LEGEKUNSTEN
NR 3 • 2014
2013 • 24.
23. Årgang

BENT HØIE:
– Jeg holder løftene mine
– PSL-lederen kommenterer

OPTIMISME I LEDELSEN:
Les alt om årsmøtet i PSL

Hvordan kan
Kjetil André Aamodt
HJELPE DEG?

SYKEHUSLEGENE ER SYKEST

Sluttet på dagen

LYKKELIG SOM HELPRIVAT

LEDER

Den som venter på noe…

I N N H O L D NR 3 • 2014

E

3 I LEDER

8

25

31

NYHE TER/AK TUELT
4 I Høie til Legekunsten: Ingen tvil om hva jeg vil
6 I Sverre Dølvik: – Glad for forsikringene
8 I Sluttet på dagen- lykkelig som helprivat
11 I Åpning av årsmøte i PSL: optimisme i ledelsen
14 I Leger utenfor sykehus er friskest
16 I Svenske ikt-systemer-verre enn norske?
18 I Pensjon som pasjon: benytt deg av Legeforeningens
gode hjelpere
20 I Prioriteringsutvalget vil stille krav til brukerne
22 I Kjetil Andre Aamodt- 44 år og ex-alpinist -noe å bidra med?
25 I Smertefull avslutning- men ser frem til et nytt kapittel
28 I Botox godkjent for kronisk migrene
30 I Håper på gjennombrudd i behandlingen av migrene
31 I Fikk gode resultater etter nesekirurgi
34 I Medisinsk abort-endelig i boks?
35 I Journalen i panorama- noe å kopiere?
36 I Årsmøte i bilder
40 I ØNH-spesialist: nekter å ta imot en 30 % hjemmel
		
KROPP & SJEL
42 I Jan Helge Solbakk: ebolafrykt og mistillit
43 I Einar Berle: observasjon istedenfor disseksjon
46 I Bent Stiansen: servering av hummer: unngå kardinalfeilen!

t år er gått siden landet fikk ny sjef i Helse- og omsorgsdepartementet. Ikke så mye omfattende har skjedd i denne tiden, men
stabene i Bent Høies departement jobber på høygir for å få ferdig en rekke reformer for årene som kommer. Forventningene

til den blå-blå regjeringens retningsvalg i helsepolitikken har i så måte har aldri vært større enn nå. Få statsråder var så godt
forberedt til å ta over sitt departement som Bent Høie, men så visste han da også at den tunge supertankeren som utgjør
helsesektoren er en særdeles tung skute å snu. Klarer han å følge den kursen han staket ut som opposisjonspolitiker, er det all
grunn til å ta av seg hatten for ham – nesten uansett hva man måtte mene om politikken hans.

I

året som kommer vil departementet antakelig sette rekord i reformmeldinger som legges frem for Stortinget. Dette gjelder både
i omfang og betydning. Ved utgangen av 2015 vil vi oppleve en kraftig omlegging av det helsepolitiske forvaltningsapparatet.

Den nasjonale helse- og sykehusplanen er, allerede før den er skrevet , i ferd med å bli en klassiker i norsk helsepolitikk. Det er
denne som vil bli selve prøvesteinen på hvorvidt det i en moderne velferdsstat, med røtter dypt festet i sosialdemokratisk tradisjon,
er mulig å få til en mer effektiv miks av offentlig og privat enn det de rødgrønne gjennom de forrige to stortingsperiodene klarte.
Det er denne planen som vil vise hvorvidt høyresidens ”mer helse for hver krone”-slagordet er realiserbar eller vil ende opp på
historiens skraphaug.

H
S

øie vet han har kort tid på seg. Idet planen bare så vidt er i ferd med å bli satt ut i livet, vil han neppe ha mer enn et knapt år
på seg før han på ny blir kastet ut i en valgkamp. Da må han ha resultater å vise til – ikke bare planer.

ett fra PSL’s side kan det være mye godt i vente. Noe av det siste Høie gjorde i sin rolle som opposisjonspolitiker var, som
noen vi huske, å legge frem et såkalt Dok 8-forslag (et privat representantforslag) der han blant annet tar til orde for å øke

antallet hjemler for avtalespesialister, få på plass en LIS-kandidatordning, forbedre finansieringen, endre henvisningspraksis og gi
anledning til å fastsette tidsfrister. Høie vet utmerket godt at noe av det som kan gi raskest effekt på helsekøene er å utvide antall
hjemler betydelig. Det spørs om han har råd til noe annet selv om helsebyråkratene rundt ham er aldri så sterke forkjempere for
sykehussentralisering. Når Helseministeren i denne utgaven av Legekunsten i tillegg skriver at han 1) ikke har glemt sine løfter
og 2) at han er i ferd med å ”gjennomføre det jeg vil”, bør det være grunn til å se fremtiden i møte med (i alle fall) behersket
optimisme.
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E

n helseundersøkelse blant leger i og utenfor sykehusene (se s. 14) bidrar til å holde kruttet tørt for Høie. Den viser et nær tretti
prosent mindre sykefravær blant spesialister i eget virke. Riktignok skiller ikke undersøkelsen på leger med og uten avtale, men

uansett viser undersøkelsen at en autonom arbeidssituasjon gir seg utslag i mer trivsel på jobben og mindre fravær. Kanskje er
den også et varsko om at rapporteringsplikter, skjemaer og tilsyn også har en tålegrense.

A

llerede i vårens melding om primærhelsetjenesten kan det komme viktige signaler om fremtiden for
avtalespesialistene, skal vi tro presidenten i Legeforeningen da hun snakket til PSL’s årsmøte i slutten

av august. Vi tolker Hege Gjessings dit at det er all grunn til å følge med på hva som skjer med
kommunehelsetjenesten i nær fremtid. Skimter vi konturene av en ny vår i norsk helsevesen?
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Lottelise Folge
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”

– Jeg vil skape
pasientens
helsetjeneste.
Og jeg vil bruke
avtalespesialistene
mer. Da må vi
sammen erkjenne
at både deler
av ordningen og
forvaltningen av
den, må forandres
for at ordningen skal
bevares og utvikles.
Alternativet er at
avtalepraksis forblir
en ordning for de få…

Helseminister Bent Høie skriver i Legekunsten

Ingen tvil om hva jeg vil
Legekunstens lesere er godt kjent med mitt engasjement for avtalespesialistene.
I forrige utgave spør Lottelise Folge på lederplass: Hva vil Høie? Hun lurer også
på om på om jeg lar meg styre av mitt eget byråkrati, og om jeg er i ferd med å
miste oversikten fordi hverdagen i regjering er overveldende. Jeg kan berolige
med at jeg som helse- og omsorgsminister Bent Høie, svarer det samme som
opposisjonspolitiker Høie, og det samme som vi i fjor høst ble enig med våre
samarbeidspartier om i regjeringserklæringen:

og endring av helsetjenesten. Det er det som
er å skape pasientens helsetjeneste.
TEKST: HELSEMINISTER BENT HØIE

Mitt inntrykk er at det føres en god og
konstruktiv dialog mellom partene. Jeg
mener fremdeles at vi har felles interesse
Vi skal skape pasientens helsetjeneste. Som

selve ordningen, eller er det forvaltningen av

har jeg bedt mine folk i departementet om

en del av dette vil vi ”utvide antallet hjemler for

ordningen som har hindret utviklingen? Dette

å ta opp forholdene jeg mener er viktige

avtalespesialister og benytte avtalespesialistene

er spørsmål vi sammen skal prøve å finne svar

mer”. Med bakgrunn i dette klare og tydelige

på. Ikke fordi jeg lar meg styre eller har mistet

for den videre utviklingen av ordningen.

budskapet tok jeg initiativ til at det i år føres en

oversikten, men fordi jeg gjerne snakker med

dialog om avtalespesialistordningen mellom Den

dem det gjelder for å komme frem til de beste

norske legeforening, Norsk Psykologforening,

svarene.

de regionale helseforetakene og Helse- og
omsorgsdepartementet.

