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Vaksinering av
praktiserende spesialister er
årets påskemysterium

IKERVIS
Bryter sirkelen for
kortvarig behandling

2*

Behandling av tørt øye-sykdom med

(ciklosporin 1 mg/ml)

Ikervis® er indisert for behandling av alvorlig keratitt hos voksne med tørt øye-sykdom som ikke er bedret til tross for behandling med tåreerstatninger1
IKERVIS® ØYEDRÅPER, emulsjon i endosebeholdere 1 mg/ml: 1 ml inneh.: Ciklosporin 1 mg, cetalkonklorid 0,05 mg, middels lange triglyserider, glyserol, tyloksapol, poloksamer 188, natriumhydroksid (til pH-justering), vann til injeksjonsvæsker.
Indikasjoner: Alvorlig keratitt hos voksne med tørt øye-sykdom som ikke er bedret til tross for behandling med tåreerstatninger. Dosering: Behandling må initieres av øyelege/helsepersonell kvalifisert i oftalmologi. Voksne inkl. eldre: Anbefalt dose er
1 dråpe 1 gang daglig som påføres berørte øyne ved sengetid. Behandlingsrespons revurderes minst hver 6. måned. Glemt dose: Behandlingen fortsettes neste dag som normalt. Pasienten skal rådes til ikke å bruke mer enn anbefalt dose. Spesielle
pasientgrupper: Nedsatt lever-/nyrefunksjon: Ingen dosejustering nødvendig. Barn og ungdom <18 år: Ikke relevant. Tilberedning/Håndtering: Kun til engangsbruk. Hver endosebeholder er tilstrekkelig til å behandle begge øyne. Pasienten skal
først vaske hendene. Endosebeholderen ristes forsiktig før administrering. Administrering: Kontaktlinser fjernes før administrering og settes inn igjen ved oppvåkning. Pasienten skal instrueres i å bruke nasolakrimal okklusjon og å lukke øynene i 2
minutter etter inndrypping, for å redusere systemisk absorpsjon (kan redusere systemiske bivirkninger og gi økt lokal aktivitet). Ved bruk av flere topisk oftalmiske legemidler, må de administreres med ≥15 minutters mellomrom. Ikervis administreres
sist. For bruksanvisning, se pakningsvedlegget. Ubrukt emulsjon kastes umiddelbart etter administrering. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene. Okulære eller periokulære maligniteter eller premaligne tilstander. Aktiv eller mistenkt
okulær eller periokulær infeksjon. Forsiktighetsregler: Brukes med forsiktighet ved sykdomshistorie med okulær herpes. Nøye overvåkning anbefales ved alvorlig keratitt hos pasienter som bruker kontaktlinser. Jevnlige øyeundersøkelser er derfor
anbefalt, f.eks. minst hver 6. måned, ved bruk over flere år. Hjelpestoffer: Inneholder cetalkonklorid som kan gi øyeirritasjon. Bilkjøring og betjening av maskiner: Kan gi midlertidig uklart syn eller andre synsforstyrrelser. Pasienten skal rådes til ikke å
kjøre eller bruke maskiner før synet er blitt klart igjen. Interaksjoner: Ciklosporin kan påvirke motstandskraften mot infeksjoner og maligniteter, og samtidig bruk av øyedråper som inneholder kortikosteroider kan potensere disse effektene. Forsiktighet
utvises hos pasienter med glaukom som får annen samtidig behandling, spesielt betablokkere kjent for å minske tåreutskillelsen. Graviditet, amming og fertilitet: Ikke anbefalt til fertile kvinner som ikke bruker effektive prevensjonsmidler. Graviditet:
Ingen data. Anbefales ikke med mindre mulig fordel for mor er større enn mulig risiko for fosteret. Amming: Utskilles i morsmelk. Tilstrekkelig informasjon om effekter på nyfødte/spedbarn foreligger ikke. Ved terapeutiske doser ciklosporin i form
av øyedråper er det usannsynlig at tilstrekkelige mengder vil være tilstede i morsmelk. Det må tas en beslutning om amming skal opphøre eller behandling avstås fra. Bivirkninger: Svært vanlige (≥1/10): Øvrige: Smerte på inndryppingsstedet.
Vanlige (≥1/100 til <1/10): Øye: Erytem i øyelokk, økt tåreflod, okulær hyperemi, uklart syn, øyelokksødem, konjunktival hyperemi, øyeirritasjon, øyesmerte. Øvrige: Irritasjon/erytem/tåreflod på inndryppingsstedet. Mindre vanlige (≥1/1000
til <1/100): Infeksiøse: Bakteriell keratitt, oftalmisk herpes zoster. Øye: Konjunktivalt ødem, tåreforstyrrelse, utsondring, kløe, konjunktival irritasjon, konjunktivitt, følelse av fremmedlegeme, avleiringer, keratitt, blefaritt, korneal dekompensasjon,
chalazion, hornhinneinfiltrater, hornhinnearr, øyelokk-kløe, iridosyklitt. Øvrige: Reaksjon/ubehag/kløe/følelse av fremmedlegeme i øyet på inndryppingsstedet. Overdosering/Forgiftning: Topisk overdose er lite sannsynlig. Behandling: Symptomatisk
og støttende. Egenskaper: Klassifisering: Syklisk polypeptid og immunmodulator med immunsuppressive egenskaper og antiinflammatorisk effekt. Virkningsmekanisme: Absorberes passivt inn i T-lymfocyttinfiltrater i kornea og konjunktiva og
inaktiverer kalsineurinfosfatase. Ciklosporinindusert inaktivering av kalsineurin hemmer defosforylering av transkripsjonsfaktoren NF-AT og forhindrer NF-AT-translokasjon inn i kjernen, og blokkerer dermed frigjøring av proinflammatoriske cytokiner.
Oppbevaring og holdbarhet: Etter åpning av aluminiumsposen skal endosebeholderne oppbevares i posen for å beskytte mot lys og unngå fordampning. Må ikke fryses. Sist endret: 02.11.2015. Basert på SPC godkjent av SLV: 03/2020. Innehaver
av markedsføringtillatelsen: Santen Oy, Niittyhaankatu 20, 33720 Tempere, Finland. Kontakt (lokal representant): SantenPharma AB, Evenemangsgatan 31 A, 169 79 Solna, Sverige. Telefon: +46 8 444 75 60. E-post: info.no@ santen.com.
Styrke
1 mg/ml
1 mg/ml

Pakning/Varenr.
30 x 3 ml (endosebeholdere) / 392390
90 x 3 ml (endosebeholdere) / 399809

Refusjon1, Byttegruppe
Blå resept
Blå resept

Pris (kr)2
897,00
2618,60

Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO. 2 Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne * i kolonnen Pris.
Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis. 3 Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.

1

3,4
* Kortsiktige behandlinger
2 - utilstrekkelig respons på tåreerstatning, tilbakevendende behandling med steroider.
Referenser: 1. Ikervis SmPC 03/2020, seksjon 4.1. 2. Leonardi A et al. Eur J Ophthalmol 2016; 26(4): 287-96.
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Kjære kolleger!
Det er i disse dager et år siden WHO
erklærte at vi hadde en pågående
pandemi. Lite visste vi da hva vi
hadde i vente. Nedskalering av
aktivitet og mangel på smittevern
utstyr. Bekymring for videre drift av
praksis og permittering av ansatte.
Videokonsultasjoner som bare egnet
seg for et fåtall av praktiserende
spesialister og andre utfordringer.
Ett år senere står vi fremdeles i en
pandemi. Men det sies at vi har
en siste motbakke igjen, og at vi er
nærmere målet enn noen gang.
For de fleste av oss er det å bli
vaksinert en vei til dette målet.
Det har vært mye usikkerhet rundt
vaksinasjonsprosessen. Når og
hvor skal praktiserende spesialister
vaksineres? Blir hjelpepersonell
inkludert? Private spesialister, er de
med i prosessen? Dette er problem
stillinger som har blitt adressert til
Legeforeningen, RHFene, FHI og
andre, og som vi fremdeles jobber
med.
Noen av dere, enten dere har
avtale med RHFet eller ikke, har fått
vaksine i kommunehelsetjenesten
eller helseforetaket. De fleste av
oss venter imidlertid fremdeles,
men med et fremtidsperspektiv fra
RHFene om at flertallet vil være
vaksinert i løpet av et par uker. Helse
Sør-Øst har i skrivende stund startet
vaksinasjon av noen grupper avtale
spesialister den siste uken. Dette
lover godt for den videre prosessen
for oss som fremdeles venter. PSL
vil fortsette å følge med på denne
videre og informere dere fort
løpende.
Parallelt med pandemien er det
andre prosesser som er pågående:
4

Innsatsstyrt finansiering (ISF)
Prosessen med å vurdere om inn
satsstyrt finansiering egner seg for
avtalepraksis, er fremdeles ikke
avsluttet. Helsedirektoratet har fått
dette oppdraget av Helse- og om
sorgsdepartementet. RHF-ene og
psykologforeningen er i tillegg til
Legeforeningen også med i møtene.
Det pågår en vurdering av ulike
modeller som kan være aktuelle uten
at det foreligger en konklusjon. Vi har
vært tydelige på at det er vanskelig
å se at ISF kan være egnet for bruk
på spesialiserte praksiser med få
prosedyrer.. Den økonomiske risikoen
blir høy både for de regionale helse
foretakene og for den enkelte avtale
spesialist. Det er imidlertid viktig at vi
er konstruktive og løsningsorienterte
også her, men med det samme målet
for øyet: Et best mulig resultat.
Rettighetsvurdering i
psykisk helsevern
Forhandlingene mellom Legefore
ningen og de regionale helsefore
takene vedrørende felles hen
visningsmottak i psykisk helsevern,
unntatt BUP, ble avsluttet rett før jul.
Dette innebærer at alle henvis
ningene til avtalespesialister i
psykisk helsevern og til DPS på sikt
skal vurderes i et felles henvisnings
mottak og at avtalespesialistene kun
skal motta ferdig rettighetsvurderte
henvisninger fra dette henvisnings
mottaket. Felles henvisningsmottak
er både regulert i et nytt punkt i selve
rammeavtalen (ny §13) og i regionale
underlagsdokumenter med mer ut
fyllende informasjon.
Det vil ta tid før dette blir innført,
men det signaliseres fra RHF-ene at
tidsperspektivet er i løpet av høsten.
De er opptatt av at det logistiske, blant

annet IKT-løsninger, skal være på plass
ved oppstart.

Internrevisjon
På landsrådsmøtet og årsmøtet i
2019 ble protokolltilførselen om
internrevisjon i avtalepraksis pre
sentert. Det har imidlertid vist seg
at ordlyden i denne har gjort at det
har vært vanskelig å gjennomføre
internrevisjon der det er mistanke
om alvorlig brudd på rammeavtalen
eller annet regelverk. Konsekvensen
av dette har vært at Legeforeningen
har vært i forhandlinger med de
regionale helseforetakene om
endringer slik at internrevisjon kan bli
utført etter intensjonen, altså der det
er mistanke om alvorlige brudd. Disse
forhandlingene ble avsluttet før jul.
Det er viktig for oss at internrevisjon
skal skje på en forutsigbar måte
som ivaretar avtalespesialistene
som kontrolleres. Vi har hatt meget
kompetente jurister og forhandlings
økonom med oss i denne prosessen,
slik at resultatet har blitt best mulig.
PSL vil følge nøye med på om intern
revisjon blir utført i tråd med ramme
avtalen i tiden som kommer.
Denne våren blir også i pandemiens
tegn, men med mer kunnskap enn
vi hadde da den startet og med et
mål som kommer stadig nærmere.
Stadig flere vaksineres, og håpet
er at vi kan leve mer som vanlig i
løpet av sommeren og at vi derfor
også kan møtes til et fysisk, forsinket
jubileumsmøte
i Bergen 19.-21.
august!

