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Bli Fast Giver

med din hjelp kan vi gjøre mer
I Haiti har vi arbeidet i 19 år, og første døgnet etter jordskjelvet
behandlet vi over 1000 pasienter. Det var kun mulig takket være frie
midler vi mottok før katastrofen.

Bli fast giver, og støtt oss månedlig med valgfritt beløp

© Mikkel Dalum/MSF

• Du redder liv som ellers ville gått tapt
• Du gir forutsigbar inntekt, og vi kan rykke ut når alarmen går
• Du er med på å sikre vår økonomiske uavhengighet, og vi kan jobbe der
behovet er størst, uten å ta hensyn til politiske og økonomiske interesser

Andre måter å støtte oss på:
FØDSELSDAGS -og BRYLLUPSGAVE - annerledes gaver
MINNEGAVE - hedrer avdødes minne
TESTAMENTARISK GAVE - en gave for livet
BEDRIFTSPARTNER – din bedrift kan hjelpe oss å
redde liv

RING 08898 eller
besøk www.legerutengrenser.no
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Når legen ikke forstår
hva pasienten sier
Det hjelper lite om leger kan første
hjelp dersom de ikke vet hvor
nærmestesykehus befinner seg.
Det kan få alvorlige konsekvenser når
pasienter havner i hendene på leger
som mangler en elementær forståelse av
norsk språk, kultur og helsevesen. Guro
Birkeland fra Norsk Pasientforening
forteller om leger som bokstavelig talt er
så bortreiste at de ringer henne for å få
vite hvor pasienten bør henvises. Mens
psykiater Stig Olsson refererer til leger
som fyller pasientjournalen med stan
dardfraser for å kamuflere at de ikke har
skjønt hva pasienten har forsøkt å si.
En undersøkelse som Statens helsetilsyn
foretok i 1999/2000 viste at kun 40 %
av sykehusene foretok utsjekk av refer
anser ved ansettelser for å kontrollere
legens faglige kompetanse, mens 10 %
foretok intervjuer. Totalt var det kun
28 % som både benyttet referanser
og intervju, noe som ellers er vanlig i
arbeidslivet. I kommunehelsetjenesten
var det enda verre; bare 3 % benyttet
både intervju og referanser.
I 2005 gikk Helsetilsynet ut og advarte
landets helseforetak og kommuner om
å stole blindt på papirer ved ansettel
ser. Helsetilsynet pekte blant annet på at
mange unnlater å levere inn originale
papirer dersom deres autorisasjon trek
kes tilbake. Det betyr at helsepersonell
«på rømmen» kan få jobb i et annet
land uten at et eventuelt tap av autori
sasjonen oppdages av en sløv arbeids
giver. Det er derfor ikke vanskelig å si
seg enig med fylkeslege Petter Schou
når han sier at arbeidsgivere må bli mye
tøffere i silingen av leger. Problemet er
at ingen så langt synes å ville gå lenger
enn å påkalle arbeidsgivernes gode vilje.
Tall fra Legeforeningen viser at antal
let utenlandske nye legespesialister øker
år for år, og er nå passert 50 %. Kun

47 av 127 nye spesialister i psykiatri i
2009 var norske statsborgere. EU ble
utvidet med 10 nye land i 2004. Fri flyt
av arbeidskraft er som kjent et av EUs
overordnede mål. Når EU utvides med
ressurssvake land faller samtidig mye av
kontrollen med leger fra disse landene
vekk, siden kravet om nasjonale tester
da må frafalles.
Diskusjonen om nasjonale fag- og
språktester har nå fått fornyet aktu
alitet. Spørsmålet er om slike tester
er rett medisin for å bøte på en godt
dokumentert unnfallenhet fra arbeids
givers side. En nasjonal språktest
avslører for eksempel ikke om legen
som utgir seg som psykiater i stedet
arbeidet som patolog i hjemlandet, og
at vedkommende til og med var en
elendig patolog. For å avdekke det, må
arbeidsgiverne sjekke om legen har en
fullgod utdanning, om autorisasjonen
er i orden, om legen kan snakke norsk
og forhøre seg med referansepersoner
(hvis man da klarer å gjøre seg forstått).
Det er verdt å merke seg at Helsetilsynet
i 2005 minnet om at arbeidsgiver kan
kreve språktest.
Vi ønsker ikke med dette nummer
av Journalen å henge ut enkeltleger
eller legegrupper, eller ta til orde for en
proteksjonistisk holdning. Selv om vårt
tema er svært sensitivt, og medfører
en risiko for å bli tatt til inntekt for
strømninger og grupperinger vi over
hodet ikke ønsker å bli assosiert med,
er det slik Stig Olsson påpeker; selv om
legene er sårbare er pasientene enda mer
sårbare.
Mens vi venter spent på en helhet
lig politikk på dette vanskelige og
uoversiktlige feltet, og enda en opp
stramming av de ansvarlige, får vi håpe
at det ikke skjer noen dødelige feil fordi
legen ikke forstod hva pasienten sa.

Annonser for bistand. Journalen har i denne utgaven stilt annonseplass
til kostnadsfri disposisjon for et utvalg norske bistandsorganisasjoner.
Ettertrykk og elektronisk videredistribusjon kun tillatt etter særskilt avtale.
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■ En undersøkelse utført av Stefan Kutzsche, ■ En av Oslos mest erfarne psykiatere,
viser at leger utdannet utenfor EØS har
mangelfull innsikt i norsk kultur, i tillegg til
språkproblemer som vanskeliggjør samar
beidet med både kolleger og pasienter.

med lang erfaring i å veilede fremmed
språklige leger, peker på en rekke
problemer som følge av til dels store
språk- og kommunikasjonsproblemer.

Psykiater roper
varsku om
språkproblemer
AV PER HELGE MÅSEIDE

Mer veiledning. Stig Olsson, som
de siste to årene har vært alderspen
sjonist, mener psykiatrien må ta inn
over seg at fremmedspråklige leger
trenger mer veiledning enn andre.
Psykiateren har lang og tung erfa
ring både fra ulike distrikspsykia
triske sentre (DPS) og fra psykiatrien
i Aker sektor (Gaustad sykehus
m.m.). Han har opplevd økningen
av fremmedspråklige leger, fra 1975.
Mens denne økningen var moderat
på 1990-tallet, betegner han den
som «dramatisk» fra år 2000.
– Språkproblemene i psykiatrien
er et skjellsettende problem som må
tas veldig alvorlig, og som utfordrer
veiledningssystemet, sier han.

plan og for veiledningssituasjonen.
– Kliniske veiledere må sørge for å
se pasientjournalen hele tiden og ved
selvsyn vurdere kandidatens funn.
Ofte finner man da misforståelser
som tegn på språkproblemer. Et
kjennetegn kan være at kandidaten
nærmest utelukkende benytter seg
av unyanserte standardfraser og
sjablonger, mens den varmen og
atmosfæren som normalt er til stede
under en psykiatrisk konsultasjon er
fraværende i journalen, sier han.