Min
en

Målt i antall årsverk har ordningen stått

analyse

er

enkeltstående

spørsmål

har

at

det

ikke

forklaring.

sjelden

enkle

finnes
Viktige

svar,

og

av å få avtalespesialistordningen så god
at den får en vekst fremover. Samtidig
er det ikke overraskende for meg at det
kan

være

interessemotsetninger

på

et

Det er selvfølgelig betydelige interesser

så viktig område. Mitt engasjement og

knyttet til alle disse forholdene. Jeg forstår

interesse for avtalespesialistene er uendret.

hva det innebærer at den enkelte spesialist

Svaret på spørsmålet om hva jeg vil, bør

driver sin praksis for egen regning og risiko.

derfor heller ikke overraske. Jeg vil skape

Næringsvirksomheten skal ikke settes i spill.

pasientens helsetjeneste. Og jeg vil bruke

Jeg vil samtidig være tydelig på at gjerningen

avtalespesialistene mer. Da må vi sammen

skjer innenfor rammene av en avtale inngått

erkjenne at både deler av ordningen og

med det offentlige; innenfor rammene av et

forvaltningen av den, må forandres for
at ordningen skal bevares og utvikles.

mer eller mindre stille siden spesialist-

avtalespesialistordningen er intet unntak.

helsetjenestereformen i 2002. Samtidig har

Jeg mener det er forhold knyttet til både

helhetlig system. Det har implikasjoner. For

sykehusene

årsverksvekst.

selve ordningen, og forvaltningen av den,

regjeringen er det alltid viktigst at pasientene

Alternativet er at avtalepraksis forblir en

Hvorfor er det slik? Er det forhold knyttet til

som må endres. I den pågående dialogen

og deres behov settes i sentrum for utvikling

ordning for de få.

4

hatt

en

sterk
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– Jeg mener det er forhold knyttet til både selve ordningen, og forvaltningen av den, som må endres, skriver helseministeren i sitt brev til
Legekunsten.
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har vist seg å innebære en god
kostnadskontroll og krever lite
byråkrati. Eventuelle alternativer
må vurderes mot dette.
GLAD FOR DIALOGMØTENE
Legeforeningen

ser

svært

positivt på at Høie tok initiativet til
dialogmøter mellom Legeforeningen,
RHFene, HOD og Helsedirektoratet,

PSL-leder Sverre Dølvik:

og ønsker å bidra konstruktivt i
denne dialogen.

GLAD FOR HØIES
FORSIKRINGER

Samtidig

er

Legeforeningen

innstilt på å finne frem til løsninger
som kan bidra til å forbedre hvordan
selve ordningen fungerer.
– Da er det viktig å se på hvilke
deler av den øvrige helsetjenesten
avtalespesialistene samarbeider med,
og stimulere til at dette samarbeidet

Den manglende økningen i antall årsverk og hjemler må RHFenes forvaltning av
ordningen ta ansvaret for. Det mener PSLs leder.

videreutvikles og forbedres.
TO TANKER I HODET…
Relasjonen til, og samarbeidet med
sykehusene bør forbedres på flere
områder. Her er det i alles interesse

Det har i samme periode vært sterkt
prioritert å øke antall stillinger på HFene, og
i administrasjonen av RHFene, kommenterer
Sverre Dølvik i sitt tilsvar til Høies innlegg
i Legekunsten. Han uttrykker samtidig
tilfredshet over at Høie påpeker at antall
årsverk i avtalepraksis har stått stille siden
spesialisthelsetjenestereformen i 2002 og at
Helseministeren i sitt innlegg fastholder at
han ønsker flere avtalehjemler og å benytte
avtalespesialistene mer, for å skape «pasientens
helsetjeneste».
FELLES MÅL
– Høie og Legeforeningen har felles mål
for avtalespesialistordningen. Vi ønsker at
avtalepraksis skal utvikles med flere prosedyrer
og flere avtalespesialister for å oppnå en mer
effektiv helsetjeneste. I dialogmøtene vi har
6
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hatt med HOD dette året, har vi vært enige om

mener det er all grunn til å diskutere om de

mye og hatt en konstruktiv dialog, men det har

forslag som er signalisert så langt er egnet til

også vært utspill som etter Legeforeningens

å bidra til en økning i antall hjemler. Og om

syn rokker ved noen av grunnpilarene som

det er mangel på økonomiske incentiver som

er forutsetninger for at avtalepraksis skal

forhindrer RHFene å opprette flere hjemler,

kunne fungere på en optimal måte med

eller om dette skyldes andre mekanismer.

god kostnadseffektivitet og høy kvalitet for

Dette er en sentral utfordring som partene

pasientene.

skal se nærmere på i dialogen framover.

at

det

etableres

velfungerende

samhandlingsarenaer

som kan

i vareta dette, såvel med hensyn
til

styring

som

av

samarbeid

pasientstrømmer
på

det

rent

medisinskfaglige. Det finnes flere
eksempler på at dette ivaretas på en
god måte i noen områder.

Folketrygdfinansieringen er en forutsigbar
og langsiktig ordning som gir likhet i

Legeforeningen er med andre

– Det er kommet signaler om endringer av

helsetjenestetilbudet nasjonalt. Det rommer

ord enig i Høies ord om at

finansieringsordningen for avtalepraksis. Jeg

mulighet for helsepolitiske prioriteringer,

ordningen

USIKKERHET OM FINANSIERING

”

Legeforeningen er enig i Høies ord om at ordningen
med avtalepraksis trenger en gjennomgang. Likevel må
enkelte grunnleggende betingelser opprettholdes.

med

avtalepraksis

trenger en gjennomgang av såvel
forvaltning

som

organisering,

men at enkelte grunnleggende
betingelser må opprettholdes for
å sikre en helsetjeneste av god
SVERRE DØLVIK: Det er kun en liten del av de pasientene som kommer inn i avtalepraksis, som trenger behandling på sykehus.

kvalitet.
LEGEKUNSTEN NR 3 2014
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Endelig tid til pasientene:

Sluttet på dagen – jobber nå
som helprivat nevrolog
– Parkinson-pasientene trenger kontinuerlig oppfølging. Det fikk jeg ikke anledning
til på poliklinikken. Hun gikk på dagen i ren frustrasjon.
TEKST OG FOTO: LOTTELISE FOLGE

