin) skulle vært gitt, eller når et kontinuerlig administrert parenteralt legemiddel seponeres (f.eks. intravenøs
ufraksjonert heparin). Overgang fra rivaroksaban til parenterale antikoagulanter: 1. dose med parenteral antikoagulant gis når neste dose med rivaroksaban skulle vært gitt. Konvertering: Tabletter 15 mg og 20 mg: Rivaroksaban
kan inititeres eller fortsettes ved behov for konvertering. Ved transøsofageal ekkokardiografiveiledet konvertering hos
pasienter som tidligere ikke er behandlet med antikoagulanter, skal rivaroksabanbehandling igangsettes > 4 timer før
konvertering for å sikre tilstrekkelig antikoagulering. Før konvertering innhentes en bekreftelse på at rivaroksaban er
tatt iht. forskrivning. Beslutning om initiering og varighet av behandling skal ta hensyn til gjeldende retningslinjer for
antikoagulasjonsbehandling for pasienter som gjennomgår konvertering. Pasienter med ikke-valvulær atrieflimmer som gjennomgår PCI med innsetting av stent: Begrenset erfaring med redusert dose på 15 mg 1 gang
daglig (eller 10 mg 1 gang daglig ved moderat nedsatt nyrefunksjon) i tillegg til P2Y12-hemmer i ≤ 12 måneder. Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Se Kontraindikasjoner. Nedsatt nyrefunksjon: Brukes med forsiktighet
ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon, pga. økt blødningsrisiko. Bruk ved CrCl < 15 ml/minutt anbefales ikke. Moderat eller
alvorlig (CrCl på hhv. 30–49 ml/minutt eller 15–29 ml/minutt) nedsatt nyrefunksjon:
Forebygging av slag og
systemisk emboli

15 mg 2 ganger daglig i de 3 første ukene. Deretter 20 mg 1 gang daglig. Dosereduksjon
fra 20 mg til 15 mg 1 gang daglig skal vurderes dersom blødningsrisiko antas å være
høyere enn risiko for tilbakefall. Bruk av 15 mg er basert på farmakokinetisk modellering og er ikke undersøkt ved disse kliniske forholdene. Når anbefalt dose er 10 mg 1
gang daglig, er ingen dosejustering nødvendig.
Ingen dosejustering ved lett (CrCl 50–80 ml/minutt) nedsatt nyrefunksjon. Ingen dosejustering ved moderat nedsatt
nyrefunksjon ved forebygging av aterotrombotiske hendelser etter akutt koronarsyndrom eller forebygging av VTE etter
elektiv hofte- eller kneprotesekirurgi. Barn og ungdom < 18 år: Anbefales ikke da sikkerhet og effekt ikke er fastslått.
Eldre: Ingen dosejustering nødvendig. Administrering: Svelges hele. Kan ev. knuses og blandes med vann eller eplepuré umiddelbart før bruk. Knust tablett kan også gis via magesonde med litt vann, etter forsikring om at magesonde
er riktig plassert. Magesonde bør etterpå skylles med vann. Tabletter 2,5 mg: Tas med eller uten mat. Tabletter 10 mg:
Tas med eller uten mat. Tabletter 15 mg: Skal tas sammen med mat. Mat bør inntas eller enteral føde tilføres umiddelbart etter administrering av knust tablett. Tabletter 20 mg: Skal tas sammen med mat. Mat bør inntas eller enteral føde
tilføres umiddelbart etter administrering av knust tablett. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene.
Aktiv klinisk signifikant blødning. Lesjoner/tilstander, dersom dette anses å være en betydelig risiko for alvorlig blødning. Kan omfatte nåværende eller nylig gastrointestinal ulcussykdom, eksisterende ondartede svulster med høy blødningsrisiko, nylig skade i hjerne eller ryggrad, nylig kirurgisk inngrep i hjerne, ryggrad eller øyeregion, nylig intrakraniell blødning, kjente eller mistenkte øsofagusvaricer, arteriovenøs misdannelse eller vaskulær aneurisme eller større
intraspinale eller intracerebrale vaskulære abnormaliteter. Samtidig behandling med alle andre antikoagulanter, f.eks.
ufraksjonert heparin, lavmolekylært heparin (enoksaparin, dalteparin etc.), heparinderivater (fondaparinuks etc.), orale
antikoagulanter (warfarin, dabigatraneteksilat, apiksaban etc.), unntatt ved bytte av antikoagulasjonsbehandling eller
når ufraksjonert heparin administreres for å holde sentralt vene- eller arteriekateter åpent. Leversykdom assosiert med
koagulopati og klinisk relevant blødningsrisiko, inkl. cirrhosepasienter med Child-Pugh B og C. Graviditet og amming.
2,5 mg: Samtidig behandling av akutt koronarsyndrom med platehemmende behandling ved tidligere slag eller TIA.
Samtidig behandling av koronarsykdom/perifer karsykdom med ASA ved tidligere hemoragisk/lakunært slag, eller
ethvert slag i løpet av siste måned. Forsiktighetsregler: Klinisk overvåkning av antikoagulasjon anbefales i hele
behandlingsperioden. Nedsatt nyrefunksjon: Se Dosering. Blødningsrisiko: Pasienten skal observeres nøye for tegn på
blødning. Brukes med forsiktighet ved økt blødningsrisiko. Administrering skal avbrytes ved alvorlig blødning. Blødninger i slimhinner (dvs. epistaksis, gingival-, gastrointestinal- og urogenitalblødninger, inkl. unormale vaginalblødninger eller økt menstruasjonsblødning) og anemi er sett hyppigere under langtidsbehandling med rivaroksaban sammenlignet med VKA-behandling. I tillegg til klinisk overvåkning kan hemoglobin-/hematokrittester være nyttig for å oppdage skjulte blødninger og fastslå klinisk relevans av synlige blødninger. Ved økt blødningsrisiko må pasienten overvåkes nøye mhp. symptomer på blødningskomplikasjoner og anemi etter behandlingsstart. Ved forebygging av VTE
etter elektiv hofte-eller kneprotesekirurgi kan dette gjøres ved regelmessig klinisk undersøkelse, nøye observasjon av
operasjonssår med ev. drenasje, og regelmessig hemoglobinmåling. Uforklarlige fall i hemoglobinnivå eller blodtrykk
må undersøkes for å lokalisere blødning. Blødningsrisiko kan øke med økende alder. Anbefales ikke ved økt blødningsrisiko som kongenitale eller ervervede blødningsforstyrrelser, ukontrollert, alvorlig arteriell hypertensjon, annen gastrointestinal sykdom utenom aktiv ulcerasjon som potensielt kan føre til blødningskomplikasjoner (f.eks. inflammatorisk
tarmsykdom, øsofagitt, gastritt, gastroøsofageal reflukssykdom), vaskulær retinopati og bronkiektasi eller tidligere
blødning i lungene. Pasienter med kunstige klaffer: Bruk anbefales ikke pga. manglende data. Rutinemessig overvåkning kreves ikke, men rivaroksabannivå målt vha. kalibrerte kvantitative anti-faktor Xa-tester kan være nyttig ved kliniske avgjørelser, f.eks. ved overdosering og hastekirurgi. Spinal-/epiduralanestesi eller -punksjon: Risiko for utvikling
av epiduralt eller spinalt hematom, som kan gi langvarig eller permanent lammelse, når nevroaksial anestesi (spinal-/
epiduralanestesi) eller spinal-/epiduralpunksjon brukes. Risikoen kan øke ved postoperativ bruk av inneliggende epiduralkatetre, samtidig bruk av legemidler som påvirker hemostasen eller ved traumatisk eller ved gjentatt epiduraleller spinalpunksjon. Pasienten må overvåkes hyppig mht. symptomer på nedsatt nevrologisk funksjon (f.eks. nummenhet eller svakhet i ben, tarm- eller blæredysfunksjon). Rask diagnostisering og behandling er nødvendig ved nevrologisk
utfall. Før nevroaksial intervensjon må lege vurdere nytte/risiko hos antikoagulerte pasienter og hos pasienter som skal
antikoaguleres for tromboseprofylakse. Se spesifikk indikasjon for anbefalt tid for fjerning av kateter. Invasiv prosedyre/
kirurgisk inngrep: Ved behov for invasiv prosedyre eller kirurgisk inngrep som ikke er elektiv hofte- eller kneprotesekirurgi bør behandling avbrytes minst 24 timer (12 timer ved forebygging av aterotrombotiske hendelser etter akutt
koronarsyndrom) før inngrepet, dersom dette er mulig, basert på en klinisk vurdering. Dersom inngrepet ikke kan utsettes, skal økt blødningsrisiko vurderes mot behovet for rask utførelse av inngrepet. Behandling bør gjenopptas så snart
som mulig etter invasiv prosedyre eller kirurgisk inngrep, dersom klinisk situasjon tillater dette, og tilstrekkelig hemostase er etablert, noe som bestemmes av behandlende lege. Hudreaksjoner: Alvorlige hudreaksjoner, inkl. Stevens-Johnsons syndrom/toksisk epidermal nekrolyse og legemiddelreaksjon med eosinofili og systemiske symptomer (DRESS-syndrom) er sett. De fleste tilfellene oppstår i de første behandlingsukene. Rivaroksaban bør seponeres umiddelbart ved
tegn på alvorlig hudutslett (f.eks. utslett som sprer seg, hissig utslett og/eller blemmer), eller andre tegn på overfølsomhet som oppstår sammen med lesjoner på slimhinnene. Pasienter med ikke-valvulær atrieflimmer som gjennomgår
PCI med innsetting av stent: Data vedrørende sikkerhet er tilgjengelig. Data vedrørende effekt er begrenset. Data er
ikke tilgjengelig ved slag/TIA i anamnesen. Spesielt for forebygging av VTE etter elektiv hofte- eller kneprotesekirurgi:
Effekt og sikkerhet ved bruk til pasienter som gjennomgår hoftefrakturkirurgi er ikke undersøkt. For å redusere mulig
blødningsrisiko ved nevroaksial anestesi (epidural/spinal) eller spinalpunksjon, bør innsetting/uttak av epiduralkateter
eller lumbalpunksjon helst utføres når antikogulanteffekten for rivaroksaban er beregnet å være lav. Det bør gå > 18
timer etter siste dose før epiduralkateter fjernes. Deretter bør det gå > 6 timer før neste dose. Ved traumatisk punksjon
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Behandling av DVT,
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15 mg 1 gang daglig

må administrering utsettes i 24 timer. Spesielt for forebygging av aterotrombotiske hendelser: Effekt og sikkerhet er
undersøkt i kombinasjon med ASA og klopidogrel/tiklopidin ved akutt koronarsyndrom. Kombinasjon med andre platehemmende midler, f.eks. prasugrel eller tikagrelor, er ikke undersøkt og anbefales ikke. Dobbel platehemmende
behandling er ikke undersøkt i kombinasjon med rivaroksaban 2,5 mg 2 ganger daglig ved koronarsykdom/perifer karsykdom. Blødninger i slimhinner (dvs. epistaksis, gingival-, gastrointestinal- og urogenitalblødninger, inkl. unormale
vaginalblødninger eller økt menstruasjonsblødning) og anemi er sett hyppigere under langtidsbehandling med rivaroksaban sammen med 1 eller 2 platehemmende midler. Bruk sammen med dobbel platehemmende behandling ved kjent
økt risiko for blødning, bør vurderes mot nytte av forebygging av aterotrombotiske hendelser. Ved samtidig behandling
med ASA, eller ASA samt klopidogrel/tiklopidin bør NSAID kun gis dersom nytte er større enn blødningsrisiko. Blødningsrisiko øker med alderen. Brukes med forsiktighet til eldre ≥ 75 år eller med lav kroppsvekt (< 60 kg), ved samtidig
bruk med ASA alene eller sammen med ASA samt klopidogrel/tiklopidin. Ved elektiv kirurgi, der platehemmende effekt
ikke er ønsket, skal platehemmere seponeres som anvist i SPC. Ingen klinisk erfaring med 2,5 mg sammen med ASA
alene eller sammen med ASA samt klopidogrel eller tiklopidin ved nevroaksial intervensjon. For å redusere mulig blødningsrisiko ved nevroaksial anestesi (epidural/spinal) eller spinalpunksjon, bør innsetting/uttak av epiduralkateter eller
lumbalpunksjon helst utføres når antikogulanteffekten for rivaroksaban er beregnet å være lav. Eksakt tidspunkt for
tilstrekkelig lav antikoagulanteffekt hos den enkelte pasient er ukjent. Platehemmere seponeres iht. SPC. Spesielt for
forebygging av slag og systemisk emboli, behandling av DVT og LE, og forebygging av tilbakevendende DVT og LE:
Anbefales ikke som alternativ til ufraksjonert heparin hos pasienter med lungeemboli som er hemodynamisk ustabile,
eller som kan få trombolyse eller lungeembolektomi, da sikkerhet og effekt ikke er fastslått. Ingen klinisk erfaring med
15 mg/20 mg rivaroksaban ved nevroaksial intervensjon. Eksakt tidspunkt for å oppnå tilstrekkelig lav antikoagulanteffekt hos den enkelte pasient er ukjent. For å redusere mulig blødningsrisiko ved nevroaksial anestesi (epidural/spinal) eller spinalpunksjon, bør innsetting/uttak av epiduralkateter eller lumbalpunksjon helst utføres når antikogulanteffekten for rivaroksaban er beregnet å være lav. For 10 mg bør det gå > 18 timer etter siste dose før epiduralkateter
fjernes. For 15 mg og 20 mg bør det gå > 18 timer og > 26 timer etter siste dose, hos hhv. unge og eldre pasienter, før
epiduralkateteret fjernes. Deretter bør det gå > 6 timer før neste dose. Ved traumatisk punksjon må administrering
utsettes i 24 timer. Hjelpestoffer: Inneholder laktose. Bør ikke brukes ved galaktoseintoleranse, total laktasemangel
eller glukose-galaktosemalabsorpsjon. Bilkjøring og bruk av maskiner: Ved bivirkninger som synkope og svimmelhet
bør pasienten ikke kjøre bil eller bruke maskiner. Interaksjoner: For utfyllende informasjon om relevante interaksjoner, bruk interaksjonsanalyse. Rivaroksaban hverken hemmer eller induserer viktige CYP-isoformer, som CYP3A4. Sterke
CYP3A4- og P-gp-hemmere som azolantimykotika eller hiv-proteasehemmere kan øke AUC, Cmax og farmakodynamiske
effekter av rivaroksaban, noe som kan gi økt blødningsrisiko. Samtidig behandling anbefales ikke. Sterke hemmere av
bare én av eliminasjonsveiene, enten CYP3A4 eller P-gp, forventes å øke plasmakonsentrasjonen av rivaroksaban i
mindre grad. Interaksjoner med klaritromycin, erytromycin eller flukonazol er sannsynligvis ikke klinisk relevant hos
de fleste pasienter, men kan potensielt være betydelig hos høyrisikopasienter. Legemidler som øker rivaroksabanplasmakonsentrasjon skal brukes med forsiktighet ved nedsatt nyrefunksjon. Samtidig administrering med dronedaron bør
unngås pga. begrensede data. Etter samtidig administrering av enoksaparin (40 mg enkeltdose), er det observert additiv effekt på anti-faktor Xa-aktiviteten, uten tilleggseffekter på koagulasjonsprøver (PT, aPTT). Forsiktighet skal utvises
ved samtidig behandling med andre antikoagulanter, pga. økt blødningsrisiko (se også Kontraindikasjoner). Forsiktighet skal utvises ved samtidig bruk av legemidler som påvirker hemostasen; NSAID, ASA, platehemmere eller SSRI og
SNRI. Ved risiko for ulcerøs gastrointestinal sykdom kan profylaktisk behandling vurderes. Ved overgang fra warfarin
(INR 2–3) til rivaroksaban (20 mg) eller fra rivaroksaban (20 mg) til warfarin (INR 2–3) øker protrombintid/INR (neoplastin) mer enn additivt, mens effekter på aPTT, hemming av faktor Xa-aktivitet og endogent trombinpotensial (ETP)
er additive. Ved behov for å teste farmakodynamiske effekter av rivaroksaban i overgangsperioden kan anti-faktor
Xa-aktivitet, PiCT og HepTest brukes, da disse ikke påvirkes av warfarin. På 4. dag etter siste warfarindose, viser alle
tester (inkl. PT, aPTT, hemming av faktor Xa-aktivitet og ETP) kun effekten av rivaroksaban. Ved behov for å teste de
farmakodynamiske effektene av warfarin i overgangsperioden, kan INR-målinger benyttes ved C«trough» for rivaroksaban
(24 timer etter forrige inntak av rivaroksaban), da denne testen påvirkes minimalt av rivaroksaban ved dette tidspunktet. Ingen farmakokinetisk interaksjon er sett mellom warfarin og rivaroksaban. Samtidig bruk av sterke CYP3A4-induktorer kan gi redusert plasmakonsentrasjon av rivaroksaban, og samtidig bruk bør derfor unngås med mindre pasienten overvåkes nøye for symptomer på trombose. Koagulasjonsparametre (f.eks. PT, aPTT, HepTest) påvirkes som forventet iht. rivaroksabans virkningsmekanisme. Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Kontraindisert. Sikkerhet og effekt ikke fastslått. Reproduksjonstoksiske effekter vist hos dyr. Kvinner i fertil alder bør unngå å bli gravide
under behandling. Amming: Kontraindisert. Sikkerhet og effekt ikke fastslått. Data fra dyr indikerer at rivaroksaban
utskilles i morsmelk. Det må vurderes hvorvidt amming skal avbrytes eller om pasienten skal avstå fra behandling.
Bivirkninger: Kan forbindes med økt risiko for skjult eller synlig blødning fra vev/organer, noe som kan føre til posthemoragisk anemi. Symptomer og alvorlighetsgrad (inkl. dødelig utgang) varierer ut fra lokalisering, grad eller omfang
av blødningen og/eller anemien. Blødningsrisiko kan være økt hos visse pasientgrupper, f.eks. ved ukontrollert alvorlig
arteriell hypertensjon og/eller ved samtidig behandling med andre legemidler som påvirker hemostasen. Menstruasjonsblødninger kan øke og/eller bli forlenget. Blødningskomplikasjoner kan manifesteres som svakhet, blekhet, svimmelhet, hodepine eller uforklarlig hevelse, dyspné og uforklarlig sjokk. Symptomer på hjerteiskemi som brystsmerter
eller angina pectoris kan oppstå som en konsekvens av anemi. Komplikasjoner sekundært til alvorlig blødning, som
kompartmentsyndrom og nyresvikt pga. hypoperfusjon, kan oppstå. Det må derfor tas hensyn til muligheten for blødning ved evaluering av tilstanden til enhver antikoagulert pasient. Vanlige (≥ 1/100 til < 1/10): Blod/lymfe: Anemi (inkl.
respektive laboratorieparametre). Gastrointestinale: Gingivalblødning, blødning i gastrointestinaltractus (inkl. rektal
blødning), gastrointestinale/abdominale smerter, dyspepsi, kvalme, obstipasjon¹, diaré, oppkast¹. Hjerte/kar: Hypotensjon, hematom. Hud: Pruritus (inkl. mindre vanlige tilfeller av generalisert pruritus), utslett, ekkymose, kutan/subkutan
blødning. Lever/galle: Forhøyede transaminaser. Luftveier: Epistaksis, hemoptyse. Muskel-skjelettsystemet: Smerter i
ekstremiteter¹. Nevrologiske: Svimmelhet, hodepine. Nyre/urinveier: Blødninger i urogenitaltractus (inkl. hematuri og
menoragi²), nedsatt nyrefunksjon (inkl. forhøyet s-kreatinin, forhøyet s-urea)¹. Øye: Øyeblødninger (inkl. konjunktivalblødning). Øvrige: Feber¹, perifert ødem, nedsatt generell styrke og energi (inkl. fatigue, asteni), blødning etter inngrep
(inkl. postoperativ anemi og blødning fra sår), kontusjon, sårsekresjon¹. Mindre vanlige (≥ 1/1 000 til < 1/100): Blod/
lymfe: Trombocytose (inkl. økt blodplatetall)¹, trombocytopeni. Gastrointestinale: Munntørrhet. Hjerte/kar: Takykardi.
Hud: Urticaria. Immunsystemet: Allergisk reaksjon, allergisk dermatitt, angioødem og allergisk ødem. Lever/galle: Nedsatt leverfunksjon, forhøyet bilirubin, forhøyet ALP i blodet¹, forhøyet γ-GT1. Muskel-skjelettsystemet: Hemartrose.
Nevrologiske: Cerebral og intrakraniell blødning, synkope. Undersøkelser: Forhøyet LDH¹, forhøyet lipase¹, forhøyet
amylase¹. Øvrige: Uvelhet (inkl. sykdomsfølelse). Sjeldne (≥ 1/10 000 til < 1/1 000): Lever/galle: Gulsott, forhøyet konjugert bilirubin (med eller uten samtidig forhøyet ALAT), kolestase, hepatitt (inkl. hepatocellulær skade). Muskel-skjelettsystemet: Muskelblødning. Øvrige: Lokalt ødem¹, vaskulær pseudoaneurisme (mindre vanlig ved forebygging av
aterotrombotiske hendelser etter perkutan koronarintervensjon). Svært sjeldne (< 1/10 000): Hud: Stevens-Johnsons
syndrom/toksisk epidermal nekrolyse, DRESS-syndrom. Ukjent frekvens: Muskel-skjelettsystemet: Kompartmentsyndrom sekundært til blødning. Nyre/urinveier: Nyresvikt/akutt nyresvikt sekundært til blødning som er tilstrekkelig til å
forårsake hypoperfusjon. 1. Observert ved forebygging av VTE hos voksne som gjennomgår elektiv hofte- eller kneprotesekirurgi. 2. Svært vanlig ved behandling av DVT, LE og forebygging av tilbakefall hos kvinner < 55 år. Overdosering/Forgiftning: Symptomer: Sjeldne tilfeller av overdoser > 600 mg uten blødningskomplikasjoner eller andre
bivirkninger er rapportert. Pga. begrenset absorpsjon forventes maksimal effekt og ingen ytterligere økning i gjennomsnittlig plasmaeksponering ved supraterapeutiske doser på ≥ 50 mg. Behandling: Medisinsk kull kan vurderes. Ved
blødning kan doseutsettelse eller seponering vurderes. Behandling tilpasses individuelt ut fra alvorlighetsgrad og lokalisering av blødning. Egnet symptomatisk behandling kan brukes ved behov, f.eks. mekanisk kompresjon (f.eks. ved
alvorlig epistaksis), kirurgiske prosedyrer for blødningskontroll, væskebehandling og hemodynamisk støtte, blodprodukter (pakkede røde blodceller eller ferskfrosset plasma, avhengig av anemi eller koagulopati) eller blodplater. Dersom blødningen ikke kan kontrolleres med nevnte tiltak bør administrering av en spesifikk reverserende prokoagulant
vurderes, f.eks. protrombinkomplekskonsentrat (PCC), aktivert protrombinkomplekskonsentrat (APCC) eller rekombinant faktor VIIa (r-FVIIa). Anbefalingen baseres på begrensede prekliniske data. Gjentatt dosering av rekombinant faktor VIIa skal vurderes og titreres, avhengig av forbedringer i blødningsstatus. Avhengig av tilgjengelighet bør konsultasjon med koaguleringsekspert vurderes ved større blødninger. Rivaroksaban er antagelig ikke dialyserbart pga. høy
grad av plasmaproteinbinding. Se Giftinformasjonens anbefalinger B01A F01 på www.felleskatalogen.no. Pakninger
og priser: Startpakn.: 42 stk. 15 mg + 7 stk. 20 mg (blister) kr 1 451,90. 2,5 mg: 56 stk. (kalenderpakn.) kr 759,90.
168 stk. (kalenderpakn.) kr 2 207,20. 100 × 1 stk. (endose) kr 1 328,50. 10 mg: 10 stk. (blister) kr 291,10. 30 stk. (blister) kr 800,70. 100 stk. (endose) kr 2 573,90. 15 mg: 28 stk. (blister) kr 749,70. 42 stk. (blister) kr 1 102,10. 98 stk.
(blister) kr 2 523,10. 100 × 1 stk. (endose) kr 2 573,90. 20 mg: 28 stk. (blister) kr 749,70. 98 stk. (blister) kr 2 523,20.
100 × 1 stk. (endose) kr 2 574,00. Refusjonsbestemmelser: 15 og 20 mg: Refusjonsberettiget bruk: Forebygging
av slag og systemisk emboli hos voksne pasienter med ikke-klaffeassosiert atrieflimmer med én eller flere risikofaktorer, slik som kongestiv hjertesvikt, hypertensjon, alder f.o.m 75 år, diabetes mellitus, tidligere slag eller forbigående
iskemisk anfall. Behandling av dyp venetrombose (DVT) og lungeemboli (LE), og forebygging av tilbakevendende DVT
og LE hos voksne. Refusjonskode: ICPC: K78, K93, K94; ICD: I26, I48, I80, I82. Vilkår: Ingen spesielle. 10 mg: Refusjonsberettiget bruk: Forebyggelse av venøs tromboembolisme hos voksne pasienter som får innsatt hofteledds- eller kneleddsprotese. Refusjonskode: ICPC: –20, vilkår (136); ICD: –20, vilkår (136) Refusjon ytes selv om legemidlet skal brukes i mindre enn tre måneder. 2,5 mg: Refusjonsberettiget bruk: Xarelto administrert sammen med acetylsalisylsyre
(ASA) alene, eller sammen med ASA og klopidogrel eller tiklopidin, er indisert til forebygging av aterotrombotiske hendelser hos voksne pasienter etter hendelser med akutt koronarsyndrom med forhøyede verdier av biomarkører for hjertet. Refusjonskode: ICPC: K75, A89; ICD: I21, I22, Z95.5, Z95.8. Vilkår: Ingen spesielle. Sist endret: 05.09.2018 (priser
og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag). Basert på SPC godkjent av SLV 08/2018.

▼ Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking.
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Ny behandlingsmulighet for pasienter
med kronisk koronarsykdom eller
symptomatisk perifer karsykdom
INDIKASJON: Xarelto, administrert sammen med ASA,
er indisert til forebygging av aterotrombotiske hendelser
hos voksne pasienter med koronarsykdom eller symptomatisk
perifer karsykdom ved høy risiko for iskemiske hendelser.

DOSERING: Xarelto 2,5 mga ×2
i kombinasjon med acetylsalisylsyre 75–100 mg ×1.
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Sikkerhetsinformasjon: Som med andre antitrombotiske midler må Xarelto brukes med forsikti
ghet hos de med økt blødningsrisiko. Vær oppmerksom på pasienter med nedsatt nyrefunksjon.
Vanlige bivirkninger (≥ 1/100 til < 1/10): Blødninger: Gingival, hematom, ekkymose, epistaksis, hemoptyse,
øyeblødning, kutan/subkutan blødning, postoperativ blødning fra sår, blødninger i gastrointestinaltraktus
og urogenitaltractus. Øvrige: Anemi, gastrointestinale/abdominale smerter, dyspepsi, kvalme, obstipasjon,
diare, oppkast, hypotensjon, pruritus, utslett, smerter i ekstremiteter, svimmelhet, hodepine, nedsatt nyre
funksjon, forhøyede transaminaser, feber, perifert ødem, nedsatt generell styrke og energi, kontusjon,
sårsekresjon. Xarelto er ikke anbefalt hos de med kunstige hjerteklaffer. Se preparatomtalen før for
skrivning av Xarelto, merk spesielt kontraindikasjoner, forsiktighetsregler og interaksjoner.
COMPASS1 er den største fase III-studien med rivaroksaban (27 395 pasienter). Rivaroksaban
2,5 mg ×2 i kombinasjon med ASA 100 mg ×1 reduserte risikoen for kardiovaskulær død, hjerte
infarkt og slag med 24 % (relativ risikoreduksjon, ARR 1,3 %, p < 0,001) sammenlignet med ASA
100 mg ×1. Alvorlig blødning var mer hyppig i rivaroksaban + ASA-gruppen (3,1 vs. 1,9 %, HR 1,70,
p < 0,001). Det var ingen signifikant forskjell i intrakraniell eller fatal blødning.

a. Anbefales ikke til pasienter med CrCl < 15 ml/min; brukes med forsiktighet hos pasienter med
CrCl 15–29 ml/min og hos pasienter med CrCl 30–49 ml/min som samtidig behandles med
andre legemidler som øker plasmakonsentrasjonen av rivaroksaban.
Referanse: 1. Eikelboom JW, Connolly SJ, Bosch J, et al. Rivaroxaban with or without Aspirin in
Stable Cardiovascular Disease. N Engl J Med 2017; 377:1319–30.

▼ Xarelto «Bayer AG»
C Antitrombotisk middel, faktor Xa-hemmer.

ATC-nr.: B01A F01

T TABLETTER, filmdrasjerte 2,5 mg, 10 mg, 15 mg og 20 mg: Hver tablett inneh.: Rivaroksaban 2,5 mg, resp.
10 mg, 15 mg og 20 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: 2,5 mg: Gult jernoksid (E 172), titandioksid (E 171). 10 mg,
15 mg og 20 mg: Rødt jernoksid (E 172), titandioksid (E 171). Indikasjoner: 2,5 mg: Administrert sammen med acetylsalisylsyre (ASA) alene, eller sammen med ASA og klopidogrel eller tiklopidin, indisert til forebygging av aterotrombotiske hendelser hos voksne etter hendelser med akutt koronarsyndrom med forhøyede verdier av biomarkører for
hjertet. Administrert sammen med ASA, indisert til forebygging av aterotrombotiske hendelser hos voksne med koronarsykdom eller symptomatisk perifer karsykdom ved høy risiko for iskemiske hendelser. 10 mg: Forebygging av venøs
tromboembolisme (VTE) hos voksne som gjennomgår elektiv hofte- eller kneprotesekirurgi. Behandling av dyp venetrombose (DVT) og lungeemboli (LE), og forebygging av tilbakevendende DVT og LE hos voksne. For LE-pasienter som
er hemodynamisk ustabile, se Forsiktighetsregler. 15 mg og 20 mg: Forebygging av slag og systemisk emboli hos
voksne med ikke-klaffeassosiert atrieflimmer med én eller flere risikofaktorer, slik som kongestiv hjertesvikt, hyperten-

sjon, alder ≥ 75 år, diabetes mellitus, tidligere slag eller forbigående iskemisk anfall. Behandling av DVT og LE, og forebygging av tilbakevendende DVT og LE hos voksne. For LE-pasienter som er hemodynamisk ustabile, se Forsiktighetsregler. Dosering: Forebygging av aterotrombotiske hendelser etter akutt koronarsyndrom: 2,5 mg 2
ganger daglig. I tillegg skal det tas 1 daglig dose med 75–100 mg ASA, eller 1 daglig dose med 75–100 mg ASA i tillegg
til enten 1 daglig klopidogreldose på 75 mg eller 1 standard daglig tiklopidindose. Behandling bør evalueres regelmessig, og risiko for iskemiske hendelser veies opp mot blødningsrisiko. Forlengelse av behandling > 12 måneder tilpasses
individuelt, da erfaring < 24 måneder er begrenset. Behandlingsoppstart så snart som mulig etter stabilisering av hendelsen med akutt koronarsyndrom (inkl. revaskulariseringsprosedyrer), men tidligst 24 timer etter ankomst på sykehus
og på tidspunktet parenteral antikoaguleringsterapi normalt seponeres. Ved akutt trombotisk hendelse/vaskulær prosedyre og behov for dobbel platehemmende behandling bør fortsatt behandling med 2,5 mg 2 ganger daglig vurderes,
avhengig av type hendelse/prosedyre og platehemmende regime. Glemt dose: Vanlig dose tas som anbefalt ved neste
fastsatte tidspunkt. Det skal ikke tas dobbel dose som erstatning for glemt dose. Forebygging av aterotrombotiske hendelser ved koronarsykdom eller symptomatisk perifer karsykdom: 2,5 mg 2 ganger daglig. I
tillegg skal det tas 1 daglig dose med 75–100 mg ASA. Behandlingsvarighet bestemmes individuelt ut fra regelmessige
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«Should I stay or Should I go….»