Patriarkalsk kultur. Også kultur
forskjeller kan gjøre seg gjeldende i
konsultasjonene med pasientene.
– En psykotisk pasient er avhengig
av en behandler som evner å lytte etter
innholdet i det personen forsøker å
si. En patriarkalsk behandler vil lett
avvise pasientens fortelling og i stedet
Kontaktproblemer. Olsson forteller lukke munnen på vedkommende. I
at mens kandidater med nordisk stedet «tyter» da vrangforestillingene
språkbakgrunn stort sett er «på ut i nabolaget, hos familien og hos
plass» språklig og faglig innen en viss pleiepersonalet. Dermed kan det lett
innkjøringsperiode, er ikke dette på bli strid og «ord mot ord» innad hos
samme måte tilfellet med de frem personalet, som opplever pasienten
medspråklige.
helt ulikt, sier han.
– Leger med dårlig språklig bak
grunn har problemer i kontakt
– I hvilken grad har fremmed
etableringen med pasienter. Noen språklige også faglige problemer?
kan vinne fram med et vinnende
– Det er ofte ingen store problemer
vesen, mens påliteligheten av den innen den somatiske delen av yrke
psykiatriske undersøkelsen lider, sier sutøvelsen, som medisinering etc.
han. Olsson mener dette skaper store Men som psykiater må man høre på
utfordringer for pålitelig behandlings pasientens forvirrede tale, og kunne
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sette dette på plass i eget hode før
man gir respons til pasienten. Det
krever gode språkferdigheter, sier
Olsson.
Han peker på at disse problemene
ikke er nye, og at de heller ikke bør
være ukjente for myndighetene.
Samtidig ønsker psykiateren å peke
på at utdanningskandidatene selv
oftest gjør så godt de kan i en for
dem vanskelig situasjon.
– De er i en sårbar situasjon. Men
pasientene er enda mer sårbare, sier
han.
Veiledes ut. Olsson forteller at i
noen tilfeller er språk- og kommu
nikasjonsproblemene så store over
tid, at man anbefaler kandidaten å
slutte, og i stedet begynne i de deler
av medisinen hvor språk og kom
munikasjon er mindre viktig enn
i psykiatrien. Selv om dette skjer
sjelden, og gjerne i forbindelse med
de såkalte ½-årsevalueringene, er
fremmedspråklige klart overrepre
senterte.
– Tallene er små. Og noen vil nok
si at vi er for snille her, sier han.
Kommet for å bli. Stig Olsson mener
vi bare må ta inn over oss at vi har fått
en ny gruppe landsmenn i psykiatrien
som er kommet for å bli.
– Men vi må legge til rette for at de
krever mer innsats i veiledningen, og
tilsvarende økte ressurser, sier han. ■

Bekymret for
kvalitetssikring
Medisinsk fakultet mener kvalitetssikringen av
utenlandske leger som vil jobbe i Norge ikke er
god nok. De mener problemet er en trussel mot
pasientsikkerheten.
morsmål enn norsk, gjennomføre
kurs i norsk språk og kommunikas
jon samt et såkalt fagspråkkurs og
Temaet var nylig gjenstand for deretter avlegge en medisinsk fag
debatt i Tidsskrift for Den norske prøve (stasjonseksamen) ved Det
legeforening (Tidsskriftet). Lege medisinske fakultet i Oslo. Deretter
og medisinsk redaktør
må de gjennomføre
i Tidsskriftet, Michael
kurs i såkaltenasjonale
Bretthauer, satte før
fag, der oppbygging
jul fokus på manglende
av helsetjenesten, kul
språkkunnskaper
i
turforståelse, helse- og
lederen «Forstår du
sosialrett, rettspsykia
meg?». Her fortalte
tri, samfunnsmedisin
og håndtering av lege
han selv om sine første
midler inngår, Kurset
erfaringer som uten
arrangeres på oppdrag
landsk lege på vakt på
fra
Helsedirektora
et norsk sykehus uten
tet ved et samarbeid
tilstrekkelig norskopp
læring bak seg. Han Finn Wisløff, dekanus mellom de fire medi
mener språkopplæringen ved Det medisnske
sinske fakultetene.
av leger fra EU/EØS- fakultet i Oslo, synes
– Jeg mener at også
ordning ikke
land ikke kan overla dagens
leger
innenfra EU/
fungerer godt nok.
tes til arbeidsgiver slik
EØS-området bør til
praksis er i dag.
bys kursene og dette
har vi tatt opp med
Full støtte. Dekanus ved Det Helsedirektoratet flere ganger.
medisinske fakultet i Oslo, Finn Vi er skuffet over at vi ikke har
Wisløff, gir sin fulle støtte til fått noe respons. Vårt inntrykk
Bretthauer. I dag er det bare leger er at direktoratet har en juridisk
med eksamen fra land utenfor holdningtil dette der de vektlegger
EU/EØS som testes bredt før de kandidatenes rettigheter fremfor
får norsk lisens. Leger fra EU/ hensynet til pasientene, sier Wis
EØS-land som Bulgaria, Romania, løff og legger til at det er spesielt
Ungarn, Polen, Slovenia og de bal bekymringsfullt at psykiatrien har
tiske stater blir derimot ikke testet den største andelen utenlandske
før de får norsk autorisasjon.
leger.
– Nei, de blir ikke det. Og det
– Dette er jo en av de mest kom
bekymrer oss. Leger fra land uten munikasjons- og språkfølsomme
for EØS testes grundig, men dem spesialitetene og hvis statistikken
er det færre av. Den største gruppen det her vises til stemmer, er det en
utenlandske leger kommer fra EU/ bekymring, sier Wisløff og under
EØS-området. Arbeidsgiver har streker Bretthauers konklusjon i
ansvaret for å kvalitetsikre språk Tidsskiftets innlegg.
kunnskapene hos denne gruppen,
– Bretthauer peker på at det ikke
men det fungerer ikke godt nok, bare er en trygghet for pasientene
dessverre, sier Wisløff til Journalen. at språkkunnskapene er tilstrek
kelige, men at dette også er en
Skuffet over direktoratet. Leger trygghet for legene. Nettopp for
med eksamen fra land utenfor å beskytte dem fra uheldige hend
EU/EØS må, dersom de har annet elser. ■
AV CHARLOTTE LUNDE

«

Språkproblemene i
psykiatrien er et skjell
settende problem som
må tas veldig alvorlig,
og som utfordrer
veiledningssystemet.
STIG OLSSON, psykiater
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Norsk Pasientforening er bekymret
Noen leger har så dårlig
kjennskap til sitt lokale
helsevesen at de tar
kontakt med foreningen
for å spørre hvor de bør
henvise pasienten.
Taking av kreftprøver er
blitt forsinket med mange
måneder fordi legen ikke
har visst hvor prøvene
kunne utføres.

videre pasientbehandling. Språket er
så dårlig at problemstillingen i hen
visningen ikke er mulig å forstå, sier
Birkeland

«

AV PER HELGE MÅSEIDE

Generalsekretær Guro Birkeland, sier
de har hatt flere saker som involv
erer utenlandske leger med dårlig
kunnskap om norsk språk, kultur
samt manglende kjennskap til det
norske helsevesenet.
– I én sak er det rett og slett kom
plett umulig å forstå henvisnings
skrivet som skal danne grunnlag for

I én aktuell sak
er det rett og
slett kom
plett umulig å
forstå henvis
ningsskrivet
som skal danne
grunnlag for
videre pasient
behandling.
Guro
Birkeland,
generalsekretær
Norsk Pasientforening

Rammer innvandrere. Birkeland opp
lyser at språk- og kulturproblemer kan
gå særlig ut over innvandrerpasienter
og kvinner.
– Noen med annen kulturbakgrunn
føler ofte en større lojalitet til legen og
blir hos fastleger som andre pasienter
ville søkt seg vekk fra. Kvinner som
har spørsmål om fødsler, amming,
samlivsproblemer eller vold i hjemmet
rammes særlig sterkt av manglende kul
turkompetanse.
Birkeland mener det faktum at leger
som mangler kunnskap om norsk
språk, kultur og helsevesen har fastlege
hjemmel, viser at det er for dårlig kon
troll av legens kompetanse. – Den
sentrale koordingeringsfunksjonen en
fastlege har, kan ikke ivaretas uten en
slik kunnskap, sier hun.
– Vi har også møtt aldrende sven
ske leger som har fått stillinger i Norge
uten å ha noen systemforståelse av det
norske helsevesenet. Noen av dem har

selv bedt oss om råd om hvor de skal
henvise pasientene videre. Det har
hendt at vi har måttet ringe rundt for å
finne nærmeste aktuelle spesialist, som
godt kan befinne seg på lokalsykehuset
like ved, sier Birkeland.
Bekymret for samhandlingsreform.
Birkeland sier hun er bekymret for at
Samhandlingsreformen kan gjøre for
holdene enda verre.
– Noen kommuner ansetter ufaglærte
dersom rekrutteringen er vanskelig.
Samhandlingsreformen legger opp til
at mer av behandlingen skal ut i kom
munene. Mangelfulle krav til grunn
leggende kompetanse vil da få større
konsekvenser, sier hun, og etterlyser et
større ansvar hos arbeidsgiver for både
å sjekke ut legene i forkant mht kom
petanse og lære dem opp etter at de er
ansatt.
Norsk Pasientforening er en uav
hengig organisasjon, finansiert av
Stortinget, som arbeider for pasienters
rettigheter. Foreningen fremmer klage
saker, løser problemer og håndterer
vanskelige situasjoner for pasienter og
pårørende. ■