Det er nå 5 år siden nevrolog og dr.med.
Karen Herlofson sa opp jobben på Sørlandet
sykehus i Arendal, en jobb hun hadde trivdes
i gjennom mange år. Men etter hvert økte
frustrasjonsnivået. – Jeg opplevde at når jeg
kalte inn pasientene hver sjette måned til
kontroll, fikk de innkalling etter 18 måneder i
stedet. – Det var medisinsk uforsvarlig og sånt
takler jeg ikke- jeg er tvangsneurotisk så det
holder, sier Herlofson uten å smile. Hun mener
at kollegene nok synes hun var ganske barnslig
som sluttet, men for henne var dette en faglig
”must”.
VILLE JOBBE EKSTRA
Herlofson jobbet på sykehuset i Arendal i 10
år og for det meste på poliklinikken. Pasientene
hennes var stort sett eldre mennesker med
kroniske sykdommer. – Disse pasientene blir
8
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hele tiden dårligere derfor er det særlig viktig
å følge dem opp med jevne mellomrom og
seks måneder mellom konsultasjonene er lenge
nok, understreker hun. Hun tilbød seg å jobbe
ekstra for å hjelpe denne pasientgruppen, men
da fikk hun pasienter fra de andre legenes lister
i stedet. Herlofson er nøye med å understreke
at det ikke nødvendigvis er feil å prioritere
eksempelvis pasienter som har hatt ryggplager
over lang tid foran en Parkinson-pasient. —
Men jeg kan ikke jobbe på den måten, sier
hun engasjert. Jeg er nødt til å føle at jeg gir
pasientene et tilbud.
ALT VAR BEDRE FØR
– Da jeg begynte på sykehuset i Arendal, var
det en fabelaktig velfungerende avdeling med et
svært godt tilbud til pasientene, sier Herlofson.
Hun mener det gikk galt da mye av ressursene

”

Nå sliter de til
tider med utbrente,
deprimerte og
avmektige leger
rett og slett fordi
de mangler kontroll
på egen hverdag.

Karen Herlofson er glad for å kunne tilby sine pasienter konsultasjon i rolige og vakre omgivelser. Her er det ingen avbrytelser eller telefoner som ringer mens pasienten er inne, slik det ofte er på sykehuset.

netter, fortsetter hun og konstaterer at hun er glad

at hun er fullstendig fritatt for alt byråkrati, alt

Arendal 2 dager i uken. Hun er ikke i tvil om at

for at det er ikke er henne som skal prioritere

hun trenger er en regnskapsfører. I tillegg har

det er behov for en avtalehjemmel - ventetiden

de ressursene som er til rådighet. – De plukker

hun en jusstuderende sønn som får oversendt

er opp til et år på poliklinikken. Der jobber

vekk alle fjørene og forundrer seg likevel over at

dikterte og kun nummererte journalnotater som

hun en dag i uken og behandler pasienter med

fuglen ikke flyr, konstaterer hun.

lydfiler, de skriver han ut og returnerer.

bevegelsesforstyrrelser som trenger behandling

EN JOBB HELT UTEN BYRÅKRATI

AVTALESPESIALIST? TJA

med botulinumtoksin (botox), i tillegg tar hun
kontrollene av opererte Parkinson-pasienter. De

Som helprivat har hun full kontroll på

Hun er ikke sikker på om hun ville tatt i mot

andre dagene brukes til forskning, veiledning av

hverdagen og på utøvelsen av faget. – Etter

en hjemmel om hun fikk tilbudet. — Men det

stipendiater og spesialisterklæringer. I sommer

fem år i privat praksis, fryder jeg meg

er klart at det ville bli billigere for pasientene,

var hun fagkyndig i sin første drapssak. Hun

fremdeles over å kunne si :– Ja, jeg har

sier hun - i dag koster første konsultasjon 1700

tjener litt bedre enn hun gjorde på sykehuset,

rett og slett fordi de mangler kontroll på egen

ledig time- når kan det passe for deg? Å bli

kroner og neste 900, men da får de den tiden de

men jobber også mer.

hverdag. De vet de ikke klarer å gjøre en god

helprivat er ikke et valg hun har tatt, men

trenger, samtidig som de møter en meget godt

nok jobb – de vet at de har pasienter som er

en dyd av nødvendighet også fordi det ikke

forberedt spesialist. – Alle pasientene har mitt

feil- og underbehandlet, men de får ikke gjort

finnes nevrologhjemler i hennes område. Hun

privatnummer og kan ringe når de vil- det koster

Henvisningene kommer i all hovedsak fra

noe med det, i følge nevrologen. – For min del

kjenner noe til avtalespesialistenes krav i

ingenting, forteller nevrologen, som har fulle

fastlegene, selv om pasienten kan ringe selv,

resulterte dette i stressreaksjoner og søvnløse

forhold til myndighetene og er sånn sett glad

pasientlister hjemme på Strømsbo gård midt i

og hun får alle pasient– og sykdomskategorier

ble overført til Kristiansand. Nå sliter de til tider
med utbrente, deprimerte og avmektige leger

BARE PASIENTER MED GOD RÅD?
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KAREN HERLOFSON:
• Ferdig utdannet medisiner UiB 1989
• Spesialisering i nevrologi fra
• Stavanger og Arendal.
• Ferdig spesialist i 2002.
• Har også jobbet som allmennlege i Bergen
og HMS-sjef i Sandnes kommune.
• Tatt doktorgrad på Parkinson (fatigue og
livskvalitet)
• Har nå helprivat nevrologpraksis i Arendal.
Behandlet 750 pasienter i 2013 (basert på
antall regningskort)
• Tar ikke betalt for telefonsamtaler og
resepter
• Deltar i relevante faglige møter på
sykehuset
og er aktiv i Parkinsonmiljøet
• Er medforfatter på lærebok i nevrologi for
sykepleiere og holder hyppige foredrag om
Parkinson for ulike faggrupper

PSL- årsmøte og administrasjonskurs i Oslo 2014

Godt oppmøte – fin stemning –
optimisme i ledelsen

Arbeidsuke:
Mandag:

pasienter

Tirsdag:

spesialisterklæringer

Onsdag:

Sykehuspoliklinikk

Torsdager: pasienter
Fredag:

forskning/veiledning av
doktorgradskandidat

PSL-leder Sverre Dølvik ga klart uttrykk for i sin tale til årsmøtet at optimismen
som hadde hersket i fjor angående avtalespesialistenes rolle, hadde snudd til
usikkerhet og skepsis i løpet av våren 2014 – for så å snu igjen.
TEKST OG FOTO: LOTTELISE FOLGE

I dialogmøtene PSL og Legeforeningen har
hatt med staten, har departementet lagt frem
forslag som Dølvik i sin tale til den fullsatte
salen, beskrev som krevende. Staten har
problematisert lengden på hjemler, senior/
juniorordning samt muligheten til å omsette
praksis- i tillegg til retten til videreføring av
praksis. Det er også lagt frem forslag om en ny
finansieringsordning legene mener det knytter
seg mange usikkerhetsmomenter til. Men slik
det ser ut akkurat nå, mente Dølvik at prosessen
er inne i et konstruktivt spor.

Prinsipielt skulle man ikke ha behov for et privat helsevesen, mener Karen Herlofson. Hun er klar på at hvis sykehuset hadde ”ryddet opp”
hadde hun mer enn gjerne gått tilbake på heltid.

”

De plukker vekk alle
fjørene og forundrer
seg likevel over
at fuglen ikke flyr,
konstaterer Herlofson.