Om å forlate Helse
Møre og Romsdal
Den eneste nummer 1 singelen til engelske punkbandet
The Clash ga de ut i 1981. Sangen starter slik:
«Darling, you got to let me know, Should I stay or Should I go».
Denne teksten med dette spørsmålet handler om forholdet
mellom to mennesker.

Erik Strømskag
›› Av Kjell
Overlege/professor ll,
Molde sjukehus

Publisert første gang i Romsdals Budstikke 30.05.18

J

eg har hatt et langt og godt arbeidsforhold, preget av kjærlighet, til
spesialisthelsetjenesten først og fremst
i Møre og Romsdal. Hovedsakelig har
jeg arbeidet ved Molde sjukehus. Men
jeg har også jobbet ved sykehusene i
Ålesund og Kristiansund og sittet i
toppledergruppen i Helse Møre og
Romsdal. Det gjør derfor ganske vondt
når The Clash og Mick Jones sitt fundamentale spørsmål blir aktuelt for
meg i forhold til arbeidsplassen min.
«SHOULD I STAY OR SHOULD I GO?»
Egentlig så handler dette ikke om meg.
Jeg kan pensjonere meg og erstattes
uten at noen merker det. Dessverre
handler det om noe som er mye større
enn enkelt ansatte. Det handler om fag,
verdier og hvordan vi behandler pasientene våre. Utviklingen i sykehusene
har vært synlig over tid. Den økte byråkratisering på bekostning av det faglige
har bekymret oss. Situasjoner med
kreftpasienter som jeg har vært engasjert i den siste tiden har vært sterke
påminnelser om hva som er viktig og
hva som må prioriteres. Arbeidspresset
på fagfolkene rundt om i klinikkene
gjør at for eksempel visitt gang og
utskriving ofte skjer først langt ut på
ettermiddagen. Mange dager er det
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intet møte mellom inneliggende pasienter og lege. Dette og liknende forhold gjør pasienter utrygge, pårørende
blir urolige og arbeidssituasjonen for
helsepersonell rundt pasienten vanskelig. Det triste er at dette er et trekk ikke
bare i Helse Møre og Romsdal, men
ved mange sykehus landet rundt.
Grunnleggende verdier som har
med pasientenes verdighet og god
behandling blir utfordret hver dag. Jeg
vil ikke påstå at det er uforsvarlig det
som gjøres. Men det er situasjoner som
er uverdige. Jeg tror vi både kan og
ønsker å gjøre det bedre for pasientene
våre. Dette er hovedgrunnen til spørsmålet over.
Tilbake til Helse Møre og Romsdal
som jeg kjenner beste. Her har vi en
organisering som ikke er egnet og
byråkratiseringen er ute av kontroll.
Jeg blir sterkt provosert når det i disse
tider hvor vi har store faglige og økonomiske utfordringer utlyses/ansettes
i to nye stillinger som «Stadleg koordinator (sjukehuskoordinator)» i tillegg
til de to vi allerede har. Disse fire stillingene blir for meg, kroneksempel på
feil prioritering og en utvikling i feil
retning. Vi trenger folk til å gjøre
pasientrettet arbeid ikke flere ledere.

Sykehusene og pasientene trenger flere
kirurger, kreftleger og sykepleiere.
Prosjekter og rapportering er det
mer enn nok av. Vi presses på liggetid
og poliklinisk arbeid prioriteres høyt.
Helsebyråkratene lager nye indikatorer
som vi ikke forstår betydningen av.
Mer eller mindre relevant forbedringsarbeid presenteres og premieres. Alle
disse oppdragene blir tidstyver i en
travel hverdag. Dette er særlig synlig
for Helse Møre og Romsdals vedkommende i Klinikk for Medisin og rehabilitering. Denne store klinikken har
multisyke og krevende pasienter. Leger
og sykepleiere gjør sitt beste. Men led
elsens prioriteringer blir til barrierer og
hinder. Kortest mulig liggetid og mange
polikliniske konsultasjoner blir måltall
på hvor god og effektive klinikkene er.
Ingen etterspør hvor god var egentlig
behandlingen, var pleien og omsorgen
tilpasset pasientens behov og ønsker.
Dypest sett handler dette om hva
som er viktigst. Skal det fagfolkene gjør
prioriteres eller det byråkratene gjør
og pålegger oss å gjøre. Dette har blitt
et stort og utfordrende dilemma i spesialist helsetjenesten i dag. Det er to
forskjellige verdener som møtes. Vi
har ulike metoder, språk, væremåte,

påkledning og verdier. I noen møter
blir dette veldig tydelig og vanskelig
å foreholde seg til. Mye av det pleiepersonell og leger gjør, er ikke målbart.
God kommunikasjon og dyptfølt omsorg kan ikke telles. Men vi vet når vi
gir dette og vi vet når vi ikke gir det.
Det merker og vet pasientene og på
rørende også. Pasientene er best tjent
med at fagfolkenes verdier, kunnskap og
erfaringer er grunnlaget for den daglige
virksomheten i Helseforetaket vårt.
Helse Møre og Romsdal har valgt å
organisere seg på en måte som splitter
fagmiljø som i det daglige samarbeider
godt. Den tverrgående geografiske
organiseringen skaper utfordringer.
Dette gir utydelighet i ansvar og delegering. Sammen går dette utover drift
og faglighet. I disse dager er det satt
i gang et nytt prosjekt for å få mer
effektiv drift på operasjonsavdelingene.
Utfordringene kunne vært løst med et
møte mellom noen få sentrale fagper-

soner på det aktuelle sykehus og en
beslutning. I stedet er det blitt gjort til
et svært byråkratisk arbeid med alt for
mange involverte. Erfarne fagfolk rister på hodet og sier at dette vil vi ikke
være med på.
Økonomien i Helse Møre og Romsdal
er en historie for seg selv. Klinikkenes
situasjon er langt verre enn det framstilles. I 2014 var merforbruket på de
klinikkene som driver med direkte
pasientrettet virksomhet ca 140 millioner og utviklingen har vært slik: i 2016
var det økt til 175 millioner og i fjor var
den 216 millioner. Altså har det vært en
klar forverring og ingen bedring for
denne viktige delen av Helseforetakets
virksomhet. Med slike økonomiske
utfordringer må fokus være på det
daglige pasientarbeidet og avbyråkratisering. Tidstyvene må stoppes. Pasientene er ikke interessert i indikatorer
og forbedringsprosjekter. De vil ha tiden
min, respekten min, kunnskapen min

og omsorgen og behandlingen jeg
kan gi.
Situasjonen i Helseforetaket med feil
fokus, unnfallenhet og manglende
prioritering utarmer oss Fagmiljøene
blir ikke vannet og noen tørker ut. Men
verst av alt er at det går utover pasient
ene. Effektivisering, kort liggetid og
redusert tilgang til fagfolkene gjør at
noen får dårligere informasjon, behandling og omsorg.
Så tilbake til spørsmålet i innled
ningen.
Det er kanskje feigt å trekke seg ut.
Ved å bli kan jeg påvirke situasjon og
være med sikre god behandling og
pleie. Jeg opplever hver dag at vi kan
være med å gjøre en forskjell. Men vi
kjemper mot noen som tenker anner
ledes og som har andre verdier.
Akkurat nå kjennes det ut som om
de har overtaket. •
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Questback om Seniorpolitikk i norske sykehus:

Arbeidsoppgavene for eldre leger er
for dårlig tilpasset den enkeltes alder
Undersøkelse om lønn og seniortiltak

2. Alder

2. Alder

100%
100%
90%90
%

80%80%

››

Av Jon Helle,
leder Overlegeforeningen

60%60%
50%50%

Prosent

PROSENT

70%70%

40%40%

Undersøkelsen ble sendt
til 7583 personer i hele
landet og svarprosenten
var 37 %.

35.6%

33.1%

30%30%
20%20%

17.2%

14.0%

10%10%
0%0%

0.1%
25-34
25-34

35-44
35-44

Navn
25-34
35-44
45-54
Undersøkelse
om lønn og seniortiltak
55-64
65-74
N

45-54
45-54

55-64
55-64

65-74
65-74

Prosent
0,1%
17,2%
33,1%
35,6%
14,0%
2782
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6. I lønnsforhandlinger må ulike ønsker settes opp mot hverandre og prioriteres. Velg ut de tre områdene
6.viktigst
I lønnsforhandlinger
må ulike ønsker settes opp mot hverandre og prioriteres.
du synes er
å satse på i årets lønnsoppgjør.

Velg ut de tre områdene du synes er viktigst å satse på i årets lønnsoppgjør.

100%

100%
90%
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80%

80%
70%

70%

60%

60%
Prosent

47.0%

50%

50%

40%

40%

27.1%

30%
30%

22.1%

22.2%

21.7%

20%
20%

19.0%
11.6%

Øke sats for
uforutsett (vakans)
vakt

Bedre muligheter
for kurs

Prosent
88,0%
22,1%
22,2%
21,7%
19,0%
11,6%
27,1%
47,0%

Bedre seniortiltak

Bedre
seniortiltak

Gjeninnføre
helligdagstillegg

Bedre
muligheter
for kurs

Individuelle tillegg

Gjeninnføre
helligdagstillegg

Navn
Øke grunnlønn
Øke vaktlønn
Øke godgjøring for UTA-tid
Individuelle tillegg
Gjeninnføre helligdagstillegg
Øke sats for uforutsett (vakans)vakt
Bedre muligheter for kurs
Bedre seniortiltak

Øke godgjøring for
UTA-tid

Individuelle
tillegg

Øke vaktlønn

Øke
godgjøring
for UTA-tid

Øke grunnlønn

Øke
vaktlønn

0%
0%

Øke sats for
uforutsett
(vakans) vakt

10%
10%

Øke
grunnlønn

PROSENT

En av oppgavene var:
«I lønnsforhandlinger
må ulike ønsker settes
opp mot hverandre og
prioriteres. Velg ut de tre
områdene som er viktigst
å satse på i årets lønnsoppgjør.»
Her svarte 88.0 % å
«øke grunnlønnen»,
47.0 «bedre seniortiltak»
og på tredjeplass kom
«bedre muligheter for
kurs» (27.1 %).
Dette viser hvor viktig
bedre seniortiltak er for
våre medlemmer.

88.0%

90%

Foto: Thomas Barstad Eckhoff

I forrige nummer av
Overlegen presenterte
vi «Skråblikk på seniorpolitikk» fra vårens
Questback-undersøkelse. I dette
nummeret presen
teres noen sentrale
tall fra undersøkelsen.
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7. I hvor stor grad har du inntrykk av at rettigheten
7. I hvor stortil
grad
har du
av at
rettigheten
ut av vakt ved
benyttes ved ditt
å gå
ut inntrykk
av vakt
ved
58/60tilårå gå
benyttes
ved58/60
dittårsykehus?

Undersøkelse om lønn og seniortiltak

Seniortiltak

8. Hvorfor brukes det lite eller ikke?

Seniortiltak

100%
100%

100%

90%

90%
90%

80%

80%
80%

70%

70%
70%

60%

60%
60%

80%

PROSENT

60%

50%

50%

40%
40%

36.8%

40%

30.9%

30%

30%

30%
30%

23.0%

20%
20%

10%

0%

0%

9.3%

Brukes
ofte
Brukes ofte

Navn
Brukes ofte
Brukes av og til
Brukes aldri/nesten aldri
Vet ikke
N

10%
10%

Brukes av
og til
Brukes av og til

Brukes aldri/
nesten aldri
Brukes aldri/nesten aldri

0%0%

Vet ikke
Vet ikke

Prosent
9,3%
36,8%
30,9%
23,0%
2775

Navn

12.3%

10.3%

7.0%
2.5%
Legene kjenner ikke til retti gheten

Arbeidsgiver legger ikke til rette
for dette

Legene ønsker av faglige grunner å
stå i vakt til de går av

Legene kjenner ikke til rettigheten
På spørsmålet om retten til å gå ut av vakt ved 58/60
Arbeidsgiver legger ikke til rette for dette
Legene ønsker av faglige grunner å stå i vakt til de går av
år blir benyttet, svarer 9.3 % «ofte», 36.8 % «av og til»,
Legene ønsker av økonomiske grunner å stå i vakt til de går av
Annet:
30.9 % «aldri/nesten aldri» og 23 % «vet ikke».
Om hvorfor N
Undersøkelse om lønn og seniortiltak
ordningen brukes lite svarer 67.9 % at legene ønsker
Visstnok veldig lite, lite info om det
Radetiketter
av økonomiske grunner å stå i vakt til de går av.
Økt antall fridager etter62 år og videre

Legene ønsker av økonomiske
grunner å stå i vakt til de går av

Legene ønsker av
økonomiske
grunner å stå i vakt
til de går av

20%

Legene ønsker av
faglige grunner å
stå i vakt til de går
av

20%
10%

50%
50%
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1
1

.
1. Enkelte gjør dette, men har ingen tall. 2.både og:økonomisk og faglig og INTERESSE/har
476
lyst
Aldri hørt om dette
Alle er yngre
16. Blir arbeidsoppgavene for Annet:
eldre leger tilpasset den enkeltes alder?
Av hensyn til kolleger, få til å dele på vaktene

(tom)
Totalsum

Annet:

Annet

40%

67.9%

Arbeidsgiver legger
ikke til rette for
dette

Prosent

Prosent
2,5%
7,0%
10,3%
67,9%
12,3%
2445

Annet:(fritekstsvar
spørsmål 8. Nummer
betyr antall svar).

16. Blir arbeidsoppgavene for eldre leger tilpasset den enkeltes alder?

100%100%

1
1
1
1
70
1

90%90%
80%80%
70%70%
60%60%
Prosent

Et tankevekkende funn er
svarene på spørsmålet:
«Blir arbeidsoppgavene
for eldre leger tilpasset
den enkeltes alder?»
Her svarer 42.3 %
«aldri/nesten aldri»,
25.2 % «av og til»
og bare 7.0 % «ofte»
(«Vet ikke» 25.5%).

PROSENT

PROSENT

70%

Prosent

90%

Legene kjenner
ikke til rettigheten

100%
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8. Hvorfor brukes det lite eller ikke?

sykehus?

50%50%
42.3%
40%40%
30%30%

25.5%

25.2%

20%20%
10%10%
0%0%

Konklusjon:

Navn
Ofte
Av og til
Aldri/nesten aldri
Vet ikke
N

7.0%
Ofte
Ofte

til
AvAv ogog
til

Aldri/nesten aldri
Aldri/nesten
aldri

Vet ikke
Vet
ikke

Prosent
7,0%
25,2%
42,3%
25,5%
2772

Slik jeg tolker resultatene og tilbakemeldinger for øvrig, er det for dårlig tilrettelegging
for hensiktsmessig bruk av tid, krefter og kompetanse for eldre arbeidstakere i norske
sykehus. Lønnsmodellen med stor vekt på vakt er en del av dette bildet.
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Seniorvilkår for overlæger i Danmark
Ældre hospitalsansatte overlæger har flere særvilkår, der er fastlagt i
overenskomstaftaler i Danmark. Formålet med seniorvilkårene er at lette
arbejdsbyrden for overlæger, og gøre det attraktivt at fortsætte i arbejdslivet
frem for at trække sig ud af lægearbejdsmarkedet. Det er vigtigt ikke mindst
i en situation, hvor der er mangel på speciallæger indenfor adskillige specialer
som for eksempel psykiatri, neurologi og radiologi.

›› Af chefkonsulent Lars Strunge, Foreningen af Speciallæger i Danmark

Senioraftale fra 52. år

Det ene seniortiltag handler om at gå
ned i tid med pensionskompensation.
Det er et tiltag, som er aftalt i en overenskomstaftale om seniorvilkår, der
gælder for alle offentlige ansatte.
Den findes i lidt forskellige varianter
afhængigt af om ansættelsen sker ved
staten, i kommuner eller ved en region.
I Danmark er det regionerne, der står
for driften af hospitaler og mindre sygehuse. Det er derfor i den regionale aftale
mellem Danske Regioner (arbejdsgiv
erne) og Forhandlingsfællesskabet (der
forhandler generelle vilkår på vegne af
alle fagforeninger på hospitalerne) at
overlægers seniorvilkår er fastlagt.
I den regionale aftale, åbnes der
mulighed for at indgå en senioraftale
mellem overlægen og dennes arbejdsgiver om nedsat tid med en vis ekstra
pensionsindbetaling. Danske overlæger
er i dag for hovedpartens vedkommende
ansat på overenskomst, og derfor indbetales pensionsbidraget til Lægernes
Pensionsbank til en livrenteopsparing.
Tjenestemænd, der har en tilsagns
pension, kan imidlertid også få en
senioraftale. Det er imidlertid en
betingelse, at overlægen er fyldt 52 år
for at få en senioraftale. Det er dog
mere sædvanligt, at aftaler indgås, fra
overlægen er omkring 60 år eller mere.
Ekstra pension

I senioraftaler sættes arbejdstiden
typisk ned fra 37 timer ugentligt til 29,6
timer ugentligt. Det svarer til at gå fra
5 til 4 arbejdsdage på en uge. I den
situation går overlægen tilsvarende
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ned i løn, men fortsætter normalt samtidig med at få fuld pensionsindbetaling,
svarende til en 5-dages arbejdsuge.
Andre modeller med lavere tid og mindre pensionskompensation kan aftales.
Overlægen har imidlertid ikke et
retskrav på at få en senioraftale. Det
forudsætter en gensidig aftale mellem
arbejdsgiver og overlægen. Overlægen
kan omvendt ikke tvingens til at sige
ja til en senioraftale. I flere regioner
stiller arbejdsgiver desuden krav om, at
overlæger undlader at have nogen form
for bibeskæftigelse for at få en senior
aftale med pensionskompensation. I den
situation kan overlægen i stedet aftale
at gå på deltid. Hvis altså arbejdsgiveren
er positivt indstillet på det.
Ekstra seniorfrihed

I den danske overlægeoverenskomst
er der en særlig bestemmelse, der giver
et retskrav på ekstra 10 dages fri, hvis
overlægen når en bestemt alder og
samtidig går i vagt. Der er samtidig
mulighed for at overlægen ensidigt kan
komme ud af vagten. Formålet er enten
at få udtyndet antallet af vagter eller
helt frigøre ældre overlæger fra at gå i
vagt, da det opleves som mere og mere
belastende i takt med alderen. Eller at
give frihed som kompensation for vagten.
Hvis overlægen har vagt på tjenestestedet får overlægen 10 ekstra seniorfrihedsdage, når overlægen bliver 60 år
og kan selv sige sig fri for vagt som 62.
årig. Hvis overlægen har vagt udenfor
tjenestestedet, får overlægen 10 ekstra
fridage fra 62 år, og kan fritage sig selv
fra vagt fra 64 år. Den sidste vagtform,

beredskabsvagten, der normalt er en
telefonisk bagvagt, kan man ikke sige sig
fri for som overlæge, men retten til 10
ekstra fridage gælder fra man fylder 62
år.
Fremtiden for seniorvilkår

Arbejdsgiverne i Danske Regioner er
ikke indstillede på at give bedre seniorvilkår. Det forklarer de med, at de ønsker
at fastholde alle medarbejdere på fuld
tid så længe som muligt. De peger på,
at der er behov for at øge arbejdsudbuddet på grund af speciallægemangel,
og for at udskyde pensionstidspunktet,
fordi den gennemsnitlige levealder
forhøjes og tiden på pension dermed
bliver længere. Ved de seneste års forhandlinger har arbejdsgiverne derfor
forsøgt at give incitamenter til at fort
sætte på arbejdsmarkedet, og samtidig
at inddrage de 10 seniorfridage for overlæger eller i det mindste at udskyde
hvornår de udløses.
For Overlægeforeningen har det
omvendt været vigtigt at fastholde
muligheden for at gå ud af vagt af hensyn til belastningen og intensiteten i
vagtarbejdet for ældre overlæger, og
samtidig at kompensere med frihed til
ældre overlæger i vagt. Tilsvarende
opleves det som vigtigt at fastholde
muligheden for at gå ned i tid på attraktive vilkår med ekstra pension.
Aktuelt er det lykkedes at fastholde de
nuværende vilkår, men der vil formentlig også ved nye overenskomstforhandlinger komme pres på de nuvær
ende rettigheder og muligheder fra
arbejdsgiversiden. •

››

Av Truls Gamnes,
Spesialrådgiver Avdeling
for HR og personal,
Direktørens stab, Oslo
universitetssykehus HF

Seniorpolitikk ved OUS
OUS innførte i 2012 en egen seniorpolitikk hvor hensikten er å tilrettelegge for god ivaretakelse
av eldre arbeidstakere og stimulere ansatte til å stå lenger i arbeid. Ved dette ønsker man først
og fremst å anerkjenne den viktige kompetansen og solide erfaringen som disse innehar. Det
er også et sentralt tiltak for å oppfylle kravene i IA-avtalen, som sykehuset har forpliktet seg til.
De seniorpolitiske
tiltakene kan beskrives slik:

• Fra det året arbeidstakerne fyller 62
år har man rett til 5 ekstra fridager pr
år. Fridagene øker til 8 fra det året
arbeidstakeren fyller 65 år. Ansatte i
deltidsstilling får fridager i forhold til
stillingsbrøk. Delvis sykmeldte får
beregnet seniordager ut fra sin totale
stillingsandel. Retten til fridager
omregnes forholdsmessig ut fra dato
for arbeidstakers fratreden/pensjonering innenfor kalenderåret.
• Det kan, i stedet for ordningen ovenfor, innvilges redusert arbeidsplikt
med 10 % med bibehold av full lønn
for ansatte fra det året de fyller 62 år.
Dette bygger på søknad fra arbeids
taker og skal støttes og begrunnes av
leder, samt godkjennes av HR-direktør.
Tiltaket er en mulighet for å motivere
arbeidstaker til å fortsette i arbeid i
stedet for å gå over på AFP eller
alderspensjon, og tiltaket kan ikke
kombineres med slike pensjons
ytelser. Forutsetningen er videre at
arbeidstaker har en kompetanse det
er viktig å ta vare på, representerer
en yrkesgruppe/spesialitet med
rekrutteringsproblemer eller kan
bidra med kontinuitet og overføring
av kompetanse. Tiltaket må heller

ikke innebære vesentlig driftsulemper
for arbeidsgiver. Ordningen kan tas ut
som redusert arbeidstid pr. dag eller
pr. uke og dette vurderes i hvert enkelt
tilfelle ut fra driftsmessige hensyn.
• For ansatte som ved en gitt alder går
ut av vakt eller turnus, faller vakt- og
turnustillegg bort og det foretas ny
lønnsvurdering på klinikknivå.
• Alle medarbeidere skal ved fylte 58 år
gis tilbud om utviklingssamtale/
seniorsamtale med fokus på plan
legging av gjenstående arbeidsår.
Her inngår også behov og ønsker om
kompetanseheving, etterutdanning
og tilrettelegging.
Det er også opprettet et sentralt partssammensatt seniorpolitisk utvalg under
HR-direktør ved OUS, hovedsakelig
bestående av foretakstillitsvalgte og
foretakshovedverneombud, men ledes
fra Direktørens HR-stab. Utvalget skal
følge med på praktiseringen av de
seniorpolitiske virkemidlene og kan
bidra med kreative og erfaringsbaserte
innspill for å utvide den seniorpolitiske
verktøykassen fremover. Utvalget
møtes halvårlig og diskuterer anvend
elsen av regelverket, behovet for
endringer eller andre tilknyttede
problemstillinger.

I forbindelse med at ansatte slutter
med alderspensjon, mottar man bl.a.
spørsmål om man var kjent med seniorpolitikken og om anvendelse av den
faktisk hadde betydning for valgt avgangsalder, og i gjennomsnitt svarer
over halvparten av de spurte at den «i
noen grad» eller «i stor grad» hadde
innvirkning på dette valget, selv om
tallene må leses med forsiktighet da
det dessverre er få ansatte som har
svart på denne sluttundersøkelsen.
For øvrig praktiserer OUS arbeidsmiljølovens «aldersgrense» på 72 år,
en lovbestemmelse som egentlig gjelder opphør av arbeidsforhold grunnet
alder og ved hvilken alder stillingsvernet
bortfaller. Ansatte kan således selv
velge om de vil arbeide utover stillingens aldersgrense hos pensjonskassen,
som regel på 70 år, frem til fylte 72 år,
hvor en forlengelse betinger arbeids
givers samtykke.
For å skape klarere bilde over den
enkeltes pensjonsopptjening og slik at
seniorer ved OUS kan ta bedre opplyste
valg om sin fremtid, avholder OUS
pensjonskurs med individuell veiledning
med alle pensjonskassene. Disse kursene
holdes 4 ganger i året per pensjons
kasse og er tilgjengelige for ansatte
som er født i 1958 eller tidligere. •
OVERLEGEN 3-2018
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Hvor smart er det
å arbeide etter pensjonsalder?
Nordmenn blir stadig eldre. Dette medfører at man i gjennomsnitt
skal ha pensjon i flere år enn tidligere, og innbetalt pensjonspremie
– både til folketrygden og til private ordninger- ville ikke være tilstrekkelig til å dekke fremtidige pensjonsutbetalinger uten
endringer i ytelsene

››

Av Fredrik Lorck, forhandlingsøkonom
og Hanne Gillebo-Blom, forhandlingssjef, Avdeling for jus og arbeidsliv, Dnlf

D

ette er bakgrunnen for pensjonsreformen, som blant annet innebar innføring av «levealdersjustering»
i folketrygden og i offentlig tjenestepensjon. Levealdersjustering innebærer at pensjonen justeres ut fra
forventet levealder for hvert årskull.
Jo lenger forventet levealder
– jo flere år pensjonen skal fordeles
på – jo lavere årlig pensjon.

I 2011 ble det innført en ny modell
for opptjening av pensjon i folketrygden.
Offentlig tjenestepensjon skal samordnes med pensjon fra folketrygden. Det
finnes derfor regler for hvordan slik
samordning skal foretas.
De som er født mellom 1954 og 1962,
tjener opp alderspensjon i folketrygden delvis basert på gamle og delvis
nye opptjeningsregler, mens de som
er født i 1963 eller senere tjener opp

alderspensjon i folketrygden ute
lukkende basert på nye regler.
Nye samordningsregler er altså nødvendig for å kunne beregne alderspensjon for de som har offentlig tjenestepensjon, og som er født i 1954 eller senere.
Reglene om samordning mellom
pensjonen fra folketrygden og offentlig
tjenestepensjon, får betydning også for
konsekvensene av å jobbe lenger enn
til fylte 67 år.

Hva skjer dersom man velger å arbeide ut over 67 år (etter dagens bestemmelser)?
Dersom man arbeider utover 67 år er det noen fallgruver
man bør være oppmerksom på.

1.Legen arbeider utover 67 år og tar ikke
ut pensjon fra folketrygden.
Så lenge man arbeider opparbeider
man fortsatt pensjon i folketrygden. I
tjenestepensjonsordningen får man
ikke ytterligere opptjening etter 67 år
dersom man har 30 års opptjeningstid.
Full tjenestepensjon inkludert alderspensjon fra folketrygden utgjør 66 %
av sluttlønn. Det er ikke noe som heter
«mer enn full pensjon», 66 % er dermed
taket. (Samordningsfordeler gjør at man
kan komme over 66 %, men bruttogarantien sikrer 66 %). Full opptjen
ingstid av tjenestepensjon er 30 år.
De fleste leger vil derfor ha full opp
tjeningstid ved fylte 67 år.
14 OVERLEGEN 3-2018

Ved at man arbeider lenger enn 67 år
uten å ta ut pensjon, vil pensjonen fra
folketrygden utgjøre en stadig større
del av den totale pensjonen. Konsekvensen er at den offentlige tjenestepensjonen blir stadig mindre, men
den totale pensjonen, folketrygd + tjenestepensjon,
vil forbli konstant. Dette
innebærer at man
ikke får mer i
pensjon av å jobbe
lenger – folketrygd
andelen blir større,
mens tjeneste
pensjonsandelen
blir mindre.

2. Legen arbeider utover 67 år, og sam
tidig tar ut pensjon fra folketrygden.
Den opptjente pensjonen fra folke
trygden fordeles utover forventet levetid. Ved å ta ut folketrygden fra f. eks
62 år, vil den årlige utbetalingen bli
betydelig lavere enn hvis man starter
uttaket ved 70 år. Dette fordi opptjent
beløp skal fordeles på ytterligere 8 år.
Når man så slutter å arbeide skal
samordningen mellom folketrygden
og tjenestepensjonen skje. Men; samordningen skjer ved det reelle uttakstidspunktet for tjenestepensjonen,
tidligst ved 67 års alder. Dersom man
venter med å ta ut offentlig tjenestepensjon til 70 års alder skjer følgende:
beregningen som legges til grunn for
samordningen, tar utgangspunkt i at
man også startet uttaket av folketrygden
ved 70 års alder (selv om man har tatt
ut folketrygden ved 62 år). Den reelle
utbetalingen fra folketrygden vil derfor
være lavere enn den beregnede utbetalingen fra folketrygden. Dette betyr at
den totale pensjonen vil være (betydelig)
lavere enn garantien på 66 % av sluttlønn.
Den reduserte utbetalingen vil gjelde
hele levetiden.
Konklusjonen er at det ikke lønner
seg å ta ut pensjon fra folketrygden
dersom man skal fortsette å arbeide.
Man bør ta ut pensjon fra folketryg
den og tjenestepensjonen samtidig.
3. Legen tar ut pensjon fra tjenestepensjonsordningen og folketrygden ved fylte
67 år, men ønsker fortsatt å jobbe.
Man kan kombinere folketrygd med
fortsatt arbeid.
• Inntekt fra arbeidsgivere som ikke er
med i overføringsavtalen (privat
sektor) påvirker ikke tjenestepensjonen. Man kan arbeide så mye man vil
uten reduksjon i tjenestepensjonen.
• Ansatte med offentlig tjenestepensjon
kan i utgangspunktet arbeide under
20 % av normal stilling uten reduksjon av pensjonen. Det er særskilte
regler for legene som gjør at disse
kan arbeide inntil 168 timer pr
kvartal uten reduksjon i pensjonen.
Det innebærer at leger kan ta ut
tjenestepensjon og i tillegg arbeide
inntil 14 timer pr uke uten at
pensjonen reduseres.