BEHANDLING AV RUSPROBLEMER
• Klinikken er en del av spesialisthelsetjenesten innen rusbehandling i Helse Sør-Øst
• Den primære målgruppen er voksne kvinner og menn med alkohol- og tablettproblematikk
• Kartlegging, diagnostisering, motivasjonssamtaler, individualiserte behandlingsplaner
• Poliklinisk behandling og eventuelt innleggelse
• Behandlergruppen består av leger, psykologer, psykiatriske sykepleiere og sosionomer
Ansvarlig lege: Tom Vøyvik

Stiftelsen

Incognito Klinikk
A p a llø k k v e i en 8, 0956 O sl o
ko n ta k t@i n co g n i t o . n o
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– Arbeidsgiverne må bli tøffere!
Fylkeslege Petter Schou
i Oslo og Akerhus
ønsker seg en hardere
linje fra arbeidsgiverne
for å sikre at søkere til
legestillinger holder
mål.
AV PER HELGE MÅSEIDE

– Dette er små tall, og vi fører
bevisst ikke noen slik statistikk,
sier han.
Samtidig peker Schou på at
de sakene han får på sin skrive
pult er så ulike at det er vanske
lig å generalisere. – Vi har også
problemer med leger utdannet
i Norge, sier han, og opplyser at
mange av legene fra land utenfor
EØS-området, og som har vært her
i mange år, opprinnelig er kommet
inn via Sverige eller et annet nor
disk land.

Fylkeslegen er svært tilbakeholden
med å peke på gruppekarakteristika
som opprinnelsesland eller utdan
ningsland hos leger som kommer
i tilsynsmyndighetens søkelys i
ulike typer klage- eller tilsynssaker.
Schou er helt klar på at han ikke
ønsker å bidra til å stigmatisere
utsatte grupper.

Truer med språktest. Etter at
språktesten for utenlandske leger
fra EU/EØS-landene ble avvik
let, er ansvaret for å kvalitetssikre
disse legenes språkferdigheter i
sin helhet overlatt til arbeidsgiver.
Fylkeslegen legger ikke skjul på at
han mener at mange arbeidsgiv
ere tar altfor lett på arbeidet med

å kvalitetssikre legenes språkfer
digheter.
Må bli tøffere. – Arbeidsgiverne må
stille strengere språkkrav. Her må de
bli mye tøffere, sier han. Riset bak
speilet, er å gjeninnføre språktesten,
slik også dekanus Finn Wisløff og
professor i anatomi Erik Rinvik
tok til orde for i et debattinnlegg i
Tidsskrift for Den norske legeforen
ing:
– Hvis arbeidsgiverne ikke
tar dette mer på alvor, bør myn
dighetene vurdere å innføre en
språktest pånytt, sier Petter Schou.
Han vil også ha en tøffere linje
overfor de utenlandske utdan
ningsinstitusjonene.
– Man burde stille mye strengere
krav til godkjenning av legeutdan
ningene ved utenlandske fakultet,
spesielt utenfor EU/EØS-området
og USA, sier han. ■

Petter Schou,
fylkeslege i Oslo og
Akershus.

Direktoratet starter gjennomgang
I en undersøkelse i 1999–2000 fant Helsetilsynet at 28 % av sykehusene og
bare 3 % av kommunene oppga at de innhentet referanser og gjennomførte
intervju ved ansettelse av helsepersonell.
Helsedirektoratet har nå igangsatt en gjen
nomgang av de ordninger som gjelder for å
sikre at alle som ansettes i norske helsetjen
est, uansett utdanningsland, har de kvali
fikasjoner som er nødvendige for å arbeide
faglig forsvarlig og i tråd med god praksis.
Kvalitetsproblem. – Det er riktig som
dekanus ved Det medisinske fakultet,
Universitetet i Oslo, Finn Wisløff påpeker,
at det er et kvalitetsproblem når leger
fra EØS-land arbeider i Norge uten å
beherske norsk språk og uten tilstrekke
lige kunnskaper om norsk helsesystem,
skriver Otto Christian Rø, avdelingsdirek
tør i Helsedirektoratet, i en e-post til Journalen. – Dette har særlig blitt aktuelt etter
den siste EU-utvidelsen (da 10 ny land ble
medlemmer; Slovenia, Ungarn, Slovakia,
Tsjekkia, Polen, Litauen, Latvia, Estland,
Kypros og Malta. Red. anm.).
Utenfor EØS. For leger med utdan
ning utenfor EØS-området gjelder en

egen tilleggskravforskrift som er hjemlet
i helsepersonelloven. Det samme gjelder
for tannleger, farmasøyter, sykepleier og
hjelpepleiere. Disse må gjennomgå kurs
i nasjonale fag før de kan få lisens eller
autorisasjon. Undervisningen krever nor
ske språkferdigheter. Det er Statens som
bekoster denne opplæringen. Etter EUreglene er det ikke adgang til pålegge andre
et slikt krav, opplyser Rø.
Innenfor EØS. – Helsedirektoratet er
selvsagt opptatt av å sikre kvaliteten til
leger som arbeider i Norge. Men når det
gjelder leger utdannet i EØS-området, er
det arbeidsgivers ansvar å påse at den som
tilsettes har de nødvendige kvalifikasjonene.
Samtidig har den enkelte helsearbeider etter
helsepersonelloven et selvstendig ansvar for
å arbeide faglig forsvarlig, ifølge Rø.
Mangelfull kontroll. – Faglig forsvarlig
hetskrav kontrolleres av tilsynsmyn
dighetene. Helsetilsynet tok spørsmålet

opp allerede i 2005 overfor landets kom
muner, helseforetak og formidlingsbyråer
for helsepersonell. I brevet er det klargjort
hvilket ansvar arbeidsgiver har for kon
troll av helsepersonells kvalifikasjoner og
hvilke rutiner som bør følges. Helsetil
synet påpeker at dette ikke bare gjelder
faglig kompetanse, men at helsepersonell
har nødvendige språkferdigheter inngår i
en slik vurdering. I en egen undersøkelse
i 1999-2000 fant Helsetilsynet at 28 %
av sykehusene og bare 3 % av kommu
nene oppga at de innhentet referanser
og gjennomførte intervju ved ansettelse
av helsepersonell. Bare i 9 % av aktuelle
tilsynssaker Helsetilsynet gjennomgikk i
2004 var det foretatt kontroll av autori
sasjon, gjennomført intervju og innhentet
referanser før tilsetting av helsepersonell.
Helsetilsynet konkluderer at det forelig
ger store forbedringspotensialer knyttet til
arbeidsgivers kontroll av helsepersonells
kvalifikasjoner ved ansettelse, skriver Otto
Christian Rø. Red. ■
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Trenger hjelp
til integrering
Hvert år kommer det rundt 100 leger fra land utenfor Skandinavia til Norge.
En undersøkelse viser at leger utdannet utenfor EØS har mangelfull innsikt
i norsk kultur, i tillegg til kommunikasjonsproblemer som vanskeliggjør
samarbeidet med både kolleger og pasienter.