Strømsbo gård er en oase midt i Arendal og har vært i familiens eie
i mange generasjoner.

bagatellmessige problemer – Men for all del det
er ikke lenge siden jeg hadde en pasient som
viste seg å ha hjernesvulst, forteller hun. Hun

er klar på at hvis sykehuset hadde ”ryddet opp”

behandler svært mange av Parkinson-pasientene

hadde hun mer enn gjerne gått tilbake på heltid.

i Agderfylkene og får pasienter til kontroll fra

– Jeg sluttet jo hverken på grunn av vakter eller

Tromsø til Oslo og – Japan!

noe annet, men simpelthen for å kunne gi mine
pasienter, gamle med kroniske sykdommer, et

ALT BURDE VÆRT OFFENTLIG

medisinsk forsvarlig tilbud. Det er minstemålet

innen nevrologien. Noen ganger kan hun

Prinsipielt skulle man ikke ha behov for

mitt og kan jeg ikke få jobbe sånn, så vil jeg

føle at pasientene som kommer til henne

et privat helsevesen, mener Herlofson, det

heller ikke jobbe der, avslutter nevrologen

gjennom helseforsikringsordningen har litt

offentlige tilbudet burde vært tilstrekkelig. Hun

bestemt.
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Det hersket en god atmosfære etter Sverre Dølviks åpning av årsmøte etterfulgt av hilsen til PSL-medlemmene fra presidenten i Legeforeningen Hege Gjessing.

LYS I TUNNELEN
Den siste tiden har stemningen altså snuddigjen. Det siste av til sammen fire dialogmøter
ble avholdt 26 august- to dager før PSL’s
årsmøte. Og det var en tydelig mer optimistisk
leder- med de forbehold man må ha midt i
en dialogrunde – som ga signaler om grunn
til en større optimisme enn det som tidligere
LEGEKUNSTEN NR 3 2014
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”

Hege Gjessing:
Vi tror på et
arbeidsmarked som
er mer variert og
der det offentlige får
korrektiver - vi tror
i det hele tatt på en
sunn konkurranse
i helsevesenet.

var signalisert fra den kanten. Den største
usikkerheten knytter seg til signalene om nytt
finansieringssystem. Her gjenstår betydelig
utredningsbehov og partene skal ta opp tråden
igjen i november etter at Helsedirektoratet

NYHETER/AK TUELT

RHF-LEDERE VIL HA
FULL KONTROLL OVER
AVTALESPESIALISTENE
– Det er RHF-ledere som sitter der ute og ønsker å
ha full kontroll over dere, sa Hege Gjessing da hun
talte på PSL’s årsmøte. – Her rygger vi, sa hun. Vi
tror på et arbeidsmarked som er mer variert og der
det offentlige får korrektiver - vi tror i det hele tatt
på en sunn konkurranse i helsevesenet, forsikret hun
en lydhør forsamling.

har levert utredninger av vesentlige spørsmål.
Legeforeningen arbeider også parallelt med å
vurdere alternative økonomiske virkemidler
som kan understøtte felles mål – flere hjemler.
Et annet av punktene det fremdeles knytter
seg en viss spenning til, er lengden på hjemler.
Tidligere har dette vært knyttet opp mot det
lovmessige grunnlaget, men HOD har ikke
utredet dette ennå.
HOD MED GODE INTENSJONER
Sverre Dølvik sa også i sin redegjørelse fra
dialogmøtene at han ikke var i tvil om Høies
gode intensjoner og vilje til å utvikle ordningen
med avtalespesialistene til det bedre. Og – han
understreket at Høie holder fast ved at det både
kommer flere hjemler og prosedyrer!
En liten godbit var også at Helsedirektoratet
jobber med et prosjekt med sikte på å
samordne rapporteringene til HELFO og NPR.
Avtalespesialistene kan med andre ord håpe på

Og hun fortsatte – Jeg vet at departementet
har vært i Nordfjord og sett på hvordan et
sykehus blir gjort om til et stort medisinsk
senter. Her vurderes også nå i hvilken grad
avtalespesialistene skal inngå i en slik
omlegging. Her er det viktig at vi tenker
muligheter. Slik appellerte Gjessing til
avtalespesialistene på PSL’s årsmøte.
– Når det gjelder storsatsingen - neste høsts
nasjonale helse- og sykehusplan - og særlig
fremtiden til RHFene, holdt Høie kortene
tett til brystet, i følge Gjessing. Hun minnet
samtidig om Legeforeningens synspunkter: Vi mener det er for lange linjer og for mange
nivåer i dagens ordning. Det blir for vanskelig
å finne ut av hvem som tar beslutninger og
hvem som har ansvar, mente hun.
KVALITET OGSÅ FOR
AVTALESPESIALISTENE
– Så er det interessant at Regjeringen hvert
år fremover også vil legge frem en melding om

pasientsikkerhet og kvalitet. Disse vil kunne
få betydning også for avtalespesialistene, sa
Gjessing og fortsatte:
– Noe annet departementet ønsker er større
tverrfaglige fastlegekontorer hvor det er
fastleger og andre yrkesgrupper sammen. Jeg
mener vi som leger har store muligheter for
å ta lederoppgaver i de fellesskapene som vil
komme
TROR PÅ HØIE
– Vi var glade for fjorårets regjeringsskifte,
og vi var glade for å få Bent Høie som
helseminister. Og til tross for den slitasjen i
samarbeidet med departementet i forbindelse
med reservasjonssaken i vinter, tror vi fortsatt
på ham, sa hun.
Hege Gjessing refererte til Høie som nylig
satte av en og en halv time til å møte sentralstyret
og etterlot ingen tvil om at regjeringen har
omfattende tiltak på gang innen helsesektoren.

SYNNØVE BRATLIE SKAPTE
TEMPERATUR
I sitt referat fra møtet, som Gjessing beskrev
som ”raust” fra statsrådens side, skrøt hun
av sentralstyremedlem og PSL’er psykiater
Synnøve Bratlies innsats da hun utfordret
Høie når det gjelder avtalespesialistenes rolle.
– Dette var faktisk eneste gang at det ble
litt temperatur under møtet, sa presidenten.
Hovedbudskapet til Høie var å orientere om en
rekke meldinger og tiltak i den nærmeste tiden
- Nå må vi være aktive frem til regjeringen
har bestemt seg, sa Gjessing. - At det ennå ikke
er lagt konkrete planer for å nå disse målene
gir et handlingsrom for oss som forening til å
påvirke, til å få innflytelse og til å komme med
våre ideer og løsningsforslag.
Gjessing refererte også til at Høie sa under
møtet at det er hans mål å ”gjennomgå HelseNorge fra A til Å” og delte regjeringens
helsepolitiske mål i hovedsak i tre: 1) redusere
unødvendig venting, 2) styrke kvalitet og
kompetanse innen helsesektoren og 3) forsterke
innsatsen innen rus, psykiatri og rehabilitering.
FLERE MELDINGER PÅ GANG
Til våren kommer det to helsemeldinger
fra Høies departement, Folkehelsemeldingen
og, for første gang, en melding om
primærhelsetjenesten. Den siste mente
Gjessing ville ha særlig stor betydning for
avtalespesialistene: Spørsmålet er: Hvordan
kommunehelsetjenesten se ut i fremtiden?
FJERNER BEHANDLINGSTAK
I møtet med sentralstyret kunne Høie også
fortelle at regjeringen fra 1. januar vil fjerne
taket på behandlinger i foretakene samtidig som
myndighetene vil bli strengere med tidsbrudd.
– Kanskje vil dette føre til at avtalespesialistene
får en viktigere rolle i å redusere køene.
Gjessing så også positive signaler i at Høie ga
uttrykk for at han var overrasket (Gjessing tolket
dette som ”sjokkert”) over dårlig koordinering i
kompetansehevingen i helsesektoren og at også
på dette feltet kunne PSLere få en viktigere rolle
i fremtiden. - Samhandlingsreformen ”rulles”

Sentralstyremedlem og PSL’er Synnøve Bratlie fikk skryt av Hege Gjessing under presidentens tale på PSL’s årsmøte.

også nå ut i kommunene, sa Gjessing og viste
til samtaler med lokale ledere i Legeforeningen
som mente det nå var viktig å følge med lokalt
på hva som foregår.
MYE TALER FOR FLERE
AVTALESPESIALISTER
Gjessing mente å se positive sider ved tysk
studie som viser at en belegg på sykehusene
over 92,5% medfører flere skader og dødsfall.