Frøydis Olafsen,
Leder i PSL

Presentasjon av ny redaktør
glad i mat og drikke, så fritiden min
går ofte med til sosiale sammen
komster. Nå som det ikke er så lett
gjør jeg bare mer av det som er
den andre hobbyen min - jobb og
studier.

Mitt navn er Erlend Frøland. Jeg
kommer fra Ålesund, men bor i
Trondheim. Når dette bladet har
landet i postkassen din har jeg bikket
30 år. I løpet av februar ble jeg
ansvarlig redaktør for Legekunsten.
Det er et ansvar jeg har påtatt meg
ved siden av min fulltidsjobb som
LIS1 ved St. Olavs hospital. Jeg er

I dag er kreativ som adjektiv nær
mest en floskel, det er likevel en
slags kreativitet jeg ønsker å få utløp
for når jeg gyver løs på stillingen. Da
tenker jeg mer på min sunnmørske
skapertrang, enn lefling med
kunstfag forøvrig. Jeg har ikke tatt
emner som “Strategisk ledelse” og
“Entreprenørielle muligheter og
analyse” for ingenting. Mitt mål er
å være med å videreutvikle Lege
kunsten som medlemsblad.
Til denne utgaven har jeg fått god
redaksjonell støtte fra Vibeke, Erik
og Alexander som sitter i styret til
PSL. Det har vært helt nødvendig
for å komme i mål med et nummer
i tide før påske. Å lande et påske
nummer var viktig for meg fordi da

har alle leserne god tid til å sette
seg ned med bladet i pferien. Jeg
håper at feriens overskudd skal gi
tid og rom for tanker hos deg som
leser bladet - og jeg håper at du kan
dele de tankene med meg. Hvis vi
skal lage et godt medlemsblad må vi
jobbe på lag alle sammen. Send inn
spørsmål. Send meg tips og ideer.
Jeg håper du setter pris på den
første utgaven jeg har ansvar
for. I denne ekspressutgaven kan
det forekomme noen feil eller
mangler. Dere får være tålmodig
med meg. Sammen med et godt
redaksjonsråd, gode ideer fra PSLmedlemmer og bladets lesere er jeg
sikker på at vi kan ta Legekunsten
til nye høyder. Jeg skal utforske
mulighetsrommet for Legekunsten
og diskutere ulike strategier med
styret i PSL. Et naturlig sted å
begynne vil være å tilby én eller
annen form for digital plattform. Én
ting er sikkert – jeg gleder meg til å
ta fatt på redaktøransvaret!

Minneord
Rune Geisnes døde uventet 16. desember 2020 bare 47 år gammel.
Rune Geisnes var utdannet journalist fra Norges Kreative
Fagskole og jobbet i flere år for Dagens Medisin før han i 2018
overtok oppgaven som ansvarlig redaktør for Legekunsten.
Vi lyser fred over hans minne.
Styret i PSL

Rune Geisnes (foto privat)
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HOLD AV DATOENE!
Når: 19.-21. August 2021
Hva: Administrasjonskurs og jubileumsfeiring
Hvor: Hotell Norge i Bergen
Den 19.- 21. august 2021 blir det administrasjonskurs og en forsinket feiring av PSL sitt førtiårsjubileum.
Kurset avholdes på fjonge og nyoppussete Hotel Norge i Bergen. Når det ikke regner i Bergen ser utsikten
fra hotellet slik ut! I neste nummer av Legekunsten blir det publisert komplett program og intervju fra
arrangementskomiteen!

PSL PÅ FACEBOOK
Status pr. 14 Mars 2021:
62 personer liker PSL på facebook
82 personer følger PSL på facebook
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Påskes

PSL-egg!
Hva er vel påsken uten påskeegg? Dekorasjon av egg for å fremheve egget
som symbol på fruktbarhet er mye eldre enn påskefeiringen. Det engelske og
tyske navnet for påske, henholdsvis easter og oster viser til en hedensk gudinne
for våren, og ble symbolisert med harer og egg. Men egget har alltid hatt en plass i
påsken - også for den kristne påsken.
I den jødiske pesach-feiringen er et hardkokt egg en viktig ingrediens på sederfatet som
står sentralt i et ritual knyttet til de første kveldene i pesach. Sederfatet består forøvrig av
en del bitre urter og andre ingredienser som man kan rynke på nesen av. Årsaken til det er
at måltidet skal minne dem om tiden da det jødiske folket arbeidet som slaver i det gamle
Egypt. Pesach betyr “å gå forbi” som forklarer et annet vesentlig moment i den opprinnelige
påskefortellingen.
På samme måte som påsken fikk ny betydning for de kristne sammenlignet med pesach, har
påsken for det moderne mennesket også utviklet seg i takt med tiden og nye hendelser. I
dagens industrialiserte forbrukersamfunn er påskeegget først og fremst pyntegjenstand - men
det konsumeres stadig som matvare. I gjennomsnitt spiser nordmenn ett egg om dagen fra
skjærtorsdag til andre påskedag - det blir 26 millioner egg.
En annen relativt moderne påsketradisjon er å lete etter egg. Da må vi tilbake til den hedenske
haren. Det er nemlig haren som legger ut eggene. Jakten på påskeegg om påskemorgenen har
vært vanlig i Norge siden 1990-tallet. Jaktiden på harer stopper imidlertid den 29. Februar med unntak av deler av Nord-Norge hvor den strekkes til 15. Mars. De to jakttidene overlapper
altså ikke, noe som kan forklare hvorfor påskeharen er så frimodig.
Den første beskrivelse av påskeharen ble gjort av den tyske legen Professor Georg Franck
von Franckenau i 1682. Beskrivelsen av påskeharen finnes i en skildring av de lokale
påskeegg-tradisjonene i datidens tyske Alsace - der han drøfter de negative helsemessige
konsekvensene av det vi nordmenn nettopp er så glad i; overdreven eggspising.
Jeg er sikker på at de fleste har hengt med så langt, men for å forstå det nyeste
påskeegg-konseptet må man til dataspillenes verden. Et Easter Egg har ikke
egentlig så mye med påske å gjøre, men mer med påskeegg-tradisjonen
i seg selv. Flere TV- og dataspill gjemmer ofte små rariteter i spillene
som bare oppdages ved tilfeldighet. Disse påskeeggene har ingen
hensikt annet enn å gi en gledelig overraskelse. Jeg har også
gjemt en slik hemmelighet inne i Legekunsten - lykke til
med å finne det!
Kilde: Wikipedia, MatPrat, Miljødirektoratet
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Det store
vaksinasjons-lotteriet
Prioritering av vaksine har vært en
stor sak i nasjonale media siden
november. I denne reportasjen ønsker
Legekunsten og ta leseren med på
en reise gjennom forløpet og fortelle
historien fra ulike sider. Det er ikke
med viten og vilje at forsidebildet på
årets første utgave ligner litt på det
berømte bildet av Bernie Sanders med

votter, men det er kanskje en passende
assosiasjon? Med eller uten vått.
Jeg vil gjerne starte reportasjen
med et intervju av en som var der
da diskusjonen rundt vaksine-priori
tering startet i Norge. Berge Solberg
er professor i medisinsk etikk ved
NTNU og han har hovedansvar for

etikkundervisningen til medisin
studentene i Trondheim. Høsten
2020 havnet han i et utvalg som
fikk navnet Ekspertgruppe i etikk
og prioritering. På bestilling fra FHI
publiserte de en rapport den 15.
november 2020 med navnet Råd
om prioriterte grupper for korona
vaksinasjon i Norge.

Først og fremst filosofi
Hvordan var det prosessen rundt
vaksine-fordelingen startet?
«Noen» hadde bestemt seg for
at det var en god ide å nedsette
et utvalg som kunne komme med
kvalifiserte råd. Hvorfor man mente
dette, har jeg ikke fasitsvaret på,
men trolig var nok tanken at om
en uhildet gruppe med kunnskap
om prioritering kunne foreslå en
prioriteringsrekkefølge, så ville
det være en god start på vaksine
diskusjonene.
Flere av oss som ble spurt om å
sitte i utvalget hadde bakgrunn fra
filosofi og statsvitenskap. Omtrent
halvparten hadde opprinnelig bak
grunn fra medisin. Fellestrekket var
at vi alle jobbet med medisinsk etikk,
inkludert prioriteringsspørsmål. Ole
Fridtjov Norheim, for å ta det mest
kjente medlemmet av gruppen, ledet
eksempelvis Norheim-utvalget i
2014 som la deler av grunnlaget for
prioriteringsmeldingen.
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Mandatet vårt var å gi overordnede
etiske råd til FHI om vaksinestrategi.
FHI skulle så samle råd fra en
rekke ulike undergrupper, vurdere
dem for så å overbringe samlede
anbefalinger til politikerne.
Det ble litt blest rundt utvalget etter
rapporten var publisert - hva tenker
du om det?

Vel, det var nokså rolig i starten.
Legeforeningen og sykepleierne var
fornøyde. Men så spisset det seg til.
Smittetrykket gikk opp, vaksinene
rykket nærmere, vaksineskepsisen
sank og trolig kjente flere og flere
på at de gjerne skulle fått vaksine så
fort som mulig. Vaksineprioriteringen
rykket plutselig nærmere, og mange
fikk en mening om hvem som burde

Bommer på blinken (foto Erlend Frøland)

vaksineres først. I media ble det
diskutert mye. På lukkede Facebook
grupper for leger, ble det så vidt jeg
skjønte diskutert betydelig mer, og
med høyere temperatur. Selv om
ikke all kritikk var like saklig eller
behagelig, så er diskusjon svært
viktig for prioritering. Prioriteringer
må ha tillit og demokratisk
forankring. De må ha legitimitet.
Derfor var utvalget også tydelig på
at rådene vi ga, var foreløpige og
ment som innspill i en dynamisk
prosess. Etter min mening fulgte
man også opp den dynamiske tanken
fra ekspertutvalget. Helsepersonell
rykket etter hvert opp og frem når
smittesituasjonen endret seg, og
nylig ble det også vedtatt geografisk
«skjevfordeling» av vaksiner, noe
utvalget vårt var positive til.
Prioritering er en stor del av
medisinsk etikk og mange leger kan
kjenne seg igjen i det å måtte gjøre
tøffe prioriteringer under press fra
enten tid eller andre aktører. Senere
i denne utgaven kan man lese om

de nye bestemmelsene rundt felles
henvisningsmottak for pasienter i
psykiatrien og rettighetsvurdering
av pasienter. Mange praktiserende
spesialister bruker en del tid på å
vurdere og prioritere henvisninger.
Kan du gi meg noen verktøy til
bruk i sammenheng med helse
prioritering?
De to hensynene som ofte er i
spenning i prioritering er på den ene
siden å maksimere nytte og på den
andre siden rettferdig fordeling. Det
tidligere nevnte Norheim-utvalget
valgte i sin tid slagordet «flest mulig
gode leveår - rettferdig fordelt».
Det er kortversjonen av en krevende
motsetning hvor pliktetikk og
nytteetikk skal forenes.
I Norge har vi offisielt sett tre
prioriteringskriterier i dag – det
er nytte, ressurs- og alvorlighets
kriteriet. Tanken er at en god bruk
av de tre kriteriene leder oss frem
til en rettferdig prioritering. Hva
som er alvorlig og hva vi mener med