• Man kan bli engasjert på pensjonistvilkår. Lønnen for pensjonistvilkår
er fra januar 2018 på kr 201 pr time
(er ikke tariffregulert for leger i
helseforetakene). Det er en forutsetning at engasjementet skal gjelde
kortvarig, og ikke være oppgaver av
fast og varig karakter. Det kan heller
ikke være videreføring av tidligere
arbeidsforhold. (Pensjonistlønn kan
ikke kombineres med AFP og uførepensjon)
• Evt jobbe som vanlig, og dermed
akseptere å få redusert pensjon.
Viktige momenter å huske på med
offentlig tjenestepensjon

• Hvis man ved 67 år mangler opptjening for å oppnå fulle pensjonsytelser
- det lønner seg å jobbe til full opptjeningstid er nådd = 30 år
• Innføringen av levealdersjusteringen
gjør at det lønner seg å jobbe noe
lenger enn til 67 år
• Er opptjeningskravet nådd ved 67 år
- sikret minst 66 % ved å ta ut alders
pensjon fra folketrygden og tjenestepensjon samtidig
• Jobber man videre til man fyller 70 år
– også sikret samme pensjon i prosent av sluttlønn (66 %) forutsatt at
man heller ikke tar ut fra folketrygden
før ved fylte 70
• Jobber man til 70 år, vil andelen som
kommer fra folketrygden være høyere
og andelen fra tjenestepensjonen
lavere - taket er 66 % i samlet pensjon

Konsekvenser for de ulike årskullene:

• Personer født fra 1954 til og med 1958
vil på grunn av en individuell garanti
få 66 % av sluttlønn i alderspensjon,
gitt at man har full opptjening og tar
ut tjenestepensjonen og alderspensjon
fra folketrygden samtidig.
• For personer født i 1959 – 1962 er
regelverket fastsatt, men beregningsmodeller er ikke ferdig utarbeidet
enda.
• De som er født i 1963 og senere vil fra
og med 2020 begynne å tjene opp
pensjon i en helt ny offentlig tjenestepensjonsordning. Hovedtrekkene i
det nye regelverket er nedfelt i en
avtale mellom partene i arbeidslivet,
men detaljene i den nye offentlige
tjenestepensjonen er ikke behandlet i
Stortinget og det er usikkert når det
er mulig å beregne alderspensjonen.
Pensjonssystemet i Norge kan
illustreres slik:
3. Individuelle pensjonsordninger

Privat sparing – egen pensjonssparing
foretatt av den enkelte i bank/verdi
papirer/forsikring
2. Tjenestepensjon

Kollektive ordninger gjennom arbeidsforhold. Ulike arbeidsgivere har ulike
ordninger. Størrelsen avhenger av type
ordning, inntektsnivå og antall år på
arbeidsplassen.
1. Folketrygden

Gir grunnsikring til alle, noe avhengig
av inntektsnivå, antall år i arbeidslivet
• Offentlig tjenestepensjon skal tidligst mm.
samordnes med alderspensjon fraPensjonssystemet i Norge kan eksemplifiseres slik:
folketrygden fra fylte 67 år.
• Alderspensjonen fra offentlig tjenestepensjon skal levealdersjusteres, tidligst 3. Individuelle
pensjonsordninger
fra 67 år.
• 2 % av pensjonsbeholdningen holdes
utenfor samordningen.
• Det legges opp et kronebeløp på 2,5 G 2. Tjenestepensjon
(grunnbeløpet i folketrygden) etter
samordningen som levealdersjusteres.
Kronebeløpet justeres for tjenestetid.
• Regelverket får full effekt for alle
1. Folketrygden
som er født i 1963 eller senere. For
årskullene 1954 – 1962 vil effekten
gradvis fases inn.
De nye samordningsreglene innebærer:
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Influensavaksinering
– legene må gå foran
Historisk sett har oppslutningen om vaksinasjon mot sesonginfluensa vært
lav i Norge, men de senere årene har det vært en viss økning. Tall fra Folkehelseinstituttet viser at totalforbruket av vaksine økte fra knapt 436.000 doser
i 2014/15 til drøyt 637.000 i 2017/18. I sesongen 2016/17 ble 28 % av personer
i risikogruppene vaksinert.
Avdeling for smittevern,
›› Av Egil Lingaas,Oslo
universitetssykehus
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Leger må være aktive med
oppfordring til vaksinering av pasienter

I en spørreundersøkelse utført av Statistisk sentralbyrå etter
influensasesongen 2015/16 svarte bare 28 % av dem som var
i risikogrupper for alvorlig influensa at fastlegen eller annet
helsepersonell hadde anbefalt dem å ta influensavaksine.
Flertallet (65 %) av dem som hadde fått anbefaling tok
vaksinen, mot bare 6 % i den gruppen som ikke ble anbefalt
å vaksinere seg. Det viser hvor viktig det er at leger er aktive
med hensyn til å anbefale vaksine og legge forholdene til
rette for vaksinasjon. Dette vil primært være fastlegenes
oppgave, men her er det trolig noe å hente ved sykehusenes
også, både for polikliniske og innlagte pasienter. Sykehus
pasientene vil jo i stor grad tilhøre risikogruppene, og det
burde være relativt enkelt å organisere vaksinering når
pasientene har kontakt med sykehuset. Enkel tilgang til
vaksine er avgjørende for oppslutningen.
Vaksinasjon av helsepersonell

Folkehelseinstituttet (FHI) har i mange år anbefalt at helsepersonell blir vaksinert mot sesonginfluensa. Bakgrunnen
for det er at helsepersonell gjennom sitt arbeid er utsatt for
et større smittepress enn befolkningen for øvrig. Dessuten
vil helsepersonell ofte smitte pasienter og egne pårørende.
Det har likevel vært relativt liten oppslutning om vaksinasjon blant helsearbeidere – dog har det vært en viss bedring
de siste 2-3 årene. FHIs tall viser at andelen vaksinerte
helsearbeidere økte fra 9 % i 2014/15 til 17 % i 2016/17 (tall
fra 2017/18 foreligger ennå ikke). For helsepersonell som
tilhører risikogruppene var dekningen 30 % i 2016/17, altså
i praksis den samme som for befolkningen for øvrig. Det
betyr at helsepersonell ikke har tatt konsekvensen av at de
har økt risiko for å smittes med influensa. Trolig er det også
mange som ikke er klar over den økte risikoen.
De siste årene har det i Norge blitt økende oppmerksomhet
omkring dette. Det skyldes trolig at blant annet FHI har
intensivert sitt informasjonsarbeid. I sykehus har også
mange smittevernenheter aktivt jobbet med dette. I oppdragsdokumentet fra Helsedepartementet til de regionale
helseforetakene for 2018 spesifiseres det for første gang et
mål for influensavaksinasjon av ansatte. Foretaksmøtet ba
de regionale helseforetakene legge til rette for at alt personell hvert år for tilbud om sesonginfluensavaksine slik at
WHO og EU sin målsetting om 75 % vaksinasjonsdekning
for helsepersonell kan nås.
Selv om det har vært økende oppslutning de siste årene,
er det langt frem til 75 %, og dette målet nås ikke av seg selv.
Det kreves planmessig og systematisk arbeid med informasjon, holdningsendringer og tilgjengelighet. Her kan legene
spille en viktig rolle som pådrivere og rollemodeller.
Våren 2018 ble det gjort en spørreundersøkelse om kunnskaper om og holdninger til influensavaksinasjon blant alle
ansatte i Oslo universitetssykehus HF og Vestre Viken HF.
Det ble blant annet spurt om respondentene hadde planer
om å vaksinere seg sesongen 2018/19 eller ikke, og hva som
lå til grunn dette. Personell som hadde planer om å vaksinere

seg høsten 2018 la sterkest vekt på at de ville beskytte pasientene og familie og venner, og at de ville unngå å bli syke
selv, mens de som ikke planla å vaksinere seg begrunnet
dette med at de er friske og tåler å få influensa.
Mer enn 1400 leger svarte på undersøkelsen. Legene skilte
seg ut ved at andelen respondenter som ikke planla å vaksinere seg (12 %) var signifikant lavere enn i de øvrige yrkesgruppene. Selv om det må tas forbehold om utvalget, ser det
altså ut til å være en gjennomgående svært positiv holdning
til å vaksinere seg mot influensa blant norske sykehusleger.
Da er det viktig at leger på alle nivå bidrar til å formidle
betydningen av dette ikke bare for den enkelte, men for
pasientene.
I henhold til teorien om planlagt atferd, er det særlig 3 forhold som påvirker intensjonen om å endre adferd, i dette
tilfellet å la seg vaksinere: Holdninger, subjektive normer og
opplevd egenkontroll. Gjennom sine positive holdninger til
influensavaksinasjon kan leger som rollemodeller påvirke
både holdninger og subjektive normer hos sine medarbeidere.
Det gjelder å formidle at dette er en vinn-vinn situasjon, der
man oppnår å beskytte både seg selv, pasientene og sine
nærmeste. Det siste elementet – opplevd egenkontroll – har
vi gode muligheter til å legge til rette for i helsevesenet ved
å vaksinere hverandre. Man må bare sørge for at vaksineringen blir registrert slik den skal i FHIs registreringssystem for
vaksinasjon – SYSVAK. Folkehelseinstituttets nettsider
kan for øvrig anbefales for dem som ønsker mer bakgrunnsinformasjon om influensavaksinasjon. •
OVERLEGEN 3-2018
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Betraktninger rundt
årets lønnsoppgjør
››

Av Jon Helle,
leder Overlegeforeningen

L

ønnsoppgjørene for sykehusleger
er annet hvert år hovedoppgjør
der både lønn og tariffavtale (sentral
og lokal) forhandles. I det andre avtaleåret forhandles kun lønn. Årets forhandlinger var et hovedoppgjør.
Det norske systemet for lønns
dannelse bygger på frontfagsmodellen,
som vil si at konkurranseutsatt industri
forhandler først. Denne prosentsatsen
er førende for alle etterfølgende oppgjør og har gitt en opplevelse av i liten
grad å kunne påvirke prosenttallet.
I år var dette tallet 2.8 prosent.
Ylf-oppgjørene har tidligere år vært
gjennomført sentralt mellom Legeforeningen (sentral delegasjon med
Of og Ylf ) og Spekter med konkrete
avtalte kronetillegg for leger i spesialisering, turnusleger og medisinstudenter. Of har deretter forhandlet lokalt på
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hvert foretak, både lønn og lokal tekst.
Tekstlige endringer både for Ylf-ere og
Of-ere i lokale avtaler har dermed i
hovedsak blitt belastet Ofs pott lokalt.
Etter at Ylf vedtok at de i år ønsket
å forhandle lokalt, forsøkte vi denne
gang en ny modell der både Ylf og Of
forhandlet lokalt, med felles delegasjon.
Det var felles forberedende kurs i forkant.
I forhandlingene prioriterte arbeidsgiverne i de fleste sykehus overleger i
sine innretninger av tilbudene. Dette
var for så vidt i tråd med signaler mange
arbeidsgivere har gitt over tid, og er
nok dels preget av en markedstenkning
om at det er vanskeligere å få tak i,
eller beholde, ferdige spesialister. I
noen helseforetak er det opplagt også
slik at overlegelønninger ikke har hatt
ønsket utvikling. Dette blant annet
fordi det tidligere ikke har vært så
mye rom eller vilje hos arbeidsgiver
til å prioritere overleger når potten
til Ylf-medlemmene har vært gitt
sentralt.
Ganske mange i de felles dele
gasjonene våre opplevde nok pri
oriteringen av overleger som et forsøk fra arbeidsgiver på å splitte våre,
enten det var meningen eller ikke.
Men forhandlingsutvalgene sto samlet.
I noen sykehus ble differansen mellom
overleger og leger i spesialisering
redusert ved at Of og Ylf gikk sammen
til arbeidsgiver med krav om mindre
skjevfordeling mellom gruppene.
De fleste sluttet avtaler med lokal
enighet. Noen få uenigheter (lokale

brudd) ble sendt sentralt og avgjort
i sentral, avsluttende sløyfe mellom
Akademikerne og Spekter.
Tilbakemeldinger tyder på et stort
sett veldig godt samarbeid mellom Ofs
og Ylfs representanter i forhandlingsutvalgene lokalt på de enkelte foretak.
Dette er gledelig og viser at vi står
felles om utfordringene i sykehusene.
I sentral, avsluttende sløyfe skjedde
det også en viss utjevning. Men erfar
ingene der var nå, som tidligere, at
det ikke er så mye å hente av penger i
sentral sløyfe. Sentral sløyfe skal konkludere enten med enighet eller brudd,
med påfølgende mekling og eventuelt
streik.
Samlet sett fikk Legeforeningens
medlemmer 2.86 % i lønnsvekst, med
2.95 % til overleger og 2.68 % til leger i
spesialisering. Kostnader til en del
tekstlige endringer ligger inne i dette.
I Of har det over år vært delte men
inger om nytten av lokale forhandlinger
og om innsatsen har stått i forhold til
utbyttet. Ofs landsråd skal evaluere
årets oppgjør i november. En sentral
diskusjon da blir om vårens erfaringer
tilsier at vi i fortsettelsen vil gå for
sentrale eller lokale oppgjør. Vi har
gjennomført en questback-undersøk
else med både Ylfs og Ofs medlemmer
av de lokale forhandlingsutvalgene om
prosessene før og under forhandlingene
Disse svarene vil presenteres for landsrådet og legges til grunn når landsrådet
i Of behandler saken i november.
En stor takk til alle våre forhandlere
lokalt og sentralt for flott innsats! •

Foto: Thomas Barstad Eckhoff

Årets lønnsoppgjør i mai-juni var et historisk hovedoppgjør
fordi det var lokale, felles forhandlinger av tariffavtale og lønn
for både Ylf og Of. Hvor fornøyde har vi grunn til å være?

Karin Båtelson
invald i europeisk
styrelse för läkare
Sjukhusläkarnas ordförande Karin Båtelson
valdes i juni in som andre vice ordförande i
styrelsen för den europeiska organisationen för
läkare och chefer i sjukhusvården, AEMH.

››

Tekst av Ebba Blume, gjengitt fra Sjukhusläkarna 12.6.2018

N

är Karin Båtelson vid
tidigare tillfällen har blivit
tillfrågad om att kandidera till
styrelsen, har det inte passat,
berättar hon.
– Men nu känns det rätt.
Det ska blir roligt, säger Karin
Båtelson till Sjukhusläkaren.
Att AEMH, som har medlemmar från 16 nationella sjukhusläkar- och överläkarföreningar,
nu specifikt satsar på «clinical
leadership», att läkare ska bli
chefer i sjukhusvården, känns
särskilt angeläget, tycker hon.
– Man funderar på att införa
någon form av ackreditering av kompetens som kan krävas,
uppger Karin Båtelson.
I övrigt ligger AEMH:s fokus på liknande frågor som de som
är aktuella för sjukhusläkare i Sverige; som exempelvis behovet
av fortbildning och brist på vårdplatser.
– En sak som skiljer ut oss är hur primärvården fungerar.
Det påverkar oss sjukhusläkare mycket, så där har vi en del
att ta efter, uppger Karin Båtelson.
Organisationen AEMH (Association européenne des médecins
des hôpitaux), som bildades 1963, samarbetar med andra europeiska läkarorganisationer.
Just nu jobbar man med en ny policy om läkares roll i vården,
berättar Karin Båtelson, som anser det viktigt att samla läkar
organisationer för att kunna tala med en enad röst inför EU-
kommissionen.
Läkarorganisationer i Europa har även enats om ett
gemensamt policydokument som gäller fortbildning, uppger
Karin Båtelsson, som är den första kvinnan någonsin som
valts in i AEMH:s styrelse. •

Man kan si mye om drømmer.
De er ofte fort glemt, de er kanskje ikke mulige
å huske i det hele tatt.
Ofte er de utopiske, mer et uttrykk for hvordan
man skulle ønske ting var.
Dessverre er de av og til mareritt.
Vår helseminister har en drøm om Pasientens
helsetjeneste. Ære være han for det.
Nylig skrev fastlegen Lisbeth Homlong i
Dagens Medisin om sine drømmer.
Hun skulle ikke være sekretær for sykehuslegene.
Hun skulle ikke viderehenvise pasientene til
andre spesialister, det kunne sykehuslegen gjøre
selv, dersom det var relevant. Hun skulle ikke ta
kontrollblodprøver eller gjennomføre den utredningen som pasienten var henvist til sykehuset
for å få utført.
Hun skulle ikke sykemelde for den behandlingen
som var gjennomført på sykehuset, og heller ikke
forlenge denne sykemeldingen dersom sykehuslegen visste at sykemeldingen ville måtte forlenges.
Hun ville ha kontaktmuligheter til legene på
sykehuset, og slippe å stå i kø på sentralbordet
i 15 eller 30 minutter.
Min drøm er at vi får til dette.
Men før IKT systemene er bedre, helsesekretærene flere så vil denne drømmen føre til redusert
kapasitet på sykehusene, og dermed lengere køer.
Der brast en av drømmene til helseministeren.
Men det vil åpenbart gi bedre kvalitet og bedre
arbeidsforhold for både sykehusleger og fastleger.
Så vi må kanskje være så tøffe.
Så får fastlegene begynne å se til sine egne øyeblikkelig hjelp pasienter, da alt for mange legges
inn via legevakt av leger som ikke kjenner dem.
På denne måten kan vi ha en felles drøm.

« Haukugla»
OVERLEGEN 3-2018
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Antitrombotisk middel.
ATC-nr.:
B01A
F02
C Eliquis «Bristol-Myers Squibb, Pfizer»
TABLETTER, filmdrasjerte 2,5 mg og 5 mg: Hver tablett inneh.: Apiksaban 2,5 mg, resp. 5 mg, laktose. Fargestoff: 2,5 mg: Gult jernoksid (E 172), titandioksid (E 171). 5 mg: Rødt jernoksid (E 172), titandioksid (E 171). Indikasjoner:
T
Tabletter 2,5 mg og 5 mg: Forebygging av slag og systemisk embolisme hos voksne pasienter med ikke-valvulær atrieflimmer (NVAF) med én eller flere risikofaktorer, slik som tidligere slag eller transitorisk iskemisk anfall (TIA), alder ≥75
år, hypertensjon, diabetes mellitus, symptomatisk hjertesvikt (NYHA klasse ≥II). Behandling av dyp venetrombose (DVT) og lungeemboli (LE), og forebygging av residiverende DVT og LE (VTEt) hos voksne (se forsiktighetsregler for hemodynamisk ustabile LE-pasienter). Tabletter 2,5 mg: Forebygging av venøs tromboembolisk sykdom (VTE) hos voksne pasienter som har gjennomgått elektiv hofte- eller kneprotesekirurgi. Dosering: Forebygging av slag og systemisk
embolisme hos voksne med ikke-valvulær atrieflimmer (NVAF): Normaldosering: 5 mg 2 ganger daglig. Behandlingen bør fortsettes over en lang periode. Behandling av DVT og LE: Normaldosering: 10 mg tatt oralt 2 ganger daglig i
de første 7 dagene, etterfulgt av 5 mg tatt oralt 2 ganger daglig. Kort behandlingsvarighet (minst 3 måneder) bør være basert på forbigående risikofaktorer (f.eks. nylig gjennomgått kirurgi, traumer, immobilisering). Forebygging av
residiverende DVT og LE (VTEt): Normaldosering: 2,5 mg 2 ganger daglig. Når forebygging av residiverende DVT og LE er indisert, bør dosen på 2,5 mg 2 ganger daglig initieres etter fullført 6 måneders behandling med apiksaban 5 mg
2 ganger daglig eller med en annen antikoagulant (se SPC for mer informasjon). Samlet behandlingsvarighet bør tilpasses den enkelte etter nøye vurdering av fordel med behandling mot risiko for blødning. Forebygging av VTE hos
voksne ved elektiv hofte- eller kneprotesekirurgi: Normaldosering: 2,5 mg 2 ganger daglig. 1. dose 12-24 timer etter kirurgisk inngrep. Tidspunkt må bestemmes ut fra vurdering av potensiell fordel av tidlig antikoagulasjon som VTEprofylakse og risiko for post-kirurgisk blødning. Etter elektiv hofteprotesekirurgi hos voksne: Anbefalt behandlingsvarighet er 32-38 dager. Etter kneprotesekirurgi hos voksne: Anbefalt behandlingsvarighet er 10-14 dager. Overgang fra/
til andre preparater: Endring fra parenterale antikoagulantia til Eliquis (og omvendt) kan gjøres ved neste planlagte dose; disse legemidlene bør ikke administreres samtidig. Ved endring av behandling fra vitamin K-antagonist (VKA) til
Eliquis bør warfarin eller annen VKA-behandling seponeres og Eliquis igangsettes når internasjonal normalisert ratio (INR) er <2. Ved endring fra Eliquis til VKA-behandling bør administrering av Eliquis fortsettes i minst 2 dager etter
start av VKA-behandling. Etter 2 dagers samtidig administrering bør en INR-prøve tas før neste planlagte dose av Eliquis. Samtidig administrering bør fortsettes inntil INR er ≥2. Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Ikke
anbefalt ved alvorlig nedsatt leverfunksjon. Brukes med forsiktighet ved lett eller moderat nedsatt leverfunksjon (Child Pugh A eller B). Ingen dosejustering nødvendig. Brukes med forsiktighet ved forhøyede leverenzymer eller forhøyet
totalbilirubin. Nedsatt nyrefunksjon: Ved lett til moderat nedsatt nyrefunksjon uten andre kriterier for dosereduksjon (alder, kroppsvekt) er dosejustering ikke nødvendig. Men ved forebygging av slag og systemisk embolisme hos pasienter med NVAF og serumkreatinin ≥133 µmol/liter forbundet med alder ≥80 år eller kroppsvekt ≤60 kg, er dosereduksjon nødvendig, 2,5 mg 2 ganger daglig anbefales. Ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon (ClCR 15-29 ml/minutt) gjelder
følgende anbefalinger: Ved forebygging av slag og systemisk embolisme hos pasienter med NVAF: Laveste dose, 2,5 mg 2 ganger daglig. For behandling av DVT, behandling av LE og forebygging av residiverende DVT og LE (VTEt) eller
ved forebygging av VTE ved elektiv hofte- eller kneprotesekirurgi (VTEp): Apiksaban brukes med forsiktighet. Det er ingen klinisk erfaring hos pasienter med ClCR <15 ml/minutt, eller hos pasienter på dialyse, og apiksaban er derfor ikke
anbefalt. Barn og ungdom <18 år: Ingen data tilgjengelig. Eldre: NVAF: Ingen dosejustering er nødvendig, med mindre kriteriene for dosereduksjon er oppfylt (se Dosereduksjon ved spesielle kriterier). VTEt og VTE: Ingen dosejustering
nødvendig. Dosereduksjon ved spesielle kriterier: Forebygging av slag og systemisk embolisme hos voksne med NVAF: Til pasienter med minst 2 av følgende karakteristika; alder ≥80 år, kroppsvekt ≤60 kg, eller serumkreatinin ≥133 µmol/
liter, anbefales 2,5 mg 2 ganger daglig. Pasienter som gjennomgår konvertering: Apiksabanbehandling kan startes opp eller fortsettes hos pasienter med NVAF som kan ha behov for konvertering. Hos pasienter som ikke tidligere er
behandlet med antikoagulantia, bør minst 5 doser apiksaban 5 mg 2 ganger daglig (2,5 mg 2 ganger daglig hos pasienter som oppfyller kriteriene for dosereduksjon (se Dosereduksjon ved spesielle kriterier og Nedsatt nyrefunksjon))
gis før konvertering for å sikre tilstrekkelig antikoagulasjon. Dersom konvertering er nødvendig før 5 doser apiksaban kan gis, bør en metningsdose på 10 mg gis, etterfulgt av 5 mg 2 ganger daglig. Doseringsregimet bør reduseres til en
metningsdose på 5 mg etterfulgt av 2,5 mg 2 ganger daglig dersom kriteriene for dosereduksjon er oppfylt (se Dosereduksjon ved spesielle kriterier og Nedsatt nyrefunksjon). Metningsdosen bør gis minst 2 timer før konvertering. Før
konvertering bør det bekreftes at apiksaban er tatt som forskrevet. Beslutninger vedrørende behandlingsoppstart og -varighet bør ta hensyn til etablerte anbefalinger i retningslinjer for antikoagulasjonsbehandling hos pasienter som
gjennomgår konvertering. Administrering: Svelges med et glass vann. Kan tas med eller uten mat. Kan knuses eller oppløses i vann, 5% dekstrose i vann (D5W) eller eplejuice, eller blandes med eplemos og gis umiddelbart. Kan knuses
og oppløses i 60 ml vann eller D5W og gis umiddelbart gjennom nasogastrisk sonde. Knuste tabletter er stabile i vann, D5W, eplejuice og eplemos i opptil 4 timer. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene. Aktiv, klinisk
signifikant blødning. Leversykdom assosiert med koagulopati og klinisk relevant blødningsrisiko. Lesjoner eller tilstand som vurderes som signifikant risikofaktor for alvorlige blødninger. Dette kan inkludere gjeldende eller nylig gastrointestinal blødning, tilstedeværelse av ondartede svulster med høy risiko for blødning, nylig hjerne-, spinal- eller øyekirurgi, nylig intrakraniell blødning, kjente eller mistenkte øsofagusvaricer, arteriovenøse misdannelser, vaskulære
aneurismer eller store intracerebrale vaskulære misdannelser. Samtidig behandling med noen andre antikoagulantia f.eks. ufraksjonert heparin (UHF), lavmolekylært heparin (enoksaparin, dalteparin etc.), heparinderivater (fondaparinux
etc.), orale antikoagulantia (warfarin, rivaroksaban, dabigatran etc.) unntatt under spesifikke forhold rundt bytte av antikoagulantbehandling, eller når UHF er gitt ved doser som gjør det nødvendig å opprettholde et åpent sentralvenøst
eller arterielt kateter. Forsiktighetsregler: Blødningsrisiko: Pasienter overvåkes nøye for tegn til blødning. Brukes med forsiktighet ved tilstander med økt risiko for blødninger. Behandling må avbrytes ved alvorlige blødninger. Kombinasjon med acetylsalisylsyre må anvendes med forsiktighet pga. potensielt høyere blødningsrisiko. Selv om behandling med apiksaban ikke krever rutinemessig monitorering av eksponering, kan en kalibrert kvantitativ anti-faktor
Xa-analyse være nyttig ved spesielle tilfeller hvor informasjon om apiksabaneksponering kan være til hjelp ved kliniske avgjørelser, f.eks. overdose og akuttkirurgi. Mekaniske hjerteklaffer: Bruk av Eliquis er ikke anbefalt. Kirurgi og invasive prosedyrer: Eliquis bør seponeres minst 48 timer før elektiv kirurgi eller elektive prosedyrer ved moderat eller høy risiko for blødning. Dette inkluderer prosedyrer hvor sannsynligheten for klinisk signifikant blødning ikke kan ekskluderes eller hvor risikoen for blødning er uakseptabel. Eliquis bør seponeres minst 24 timer før elektiv kirurgi eller invasive prosedyrer ved lav risiko for blødning. Dette inkluderer prosedyrer hvor enhver blødning som oppstår er forventet å være minimal, på et ukritisk område og som kan enkelt håndteres. Dersom kirurgi eller invasive prosedyrer ikke kan utsettes, bør forsiktighet utvises mht. økt blødningsrisiko. Denne blødningsrisikoen bør veies opp mot behovet
for operasjonen. Eliquis bør igangsettes på nytt så fort som mulig etter invasive prosedyrer eller kirurgisk operasjon forutsatt at den kliniske situasjonen tillater det og tilstrekkelig homeostase er etablert. Midlertidig seponering: Seponering av apiksaban pga. aktiv blødning, elektiv kirurgi eller invasive prosedyrer øker risikoen for trombose. Avbrytelse av behandling bør unngås, og dersom apiksaban må seponeres midlertidig for noen grunn, bør behandlingen
gjenopptas så raskt som mulig. Spinal/epiduralanestesi eller punksjon: Når nevroaksial anestesi (spinal/epiduralanestesi) eller spinal/epiduralpunksjon utføres, er pasienter som behandles med antitrombotiske midler for forebygging
av tromboemboliske komplikasjoner i faresonen for å utvikle epiduralt- eller spinalt hematom, som kan føre til langvarig eller permanent lammelse. Risikoen for slike hendelser kan øke ved postoperativ bruk av innlagt epiduralkateter
eller samtidig bruk av legemidler som påvirker hemostasen. Innlagt epidural eller intratekalkateter må fjernes minst 5 timer før første dose av apiksaban. Risikoen kan også øke ved traumatisk eller gjentatt epidural- eller spinalpunksjon.
Pasienter må jevnlig overvåkes for tegn og symptomer på nevrologisk svekkelse (f.eks. nummenhet eller svakhet i bena, dysfunksjon i tarm eller blære). Dersom nevrologiske utfall blir registrert, er umiddelbar diagnose og behandling
nødvendig. Før nevroaksial intervensjon må legen vurdere mulig nytte mot risiko hos antikoagulerte pasienter eller hos pasienter som skal antikoaguleres for tromboseprofylakse. Det er ingen klinisk erfaring med bruk av apiksaban
samtidig med innlagt epidural eller intratekalkateter. I tilfeller hvor det er et slikt behov, og basert på generelle PK-data, skal det være et tidsintervall på 20-30 timer (dvs. 2 × halveringstiden) mellom siste dose av apiksaban og fjerning
av kateter, og minst én dose bør utelates før fjerning av kateter. Neste dose med apiksaban kan gis minst 5 timer etter at kateteret er fjernet. Erfaring med nevroaksial blokade er begrenset, og ekstra forsiktighet anbefales ved bruk ved
nevroaksial blokade. Hemodynamisk ustabile LE-pasienter eller pasienter som trenger trombolyse eller pulmonal embolektomi: Ikke anbefalt som et alternativ til ufraksjonert heparin hos pasienter med lungeemboli som er hemodynamisk ustabile, eller som kan få trombolyse eller pulmonal embolektomi, da sikkerhet og effekt ikke er fastslått under disse kliniske forholdene. Pasienter med aktiv kreft: Effekt og sikkerhet ved behandling av DVT, behandling av LE og
forebygging av residiverende DVT og LE (VTEt) ved aktiv kreft er ikke fastslått. Nedsatt nyrefunksjon: Se Dosering. Eldre: Økende alder kan øke blødningsrisikoen. Forsiktighet utvises ved samtidig administrering av acetylsalisylsyre hos
eldre, pga. potensielt høyere blødningsrisiko. Kroppsvekt: Lav kroppsvekt (<60 kg) kan øke blødningsrisikoen. Nedsatt leverfunksjon: Apiksaban er ikke anbefalt ved alvorlig nedsatt leverfunksjon. Kontraindisert ved leversykdom assosiert
med koagulopati og klinisk relevant blødningsrisiko. Bør brukes med forsiktighet ved lett eller moderat nedsatt leverfunksjon (Child Pugh A eller B). Pasienter med forhøyede leverenzymer ALAT/ASAT >2 × ULN eller total bilirubin ≥1,5
× ULN var ekskludert i kliniske studier. Brukes med forsiktighet i denne populasjonen. Før behandlingsstart bør det utføres en leverfunksjonstest. Hoftebruddskirurgi: Ingen data foreligger, og bruk er ikke anbefalt. Laboratorieparametre:
Små og varierende forandringer i koagulasjonstester ved forventet terapeutisk dose. Hjelpestoffer: Inneholder laktose og bør ikke brukes ved sjeldne arvelige problemer med galaktoseintoleranse, lapp-laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon. Interaksjoner: For utfyllende informasjon om relevante interaksjoner, bruk interaksjonsanalyse.Hemmere av CYP3A4 og P-gp: Samtidig behandling med preparater som er sterke hemmere av både CYP3A4 og P-gp,
som azolantimykotika (f.eks. ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol og posakonazol) og hiv-proteasehemmer (f.eks. ritonavir) anbefales ikke, da det kan føre til en fordobling i AUC og 1,6 × økning i Cmax for apiksaban. Aktive substanser
som ikke anses som sterke CYP3A4- og Pgp-hemmere (f.eks. diltiazem, naproksen, klaritromycin, amiodaron, verapamil, kinidin), er forventet å øke plasmakonsentrasjonen av apiksaban i mindre grad, og ingen dosejustering er nødvendig. Diltiazem 360 mg 1 gang daglig, ga 1,4 og 1,3 × økning i hhv. gjennomsnittlig AUC og Cmax for apiksaban. Naproksen 500 mg enkeltdose, ga 1,5 og 1,6 × økning i hhv.gjennomsnittlig AUC og Cmax for apiksaban. Klaritromycin 500 mg
2 ganger daglig, ga 1,6 og 1,3 × økning i hhv. gjennomsnittlig AUC og Cmax for apiksaban. Induktorer av CYP3A4 og P-gp: Samtidig administrering med sterke CYP3A4- og P-gp-induktorer (rifampicin, fenytoin, karbamazepin, fenobarbital
eller johannesurt) kan føre til redusert plasmakonsentrasjon av apiksaban. Hos pasienter som får samtidig systemisk behandling med potente induktorer av både CYP3A4 og P-gp, bør imidlertid apiksaban brukes med forsiktighet for
forebygging av VTE ved elektiv hofte- eller kneprotesekirurgi, for forebygging av slag og systemisk embolisme hos pasienter med NVAF, og for forebygging av residiverende DVT og LE. Apiksaban er ikke anbefalt for behandling av DVT
og LE hos pasienter som får samtidig systemisk behandling med potente induktorer av både CYP3A4 og P-gp, da effekten kan bli påvirket. Antikoagulantia, plateaggregasjonshemmere, SSRI/SNRI ogNSAID: Pga. økt blødningsrisiko er
samtidig bruk med andre antikoagulantia kontraindisert. Samtidig bruk av platehemmere øker risikoen for blødning. Forsiktighet må utvises ved samtidig behandling med SSRI eller SNRI eller NSAID, inkl. acetylsalisylsyre. Etter operasjoner er andre midler som hemmer blodplateaggregering eller andre antitrombotiske midler ikke anbefalt ved samtidig bruk av apiksaban. Hos pasienter med atrieflimmer og tilstander som krever mono- eller dobbelterapi med
platehemmer, bør en nøye vurdering av potensiell fordel mot potensiell risiko utføres før denne behandlingen kombineres med apiksaban. Det er begrenset erfaring ved bruk av trombolytiske midler for behandling av akutt iskemisk
slag hos pasienter som bruker apiksaban. Legemidler forbundet med alvorlige blødninger som ikke er anbefalt samtidig med apiksaban, er f.eks. trombolytiske agens, GPIIb/IIIa-reseptorantagonister, tienopyridin, dipyridamol, dekstran,
sulfinpyrazon, vitamin K-antagonister og andre orale antikoagulantia. Aktivt kull: Administrering av aktivt kull reduserer apiksabaneksponering. Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Ingen data på bruk hos gravide. Anbefales ikke
under graviditet. Amming: Utskilles i melk hos dyr. Det er ukjent om apiksaban eller metabolitter utskilles i human morsmelk. Risiko for nyfødte og spedbarn kan ikke utelukkes. En beslutning må tas om ammingen skal opphøre eller
behandlingen med apiksaban skal avsluttes. Fertilitet: Studier på dyr viste ingen effekt på fertilitet. Bivirkninger: Forebygging av VTE hos voksne som har gjennomgått elektiv hofte- eller kneprotesekirurgi (VTEp): Vanlige (≥1/100 til
<1/10): Blod/lymfe: Anemi. Gastrointestinale: Kvalme. Hjerte/kar: Blødning, hematom. Øvrige: Kontusjon. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Blod/lymfe: Trombocytopeni. Gastrointestinale: Gastrointestinale blødning, hematochezi.
Hjerte/kar: Hypotensjon (inkl. hypotensjon i forbindelse med operasjoner). Immunsystemet: Pruritus. Kjønnsorganer/bryst: Unormal vaginalblødning, urogenitalblødning. Lever/galle: Unormal leverfunksjonstest, økt ASAT, økt alkalisk
fosfatase i blod, økt bilirubin i blod, økt γ-GT, økt ALAT. Luftveier: Neseblødning. Nyre/urinveier: Hematuri. Øvrige: Blødninger etter operasjon (inkl. hematom etter operasjon, sårblødning, hematom på punksjonssted og blødning på
innstikksted for kateter), sårsekresjon, blødning ved snittstedet (inkl. hematom på snittstedet), operasjonsblødninger. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Gastrointestinale: Rektalblødning, tannkjøttblødning. Immunsystemet: Hypersensitivitet, allergisk ødem og anafylaksi. Luftveier: Hemoptyse. Muskel-skjelettsystemet: Muskelblødning. Øye: Blødning i øyet. Forebygging av slag og systemisk embolisme hos voksne med NVAF: Vanlige (≥1/100 til <1/10): Blod/lymfe:
Anemi. Gastrointestinale: Kvalme, gastrointestinal blødning, rektalblødning, tannkjøttblødning. Hjerte/kar: Blødninger, hematom, hypotensjon (inkl. hypotensjon i forbindelse med operasjoner). Lever/galle: Økt γ-GT Luftveier: Neseblødning. Nyre/urinveier: Hematuri. Øye: Blødning i øyet (inkl. konjunktival blødning). Øvrige: Kontusjon. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Blod/lymfe: Trombocytopeni. Gastrointestinale: Hemoroideblødninger, blødning i munn,
hematochezi. Hjerte/kar: Intraabdominal blødning. Hud: Hudutslett. Immunsystemet: Hypersensitivitet, allergisk ødem, anafylaksi, pruritus. Kjønnsorganer/bryst: Unormal vaginalblødning, urogenitalblødning. Lever/galle: Unormal
leverfunksjonstest, økt ASAT, økt alkalisk fosfatase i blod, økt bilirubin i blod, økt ALAT. Luftveier: Hemoptyse. Nevrologiske: Hjerneblødning. Undersøkelser: Okkult blod. Øvrige: Blødning på administreringsstedet, traumatisk blødning,
blødninger etter operasjon (inkl. hematom etter operasjon, sårblødning, hematom på punksjonssted og blødning på innstikksted for kateter), sårsekresjon, blødning ved snittstedet (inkl. hematom på snittstedet), operasjonsblødninger.
Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Gastrointestinale: Retroperitoneal blødning. Luftveier: Blødning i luftveiene. Muskel-skjelettsystemet: Muskelblødning. Behandling av DVT og LE, og forebygging av residiverende DVT og LE (VTEt):
Vanlige (≥1/100 til <1/10): Blod/lymfe: Anemi, trombocytopeni. Gastrointestinale: Kvalme, gastrointestinal blødning, blødning i munn, rektalblødning, tannkjøttblødning. Hjerte/kar: Blødninger, hematom. Hud: Hudutslett. Kjønnsorganer/bryst: Unormal vaginalblødning, urogenitalblødning. Lever/galle: Økt γ-GT, økt ALAT. Luftveier: Neseblødning. Nyre/urinveier: Hematuri. Øvrige: Kontusjon. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Gastrointestinale: Hemoroideblødninger, Hematochezi. Hjerte/kar: Hypotensjon (inkl. hypotensjon i forbindelse med operasjoner). Immunsystemet: Hypersensitivitet, allergisk ødem, pruritus. Lever/galle: Unormal leverfunksjonstest, økt ASAT, økt alkalisk fosfatase
i blod, økt bilirubin i blod. Luftveier: Hemoptyse. Muskel-skjelettsystemet: Muskelblødning. Undersøkelser: Okkult blod. Øye: Blødning i øyet (inkl. konjunktival blødning). Øvrige: Blødning på administreringsstedet, traumatisk blødning,
blødninger etter operasjon (inkl. hematom etter operasjon, sårblødning, hematom på punksjonssted og blødning på innstikksted for kateter), sårsekresjon, blødning ved snittstedet (inkl. hematom på snittstedet), operasjonsblødninger.
Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Luftveier: Blødning i luftveiene. Nevrologiske: Hjerneblødning. Overdosering/Forgiftning: Overdose kan føre til økt blødningsrisiko. Ved blødningskomplikasjoner må behandling avsluttes og årsaken
utredes. Passende behandling, f.eks. kirurgisk hemostase eller transfusjon av friskt, frossent plasma bør vurderes. Hvis livstruende blødning ikke kan kontrolleres ved disse metodene, kan administrering av protrombinkomplekskonsentrater (PCCs) eller rekombinant faktor VIIa vurderes. Ved alvorlige blødninger bør det vurderes å konsultere en koagulasjonsspesialist, avhengig av lokal tilgjengelighet. Se Giftinformasjonens anbefalinger B01A F02 på www.felleskatalogen.no. Pakninger og priser: 2,5 mg: 10 stk.1 (blister) kr 163,00. 20 stk.1 (blister) kr 289,80. 60 stk.1 (endose) kr 786,90. 168 stk.1 (blister) kr 2138,10. 5 mg: 14 stk.2 (blister) kr 213,70. 28 stk.2 (blister) kr 391,20. 56 stk.2 (blister) kr
740,70. 100 stk.2 (endose) kr 1294,20. 168 stk.2 (blister) kr 2149,60. 168 stk. blisterpakning (2,5 mg) har sol/måne-symbol på brettene, 100 stk. blisterpakning er en institusjonspakning. Refusjon: 1Se B01A F02_1 i Refusjonslisten. 2Se
B01A F02_2 i Refusjonslisten.