- Nå planlegger Helse Sør-Øst for en
kapasitetsutnyttelse på dette nivået. – Det
tolker jeg som at man etter hvert må begynne å
ta arbeidsoppgaver ut av sykehusene for å få en
forsvarlig helsetjeneste, sa presidenten.

at det bare skal bli en koding per pasient.
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LEGER UTENFOR
SYKEHUSET ER FRISKEST!
Spesialister og allmennleger som jobber for seg selv har mindre sykefravær enn
sine kolleger på sykehus.
TEKST OG FOTO: LOTTELISE FOLGE

Det er ikke bare sykdom som forårsaker
sykefravær – heller ikke hos leger. Manglende
innflytelse, oppfølging og anerkjennelse
for jobben man gjør, er også med på å
skape syke leger, viser en undersøkelse fra
Legeforskningsinstituttet.

Legeforskningsinstituttet
Olaf
Aasland da han i 2010, sammen
Rosta og Gunnar Tellnes,
forskjellen i sykefravær for
jobbet på sykehus og leger som
næringsdrivende.

Resultatene av undersøkelsen ble publisert
våren 2014 og materialet besto av et
representativt utvalg av 521 sykehusleger
og 313 praktiserende spesialister og
allmennleger. Undersøkelsen viste at det
generelt er lavt sykefravær blant leger, men
viste også at blant legene som jobbet for seg
selv var det et betydelig lavere antall som
hadde sykefravær løpet av de foregående
tolv månedene enn kollegene på sykehus.
Mens 59.5 % av sykehuslegene svarte at de
ikke hadde noen sykedager, svarte 83,7 % av
legene utenfor sykehus det samme.

Olaf Gjerløw Aasland som har forsket på
legers helse siden begynnelsen av 90-tallet,
holdt sitt aller siste foredrag som sjef på
instituttet på PSL’s årsmøte i slutten av forrige
måned.

ANSVAR OG ØKONOMI
Resultatene stammer fra en undersøkelse
utført
av
avtroppende
leder
for
14
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Gjerløw
med Judith
undersøkte
leger som
selvstendig

FLERE FAKTORER SPILLER INN
Undersøkelsen
konkluderer
med
at
det er både økonomisk kompensasjon,
organisatoriske og individuelle årsaker til
forskjellene i sykefravær.
Sykehuslegene taper ikke penger på å være
borte, det gjør spesialistene. Sykehuslegene
har som regel noen som kan ta over når de er
syke - slik er det sjelden med de selvstendige
gruppene som også derfor ofte føler et sterkt

ansvar for sine syke pasienter som ikke får et
alternativt tilbud. Til Legekunsten beskriver
Aasland de ”private” som en plussvariant
og synes det er bra at det norske samfunnet
fremdeles gir en lege mulighet til å være
individualistisk og selvstendig i en praksis
der de selv kan bestemme belastning og
arbeidstid.
FRISKERE ENN NOEN GANG
Fremdeles er legene en sosioøkonomisk
nokså homogen gruppe, med de blir mer
og mer alminnelige sier Aasland, med det
mener han at det blir flere og flere i denne

”

Uansett hvor ille
vi opplever det,
norske leger er
blant dem som har
det best i verden,
sier Olaf Aasland.

yrkesgruppen. For tjue år siden var det en per
700, nå er det en per 220. Og leger er friske,
litt for friske, ifølge Aasland som mener at
leger burde sykmelde seg noe mer. Tidligere
undersøkelser viser at leger går på jobb og
smitter pasienter og ikke sjelden har de samme
plager som pasienter de selv sykmelder. Også
arbeidssituasjonen for sykehuslegene kan
være mer patogen enn hos kollegene ute, sier
Aasland og mener at det fremdeles hersker en
oppfatning om at leger ikke skal være syke.
Han understreker at manglende kontroll på
jobben kombinert med høye krav kan være
sykdomsfremkallende, men det kan også
en situasjon der legen har en høy grad av
selvstendighet og for lite krav i jobben hun
skal gjøre.
SOSIAL STØTTE.
På den annen side hvis du er i en vanskelig
situasjon med høye krav som du kanskje ikke
klarer å leve opp til, da er det verdifullt med
sosial støtte, sier Aasland og trekker frem et
eksempel som Leger uten grenser der man
ofte jobber under helt håpløse forhold og
uten hjelpemidler av betydning, men likevel
opplever å bidra med noe meningsfylt, med
god støtte fra kolleger og pasienter.
”PRIVATE” LIKER JOBBEN BEST
I 2008 gjennomførte Magne Nylenna
og Olaf G. Aasland en undersøkelse om
jobbtilfredshet på et representativt utvalg
av yrkesaktive norske leger. I alt 1072 leger
(65 %) svarte på et spørreskjema. Legene
rapporterte en gjennomsnittlig jobbtilfredshet
på 5,3 på en skala fra 1 (svært misfornøyd)
til 7 (svært fornøyd). Privatpraktiserende
spesialister hadde høyest jobbtilfredshet med
5,8 på skalaen, allmennlegene kom inn som
en god nummer to med et snitt på 5, 5, mens
sykehuslegene havnet på 5,1. Vurdert etter
spesialistgrupper kom samfunnsmedisinerne
best ut med 5,6, mens kirurgene lå lavest
med 5,0. Andre undersøkelser viser at leger
blir mer fornøyde på jobb jo eldre de blir
og at leger som for eksempel har kulturelle
interesser utenom arbeidet som lege, trives
bedre på jobben.
HAR DET BEST AV ALLE
– Er leger sutrete? Olaf Aasland drar lenge
på det før han svarer: Ja, det er de noen

Avtroppende sjef på Legeforskningsinstituttet Olaf G. Aasland foreleste for avtalespesialistene om sykdom og trivsel på PSL´s årsmøte.

ganger. Men han ønsker ikke å være bastant
og fortsetter: – Uansett hvor ille vi opplever
det, norske leger er blant dem som har det best
i verden.

under opplæring ikke lærer godt nok fordi
de ikke er nok på jobben. Med våre moderne
velferdsgoder har vi en mer familievennlig
situasjon kombinert med legegjerningen enn

Det er noe med det relative - med
dimensjonene. Norske leger har blant de
korteste arbeidsukene sammenlignet med de
fleste andre. Noen mener sågar at kirurger

i de fleste andre land. Noen ganger er det
fristende å tenke at legene ikke vet hvor godt
de egentlig har det, mener Aasland.
LEGEKUNSTEN NR 3 2014
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KJERNEJOURNAL
Kjernejournal er en ny elektronisk løsning som
samler viktige helseopplysninger i én kilde. I
kjernejournal får helsepersonell rask og sikker
tilgang til helseopplysninger slik at de kan gi

Svenskene verre enn oss?

tryggere helsehjelp

Tungrodde datasystemer
- et kjempeproblem i svensk
helsevesen

Kjernejournal er en trygg og sikker elektronisk
løsning som samler et begrenset sett med
viktige helseopplysninger i én kilde. Blir
pasienten akutt syk, har helsepersonell rask
og sikker tilgang til viktige opplysninger i
pasientens kjernejournal. Alle innbyggere får
automatisk kjernejournal, men innbyggeren
kan reservere seg.
Kjernejournal

har

begrenset

innhold

og

historikk, og erstatter ikke journaler hos fastlege
eller på sykehus. Den nye løsningen utgjør et

– For å kunne håndtere det daglige arbeidet handler det ofte om å lete etter
informasjon i 20-30 (!) ulike systemer og applikasjoner- og det er utenom
pasientjournalsystemet, forteller en fortvilet svensk lege.

viktig supplement, særlig i akuttsituasjoner
hvor det haster å finne informasjon om
helsetilstanden din.