AV KRISTIN MACK

STEFAN KUTZSCHE
(F. 1954)

Alle utenlandske leger som ikke
kommer fra EU/EØS-landene må
gjennom en lovpålagt godkjen
ningsprosess for å få jobbe i Norge.
Deres fagkompetanse blir så god
kjent som jevngod med den norske
cand.med-graden. Det medisinske
fakultet ved Universitetet i Oslo
er ansvarlig for gjennomføring av
eksamener, mens Statens autori
sasjonskontor for helsepersonell
(SAFH) har det endelige godkjen
ningsansvaret.
I gjennomsnitt kommer det
hvert år cirka hundre leger fra land
utenfor Skandinavia til Norge.
Den største gruppen er fra Irak,
Russland og tidligere Jugoslavia.
Migrasjonsårsakene er ofte fami
liegjenforening, økonomiske og/
eller politiske grunner.
Stefan Kutzsche har i en mas
teroppgave fra år 2006 undersøkt
hvordan godkjenningssystemet
fungerer i forhold til de faglige og
kulturelle kravene som stilles til
leger i kommunehelsetjenesten.
– Hva er målet med under
søkelsen?
– Undersøkelsen er en evaluer
ing av den faglige dyktigheten og
profesjonaliteten til kommunalt
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 Cand med. Universitetet
i Hamburg, 1983
 Anestesilege og pediater.
Doktorgrad i pediatri, UIO
 Formann for Utvalget for
lisenssaker og utenlandsmedisinere fra 2006-2008
 Sjeflege i Stiftelsen Norsk
Luftambulanse fra 2008-09.
 Tidligere ansatt ved bl.a. universitetene i
Tromsø og Oslo, Rikshospitalet og Ullevål.
 Jobber på Barneklinikken ved
Oslo universitetssykehus, Ullevål.

ansatte leger med utdanning fra land
utenfor Skandinavia. Evalueringen er
basert på kommunelegenes erfaringer,
sier Kutzsche.
– Hvordan gjennomførte du under
søkelsen?
– Det ble sendt 585 spørreskjemaer
til kommuneleger og helsesjefer i alle
norske kommuner. Spørsmålene dreide
seg om hvordan de vurderte utenland
ske kollegers medisinske kunnskaper,
faglige ferdigheter, språkferdigheter og
tilpasning til norsk kultur og helse
vesen.
– Hva fant du?
– Undersøkelsen viser at leger utdan
net i land utenfor EØS til dels har

mangelfull innsikt i norsk kultur,
i tillegg til språk- og kommunika
sjonsproblemer som kan vanskelig
gjøre samarbeidet med både kolleger
og pasienter. Når det gjelder nivået på
medisinske basiskunnskaper og klin
iske ferdigheter, fant man en større
variasjon blant leger med utdanning
fra Øst-Europa, Midtøsten og Asia
sammenlignet med norske kolleger.
4,6 % av de som svarte, mente prob
lemene var så alvorlige at det kunne
innebære en risiko for pasientene.
Ifølge respondentene viste alle uten
landske leger respekt for pasientens
autonomi, sier Kutzsche.
– Betyr dette at standarden på uten
landske leger er for lav?
– Det tør jeg ikke si noe om, men
jeg mener at legene trenger større
hjelp til integrasjon enn det de hittil
har fått. Vi må huske at disse legene
kommer med en utdannelse fra en
helt annen nasjonal, sosial og kul
turell kontekst. De har lært medisin
i én konkret sammenheng, som så
plutselig skal anvendes i en helt annen
sammenheng. Det er ikke lett, og det
er derfor denne undersøkelsen er så
viktig. Resultatene peker på nødven
digheten av kultursensitivitet og viser
at kurs- og eksaminasjonssystemet fra
2006 ikke holdt mål når det gjaldt
testing av språklige og kulturelle fer

digheter. Dersom kravet om faglig
forsvarlighet skal oppfylles, må god
kjenningsprogrammet inneholde
evalueringer som er basert på reli
able og valide tester, sier Kutzsche.
– Hva skal et slikt program
bestå av?
– Kurs og eksaminasjon av leger
utdannet utenfor EØS idag omfatter
tre områder: 1) Medisinsk kunnskap
og ferdigheter, 2) «Nasjonale fag»
blant annet samfunnskunnskap,
helsejuss, norsk helsevesens opp
bygging og struktur, rettsmedisin,
rettspsykiatri og reseptlære, og 3)
Språk, kultur, kommunikasjon og
holdninger. Universitetet i Oslo
har utarbeidet nye prosedyrer med
blant annet en modifisert stasjons
eksamen. Dette er et skritt i riktig
retning. I min oppgave foreslår
jeg stasjonseksamener for bedre å
kunne vurdere språk-, kultur- og
kommunikasjonsferdigheter. Men vi
må huske at én enkel metode ikke
kan løse problemet alene. Evaluer
ingen av legene kan styrkes ved å
anvende et velbalansert utvalg av
flere testmetoder som må tilpasses
det utdanningsprogrammet legene
gjennomgår. Det er også viktig
at den nye metoden evalueres og
utvikles regelmessig. Sist men ikke
minst, må kunnskap og ferdigheter
implementeres i praksis og evalu
eres etter autorisasjonen. Man bør
sette en standard for ønsket kvalitet,
f. eks. ansvar for egen læring og
videreutdanning, pasienttilfreds
het og -sikkerhet, og siden evalu
ere læringseffekten av kursene og

«

tilleggseksamen, samt praksis
perioden opp mot denne.
– Hvordan skal implementering av
kunnskapen skje?
– En kan tenke seg flere løsninger.
Et eksempel er en veileder- eller
fadderordning hvor de utenlandske
legene følges tett opp de to første
årene etter godkjenning. Det kan
også dannes kolleganettverk der
legene møtes et visst antall ganger i
året. Regelmessig feedback er uunn
værlig.
– Handler ikke kulturell integre
ring til syvende og sist mye om en
type taus kunnskap som i stor grad
er personavhengig og vanskelig å
lære bort?
– Mye er selvfølgelig personavhen
gig og det vil alltid være forskjeller.
Til syvende og sist handler det vel
egentlig om å forstå spillereglene
i den kulturen man fungerer i. Et
kulturelt mangfold er en styrke i seg
selv, noe som blant annet Finnmark
er et eksempel på. Kollegakontakt
og reflektert konfrontasjon med hel
sevesenet er en hovedforutsetning
for at utenlandske leger skal kunne
tilegne seg den kulturkunnskapen
vi etterlyser. Læringen bør være
tverrfaglig, samhandlingsorien
tert og kontekstuell. Utenlandske
leger må gis bedre muligheter og
stimulering slik at de kan involvere
seg og bli involvert i helsevesenets
utfordringer. Det kommer pasient
ene våre til gode. Det nytter ikke
å sitte alene på legekontoret, sier
Kutzsche. ■

Disse legene har lært
medisin i én konkret
sammenheng, som så
plutselig skal anvendes
i en helt annen.
Det er ikke lett.