AF=Atrieflimmer; AR, absolutt risiko; CI, konfidensintervall; HR, hazard ratio
Referanse: 1. ELIQUIS (apixaban) preparatomtale (SPC) 18.06.2018. 2. Garcia DA, Wallentin L, Lopes RD, et al. Apixaban versus warfarin in patients with
atrial fibrillation according to prior warfarin use: results from the Apixaban for Reduction in Stroke and Other Thromboembolic Events in Atrial Fibrillation trial.
Am Heart J. 2013 Sep;166(3):549-58. 3. Xarelto (rivaroxaban) preparatomtale (SPC) 02.07.2018. 4. Lixiana (edoxaban) preparatomtale (SPC) 26.07.2018.
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HVILKE VURDERINGER
VILLE DU SELV HA GJORT?

Vektlegg både effekt og sikkerhetsprofil med ELIQUIS® direkte
sammenlignet med warfarin*1
For pasienter med ikke-klaffeassosiert atrieflimmer, inkludert pasienter tidligere behandlet med warfarin,
er ELIQUIS® eneste faktor Xa-hemmer som har vist både færre slag/systemisk emboli og færre alvorlige
blødninger vs. warfarin1-4.
VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON
•
•
•
•
•
•

Før oppstart bør nyre- og leverfunksjonen bestemmes
Ikke anbefalt hos pasienter med alvorlig nedsatt leverfunksjon
Enkelte pasienter skal ha redusert dose basert på kriterier som nyrefunksjon, alder og vekt
Kontraindisert ved tilstander som gir økt risiko for alvorlig blødning eller ved samtidig bruk av andre antikoagulantia
Samtidig bruk med platehemmere øker blødningsrisikoen og må brukes med forsiktighet
Vanlige bivirkninger er blødning, kontusjon, neseblødning og hematom

* Primære effekt- og sikkerhetsendepunkter i ARISTOTLE-studien var henholdsvis forekomst av slag/systemisk emboli
(vs. warfarin: p=0,01; HR=0,79; 95%; AR: 1,27% vs. 1,60%) og forekomst av alvorlige blødninger
(vs. warfarin: p<0,001; HR=0,69; CI: 0,60-0,80; AR: 2,13% vs. 3,09%)1.

Løgn, forbannet løgn,
og framskrivninger
Våre preferanser, vår virkelighetsforståelse, og våre oppfatninger
om framtiden formes i et mangfold av store og små impulser
som ikke kan la seg dechiffrere fullt ut. Men enkelte overordnede
– og kollektive forestillinger om hvordan verden ser ut og
henger sammen, formes i prosesser som kan la seg påvirke.

N

år utfallet av disse prosessene har
avgjørende betydning for de påfølgende interessekampene og endelig
samfunnsutvikling og maktfordeling,
vil politikken trenge seg på. Fordekt
eller åpenlyst.
De senere interessekonfliktene er
åpenbart av politisk art; skal vi ruste
opp eller ned, skal skattenivået opp
eller ned. Men bakenforliggende forståelseshorisont kan altså være formet
av politiske krefter, selv om dette ikke
ligger like tydelig i dagen; er trusselbildet
mot nasjonen synkende eller økende? Og
har vi et særlig høyt eller lavt skattenivå
sammenlignet med konkurrentene
våre? Fester forestillingen om høyt
trusselnivå eller særlig høyt skattenivå
seg, vil kampen langt på vei være avgjort, til fordel for økte bevilgninger til
forsvar og reduserte skatter.
Tilsynelatende nøytrale fagbaserte
utredninger, fakta frembrakt og fremstilt av eksperter, danner de mest
grunnleggende premissene for samfunnsdebatten. Selv om en politisk
agenda ikke ligger i dagen, vil likevel
virkningshistorien til premissene som
dannes kunne være formidabel. Produktivitetskommisjonens rapport NOU
2016:3 er et egnet eksempel. I arbeidet
valgte kommisjonen en avgjørende
forutsetning, at offentlige tjenester
skulle styrkes med 1 prosent årlig,
forklart med behov for kvalitetsheving.
Dette alternativet ble definert som
referansebanen. Én prosent framført i
45 år – med renters rente – og det
viste seg å bli problematisk å finansiere
velferden. Ekspertutvalget varslet over
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60 prosent skatt i framtiden, og fikk
topp-oppslag i en rekke aviser.1
Skatteskremselet fra Produktivitetskommisjonen har senere inngått i politiske framstøt for å bygge ned offentlige
tjenester. 2 Det gis en framstilling av at vi
uansett ikke vil kunne klare å skattefinansiere dagens velferdsnivå framover. Men
resonnementet bygger på en sviktende
premiss. Det er ikke dagens velferdsnivå
vi ville slite med å finansiere, men et
annet. Hvis ressursene avsatt til offentlige
tjenester øker med en prosent årlig (per
innbygger) vil den samlede ressursinn
satsen til offentlige tjenester øke med
nærmere 60 prosent i løpet av 45 år.
Framskrivninger er ikke annet enn
framføring av et sett med forutsetninger.
De fleste av oss legger vel til grunn at
eksperter og forskere velger mest mulig
korrekte forutsetninger, og vi aksepterer
konklusjonene uten å granske regnestykket nærmer. Men velges en forutsetning om at offentlige tjenester skal
styrkes med en prosent i året blir framtiden umulig. Velges i stedet å fram
føring av dagens nivå går det helt fint.
Valg av forutsetning styrer utfallet, og
bidrar endelig sterkt til å forme våre
oppfatninger om framtiden og det
politiske «mulighetsrommet».
I det politiske mulighetsrommet som
blant annet Produktivitetskommisjonen
har frambragt skal sykehus og regioner
se inn i framtiden med sine utviklings
planer. Og når vi trer inn på saksfelt vi
kjenner ser vi raskt at valgene som ligger
til grunn for fremføringene er nettopp
valg. For hvor mye mer effektiv pasientbehandling kan teknologiske nyvinninger

I høst ferdigstilles arbeidet
med foretakenes og regionenes
utviklingsplaner. De vil danne
underlag for arbeidet med ny
nasjonal helse- og sykehusplan.
Framskrivninger av behov
og utviklingstrekk er sentrale
element i utviklingsplanene.
Legeforeningen har bestilt
en egen utredning for
å kunne bidra med
realistiske fram
skrivninger.
Grimsgaard,
›› Av Christianstyremedlem
Of

gi oss? Kan Ipad erstatte polikliniske
konsultasjoner? Men vel neppe kirurgiske
inngrep? Er det hensiktsmessig å planlegge med at liggetiden i norske sykehus
skal videre nedover? Er det rimelig å tro
at kommunen kan ta over enda flere
oppgaver fra sykehusene, og i hvilket
monn? Mange ansatte i sykehus vil vel
mene at vi nærmer oss en grense for
rasjonalisering av sykehustjenester, og vil
stille seg tvilende til forutsetningene som
velges for framtiden. Sykehusenes utvikling følger ikke et determinert spor som
ekspertene i Sykehusbygg og annen
administrasjon alene kan vitne om. Og
er det de som egentlig er ekspertene?
Det går en linje fra Produktivitetskommisjonens mørke framtidsvyer til
utviklingsplanenes optimistiske tiltak,
som berettiger ytterligere nedbygging
av sykehusene. I begge prosessene er
det «ekspertene» som styrer, og det er
deres vitnemål om hva som er riktige
forutsetninger som bestemmer utfallet
Det finnes tre type vitner påstod
Thomas Henry Huxley i 1885; løgnere,
forbannede løgnere og eksperter. Noen
år senere omtalte Mark Twain løgn,
forbannet løgn og statistikk. Erkjennelsene har ikke gått ut på dato. Men framskrivninger kan tilføyes. •
Referanse:
https://e24.no/makro-og-politikk/skatt/
ekspertgruppe-varsler-skatt-paa-65-prosent/23614297
https://www.aftenposten.no/okonomi/i/oAAj/
Ekspertgruppe-varsler-om-skatt-pa-65-prosent
https://www.aftenposten.no/meninger/
kronikk/i/2Q2lx/Kjenner-du-en-familie-somvil-skatte-60-prosent-av-inntekten-sin--LarsKolbeinstveit

NORSK OVERLEGEFORENINGS LEDERSTIPEND 2018 – UTLYSNING

Formål

Norsk overlegeforening (Of ) arbeider for at overleger vil ta på seg og bli værende i lederfunksjoner.
Of prioriterer lederutdanning og lederutvikling.
Ofs landsrådsmøte 2017 vedtok i forbindelse med behandling av budsjett for 2018 å øremerke
kr. 400 000 av egenkapitalen til å etablere en ordning med lederstipend til videre- og etterutdanning for
ledere etter retningslinjer som godkjennes av styret. Ordningen er en prøveordning som vil bli evaluert
og videreutviklet.
Stipendkomite

Stipendkomiteen består av 2 representanter fra Ofs lederutvalg og en fra Ofs styre. Stipendkomiteen
vurderer søknader fortløpende og gir tilbakemelding til styret når stipend er innvilget. I tvilstilfeller
kan søknader legges fram for styret til endelig avgjørelse.
Kriterier for å søke stipend

• Lederstipend er et tilbud til medlemmer av Norsk overlegeforening.
• Det kan søkes stipend for lederutdanning som gir studiepoeng eller annen lederutdanning.
• Program med bekreftelse på opptak må vedlegges utfylt søknadsskjema.
Alternativt kan det søkes stipend som innvilges under forutsetning av senere opptak.
• Leger som innehar lederstillinger og andre som har interesse for ledelse og/eller innehar
tillitsvalgtverv kan søke.
• Mulighet for dekning hos arbeidsgiver må være forsøkt, slik at stipendet fra Of blir et supplement.
Det må framlegges skriftlig dokumentasjon på at det er søkt om støtte hos arbeidsgiver, samt svaret
fra arbeidsgiver. Det vises i denne sammenheng til arbeidsgivers ansvar når det gjelder videre- og
etterutdanning for leger i lederstillinger.
• Totalbeløpet for den enkelte søker er begrenset oppad til kr. 40.000,- i dokumenterte utgifter.
• Stipendet skal primært dekke kostnader/utgifter til selve lederkurset. Utgifter til datautstyr og bredbånd/
nettilgang dekkes ikke. Søknad om dekning av eventuelle reiseutgifter og hotell, må skje på grunnlag av
dokumenterte faktiske kostnader.
Mottak av stipend forutsetter

• Bekreftelse på gjennomført kurs/utdanning.
• Innsendelse av utfylt sluttrapport i samsvar med sluttrapportmal.
• Utgifter må dokumenteres med originalbilag. Disse originalbilagene skal først oversendes
etter at utdanningen er sluttført.
Eventuelle spørsmål kan rettes til Norsk overlegeforenings sekretariat.
Søknader med vedlegg kan sendes på e-post til of@legeforeningen.no
Informasjon og søknadsskjema etc

https://legeforeningen.no/yf/overlegeforeningen/Medisinsk-ledelse/lederstipend/

OVERLEGEN 3-2018

23

Revidert legeed
«Jeg vil ivareta min egen helse, mitt velvære og mine evner
for å kunne gi omsorg av den høyeste standard»
Dette er et helt nytt ledd i den siste versjonen av den internasjonale lege
eden som kom i 2017. Det var kanskje nødvendig med denne presiseringen
– som yrkesgruppe har vi lange tradisjoner for en u-helseadferd må man
vel kunne si.

D

edikasjon til faget, hjelperrollens
altruistiske fordring, faglige
ambisjoner, ønsket om å være med
å utvikle faget - gjør jobben altopp
slukende. Arbeidsoppgavene er mange
– å jobbe med mennesker som er avhengig av at vi hele tiden yter vårt
beste, er krevende – å begrense seg er
faktisk vanskelig og arbeidsdagene blir
lange. Et arbeidsliv som dette kan gjøre
at en glemmer seg selv og ikke er oppmerksom på sine egne helsemessige
begrensinger – før en møter dem.
Uten egentlig å være syk, kan en nok
også være suboptimalt fungerende:
Mindre skjerpet etter en vakt, når
arbeidsuker flyter i hverandre på grunn
av helgevakter, og under presset fra
uforenlige fordringer med manglende
styring over egen arbeidsdag. Frustrasjon kan følge av dette og en negativ
spiral utvikler seg – engasjement og
overskudd til å yte sitt beste for sine
pasienter forvitrer.
En skal være «fit» for å fylle lege
rollen – en skal ikke bare være våken
og tilstede. En må være fokusert og
ønske å gå den ekstra mila – for sine
pasienter i den sammenhengen en står.
Til sist skal en selvsagt ha det nødvendige
overskudd til å følge fagutviklingen.
Den samme eden forplikter en til det.
Det må være grunn til å anta at vi i
kraft av vår kompetanse i stor grad selv
lever etter de helseråd vi prediker for
våre pasienter. Likevel er vi sikkert
både selektive og inkonsekvente i for24 OVERLEGEN 3-2018

hold til hva vi følger – og derfor ikke
nødvendigvis veldig mye bedre enn
våre medborgere. Herunder har jeg
både kosthold, nytelsesmidler og
fysisk fostring i tankene.
Vår arbeidskultur har lang tradisjon
for å kreve at «man står distansen ut».
Vårt fokus har vært og er, å gjøre alt

Egge,
›› Av Arildredaktør

hva vi kan for våre pasienter – det
mest opplagte er da ikke å gå hjem før
jobben er gjort. Det skal sies at mye
har endret seg de senere år, men oppgavene er blitt flere og vi har fortsatt
vide unntak fra Arbeidsmiljøloven
som gjelder for nesten alle andre
arbeidstakere.

Legeeden regulerer vårt forhold
til de vi skal tjene, pasientene. Har da
dette leddet – som fokuserer på legens
eget velvære - noen logisk plass i
denne sammenhengen?
Svaret er ja, siden det begrunnes i
pasientens rett til å få den beste vurdering og behandling. De senere år har
undersøkelser vist at det begås feil
som følge av legens egen helsetilstand
– enten det er tretthet etter vakt eller
andre helseproblemer som svekker
utøvelsen av yrket. Leger har et svært
lavt sykefravær – vårt problem er kanskje et for høyt sykenærvær. Piloter,
brannmenn, togførere følger obliga
toriske helsesjekker og har lave
pensjonsaldre; leger har intet desslike
– vi passer på oss selv og antagelig er
vi svært dårlige diagnostikere når det
kommer til egen helse.
Plikten til å ta vare på sin egen helse
er derfor et fornuftig tillegg – først og
fremst til pasientens beste, men også
legens! •

Leger med
skrivekløe
etterlyses

Se denne linken:

https://legeforeningen.no/
Om-Legeforeningen/Organisasjonen/
Rad-og-utvalg/Organisasjonspolit
iske-utvalg/etikk/world-medicalassociation-deklarasjoner/

Har du lyst til å dele dine erfaringer
og opplevelser fra hverdagen i norske sykehus
med dine kollegaer? Da ønsker vi kontakt med deg,
enten det er historier om begeistring eller frustrasjon.
Redaksjonen i Overlegen ønsker å knytte til
seg en eller to redaksjonelle medlemmer i hver helseregion
som kan bidra med lokale innspill i kommende utgaver
av Overlegen. Artiklene behøver ikke å være så lange,
men heller små drypp fra lokal-miljøet eller noe annet du
ønsker å dele. Du kan levere til hvert nummer eller til
et nummer av og til. Det er helt opp til deg.
Interessert?
Send en mail til of@legeforeningen.no med kontaktinfo,
så lar vi høre fra oss. Du kan gjerne også sende oss
et forslag til en artikkel sammen med henvendelsen.
Redaksjonskomitéen
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Legers sykemeldingsnivå øker,
men er fortsatt lavt
Foto: Sturlason

Tidsskriftet til Sykepleieforbundet, sykepleien.no hadde et oppslag før
sommeren med tittelen «Sykepleiere har mer sykefravær enn nesten alle
andre yrkesgrupper». Det fremkommer at SSB nylig har publisert statistikk
over sykefravær etter gruppe. Det er store forskjeller mellom de forskjellige
yrkesgruppene. Rett over sykepleierne kommer kategorien pleiemedarbeidere
og gruppen barnehage- og skoleassistenter. Nederst finner man gruppen IKT,
fysikere og sivilinginører.

›› Av Arne Laudal Refsum, redaksjonskomitéen

D

en publiserte statistikken spenner fra 2015 frem til
første kvartal 2018,
For legene er det en forskjell i menns og kvinners syke
fravær, og at det er variasjoner gjennom året. Det gjør at
man skal være forsiktig med å trekke konklusjoner, men
det synes som om det er en økning fra 2,9 prosentpoeng
til 3,4 prosentpoeng, noe som er en økning på 0.5 prosent
poeng, eller nær 17% økning.
Legeforskningsinstituttet jobber med videre arbeid på
dette feltet, og da delt opp i ansatte leger (sykehusleger) og

SYKEFRAVÆRSPROSENT LEGER

næringsdrivende leger. Inntil dette arbeidet foreligger kan
interesserte ta fram Amlidutvalgets utredning om fravær i
helse- og omsorgssektoren fra 2010, hvor blant annet Hege
Gjessing, senere president i Legeforeningen var en av medlemmene. Jeg trekker frem følgende setning fra innledningskapittelet i rapporten: Det ser også ut til at personellet i
større grad opplever en kombinasjon av store krav og
lavere grad av kontroll. •
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RHF prosjekt 2:

Framtidens tariffavtaler
BAKGRUNN

Etter streiken og uro og tillitskrise i sykehusene ble det fra arbeidsgiversiden satt i gang
to prosjekter: Prosjekt 1 som skulle se på arbeidstid og Prosjekt 2 – framtidens tariff
avtaler. Initiativet til prosjektet kom fra direktørene for de regionale helseforetakene.
Bakgrunnen var tillitskrisen mellom arbeidsgiver og arbeidstakersiden som toppet seg i
forbindelse med streiken høsten 2016 og ettervirkningene etter den. Prosjektene ble til
i etterkant av streik og rikslønnsnemd, men før det var klart at Legeforeningen vant
arbeidsrettssaken mot Spekter.

Gruppens mandat

Prosjektene er et nasjonalt samarbeidsprosjekt som eies av de regionale
helseforetakene/ helseforetakene i
landet med sykehusdrift.
Prosjektledere er utpekes av
RHF-direktørene/HF-direktørene.
Prosjektlederne rapporterer til
styringsgruppen.
I prosjekt 2 skal legenes lønns- og
kompensasjonsordninger gjennomgås
med sikte på å utvikle framtidens
tariffavtaler ut fra endrede behov i
samfunnet, hos arbeidsgivere og
arbeidstakere. Hensikten er ikke å
redusere lønnsmassen til legene, men
se på hvordan nye innretninger kan
bidra til å understøtte fremtidige
endringer i spesialisthelsetjenesten.
Legenes lønns- og arbeidsbetingelser
er viktig for blant annet å sikre
kompetanse og god rekruttering.
Elementer som bør vurderes i dette
er prosjektet er blant annet:

• Fordeler og ulemper med dagens
lønnsstruktur
• Grunnlønn versus faste/variable
tillegg
• Bruken av individuelle og kollektive
tillegg
• Lønnsnivå LIS versus legespesialister
og overleger
• Lønnsutvikling LIS og overleger
• Likestillingselementet i ulike lønnsstrukturer

• Arbeidsgivers behov for lengre
planleggingshorisont
•Arbeidstagers behov for
forutsigbarhet
• Tjeneste ved flere sykehus/sykehus
i team
• Forutsigbare utdanningsløp
og spesialistutdanning
• Arbeidstidsbestemmelsene
tilpasset pasientsikkerhet/dagens
legers behov/AML
Hvem deltar?

Gruppen ledes av adm. dir i Helse-
Fonna, Olav Klausen.
Fra helseforetakene deltar videre
Hanne Klausen (Helse Bergen), Beate
Sørslett (Nordlandssykehuset), Morten
Tandberg Eriksen (OUS) og Henrik
Erdal (Helse Møre og Romsdal)
Fra overlegeforeningen sitter Anne
Karin Rime og Kjetil Karlsen. Fra YLF
sitter Kristin Utne og Einar Vie Sundal.
Spekter er ikke representert i arbeidsgruppen til prosjekt 2.
Legeforeningens forventninger

Etter langvarig konflikt er det viktig
å bygge ny tillit. Legeforeningen er
invitert inn i prosjektet. En forutsetning i prosjektet er at legenes lønnsmasse (lønn per lege) ikke skal endres
som følge av eventuelle endringer i
tariffavtalen. Man forutsetter altså et
nullsumspill. Det er ikke tvil om at
vakter og UTA-tid er viktige elementer

Rime, nestleder Of
›› Avog Anne-Karin
Kjetil Karlsen, styremedlem Of

for at legene skal ha akseptabel lønn.
Det virker å være bred enighet om at
grunnlønnen er lav. Dette er spørsmål
som arbeidsgruppen vil se åpent på.
Arbeidstakerside og arbeidsgiverside
har ulike behov som ofte står i konflikt
til hverandre. (eksempler på dette er
tjeneste på flere sykehus, arbeidstid).
Et slikt prosjekt endrer ikke tariffavtalene. Det skjer gjennom forhandlinger.
Likevel kan et slikt prosjekt identifisere
fellesinteresser og motsetninger. Videre
kan partene ammen peke på ulike
løsninger (hvis de finnes og partene
se verden likt).
Gruppens arbeid har så langt forgått
i en god og konstruktiv tone preget av
gjensidig respekt. Det har så langt vært
avholdt fire samlinger. Likevel er det
ikke tvil om at gruppens oppdrag er
krevende. Men det er å håpe at gruppen
kan peke på noen mulige veier partene
kan gå i senere tariff-forhandlinger.
Gruppens arbeid vil antakelig av
sluttes tidlig på nyåret 2019. •
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Ref. 1. https://www.felleskatalogen.no/medisin/blaarev-register/a10ae56-1 (04.07.2018) 2. Xultophy® SPC, avsnitt 5.1 (07.06.2018). 3. Xultophy® SPC, avsnitt 4.1 (07.06.2018).
4. Xultophy® SPC, avsnitt 4.2 (07.06.2018). 5. Xultophy® SPC, avsnitt 4.3 (07.06.2018). 6. Xultophy® SPC, avsnitt 4.2, 4.4, 4.8 og 5.1 (07.06.2018).