Kilde: Helsedirektoratet

TEKST OG FOTO: LOTTELISE FOLGE

– Man logger seg inn og ut av
systemer hele tiden. Du kan taste inn
et personnummer og passord - det må
ofte gjøres på forskjellige måter i de
ulike systemene, når du har funnet det
du leter etter, må du ut av det systemet
og inn i et helt annet for å finne neste
opplysning. Det er Karin Båtelson,
leder i det svenske Läkarførbundets råd
for läkemedel, IT og medicinteknik,
som forteller dette til svenske medier
og hun fortsetter: Her på Sahlgrenska
har vi fått seks nye IT-systemer det siste
året- alle med egne innloggingsrutiner.
Båtelson, var invitert som innleder til
PSL`s årsmøte, men meldte avbud kort
tid før møtet. Ewa Hellberg, som også er
medlem av Legeforeningens IT-råd tok
hennes plass. Hellberg er gynekolog og
har akkurat sluttet i sin avtalepraksis.
16
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Nå jobber hun i Stockholm og pendler
til jobb i London 3 dager hver måned.
MER
”STØRANDE”
ENN
”STØDJANDE”
I følge Hellberg er det ingen
datasystemer i svensk helsevesen som
snakker med hverandre. Hvert av de
21 svenske landstingene startet sine
egne systemer og etter hvert har man
bygd ut og på hvert av disse. – Til et
lappeteppe?. – Nei, ler Hellberg, for et
lappeteppe er jo vakkert. Hun mener
at et av hovedproblemene i Sverige
er at man har overlatt oppbygging
og innføring av datasystemer kun til
personer på administrativt nivå, uten
i det hele tatt å spørre brukerne til
råds. Verken leger, sykepleiere eller
hjelpepleiere har hatt et ord med i
laget – dette har resultert i at systemet

Gynekolog, mangeårig avtalespesialist og rådsmedlem Ewa Hellberg, digitaliserte sine journaler i 1990. Hun vil skrote hele datasystemet i det
svenske helsevesenet og begynne ”från børjan”.

Psykiater i Arendal og Fagutvalgsmedlem Magne Tauler var god å ha da Ewa Hellberg skulle
hjelpes til rette i foredragssalen.

har blitt mer ”størande enn stødjande”. I stedet
for å forenkle hverdagen har systemene blitt en
tidstyv, fortviler Hellberg.

å ha helsearbeidere som bruker 30-40 % av
tiden sin på jobb med å la seg frustrere over
datasystemene.

INGEN PENGER ER BEVILGET
Mens de som steller med dette i Läkarforbundet
har antydet at det kan være spørsmål om i hvert
fall 1 milliard for å få orden på den elektroniske
hverdagen i det svenske helsevesenet, er det
ennå ingen ting som tyder på at dette ønsket
går i oppfyllelse. – Man har lappet og fikset
og reparert på så mye at det beste ville være
å ”børja från børjan”, fordi nå vet vi mye mer
om hva vi har behov for, sier rådsmedlem Ewa
Hellberg. Det er dyrt, men det er enda dyrere

Läkarforbundet vil at dette skal bli et nasjonalt
ansvar – ikke et ansvar for hvert enkelt av de 21
landstingene. Hun legger til at pasientintegritetblir en utfordring også i Sverige der
kjernejournal ikke har vært et tema. Slik det
er nå er det alt for lett å finne opplysninger for
uvedkommende, sier Hellberg- og nevner som
eksempel unge kvinner fra andre kulturer som
har fått p-piller– noe som fikk dramatiske følger
når familiene fant ut av dette. Det slekten ikke
visste var at døtrene fikk hjelp med akne, sterke
menstruasjonssmerter etc.

PRIVAT VERSUS OFFENTLIG
Selv digitaliserte Ewa Hellberg sine journaler
i 1990. Bare til internt bruk – mange kolleger har
hatt det samme systemet, forteller Hellberg som
også har sendt elektroniske resepter i mange år
og i tillegg har kunnet ta i mot røntgenbilder og
prøvesvar. – Men dette har ikke Landstinget likt
fordi de har sett oss som ”privatvård” som en
slags motsetning til det offentlige helsetilbudet,
sier gynekologen. Til tross for at pasienten
pendler mellom de to systemene og til tross for at
pasientens frikort gjelder like mye hos meg som
på sykehuset. Dette har virkelig vært vanskelig,
sier Hellberg og sikter til det som hennes kollega
Båtelson beskriver som et steinaldersystem.
Som en ”vekker” forteller hun om
helsevesenet i Oman, der hun også har jobbet.
Der har alle pasientene sitt smartkort med alle
opplysninger– og det funker!
Det uunngåelige spørsmålet fra salen: Hva
hvis du har glemt eller mistet kortet ditt? Det
finnes alltid et ”back-up” system, smiler Ewa
Hellberg.
LEGEKUNSTEN NR 3 2014

17

NYHETER/AK TUELT

NYHETER/AK TUELT

PENSJON SOM PASJON
Sjelden har en forelesning om pensjon blitt fremført så levende og med så mye
engasjement til et publikum som satt som tente lys klokken ni en lørdag morgen
etter en sosial – og rimelig sen fredagskveld.
TEKST: LOTTELISE FOLGE

I den grad det er mulig å trollbinde folk
om pensjonsrettigheter, må Legeforeningens
Grethe Veiåker Nilsen være blant de svært få
som klarer det. Med en smittende entusiasme
og en overbevisende innsikt loset hun PSLforsamlingen gjennom rettigheter og plikterfrister– aldersbegrensninger– og muligheter.
DU MÅ PLANLEGGE!
Det viktigste du kan gjøre – og du bør gjøre
så tidlig som mulig forut for pensjonering – er å
planlegge pensjonisttilværelsen – der var Veiåker
Nilsen krystallklar. Dette gjelder særlig leger som

– Og det gjelder ikke bare egen pensjon og
rettigheter, understreker Veiåker Nilsen, men
også spørsmål som gjelder overdragelse av
praksisen, avklaringer med hensyn til oppsigelse
og videreføring av avtalehjemmel med RHF.
Det er også viktig å ha en plan for hva som skal
skje hvis praksisen skal opphøre. Hva skjer med,
og hvilket ansvar har du for de ansatte.
Veiåker Nilsen anbefalte sterkt i sitt innlegg
å være ute i god tid med å skaffe seg oversikt
over regelverk og retningslinjer rundt disse
spørsmålene.

DELTID PÅ SYKEHUS KAN ØKE
PENSJONEN
– Men med oppsatt rett beregnes tallet under
brøkstreken til det antall år man kunne fått som

blant annet fordi det er så mange forhold som skal
avklares i forbindelse med avgang fra praksis.