alvorlighet er et særdeles viktig
element ved prioritering. Det
er åpenbart for alle at alvorlige
tilstander skal ha prioritet foran
mindre alvorlige. Det er mindre
åpenbart hva vi forstår med alvor
lighet. Folk flest vil nok i utgangs
punktet tenke at alvorlighet har å
gjøre med en sykdomstilstand og
ikke hvem som har sykdommen.
Men samtidig vil samme sykdom
innebære stor forskjell i antall
tapte leveår (dersom behandling
ikke gis) avhengig av om man
snakker om en 25 år gammel
pasient eller en 95 åring. I Norge
i dag tenker vi at alvorlighet
på gruppenivå kan forstås som
absolutt prognosetap.
Så stiller jeg til slutt samme spørs
mål til alle - har du fått vaksinen
ennå?
Nei, det blir nok lenge til jeg får
vaksinen. Om filosofer stilte først i
køen for å mene noe om vaksine
prioritering, så stiller vi nok sist i
køen for å få vaksinen.
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Professor Solberg går i intervjuet også gjennom disku
sjonen rundt prioritering av helsepersonell ført. Selv har
han stor forståelse for helsepersonell som henviste til
regelen om at man tar på egen maske før man redder
andre. Men samtidig fantes det gode argumenter for at
man kunne redde flere liv og også sikre flere gode leveår,
gjennom en noe annerledes prioritering.
Etterhvert ble det økt fokus på vaksinering av helse
personell. PSL har vært aktivt involvert for å sikre at
PSL sine medlemmer ikke blir glemt. Den 14. Januar
ble det sendt ut et medlemsbrev som informerte
om dette arbeidet. PSL sin innstilling var at naturlig

at avtalespesialister skulle motta tilbud om vaksine
samtidig som tilsvarende personalgrupper. Argumenta
sjonen for dette har vært at det blant annet er viktig å
opprettholde den polikliniske kapasiteten også utenfor
sykehuset. Legekunsten har kommet i kontakt med
medlemmer i PSL som har fått vaksinen.
Alf Magne Heggli jobber som avtalespesialist i lunge
medisin i Trondheim og er medlem i PSL. Som spesialist
i lungemedisin er man mye i kontakt med pasienter i
risikogrupper. Det er vanskelig å belage seg på video
konsultasjoner da det meste i praksisen er avhengig av
fysiske undersøkelser.

Bekymringen er å bli avglemt!
Har du fått vaksinen?
Ja, men det har mest med mitt bosted i Levanger å
gjøre. Kommunen sendte ut varsel med informasjon til
innbyggere der man kunne krysse av for om man var
helsepersonell. Samtidig med dette hadde jeg allerede
sendt e-post til en ansvarlig fagdirektør i Helse MidtNorge med spørsmål rundt vaksinering. Det er tross
alt de/Foretaket som har ansvar for ivaretakelse av
oss i vaksinasjons-sammenheng. Etter tre uker kom en
standard-mail med svar og at elektiv virksomhet ikke ville
bli prioritert. Jeg fikk tilbud om Astra Zeneca-vaksinen
i uke 8 fra Levanger kommune-dette da de prioriterte
helsepersonell som bor i sin kommune
Er det noe i denne håndteringen som du tenker er
bekymringsverdig?
Bekymringen er at vi blir avglemt. Man står jo i fare
for å falle mellom to stoler, og blir usikker på om det er
god nok ivaretakelse av oss. Man blir prioritert ganske
lavt fordi man har elektiv virksomhet - selv om man
tar unna hasteoppdrag og bistår sånn sett å avlaste
og redusere behovet for at pasienter må møte opp på
sykehus. Samtidig hører man historier om ansatte i
administrative stillinger i Foretakene får vaksine.
Er det noen gevinster med å vaksinere
avtalespesialister på lik linje med sykehus-spesialister?
Smittevernmessig kan være enklere å stenge ned
et kontor enn et sykehus - i tillegg er behandlere på
sykehus ofte i kontakt med flere ulike personer og
går mellom forskjellige oppgaver slik at de trenger
vaksine før oss.På den andre siden trenger man trygge
rammer for å praktisere og vi står for rundt 30% av
den polikliniske virksomhet ,og er ofte i kontakt med
risikopasienter slik at vi er også en utsatt gruppe mtp
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Alf Magne Heggli (foto privat)

smitte-iallefall representerer vi mere kritisk personell enn
de i administrative stillinger på sykehuset. I begynnelsen
av pandemien var det slik at alt skulle stenge ned, men
etter hvert forstod man at det var lurt å opprettholde
kapasiteten også utenfor sykehus for nettopp for å unngå
overbelastning intrahospitalt. Det var kanskje enklere for
oss som jobber i avtalepraksis å forstå det i starten.

Det kan virke litt tilfeldig hvem som får vaksine,
og hvor man får den fra. Legekunsten erfarer
at det hittil (9. mars 2021) ikke er noen PSLmedlemmer som har fått vaksinen tildelt fra
respektive helseforetak, til tross for at mange har
sendt spørsmål til RHFene om når de blir tilbudt
vaksine. Vi skal videre fra trønderske tilfeldigheter
til tilfeldigheten i vestlandske vaksinasjonsutvalg.
Yngvild Skåtun Hannestad er gynekolog og jobber
som avtalespesialist i Bergen. For omtrent 3 uker
siden ble hun med i vaksinasjonsutvalget til Helse
Bergen HF nærmest ved en tilfeldighet. Utvalget
er tilknyttet beredskapsgruppen ved HF-et.

Vaksinasjonsutvalg - hva er det?
Hvordan ble du med i vaksinasjonsutvalget?
Det startet med at jeg kontaktet Kvinneklinikken på
Haukeland, som er min moderavdeling med spørsmål
rundt vaksinering. Direktøren for Kvinneklinikken tok
videre kontakt med Helse Bergen HF på våre vegne
og det ble bekreftet at vi avtalespesialister var med i
vaksineplanene. Jeg tok så selv kontakt med HF-et for å
følge opp tråden på vegne av alle avtalespesialistene.
Og i kraft av tillitsvervet ble jeg altså invitert inn i
vaksinasjonsutvalget.
Hva har dere gjort i vaksinasjonsutvalget til nå?
Foreløpig har det verken vært møter eller annen aktivitet
som jeg har blitt inkludert i tross flere påminnelse fra min
side. Så foreløpig har det skjedd skuffende lite.
Hva tenker du om det?
Først og fremst er jeg glad for at henvendelsen min ble
møtt med en innstilling om at avtalespesialistene hadde
en naturlig plass i utvalget. Så er det nok dessverre sånn
at fordi ingen vet nøyaktig hvor mange vaksiner som
kommer og når de kommer så er planleggingsarbeidet
vanskelig for HFene.
Vet du om noen PSL-ere som har fått tilbud om vaksine
i Bergensområdet?
Det er vel ingen i avtalespesialister som har fått formelle
tilbud fra HFet pr. 8 mars. Jeg har hørt om noen som
har blitt vaksinert av kommunehelsestjenesten i en av
bergens nabokommuner - der hvor praksisen deres er
lokalisert. Som tillitsvalgt i PSL har vi også ansvar for
privatpraktiserende spesialister uten avtale med RHF.
Derfor har jeg sendt melding til kommunehelsetjenesten
med spørsmål om hvordan de i den gruppen skal
ivaretas.

Yngvild Skåtun Hannestad (Foto privat)

Har du blitt vaksinert?
Nei. Vi har jo fått tilbakemelding om at spesialistene
skulle behandles som én gruppe - og at det kunne forstås
med at avtalespesialister og spesialister på sykehus
innenfor samme spesialitet skulle prioriteres likt. Dette
har ikke stemt for meg. Alle gynekologene på Haukeland
har fått tilbud om vaksine - men ingen av oss i praksis.
11

Den 23. Februar 2021 erkjenner PSL i sitt nyhetsbrev
at flere kollegaer i helseforetakene og i kommune
er blitt vaksinert - samtidig som at det er veldig få
praktiserende spesialister som har fått tilbud. PSL ba
om redegjøring fra RHF med oppdatert informasjon
om vaksinasjon prosessen. Informasjonen fra de ulike
RHFene varierte litt mellom de ulike regionene. De som
har blitt vaksinert har fått tilbud fra kommunene - men
vaksinering av praktiserende spesialister er ikke et
kommunalt ansvar, selv om de har et overordnet ansvar
for selv å prioritere vaksinasjon av egen befolkning.
Den 8. Mars lader det et nytt medlemsbrev i den
elektroniske postkassen til medlemmene av PSL. Det

er stadig veldig få praktiserende spesialister som er
vaksinert. Likevel er det lys i enden av tunellen. Flere
har startet opp med vaksinasjon og det er kommet
signaler fra øverste hold om at flere vaksiner er på
vei. PSL hadde i møte med RHFene den 5. Mars gitt
tydelig beskjed om at det haster å få informasjon om
vaksinering av praktiserende spesialister - RHFene
svarte at de tror de fleste avtalespesialistene er
vaksinert allerede i løpet av 2-3 uker fra da. Legger vi
det til grunn betyr det at du som leser av Legekunsten
med høy sannsynlighet skal ha fått første dose av
vaksinen mens du sitter å leser dette. Så spørs det
hvordan situasjonen egentlig er i det vi beveger oss inn
i påsken.

Sunnmørsk sparsomhet
Erik Dyb Liaaen er styremedlem i PSL og jobber til daglig
som avtalespesialist i Ålesund. Etter litt overtaling
takket Liaaen ja til å stille som forsidemodell. Det er
tross alt ganske vanskelig å komme over en PSL-er som
har fått vaksine - så et bildebevis var uimotståelig for
Legekunsten.
Hvordan fikk du tilbud om vaksinen?
Vi på kontoret var ganske tidlig ute med å sende en
henvendelse til kommuneoverlegen om at vi kunne
stille på kort varsel hvis det var behov for å få brukt
doser som alternativ til å la dosene gå til spille. Spesielt
tidlig i prosessen når de satte Pfizer-vaksinen var det
utfordringer knyttet til oppmøte, spesielle lagringsvilkår
og holdbarhet. Etterhvert fikk kommunehelsetjenesten
egne ringelister for å sørge for at ingenting går til spille.

Erik Dyb Liaaen (foto privat)

For man sløser vel ikke på Sunnmøre?
Nei, det gjør man ikke. Kommuneoverlegen vurderte
det som aktuelt også å vaksinere avtalespesialister i
kommunen fra kvoten til helsepersonell.
Hva tenker du om vaksinasjonstilbudet fra RHFene?
Det kan jo virke som litt tilfeldig hvordan de ulike HFene
blir prioritert, og hvordan HFene selv prioriterer. Nå kom
det nylig et nyhetsbrev hvor RHF lover vaksiner like rundt
hjørnet, men det er kanskje rart og love når ingen har
fått varsel om når de er planlagt å få vaksinen. Jeg er jo
glad for å ha fått vaksinen, men det var jo fra kommunen
- det hadde ikke vært noe problem å vente. Man hører
jo mange historier om merkelig prioritering enten på
facebook eller via-via, samtidig som det blir litt vanskelig
å mene noe bastant om. Det kan dreie seg om forhold
som man ikke har innsikt i.
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Er det noe man kunne gjort annerledes?
Det har vært et ganske bra trykk fra PSL om at HFene
måtte komme på banen. Man kan jo tenke seg at
spesialisthelsetjenesten kanskje har fått litt for få doser
ved sammenligning med de kommunale helsetjenestene
der man har lokale tilfeller av mindre retningsstyrt eller
tilfeldig vaksinering. Samtidig er det ikke sikkert at flere
doser til spesialisthelsetjenesten i seg selv hadde gjort
noen forskjell uten at PSL var på ball med oppfølging. I
mai er det forhåpentligvis ingen som snakker om dette
lenger - så du må skyndte deg å publisere saken før alle
er vaksinert.

Torsdag den 11. mars ble Norge varslet om at de ville
motta 1 million færre vaksiner fra AstraZeneca første
halvår i 2021, enn det som var ventet. To dager etter at
denne nyheten var slått opp i media var det en ny sak
som var på alles tunger. Naboland satt vaksineringen på
pause, og norske kommuner stoppet vaksineringen på
eget initiativ. Legevakter blir overveldet av pasienters
informasjonsbehov i det frykten for blodpropp og
blødning som bivirkning til vaksinen spredte seg. Det kan
hende at det vil ta litt lenger tid før alle er vaksinert. Selv
om dette ikke var noe man kunne planlegge ut i fra kan
man konstantere at de 2-3 ukene som ble skissert fra
RHFene henger i en stadig tynnere tråd.