ICPC
T90

Diabetes type 2

Vilkår nr

ICD

225

E11

Vilkår nr
Diabetes mellitus type 2

225

Vilkår: (225) Refusjon ytes kun til pasienter som ikke oppnår tilstrekkelig sykdomskontroll på høyeste tolererte dose metformin
Sist endret: 28.06.2018 Basert på SPC godkjent av SLV: 07.06.2018 Pris per september 2018

Novo Nordisk Scandinavia AS
Nydalsveien 28
Postboks 4814 Nydalen
0484 Oslo

www.novonordisk.no
E-post: Kundeservice-norge@novonordisk.com

NO/XT/0718/0179 september 2018

Xultophy «Novo Nordisk»
C Langtidsvirkende insulinanalog + GLP-1-analog.
ATC-nr.: A10A E56
T INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt penn 100 enheter/ml + 3,6 mg/ml: 1 ml inneh.: Insulin degludec 100 enheter (E), liraglutid 3,6 mg, glyserol, fenol, sinkacetat, saltsyre, natriumhydroksid, vann til injeksjonsvæsker.
Indikasjoner: Behandling av voksne med utilstrekkelig kontrollert diabetes mellitus type 2 for å forbedre glykemisk kontroll, som tillegg til diett, fysisk aktivitet og andre orale legemidler til behandling av diabetes. Se SPC for
resultater fra studier vedrørende kombinasjoner, effekt på glykemisk kontroll og populasjoner som ble undersøkt.
Dosering: Administreres 1 gang daglig, når som helst i løpet av dagen, fortrinnsvis til samme tid hver dag. Administreres som dosetrinn. 1 dosetrinn inneholder insulin degludec 1 enhet og liraglutid 0,036 mg. Maks. daglig dose
er 50 dosetrinn (insulin degludec 50 enheter og liraglutid 1,8 mg). Doseres iht. pasientens individuelle behov. Optimalisering av glykemisk kontroll anbefales vha. dosejustering basert på fastende plasmaglukose. Dosejustering
kan være nødvendig ved økt fysisk aktivitet, endret kosthold eller annen samtidig sykdom. Glemt dose: Anbefales tatt så snart den oppdages, og deretter gjenopptas vanlig doseringsregime med 1 daglig dose. Det skal alltid gå
minst 8 timer mellom injeksjonene. Gjelder også når administrering til samme tid hver dag ikke er mulig. Ved overgang fra GLP-1-reseptoragonist: Behandling med GLP-1-reseptoragonist skal seponeres før behandling med
Xultophy påbegynnes. Anbefalt startdose er 16 dosetrinn (insulin degludec 16 enheter og liraglutid 0,6 mg). Anbefalt startdose skal ikke overskrides. Ved overgang fra langtidsvirkende GLP-1-reseptoragonist (f.eks. dosering
1 gang/uke), skal det tas hensyn til forlenget effekt. Behandlingen skal initieres på tidspunktet som neste dose av den langtidsvirkende GLP-1-reseptoragonisten skulle tas. Streng glukosekontroll anbefales i overgangsperioden
og i påfølgende uker. Overgang fra basalinsulin: Behandling med basalinsulin skal seponeres før behandling med Xultophy påbegynnes. Ved overgang fra behandling med basalinsulin er anbefalt startdose 16 dosetrinn
(insulin degludec 16 enheter og liraglutid 0,6 mg). Anbefalt startdose skal ikke overskrides. Streng glukosekontroll anbefales i overgangsperioden og i påfølgende uker. Som tillegg til orale glukosesenkende legemidler:
Kan gis i tillegg til eksisterende oral antidiabetikabehandling. Anbefalt startdose er 10 dosetrinn (insulin degludec 10 enheter og liraglutid 0,36 mg). Som tillegg til sulfonylureapreparat bør dosereduksjon av sulfonylurea
vurderes. Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Kan brukes ved lett eller moderat nedsatt leverfunksjon. Måling av glukose skal intensiveres og dosen justeres individuelt. Anbefales ikke ved alvorlig nedsatt
leverfunksjon. Nedsatt nyrefunksjon: Ved lett, moderat eller alvorlig nedsatt nyrefunksjon skal måling av glukose intensiveres og dosen justeres individuelt. Anbefales ikke ved terminal nyresykdom. Barn og ungdom <18 år:
Bruk ikke relevant. Eldre ≥65 år: Kan brukes. Glukosemåling må intensiveres og dosen justeres individuelt. Tilberedning/Håndtering: For detaljert bruksanvisning, se pakningsvedlegget. Oppløsning som ikke fremstår som
klar og fargeløs skal ikke brukes. Preparat som har vært frosset skal ikke brukes. Den ferdigfylte pennen skal kun brukes av én person. Den ferdigfylte pennen kan gi fra 1-50 dosetrinn i én injeksjon, i trinn på ett dosetrinn.
Dosetelleren viser antall dosetrinn. For å unngå feildosering og potensiell overdosering skal det aldri brukes en sprøyte til å trekke legemidlet opp fra sylinderampullen som er i den ferdigfylte pennen. Utformet til bruk
sammen med NovoFine injeksjonsnåler med lengde opptil 8 mm. Det skal alltid settes på en ny nål før hver bruk. Nåler skal ikke brukes om igjen: Gjenbruk av nåler øker risikoen for tette nåler, noe som kan føre til under- eller
overdosering. Pasienten skal kaste nålen etter hver injeksjon. Blandbarhet: Skal ikke blandes med andre legemidler eller tilsettes infusjonsvæsker. Administrering: Kun til s.c. injeksjon i lår, overarm eller abdomen. Injeksjonssted
skal alltid varieres innen samme område for å redusere risiko for lipodystrofi. Skal ikke gis i.v. eller i.m. Kan injisereres uavhengig av måltid. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene. Forsiktighetsregler: Skal
ikke brukes ved diabetes mellitus type 1 eller til behandling av diabetisk ketoacidose. Hypoglykemi: For høy dose i forhold til behovet, utelatelse av et måltid eller ikke planlagt anstrengende fysisk aktivitet, kan gi hypoglykemi.
Ved behandling i kombinasjon med sulfonylurea kan risikoen for hypoglykemi reduseres ved å redusere sulfonylureadosen. Samtidig sykdom i nyre, lever eller sykdom som påvirker binyre, hypofyse eller thyreoidea, kan
kreve doseendring. Pasienter som oppnår betydelig forbedring av blodglukosekontrollen (f.eks. ved intensivert behandling), kan oppleve endring i sine vanlige varselsymptomer på hypoglykemi, og må informeres om dette.
Vanlige varselsymptomer kan forsvinne hos pasienter som har hatt diabetes lenge. Preparatets forlengede effekt kan forsinke restitusjonen etter hypoglykemi. Hypoglykemi kan svekke konsentrasjons- og reaksjonsevnen, og
pasienten må rådes til å ta forholdsregler for å unngå hypoglykemi ved bilkjøring. Det bør vurderes om bilkjøring er tilrådelig for pasienter med nedsatt eller manglende forvarsler på hypoglykemi eller som opplever hyppige
hypoglykemianfall. Hyperglykemi: Utilstrekkelig dosering og/eller avbrytelse av diabetesbehandlingen kan føre til hyperglykemi og potensielt til hyperosmolært koma. Ved seponering skal det sikres at retningslinjer for initiering
av alternativ diabetesbehandling blir fulgt. Annen samtidig sykdom, især infeksjoner, kan føre til hyperglykemi og dermed føre til økt medisineringsbehov. Administrering av hurtigvirkende insulin bør vurderes ved alvorlig
hyperglykemi. Ubehandlede hyperglykemiske tilfeller fører etter hvert til hyperosmolært koma/diabetisk ketoacidose, som er potensielt dødelig. Kombinasjon med pioglitazon: Hjertesvikt er rapportert ved samtidig bruk av
pioglitazon og insulin, spesielt ved risikofaktorer for hjertesvikt. Dette må tas i betraktning hvis kombinasjonen vurderes. Hvis kombinasjonen benyttes skal pasienten observeres for tegn/symptomer på hjertesvikt, vektøkning
og ødem. Pioglitazon skal seponeres ved forverring av kardiale symptomer. Øyesykdom: Intensivering av insulinbehandlingen med umiddelbar forbedret glykemisk kontroll kan være forbundet med forbigående forverring
av diabetisk retinopati, mens langvarig forbedret glykemisk kontroll reduserer risikoen for progresjon av diabetisk retinopati. Antistoffer: Bruk av preparatet kan forårsake dannelse av antistoffer mot insulin degludec og/eller
liraglutid. I sjeldne tilfeller kan forekomsten av slike antistoffer kreve dosejustering for å korrigere tendens til hyper- eller hypoglykemi. Akutt pankreatitt: Akutt pankreatitt er observert ved bruk av GLP-1-reseptoragonister, inkl.
liraglutid. Pasienten bør informeres om karakteristiske symptomer, og ved mistanke om pankreatitt bør preparatet seponeres. Bekreftes akutt pankreatitt, bør behandling ikke gjennopptas. Thyreoidea: Thyreoideabivirkninger,
slik som struma, er rapportert, spesielt ved allerede eksisterende thyreoideasykdom. Preparatet bør derfor brukes med forsiktighet til disse pasientene. Inflammatorisk tarmsykdom og diabetisk gastroparese: Ingen erfaring, og
preparatet anbefales derfor ikke til disse pasientene. Dehydrering: Tegn/symptomer på dehydrering, inkl. nedsatt nyrefunksjon og akutt nyresvikt, er rapportert. Pasienten bør informeres om potensiell risiko for dehydrering i
forbindelse med GI-bivirkninger og ta forholdsregler for å unngå væskemangel. Feilmedisinering: Pasienten skal informeres om alltid å kontrollere etiketten på pennen før hver injeksjon for å unngå utilsiktet forveksling med
andre injiserbare diabetespreparater. Antall valgte dosetrinn på pennens doseteller skal kontrolleres visuelt, og det kreves derfor at pasienter som skal injisere selv kan lese av dosetelleren. Blinde/svaksynte skal alltid få hjelp/
assistanse fra annen person med godt syn, og som har fått opplæring i bruk av pennen. Ikke-undersøkte populasjoner: Overføring til preparatet fra doser av basalinsulin <20 og >50 enheter er ikke undersøkt. Ingen erfaring
med behandling av pasienter med kongestiv hjertesvikt NYHA klasse IV, og preparatet anbefales derfor ikke til bruk hos disse pasientene.
Interaksjoner: For utfyllende informasjon om relevante interaksjoner, bruk interaksjonsanalyse. Farmakodynamiske interaksjonsstudier er ikke utført. In vitro-data tyder på at potensialet for farmakokinetiske interaksjoner
knyttet til CYP og proteinbinding er lav for både liraglutid og insulin degludec. En rekke stoffer påvirker glukosemetabolismen og kan kreve dosejustering. Betablokkere kan maskere symptomer på hypoglykemi. Oktreotid/
lanreotid kan enten øke eller redusere behovet for Xultophy. Alkohol kan forsterke eller redusere den hypoglykemiske effekten av preparatet. Følgende kan redusere behovet for preparatet: Antidiabetika, MAO-hemmere,
betablokkere, ACE-hemmere, salisylater, anabole steroider og sulfonamider. Følgende kan øke behovet for preparatet: Orale antikonseptiva, tiazider, glukokortikoider, thyreoideahormoner, sympatomimetika, veksthormoner og
danazol. Liraglutid kan gi en liten forsinkelse i magetømmingen, som kan påvirke absorpsjonen av orale legemidler som tas samtidig. Farmakokinetiske interaksjonsstudier viser ingen klinisk relevant forsinkelse av absorpsjon,
men klinisk relevant interaksjon med virkestoff med dårlig oppløselighet eller med lav terapeutisk indeks, slik som warfarin, kan ikke utelukkes. Hyppigere monitorering av INR anbefales ved oppstart av Xultophy-behandling hos
pasienter på warfarin eller andre kumarinderivater. Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Ingen klinisk erfaring. Hvis pasienten ønsker å bli gravid eller blir gravid, skal behandlingen seponeres. Dyrestudier med insulin
degludec har ikke vist forskjell mellom insulin degludec og humant insulin når det gjelder embryotoksisitet og teratogenisitet. Dyrestudier med liraglutid har vist reproduksjonstoksiske effekter. Human risiko er ukjent. Amming:
Ingen klinisk erfaring. Ukjent om insulin degludec eller liraglutid utskilles i human morsmelk. Bør ikke brukes under amming pga. manglende erfaring. Insulin degludec utskilles i melk hos rotter, men konsentrasjonen i melk
var lavere enn i plasma. Dyrestudier har vist liten overgang til morsmelk for liraglutid og strukturelt lignende metabolitter. Prekliniske studier med liraglutid har vist behandlingsrelatert reduksjon av neonatal vekst hos diende
rotter. Fertilitet: Ingen klinisk erfaring. Reproduksjonsstudier på dyr med insulin degludec har ikke indikert negativ effekt på fertilitet. Bortsett fra en svak reduksjon i antall levende embryo etter implantasjon, indikerte dyrestudier
med liraglutid ingen skadelige effekter mht. fertilitet. Bivirkninger: Hyppigst rapportert er GI-bivirkninger (kan forekomme hyppigere ved behandlingsstart og avtar vanligvis i løpet av få dager/uker ved fortsatt behandling)
og hypoglykemi. Svært vanlige (≥1/10): Stoffskifte/ernæring: Hypoglykemi1. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale: Kvalme, diaré, oppkast, obstipasjon, dyspepsi, gastritt, magesmerte, gastroøsofageal reflukssykdom,
abdominal distensjon. Stoffskifte/ernæring: Redusert appetitt. Undersøkelser: Økt amylase, økt lipase. Øvrige: Reaksjoner på injeksjonsstedet2. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Gastrointestinale: Gulping/raping, flatulens.
Hud: Hudutslett, kløe, ervervet lipodystrofi3. Immunsystemet: Urticaria, overfølsomhet. Lever/galle: Gallesten, kolecystitt. Stoffskifte/ernæring: Dehydrering. Undersøkelser: Økt hjertefrekvens. Svært sjeldne (<1/10 000), ukjent:
Gastrointestinale: Pankreatitt (inkl. nekrotiserende pankreatitt). Immunsystemet: Anafylaktisk reaksjon. Øvrige: Perifert ødem. 1 Alvorlig hypoglykemi kan føre til bevisstløshet og/eller krampeanfall, og kan gi forbigående eller
permanent hjerneskade eller t.o.m. dødsfall. 2 Inkl. hematom, smerte, blødning, erytem, knuter, hevelse, misfarging, kløe, varmefølelse samt klump på injeksjonsstedet. Vanligvis milde og forbigående, forsvinner normalt ved
fortsatt behandling. 3 Inkl. lipohypertrofi, lipoatrofi. Kontinuerlig variasjon av injeksjonssted innenfor det bestemte injeksjonsområdet kan bidra til å redusere risikoen. Overdosering/Forgiftning: Begrensede data. Hypoglykemi
kan utvikles ved høyere dose enn det er behov for. Symptomer: Varierer fra matthet, sult, svette og kramper til bevisstløshet (insulinsjokk). Behandling: Ved mild hypoglykemi gis glukose eller sukkerholdige produkter oralt. Det
anbefales derfor at pasienten alltid har med seg glukoseholdige produkter. Ved alvorlig hypoglykemi der pasienten er bevisstløs, injiseres glukose i.v. eller glukagon (0,5-1 mg) i.m. eller s.c. Glukose skal gis i.v. hvis pasienten
ikke reagerer på glukagon innen 10-15 minutter. Når pasienten igjen er ved bevissthet, anbefales perorale karbohydrater for å forhindre tilbakefall. Se Giftinformasjonens anbefalinger for insulin og analoger A10A og liraglutid
A10B J02 på www.felleskatalogen.no. Egenskaper: Klassifisering: Langtidsvirkende insulinanalog (insulin degludec) og glukagonlignende peptid-1 (GLP-1)-analog (liraglutid), begge fremstilt ved rekombinant DNA-teknologi.
Liraglutid har 97% homologi for inkretinhormonet humant GLP-1. Virkningsmekanisme: Kombinasjonspreparat som består av insulin degludec og liraglutid som har komplementære virkningsmekanismer for å forbedre
glykemisk kontroll. Forbedrer glykemisk kontroll via varig reduksjon av fastende plasmaglukosenivåer og postprandiale glukosenivåer etter alle måltider. Insulin degludec bindes spesifikt til humaninsulinreseptoren og gir samme
farmakologiske effekt som humant insulin. Blodglukosesenkende effekt av insulin degludec skyldes at opptaket av glukose lettes ved at insulinet bindes til reseptorer i muskel- og fettceller, samtidig som utskillelse av glukose fra
lever hemmes. Etter s.c. injeksjon danner insulin degludec oppløselige multiheksamerer som danner et insulindepot hvorfra insulin degludec kontinuerlig og langsomt absorberes over i sirkulasjonen. Dette gir en flat og stabil
glukosesenkende effekt med lav dag-til-dag-variasjon mht. insulineffekt. Kardiovaskulær sikkerhet av insulin degludec er bekreftet, se SPC for ytterligere informasjon. Virkningen av liraglutid medieres via en spesifikk interaksjon
med GLP-1-reseptorer. Ved høy blodglukose blir insulinutskillelse stimulert og glukagonutskillelse hemmet. Omvendt vil liraglutid under hypoglykemi redusere insulinutskillelse og ikke svekke glukagonutskillelsen. Mekanismen
med blodglukosesenking involverer også en mindre forsinkelse i magetømming. Liraglutid reduserer kroppsvekt og mengde kroppsfett via mekanismer som involverer redusert sult og nedsatt energiinntak. Liraglutid er vist
å forebygge kardiovaskulære hendelser hos pasienter med type 2-diabetes og høy kardiovaskulær risiko. Se SPC for ytterligere informasjon. Absorpsjon: Steady state-konsentrasjon av insulin degludec og liraglutid nås etter
2-3 dager. Proteinbinding: Insulin degludec: >99%. Liraglutid >98%. Halveringstid: Insulin degludec: Ca. 25 timer. Liraglutid: Ca. 13 timer. Metabolisme: Insulin degludec metaboliseres på lignende måte som humant insulin.
Alle metabolitter som dannes er inaktive. Liraglutid metaboliseres på lignende måte som store proteiner uten at noe spesifikt organ er identifisert som hovedeliminasjonsvei. Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares i
kjøleskap (2-8°C). Holdes borte fra fryseelementet. Skal ikke fryses. La pennehetten sitte på for å beskytte mot lys. Etter anbrudd: Oppbevares ved høyst 30°C eller i kjøleskap (2-8°C). La pennehetten sitte på for å beskytte mot
lys. Preparatet skal kasseres 21 dager etter anbrudd. Pakninger og priser: 3 × 3 ml1 (ferdigfylt penn) kr 1474,80.
Refusjon:
1
A10A E56_1Insulin degludec og liraglutid
Refusjonsberettiget bruk: Behandling av voksne med diabetes mellitus type 2 i kombinasjon med metformin når metformin kombinert med en GLP-1-reseptoragonist eller basalinsulin ikke gir adekvat glykemisk kontroll.
Refusjonskode:

Forhåndsgodkjent refusjon1

Type 2-diabetes

Xultophy

®

– Basalinsulin- og GLP-1-analog
i én penn på blå resept1

Insulatard®

Xultophy®

(NPH-insulin)

Har du pasienter som
ikke kommer i mål
med Insulatard® eller
andre basalinsuliner?
Overgang til Xultophy®
fra 20-50 enheter basalinsulin/døgn er undersøkt i klinisk studie2

(Insulin degludec
+ liraglutid)
*

Avslutt nåværende
behandling med basalinsulin
og start opp med:

16 dosetrinn
Xultophy®

Xultophy®:
1 injeksjon daglig

4

4

Kan tas uavhengig av måltid2

1

blodglukosemåling daglig
Juster Xultophy®-dosen som
vanlig basalinsulin basert på
måling av fastende plasmaglukose før frokost4

i kombinasjon med metformin
Anbefalt startdose skal ikke overskrides
og det anbefales streng glukosekontroll
i overgangsperioden og i de påfølgende
ukene.

For bedre
glykemisk kontroll3

Se under for
refusjonsbetingelser1

Xultophy® er et kombinasjonspreparat som består av den langtidsvirkende insulinanalogen insulin degludec og GLP-1-analogen liraglutid som har komplementære virkningsmekanismer for å forbedre glykemisk kontroll2

Kontraindikasjon5
Overfølsomhet overfor ett av eller begge virkestoffene eller overfor noen av hjelpestoffene glyserol, fenol,
sinkacetat, saltsyre (for justering av pH), natriumhydroksid (for justering av pH), vann til injeksjonsvæsker.

Utvalgt sikkerhetsinformasjon6
• Xultophy® er et kombinasjonspreparat og består av insulin degludec og liraglutid, som har
komplementære virkningsmekanismer for å forbedre glykemisk kontroll
• Kardiovaskulære sikkerhetsstudier er gjennomført for insulin degludec (DEVOTE) og liraglutid
(LEADER) respektivt
• Til subkutan injeksjon (lår, overarm eller abdominalvegg) 1 gang daglig, når som helst i løpet av dagen,
til eller utenom måltid
• Glemt dose: Ta dosen når man oppdager det, og gjenoppta deretter vanlig doseregime. Det skal alltid
være minst 8 timer mellom hver injeksjon
• Gastrointestinale bivirkninger, inkludert kvalme, oppkast og diare er vanlige (≥1/100 til <1/10
brukere). Forekommer oftest i begynnelsen av behandlingen og reduseres vanligvis i løpet av få dager
eller uker med fortsatt behandling. Ta forhåndsregler for å unngå væskemangel
• Hypoglykemi er en hyppig rapportert bivirkning (≥1/10 brukere). For høy dose i forhold til behovet,
utelatelse av et måltid eller ikke planlagt anstrengende fysisk aktivitet kan gi hypoglykemi. Vurdér
dosereduksjon av sulfonylurea ved samtidig bruk
• Overføring til Xultophy® fra doser av basalinsulin <20 og >50 enheter er ikke undersøkt
• Skal ikke brukes hos pasienter med diabetes mellitus type 1 eller til behandling av diabetisk ketoacidose

Novo Nordisk Scandinavia AS
Nydalsveien 28
Postboks 4814 Nydalen
0484 Oslo

Refusjonsberettiget bruk1
Behandling av voksne med diabetes mellitus type 2 i kombinasjon med metformin når metformin
kombinert med en GLP-1-reseptoragonist eller basalinsulin ikke gir adekvat glykemisk kontroll.
Vilkår:
Refusjonskode:
225
Refusjon ytes kun til pasienter
ICPC
Vilkår nr
som ikke oppnår tilstrekkelig
T90
Diabetes type 2
225
sykdomskontroll på høyeste
ICD
Vilkår nr
tolererte dose metformin.
E11
Diabetes mellitus type 2
225

Alder

Nyrefunksjon
Hjertesvikt
Leverfunksjon

Xultophy® kan benyttes
Xultophy® anbefales ikke
Voksne, inkludert eldre (≥65 år)
Hos eldre (≥65 år): Måling av glukose må intensiv- Barn/ungdom under 18 år
eres, og dosen justeres individuelt
Lett, moderat eller alvorlig nedsatt.
Ved nedsatt nyrefunksjon: Måling av glukose må
Terminal nyresykdom
intensiveres, og dosen justeres individuelt
NYHA klasse I-III
NYHA klasse IV
Mild og moderat nedsatt
Ved nedsatt leverfunksjon: Måling av glukose må
Alvorlig nedsatt
intensiveres, og dosen justeres individuelt.

Unngå feilmedisinering.
Pasienter skal gis beskjed om alltid å kontrollere etiketten på pennen før hver injeksjon for å unngå
utilsiktet forveksling mellom Xultophy® og andre injiserbare diabetespreparater. Det er viktig at alle
bivirkninger og uønskede medisinske hendelser rapporteres til Statens Legemiddelverk eller Novo
Nordisk. Les preparatomtalen før forskrivning av Xultophy®.

www.novonordisk.no
E-post: Kundeservice-norge@novonordisk.com
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Indikasjon3
Xultophy® er indisert til behandling av voksne med utilstrekkelig kontrollert diabetes mellitus
type 2 for å forbedre glykemisk kontroll som tillegg til diett, fysisk aktivitet og andre orale
legemidler til behandling av diabetes. Se SPC for resultater fra studier vedrørende kombinasjoner,
effekt på glykemisk kontroll og populasjoner som ble undersøkt.

Økte medikamentutgifter
tynger sykehusbudsjettene
Foto: Sturlason

Medieoppslag fra Sørlandet sykehus og Diakonhjemmet sykehus tyder på at medikament
utgiftene ved norske sykehus eksploderer, og at mye av økningen ikke er kompensert,
slik at den tvinger frem reduksjon på andre poster på budsjettet. Sørlandet sykehus anga
i Fædrelandsvennen at dette utgjorde 125 mill kr i året, mens direktøren ved Diakon
hjemmet varslet i Dagens Medisin 11. januar i år at finansieringsmodellen for spesielt
H reseptordningen fører til tap på 20 mill. kr noe som vil måtte føre til reduksjon i antall
ansatte. Medikamentutgifter er bare en av mange utgiftsposter som belaster sykehus
Av Arne Laudal
budsjettene, andre er effektiviseringsreformen, fritt sykehusvalg og større trekk enn
Refsum,
faktisk for at sykehusene har fått en momsreform. Alle disse faktorene er med på
redaksjonskomitéen
å forklare hvorfor det er så stram økonomi helt ned på sengepostnivå.

››

«OVERLEGEN» har derfor sendt en forespørsel til samtlige sykehus i Norge med følgende spørsmål:
1. 	Hvor stor ekstra kostnad (som ikke er kompensert i økt rammebevilgning)
medfører økte medisinkostnader for ditt foretak/sykehus
2. Hvor mange ansatte regner ditt foretak/sykehus med å redusere i inneværende år?
3. Hvor mange senger regner dere med å redusere
4. Er det andre «ikke kompenserte» økte kostnader?
FRA SYKEHUSET INNLANDET:

Vi har sett på økningen i medikamentkostnader fra 2016-2017. Vi har ikke
tatt hensyn til evt ISF-inntekter og evt.
basis trukket som følge av dette. Vi klarer ikke å hente ut korrekte data på
dette. Problemet er i hovedsak knyttet
til medikamenter gitt i sykehus. Det er
noe usikkerhet rundt økningen som
ikke er finansiert på 13,6 mill kr, herunder økning i aktivitetsvekstmidler
som kan kompensere noe av økningen
av medikamenter.
Vi får følgende økning fra 2016-2017:
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 et vil ikke være noe reduksjon i antall
D
ansatte i foretaket innværende år.
 et er ingen reduksjon i antall senger
D
i år.
 oretaket har en økning i kostnader
F
knyttet til behandlingshjelpemidler
hittil i år (pr juli) på ca 9 mill kr, dette
til tross for at budsjettet ble økt fra 2017
til 2018. Økningen skyldes i hovedsak
kostnader til insulin-pumper og kontinuerlige blodsukkermålere (glukosemålere) for diabetespasienter (CGM).