Strengere
testing
Leger uten norsk
lisens må gjennom en
langt mer omfattende
opptaksprøve i dag enn
for få år siden. Ved siste
eksamen strøk 32 av 63
kandidater.
AV CHARLOTTE LUNDE

Direktør i SAFH, Per Haugum,
forteller at det stadig jobbes med
kvalitetsikring av utenlandske
leger som ønsker å jobbe i Norge.
Foreløpig avventer de konkrete
tiltak ettersom Helsedirektoratet
og Det medisinske fakultet nå
jobber med å forbedre kravene
for å få norsk lisens.
– Det medisinske fakultet
prøver nå ut en såkalt OSCEtest (objective structural clini
cal exam) der kandidatene testes
på 18 stasjoner med en pasient,
eksaminator og sensor på hver
stasjon. Deretter må de igjen
nom kurs i nasjonale fag før
turnustjeneste, sier Haugum,
og legger til at direktoratet på
oppdrag fra departementet
også utreder turnustjenesten.
Kvaliteten på dagens turnustjen
este evalueres på generelt grunn
lag, men har også betydning for
de med utdanning fra utenfor
Norge og EØS.
– Man fant ut at det gamle
systemet med en enkelt mul
tipel choice-test ikke var godt
nok. Vi mener at testene som
brukes nå er bedre enn den
man hadde i 2007, men dette
evalueres fortløpende og direk
toratet jobber fortsatt med prob
lemstillingen. SAFH avventer
derfor direktoratet og fakultets
konklusjon i dette arbeidet, sier
Haugum. ■

Stefan kutzsche
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Legebloggerne kommer!
Martin
Aasbrenn

(F. 1982)
 2003-2004 lokalleder i
MedHum
 2006 Høgskolelektor
Diakonhjemmet høgskole
Pedagogisk konsulent, sykepleierutdannelsen
 2006-2009 Vikar allmenn
praksis, Fredrikstad
 2008 Cand. med,
Universitetet i Oslo
 2008 Medforfatter på nett
basert kurs i Anatomi, fysio
logi, biokjemi og ernæring for
NKS fjernundervisning
 Fra 2009 Turnuslege
Tynset sykehus
 2009 Medforfatter,
«Mikrober, helse og sykdom»,
Gyldendal

Jeg har funnet en lystbetont metode for å holde meg grovt
oppdatert på ukas artikler: Richard Lehman’s Journal Blog.
Lehman er en erfaren britisk allmennpraktiker som hver uke
kommenterer et utvalg av de nye artiklene fra NEJM og de
andre store tidsskriftene.
Hva er egentlig en blogg? Et internettsted, ofte skrevet av
én person, som publiserer selv med ujevne mellomrom. Innlegg presenteres vanligvis i omvendt kronologisk rekkefølge.
Lehman ser enkeltstudiene i et langt tidsperspektiv og er
ofte befriende kritisk. Spalten er hverdagsnær, så kort og
konsis at jeg får lest ham grundig på mobiltelefonen mens
jeg legger barna på mandager, så humoristisk og velskrevet
at det fenger selv når jeg er trøtt. Det er en fin følelse å
allerede ha hørt om hovedfunnene i den ferske hjertesviktstudien overlegene namedropper på morgenmøtet, og det
er greit å vite hvor det finnes en fersk, tung oppsummering
om urinsyregikt.
Lehmans spalte eller blogg publiseres hver mandag, og
den har alltid med lenker videre til originalartiklene. I Norge
kan vi takket være www.helsebiblioteket.no klikke oss
videre og lese i fulltekstversjonene av artiklene. Du finner
Lehmans blogg på http://bit.ly/richardlehman
Jeg håper mange flere av de inspirerende fagpersonene i
medisinen begynner å blogge. På sitt beste er fagblogging
som å kunne stikke innom de mest interessante kollokviene
på akkurat de tidspunktene som passer en best.
Martin
Bli med å diskutere fagblogger videre! Du finner meg på
twitter.com/maasbrenn og medisiner.blogspot.com

Netttips: Har du en lang internett
adresse og vil forkorte den så den blir
enklere å ta med i skriftlig materiale?
Prøv http://bit.ly



Foto: REUTERS/Eduardo Munoz, www.alertnet.org

Du kan også gi på rodekors.no

10

JOURNALEN N R 1 I 2010

Helsesenteret for
papirløse migranter
er nå åpnet

journalen i nyhetene
I forrige nummer av Journalen handlet
temasaken om det nye helsesenteret for
papirløse migranter. Dagsavisen skrev om
saken i sin papiravis tirsdag 10. november og på lederplass dagen etter. NTB
omtalte også saken.
Faksimile fra Dagsavisen
10. november 2009.

Hormonlaboratoriet 50 år
Hormonlaboratoriet ble etablert sammen
med endokrinologene (hormonspesialistene)
på Aker sykehus i 1959. Nils Norman ble
tilsatt som første lege og var laboratoriets
leder til 1992. Etter dette overtok Egil Haug.
Fra 2008 ledes laboratoriet av bioingeniør
Venke Skeid, med Per M Thorsby som medisinsk faglig ansvarlig. Det er 70 ansatte og
det utføres ca 400 000 analyser årlig. Det har
utgått 18 doktorgrader fra laboratoriet.
Fra å analysere ett hormon i 1959, kan
vi nå analysere over 100 forskjellige, og
forståelsen av de store hormonsykdommene – diabetes, stoffskifte, benskjørhet og
hormonell forståelse av barnløshet – har hatt
en rivende utvikling.

I 1985 ble Norges laboratorium for doping
analyse etablert ved Hormonlaboratoriet, noe
som var spesielt viktig under LillehammerOL i 1994. Det er nå dopinglaboratorium for
både Norge og Danmark.
Hormonlaboratoriet har vært med på
å utvikle en rekke hormonanalyser, som
siden har blitt tilgjengelig hos kommersielle
aktører.
Laboratoriet er i skrivende stund i en svært
spennende utvikling angående organisatorisk
plassering i det nye Oslo universitetssykehus
og skal forsøksvis organiseres sammen med
klinisk endokrinologi i det nye sykehuset.
Per Medbøe Thorsby

Helsesenteret har rekruttert om
lag 60 frivillige, hvorav ca 15 leger.
Disse har gjennomgått opplæring
for frivillige.
I Norge regner man med at det
befinner seg rundt 20 000 papirløse
personer. Normalt ville disse trenge
fastlegetjenester fra 16 fastleger og
legge beslag på om lag 55 sykehussenger. Det er ingen grunn til å
anta at denne gruppen har mindre
helseproblemer enn andre –
snarere tvert imot.
Helsesenteret for papirløse
migranter har hatt åpent én dag i
uka siden oktober, og har de første
tre måneder hatt ca 80 konsultasjoner med somatiske problemstillinger og 40 med psykiske. Fra
mars måned utvider Helsesenteret
åpningstidene sine med første
torsdag i måneden fra kl 11 til
15. Det er fremdeles behov for
frivillige, spesielt med gode språkkunnskaper, fremmedkulturell
bakgrunn og spesialisering i øyesykdommer, hudsykdommer og
øre-nese-hals-sykdommer.
Svein Aarseth
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Å SPILLE PÅ LAG
MED UNICEF
BETYR AT
ALLE VINNER
Et barn i Etiopia får poliovaksine under en kampanje i regi av UNICEF sommeren 2005, som inkluderte 15 millioner barn under 5 år.

UNICEF er verdens største innkjøper av vaksiner
og en viktig pådriver for at alle barn skal ha lik
mulighet til overlevelse fra starten på livet. I dag
vaksineres omtrent 80 % av alle barn mot de seks
vanligste og farligste barnesykdommene. Dette

er en økning på hele 75 % siden vi startet vårt
arbeid. Og takket være et stort engasjement fra
våre støttespillere kan stadig flere barn over hele
verden øyne et håp for fremtiden. Bli med på
laget, les mer om oss på: www.unicef.no

sammen for barn
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NESTLEDER
Kristin Hovland, Namf
Statens arbeidsmiljøinstitutt
kristin.hovland@stami.no

En legeforening
i forandring

23 19 51 00

Recep Øzeke
22 89 40 00
Oslo universitetssykehus, Aker
recep.ozeke@akersykehus.no

Legeforeningen har vært – og vil
fortsatt være – i forandring. Det er
nødvendig fordi utfordringene vi
møter også endres. Siste organisa
sjonsendring hadde som formål å
tydeliggjøre både fagforeningsaksen
og den fagmedisinske aksen for
på den måten å bibeholde trover
digheten som helsepolitisk aktør.