Intervju med PSL-leder
Som leder i PSL har Frøydis Olafsen
hatt mye å gjøre i forbindelse med
vaksinering den siste tiden. Hver
uke tikker det inn omtrent 10-20
henvendelser fra medlemmer i PSL
med spørsmål rundt vaksinasjon
- og det inkluderer altså ikke de
spørsmålene som går direkte til de
regionale helseforetakene. Lege
kunsten får snakke med Olafsen kort
tid etter enda et møte mellom PSL
og RHFene den 5. Mars - snart ett år
etter at Norge stengte ned.
Det ble sendt ut et nyhetsbrev etter
møtet - er det grunn til glede?
Nå har det blitt sagt at de fleste
avtalespesialister skal være vaksinert
i løpet av 2-3 uker. Statsministeren
sa også i sin tale den 7. Mars at det
kommer betydelig flere vaksiner til
landet fremover. Vi må være i god tro.
Hvor sannsynlig er det med tanke
på logistikken og at få har fått varsel
om når de blir vaksinert?
Det gikk raskt fra Helse Sør-Øst
sa de skulle iverksette vaksinering
av ØNH-spesialister, øyeleger og
kardiologer, til de faktisk startet
med vaksineringen. Så selv om
det er en krevende logistikk med
flere ledd som skal fungere - så har
man altså vist at det kan gå raskt.

Frøydis Olafsen (publisert i Tidsskriftet
FOTO Thomas B. Eckhoff)

Likevel er vi spent, og vi har sett at
det er store lokale forskjeller både i
spesialisthelsetjenesten og i første
linjetjenesten.
Var det noe som gikk galt i
begynnelse av vaksine-fordelingen?
Bakgrunnen for alle disse
utfordringene er en relativ mangel
av vaksiner - det blir liksom den
store overskriften. Hadde det vært
opp til PSL skulle alle vært vaksinert
for lengst, men slik er det jo ikke. Jo
færre vaksiner som er tilgjengelig,
dess hardere må det prioriteres.

Da er det naturlig at det oppstår
diskusjon - men jeg tror ingen er
uenig i at kritiske funksjoner må bli
prioritert foran andre.
PSL etterlyste allerede i januar en
plan om logistikk og prosess rundt
vaksinasjon. Olafsen har regelmessig
oppdatert medlemmene i nyhetsbrev
i løpet av nyåret frem til i dag. Hun
minner om at det fortsatt er spørsmål
som ikke ennå er helt avklart - som
hvorvidt hjelpepersonell skal bli
tilbudt vaksine. Det har ikke blitt
sagt at de ikke blir prioritert, men
de er heller ikke oppsatt på noen
prioriteringsliste. Og ikke minst så
har man de helprivate spesialistene
som RHF ikke har noe ansvar for.
Det er noen av disse som har tatt
kontakt med helseforetaket og blitt
avvist - det har også vært til tross
for at HFet har hatt midlertidig
avtale med private praksiser for å
ta unna pasienter i forbindelse med
pandemien.
Hva tenker du om at avtalespesia
lister ikke var godt nok påtenkt fra
RHFene i starten?
Det er FHI som har utarbeidet priori
teringen av vaksiner til helsepersonell.
RHFene har forholdt seg til disse
retningslinjene. FHI har kanskje tenkt
at avtalespesialistene i utgangs
punktet ikke var de mest uerstattelige
i en pandemi-sammenheng og
at andre grupper må prioriteres
først. En annen utfordring er jo det
organisatoriske ved at medlemmene
våre ikke har en stedlig ledelse å
henvende seg til, men må kontakte
PSL eller RHFene med spørsmål.
Når man ikke får klare svar, blir det
usikkerhet og en opplevelse av at man
er litt langt unna der avgjørelsene
tas. Vi hadde en lignende situasjon
tidligere i pandemien med spørsmål
rundt prioritering av smittevernutstyr.
Samtidig vet vi jo at både tilgangen
til smittevernutstyr i sin tid, og nå
vaksiner, har vært et problem i
sykehusene også.
Har du blitt vaksinert ennå?
Neida, ingen vaksine i sikte foreløpig.
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FAKSIMILE FRA INFORMASJONSSKRIV OM INTERNREVISJON I AVTALEPRAKSIS:

Internrevisjon i avtalepraksis
– Informasjon og veiledning
Bakgrunn og regelverk
Som avtalespesialist har du en rekke forpliktelser etter ulike regelverk og avtaler. I tillegg til rammeavtalen
og den individuelle avtalen, er du forpliktet til å drive virksomhet i samsvar med regelverket som gjelder
for helsepersonell og helsevirksomhet. Herunder helsepersonelloven, pasientjournalloven, pasient- og
brukerrettighetsloven (med enkelte unntak), helseregisterloven, pasientskadeloven mv.
Legeforeningen og De regionale helseforetakene (RHFene) har diskutert at det er viktig at dialog og opp
følging av avtalespesialistene skjer strukturert og formålstjenlig. Partene er også enige om at den klare
hovedregelen er at oppfølging av rammeavtalens krav skjer mellom RHF og avtalespesialisten. I noen
tilfeller kan det likevel være behov for at RHFene bruker internrevisjonen som ledd i oppfølging av avvik.
Etter helseforetaksloven § 37 a har RHFene en plikt til å etablere en uavhengig internrevisjon.
Bestemmelsen lyder:
§ 37a.Internrevisjon
De regionale helseforetakene skal etablere en uavhengig og objektiv internrevisjon.
Internrevisjonen skal gjennom en systematisk og strukturert metode og avgivelse av bekreftelse
bidra til forbedringer i risikostyring, internkontroll og virksomhetsstyring. Internrevisjonen skal
rapportere funksjonelt til styret og administrativt til daglig leder. Internrevisjonen skal også
omfatte helseforetakene som det regionale helseforetaket eier, og inngåelse og oppfølging av
avtaler med andre tjenesteytere.
Internrevisjonen skal gjennomføres i henhold til anerkjente standarder og løpende følge
virksomheten.
Internrevisjonen kan, uten hinder av taushetsplikt, kreve enhver opplysning, redegjørelse eller
ethvert dokument og foreta de undersøkelser som den finner nødvendig for å gjennomføre
oppgavene. Opplysningene skal så langt det er mulig gis uten individualiserende kjennetegn.
Reglene om taushetsplikt gjelder tilsvarende for den som mottar opplysningene.
Plikten til internrevisjon gjelder også oppfølging av RHFenes avtaler med andre tjenesteytere. Avtale
spesialister er derfor omfattet av og må bidra til gjennomføring av internrevisjon der det besluttes.
For å sikre forutberegnelighet og kunnskap om internrevisjon ble derfor partene enige om å innta en
bestemmelse om internrevisjon i avtalepraksis i rammeavtalen i 2019 som trådte i kraft 1. september
2019. I senere forhandlinger er bestemmelsen presisert. Den nye bestemmelsen trer i kraft den 1. mars
2021 og lyder:
4.2 Dialog og oppfølging av rammeavtalens krav
Dialog og oppfølging av rammeavtalens krav skjer i hovedsak mellom RHF og avtalespesialisten.
RHF kan iverksette revisjon i avtalepraksis for å undersøke om virksomheten gjennomføres i tråd
med rammeavtalen, den individuelle avtalen eller myndighetsfastsatte krav. Avtalespesialisten
skal som hovedregel varsles i god tid før revisjon gjennomføres. Revisjonen skal utføres etter
anerkjente standarder for internrevisjon. Det forutsettes at internrevisjon gjennomføres i tråd med
helseforetaksloven § 37 a.
Avtalespesialisten skal medvirke uten ugrunnet opphold. Ved revisjon skal avtalespesialisten
vederlagsfritt yte assistanse.
Avtalespesialisten plikter å gi internrevisjonen tilstrekkelig informasjon og tilgang til nødvendig
dokumentasjon, inkludert innsyn i det pasientadministrative systemet.
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Bestemmelsen innebærer at det som hovedregel er RHFene som skal følge opp avtalespesialistene de
har inngått avtale med. Dette kan skje gjennom dialog, praksisbesøk, skriftlig korrespondanse o.l. Det
er viktig for Legeforeningen og RHF at dette også i praksis er hovedregelen da det er de lokale partene
(avtalespesialisten og RHF) som har best kjennskap til avtalespesialistordningen og helsetjenesten i
regionen. Det vil unntaksvis være behov for at andre enn RHF som avtalemotpart følger opp avvik, og
noen ganger kan det være behov for at det er internrevisjonen som gjør dette.
Rammeavtalen 4.2 har også bestemmelser om saksbehandlingen, herunder at avtalespesialisten som
hovedregel skal få informasjon i god tid om og når revisjon skal gjennomføres.
Videre viser rammeavtalen 4.2 til helseforetaksloven § 37a om internrevisjon, og bestemmer at revi
sjonen skal utføres etter "anerkjente standarder for internrevisjon". Dette innebærer bl.a. at reglene for
internrevisjon i andre deler av spesialisthelsetjenesten også gjelder når det gjennomføres internrevisjon
hos avtalespesialist.
Det er særlig verdt å merke seg at helseforetaksloven § 37 a pålegger avtalespesialisten å gi internrevi
sjonen opplysninger som er nødvendig for gjennomføring av revisjonen. Dette innebærer blant annet at
avtalespesialisten skal forklare seg om fakta og utlevere opplysninger i enhver form til internrevisjonen
når dette kreves. Dette omfatter alle slags opplysninger som finnes i dokumenter, pasientjournaler,
røntgenbilder, lyd- og bildeopptak samt opplysninger lagret på mikrofilm, diskett, CD eller lignende.
Bestemmelsen er forutsatt å skulle omfatte den tekniske utvikling med hensyn til fremtidige muligheter
for å lagre opplysninger. Bestemmelsen er altså et unntak fra taushetsplikten etter helsepersonelloven
§ 21. Dette betyr at avtalespesialisten uten hinder av taushetsplikt kan gi pasientopplysninger til
internrevisjonen, jf. helsepersonelloven § 23 nr. 6. Det er likevel slik at "opplysningene skal så langt
det er mulig gis uten individualiserende kjennetegn." Avtalespesialisten må derfor avklare om det er
mulig å gi internrevisjonen de opplysningene som er nødvendig uten at opplysninger om pasienter kan
identifiseres.
Forberedelse til og gjennomføring av internrevisjon - praktiske tips
Gjennomføring av internrevisjon gir dere en god mulighet til å få vist frem praksis og redegjøre for
hvordan dere arbeider, samt å oppklare eventuelle misforståelse og få konstruktive innspill til forbedring.
• Forbered besøket
Dersom internrevisjon skal gjennomføres i din avtalepraksis vil du som hovedregel få beskjed om dette
og når det skal gjennomføres. Som hovedregel vil du også få informasjon om hva revisjonen gjelder.
• Avklar hva dere kan/skal forberede i forkant, spør om noe er uklart.
• Sett av tiden, og
• Påse at internrevisjonen vil få nødvendig tilgang til lokaler/utstyr og dokumentasjon. Vurder om det
kan gis uten individualiserende kjennetegn. Det er sjelden behov for advokatbistand i denne fasen av
saken, da det initialt kun vil dreie seg om innsamling av informasjon, men kontakt oss gjerne om dere
har spørsmål.
• Gjennomføring
I selve møtet vil dere få spørsmål som dere må svare på. Generelt anbefaler vi å være åpen og ærlig, og
ikke holde informasjon tilbake. Fokuser på å få frem de faktiske forhold og informasjon av betydning.
Dersom dere er usikre på et spørsmål, still oppfølgingsspørsmål. Dere vil også som hovedregel bli bedt
om å dokumentasjon som er nødvendig for gjennomføringen av revisjonen, vurder om dette kan gis
uten individualiserende kjennetegn.
• Etter besøket
Internrevisjonen vil utarbeide en rapport som dere vil få til gjennomgang. Gå grundig gjennom denne og
påse at faktum og observasjoner er korrekt fremstilt. Internrevisjonen vil så rapportere tilbake til RHF og
RHF vil kunne ta kontakt med dere dersom det er behov for ytterligere oppfølging.
KONTAKTINFORMASJON – LEGEFORENINGEN. Dersom dere har ytterligere spørsmål kan dere ta kontakt med:
Siri Næsheim, Spesialrådgiver, siri.naesheim@legeforeningen.no eller Pål Alm Kruse, Spesialrådgiver, Pal.alm-kruse@legeforeningen.no
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Rettighetsvurdering og
felles henvisningsmottak
til psykiatrisk helsehjelp
Legekunsten har vært i kontakt med to personer for å
få svar på hva som er nytt rundt rettighetsvurdering i
rammeavtalen med avtalespesialister. Vi har også spurt
om hva som er eventuelle fordeler og ulemper med
felles henvisningsmottak - og hva som står igjen før
teori blir satt i praksis.
Elin Ulleberg er psykologspesialist
og klinikksjef for Klinikk for Psykisk
helsevern hos St. Olavs hospital HF.
Hun har tidligere jobbet som sek
sjonssjef ved Nidaros DPS som ligger
vegg-i-vegg med akuttposten på Øst
marka. Legekunsten ville gjerne høre
med klinikksjefen hvordan DPSene
forholder seg til saken om felles
henvisningsmottak i psykiatri.
Hvordan blir dette med felles
henvisningsmottak for DPSene?
Det ønsker vi velkommen. Bedre og
tettere samarbeid mellom sykehus og
avtalespesialister har igrunn vært en
sak i flere år. Dette er en løsning som
kan gi bedre samvirke oss imellom.
Hva er egentlig fordelene da?
Det viktigste er vel at pasienter
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med rett til behandling blir priori
tert og fordelt deretter. Det er også
viktig med hensyn til at vi forvalter
offentlige midler. Videre kan det
tenkes at det også kan gi organisa
toriske fordeler ved at de som skal
vurdere og fordele pasienter nå har
et større mulighetsrom ved at man
kan henvise pasienten enten til DPS
eller en gitt avtalespesialist. Ulike
behandlere kan ha ulik praksisprofil
eller særkompetanse. Et formalisert
samarbeid mellom spesialister på
sykehus og i avtalepraksis kan bedre
pasientflyten i alle retninger.
Hva er det som må til for at dette
skal blir bra?
Det har jo vært en del forskjellige
systemer som har levd hver sine
liv. Vi må ha gode felles løsninger