FRA AKERSHUS
UNIVERSITETSSYKEHUS:

Fra 2016 til 2017 (faktiske kostnader
for hele året) økte medikamentkostnadene tilknyttet inneliggende pasienter +
poliklinikk med 25-30 millioner kr mer
enn befolkningsveksten og aktivitetsveksten i perioden skulle tilsi. Dette er
en kostnadsøkning som ikke kompenseres med økte inntekter fra HSØ som
baserer sine inntektsberegninger på
befolkningsvekst/aktivitetsvekst. Per
juni 2018 har økning utover befolkningsvekst/aktivitetsvekst vært betydelig

mindre når det kommer til legemiddelkostnader. På inneliggende pasienter
og poliklinikk ligger kostnadene ca.
3 mill. kr høyere enn det befolkningsveksten skulle tilsi så langt i 2018, og
dette er også betydelig lavere enn det
budsjetterte nivået som tok høyde for
en kraftigere vekst i disse kostnadene.
Ingen ansatte på Ahus sies opp som
følge av økte legemiddelkostnader.
Ingen senger reduseres som følge av
økte legemiddelkostnader.
Antall senger innenfor psykisk
helsevern reduseres med til sammen
8 senger i løpet av 2018. men det henger
sammen med reduksjon i opptaksområde (Vestby) og restrukturering av
tilbud på Nedre Romerike.
Siste spørsmål er vanskelig å besvare
da det er en rekke kostnader som øker
uten at det kompenseres i form av økte
inntekter, men så er det jo også kostnader som reduseres slik at det bildet er
ganske komplekst. Vi har derfor ikke
svart på det konkrete spørsmålet.
FRA FINNMARKSSYKEHUSET:

I 2017 hadde Finnmarkssykehuset en
kostnad på 19,2 MNOK mer enn det
som foretaket hadde fått kompensert
av midler. For 2018 ser det ut til at
avviket øker til 21 MNOK.
Foretaket har ingen planer om å kutte
stillinger grunnet økte kostnader på
medikamenter i inneværende år. Hvis
utviklingen i forhold til økte medisinkostnader fortsetter så er det mulig vi
på vurdere dette på sikt.
Foretaket har ikke planer om å redusere
senger på grunn av økte kostnader på
medikamenter.
Trukket 14 MNOK mer i moms kompensasjon enn hva foretaket faktisk
får i mva-kompensasjon.
Fra Sykehuset Telemark:

 et er vanskelig å beregne nøyaktig,
D
men årlig estimat på økte legemiddelkostnader er i størrelsen 5-15 MNOK

Det er budsjettert med en bemanningsreduksjon på 52 årsverk i 2018
Vi har ingen konkrete planer om å
endre sengekapasiteten i 2018
 kte utgifter til fritt behandlingsvalg
Ø
i størrelsesorden 25-30 MNOK i 2018
sammenlignet med 2016 (før innføring).
FRA UNIVERSITETSSYKEHUSET
NORD-NORGE:

I utgangspunktet dekkes alt fra staten
gjennom enten en rammeoverføring
eller gjennom aktivitetsbasert finansiering. ABE – reformen som «legges»
på når slike overføringer fra HELFO
til HF gjøres vil imidlertid være en
underfinansiering gitt at HF-ène ikke
klarer å effektivisere.
Summen som UNN har blitt trukket
på disse inntektene spesielt – men da
knyttet opp mot ABE – reformen har vi
dessverre ikke lett tilgjengelig, heller
ikke målbare data på hvorvidt vi har
klart å effektivisere (motposten mot
trekket). Dette siste vil være en vanskelig øvelse.
I utgangspunktet er det ingen overordnet plan for reduksjon av antall ansatte
ved UNN. Klinikker som har utford
ringer med å holde budsjett, står selv
fritt til å holde stillinger vakante (når
noen slutter og/eller går av med pensjon), men det er pr juni ikke noen
samlet plan for reduksjon av ansatte.
Det er ikke planlagt reduksjon i antall
senger ved UNN.
Dette spørsmålet må vi få komme tilbake til etter sommerferien.
FRA HELGELANDSSYKEHUSET:

 pørsmålet om medikamenter er
S
sammensatt. Vi har ordinære medisinkostnader i sykehus og så har vi kostbare legemidler (legemidler med
særkoder og inkludert H-resepter.
For å ta dette med kostbare lege
midler først:
Det er gjort endringer både innenfor
finansiering og finansieringsansvar for

kostbare legemidler. For flere av disse
legemidlene får man rammefinansiering
første året (fordelt på bakgrunn av en
inntektsmodell), og deretter 50 %
ISF-finansiert år 2. Det kommer nye
slike legemidler til over flere år, slik at
det å sammenligne kostander mellom
år og om man har fått «korrekt» finansiering er krevende. I tillegg ble helseforetakene innlemmet i momskompensasjonsordningen fra og med 2017 og
har fått korrigert sine rammetildelinger
(trekk) knyttet til kostbare legemidler
også for dette.
Våre ordinære medisinkostnader
har økt med 2,4 mill. kr. sammenlignet
med 2017. Kostbare legemidler har økt
med 5,0 mill. kr hittil i år mot hittil i
fjor, men søkningen i kompensasjon til
kostbare legemidler netto pr. mai er på
ca. 2,0 mill. kr. Det er likevel usikkerhet
knyttet til disse tallene. Noe legemidler
har vi fått helårskompenasjon for og
noen legemidler blir innført fra gitte
datoer.
Hvis man over år overtar finansieringsansvaret for flere kostbare legemidler uten at man får tilsvarende økt
rammefinansiering – så vil selvsagt
foretaket være nødt til å redusere på
andre kostnader. Det vil da være naturlig å se på den største kostnadsdriveren
som da er lønn.
Foretaket har større kostnadsøkninger
innenfor innleie/rekruttering, ikt og
varekostnader. Noe av dette har da
naturlige sammenhenger med økt
aktivitet.
Det finnes ingen konkrete planer på å
redusere det totale antall ansatte på
nåværende tidspunkt og heller ikke en
reduksjon i senger. Pr. mai har foretaket
et godt økonomisk resultat og har en
prognose på det samme årsresultat
som resultatkravet fra eier.
Dersom denne utviklingen ikke
fortsetter og man står i fare for
å ikke levere på resultatkrav,
så vil man se på flere
kostnadsreduserende
tiltak.»
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FRA HELSE BERGEN:

 else Bergen har i mange år hatt stor
H
vekst i kostnader til både sykehusadministrerte og pasientadministrerte
legemidler. Medikamentkostnadene i
foretaket viser også en større prosentvis
vekst enn andre kostnadsområder. Fra
juli 2017 til juli 2018 har medikamentkostnadene totalt sett økt med rundt
11 % utover prisvekst, inkludert nye
medikament belastet helseforetakene.
Dere etterspør ekstrakostnad som ikke
er kompensert i basisbevilgningen i
2018. Det er ikke mulig å gi et konkret
svar på dette fordi
• det fremgår ikke spesifikt i bevilg
ningen hva som er til legemiddelområdet eller til de enkelte legemidler.
• refusjon («inntekt») for h-resept
legemidler etter koding har vi ikke
oversikt over før neste år.
Sykehuset er i kontinuerlig endring,
men det er ikke færre årsverk totalt i
sykehuset i 2018 enn tidligere år. Det
er heller ikke planer om reduksjon i
årsverk.
Det er ikke planlagt ytterligere reduksjon i senger totalt for foretaket. Det er
likevel viktig at sykehuset følger den
medisinske utvikling med blant annet
økt poliklinikk/ dagbehandling og
redusert døgnbehandling, og da til
passer/reallokerer senger mellom
fagområder ihht. faktisk behov.
Vi har utdypet medikamentområdet
nærmere:
Pasientadministrerte legemidler /
H-reseptlegemidler
Deler av kostnadsveksten for medikamenter skyldes overføring av finansieringsansvar fra folketrygden til helseforetakene for flere legemiddelgrupper,
såkalte h-reseptlegemidler/ pasientadministrerte legemidler. Flere medikamenter som tidligere var på blå resept
er overført til denne ordningen fra
2018.
H-reseptordningen, slik den fungerer
i dag, er ikke optimalt tilrettelagt for
god økonomisk oppfølging og kontroll/
styring.
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Ved overføring av nye legemiddelgrupper vil helseforetakene få økt
rammetildeling/ basisbevilgning til
svarende forventede kostnader i år 1.
Legemidlene blir inkludert i ISF-
ordningen fra år 2, og både inntektog kostnadssiden må derfor analyseres
for å få et korrekt bilde av en eventuell
underfinansiering.
Ved overføring av nye legemiddelgrupper får de regionale helseforetakene
en samlet tildeling for et betydelig
antall legemidler, en tildeling som
igjen blir fordelt mellom aktuelle
helseforetak intern i regionen. For
delingen tar utgangspunkt i vedtatte
inntektsfordelingsmodeller og er
ikke splittet pr bruksområde eller legemiddel. For helseforetakene er det ikke
mulig å «spore» tildelingene pr legemiddel/legemiddelgruppe, noe som
gjør det vanskelig å følge opp hvert
enkelt bruksområde, bl.a. med tanke
på evt. underfinansiering.
Hvert enkelt foretak er avhengig av
at alle helseforetakene koder h-resept
ene korrekt for å få ISFinntekt som
samsvarer med påløpte kostnader. De
økonomiske konsekvensene av mangl
ende koding kan være store for helseforetakene. Eksempelvis vil manglende
koding for pasientadministrert legemiddelbehandling med blodkoagulasjonsfaktorer medføre tapt inntekt pr
pasient på i overkant av kr. 400.000
for inneværende år.
Helseforetakene får ikke en fullstendig
oversikt over ISF-inntekt for H-resepter
rekvirert ved foretak utenfor eget
opptaksområde før mottak av endelig
ISF-avregning (påfølgende år). Helseforetakene vil eksempelvis ikke ha
fullstendig oversikt over det reelle
inntektsbildet for H-resept ordningen
for 2017 før i slutten av 2018.
Sykehusadministrerte legemidler
Helse Bergen har også betydelig vekst
i sykehusadministrerte legemidler.
Helseforetakene får ingen ekstra
tildeling for legemidler som er metode
vurdert og godkjent av Beslutningsforum. Avgjørelser i Beslutningsforum får
hvert år store økonomiske konsekvenser
for helseforetakene.

Det skjer raske endringer i lege
middelbruk og kostnader, noe som kan
være utfordrende med tanke på kostnadsberegninger og -vektene for både
pasientadministrerte og sykehusadministrerte legemidler.
Generelle kommentarer
Et større ansvar knyttet til legemidler
for helseforetakene innebærer økt
administrasjon. Oppfølging og styring
av dette området er tidkrevende, og
helseforetakene er ikke styrket for å
kunne gjennomføre arbeidet.
Det er viktig at felles prinsipper for
prioritering blir brukt av alle som
foreskriver kostbare legemidler.
Det er svært tidkrevende og i noen
tilfeller ikke mulig å beregne avvik
mellom finansiering og kostnad for
legemidler.
Store avvik mellom legemiddelfinansiering og – kostnad vil imidlertid få
konsekvenser for det totale tjeneste
tilbudet i spesialisthelsetjenesten.
Et viktig moment mht. utvikling og
styring av medikamentkostnader er å
være lojal mot inngåtte innkjøpsavtaler
og hente ut effekt av de ulike innkjøps
avtalene som er inngått. Optimal ut
nytting av LIS-anbefalinger, rutiner
for implementering og oppfølging
ved overgang til faglig likeverdige
legemiddel og retningslinjer for
behandlingspraksis, vil kunne bidra
til regulere kostnadsveksten.
FRA ST. OLAVS HOSPITAL:

For svar på spørsmål 1 under, viser jeg
til vår styresak 56/18, pkt. 2.1.2:
«Beslutningsforum for nye metoder
vedtar å ta i bruk nye medikamenter,
som det ikke er gitt kompensasjon for
i våre budsjetter. Vi finner det naturlig
her å rapportere på nye legemidler
godkjent inneværende og foregående
år. Enkelte legemidler godkjennes til
forskjellig type behandling på forskjellige tidspunkter. Det er ikke mulig å
rapportere på hvilken bruk som er
knyttet til godkjenning på det og det
tidspunktet, hvis de ulike behandlingsformene benyttes på samme klinikk.
Keytruda er et slikt legemiddel som
brukes på Klinikk for Lunge- og

 rbeidsmedisin. Høsten 2016 ble medikaA
mentet Keytruda godkjent til andrelinjebehandling mot lungekreft. 22. mai
2017 godkjente Beslutningsforum
Keytruda også til førstelinjebehandling
mot lungekreft. I 2018 pr. mai har St.
Olavs hospital bokført 4,2 mill kr i
kostnad for bruk av Keytruda mot
lungekreft.
Opdivo ble i februar 2017 godkjent
til behandling av nyrekreft, og pr. mai
er det bokført en kostnad på 3,5 mill til
dette.
15. august 2017 godkjente Beslutningsforum Kadcyla til brystkreft
behandling. Pr. mai er 0,7 mill kr
benyttet.
23. oktober ble Darzalex godkjent
til behandling av benmargskreft. Vi har
pr. mai bokført 6,1 mill kr i kostnad til
bruk av Darzalex.
12. februar 2018 godkjente Beslutningsforum Spinraza til pasienter
under 18 år for behandling av den
alvorlige muskelsykdommen spinal
muskelatrofi. Pr. mai er det ikke bokført kostnader til dette legemiddelet,
men vi estimerer at det påløper en
kostnad på 6-7 mill kr. til hver pasient
det første behandlingsåret. Anslagsvis
finnes det tre barn bosatt i vårt opptaksområde (tidl. Sør-Trøndelag) som
denne type behandling er aktuell for.
Samlede bokførte merkostnader til
nye medikamenter, nevnt over, utgjør
15 mill kr pr. mai.»
Ingen planer om nedbemanning i 2018,
totalt sett.
Ingen planer om reduksjon av antall
senger i 2018, totalt sett.
Ingen spesielle kommentarer.
FRA DIAKONHJEMMET:

Vi har i vår besvarelse sammenlignet
forventede kostnader i 2018 med
faktiske kostnader i 2017.
Diakonhjemmet Sykehus har i 2018
budsjettert med en økning i kostnader
til dyre medisiner på 28 MNOK sammenlignet med 2017. Underdekningen
er budsjettert til 22 MNOK. Regnskapet
så langt i år viser at underdekningen

kan bli noe mindre, og anslag pr juni
er 18 MNOK. I tillegg blir sykehuset i
2018 fakturert for kostnader knyttet til
legemiddelet Spinraza. Pr idag har vi
kjennskap til en merkostnad på 4,5
MNOK i 2018 knyttet til dette lege
middelet.
Det er i revidert nasjonalbudsjett for
2019 foreslått at finansieringsansvaret
for sjeldne sykdommer skal overføres
fra folketrygden til de regionale helseforetakene i 2019. I tillegg ble det i
ekstraordinært møte i Beslutnings
forum 25.06.18 vedtatt at helseforetak
skal tilby behandling for lungekreft.
Kostnadene knyttet til disse nye legemidlene samt eksakt tidspunkt for overføring av finansieringsansvar er ikke
kjent. Hvis overføring skjer midt i et år
vil helseforetakene ikke få tilført midler til den økte kostnaden det gjeldende året. Dette er eksempler på beslutninger som vi stadig opplever og som
får konsekvenser for sykehusets drift.
Økningen i legemiddelkostnader på
Diakonhjemmet Sykehus tilsvarer i
overkant av 30 årsverk, og sykehuset
anslår en reduksjon på 25 årsverk i
2018. Sykehuset vil redusere med 5
senger i somatikk, men ingen reduksjon i psykisk helse.
Når det gjelder andre ikke kompenserte kostnader, så har sykehuset kostnader knyttet til Fritt behandlingsvalg.
Dette er kostnader som er sterkt økende,
og vi anslår at det de kommende år vil bli
vesentlig høyere kostnader enn det som
i sin tid ble gitt som kompensasjon i basis.
FRA HELSE STAVANGER:

Helse Stavanger (HST) hadde et underskudd for H- resepter på ca 15,2 mil i 2017.
Når det gjelder de resterende legemiddelutgifter, da først og fremst
H-preparater dvs legemidler overført
fra HELFO (blåresept ordningen) til
helseforetakene, var økningen 13% fra
2016 til 2017. Dette skyldes nye, dyre
legemidler godkjent av Beslutnings
forum hvor helseforetaket har overtatt
finansieringsansvaret.

til en rehabiliteringssengepost drevet i
Egersund fra 2019.
HST har det laveste normerte sengetallet i Norge. Samtidig er vi Norges
tredje største akuttsykehus. Dette
kombinert med stadig flere eldre,
multi-morbide pasienter og manglende
evne i kommunehelsetjenesten til å ta
imot utskrivningsklare pasienter gjør
kapasitet-situasjonen veldig vanskelig i
vår region. Økte medikamentutgiftene
bidrar i stor grad til en stadig mer anstrengt sykehusøkonomi. Vi har likevel
ingen konkrete planer om å legge ned
senger på bakgrunn av økte medikamentutgifter. Foretaket jobber hele
tiden med omstilling og endring av
drift for å sikre best mulig helsetilbud
innenfor de gitte økonomiske rammer.
Et slikt tiltak er omlegging fra døgnbehandling med innleggelse til dag-
behandling uten innleggelse der det er
mulig. HST startet denne viktige omlegging som første sykehus i Norge,
utfra kapasitetsproblemer. Dette på
tross av at sykehuset tapte inntekter på
omleggingen. Vi håper derfor sterkt på
en betydelig endring i DRG-takstene
for dag-behandling.
I likhet med andre helseforetak rammes
vi av den såkalte ABE-reformen (av
byråkratisering og effektivisering)
samtidig som vi er pålagt å sette av
stadig større deler av driftsbudsjettet
som egenfinansiering til nytt sykehus
planlagt ferdigstilt i 2023.
Bare ABE reformen betyr en årlig
reduksjon i budsjett rammen for vårt
HF på rundt 168 MNOK. I tillegg
kommer økte krav til egenfinansiering
av nytt sykehusbygg, en generelle
økning i driftskostnader og en stadig
økende andel dyre medikamenter som
helseforetaket må dekkes over eget
driftsbudsjettet. •

Vi har ingen planer om å redusere
antall ansatte i inneværende år. Vi
jobber dog med en omstilling i forhold
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Reisetid er arbeidstid
Er reisetid arbeidstid, når du pålegges å jobbe et annet sted enn ditt ordinære
arbeidssted? Ja, svarte Høyesterett i en nylig avsagt dom. Domstolen gir med
det en avklaring mange har ventet på. Likevel hersker det nå tilsynelatende
stor uenighet mellom partene i arbeidslivet om hvor prinsipiell dommen er,
og hvilken betydning den vil få for andre arbeidstakere.

›› Av Nina Bergsted, advokat og rådgiver, Jus og Arbeidsliv, Dnlf

S

aken for Høyesterett gjaldt en polititjenestemann i Sogn og Fjordane
politidistrikt. Hans ordinære arbeidssted var Gaular lensmannskontor, men
han var tilknyttet politidistriktets
utrykningsenhet og deltok i oppdrag
andre steder i distriktet. Tvisten gjaldt
tre konkrete oppdrag: To eskorteoppdrag og en væpnet narkotikaaksjon. Et
av hovedspørsmålene i saken var om
reisetiden til og fra de ulike oppdragsstedene skulle regnes som arbeidstid.

Arbeidsmiljølovens definisjon av
arbeidstid og EUs arbeidstidsdirektiv

Etter arbeidsmiljøloven § 10-1 er tiden
arbeidstaker står «til disposisjon for
arbeidsgiver» arbeidstid. I samme
bestemmelse er «fritid» definert som
tiden ansatte ikke står til arbeidsgivers
disposisjon.
Norge har forpliktet seg til å overholde EUs arbeidstidsdirektiv. Direk
tivets formål er å verne arbeidstakernes
helse og sikkerhet. For å ivareta for
målet, stilles blant annet krav til begrensning av ukentlig arbeidstid og
minimumskrav til daglig og ukentlig
hviletid. Direktivet regulerer også hva
som skal regnes som arbeidstid, og
definerer dette som: Det tidsrom arbeidstakeren er i arbeid, og står til
arbeidsgivers disposisjon under ut
føring av sine plikter/arbeidsoppgaver.
Definisjonen i arbeidsmiljøloven
skal være i overenstemmelse med definisjonen i direktivet, og tolkes på samme
måte. Under saksforberedelsen ba
derfor Høyesterett om en rådgivende
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uttalelse fra EFTA-domstolen. I sin
uttalelse konkluderte EFTA-domstolen
med, at den omtvistede reisetiden måtte
regnes som arbeidstid etter direktivet.
Høyesterett la EFTA-domstolens vurdering til grunn for sin avgjørelse, og
konkluderte med at reisetiden måtte
regnes som arbeidstid også i de parallelle vernebestemmelsene i arbeids
miljøloven.
EFTA-domstolens vurdering

Utgangspunktet for EFTA-domstolens
vurdering er at begrepene «arbeidstid»
og «hviletid» er gjensidig utelukkende.
Etter direktivets system finnes det
ingen mellomkategori. Reisetiden må
derfor defineres enten som arbeidstid
eller som fritid.
Domstolen understreker for øvrig at
det ikke er et krav at det må utføres
aktivt arbeid på reisen, og at er uten
betydning hvor ofte slike reiser finner
sted. Grensedragningen mellom arbeidstid og fritid må vurderes konkret,
og flere faktorer tas i betraktning. I sin
vurdering av om reisetid skal defineres
som arbeidstid eller fritid fremhever
EFTA-domstolen flere sentrale
momenter som taler for at reisetiden
må regnes som arbeidstid:
1. Når arbeidsgiver pålegger arbeids
taker å jobbe på et annet sted enn
hans faste oppmøtested, er reisen til
oppdragsstedet en nødvendig og
vesentlig forutsetning for å ivareta
arbeidsoppgavene på en pliktopp
fyllende måte. Reisen dit må derfor

regnes som en arbeidsoppgave/plikt
som utføres innenfor rammen av
arbeidsforholdet.
2. Tiden arbeidstaker må bruke på å
reise til / fra oppdragsstedene kan
vanskelig karakteriseres som hviletid
/ fritid, siden han ikke kan bruke
tiden på egne interesser fritt og uavbrutt, altså står han til arbeidsgivers
disposisjon. Selv om arbeidstaker
har en viss grad av fleksibilitet og
valgfrihet til selv å velge alternative
reiseruter, transportmidler el er reisetiden nødvendig, og kan normalt
ikke forkortes. Han må følge arbeidsgivers instrukser og arbeids
giver står også fritt til å avlyse eller
legge til oppdrag. EFTA-domstolen
fremhevet her også enkelte særtrekk
ved de konkrete reisene: Reisene ble
gjennomført i politibil/politibuss,
kjøretøyene ble overvåket med GPS
av operasjonssentralen, og var utstyrt med politiets sambandssystem
som polititjenestemannen brukte til
å informere operasjonssentralen om
sine bevegelser. Han bar også våpen
og hadde med seg arbeidsgivers
mobiltelefon.
3. Pålegges arbeidstaker å jobbe andre
steder enn sitt faste oppmøtested,
fratas han muligheten til å bestemme
pendleavstand selv. Er han forpliktet
til å jobbe andre steder, må derfor
reisen til/fra disse stedene ses som
en integrert del av arbeidet hans.
Følgelig er han i arbeid under den

nødvendige reisetiden. Det er i den
forbindelse uvesentlig om slike reiser
finner sted utenfor arbeidstakerens
alminnelige arbeidstid.
Partene i saken var uenige om rekkevidden av EFTA-domstolens uttalelse.
Høyesterett tar ikke stilling til dette,
men nøyer seg med å konstatere at
partene er enige om at uttalelsen er klar
når det gjelder de omtvistede reisene,
og legger det til grunn for sin konklusjon i saken. Høyesterett uttaler for
øvrig at det kun er aktuelt å fravike en
rådgivende tolkningsuttalelse fra EFTAdomstolen når det foreligger «særlige
grunner» til det.
EFTA-domstolenes uttalelse vil
derfor være retningsgivende for andre
arbeidstakere, og de konkrete sakene
må vurderes opp mot de sentrale og
generelle momentene domstolen oppstiller i sin vurdering. Uenigheten om
dommens betydning for andre arbeidstakere ser ut til å knytte seg til hvor

tungtveiende/sentralt særtrekkene ved
de konkrete reisene, gjengitt i pkt 2
ovenfor, var for EFTA-domstolens
konklusjon, sammenlignet med det
som ellers trekkes frem som karakteristisk for jobbreiser generelt.
Godtgjørelse for reisetiden

Det andre hovedspørsmålet i saken var
hvordan reisetiden skulle godtgjøres, dvs
om polititjenestemannen hadde krav på
overtidsgodtgjørelse for den omtvistede
reisetiden. Arbeidstidsdirektivet regulerer ikke hvordan arbeidstiden skal godtgjøres. Høyesterett avgjør derfor spørsmålet ut i fra en tolkning av tariffavtalene som var gjeldende i staten og
politietaten da reisene ble gjennomført.
Polititjenestemannen fikk medhold i at
han hadde krav på overtidsgodtgjøring
for ett av de tre oppdragene. De to øvrige
oppdragene ble godtgjort etter en egen
reisetidsbestemmelse. Et mindretall på
én dommer mente at han hadde krav på
overtidsgodtgjøring for samtlige oppdrag.

Betydning for
Legeforeningens medlemmer

En svært aktuell problemstilling for
mange leger er nødvendig reisetid i
forbindelse med kurs /kompetanseutvikling. Dette spørsmålet er ikke berørt
i dommen fra Høyesterett eller uttalelsen fra EFTA-domstolen.
Spørsmål om reisetid er også aktuelt
i forbindelse med tjeneste utenfor
avtalt tjenestested (ambulerende
tjeneste) i sykehusene, eller tilfeller
arbeidskontrakten definerer at legen
skal arbeide ved flere arbeidssteder.
De ulike reisene må vurderes
konkret, men de generelle momentene
Høyesterett og EFTA-domstolen trekker
frem, vil være sentrale og retnings
givende for vurderingen.
Når det gjelder reise til og fra det
faste arbeidsstedet, regnes tiden ikke
som arbeidstid. Det var gjeldende rett
frem til behandlingen i Høyesterett,
og videreføres med dommen. •
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Ny og forbedret
ansvarsforsikring
Legeforeningen har for 2018 inngått en forbedret ansvarsforsikring.
De nye vilkårene vil på en rekke områder komme medlemmene til gode.

›› Av Jan Eikeland, advokatfullmektig, Jus og Arbeidsliv, Dnlf

F

Den nye avtalen med Tryg forsikring
omfatter også en såkalt hacker-forsikring (500.000 kroner), samt en forsikringssum for bærere av MRSA-
smittede som i en midlertidig periode
ikke kan jobbe som lege. Forsikringssummen her er 50.000 kroner per
måned (25.000 for studenter), og har
en maksimal dekningsperiode på 6
måneder.
Avtalen innebærer videre at det er
mulig for den enkelte lege å tegne ut
videde dekninger for rettshjelp og det
rene formuesansvaret.
Den nye tilleggsdekningen innebærer at forsikringssum for kostnader
til rettshjelp kan økes til 2 millioner
kroner mot å betale en premie på
kroner 3000.
Forsikringssummen for de rene
formuestap kan økes til kroner 5 mil
lioner kroner ved å betale en premie
på kr 3000, eller til 10 millioner mot
å betale en premie på kroner 5000.
Forsikringssummen i den kollektive
ansvarsforsikringen er inkludert i
dekningene i den utvidede forsikringen.
Egenandelen utgjør kr 6 000. Ønsker
du å tegne tilleggsforsikring melder du
fra direkte til Tryg gjennom å sende en
mail til legeforeningen@tryg.no •

For utfyllende informasjon, se denne linken:

https://legeforeningen.no/Emner/Andre-emner/Medlem/Bank-og-forsikring/ansvarsforsikring/
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orsikringspremien holdes uendret
på 400 kroner, og innkreves
sammen med kontingentens første
termin. For studenter koster forsik
ringen 55 kroner per år.
Ansvarsforsikringen tilbys fortsatt
via Tryg forsikring. Alle medlemmer
har anledning til å tegne ansvarsfor
sikring gjennom Legeforeningen.
Norsk pasientskadeerstatning
dekker skader oppstått som følge av
feilbehandling i helsetjenesten i Norge.
Skaden må medføre et økonomisk tap.
Ansvarsforsikring for leger er et
supplement til legers alminnelige
ansvarsdekning i NPE.
I den nye ansvarsforsikringen er det
rettslige erstatningsansvaret for økonomisk tap økt fra 5 til 10 millioner
kroner, samtidig som kostnader til
rettshjelp er økt fra 500.000 til 1 million
kroner. Oppreisningsansvaret er økt fra
200.000 til 300.000 kroner.
Et nytt element i avtalen er at de
såkalte rene formuestap er inkludert.
Formuestap er tap som ikke skyldes
skade på ting eller person. Dette innebærer at når en pasient kun lider et
inntektstap, vil det nå være omfattet
av ansvarsforsikringen, så lenge det
foreligger et ansvarsgrunnlag.

The 3rd joint AEMH
- FEMS General Assembly Lisboa - 2018
Norsk overlegeforening stilte med 3 delegater til årets AEMH- møte i Lisboa,
Portugal, 8. - 9. juni. Dette var tredje gang at AEMH og FEMS hadde fellesmøte,
og dette ble beskrevet med gode ord.
K. Bethuelsen,
›› Av Janne styremedlem
Of

FEMS- European Federation of Salaried Doctors, har som mål på europeisk
nivå, å forsvare moral og materielle
interesser til de leger som jobber under
en administrasjon, slik at de har best
mulige arbeidsforhold, en akseptabel
lønn, kontinuerlig faglig utvikling
samt en diagnostisk og terapeutisk
uavhengighet, i et landskap hvor

administrasjonens økonomiske hensyn
noen ganger kommer i konflikt med
prinsippene av et kvalitetshelsesystem
og riktig medisin. AEMH, hvor Norsk
overlegeforening og Sjukhusläkarna i
Sverige er medlemmer, har mange av
de samme målene, men de fokuserer
på forståelse og erfaringsutveksling
av og mellom de ulike europeiske
helsesystemene. AEMH ønsker å legge
til rette for diskusjoner mellom leger,
pasienter og politikere, for å kunne nå
det store målet om forebyggende helse
og forbedring av pasientsikkerheten.
I tillegg til medlemmene i AEMH og
FEMS var også representanter for
CPME, CEOM, UEMO og UEMS tilstede, og totalt får man en følelse av
konservatisme og høytidelighet i et
2018- Europa.
Etter en dag med presentasjoner av
utvalgte og aktuelle helsesystemer og
hendelser i året som har gått, kom det

dager med møter hvor man diskuterte
helseledelse og ikke minst gjennom
førte valg av president og visepresi
denter. Vi merket i tiden før valget,
at det pågikk en sondering mellom
delegasjonene, for å kartlegge egne
lands muligheter for å sikre seg en
plass rundt bordet. Det er kanskje
ikke uten grunn at man ønsker dette,
spesielt i konservative Europa, med
tanke på at nå avgått president, Dr.
Joao de Deus i 2017, vant kategorien
«Associations» under World Edition
Award- 100 most Influential People i
Healthcare. Nyvalgt president, Erich
Theo Merholz fra Tyskland, skal blant
annet jobbe med vår gode svenske
kollega og leder av Sjukhusläkarna,
Karin Båtelson, som ble valgt som
2. visepresident. Det er flott at Skandinavia har fått en representant inn i
AEMH-styret, og det vil, slik vi ser
det, bidra til god balanse i det videre

arbeidet for AEMH. Overlegeforen
ingen tok på seg oppgaven med å
arrangere neste AEMH-møte i 2019.
Det ser vi frem til.
Det at Legeforeningen engasjerer
seg internasjonalt, selv eller gjennom
underforeningene, er ikke uten betydning. Landsstyret har i år satt fokus
på og anerkjent internasjonalt arbeid
gjennom landsstyresaken, men vi har
fremdeles en vei å gå, for å utnytte
foreningens og medlemmers internasjonale arbeid til det fulle, for hjelpe,
men ikke minst lære av andre, slik at
vi kan oppnå en best mulig helsetjeneste
for alle. •
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Of representerer også spesialister i lederstillinger
Her inviterer vi medlemmer i lederstillinger til å reflektere

Ying Chen er vinner av Lederprisen:

Man må ikke være redd for å
miste jobben, jeg kan begynne
med kinesisk fastfood
Ying Chen er årets vinner av Legeforeningens lederpris. Hun er avdelingsleder/overlege for
patologi ved OUS, og har tidligere hatt samme stilling både ved Ahus og ved Sykehuset i
Vestfold. Hun har også vært leder av Den norske patologforening. Hun har med seg sine
kinesiske røtter, og leverer ofte en kinesisk sang for å «sette ord» på følelsene sine.

›› Intervjuet av Arne Laudal Refsum, redaksjonskomitéen
Gratulerer med prisen. For å si det på
sportsspråket: Hva føler du nå?»
Det var overraskende og utrolig
hyggelig å motta Legeforeningens
lederpris 2018. Jeg er ydmyk for denne
prisen fordi jeg vet at det er mange
gode ledere der ute som fortjener
prisen. Først og fremst vil jeg takke
mine medarbeidere for deres innsats
på alle tre sykehus, Sykehuset i Vestfold, Akershus universitetssykehus og
Oslo universitetssykehus. Jeg vil også
takke min tidligere avdelingsoverlege
Birger Laane i Tønsberg som utfordret
meg til å begynne med ledelse for 16 år
siden, dessuten professor Lars Akslen
i Bergen som stimulerte meg til å bli
leder i Den norske patologforening.
Jeg er takknemlig overfor mine tidligere
klinikkledere og nåværende klinikk
leder Lars Eikvar, for deres tillit, veiledning og støtte. Legeforeningskurset
«Frist meg inn i ledelsen» og andre
lederseminarer har også stimulert
meg og gitt meg perspektiver på ledelse.
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Jeg har også lyst til å gi en takk til mine
foreldre i Shanghai som oppfordret
meg til å jobbe hardt og lærte meg å yte
mitt beste for samfunnet uansett hvor
man befinner seg. En stor takk også
til min datter og min mann for deres
utrolige støtte, forståelse, tålmodighet
og hjelp. Uten dem kunne jeg ikke vært
leder i alle disse årene.
Du har hatt en rekke lederstillinger. Hva
er din lederfilosofi som gjør at du orker
å påta deg stadig større oppgaver?
Min lederfilosofi er å legge forholdene
til rette for at mine medarbeidere skal
lykkes. Det er ikke lett å være leder i
dag. Vi får et samfunnsoppdrag, sam
tidig får vi ikke ubegrensede ressurser
og midler, selv om oppgavene øker
stadig. Da må vi hele tiden prioritere,
og vi må forvalte ressursene på en best
mulig måte.
For meg er det viktig med felles mål
og å ha relevante målbare resultater.
Felles mål må gå foran egne interesser.