18

NR 3 2014 LEGEKUNSTEN

POPULÆRT MED UTTAK OVER TI ÅR
I tillegg kommer muligheten til å øke størrelsen
på den årlige pensjonen fra SOP ved å velge uttak
over ti år – dette ser vi har blitt en populær løsning
blant leger i privat praksis, forteller Veiåker
Nilsen,– men minner om at SOP samordner
med all tjenestepensjon med ett unntak:
pensjon fra Legeforetakenes pensjonsordning.
Og disse pensjonene blir da omregnet til
forholdsmessig samme uttaksperiode – ref.
kalkulatoren på SOP’s hjemmesider. Alle disse
endringene og mulighetene er det krevende å
holde seg oppdatert på, mener Veiåker Nilsen,
og sekretariatet i Legeforeningen forsøker
etter beste evne å holde medlemmene orientert
om regelverk og muligheter på disse viktige
områdene.
LANG FARTSTID PÅ SYKEHUS? LES
DETTE !
Har du jobbet minst 15-20 år på sykehus før du
gikk over i avtalepraksis, kan det være spesielle
ordninger som angår deg: – Disse legene var da
medlem av en offentlig tjenestepensjonsordning
(TP), som oftest KLP, og har en såkalt oppsatt
pensjonsrett, som det offentlige kaller tidligere
opptjente rettigheter. Som medlem av en
offentlig TP er kravet til full opptjening 30
år. Et medlem som har 20 års opptjening ved
pensjonering får altså pensjon beregnet til 20/30,
forklarer Veiåker Nilsen.

driver egenpraksis, i motsetning til sykehusleger,

Grethe Veiåker Nilsen, statsviter og rådgiver i Legeforeningen får teknisk assistanse av forhandlingsøkonom Pål Alm-Kruse.

SOP– ET SENTRALT EMNE
Hva er de vanligste spørsmålene fra
avtalespesialistene? Når det gjelder pensjon
er de vanligste spørsmålene rettigheter i
SOP sett i forhold til eventuelle rettigheter
fra tidligere arbeidsforhold, og hvordan
disse beregnes. Det har skjedd mye nytt på
pensjonsområdet de senere år, ikke minst
gjennom pensjonsreformen i folketrygden, omlegging på tjenestepensjonsområdet, i tillegg til
muligheten for privat sparing til tjenestepensjon.
Det har også skjedd mye i SOP – ikke minst ved
innføring av rett til uttak av alderspensjon alt fra
fylte 62 år uavhengig av uttak av alderspensjon
fra folketrygden og videre arbeid.

Ingen kunne klage på fremførelsen- kunnskap og engasjement -en uslåelig kombinasjon.

medlem dersom man hadde stått i stillingen til
aldersgrensen, maksimalt opp til 40 år. Ergo
får personen ved oppsatt rett pensjon beregnet
etter 20/40. Det er dette man kan endre ved å tre
inn igjen i offentlig stilling og stå i stillingen på
pensjoneringstidspunktet. Man unngår dermed
beregning etter reglene for oppsatte pensjoner
og får som medlem av TP igjen kun 30 år i
nevneren. Dette vil i seg selv øke verdien av den
allerede oppsparte pensjonen ganske betydelig.
MINIMUM 14 TIMER I UKEN
Regelverket innen sykehussektoren, Spekterområdet, tilsier at man må arbeide minst 14
timer per uke eller 168 timer per kvartal i
minst tre måneder for rett til medlemskap i
pensjonsordningen. For avtalespesialister dreier
det seg gjerne om å få et vikariat på sykehus.
Med mindre man tilfredsstiller vilkåret om
minst ti års medlemskap i offentlig TP etter fylte
50 år, er tidligste pensjonsalder 67 år. Poenget
er da å stå i en slik stilling på tidspunktet for rett
til pensjonering. Gevinsten av slik gjeninntreden
i offentlig sektor kan da være tredelt: man
unngår beregning etter regelverket for oppsatte
rettigheter (og får igjen kun 30 år i nevner, mot
kanskje 40 hvis man ikke gjør noe), man får økt
det tellende pensjonsgrunnlaget (for dem som
gikk ut av det offentlige før år 2000), og man
får bedre opptjeningstid. Det er et poeng å jobbe
nok tid til å få minst seks nye måneder tellende
da dette gir et år. Det betyr at hvis man hadde 22

år og 1 måned, ville fem nye måneder bety ett
år ekstra, 23 år.
100 000 OVER NATTEN
Et annet viktig poeng gjelder avtalespesialistene som gikk ut av sykehus før 1.5. 2000
datoen da knekkpunktet forsvant i de offentlige
TP’ene (tjenestepensjonene). Før denne datoen
telte kun en tredel av inntektene mellom 8 og 12
G med i pensjonsgrunnlaget, mens all inntekt opp
til 12 G (cirka kr 1 060 000 etter dagens G) ble
pensjonsgivende etter denne datoen. Dette fikk
stor betydning for alle høytlønte i offentlig sektor,
herunder legene, som fikk 100 000 mer i pensjon
over natten etter datidens satser.
Veiåker Nilsen understreker igjen at dette
gjelder de avtalespesialistene som har lang
fartstid på sykehus og dermed så høye oppsatte
pensjonsrettigheter at de uansett ikke ville
fått noe fra SOP. Har man ti år på sykehus fra
tidligere er dette ikke noe å tenke på, avslutter
Veiåker Nilsen.

NOEN EKSTRA GODE RÅD:

Det ligger mye god informasjon på
Legeforeningens og SOP sine hjemmesider.
Delta
på
Senior-seminar
på
Soria
Moria! Fremskaff oversikt over opptjente
pensjonsrettigheter i folketrygden og gjennom
tidligere arbeidstakerstillinger. Bruk Nav sin
nettjeneste
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Prioriteringsutvalget er snart ferdig:

STILL KRAV TIL BRUKERNE
Brukermedvirkning har gått som en rød tråd gjennom hele prioriteringsarbeidet,
men nå har utvalgsmedlem generalsekretær i Diabetesforbundet Bjørnar Allgot
foreslått at det også må kunne stilles krav til brukerne- der det finnes rettigheter
må det også stilles krav, mener han.

TEKST OG FOTO: LOTTELISE FOLGE

Dette kom frem da Bente Aschim fortalte
om Prioriteringsutvalgets arbeid på årsmøtet
i PSL. Hun mente det var særlig interessant
at det kom som et forslag fra brukerne selv.
Hun var ikke sikker på om Allgot hadde alle
medlemsorganisasjonene i ryggen, men han
har vært svært tydelig i sin sak, og dette ble
oppfattet som et godt forslag i utvalget og vil bli
fremmet, sa Aschim.
LESTE DIKT
Litt overraskende startet Bente Aschim,
fastlege og medlem av Prioriteringsutvalget sitt
foredrag om prioritering med å lese dikt om å
ta valg av Åse-Marie Nesse. På denne måten
prøvde hun å få forsamlingen til å forstå hvor
vanskelig det kan være å skulle prioritere på
vegne av det norske folk, på et område der vi er
alle er oss selv nærmest.
HOLDT PÅ ET ÅR
Jeg er fastlege i Oslo og kjenner byen
godt, men jeg synes jeg kjenner helsevesenet
dårligere og dårligere, sa hun i sin åpning av
foredraget. Det er så mange forandringer og så
mye endringer av sykehusenes struktur – men
20
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”

Motto for utvalget:
Flere gode leveår
for alle – og
rettferdig fordelt.