Elin Ulleberg (Foto: St. Olavs hospital HF)

for samarbeidet. Akkurat nå er vi i
startgropen - det vil være viktig å
inkludere representanter fra de ulike
aktørene for å sikre at løsningene
blir best mulig. Nå er det for
eksempel vanskelig for DPS og vite
hvilke avtalespesialister som gjør
hva og hvor mye kapasitet de har til
en gitt tid. Når det er vanskelig for
oss i dag kan man jo bare tenke seg
hvor vanskelig dette har vært for
brukerne.
Siste spørsmål - har du blitt
vaksinert?
Nei, det har nok ikke blitt helt ennå.

Hva er det som nå er nytt rundt
rettighetsvurdering i ramme
avtalen?
Det er akkurat det som er helt
nytt. Teksten som nå er inkludert i
avtalen ble signert før jul og så var
1. Mars en slags startdato. Likevel
er det nok en del som gjenstår før
alt er satt i praksis og fungerer slik
det er tiltenkt. Det må være en viss
overgangsfase mellom gammel og
ny ordning.

Nidaros DPS (Foto Erlend Frøland)

Bente Øvensen (foto privat)

Når Legekunstan får kontakt
med Bente Øvensen sitter hun i
Stavanger og arrangerer digitalt
kurs for LIS i psykiatri. Selv er hun
spesialist i psykiatri og sitter som
styremedlem i PSL. Grunnkursene
i psykiatri arrangeres digitalt som
mye annet om dagen. Det er litt
spesielt sier Øvensen - man har jo
fulgt de samme LIS-ene over tid,
og det er tydelig at man mister noe
ved digital gjennomføring. Hun har
snakket med forelesere i andre kurs
som merker det samme - og det er
sikkert flere av leserne våre som kan
kjenne seg igjen.

Jeg tror jeg trenger en forklaring av
felles henvisningsmottak også hva
er det egentlig?
Et vilkårlig distriktspsykiatrisk
senter (DPS) vil normalt ha hatt et
eget henvisningsmottak for alle
henvisninger som kommer inn.
Innsendte henvisninger blir rettig
hetsvurdert og fordelt videre til
ulike behandlere basert på visse
vilkår. Nå er det meningen at alle
henvisninger til poliklinisk behan
dling hos spesialister i ett bestemt
opptaksområde sendes til samme
mottak.
Hvorfor er det en fordel?
Fordelen gis først og fremst til
alle pasientene. De har krav på
en vurdering av sine rettigheter
til helsehjelp. Når de blir henvist
direkte til en avtalespesialist så
blir de vurdert i henhold til en
prioriteringsveileder, men de har
ikke blitt rettighetsvurdert til nå.
Rettighetsvurdering som konsept
er noe som har blitt praktisert i
spesialisthelsetjenesten i mange år.
Før var det mindre systematisk. Det
dreier seg om å ivareta pasientens
interesser og rettigheter.
Er det en fordel for
avtalespesialistene da?
Man kan jo si at man mister mulig
heten til selv å vurdere pasientene
opp mot hvem som har best nytte
av behandling innen sin egen
praksisprofil. Om det er noe direkte
fordel for avtalespesialistene i
psykiatri er vanskelig å si. Det kan
jo være en fordel å slippe arbeidet
med å vurdere, svare og sende
avslagsbrev på henvisninger - som i
dag tar opp en del tid.

Den måten å gjøre det på har jo også
ført til at pasientene må søke rundt
flere plasser og lete opp behandlere.
Det er uverdig og belastende.
Når er dette systemet oppe og går da?
Det er litt som gjenstår. Dokumentflyten er et avgjørende moment.
Man må ha systemer som kan
kommunisere over nett - der er nok
Norsk Helsenett en viktig aktør hvor
henviser kan sende melding som kan
lastes ned i ulike journalsystemer.
Det er jo veldig mange forskjellige
systemer i bruk. I sykehusene på øst
landet bruker de DIPS eller DIPS arena.
I midt-Norge brukes Doculive og snart
den nye felles Helseplattformen. Selv
har jeg noe som heter PsykBase.
Dette høres ut som et tema for
en kommende reportasje i Lege
kunsten. Hvem tror du blir de
neste spesialistene som får felles
henvisningsmottak da?
Det er ikke nødvendigvis noen andre
spesialiteter der det blir aktuelt.
Grunnen til at det måtte en slik
ordning til for psykisk helsevern var
at behovet for behandling var mye
større enn tilbudet - samtidig som
at det ønsker må vurderes opp mot
faktisk behov. Man kan for eksempel
få veldig mange henvisninger i året,
samtidig som man bare har kapa
sitet til noen få nye pasienter. Hvis
jeg skulle rettighetsvurdert alle
hadde det oppstått et problem rundt
hvordan man skulle løst saken for
de som ble vurdert å ha rett til be
handling - men samtidig ikke hadde
kapasitet til å behandle eller utrede.
Det er relativt mye lengre og ved
varende pasientforløp i psykiatrien
eller kirurgien.
Har du blitt vaksinert?
Nei, men det siste nyhetsbrevet fra
Frøydis var jo en gledelig overrask
else [red.anm.: Nyhetsbrev fra PSL
den 8. mars]. Det er vel ikke satt noen
dato ennå, men kanskje det er lov å
håpe på at alle er blitt vaksinert til
over påske? Vi opplevde vel i HSØ
at psykiatrien nærmest ikke var blitt
påtenkt i starten, mens i Stavanger
er flere av psykiaterne ved SUS
vaksinert.
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Med takst og tone!
Helfo er Helsedirektoratets ytre etat. Helfo forvalter
36 milliarder kroner årlig. Dette omfatter oppgjør fra
folketrygden, med refusjon både til behandlere og
pasienter. Helfo har et samfunnsoppdrag knyttet til å
ivareta rettigheter, informere, og gi veiledning. Vi har
snakket med Torill Nydal, seniorrådgiver i Helfo. Hun
holder blant annet kurs om regelverk og takster, og har
nylig sendt ut informasjon til nye LIS1 i kommunene
om Helfo og taksering.

Hvordan har det vært i Helfos
hjørne det siste året?
Det siste året har det vært veldig
mye rundt korona. Det har kommet
mange nye takster i forbindelse med
dette, som i særlig grad er tenkt
brukt for allmennpraktiserende
leger og utvidede takster for
e-konsultasjoner, sier Torill Nydal.
Hva er det som er nytt da?
Konsultasjon over telefon har kommet
inn under taksten e-konsultasjon,
men det betinger selvsagt at
kriteriene for hva en konsultasjon
innbefatter oppfylles. På helfo.no/
korona er det en egen side hvor leger
finner informasjon om regelverk
rundt korona, sier hun.
Er det noen spesielle endringer
som er spesielt relevant for avtale
spesialister?
Det dreier seg stort sett om endringer
når det gjelder konsultasjoner i den
nye digitale hverdagen. Avtale
spesialister må kanskje ofte gjøre
undersøkelser eller behandling som
ikke lar seg gjøre over nett. Samtidig
er det kanskje muligheter for
eksempelvis for psykiatere til å løse
mye via nettet, sier Torill.
Det er altså noen nye momenter i
Helfos nye hverdag. Som nyutdannet
lege benytter undertegnede
anledningen til å følge opp med
noen spørsmål som både kan
være relevant for gammel og ung.
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Som lege har man et kollektivt
forvaltningsansvar for folketrygdens
utgifter – og da må man kode riktig –
men det forutsetter også at man har
riktig kunnskap om koding. Nedenfor
finner du lenker til informasjon på
helfo.no om regelverk og takster.
Siden jeg ikke sendt inn oppgjør før,
har jeg fått innblikk i utbetalings
vedtak til en garvet kollega.
Hvordan skal jeg forholde meg til
“oversikten over takstbruk”?
”Oversikt over takstbruk” var en
informasjonsdel som ble innført etter
ønske fra legene i sin tid, men også
fra Helfo. Målet var å skape opp
merksomhet rundt takstbruk. Man
kan sammenligne seg med lands
gjennomsnittet og se om man ligger
over eller under sammenlignet med
andre.
Man kan drøfte om det er en
bestemt årsak til at man avviker fra
gjennomsnittet, eller om det ikke er
det. Noen har en slik praksis at det
lar seg naturlig forklare. Man kan
bruke informasjonen som grunnlag
for å enten drøfte selv, eller diskutere
sammen med kollegaer, sier hun.
Har du noen tanker rundt bruk av
app-er som hjelper med å finne
riktig takst?
Legetakstene er komplekse. Det er
du som lege som selv må selv må
avgjøre om det er riktig bruk av en
takst, eller ikke. Vi kan egentlig ikke

anbefale noe annet enn at leger
forholder seg til normaltariffen og til
regelverksinformasjonen på helfo.no.
Hvordan kan jeg kode riktig da?
Hun minner om at folketrygdloven
og normaltariffen er de viktigste
kildene til rett bruk av takstene.
-Dessuten finner leger god veiledning
og informasjon om takster og
takstbruk på helfo.no. Der finner du
blant annet sider om ”Bruk riktig
takst og regelverk” og ”Ofte brukte

som å få kontroll. Vi har fått gode
tilbakemeldinger på å sende ut slike
varsel. Helfo fører også statistikk
over lav bruk. Hvis en ny takst opp
rettes for et bestemt formål, og ikke
blir brukt, kan det være et tegn på at
Helfo gi mer eller bedre informasjon,
sier hun.
Et siste spørsmål – når blir det kurs
neste gang?
De neste kursene blir nok i for
bindelse med ”Våruka” til allmenn
legeforeningen. Den holdes fra
mandag til fredag den 26.- 30. april.
Som med mye annet det siste året,
blir også dette holdt digitalt. Under
Våruka blir det holdt grunnkurs og
heldagskurs. Ellers er det vanlig at
det også holdes kurs i forbindelse
med årsmøtet til PSL. Vi får håpe ikke
det blir digitalt det også, avslutter
Torill Nydal.