«Min lederfilosofi er
å legge forholdene til
rette for at mine
medarbeidere skal lykkes»

Ying Chen

Organisasjonen skal ha effektiv drift,
kombinert med høy faglig kompetanse
og kvalitet. For å kunne nå målet, må
man være løsningsorientert og ha et
godt arbeidsmiljø med teamarbeid.
Leder skal være synlig og ha stor
respekt for og empati med sine ansatte.
Dagens ledere må også ha god forståelse
for og kunnskap om økonomi. Alle skal
stimuleres til å tenke nytt, finne gode
løsninger for effektivisering, redusere
unødvendige utgifter og ha kostnadskontroll. Jeg tror på nær ledelse og
derfor vil jeg ha kontor blant mine
medarbeidere, og ikke miste kontakt

og markerer dette med å etablere en egen spalte.
over tema spesielt relevante for denne gruppen fremover.

med faget. Du skal se dine medarbeidere
og gi dem tilbakemeldinger, i form av
både ros og ris. Konflikter må hånd
teres i tidlig fase, man må ikke la dem
vokse. Humor og arbeidsglede kan
bidra til bedre samhandling. Jeg liker
å ha tett kontakt med folk med forskjellig yrkesbakgrunn. Du får mye
innspill fra dem. Løsninger ligger ofte
hos medarbeidere. God kommunikasjon
er nøkkel til å motivere og stimulere
medarbeidere. Samtidig må det stilles
krav til medarbeiderne slik at alle yter
sitt beste og dermed kan bidra til god
diagnostikk og behandling for pasient
ene. Da jeg var patologforeningens leder,
brukte jeg min fritid til å besøke alle

LEDERFORUM:

18 laboratorier i landet; det var svært
lærerikt, og jeg fikk en god oversikt
over patologifagets og medlemmenes
situasjon slik at foreningen kan jobbe
målrettet med de saker som kom frem.
Hva tenker du er de kritiske suksess
faktorene for å lykkes som leder?
Vi som ledere må være ærlige og tørre
å si fra hvis du ser noe som går i gal
retning. Vi må kunne endre kurs hvis
man ser at man har tatt en feil beslutning. For min egen del er jeg aldri redd
for å miste jobben, da kan jeg begynne
med kinesisk fast food.
Det er kjent at det er vanskelig å få
leger til å ta lederjobber, bl.a. fordi man

«Vi som ledere må være ærlige og tørre å si fra hvis
du ser noe som går i gal retning. Vi må kunne endre kurs
hvis man ser at man har tatt en feil beslutning»

Ying Chen

mister fagkompetanse etterhvert, men
det er utrolig viktig at vi har en sterk
faglig stemme og er med og påvirker
utviklingen i helsevesenet. Vi kan ikke
klage etterpå hvis vi ikke er aktivt med
og er engasjert.
En leder skal ha visjon og strategi
for fremtiden og ta i bruk ny teknologi.
En leder må også være opptatt av utdanning av nye spesialister med god
kompetanse. For å øke presisjonen i
behandling av kreft og andre sykdommer
er det i mitt fag nødvendig med mer
forskning og kompetanseutvikling.
For å lykkes som leder er kontinuerlig
læring en viktig del av jobben. Igjen
vil jeg takke for denne prisen som
Legeforeningen har gitt meg. Den
stimulerer meg videre i en krevende
jobb på OUS med mange utfordringer
etter sammenslåingen, men vi har
mange dyktige medarbeidere og
sammen skal vi stå på for å sikre
den norske befolkningen svært gode
patologitjenester. •
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RHF-SPALTEN

Fastlegene viktige
for spesialisthelsetjenesten
Det var litt tilfeldig at jeg endte opp som indremedisiner og kardiolog, og ikke
som fastlege. Slik tenker jeg det sikkert har vært for flere av dere som i dag sitter
som overleger i spesialisthelsetjenesten. Vi har også alle hatt god grunn til å
være stolt over kvaliteten til fastlegene i Norge og rekrutteringen har vært jevnt
god. Vi i spesialisthelsetjenesten har hatt stor glede av den innsatsen de gjør
for å sikre pasientene og befolkningen en helsetjeneste på rett nivå.

adm.dir. Stig Slørdahl,
›› Av Helse
Midt-Norge RHF

D

erfor er det bekymringsfullt at det
nå har skjedd en endring hvor det
meldes om dårlig rekruttering, vanskeligere arbeidsforhold og en uttalt frustrasjon over samhandlingen med spesialisthelsetjenesten og andre offentlige
aktører. Selvfølgelig er bildet langt mer
differensiert, men vi er nødt å diskutere
hvordan vi som samfunn og spesialisthelsetjeneste kan bidra til å bedre forholdene til beste for en fortsatt sterk
fastlegeordning i landet. Så må vi alle
passe på at oppmerksomheten ikke
bare blir på utfordringene som skal
løses, men også på alt det positive
rundt det å være fastlege.
Nylig inviterte de administrerende
direktørene i RHFene Norsk forening
for allmennmedisin (NFA) og KS til et
møte for å ha en dialog om hvordan vi
kan styrke den faglige samhandlingen
mellom fastleger og sykehus. Presi
denten i Legeforeningen, Marit
Hermansen, deltok også.
En faggruppe i NFA utarbeidet våren
2018 et samhandlingsdokument for
hvordan det faglige samarbeidet kan
styrkes. Her omtales blant annet hvordan henvisninger bør utformes og
sendes, hvordan epikrisen bør ut
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formes for å sikre riktig oppfølging,
hvordan sykehuset bør bidra til at pasienten får time på fastlegekontoret hvis
rask oppfølging er nødvendig, rutiner
for reseptoppfølging, blodprøver og
sykemelding, men også samarbeid
rundt kompliserte, sammensatte
lidelser og gjensidig tilgjengelighet
per telefon.
Det kom klart fram i møtet at det
finnes mange gode eksempler på godt
faglig samarbeid mellom fastlegene og
sykehusene. Derfor er det viktig med at
de gode eksemplene blir kjent og brukt
i andre deler av landet. Samtidig er det
viktig at kommunene er en del av dette
samarbeidet selv om enkelte forhold
kan avklares mellom sykehus og fast
leger. Fastlegene har klart uttrykt et
ønske om et større engasjement fra
kommunene for å ta et faglig leder
ansvar. Igjen er det selvfølgelig eks
empler på at dette allerede skjer i
noen kommuner.
Fastlegene er opptatt av at sam
arbeidet er forankret i møteplasser
hvor for eksempel overføring av nye
behandlings- og kontrolloppgaver fra
sykehus til fastleger drøftes i en likeverdig dialog, og at større endringer

RHF-SPALTEN

må forankres i formelle samhandlingsfora mellom sykehus og kommuner.
Jeg tror vi alle kan være enige om at
vi trenger å sikre et godt samarbeid
mellom fastleger, kommunene og sykehusene.
Konklusjonen fra de administrerende
direktørene var at fagdirektørene i
RHFene følger opp denne dialogen
videre- både nasjonalt og regionalt.
Noen av de forholdene som kom fram
bør kunne stadfestes å være felles for
alle regioner, mens de fleste forholdene
må tilpasses lokale forhold. Legeforen
ingen har også startet et arbeid for
hvordan samhandlingsdokumentet fra
NFA kan brukes som et innspill fra
hele organisasjonen.
Samtidig som vi ser på den faglige
samhandlingen mellom fastlegene og
sykehusene, bør også overlegene i
spesialisthelsetjenesten delta i disku-

«Årsakene til at ansatte i både sykehusene
og i kommunen opplever press på tjenestene
er sammensatte, men utfordringsbildet er felles»
Stig Slørdahl
sjonen om hvordan vi kan styrke fast
legeordningen og hvilke endringer som
bør gjøres som følge av samfunnsutviklingen med blant annet nye utfordringer
i spesialisthelsetjenesten. En kortvarig
endring som kan bidra til bedre rekruttering tror jeg er at flere kan arbeide med
fast lønn og være ansatt i kommunene,
men sannsynligvis må vi som nevnt
gjøre større endringer i fortsettelsen.
Erfaringer etter seks år med Samhandlingsreformen viser at det fremdeles er behov for bedre koordinering
av helsehjelpen mellom de som skal

yte den. Fagutviklingen og bedre bruk
av teknologi vil utfordre måten vi arbeider og samhandler på i dag. Dette
skjer ikke uten at vi agerer mer som en
helhetlig helsetjeneste. Årsakene til at
ansatte i både sykehusene og i kommunen opplever press på tjenestene er
sammensatte, men utfordringsbildet er
felles. Initiativet fra de administrerende
direktørene er et skritt i retningen av
økt samarbeid der hvor pasientenes
helsetjeneste skapes - i møte med pasienten og i samhandlingen mellom
helsearbeiderne.
Vi ser i andre land at spesialisthelsetjenesten flytter mer aktivitet ut av
sykehusene for å ha tettere samhandling med primærhelsetjenesten, men
også fordi det er et mål å unngå inn
leggelser for å sikre en bærekraftig
helsetjeneste. Mer spesialisthelsetjen
este utført i kommunene vil trenge et
mye tettere samarbeid mellom fast
leger, kommuner og sykehus. Det vil gi
økt tverrfaglig samhandling mellom
ulike yrkesgrupper, og sannsynligvis
endrede oppgaver for fastlegene. Det
betyr ikke at fastlegene blir mindre
viktige i helsetjenesten, men oppgave
endringene vil gjenspeile de store
endringene dere har opplevd de siste
årene med mer poliklinikk og dagbehandling, og langt flere tverrfaglige
team rundt pasientgrupper.
Fastlegene er viktige for spesialisthelsetjenesten. Vi skal overfor pasienter
og befolkningen ikke bare snakke om
hvor viktige fastlegene er, men også gå
i en likeverdig dialog for å sikre enda
bedre faglig samhandling. I første omgang er det å sikre rekruttering og gode
arbeidsforhold, men på lengre sikt må
vi diskutere hvordan vi utvikler fastlegeordningen videre. •
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NYHET!
1 ÅRS BEHANDLING MED PERJETA– BASERT REGIME
innen HER2-positiv tidlig brystkreft, uavhengig av tid for kirurgi (1)

MÅLET ER KURASJON.
MULIGHET FOR Å REDUSERE RISIKOEN
HENNES YTTERLIGERE MED PERJETA (2)
FORSIKTIGHETSREGLER (1)

VENSTRE VENTRIKKEL
DYSFUNKSJON (LVD)

INFUSJONSREAKSJONER

FEBRIL NØYTROPENI

DIARÉ

(inkl. kongestiv hjertesvikt):

Perjeta er forbundet med
infusjonsreaksjoner.
Pasienten bør observeres
nøye under og i 60 minutter
etter 1. infusjon, og under og
i 30–60 minutter ved senere
infusjoner. Pasienten skal
vurderes og nøye overvåkes
inntil alle observerte tegn
og symptomer opphører.
Legemidler og medisinsk
nødutstyr for øyeblikkelig
hjelp må være tilgjengelig.

Pasienter behandlet med
Perjeta, Herceptin
(trastuzumab) og docetaksel
har økt risiko for febril
nøytropeni, spesielt under
de første 3 behandlingssyklusene.

Perjeta kan gi alvorlig diaré,
og behandling av diaréen
bør da igangsettes. Dersom
tilstanden ikke bedres,
bør seponering av Perjeta
vurderes, inntil diaréen er
under kontroll.

Reduksjon i LVEF er
rapportert med legemidler
som blokkerer HER2-aktivitet.
LVEF kartlegges før oppstart
med Perjeta og under
behandling med Perjeta for
å sikre at LVEF er innenfor
normalen.

Perjeta «Roche»
C
Antineoplastisk middel, monoklonalt antistoff.
ATC-nr.: L01X C13
KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 420 mg: Hvert hetteglass inneh.: Pertuzumab 420 mg, eddiksyre, L-histidin,
sukrose, polysorbat 20, vann til injeksjonsvæsker.
Indikasjoner: Tidlig brystkreft: Til bruk i kombinasjon med trastuzumab og kjemoterapi ved neoadjuvant behandling av voksne
med HER2-positiv, lokalavansert, inflammatorisk eller tidlig stadium brystkreft med høy risiko for tilbakefall. Til bruk i kombinasjon
med trastuzumab og kjemoterapi ved adjuvant behandling av voksne med HER2-positiv tidlig brystkreft med høy risiko for
tilbakefall (høy risiko definert som lymfeknute-positiv eller hormonreseptor-negativ sykdom). Metastatisk brystkreft: Til bruk i
kombinasjon med trastuzumab og docetaksel hos voksne med HER2-positiv metastatisk eller lokalt tilbakevendende inoperabel
brystkreft, som tidligere ikke har fått HER2-rettet behandling eller kjemoterapi for metastatisk sykdom.
Dosering
For bedre sporbarhet av biologiske legemidler, skal produktnavnet og batchnummer på administrert preparat tydelig registreres
i pasientjournalen. Behandling bør bare igangsettes av lege med erfaring fra behandling med legemidler mot kreft. Bør
administreres av helsepersonell som er forberedt på å håndtere anafylaksi, og gjenopplivningsutstyr bør være tilgjengelig. Pasienter som behandles med pertuzumab må ha HER2-positiv tumorstatus, definert som en score på 3+ ved immunohistokjemi
(IHC) og/eller en ratio på ≥2,0 ved in situ hybridisering (ISH), fastslått med en validert test.
Start- og vedlikeholdsdose: Anbefalt startdose er 840 mg administrert som en 60 minutters i.v. infusjon, deretter etterfulgt
hver 3. uke av en vedlikeholdsdose på 420 mg administrert over en periode på 30-60 minutter. En observasjonsperiode på
30-60 minutter anbefales etter avslutning av infusjonen og før ev. påfølgende infusjon med trastuzumab eller kjemoterapi. Ved
administrering av trastuzumab sammen med pertuzumab, er det anbefalt å følge en 3-ukersplan med enten i.v. infusjon med en
startdose av trastuzumab på 8 mg/kg kroppsvekt, deretter etterfulgt hver 3. uke av en vedlikeholdsdose på 6 mg/kg kroppsvekt,
eller en fast s.c. dose med trastuzumab injeksjon (600 mg) hver 3. uke uavhengig av kroppsvekt. Pertuzumab og trastuzumab bør
administreres før ev. taksan. Ved administrering av docetaksel sammen med pertuzumab, kan startdosen med docetaksel være
75 mg/m2, for deretter å trappes opp til 100 mg/m2, avhengig av doseringsregime og toleranse av startdosen. Alternativt kan
docetaksel gis som 100 mg/m2 hver 3. uke fra starten, avhengig av doseringsregime. Ved karboplatin-basert regime er anbefalt
dose med docetaksel 75 mg/m2 (uten doseøkning). Ved administrering av paklitaksel sammen med pertuzumab i adjuvant
setting, er anbefalt dose med paklitaksel 80 mg/m2 1 gang hver uke i 12 ukentlige sykluser. Ved antrasyklin-basert behandlingsregime bør pertuzumab og trastuzumab administreres etter at behandlingsregimet med antrasyklin er fullført. Metastatisk
brystkreft: Behandling med pertuzumab og trastuzumab kan fortsette til sykdomsprogresjon eller uhåndterbar toksisitet selv om
docetaksel avsluttes. Tidlig brystkreft: Som del av et komplett behandlingsregime for brystkreft i tidlig stadium bør pertuzumab
i neoadjuvant setting administreres i 3-6 sykluser i kombinasjon med trastuzumab og kjemoterapi. Som del av et komplett
behandlingsregime for tidlig brystkreft, uavhengig av tidspunkt for operasjon, bør pertuzumab i adjuvant setting administreres i
kombinasjon med trastuzumab i totalt 1 år (opptil 18 sykluser eller inntil det som oppstår først av sykdomstilbakefall eller uhåndterbar toksisitet). Behandling bør omfatte standard antrasyklin- og/eller taksan-basert kjemoterapi. Pertuzumab og trastuzumab
bør startes på dag 1 av den første syklusen som inneholder taksan, og bør fortsette selv om kjemoterapi avsluttes.
Forsinket eller uteglemt dose: Se anbefalinger i tabellen nedenfor.
Tid mellom to sekvensielle infusjoner

Pertuzumab

Trastuzumab
I.v.

S.c.

600 mg trastuzumab bør gis
s.c. så snart som mulig. Ikke
vent til neste planlagte dose.

420 mg pertuzumab gis så
snart som mulig. Ikke vent
til neste planlagte dose. Gå
deretter tilbake til opprinnelig
tidsplan.

6 mg/kg trastuzumab gis
i.v. så snart som mulig. Ikke
vent til neste planlagte dose.
Gå deretter tilbake til
opprinnelig tidsplan.
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840 mg pertuzumab bør
gis som en 60-minutters
infusjon, etterfulgt av en
vedlikeholdsdose på 420 mg
i.v. hver 3. uke.

8 mg/kg trastuzumab
bør gis i.v. over omtrent
90 minutter, etterfulgt av en
vedlikeholdsdose på 6 mg/
kg i.v. hver 3. uke

Kontraindikasjoner
Overfølsomhet for innholdsstoffene.
Forsiktighetsregler
Testing av HER2: Må utføres ved spesiallaboratorium, for å sikre nøyaktige og reproduserbare resultater og sikre validering av
testprosedyrene. Venstre ventrikkeldysfunksjon (inkl. kongestiv hjertesvikt): Reduksjon i LVEF er rapportert med legemidler som blokkerer HER2-aktivitet. Pasienter som tidligere har fått antrasykliner eller strålebehandling mot brystregionen kan ha høyere risiko
for fall i LVEF. Forekomst av symptomatisk venstre ventrikkel systolisk dysfunksjon (kongestiv hjertesvikt) er høyere ved bruk av
pertuzumab i kombinasjon med trastuzumab og kjemoterapi enn ved bruk av trastuzumab og kjemoterapi. Bruk av pertuzumab
er ikke undersøkt ved: LVEF-verdi <50% før oppstart av behandling, tidligere hjertesvikt (CHF) i sykehistorien, fall i LVEF til <50%
ved tidligere adjuvant behandling med trastuzumab, eller tilstander som kan svekke venstre ventrikkels funksjon (slik som dårlig
kontrollert hypertensjon, nylig hjerteinfarkt, alvorlig behandlingskrevende hjertearytmi eller tidligere kumulativ eksponering
for antrasykliner til >360 mg/m2 doksorubicin eller ekvivalente doser av andre antrasykliner). LVEF kartlegges før oppstart med
pertuzumab og regelmessig under behandling med pertuzumab (f.eks. 1 gang under neoadjuvant behandling og hver 12. uke
ved adjuvant eller metastatisk setting) for å sikre at LVEF er innenfor normalen. Hjerterisiko skal vurderes nøye og balanseres
mot det medisinske behovet til den enkelte pasient før bruk av Perjeta med et antrasyklin. Det kan forventes at risiko for hjertetoksisitet er høyere ved samtidig bruk enn ved sekvensiell bruk. Se Dosering. Infusjonsreaksjoner: Pertuzumab er forbundet med
infusjonsreaksjoner. Pasienten bør observeres nøye under og i 60 minutter etter 1. infusjon, og under og i 30-60 minutter etter
senere infusjoner. Pasienten skal vurderes og nøye overvåkes inntil alle observerte tegn og symptomer opphører. Hypersensitivitetsreaksjoner/anafylaksi: Pasienten bør overvåkes nøye. Seponeres permanent ved reaksjoner av NCI-CTCAE grad 4 (anafylaksi),
bronkospasme eller ARDS. Legemidler og medisinsk nødutstyr for øyeblikkelig hjelp må være tilgjengelig. Se Dosering. Febril
nøytropeni: Pasienter behandlet med pertuzumab, trastuzumab og docetaksel har økt risiko for febril nøytropeni, spesielt under
de første 3 behandlingssyklusene. Høyere forekomst av febril nøytropeni er forbundet med høyere forekomst av mukositt og
diaré hos disse pasientene. Symptomatisk behandling av mukositt og diaré bør vurderes. Diaré: Pertuzumab kan gi alvorlig diaré,
og behandling av diaréen iht. standard praksis og retningslinjer bør da igangsettes. Tidlig intervensjon med loperamid, væske
og elektrolytterstatning bør vurderes, særlig hos eldre og ved alvorlig eller langvarig diaré. Dersom tilstanden ikke bedres, bør
det vurderes å avbryte behandling med pertuzumab, inntil diaréen er under kontroll. Diaré forekommer hyppigst ved samtidig
administrering av taksan, og risikoen er større hos eldre ≥65 år.
Graviditet, amming og fertilitet
Graviditet: Begrensede data på bruk hos gravide. Dyrestudier har vist reproduksjonstoksisitet. Anbefales ikke ved graviditet og til
fertile kvinner som ikke bruker prevensjon. Kvinner som kan bli gravide må bruke sikker prevensjon under behandlingen og i 6
måneder etter siste dose.
Amming: Da humant IgG utskilles i morsmelk og potensialet for absorpsjon og skade på spedbarnet er ukjent, må en beslutning
tas om ammingen eller behandlingen skal opphøre, basert på en avveining mellom fordelene ved amming for barnet og fordelene ved behandling for moren. Fertilitet: Det er ikke utført spesifikke fertilitetsstudier hos dyr. I toksisitetsstudier med gjentatt dosering hos cynomolgus-aper kunne ingen sikre konklusjoner trekkes vedrørende innvirkning på mannlige reproduksjonsorganer.
Ingen skadelige effekter ble observert hos seksuelt modne hunndyr av cynomolgus-aper som ble eksponert for pertuzumab.
Bivirkninger
Pertuzumab i kombinasjon med trastuzumab og kjemoterapi: Svært vanlige (≥1/10): Blod/lymfe: Febril nøytropeni, nøytropeni, leukopeni, anemi. Gastrointestinale: Diaré, oppkast, stomatitt, kvalme, forstoppelse, dyspepsi, abdominalsmerte. Hjerte/kar: Hetetokter.
Hud: Håravfall, utslett, negleforstyrrelser, kløe, tørr hud. Immunsystemet: Infusjonsreaksjon. Infeksiøse: Nasofaryngitt. Luftveier:
Hoste, epistakse, dyspné. Muskel-skjelettsystemet: Myalgi, artralgi, smerter i ekstremitet. Nevrologiske: Perifer nevropati, hodepine,
dysgeusi, perifer sensorisk nevropati, svimmelhet, parestesi. Psykiske: Søvnløshet. Stoffskifte/ernæring: Redusert appetitt. Øye: Økt
tåreflom. Øvrige: Slimhinnebetennelse, perifert ødem, feber, fatigue, asteni. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Hjerte/kar: Venstre ventrikkeldysfunksjon. Immunsystemet: Overfølsomhet, legemiddeloverfølsomhet. Infeksiøse: Paronyki, øvre luftveisinfeksjon. Øvrige:
Frysninger, smerter, ødem. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Hjerte/kar: Kongestiv hjertesvikt. Immunsystemet: Anafylaktisk
reaksjon. Luftveier: Interstitiell lungesykdom, pleural effusjon. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Immunsystemet: Cytokinfrigjøringssyndrom.
Overdosering/Forgiftning
Symptomer: Maks. tolererbar dose er ikke fastslått. Enkeltdoser >25 mg/kg (1727 mg) er ikke undersøkt. Behandling:
Pasienten overvåkes nøye for tegn eller symptomer på bivirkninger og egnet symptomatisk behandling må igangsettes.
Se Giftinformasjonens anbefalinger for monoklonale antistoffer L01X C på www.felleskatalogen.no.

Venstre ventrikkel dysfunksjon: Pertuzumab og trastuzumab bør holdes tilbake i minst 3 uker ved tegn og symptomer som
tyder på kongestiv hjertesvikt (pertuzumab bør seponeres hvis symptomatisk hjertesvikt er bekreftet). Metastatisk brystkreft:
Pasienten bør ha venstre ventrikkels ejeksjonsfraksjon (LVEF) på ≥50% før behandling. Pertuzumab og trastuzumab bør holdes
tilbake i minst 3 uker ved et fall i LVEF til <40% eller LVEF på 40-45% forbundet med et fall på ≥10%-poeng under verdien før
behandling. Pertuzumab og trastuzumab kan gjenopptas hvis LVEF er gjenopprettet til >45% eller 40-45% forbundet med en
forskjell på <10%-poeng under verdien før behandling. Tidlig brystkreft: Pasienter bør ha LVEF på ≥55% før behandling (≥50%
etter fullføring av antrasyklin-komponenten av kjemoterapi, dersom det gis). Pertuzumab og trastuzumab bør holdes tilbake i
minst 3 uker ved reduksjon i LVEF til <50% forbundet med et fall på ≥10%-poeng under verdien før behandling. Pertuzumab
og trastuzumab kan gjenopptas hvis LVEF er gjenopprettet til ≥50% eller til en differanse på <10%-poeng under verdien før
behandling.

Egenskaper
Klassifisering: Humanisert rekombinant IgG1 monoklonalt antistoff. Virkningsmekanisme: Binder seg spesifikt til det ekstracellulære dimeriseringsdomenet (subdomene II) på den humane epidermale vekstfaktor-reseptor 2 (HER2). Ved binding blokkeres
ligandavhengig heterodimerisering av HER2 med andre medlemmer av HER-familien, inkl. EGFR, HER3 og HER4, og ligandinitiert
intracellulær signaloverføring via 2 store signalveier (mitogen aktivert protein (MAP) kinase og fosfoinositid 3 kinase (PI3K))
hemmes. Hemming av signalveiene kan gi stopp i cellevekst og apoptose. Pertuzumab fremmer antistoffmediert cellulær cytotoksisitet (ADCC). Mens pertuzumab alene hemmer proliferasjon av humane tumorceller, viser kombinasjonen av pertuzumab
og trastuzumab signifikant økt antitumoraktivitet i xenograftmodeller, der tumorcellene har overekspresjon av HER2. Fordeling:
Vd i sentralt og perifert kompartment er på hhv. 3,11 liter og 2,46 liter. Halveringstid: Gjennomsnittlig t1/2: 18 dager. Metabolisme:
Ikke direkte undersøkt. Antistoffer blir vanligvis nedbrutt ved katabolisering. Utskillelse: Gjennomsnittlig clearance: 0,235 liter/dag.

Infusjonsreaksjoner: Infusjonshastigheten kan reduseres eller infusjonen avbrytes ved utvikling av infusjonsreaksjoner. Infusjonen kan gjenopptas når symptomene opphører. Vurder seponering ved alvorlige infusjonsreaksjoner. Behandling med oksygen,
betaagonister, antihistaminer, hurtig i.v. væsketilførsel og antipyretika, kan dempe symptomene. Infusjonen bør avsluttes
umiddelbart ved NCI-CTCAE grad 4-reaksjon (anafylaksi), bronkospasme eller ARDS.

Oppbevaring og holdbarhet
Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Skal ikke fryses. Hetteglasset oppbevares i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.
Fortynnet oppløsning:
Kjemisk og fysikalsk stabilitet er vist i 24 timer ved høyst 30°C. Bruk ferdig tilberedt oppløsning umiddelbart av
mikrobiologiske hensyn.

Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Sikkerhet og effekt er ikke undersøkt. Ingen doseringsanbefalinger kan gis.
Nedsatt nyrefunksjon: Ingen dosejustering ved lett eller moderat nedsatt nyrefunksjon. Ingen doseanbefaling kan gis ved alvorlig
nedsatt nyrefunksjon, pga. begrensede kinetikkdata. Barn og ungdom <18 år: Sikkerhet og effekt er ikke fastslått. Ingen relevant
bruk ved indikasjonen brystkreft. Eldre ≥65 år: Ingen forskjeller i effekt og sikkerhet, med unntak av økt forekomst av diaré. Ingen
dosejustering er nødvendig. Begrensede data for eldre >75 år.
Tilberedning/Håndtering: Preparatet inneholder ikke antimikrobielt konserveringsmiddel, og forsiktighet må derfor utvises for
å sikre steriliteten av ferdig tilberedt infusjonsoppløsning. Bør tilberedes av helsepersonell. Kun til engangsbruk. Hetteglasset skal
ikke ristes. 14 ml av konsentratet i hetteglasset skal trekkes opp og fortynnes i 250 ml natriumklorid 9 mg/ml (0,9%) infusjonsoppløsning i infusjonspose av PVC eller polyolefin. Etter fortynning skal 1 ml av oppløsningen inneholde pertuzumab ca. 3,02
mg (840 mg/278 ml) for startdosen (2 hetteglass er påkrevet), og pertuzumab ca. 1,59 mg (420 mg/264 ml) for vedlikeholdsdosen (1 hetteglass er påkrevet). Posen bør vendes forsiktig for å blande oppløsningen og unngå skumdannelse.

Andre opplysninger
5% glukoseoppløsning skal ikke brukes til fortynning, da legemidlet er kjemisk og fysisk ustabilt i en slik oppløsning.
Pakninger og priser: 1 stk. (hettegl.) kr 29575,40. Sist endret: 15.06.2018

NO/PERJ/1808/0012

Dosejustering: Dosereduksjon er ikke anbefalt. Pasienten kan fortsette behandlingen i perioder med reversibel, kjemoterapi-indusert myelosuppresjon, men bør kontrolleres nøye for nøytropenikomplikasjoner i denne tiden. Hvis behandling med
trastuzumab seponeres, bør behandling med pertuzumab seponeres.

Do not copy or distribute. (2018) Roche Norge AS. All rights reserved.
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Administrering: Gis som i.v. infusjon. Skal ikke administreres som i.v. støtdose eller bolus. For startdosen er anbefalt infusjonsperiode på 60 minutter. Dersom startdosen tolereres godt, kan etterfølgende infusjoner administreres over en periode på 30-60
minutter.
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Kunne det vært deg?
Redaksjonen har bedt meg kommentere to profilerte rettssaker fra
henholdsvis Danmark og England som ofte har dukket opp i mange norske
legers feed på sosiale medier. Sakene gjelder unge leger som har opplevd
straff og autorisasjonstap for pasientbehandling som gikk galt. Nå har
domstolene grepet inn i begge sakene og satt strenge reaksjoner til side. Er
disse sakene betegnende for legers rettsstilling i Norge? Hvilken betydning
kan disse signalsakene få for rettsutviklingen på området fremover?