Pernille Bruusgaard
02180
Oslo kommune, Smestadhjemmet
pernillebru@yahoo.no
Bjørn Sletvold, Af
Grefsen legesenter
bjorn.sletvold@vikenfiber.no

22 15 70 00

Siri Schøyen Seterelv, LSA
02180
Bydel Grorud
siri.schoyen.seterelv@bgr.oslo.kommune.no
Vidar Gundersen, LVS
22 85 11 73
Universitetet i Oslo
vidar.gundersen@medisin.uio.no
Aasmund Bredeli, Of
22 11 80 80
Oslo universitetssykehus, Ullevål
aasmund.bredeli@ulleval.no
Oscar Løvdal, PSL 
Oslo Øre-Nese-Hals
oscar@oslo-onh.no

22 93 04 50

Kjersti Baksaas-Aasen, Ylf
22 11 96 90
Oslo universitetssykehus, Ullevål
kbaase@online.no
Ole-Christian Normann, Nmf
Universitetet i Oslo
ole-christian@normann.no

22 85 50 50

Sekretariat
Mette Ryan
23 10 92 40
sekretariatsleder
Oslo legeforening
mette.ryan@legeforeningen.no
Anita Ingebrigtsen
23 10 92 42
Oslo legeforening
anita.ingebrigtsen@legeforeningen.no
Kurskomité
Reidar Johansen
leder
Majorstukrysset legegruppe
reidar@doctor.com

22 95 55 90

Helsetjenester for leger
Ellen Scheel 22 51 11 00
avdelingsrådgiver
Ullern legesenter
ellen.scheel@ullern.nhn.no
Sven Haaverstad
23 15 61 00
avdelingsrådgiver
Schouslegene
sven.haaverstad@oslolegene.no
Oslo legeforening er en lokalforening
i Den norske legeforening.
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På Landsstyremøtet i 2009 vedtok
man at lederne for regionsutvalgene
skal ha særskilt representasjon i
Landsstyret. Samtidig vedtok man
at størrelsen på landsstyret skal
reduseres.

Legeforeningen må
fortsatt framstå som en
organisasjon hvis menin
ger det er verd å lytte til
og å samarbeide med.
Landsstyrets sammensetning er kom
plisert. Antall delegater er avhengig av
medlemstall i organisasjonsleddene,
pt 139. Det er verd å merke seg at av
disse er ni valgt av Landsstyret (Sen
tralstyret), 22 er valgt av lokalforenin
genes årsmøter. De øvrige er utpekt
av organisasjonsleddene, hvorav 76
av yrkesforeningene. Legeforeningens
landsstyre har med andre ord utvik
let seg i retning av gjennomgående
representasjon hovedsakelig utgått fra
yrkesforeningene, profesjonalisering av
sentrale tillitsverv og mindre direkte
medlemsinnflytelse på hvem som skal
sitte i Legeforeningens øverste organ.
Skal Legeforeningen bestå som en
troverdig helsepolitisk aktør, er det
etter min vurdering viktig med et
tydelig lokalt engasjement. Lokal
foreningene er derfor viktige i denne
sammenheng.

Sentralstyret har også besluttet at
en del saker skal behandles admini
strativt (sak 338/2009).
Dette gjelder bl.a. høringer der
det ikke foreligger veivalg eller
politikkutvikling.
Det er bra at sentralstyret
bruker sine ressurser på å stake
ut kurs og gjøre veivalg, men det
betinger at det er gode linjer fra
enkeltmedlemmet via avdelinger
til sentral ledelse, og at de ved
tak sentralstyret gjør på vegne
av Dnlf kommuniseres godt til
medlemmene via avdelingene. Der
det er naturlig, bør lokalforeninger,
fagmedisinske foreninger og yrkes
foreninger ta aktivt del i dette
arbeidet.
Det arbeides med en ny kommuni
kasjonsstrategi i Legeforeningen,
framgår det av sentralstyrereferater.
Det er viktig. En slik strategi
må bidra til at Legeforeningen,
foreningens avdelinger og enkelt
medlemmer, alle med stor kom
petanse, blir en tydelig del av
mediabildet og den offentlige
debatten.
Legeforeningen må fortsatt framstå
som en organisasjon hvis meninger
det er verd å lytte til og å samar
beide med.

svein aarsetH

De vanskelige valgene
Hvordan skal man behandle
alvorlig syke og døende
pasienter? På hvilket grunn
lag er det riktig å avslutte
livsforlengende behandling?
Dette var tema på et debatt
møte i Legenes Hus.
TOVE MYRBAKK

3. februar inviterte Oslo og Nordland Lege
forening til debattmøte om et tema som
tydelig engasjerte. 120 mennesker presset
seg sammen i kantina i Legenes Hus for å
høre Inge Lønning, Trond Markestad, Per
Schioldborg, Pernille Brusgaard og Sven
Haakon Urving innlede om sine tanker
rundt overbehandling og eutanasi.
– Det å avslutte livet hos en pasient er
det tøffeste en som doktor kan oppleve.
Nesten en umulig oppgave. Slik må det
være. Ingen sjablongmessige forskrifter kan
gjøre dette lettere, sa Sven Haakon Urv
ing, som til daglig er seksjonsoverlege på
Intensivavdelingen på Nordlandssykehuset
i Bodø.
Trøst og lindring. Mangeårig stortingspoli
tiker og teolog Inge Lønning (H) tok for
seg tendensen til at legerollen flytter fokuset
bort fra det å trøste og lindre til å helbrede.
– Kanskje er utviklingen gått litt for langt
i denne retning. Begrepet trøste har mistet

mye av innholdet sitt. Men hva har vi til syv
ende og sist å tilby en døende pasient annet
enn lindring og trøst?
Lønning frykter at forestillingen om at et
gammelt menneskes hjelpeløshet er uverdig
får fotfeste.
– Da har vi et farlig tankegods i møte med
de demografiske endringene vi har i sam
funnet.
Forbereder pasientene på døden. Av de
42 000 dødsfallene vi har i Norge pr. år skjer
40 prosent på sykehjem. Pernille Brusgaard
er sykehjemslege på Smestadhjemmet i
Oslo og bruker helt bevisst inntakssamtalen
til å snakke om døden med pasienter og
pårørende.
– På sykehuset har noen av våre pasienter
blitt forespeilet at sykehjemsoppholdet er et
ledd i rehabiliteringen, og at de skal komme
hjem igjen. Vi må bruke mye ressurser på
å snu forventningene om evig liv til å for
berede dem på at de skal dø.
Brusgaard høstet stort engasjement i salen,
og flere sykehjemsleger tok opp frustrasjoner
rundt intensivmedisinens proaktive behan
dling av eldre og syke pasienter.
– Det å ha en holdning til å avslutte
behandling er en viktig legeoppgave, sa leder
av Legeforeningens råd for legeetikk, Trond
Markestad. Han har vært med i arbeidet av
ny veileder for beslutningsprosessene som
skal ligge til grunn for begrensning av livs
forlengende behandling hos alvorlig syke
og døende. Denne høstet mange lovord i
salen.
– Vi må tenke gjennom hva som er vik
tig og riktig å gjøre i pasienters siste leveår.