Ofte brukte
takster

Korona
informasjon

takster for lege”. Helfo sender også
ut nyhetsbrev på e-post, som alle
leger kan abonnere på via helfo.no.
Dessuten har Helfo en veilednings
telefon for helseaktører (23 32 70
40). Det er også nyttig å snakke
med erfarne kolleger når du er i
tvil om takster og regelverk. Vi
minner også om at det er viktig å
journalføre pasientkontakten på
en god måte, slik at det er enkelt å
forstå hvorfor en gitt takst er brukt,
sier hun

Hva skjer hvis jeg bruker takst på
feil måte?
-På helfo.no finner man informasjon
om hvordan Helfo kontrollerer
helseaktørene. Helfo sender
også ut spesifikk informasjon til
individuelle aktører. Slik informasjon
tar utgangspunkt i at en lege har
høy bruk av én bestemt takst, eller
at vedkommende plutselig har en
brå økning i bruken av en takst.
En slik individuell tilbakemelding
om takstbruk er ikke det samme

Normaltariffen
for avtale
spesialister

Kontroll av
helseaktører

Helfo
nyhetsbrev
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Påske QUIZ!
1. Fabergéeggene må nok være verdens mest
kjent påskeegg. Hvilke to menn var det som
bestilte disse til sine hustruer?
2. Påskelabyrinten fikk en nettversjon i
2007. I hvilket år ble World Wide Web
(«verdensveven») utviklet?
3. Disippelen Peter fornektet Jesus, slik den
russiske navnebroren hans vendte ryggen til
De fem stores prosjekt om å fremme russisk
klassisk musikk. Selv er hans balletter mest
assosiert med julen. Hvem?
4. I bibelen leser man at Jesus red inn i Jerusalem
på et esel. Hva kaller man avkommet til en hest
og et esel?
5. Jesus hadde flere følgesvenner hvis navn har
vært svært populære de siste år. Hva var det
mest populære guttenavnet i 2019?
6. I bibelen kan man fordype seg i Jesu mirakler
og guddommelige evner. En kritiker vil i dag
kunne lese dette som vrangforestillinger og
hallusinose. Hvilken sveitsisk psykiater kom
med begrepet schizofreni?

FASIT:
Kilde: Wikipedia. Nyhetsartikkel fra dagbladet. Statistisk sentralbyrå.

1: Tsar Alexander den 3. (1845-1894) og Tsar Nikolaj den 2.
(1868-1918) 2: 1989. Utviklet av Tim Berners-Lee ved fysikk
instituttet CERN i Sveits for bruk til intern informasjonsfrem
visning 3: Peter (Pjotr) Tsjajkovskij 4: Muldyr 5: Jacob/ Jakob
6: Eugen Bleuler (1857-1939) 7: Lam 8: Spedalskhet/ Hansens
sykdom/ Lepra, forårsaket av leprabasillen/ mycobacterium
leprae 9: Kit-Kat 10: Leif Juster og Liv Ullmann
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7. Mange barn gleder seg til å lete etter eggene fra
påskeharen. Det sies at myten om påskeharen
kan stamme fra en dårlig tegning av et annet dyr.
Hvilket dyr er dette?
8. Jesus skal ha utført en rekke mirakler, bla.
helbredet han flere «urene» menn. Hva kaller vi
denne tilstanden for i dag og hva er årsaken bak
tilstanden?
9. For mange er påsken en tid for ski, appelsin og
sjokolade, rettere sagt Kvikk Lunsj. Etter en årelag
strid vant KvikkLunsj en knusende seier mot en
sjokoladegigant. Hva heter denne sjokoladen?
10. Fjolls til fjells fra 1957 er en del av serien «Norske
klassikere» og ofte en del av påskeprogrammet til
NRK. Hvem innehar den mannlige hovedrollen?
Og hva heter den unge skuespillerinnen som
spiller gjest på hotellet?

SKREVET AV JULIE MORK AUNE
Julie jobber som LIS1 ved
St. Olavs hospital HF under
samme klinikk som redak
tøren i Legekunsten. Under
studietiden ved NTNU var hun
engasjert i Norsk medisin
studentforening (Nmf) og
andre organ for tillitsvalgt.
Vi får ha tillit til at fasiten
stemmer.

LEDIGE
LOKALER
FOR SPESIALIST

Lokalisert i Pilestredet Park 12A
(Gamle Rikshospitalet) har vi
ledig plass for spesialist med
avtale med Helse Sør-Øst. Vi er
6 (7) spesialister i hhv. kardiolog,
nefrolog, 2 endokrinologer, og
2 (3) gynekologer.
Vi har ledig lyse, innbydende og
praktisk innrettede lokaler hhv.
40 og 12 m2 fra 01.09.2021.
Vi kan tilby et hyggelig og
inspirerende fagmiljø, dyktige
helsesekretærer med godt
innarbeidede rutiner. I tillegg har
vi Furst tappestasjon (blodprøver)
mandag - torsdag.

Kontaktperson: Zoran Radunovic
Mobil: 412 43 659
Søknadsfrist: 01.05.2021

To franskinspirerte
Den 5. mars skriver Dagens Næringsliv i restaurantguiden om det de mener er landets
beste bistro. Le Bistro i Trondheim er inspirert av det franske kjøkkenet og et sted for
å nyte mat og vin med gode venner. De tar sikte på en atmosfære med lave skulde hos
gjestene. På menyen finner vi en leken 5 retter med nydelig vin, men også mindre retter
og middager - alt i lune omgivelser. Rettene som presenteres i denne utgaven kom på
menyen i januar 2021. Vel møtt! Håper vi ser deg her!
BLINI MED LØYROM
(nok til ca 25 stk)

Dette er den perfekte starteren før
nyttårsmiddagen. Så godt, så enkelt!
BLINIRØRE:

•
•
•
•
•
•
•

3 dl H-melk
300 g bokhvete
1 dl hvetemel
2 stk egg
20 g fersk gjær
50 g smør
1 ts salt

Bland melk, egg, gjær og smeltet
smør sammen.
Rør inn alt det tørre litt etter litt.
La dette stå å svelle til dobbel
størrelse før det stekes små blinipletter i tørr teflonpanne.
TILBEHØR:

Rørosrømme vispet og tilsatt salt
og sitron.
Finkuttet sjalottløk og gressløk.
Løyrom er perfekt som den er og
trenger bare å taes ut av boksen.

Begge rettene er perfekte startere og jeg anbefaler champagne.
For eksempel: Blanc de noir vintage 2012, Pol Roger
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&

til påsken

kropp
sjel

Langs byens eneste aveny finner du et lite stykke
Frankrike midt i Trondheim. Legekunstens faste
matspaltister blir en del av Le Bistro.

SJØKREPS MED
ESTRAGONEMULSJON, FENNIKEL
OG KREMET SJØKREPSSAUS
SJØKREPS

Blansjer den ferske sjøkrepsen i ca 20 sekunder
etter korrekt avliving. Ha dem direkte over i isvann.
Vri av hodet og knekk halen ut av skallet.
Skallet spares til saus.
Når man er klar for servering saltes halen lett og
stekes gyllen i rykende varm panne. Jeg steker
sjøkreps alltid bare på ene siden, har i en god klatt
med smør og lar den andre siden bare «kysse»
panna. Jeg legger så sjøkrepsen på et stekebrett,
heller stekesmøret over sjøkrepsen og lar den hvile
seg gjennom.
KREMET SJØKREPSSAUS

Oppskriften er skrevet ut ifra 10 stk sjøkreps.
Du trenger:
• 2 stk banansjalottløk
• 1 stk hvitløksfedd
• 1 dl hvitvinseddik
• 1 dl hvitvin
• 1 l melk
• 2 dl fløte
• 200 g smør
• Salt
• Sitron
Brun sjøkrepshoder og skall i en tykkbunnet og
vid kjele, rett før skallene er gyldne tilsettes løk og
hvitløk som får litt varme før hvitvinseddiken og
hvitvinen tilsettes. Reduser til halvparten. Tilsett melk
og fløte. La alt dette koke opp, sett ned platen og la
dette trekke minst en time. Sil av.
Kok opp sjøkrepssausen, og tilsett litt og litt smør
under omrøring slik at sausen tykner. Smak helt til
slutt til med salt og sitron.

ESTRAGONEMULSJON

•
•
•
•
•
•

2 stk egg
500 g olje
150 g estragon
250 g spinat
Sitron
Salt

Kjør olje, estragon og spinat sammen i en mixer til
en jevn masse på 70 grader i ca 10 min. Om ikke
mikseren din ikke har innebygd varme anbefales å
varme oljen til 70 grader først.
Sil dette gjennom et kaffefilter. Når all oljen har rent
fra seg er vi klare for å lage emulsjon.
Kjør sammen eggene på en stavmikser, hell så en tynn
stråle med estragonolje i eggene mens du hele tiden
kjører med stavmikseren. Tilsett olje til en tykk og fin
konsistens.
Smak til med salt og sitron. Ha emulsjonen i en
sprøytepose slik at den blir enkel og legge pent i skålen.
FENNIKEL
Kutt tynne skiver med mandolin, ostehøvel eller kniv.
Ha dem litt i isvann før servering.
AGURK
Skrell, del i to og ta ut innmat.
Kutt i passende fine trekanter.
EPLE
Kutt i tynne staver, hell over litt sitronjuice.
Pynt med brønnkarse om ønskelig
God påske!
Hilsen Mette og Martin
23

PÅSKENS
ANBEFALTE BØKER
Fartein Horgar anmelder i dette nummeret
13 boknyheter. Han er selv aktuell med en
romansuite på fem romaner om Norges rolle i
kolonitiden.

ROAR LØKEN

MICHEL HOUELLEBECQ

DE DANSK-NORSKE
TROPEKOLONIER

I NÆRVÆR AV
SCHOPEHAUER

Solum bokvennen

Solum bokvennen

Legg merke til tittelen på
Roar Løkens bok! Nettopp.
Dansk-norske! For første gang
utkommer en studie av imperiet
Danmark-Norge der også
Norges rolle i kolonitiden frem
heves. Forfatteren har gått opp
våre spor, fra Indias kolonier
til fortene på Afrikas gull- og
slavekyst, til våre karibiske øyer, i
dagens amerikanske jomfruøyer.
Han forfølger skip og mannskap,
guvernører og fotfolk, og viser koloniens liv, fra den
harde fødsel til gullalder, og frem mot nedgangstider og
nye tanker om kolonialisme og rasisme. Boken er resultat
av grundig kildestudium, og dette materialet er løftet
frem på en måte som gir håp om at den også kan få et
nedslagsfelt utenfor historiefaglige kretser. Vakkert!