›› Av Lars Duvaland, avd.direktør, Jus og arbeidsliv
SVENDBORGSSAKEN

Svendborgsaken i Danmark handlet
om en eldre pasient med magesmerter
som i 2013 ble brakt inn på akutten på
Svendborg Sygehus. Pasienten hadde
insulinkrevende type 2-diabetes.
Den unge legen som tok imot pasi
enten ba muntlig en sykepleier måle
mannens blodsukker, men journalførte
ikke dette. Sykepleieren glemte denne
beskjeden. Han leste heller ikke journalen der det sto at pasienten hadde
diabetes. Sykepleierne på sykehuset
hadde som et effektiviseringstiltak
fått beskjed om at de ikke skulle lese
journaler.
Ettersom sykepleieren ikke hadde
lest journalen, ble det ikke målt blod
sukker på pasienten gjennom natten,
og pasienten ble satt til å faste. Fasten,
kombinert med at han som diabetiker
fikk insulin, resulterte i at blodsukkeret
falt. Pasienten ble funnet i koma neste
morgen, og han døde om lag en måned
senere.
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Politiet etterforsket saken og valgte å
sikte både forvakten (den unge legen)
og bakvakten (en eldre og mer erfaren
lege). I første instans ble begge frikjent, men ved ankesaken landsretten
(lagmannsretten) gikk bakvakten fri,
mens forvakten blir kjent skyldig i
«grovere eller gjentagende forsømmelse eller skjødesløshet i
utøvelsen av sitt virke». Dette
skapte storm blant danske
leger og kampanjen
#detkuhaværetmig så
dagens lys.
Dansk høyesterett
behandlet ankesaken og
frifant legen i mars 2018,
fem år etter at hendelsen
skjedde. Høyesterett la
ganske enkelt til grunn at
legen hadde gitt muntlig beskjed
til sykepleieren om måling av blod
sukker og måtte kunne forvente at
det ble gjort. Vedkommende har
sluttet å praktisere som lege,
angivelig på grunn av
saken og den belastning
den har medført.
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BAWA-GARBA SAKEN

Bawa-Garba varansatt som lege i
spesialisering på et barnesykehus i
Leicester i England. Hun hadde nettopp kommet tilbake etter fødsels
permisjon og hadde en svært belastende
arbeidssituasjon. Dagen for den aktuelle
hendelsen i februar 2011, steppet hun
inn for en kollega som var på kurs og
hadde ansvar for vaktcallingen. Det var
for øvrig også bemanningsproblemer på
sykepleiersiden. De fleste var innleid
fra vikarbyrå, og det var begrensninger
for hvilke oppgaver disse kunne utføre.
Hendelsen gjaldt en 6 år gammel
gutt med Downs syndrom.
Han kom inn på sykehuset
svært medtatt. Han ble
vurdert til å ha gastroenteritt.
Det ble bestilt røntgen
thorax, blodprøver og gutten
fikk tilført væske. Det var
svært travelt på avdelingen,
og en kombinasjon av kryssende
oppgaver og it- problemer medførte forsinkelser i vurderingen
av både blodprøver og røntgen-

bilder. Korrekt behandling ble forsinket
som følge av dette.
Stansalarmen gikk om lag 10 timer
etter innkomst. Ved en feiltakelse ble
gutten vurdert å være HLR minus,
men dette ble avdekket ganske raskt
og gjenopplivning igangsatt. Livet stod
ikke til å redde og han døde av sepsis
utløst av lungebetennelse.
Det kanskje mest oppsiktsvekkende
ved saken er at Bawa- Garba ble dømt
for uaktsomt drap med betinget fengselsstraff på to år. Anke på straffe
dommen ble nektet, og denne straffereaksjonen ble derfor rettskraftig.
Saken handler derfor om tilsynsreaksjonen i etterkant. Etter behandling av
saken i Medical Practioners Tribunal
(tilsvarende Helsepersonellnemnda)
fikk legen en 12 måneders suspensjon.
Det syntes ikke faglige myndigheten
General Medical Council var strengt
nok, og anket avgjørelsen slik at vedkommende ble dømt til autorisasjonstap.
Saken skapte høy temperatur blant
legene i England. British Medical
Association (BMA) gikk tungt inn i
saken. Det ble iverksatt en rekke
støttetiltak. Det kan nevnes at 159
pediatere underskrev på et støttebrev
om at de ville ha ansatt Bawa-Garba.
I august i år vant Bawa-Garba en
anke i det britiske rettssystemet.
Domstolen satt til side vedtaket om
å frata henne autorisasjonen som lege,
men opprettholdt suspensjonen på
12 måneder.
Fellestrekk

Disse sakene har flere interessante fellestrekk. Begge gjaldt unge leger i en svært
presset arbeidssituasjon. I begge sakene

sto grensedragningen mellom legens
og sykepleierens ansvar sentralt. Og i
begge sakene hadde påtalemyndighet/
tilsyn krevet at legen personlig skulle
sanksjoneres for å ha begått feil i
pasientbehandlingen, mens dom
stolene skar gjennom og la ansvaret
på systemet i stedet.
Hva kan vi lære?

Slik det norske regelverket er utformet
og praktisert er det lite sannsynlig at
man ville risikert like strenge reaksjoner
som opprinnelig ble gitt i de omtalte
sakene. Årsakene til dette er flere. Det
er en fordel at forsvarlighetsstandarden
i den norske helsepersonelloven så
tydelig peker på en konkret vurdering
av den aktuelle situasjonen, så som hastegrad, tilgjengelig utstyr, bemanning,
organisering og rutiner. Helsepersonelloven § 16, som pålegger virksomheten en tilretteleggingsplikt, er en
viktig del av dette bildet. I tråd med
tidligere uttalelser fra Riksadvokaten
har påtalemyndigheten hatt en relativt
høy terskel for å ilegge forelegg eller ta
ut tiltale i saker som gjelder faglige feil.
Vi kjenner heller ikke til saker der slike
enkeltfeil har ført til tap av autorisasjon.
Når det er sagt er advarsel derimot
en reaksjon som gis i Norge, og som
andre land ikke har. Denne mildeste
reaksjonsformen har vært gitt i flere
tilfeller av slike enkeltsaker. For den
enkelte lege er de formelle konse
kvensene av en advarsel naturligvis
langt mindre enn ved å miste retten
til å utøve yrket, slik Bawa-Garba opplevde. Opplevelsen av å bli personlig
sanksjonert for feil som skyldes et sett
av ulike uheldige hendelser er oppleves
likevel urimelig og svært belastende.
Stor personlig belastning

«Slik det norske regelverket
er utformet og praktisert er det lite sannsynlig
at man ville risikert like strenge reaksjoner som
opprinnelig ble gitt i de omtalte sakene.»

Uavhengig av hvilke reaksjoner som i
siste instans gis, er erfaringen uansett
at selve prosessen ved etterforskning
eller tilsyn er en voldsom belastning i
seg selv. Legeforeningen har bistått en
rekke enkeltleger som har måttet stå
gjennom lang tid i belastende etterOVERLEGEN 3-2018
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forskning og tilsynssaker der hovedårsaken til svikt har vært på systemnivå.
Det er lett å forstå maktesløsheten,
frykten, frustrasjonen og sinnet leger
opplever ved å bli gjort til gjenstand
for granskning og mulige sanksjoner
når man har gjort sitt beste under
svært pressede arbeidsrammer, ofte med
lange vakter, manglende bemanning og
liten tid til å foreta vurderingene. Også i
Norge kommer ofte legen personlig i
hovedfokus når feil skjer. I flere tilfeller
har Legeforeningen blitt kontaktet av
folk i fagmiljøet rundt legen som ut
taler at «dette kunne vært meg».
I både Svendsborgsaken og saken mot
Bawa-Garba har en del av debatten
dreid seg om vurderinger gjort av
helsemyndighetene. Sektionsleder
Karsten Bech i Styrelsen for Patientsikkerhed fikk kraftig kritikk for å ha
uttalt at legen på Svendsborg sykehus
hadde brutt med autorisasjonsloven.
I Bawa-Garbasaken var det General
Medical Council (kombinasjon av
faglig helsedirektorat og tilsynsinstans)
som anket den uavhengige nemndas
(tilsvarende Helsepersonellnemnda)
avgjørelse om suspensjon og tok til
orde for autorisasjonstap.
Legene har som følge av denne saken
opplevd seg sviktet av myndighetene,
som man hevder legger til grunn en
urealistisk norm for utøvelsen av faget.
Myndighetene har etter legenes syn
ikke tatt de konkrete rammene i betraktning i tilstrekkelig grad. Dette er
viktig å merke seg også for norske
tilsynsmyndigheter. Et velfungerende
til syn forutsetter ikke bare tillit fra
befolkningen, men også fra helse
personellet selv.
Krav til skriftlig dokumentasjon

Et svært interessant element ved begge
sakene er spørsmålet om krav til skriftlig dokumentasjon versus muntlige
Se linker:

beskjeder og overleveringer. Dette er
et gjentakende tema i mange norske
tilsynssaker også. På nettsiden
#detkuhaværetmig.dk skrives følgende
om dette:
Mundtlige ordinationer er et vigtigt
arbejdsredskab, især i en akutmodtag
else. De gør, at arbejdet glider mere
smidigt og effektivt, hvilket er afgørende
i et presset system, hvor tingene skal gå
stærkt.Vores sikkerhedsnet er primært,
at vi som fagpersoner har hinanden.
Når vi som læger arbejder i klinikken,
forlader vi os således i stor stil på det
kliniske personale, som hjælper og
husker og samler op dér hvor vi læger,
som vi jo gør fordi vi ikke er ufejlbarlige,
glemmer eller fejler. Og det sker også
den anden vej rundt.
Journalen er et vigtigt arbejdsredskab
som sikrer den overordnede linje i
patientbehandlingen samt god over
levering. Men den er sjældent det
vigtigste arbejdsredskab ift. den akutte
patientbehandling.På en travl akutmodtagelse dikteres en journal ikke
sjældent timer efter, at lægen har talt
med patienten, simpelthen fordi der er
mange patienter, som har akut behov
for at blive tilset, og lægen derfor, helt
fornuftigt, prioriterer dette over dokumentation.
Også her i Norge har vi sett eksempler
på at tilsynsmyndighetene legger for
stor vekt på journaldokumentasjonen
– eller mangel på sådan. Det er særlig
det siste som har vært utfordrende.
Vurderinger eller beskjeder legen
argumenterer for å ha gjort, blir ikke
ansett som gjennomført dersom det
ikke fremgår av pasientjournalen.
Legeforeningen har derfor tidligere
tatt opp med Statens helsetilsyn at det
må foretas en konkret vurdering og av
all dokumentasjon, herunder legens
egen forklaring. Vi har sett tendenser
til at der det er ord mot ord, er det kun

https://www.bmj.com/bawa-garba
https://www.bbc.co.uk/news/resources/idt-sh/the_struck_off_doctor
https://detkuhaværetmig.dk/
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den skrevne pasientjournal som blir
lagt vekt på.
Endelig synliggjør begge sakene
betydningen av rettssikkerhet for leger.
Både tilsynsreaksjoner og straffereaksjoner er rettslige virkemidler der både
tilsynsmyndigheter og domstolene må
forholde seg til de vilkår som gis i lovgivningen. Sakene viser hvor viktig det
er med reelle prøvingsmuligheter for
uavhengige domstoler, der domstolene
våger å gå inn i (komplekse) medisinskfaglige vurderinger og vurdere disse
mot de gjeldende rettslige rammene.
Legenes støtteapparat

Sakene viser også hvor viktig det er at
legene har et støtteapparat rundt seg
med både gode kolleger, tillitsvalgte
og rådgivere/ advokater. For oss som
juridiske rådgivere for norske leger er
det motiverende å se hvordan rettsapparatet virker og til sist gir medhold til
enkeltindividet fremfor systemet. For
de legene disse sakene angikk er det
likevel en fattig trøst.
Hovedutfordringen og lærdommen
av slike saker blir derfor å påvirke både
regelverk og saksbehandling i tilsyn og
strafferettspleie, slik at leger unngår å
bli utsatt for denne type belastninger i
tiden som kommer. Dette er nødvendig
for å ha ansatte som vier alle sine krefter
til å yte best mulig pasientbehandling,
uten frykt for å bli gjort til syndebukk
når feil oppstår i en presset hverdag.
Avslutningsvis er det illustrerende
med uttalelsen fra styreformann Dr
Chaand Nagpaul i British Medical
Association da Bawa-Garba ble frikjent:
«Lessons must be learnt from this
case which raises wider issues about
the multiple factors that affect patient
safety in an NHS under extreme pressure
rather than narrowly focusing only on
individuals.» •

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

Ansattes rett
til å ha bierverv
Kan arbeidsgiver nekte en lege å ta bierverv?
Eller råder legen fritt og grenseløst over fritiden sin?
Denne artikkelen tar sikte på å klargjøre hvilke rettigheter
- og plikter - leger har når det gjelder bierverv.

››

Av advokat og juridisk rådgiver i Overlegeforeningen, Liv Marit Fagerli

L

egeforeningen mottar med ujevne
mellomrom henvendelser om
bierverv. Henvendelsene er til dels
ulike, men i den grad det kan trekkes ut
noen likheter går det enten på mangelfull begrunnelse for å nekte bierverv,
eller opplevd usaklig forskjellsbehandling ved arbeidsgivers vurdering av
biervervet. Mangelfulle begrunnelser
er selvsagt problematisk da det vanskeliggjør legens mulighet til å vurdere
avslaget rettslig. I noen tilfeller har
arbeidsgiver ikke engang gjort konkrete
vurderinger av det aktuelle biervervet,
men avslått biervervet på generelt
grunnlag.
Usaklig forskjellsbehandling er alltid
problematisk. Arbeidsgiver er bundet
av likhetsprinsippet, noe som innebærer at like tilfeller skal behandles
likt. En konsekvens av dette er at det
ikke er anledning for arbeidsgiver å ta
det som kalles utenforliggende hensynaltså hensyn som ikke er saklige for
den konkrete vurderingen som skal
gjøres.

Hva er bierverv?

Innledningsvis kan det være hensiktsmessig å definere hva som ligger i begrepet bierverv. I forarbeidene til
helsepersonelloven § 19 er bierverv

definert som arbeid helsepersonell
påtar seg i tillegg til hovedervervet, i
selvstendig næringsvirksomhet eller
for privat arbeidsgiver eller i utlandet
i privat eller offentlig virksomhet.
Bierverv kan også omfatte enkeltstå
ende oppdrag, for eksempel som sak
kyndig, samt deltakelse i forskningsprosjekter med ekstern finansiering.
Denne forståelsen av begrepet bierverv legges til grunn i artikkelen.
Kan legen råde fritt over
sin fritid ved å ta ethvert bierverv?

Det rettslige utgangspunktet er at
arbeidstaker selv bestemmer over sin
fritid. Hovedregelen er derfor at det er
legen selv som bestemmer om han eller
hun skal ta bierverv. Ingen regel uten
unntak er det noe som heter, så også
her.
Begrensninger i legens rett til å ta
bierverv må imidlertid bygge på et
klart rettslig grunnlag. Et slikt grunnlag kan være såkalte alminnelige
arbeidsrettslige prinsipper.
I alminnelige arbeidsrettslige prinsipper ligger blant annet den ulovfestede
lojalitetsplikten enhver arbeidstaker
har til sin arbeidsgiver. Kjernen i et
arbeidsforhold er at arbeidsgiver
ansetter arbeidstaker for å utføre

a rbeid mot en på forhånd avtalt lønn.
Begge parter (arbeidsgiver og arbeidstaker) plikter lojalt å etterleve den inngåtte arbeidsavtalen. Et bierverv må
derfor ikke gå på bekostning av pliktene
legen har til sin hovedarbeidsgiver.
Et bierverv som for eksempel innebærer at legen samlet sett jobber så
mye at legen møter opp trøtt og uopplagt – eller ikke i det hele tatt - på jobb
slik at det går ut over arbeidsutførelsen
hos hovedarbeidsgiver, kan fort komme i strid med blant annet lojalitetsplikten.
Det kan også tenkes at arbeidstaker
jobber så mye i biervervet at det går ut
over hovedarbeidsgiver i form av økt
sykefravær mv.
I tilfeller som nevnt over vil det
normalt være legitimt av hovedarbeidsgiver å forvente at biervervet
trappes ned eller avvikles helt, og slik
sett reelt påvirke hva legen fyller sin
fritid med. Svaret er derfor at legen
ikke alltid og bestandig kan råde fritt
over sin fritid.
Kan arbeidsgiver nekte legen
bierverv av andre grunner?

For at arbeidsgiver skal ha anledning
til å motsette seg bierverv, må det foreligge saklig grunn til det. For leger er
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det flere hensyn som gjør seg gjeldende.
Som nevnt over kan økt fravær og at
legen møter uopplagt på jobb på grunn
av biervervet gi arbeidsgiver saklig
grunn til å kreve bierverv nedtrappet
eller avviklet.
Andre grunner kan være at biervervet er så omfattende at legens yrkesutøvelse i hovedstillingen utfordrer forsvarlighetskravet i helsepersonelloven
§ 4. Helsepersonell skal utføre sitt
arbeid i samsvar med de krav til faglig
forsvarlighet og omsorgsfull hjelp som
kan forventes ut fra helsepersonellets
kvalifikasjoner, arbeidets art og situasjonen for øvrig. Hva som er forsvarlig
må avgjøres etter en konkret vurdering. Men det kan være nyttig å være
oppmerksom på også denne bestemmelsen dersom man har bierverv.

Etter bestemmelsen har legen
plikt til av eget initiativ å melde fra
til arbeidsgiver om bierverv som kan
føre til interessekonflikter med hovedarbeidsgiver.
Arbeidsgiver kan kreve ytterligere
opplysninger om biervervet. Helsepersonelloven § 19 gir imidlertid ikke
arbeidsgiver rett til å nedsette et generelt forbud mot å inneha bierverv. Bestemmelsen er gitt for å skape ryddighet og motvirke interessekonflikter,
noe som igjen vil bidra til tillit mellom
befolkningen og helsevesenet.
Grunnen til at det i loven ikke er tatt
inn noen begrensninger eller forbud
mot å inneha bierverv, fremgår av for
arbeidene til helsepersonelloven. Det

vises der til de positive virkninger av
legers bierverv for samfunnet. Ekstraarbeidet innebærer effektiv utnyttelse
av spesialistressurser, og det samlede
helsetilbudet øker. Det er også vurdert
positivt at legen gjennom bierverv får
erfaringer som kan være til nytte i
hovedervervet.
Hvis legen er i tvil om det foreligger
meldeplikt på et bierverv, anbefaler vi
at legen varsler sin arbeidsgiver.
I juridisk teori (Helsepersonelloven
med kommentarer av Anne Kjersti
Befring og Bente Ohnstad, 2010) er
det gitt et par eksempler der interessekonflikt utløser meldeplikt:
Et eksempel er der helsepersonellet
kommer i en direkte konkurransesitua-

Habilitetskonflikter

Arbeidsgiver kan også ha grunn til å
nekte legen bierverv hvis biervervet
innebærer at det oppstår fare for habilitetskonflikter. Det typiske eksempelet
på habilitetskonflikter er legen som
har mulighet til å henvise pasienter
til egen praksis og der det kan oppstå
tvil om henvisningen styres av faglige
vurderinger eller av personlige øko
nomiske interesser. I begge disse til
fellene følger det av alminnelige lojalitetsbetraktninger at adgangen til å ha
bierverv er begrenset. Flere eksempler
kan tenkes.
Om biervervet er problematisk, må
vurderes konkret i det enkelte tilfelle.
Legen vil i atskillig utstrekning ha rett
til å inneha bierverv så lenge han eller
hun tar ansvar for sin egen rolle og
er bevisst på mulige konflikter med
arbeidsavtalen eller de lojalitets- og
habilitetsregler som gjelder i arbeidsforholdet. Bierverv er dessuten så
vanlig at arbeidsgivere normalt er
forberedt på at legene innehar slike
verv.
Meldeplikt

For å unngå at habilitets- og lojalitetskonflikter oppstår, har helsepersonellloven en bestemmelse om meldeplikt
til arbeidsgiver om bierverv og andre
engasjement i annen virksomhet. Dette
er regulert i helsepersonelloven § 19.
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«Hvis legen er i
tvil om det foreligger
meldeplikt på et
bierverv, anbefaler
vi at legen varsler
sin arbeidsgiver»
Liv Marit Fagerli

sjon med arbeidsgiver. En lege på et
sykehus sender for eksempel prøver til
analyse i et privat laboratorium der
vedkommende har eierinteresser,
fremfor å vente den tiden det tar å få
prøvene fra arbeidsgivers eget laboratorium. Det avgjørende etter bestemmelsen er ikke om en slik handling
faktisk er faglig forsvarlig ut fra hen
synet til pasienten, men om eierinteressene i laboratoriet kan være egnet til
å skape en lojalitetskonflikt med arbeidsgiver. Slik lojalitetskonflikt kan
også oppstå i relasjon til andre offent
lige arbeidsgivere.
Et annet eksempel på at interessekonflikt vil kunne oppstå, er der en
offentlig ansatt psykolog henviser til

en bestemt privat spesialistvirksomhet
der hun selv arbeider på kveldstid.
Som i forrige eksempel kan det godt
være at en slik henvisning er kurant
ut fra rene faglige hensyn. Det som
utløser plikten til å informere arbeidsgiver om biervervet, er om det faktum
at psykologen har bierverv i denne
virksomheten er egnet til å svekke
tilliten til hennes beslutninger, eller
om det kan reises tvil om hennes
lojalitet overfor arbeidsgiver.
Begrunnelsen for meldeplikt i disse
tilfellene, er at det er viktig for tilliten
til helsetjenestene at det ikke oppstår
tvil om at avgjørelser tas av hensyn til
pasienten og/eller til en fornuftig forvaltning av offentlige ressurser, og ikke
av hensyn til egne eierinteresser i privat
praksis.
Når legen er uenig

Dersom arbeidsgiver nekter en lege å
ha et bierverv og legen mener at det
ikke er saklig grunn til å nekte biervervet, er det mulig å bringe saken inn for
Sivilombudsmannen for uttalelse. Å
bringe saken inn for Sivilombudsmannen er naturligvis ikke første steg, men
noe som kan vurderes dersom dialog
med arbeidsgiver eventuelt etter bistand
fra tillitsvalgte og Legeforeningen
sentralt ikke fører frem.
Til illustrasjon nevnes Sivilombudsmannens sak 2006/823. Sivilombudsmannen fikk seg forelagt spørsmålet
om et helseforetak kan nekte en radiograf å ta bierverv ved privat røntgen
institutt i sin fritid. Sivilombuds
mannen slo fast at arbeidsgiver ikke
kan gjøre inngrep i ansattes fritid uten
særlig rettsgrunnlag. Arbeidsavtalen
og den generelle lojalitetsplikt ble ikke
ansett å være tilstrekkelig hjemmelsgrunnlag.
Sivilombudsmannen uttalte i det
aktuelle tilfellet at helseforetaket på
generelt grunnlag ikke kan nekte radiografer eller annet helsepersonell å
ta slikt bierverv. Sivilombudsmannen
var også skeptisk til den uheldige praksis som på det tidspunktet hadde utviklet seg i helseforetakene med nektelse av bierverv på tross av
helsepersonellovens forutsetninger om
bedre utnyttelse av helsepersonell.

Riksrevisjonens fokus
på bierverv i helseforetakene

Riksrevisjonen gjennomførte i 20162017 en undersøkelse om hvordan
retningslinjer og rutiner for registrering av bierverv er implementert og
fulgt opp i helseforetakene. Målet med
undersøkelsen var å vurdere om de
regionale helseforetakene med underliggende helseforetak og styrer følger
opp de ansattes bierverv.
Riksrevisjonen fant at ansatte i
helseforetak i liten grad rapporterer
om bierverv. Riksrevisjonen fant også
at psykologer og ambulansepersonell
rapporterer om sine bierverv i nesten
dobbelt så stor grad som legene. Riksrevisjonen fant videre at de systemene
som er etablert for å rapportere og
følge opp bierverv, brukes i liten grad.
Et annet funn var at retningslinjene er
uklare på hva de ansatte skal rapportere.
Riksrevisjonen fant at Helse Vest
RHF og Helse Sør-Øst RHF i større
grad enn de andre regionene har jobbet
med å få på plass rutiner og veiledninger,
men at helseforetakene generelt har
gitt bierverv lite oppmerksomhet.
Riksrevisjonen kom med noen an
befalinger, herunder at helseforetak
ene legger til rette for at ansatte får
nødvendig og oppdatert kunnskap om
retningslinjene og systemene for å
rapportere om bierverv, og at ledelsen
på alle nivåer gir tydelige signaler om
at det forventes at de ansatte følger
regelverket om bierverv, at krav blir
stilt til at bierverv innarbeides og
følges opp i arbeidsavtalen.
Det er på denne bakgrunn grunn til
å forvente større oppmerksomhet fra
arbeidsgivere fremover på plikten til å
melde om bierverv, og at dette i økende
grad kan bli tema i medarbeidersam
taler. Er man i tvil, er det bedre å
melde et bierverv for mye enn et
for lite. •
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FaMe
De 45 fagmedisinske foreningene utgjør en av Legeforeningens 3 akser, (lokalforeningene
og yrkesforeningene er de 2 andre aksene) og de er representert i Landsstyret med
20 representanter. Denne gruppen kalles FaMe-gruppen. Leder av FaMe-gruppen og
en fagmedisinsk forening skriver innlegg i hvert nummer.

›› Av leder i FaMe Cecilie Risøe

Ny fagakse
etableres!
Kjære kolleger
Legeforeningens landsstyremøte 2018
ble en god opplevelse for delegatene
fra de fagmedisinske foreninger. I
debatten om fremtidens spesialistutdanning stod Legeforeningen samlet
om at spesialitetskomitéenes prose
dyrelister må være obligatoriske for
å sikre en nasjonal minstestandard
for spesialistkompetanse. FaMes resolusjonsforslag med krav om indirekte
forskriftsfesting ved at den til enhver
tid gjeldende prosedyreliste skal være
oppfylt, ble enstemmig vedtatt.
Den andre saken som var spesielt
viktig for oss, var forslaget om ny
organisering av den fagmedisinske
aksen i Legeforeningen. I andre land
er det faglige arbeidet oftest organisert
i en frittstående forening, et medisinsk
selskap. Den norske modellen med en
felles fag- og fagmedisinsk forening gir
Legeforeningen betydelig styrke, men
de fagmedisinske foreninger trenger
en mer samlende organisering om de
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skal få ut sitt fulle potensiale. En tydeligere fagmedisinsk akse vil både kunne
styrke tverrfaglig samarbeid og åpne
for en bedre dialog med helsemyndighetene i faglig utredningsarbeid. Opprettelsen av ny fagakse var en lovendringssak, hvilket krever 2/3 flertall,
men forslagene til vedtak fikk støtte
med god margin. En viktig forutsetning
for positive vedtak var god forankring
i de store yrkesforeningene.
Ny fagakse innebærer opprettelse
av to nye organ: faglandsråd og fagstyre
(se figur). Alle de 45 fagmedisinske
foreningene (FMF) sender 1 delegat til
faglandsrådet. Store foreninger får en
ekstra delegat pr 1000 medlemmer
over de første 1000, og det er lovfestet
at delegat nr 2 (og nr 4, 6) skal hentes
fra foreningens LIS-utvalg, det vil si
fagutvalget for leger i spesialisering
innen faget. De 36 foreningene med
mindre enn 1000 medlemmer innstiller
i tillegg 1 LIS, og LIS-representantene

fra de store foreningene velger ut 7 av
disse som også får plass i faglandsrådet. Tilstrekkelig LIS-representasjon
i faglandsrådet var viktig for YLF med
henvisning til at utdanningsaker er en
lovpålagt oppgave for de FMF.
Faglandsrådet velger et fagstyre. Leder
velges separat. Fagstyret møtes regel
messig og har ansvar for løpende behandling av fagmedisinske saker mellom
de årlige samlingene av faglandsrådet.
Styret skal følge opp vedtatt arbeidsprogram og eventuelle enkeltsaker som
blir oversendt etter diskusjon i faglandsrådsmøtet. Andre saker kan komme i
funksjonsperioden som følge av innspill fra de enkelte FMF. Fagstyret er
underordnet presidenten, og president
eller sentralstyret kan delegere saker
eller gi fagstyret oppdrag. Så langt er
oppnevning av spesialitetskomitéene
vedtatt delegert. Utforming av Legeforeningens svar på faglige høringer
kan også være aktuelle for delegering.

FaMe

Fagstyret og faglandsrådet er nye
organ under etablering. Røde piler angir
delegater til Landsstyret. Heltrukne piler
angir formalisert samarbeid. Stiplede
linjer angir nytt samarbeid/kontaktflater,
formalisert eller ikke-formalisert.

Fagaksen må ha en rimelig frihet til
å finne sin egen vei i hva den vil jobbe
med og hvordan. Det er faglandsrådet
som vedtar om fagstyrets leder skal
være delvis eller helt frikjøpt, og fag
aksen må selv kunne beslutte hva
fagstyret spesielt skal arbeide med.
På en samling av FMF høsten 2017
resulterte en brainstorming i et overveldende antall forslag til tema som
faglandsrådet og fagstyret burde
engasjere seg i. Sekretariatstøtte i
Legeforeningen vil være en nødvendig
forutsetning for at fagstyret og fag
aksen lykkes, men det er viktig at
det er fagaksen som definerer mål
og virkemidler.
Faglandsrådet skal ikke bare velge
fagstyre. Det skal også velge valgkomité
og supplerende delegatene til Legeforeningens landsstyre. Ny organisering av fagaksen endrer ikke de fag
medisinske foreningers representasjon
i landsstyret. Fagstyrets medlemmer

vil utgjøre 7 delegater, og valgkomitéen
må sørge for å balansere øvrige delegater
slik at representasjonen fra de tidligere
valggruppene ikke forrykkes. FaMe
forsetter med 20 delegater i et landsstyre som stadig vokser fordi andre
delegatgrupper får ekstra representanter når medlemstallet øker. Det kan vi
leve med om faglandsrådet oppfattes
som et viktigere organ for de interesser
vi ønsker å fremme. Det bør likevel
nevnes at flere har tatt til orde for at
faget burde være bedre representert i
landsstyret i en forening som ønsker
troverdighet som både fagforening og
faglig forening.
Legeforeningen har innkalt til første
faglandsråd den 26. september. Det blir
spennende å følge utviklingen av en
sterkere fagakse videre. Jeg har ledet
FaMe de siste 5 årene, og etableringen
av den nye strukturen er et godt tidspunkt å gi lederansvaret videre til nye
krefter. Jeg takker for meg og takker

ikke minst Overlegen og Overlege
foreningen for sjenerøsiteten ved å ha
gitt spalteplass til FaMes leder og de
fagmedisinske foreningene gjennom
en årrekke. Men det tar nok litt tid før
fagaksen får etablert et eget medlems
blad. Forhåpentlig får vi være gjesteskribenter litt til.

det er nye organ under etablering. Røde piler angir delegater til Landsstyret.
rmalisert samarbeid. Stiplede linjer angir nytt samarbeid/kontaktflater,
ormalisert.
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Returadresse
Norsk overlegeforening
Postboks 1152, Sentrum
0107 Oslo