Aktivitetsplan Oslo legeforening
Mars		

Mai		

Torsdag 18. Styremøte
Fredag 19.– 20.
Tillitsvalgtkurs primærhelsetjenesten i Oslo
		
April		

Mandag 17.
17. mai arrangement
Tirsdag 18.
Styremøte med gjennomgang
av landsstyresaker
Onsdag 26.-fredag 28.
Landsstyremøte i Oslo
		
Juni		

Tirsdag 6. april
Frist for innlevering av stoff til
Journalen 2/2010
Fredag 16.-19.
Klinisk emnekurs
i ekstremmedisin
Torsdag 22. Styremøte
Torsdag 29. april
Utsendelse Journalen 2/2010

Tirsdag 8. juni Frist for innlevering av stoff til Journalen
3/2010
Torsdag 10. juni Styremøte
		

Som leger må vi klare å stå i mot en for
aktiv behandling når denne er nyttesløs og
bare er med på å forlenge lidelsen, sa Morten
Laudal.
Flere tok til orde for mer allmennmedi
sinsk forskning. Det hersket stor enighet
om at mye av overbehandlingen skjer i beste
mening og at man trenger å vite mer om
hva som virker og hvilken behandling som
er fånyttes.
Må holde debatten levende. Marit Falch
var en av de unge legene som var til stede
på møtet. Hun beskrev to sterke pasient
skjebner, og fikk fram noen særdeles van
skelige etiske dilemmaer.
– Jeg håper på en levende debatt fre
mover både i Legeforeningen og i de enkelte
kollegium. Det er viktig at vi ikke slutter å
diskutere disse vanskelige tingene.
Kirurg Lars Ivar Grømer var en av de som
deltok i debatten som også tok opp euta
nasi.
– Jeg ville aldri blitt lege hvis aktiv døds
hjelp var en premiss. Hvis vi skal gjenopp
rette tilliten pasientene må ha til legen som
bidrar til å lindre når det nærmer seg slutten,
må aktiv dødshjelp aldri bli en del av det
norske helsevesen.
Per Schioldborg fra Foreningen for en
verdig død sto ganske alene om sitt posi
tive syn på aktiv dødshjelp, men viste til at
medisinstudenter og unge leger er langt mer
liberale i sin holdning til eutanasi enn sine
eldre kollegaer.
– I Europa er det sterke bevegelser i ret
ning av å godkjenne aktiv dødshjelp. Det
må også Legeforeningen ta inn over seg. ■

Har du forslag til
hvem som bør bli
Oslo-legen 2010?
Styret i Oslo legeforening har ønsket å anerkjenne et
medlem som har utmerket seg som tillitsvalgt og/
eller gjennom sin faglige virksomhet har synliggjort
legene og legerollen på en positiv måte. Vi har derfor
opprettet den årlige utmerkelsen Oslo-legen. I år deles
den ut for tredje gang.Styret velger blant innkomne
forslag. Oslo-legen kåres på årsmøtet i august.
Har du forslag til en Oslo-lege, ung eller gammel
(eller midt i mellom), kvinne eller mann, som du mener
fortjener en slik anerkjennelse, ber vi deg sende det
begrunnede forslaget til Oslo legeforening, Postboks
178 Sentrum, 0102 Oslo, eller per e-post til sekretariatet: anita.ingebrigtsen@legeforeningen.no
innen 10. juni 2010.
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Nytt legeerklærings
skjema for TT-søkere
ber om svært mye
og sensitiv pasient
informasjon
På styremøtet i januar behandlet Oslo legeforening
det nye legeerklæringsskjemaet for TT-søkere. Vi har
tilskrevet Oslo kommune ved Helse- og velferds
etaten om at vi mener man har gått altfor langt i
krav til dokumentasjon. TT-reiser er et velferdsgode,
ikke en helsetjeneste. Å be om epikriser der det
foreligger, synes vi derfor er en alvorlig uthuling av
taushetsplikten og unødvendig spredning av fortrolig informasjon. At søknader behandles av helse
personell på bestillerkontorene endrer ikke på dette.
Ifølge skjemaet kreves også oppdatert dokumenta
sjon fra spesialist, helst med kopi av epikrise.
Pasienter med invalidiserende angstlidelser vil oftest
være behandlet i primærhelsetjenesten. Vi har oppfordret Oslo kommune til å revidere skjemaet igjen
og denne gang sende skjemaet på høring før det tas
i bruk.
Brevet ligger på Oslo legeforenings nettsider, 
www.legeforeningen.no/oslo og skjemaet kan du
finne på Oslo kommunes sider under skjemaportalen.
Svein Aarseth

Clustere skal bedre
tilgjengeligheten til
praktiserende psykologer
og psykiatere
I januar 2008 arrangerte Oslo legeforening et debattmøte om tilgjengelighet hos psykologer og psykiat
ere. Folke Sundelin introduserte «Clustermodellen»
der avtalespesialister og fastleger skulle gå sammen
i nettverk – clustere – som skulle bedre samarbeidet
og gjøre det lettere å komme i kontakt med spesia
list. Helse Sør-Øst har av eier blitt pålagt å gjøre noe
med tilgjengeligheten og har landet på Clustermodellen som en løsning. Man tenker seg 14 clustere der
også DPS-ene deltar. Det er ønskelig med regel
messige møter (en til to ganger i året).
Møtene skal bidra til kompetanseheving, bedre
kontakt med samarbeidspartnere og enklere samarbeid. Målet er at henvisninger til spesialist primært
skal skje innen clusteret. Legeforeningen har deltatt
med allmennlege og psykiater i dette arbeidet.
Svein Aarseth

Vi hjelper mer enn 1.5 millioner barn hVert år

Støtt Vårt arbeid.
Send SmS “fadder” til 2155.
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Helse er også
eit medisinsk fenomen
Dette er ei bok i serien «Hva er
…» frå Universitetsforlaget. Dei
seinare åra har eg mykje brukt
bøker frå denne serien som
reiselesnad. Det har utan unntak
vore eit vellukka knep. Forvent
ningane til denne boka var såleis
ganske høge då eg starta lesinga.
Mæland har vore dristig når
han som medisinar går laus på
oppdraget med å seie kva helse
er. Helseomgrepet har vore
urimeleg lite granska, utfordra
og drøfta i den medisinske
vitskapen i nyare tid. Vi har i
stor grad overlete den saka til
andre faggrupper. Det er leitt.
Medisinsk vitskap og praksis har
godt av å la seg utfordre av helse
som fenomen. Og forståinga
av helse blir fattigsleg utan at
fenomenet også får ha eit anker
feste i medisinen.
Teksten dekkjer innanfor
knappe rammer dei vesentlege
drøftingane rundt helseomgrepet
som det er rimeleg å vente seg i
ein norsk samanheng i dag. For
fattaren får godt fram at WHOs
definisjon på helse legg til grunn
at helse er noko meir og noko
anna enn motsatsen til sjuk
dom. Mæland omtalar WHOs
helseomgrep som oppleving.
Eg hadde nok likt betre at han
drøfta det som ein visjon.
Mæland presenterer vidare ei
rekkje relevante teoretikarar sine
perspektiv. Aaron Antonovsky
sitt omgrep sense of coherence
blir omtala kort, men veldig
presist. Sjukepleieteoretikaren
Katie Erikssons tilnærming
kunne fått noko breiare omtale.
Den språkteoretiske tilnærm
inga hennar fortener ein djupare
analyse. Ikkje minst fordi dei
ulike nyansane i ordbruken i

dei skandinaviske språka gir
rikdom til slike analysar. Hennar
tilnærming til samspelet mellom
religiøs tru og helse kunne også
vore knytt til Antonovskys teori,
men då hadde fort rammene for
boka blitt sprengde.
Arbeidssosiologen Maria
Jahoda blir nemnd. I desse tider
når vi drøftar sjukmeldings
ordningane er det absolutt
på sin plass. Ikkje minst slike
debattar bør byggje på ei brei
forståing av samspelet mellom
helsefenomenet og medisinsk
verksemd. Mæland kjenner
sjølvsagt den norske sosial
medisinske soga. Difor er det
ikkje underleg at Axel Strøm
blir dregen fram. Det hadde
vore gildt om Mæland hadde
drøfta Strøms syn i lys av WHOs
helsedefinisjon. Eg meiner at
skriftene frå Strøm gir godt
grunnlag for det. Av nordiske
namn saknar eg Edgar Borgen
hammar. Tidleg på 1990-talet
gjorde han eit rimeleg vellukka
forsøk på å framstille sambandet
mellom helse, helseteneste, sjuk
dom og sjuketeneste i eit nordisk
velferdsstatspersektiv¹.
Trass i det eg har kommentert
ovanfor må det eintydig seiast
at Mæland har levert ein svært
så leseverdig tekst som står seg
godt i tradisjonen frå resten av
bokserien. Boka stadfestar at for
å forstå medisin, må ein forstå
helse. Og for å forstå helse, må
ein forstå medisin. Spranget var
dristig, men Mæland har kome
ståande ned.