Michel Houellebecqs bøker
etterlater ikke leseren uberørt.
Er han en spekulalt uti det
politisk ukorrekte, eller tvert
imot den som mest treffende
stiller diagnosen på samfunnet?
I årets utgivelse, «I nærvær av
Schopenhauer» tar han leseren
med til kildene for sin litteratur,
nemlig «Verden som vilje og
forestilling». Her finner han
en misantropi og en mangel
på optimisme som 100% korresponderer med hans
egen. Han finner også en kunstnerisk tilnærming til de
eksistensielle spørsmål, og trøst i en trøstesløs verden.
Han siterer Nietzsche på at Schopenhauer «har lettet
byrden ved å leve her på jorden», fordi «hele naturen er
en eneste grenseløs kraft uten mål eller mening».
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MARÍA GAINZA:

MENNESKET OG HAVET

SYNSNERVEN

Museumsforlaget

Cappelen Damm
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Årbøker som dette er jaggumeg
interessant lesning! Her foldes
smale interessefelt ut i full
bredde, og nerder glødende
opptatt av smale felt får utbre
seg om det de brenner for.
«Mennesket og havet» spenner
vidt, fra arkeologiske gravefelt
i middelalderens Bispevika i
Oslo, til nærstudier av kystkultur
knyttet til fiskerbondens liv frem
til 1960-årene, og til spenninger
om bord i hvalskuta 17de Mai på dens ferd fra Arendal til
langt nord i Stillehavet, den gang i 1843. Dette er norsk
lokalhistorie som angår hele kongeriket, og er herved
anbefalt.

En roman om kunst, om å
betrakte kunst, der store deler
av teksten er lærde essays om
kunst – kan det bli kunst av
slikt? Jada, om språket er godt
og formidlingsevnen god, og
forfatteren evner å sette dette
inn i en ramme av levd liv. Og
dette er nettopp kvaliteten ved
argentinske María Gainzas debut
roman. Hovedpersonen er, ikke
uventet, kunsthistoriker som
forfatteren selv, og som henne har hun et liv, et familieliv
og et kjærlighetsliv som humper og går, og ikke alltid
innfrir forventningene. Og denne tilværelsen, ganske
anonym, betrakter hun i lys av mestrene. Sånn får verk fra
verdenskunsten betydning og aktualitet i tilværelsen for
moderne mennesker. Rett og slett en strålende roman.

KURT AUST:

PÅL BERG SVENUNGSEN:

HJERTETS
MØRKE

EN KORT INTRODUKSJON
TIL KORSTOGENE

Aschehoug Forlag

Cappelen Damm Akademiske

Med åttende og siste roman om
seilskuta Christianus Quintus
har Kurt Aust gjennomført et
kjempeløft av en fortelling. I
forrige bok, «Skipet med det
onde øyet» var de underveis.
Nå er de fremme. Året er 1707,
og som alle andre som frekven
terte Guineakysten på den tida,
er formålet å handle slaver for
videresalg i Dansk Vestindia. Men
så, mens denne forbrytelsen
mot menneskeheten pågår fremfor øynene på hoved
personen, begynner folk i hans nærhet å dø på mystisk
vis. Kurt Aust er en kjenner av historien. Her retter han
et nådeløst lys mot virksomheten som skaffet Norge vår
første million og skapte vår mest feirede sjøhelt, Torden
skjold. Han er dessuten en snekker av gode krimgåter, og
maner frem et miljø og en atmosfære som ubønnhørlig
maler all menneskelighet til støv, og løfter frem hjertets
blendende fravær av lys. Velskrevet er det og.

Hva var egentlig korstogene?
Hvem reiste? Hva førte disse
masseherjingene til for forholdet
mellom den kristne verden, og
den islamske? Dette, og mye
mer gir Pål Berg Svenungsens
bok svar på. Det startet med
pave Urban som på et konsil i
1095 rapporterte om overgrep
som den kristne menigheten
i Jerusalem ble utsatt for. Tre
år etter stormet korsfarere
Jerusalems murer. Det skulle komme flere korstog, og
snart var enhver «kjetter» legalt mål. Også kong Sigurd
la i vei under kristent banner, og på vei til Konstantinopel
massakrerte han enhver som ikke lot seg døpe. Avhengig
av hvilken leir man tilhører, har korstogene vært forstått
som forbilledlig misjonsvirksomhet eller forkastelig
pervertering av religionen. Denne kortfattete innføringen
kaster lys over et myteomspunnet fenomen.
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KARI J. SPJELDNÆS:

DAR KVALSHAUG:

Aschehoug Forlag

ARI. BOHEMEN
OG BØKENE

Kari J. Spjeldnæs’ bok med den
undertittel «En liten bok om
store opplevelser» belyser de
mange aspektene ved det å gå på
bærtur i bøkenes verden. I tillegg
til å være en hyllest til tilfeldig
lesning, lese på skrå, lese høyt og
lavt, lese uten annen grunn enn
at det gjør så godt, leverer hun
eksempler på hvordan det å hengi
seg til det skrevne ord har blitt
oppfattet gjennom historien. Her
er kapitler som omhandler lesingens effekt på hjernen, på
kroppen, og, ikke minst, den generelle følelsen av velvære
ved å hengi seg til noe som i bunn og grunn ikke er nyttig.
Nyttig? Allerede 300 år før vår tidsregning sa den greske
dramatikeren Menander: «Den som kan lese, ser dobbelt
så godt». Så det! Og en til, denne om hva en god tekst gjør
med sin leser. I et brev til sin mann skriver Sofia Tolstoj
etter å ha lest «Krig og fred»: «Undertiden forekommer
det meg til og med som om det ikke er din roman som er
så god, men jeg som er så klok». Åh!

Jeg var aldri noen tilhenger av
Ari Behns forfatterskap. Kanskje
skygget hans offentlige personae
for kunsten. Nå er han gått over
i de unge dødes rekker, og så
har Vidar Kvalshaug skrevet bok
om han. Allerede i sin første
uke på markedet skapte «Ari.
Bohemen og bøkene» rabalder.
Hvilken side man havner på i
kampen om boka ser ut til å bero
på hvilken side man sto på i sitt
bekjentskap med Ari Behn. Det
er underlig, for Kvalshaugs bok er en sober og lavmælt
undersøkelse av forfatterskapet. Han leser det opp mot
det levde livet, som han i perioder var tett på. Han ser
forfatteren og kunstneren i lys de litterære idealene
(først og fremst Hemingway og Jack Kerouac), og han ser
svært godt mennesket bak den destruktive myten. Dette
er en kunstnerstudie som kommer tett på kunstneren og
mennesket, uten å gå vill i det private. Boken kommer til
å bli stående som et viktig referanseverk.

LESE

ERLEND LOE:

FORHANDLE MED
VIRKELIGHETEN
Cappelen Damm

Erlend Loes bok er en finurlig
diagnose av forfatterens nye
lidenskap. Han har alltid syklet,
men å sykle på ett hjul åpnet
en ny verden. Kanskje til og
med en ny verdensanskuelse. I
boka følger vi ham fra de første
forsøk og fall, til han fyker i
oppoverbakke, med største
selvfølgelighet. Det går gjennom
skog og mark, og midt i trafikken
med hele tretten km/t. Sykkelen får sjel og personlighet.
Den gjør ham ydmyk. Ja, forelsket. Og den lokker frem
livsvisdom hos en forfatter som stilt overfor en så
unnselig konstruksjon som en enhjulet sykkel jo er, viser
seg som litt av en filosof. Til å humre seg fillete av.
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Cappelen Damm

THURE ERIK LUND:

FRANKFURT
Aschehoug

Tja, hva skal man si om «Frank
furt», annet enn at den er den
særeste lesefesten undertegnede
har vært med på. Forfatteren,
som fikk en roman utgitt på tysk
i 2019, hadde som mange andre,
tatt turen til bokmessa for å hilse
på forlegger og oversetter, kanskje
også på publikum. Men mens
vi andre kom med fly, kom han
med bil, en Citroën DS 74-modell.
Via utallige omveier ankom han i tide, og om mange av
disse avstikkerne handler boka. Den er i det hele tatt en
roman om avstikkere, sidehistorier, bakgrunnshistorier,
ved- og uvedkommende historier, sanne og garantert
usanne historier; men først og fremst er «Frankfurt» en
roman om hva som foregår i hodet på en forfatter som er
noe utenom det vanlige. Og det sa jeg visst ikke: Den er
kjempemorsom.

ARNGEIR BERG:

ANDREW P. KROGLUND:

TÆRNES MAGISKE KRAFT

TERMOSTAT

Communicatio
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Solum Bokvennen

Med «Trærnes magiske kraft»
tar forfatteren leseren med
på en «vandring i mytologi
og folketro». Her møter vi
igjen askeavkoket, 70-tallets
vidundermedisin som grunnet
manglende effekt snart gikk av
moten. Vi får en samisk myte
om foreldrenes uforstand og
to elskende ogsom går i døden
sammen, blir begravd på hver
sin kant, to bjørketrær som gror
opp fra gravene, og tretoppene som vokser sammen, et
eventyr som vi interessant nok finner igjen i alt fra skotsk
folkemusikk og gassiske eventyr. Og vi får en innføring
i seljas helbredende saft, som ikke bare i folketroen
har effekt, men i den rene skjære virkelighet. Barken
inneholder nemlig salicylsyre. For ikke å snakke om eplet.
Selveste kjærlighetsfrukten, direkte foranledning til
syndefallet. I Osebergskipet, får vi vite, ble det funnet en
bøtte med ikke mindre enn 54 villepler. Om dette og mye
mer beretter Arngeir Bergs nydelig bok.

Snart eter vi syntetisk kjøtt.
Stamceller fra ku ordner biffen.
Dette er bare et av tiltakene som
skal bidra til å vinne kappløpet
mot galopperende klimakrise.
Men er det nok? Om dette
altoverskyggende spørsmålet
har Andrew P. Kroglund skrevet
en bok som foreldre bør pugge,
om de skal ha troverdighet
når de går i dialog med husets
ungdom når denne kommer i
alderen til å kreve noe mer enn unnvikende svar. Boken
tar oss gjennom klodens mange klimaendringer, og viser
hvordan disse har nedfelt seg i folketroen, og han viser
hvordan de i forskjellige epoker har påvirket livet på
jorda. Den viser hvordan stigende hav på den ene side,
og forørkning på den andre, skaper klimaflyktninger, og
kan føre til krig. Forfatteren viser også til løsninger, men
legger ikke skjul på at det haster med å komme i gang
med bærekraftige tiltak.

HARUKI MURAKAMI:

Å FORLATE EN KATT. Hva jeg snakker om når jeg snakker om far
Oversatt fra japansk: Ika Kaminka
Pax

Haruki Murakamis essay er en illustrert flis på knappe 60 sider. Her deler han minner
om faren. For blodfansen er sikkert dette nyttig lesning, men nye lesere bør henvises
til fjorårets mesterverk, «Drapet på kommandanten». Essayet dveler for det meste
med farens erfaringer som soldat, og japanske styrkers usedvanlig brutal fremferd på
det kinesiske fastland (mesterlig skildret i «Trekkoppfuglen» (1999). Boken starter med
noe som kunne vært tatt rett ut av en murakamifiksjon: et barn (han selv) sitter på
bagasjebrettet på farens sykkel med en eske på fanget. I esken er huskatten. Den skal
de etterlate på en strand. Ved retur hjemmet, sitter katta på trappen og venter. Blir det
bedre?
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BYMISHANDLING
En satire i fire akter
DR. MED. EINAR BERLE:
Spesialist i gynekologi og utdannet innen
arkeologi og kunsthistorie. Han behersker
5 språk og har jobbet innen både psykiatri,
patologi, legevakt og maritim medisin.

Fig 1. Viktoria Terrasse med
Ruseløkkbasarene

Akt 1
Treff(u)sikre bomber
Det er 75 år siden andre verdens
krig tok slutt; fem år med tysk
okkupasjon var historie. Sammen
lignet med andre europeiske land
hadde Norge sluppet unna de store,
omfangsrike, krigsødeleggelsene.
Oslo, for eksempel, hadde bare vært
utsatt for to luftangrep, begge rettet
mot Viktoria Terrasse. Opprinnelig
et staselig boligkompleks, med all
tenkelig luksus og komfort, bygget
over en lang arkaderekke, bueganger
som utgjorde «Ruseløkkbasarene»,
med markeder, handelsboder, ja
sågar frysebokser til utleie for byens
borgere (Fig 1). Victoria Terrasse
ble efterhvert overtatt av staten,
nærmere bestemt av politiet.
Under krigen ble hjemmelig norsk
politi kastet ut av hemmelig tysk
politi - Gestapo. I 1942 og 1944 ble
naziredet forsøkt bombet av engelsk
flyvåpen. Bombene traff imidlertid
ikke målet, men rammet i stedet
uskyldige sivile. Mer enn 100 døde.
Oslo kom relativt uskadet fra krigen
og var relativt intakt. Fra 1960 årene
og utover ble imidlertid hovedstaden
stedvis utsatt for brutal rivning
og rasering, i mange henseende
å sammenligne med målrettede,
ødeleggende bombardementer.

Akt 2
Med slegge og gravemaskin
Efterkrigstidens grå tristhet innebar
matmangel, rasjoneringskort,
potetbinge og koksfyring. Med 1950
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Fig 2. Vikariving godt i gang

– 60 årene fulgte en ny tidsånd,
preget av gryende optimisme.
I tillegg makt, penger og ikke
minst næringslivets krav om mer
«Lebensraum». Forretningslivets
ekspansjonsbehov fant gjenklang hos
en gruppe innflytelsesrike arkitekter,
som foraktelig omtalte Oslos 1800
talls arkitektur som grå, trist og
kjedelig; dessuten litt nedslitt. Merk
karakteristikken: «Litt nedslitt».
Det skulle bli nedrivningsmafiaens
tilbakevendende mantra,
ensbetydende med: Ikke
renoverbart, ikke reparerbart, ikke
verneverdig, derimot kondemnerbar
og riveklart; sistnevnte nærmest
som et akuttiltak. Riktig Schwung
ble det over osloraseringen på 1960
tallet. Denne gang ikke som fly
bårne bombeangrep, men anført av
bakkestyrker, bevæpnet med grave
maskiner, slegger og hakker. Det som
ikke var bombet under krigen, ble nu
hensynsløst rasert og revet. En form
for urbant selvmord. Hele bydeler,
ofte med bevaringsverdig arkitektur,
ble meiet ned og lokale miljøer
forsvant. Således ble området
nedenfor Viktoria Terrasse, inklusive
Ruseløkkbasarene rasert (Fig 2) og
erstattet av et grått, intetsigende

butikkompleks med sjarmløse
serveringssteder (Fig 3). Så godt som
hele Vika ble fraflyttet og revet, for
å gjenoppstå som en fullkontorisert
forretningsbydel. En spak, for
utbyggernes ører umusikalsk røst,
forsøkte seg med «Konserthus?»,
men ble initialt overhørt. Musikkens
venner fikk, efter noen tid, allikevel
endelig sitt ønske oppfylt. Det ble
konserthus, på en tiloversbleven
tomt, inneklemt over en ferdsels
åre og en parkeringsplass.
Akustikken var mangelfull; lyden fra
orkesteret nådde dirigenten med
tidsforskjell. Til tross for dette klarte
dirigentgeniet Mariss Jansons å

Fig 4. Det engelske kvarter
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Fig 3. Grått, trist og moderne

orkestrere Oslofilharmonien til topps
på musikkverdenens tinder. Men
akustikken i Konserthuset forble et
uløst problem. For Mariss Jansons
ble det som et sår som ikke ville gro.
Han glemte det aldri.
60 årenes riv og raséreri forplantet
seg til andre deler av byen. Bygg
herrer og utbyggere hadde kastet
sine kulturtomme blikk på flott,
høyst bevaringsverdig, byarkitektur.
På ønskelisten stod «Det engelske
kvarter» (Fig 4), ved Solli plass. Det
var i kikkerten eftersom det hadde
fått stempelet «Litt nedslitt». I likhet
med Viktoria Terrasse var også
dette opprinnelig et boligkompleks,
bestående av leiligheter med foran
liggende små haver, et engelsk trekk.
Selve arkitekturen var imidlertid
heller franskinspirert. Rivningen
var særdeles effektiv og sørget for
at Drammensveiens arkitektoniske
kontinuitet brutalt ble brutt. Plass
var blitt ryddet for enda et nitrist,
gråmuselig forretningsbygg,
Indexbygget ( Fig 5). Adjø Solli plass.
Forretningslivet var ikke alene om
byraseringen. Også styresmaktene
ville også ha en plass i solen

og da sentralt, svært sentralt.
«Empirkvartalet» hadde nettopp
en slik beliggenhet og kom
dermed raskt med på regjeringens
nedrivningsmeny (Fig 6). Kvartalet,
enestående i sitt slag, ble
erstattet med bygg, som i beste
stilforvirringsstil, Y- blokket seg inn

Fig 5 . Nytt bygg på gamle tomter

Fig 6. Empirkvartalet
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Fig 7. Y blokken
ypper seg

mot det Deichmanske bibliotek og
Trefoldighetskirken (Fig 7), et riktig
uestetisk syn.

Akt 3
Utakknemlig gavemottager
Et gammelt antikkens ordtak
advarer borgerne: « Pass deg for
grekere som bringer gaver». Med
en vri på ordspråket, kunne man
si noe sånt som: « Vokt deg vel
for å gi gaver til Oslo kommune».
Dessverre hadde Edvard Munch og
finanssterke japanere hadde vært
dumme nok til å gjøre nettopp det.
Munchs testamenterte kunstgave
til Oslo kommune ble i rørende
takknemlighet stuet vekk i flere
årtier. Først 100 år efter kunstnerens
fødsel ringte (vekker)klokken for
Oslo kommune. På tide med et
museum for Munchs kunst? Arven
efter Munch var nesten glemt.
Museum ble det omsider. Uhyggelig
sent åpnet i 1963 (sic). Museet
hadde dessverre en del ulemper.
Det lå på Østkanten, Tøyen. Det
var bygget i bare to plan. Det var
alt for lett ankomst med offentlig
transport, ja sågar med bil. Unødig
flott beliggenhet og omgitt av
helt overflødige grøntarealer. Like
ved, to konkurrerende museer,
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et zoologisk og et botanisk;
generende uheldig eftersom de
kunne avlede oppmerksomheten
bort fra Munchmuseet. Da det med
årene ble litt knapt med midler til
siste byggetrinn av museet, åpnet
en gruppe japanere pengesekken.
Igjen viste Oslo kommune
overstrømmende takknemlighet.
Som bevis på dette flyttet man like
godt Munchsamlingen fra Tøyen,
til et høyhus i Bjørvika, genialt
presset inn på en av områdets
minitomter (Fig 8). Dette var noe
helt annet enn falleferdige, til

dels utenlandsfinansierte lokaler
på Tøyen. Dessuten lå det mye
nærmere sentrum, ikke så langt øst.
Arkitekten var selvsagt ikke norsk.
Arkitekturen var genial, moderne
med knekk på toppen for å vise
at jordskjelv også forekommer i
Oslo. Vi er da med. Oslo ligger som
kjent over en gjennomgående,
seismisk kultursprekk. Her er ingen
grøntarealer, ingen distraherende
museer i nærheten, ingen
parkeringsmuligheter. Bygget,
som ikke må forveksles med
Operatunnelens luftetårn, har
utallige etasjer, slik at joggekledde
museumsbesøkende kan slenge
fra seg sparkesykkelen og fortsette
dagens trim, opp og ned trapper i
Munchtårnets 13 etasjer. For de ikke
trappejoggende anbefales kilometer
med rulletrapper og mengder av
heiser. Munch?

Akt 4
Litt av hvert museum
Stor var overraskelsen, da det efter
den ørkesløse Vika saneringen
ble funnet en gjenglemt tomt,
lokalisert til et rasert område
bak den usedvanlig verneverdige
Vestbanefassaden. Tomten formelig
skrek efter utbygning. Hva med noe
som byen egentlig ikke har råd til
eller noe som den strengt tatt heller
ikke har behov for. Oljemilliarder i
overflod gjorde valget enkelt: Bygg!

Fig 8. Operatunnelens
tredje luftesjakt
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Fig 9 . Heller bilparkering enn museums
utvidelse

Svi av noen milliarder? Forslaget
om et Plukkmuseum, «litt herfra
og litt derfra», ble oljeglatt vedtatt!
På visse betingelser: Bygget burde
være overdimesjonalt stort, stygt og
i stilmessig uoverensstemmelse med
omgivelsene. Og, for all del en ikkenorsk arkitekt.
To museer pekte seg ut som
leverandører til resttomtens
monsterbygg: Nasjonalgalleriet og
Kunstindustrimuseet. Nasjonal

galleriet hadde efter lang tids
Tull(in) ut og Tullin(n) krangel, tapt
kampen for å bruke Norges dyreste
parkeringsplass til museums
utvidelse, noe som ville vært fullt
mulig. Men man bygger ikke ut
et museum over en sårt tiltrengt
parkeringsplass (Fig 9). Dessuten var
bygget «Litt slitt». Det var, redsel
og gru, oppdaget litt mugg på en av
galleriets vegger. Det forelå derved
åpenbart et akutt behov for å få
samlingen i sikkerhet før museet
mugnet vekk. Var man først i gang
med museal flytteprosess, kunne
man fylle opp med noe annet en
malerier. Like godt å tømme det
utgamle Kunstindustrimuseet, et
av verdens eldste i sitt slag. Alt for
gammelt og dermed helt uegnet til
å fortsette som det det var bygget
som, et Kunstindustrimuseum. Bedre
å bruke utstillingsfientlige lokaler til
skolevennlig undervisningslokale.
Så, av sted med innholdet av tofullstendig brukbare museer til
Vika, hvor et selvlysende romskips
ligneende monsterbygg venter.

Trøsten får være at det, i henhold til
Oslo kommunes regel om museers
levetid, må fraflyttes eller rives
efter ca. 40 år, men før den tid hvis
man finner en muggflekk på en av
veggene.

Epilog
Ovenforstående er en politisk
ukorrekt lament over tapt miljø
og bykultur. Hvis vi er raske på
bevaringslabben, kan vi forhåpent
lig forhindre at Oslos usedvanlig
velfungerende kommunale
sykehus, Ullevål, blir nedlagt, revet
og erstattet med kommunegrå,
estetisk motbydelige boligblokker.
Ja for det er seriøse forslag om å
parsellere ut hele Ullevål sykehus
enorme arealer til boligtomter.
Dermed kan spekulanter tjene store
summer og Osloboere kan se langt
efter et av verdens aller fremste
akuttmottak og velfungerende
sykehus.
“Plus ça change, plus c’est la même
chose”

VI ØNSKER LEGESPESIALISTER
VELKOMMEN TIL MAJORSTUHUSET
Vi bygger og tilrettelegger flotte legekontorer
med topp teknisk standard.
Majorstua T-banestasjon • meget god parkeringsdekning
• biladkomst til døren • apotek og medisinsk laboratorium i bygget
• alle ønskelige servicefunksjoner i umiddelbar nærhet.

Majorstuhuset

M ajorstuhuset
Ta kontakt med oss: anne.grete@pwje.no • Tlf.: +47 913 22 075

Fig 7

Knutepunkt og landemerke

M AJORSTUHUSET

M AJORSTUHUSET
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Postboks 3011, Hillevåg,
4095 Stavanger

Regnskapogogrådgivningstjenester
rådgivningstjenester
Regnskap
forleger
legerogoglegespesialister
legespesialister
for

kontakt
ViVier erderderforfordegdeg- -ta takontakt

www.legeregnskap.no
www.legeregnskap.no
• Tlf:•71Tlf:5271
9752
0097 00