Geir Sverre Braut
Statens helsetilsyn
Høgskolen Stord/Haugesund

¹ E. Borgenhammar, Att vårda liv.
Stockholm: SNS Förlag, 1993.

s id eb li k k

John Gunnar Mæland
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J o urnalen an m eld er:

Syke meldinger
Som vanlig er det vi som får skylden
Det er ikke pasienten,
men meldingene som er syke
så syke at Norge topper statistikken
over sykmeldte og uføretrygdede
Og her som det er best å bo!
The Norwegian Paradox
OECD har rett: WHO bør granske forholdet
Det er for interessant til å la ligge
Det skal sterk rygg til for å bære gode dager
het det da jeg vokste opp
Vi har aldri vært så friske som under krigen
da vi hadde det verst materielt
Resepten var enkel og billig
Mager kost i rasjonert mengde,
samhold og solidaritet
I Australia får de «Gro»-dager året etter
hvis de er på jobb hele tiden
Og i Sverige er det innført ordninger
som har redusert fraværet.
Velferdsstatens ordninger og reguleringer som
vi har grunn til å være stolte av, kan virke bremsende
De hellige kuene begynner å få slitasjesymptomer
De må undersøkes i alle ledd og begynne
med de store,
de som virkelig betyr noe for folkehelsa
Et fast arbeid er god mentalhygiene
Mange funksjonshemmede som har rett til trygd
vil heller ha arbeid de kan klare
Men for all del, de som trenger trygden,
har rett til den
Det er ikke her årsaken til Norskesyken ligger
Hva er det da som feiler oss?
Velferdstatens forutsetning er solidaritet
Når den ikke eksisterer lenger
må vi se på ordningene i et nytt lys
Det heter ikke lenger «En for alle, alle for en»
men «Mest mulig for meg».
Det trengs ingen kampanje for det slagordet
Det passer oss alle
Når trygd blir «gratispenger»
da er det fare på ferde
– for velferdsstaten
SVERRE HALVORSEN
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opplever Legeforeningen
«Jeg
sentralt som for lite på banen
Journalen har snakket med allmennlege Jørgen Skavlan, som har vært
ofte å se i mediene i vinterens debatt om legers sykmeldingspraksis.
– Hva synes du om forslagene regjeringens
ekspertgruppe kom med for å redusere
sykefraværet?
– Forslagene vitner faktisk om nytenkning
og kreativitet, en hyggelig overraskelse. Økt
arbeidsgiverengasjement og gradert syk
melding viste seg effektivt i 2004, selv om
effekten ble kortvarig. Spørsmålet er også
denne gangen om virkningen vedvarer, eller
om det blir en jojo-effekt. Mediedebatten
vil nok i seg selv gi redusert sykefravær i en
periode. Jeg er redd vi ser en økning igjen
etter en stund.
– Noe du savnet i rapporten?
– Ja, jeg trodde normert sykmelding ville
komme inn – ikke som et absolutt krav, men
som en ledesnor. Dessuten savner jeg krav til
enda klarere kommunikasjon mellom legene
og NAV, og ikke minst fagkompetanse i NAV.
Så lenge vi leger ikke greier å skape en gruppe
dynamikk hvor vi korrigerer hverandre, så må
det en offentlig kontrollinstans til. Forskjellen
mellom våre sykmeldingsprofiler er for store.
Jeg er ikke redd for at NAV kikker meg i
kortene. Tvert imot – vi trenger et second
opinion-system, det vil kunne hjelpe oss.
– Du har vært mye i mediene i det siste.
Trives du i rampelyset?
– Jeg liker å formidle både i mikro og makro,
og så skrev jeg en kronikk i oktober hvor jeg
etterlyste en diskusjon om sykefraværet. Den
har jeg fått, men jeg må si at jeg opplever
Legeforeningen sentralt som for lite på
banen. Jeg har reflektert mye over hvorfor
jeg så ofte blir spurt om å delta i debatter.
Jeg vil dog legge til at jeg sier nei til delta
gelse langt oftere enn jeg sier ja.
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jørgen skavlan
(F. 1957)

 Legeutdannelse fra
Irland og Norge.
 Cand. med.: 1986
 Kommunelege
i Nordland i flere år.
 Driver fastlegepraksisen
Din Lege på Frogner i Oslo.
 Forfatter av bøker, lege i programmet
Puls på NRK1 og en av landets mest
ettertraktede foredragsholdere.

– Kanskje Legeforeningen eller andre
leger blir spurt, men svarer nei?
– Mulig, men det er ikke hele forklaringen.
Kommunikasjon utad har vel aldri vært
Legeforeningens sterke side. Jeg formul
erer nok rimelig klare og folkelige stand
punkter uten å bli for firkantet, og det er
dette journalister vil ha. Kanskje blir det
tabloid av og til, men den sjansen må vi ta
– vi lever nå engang i en tabloid verden. Til
og med i en debatt med Statsministeren i
panelet, er det jeg som stiller og ikke Lege
foreningen, og jeg representerer bare meg
selv. Spørsmålet er vel ikke hvorfor de spør
meg, men heller hvorfor de ikke alltid spør
foreningen.
– Har du følt deg ensom i denne
debatten?
– Jeg har nok følt meg som en ensom svale
av og til. Men jeg har fått veldig mange
tilbakemeldinger fra kolleger over hele
landet som setter pris på at jeg tar opp
temaer som ikke alle berører.

–- Så du er den som sier det alle
tenker, men ikke tør å si selv. Er leger
litt konfliktsky?
– Ikke alle, men en god del ser nok dette fra
et praksis-ståsted, med andre ord fra min
synsvinkel. Leger er konfliktsky utad, men
ikke innad.
– I etterkant av debatten kan det virke
som det er vanskelig å få til en diskusjon
om folks holdninger til selve sykdomsbe
grepet. At politikerne vegrer seg av hensyn
til velgerne er opplagt, men hvorfor vil ikke
legene gå inn på dette?
– Det har jeg også lurt på. Jeg kan ikke
skjønne hvorfor Legeforeningen er redd for
faktisk å sette dagsorden for noe som aff
iserer alle leger hver eneste dag. Det er mulig
jeg ikke kan nok om det indre livet i Lege
foreningen, men hvorfor går de ikke ut med
klare standpunkt og er premissleverandører,
i stedet for alltid å komme diltende etter.
Vi er ikke alltid tjent med en forening som
kun er standsbeskyttende og overlater sam
funnsengasjementet til andre. En slik defen
siv holdning er rett og slett ikke bra for oss.
Vi har store nok utfordringer når det gjelder
å opprettholde vår anseelse som det er.
– Helt på tampen:
Karensdager – ja eller nei?
– Jeg er sikker på at det er det vi kommer
til å ende opp med før eller senere. Ver
dens rikeste land har råd til verdens beste
sykelønnsordning, men vi har ikke råd til at
alle bruker den.
AV KRISTIN MACK