heldigvis er mange av de spesialistene jeg
kjenner her i byen stabile, så dette er en trøst,
smilte fastlegen.
PRIORITERINGSUTVALGET- DET SISTE I
REKKEN
I fjor sommer nedsatte den forrige regjeringen
et utvalg, bestående av 13 medlemmer – de
skulle i følge daværende helseminister Jonas

samfunn og ute i hverdagen i Helse-Norge, sa
Støre den gangen.
Utvalget består av representanter både fra
innovasjons- og forskningsmiljøer, industrien,
pasienter, ansatte i helsesektoren og klinikere.
Bente Aschim, fastlegen blant medlemmene
ga en slags oppsummering av situasjonen for
utvalget på PSL’s årsmøte. Utvalget, som skulle
vært ferdig i juni har fått forlenget mandatet til
1.oktober. og Aschim oppmuntret forsamlingen
til å komme med innspill som hun kunne ta med
seg.
GODE LEVEÅR
Blant de tingene utvalget ser på er hva
som er god leveår i Norge. Da er det er det

Gahr Støre – representere stor faglig ekspertise,
personer med bred samfunnsmessig forståelse
og relevant erfaring fra helsesektoren – og

Norge

personer

utredningen i verden – Lønning 1 som kom

som

ivaretar

pasientperspektivet.

Gahr Støre ga tydelig uttrykk for at ressursene
i samfunnet alltid vil være begrenset samtidig
som forventningene fra publikum stiger. – Det
er hovedårsaken til at vi må prioritere og ha en
opplyst samfunnsdebatt om valgene vi tar som

hadde

den

første

andre sykdommer som dukker enn de to
hovedgruppene som forårsaker flest dødsfall i
Norge som hjertesykdom og kreft.
Disse sykdommene som kobles mot gode leveår
er muskel- og skjelettsykdommer, mental helse,
rusavhengighet og nevrologiske lidelser. – Og
mange av disse er det jo dere som steller med som
har mange kronikere, sa Aschim og sa at dette er en
viktig faktor i forhold til å vurdere kriterier – ikke
bare å se på tapte leveår. Blant viktige områder
som blir vektlagt i utvalget er forutsigbarhet, lik
behandling, åpenhet og brukermedvirkning.

prioriterings-

i 1987. Det var Leif Arne Heløe som var
sosialminister frem til 1986 som satte i gang
utredningen etter initiativ fra statssekretær
Astrid Nøklebye Heiberg!

Fastlege i Oslo Bente Aschim jobber også med videre og etterutdanning av allmennleger og kognitiv terapi.

PÅ VEI OPPOVER
Forekomsten av Alzheimer øker og diabetes
og kronisk lungesykdom er på ei oppover.
Bruken av penger på helsesektoren (rundt ti
prosent av BNP) har ikke økt særlig de siste
årene, viste oversiktene Aschim la frem, spesielt

når man tar befolkningsøkningen (2,5 % med
i betraktningen), understreket hun. 15 % av
utgiftene dekkes av egenandeler- dette tallet har
vært stabilt de siste årene, og vi ligger omtrent
midt på treet i forhold til andre sammenlignbare
land, konstaterte Aschim.
OVERDIAGNOSTISERINGEN ØKER
– Og det er et tankekors at det er satt av
svært lite penger til investeringer- det meste
går til drift. Tallene var tydelige når det gjaldt
prioritering de siste årene – her var psykisk helse
en klar (tverrpolitisk) vinner. – Det nye nå er
forsikrede pasienter som kommer og forlanger en
MR av kneet fordi det er betalt av arbeidsgiver.
Det er mulig at 350 000 mennesker ikke er så
mange ennå, men dette kan fort øke og det er
en interessant problemstilling hvordan dette vil
påvirke prioriteringene våre, sa Aschim. Hun
nevnte overdiagnostisering og overbehandling,

– Selv om det det foreløpig bare er 350 000 som har helseforsikring
i Norge er dette en av driverne i forhold til prioriteringer, sa Bente
Aschim.

som et av flere områder som er andre drivere i
forhold til prioritering. Hun la også vekt på at
utvalget ikke var villige til å gi økt prioritet for
yrkesaktive i forhold til dem som ikke var det. –
Slik vi ser det nå, sa Bente Aschim.
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Kjetil André Aamodt snakket på årsmøte:

EN MIDDELALDRENDE OG
MOTIVERENDE EX-ALPINIST
Etter en feiende videokavalkade med noen av alpinisten Kjetil André Aamodts
fantastiske meritter i løypa, overtok en slentrende og avslappet 44-åring podiet,
til en smule starstruck (?) og forventningsfull forsamling.
TEKST OG FOTO: LOTTELISE FOLGE

– Det er var holdninger og verdier, i tillegg til
ansvaret jeg tok for egen utvikling som bragte
meg til topps som alpinist, ikke penger, sa
Aamodt til en fullsatt sal med avtalespesialister
på årsmøte.
Aamodt har flere medaljer fra internasjonale
mesterskap enn noen annen alpinist. Han
har tyve mesterskapsmedaljer (VM- og OLmedaljer), derav fire OL-gull og fem VM-gull
og er en av bare fem mannlige alpinister med
verdenscupseire i alle fem disipliner. Ikke rart
mange i salen syntes det var stas å høre han
fortelle om hvordan han oppnådde en slik
fantastisk suksess i løypa.
EN GOD BARNDOM
Aamodt snakket mye om sin barndom, om
foreldrenes påvirkning –mamma som ikke
syntes man kunne sitte inne å se på tv hele
vinteren, så ut på ski måtte de helt fra de var
små. Han tråkket sine første slalåmstøvler
gjennom Lambertseter, Oslos første drabantby,
22
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på to rom og kjøkken. Nei, tre rom og kjøkken
rettet han det til – men det tredje rommet leiet

AAMODTS ”PYRAMIDE”:

de ut for å ha råd til å bo der, fortalte han til

•

Hardt arbeid

humring fra salen.

•

Fokus og prioriteringer

•

Mestring

VOKSENKONTAKT ER VIKTIG

•

Initiativ og ansvar

Han fortalte om en barndom uten fancy

•

Sunne verdier og holdninger

utstyr, men med mye oppmerksomhet og

•

Trivsel versus ambisjoner

•

Killerinstinkt

voksenkontakt. Han var innom episoder fra
barndommen som den gangen de hadde leid

– Kroppsmessig hadde jeg ingen nevneverdige egenskaper, fortalte Kjetil André Aamodt- jeg var for liten og hadde for korte ben – men fart det hadde jeg! Dametekke har han visst også eller hva Anne- Lone Wollen?
(gynekolog i Bergen).

en enkel hytte på Beitostølen og dro opp med
mamma i spissen. Etter fem dager var de blakke.
Pappa, som var hjemme og jobbet, syntes ikke
det var grunn god nok til å komme hjem, og for
pengene Kjetil André fant under et sete i bilen,
kjøpte han Mariekjeks- nok til å fore dem alle
sammen i to dager. – Fremdeles den lykkeligste

faktisk trente hver eneste dag fra han var seks
år gammel.
HANS STØRSTE IDOL
Det er kanskje overraskende at en golfspilleren

Aamodt mener at det er ofte mennesker med
ekstreme holdninger og verdier som når langt og

Tiger Woods er hans største forbilde – men han

priser faren som trykket på de riktige knappene

identifiserer seg litt med Tiger som i en alder av

hos ham. Og foreldrenes utrolige stå-på-vilje

gal- men som var den som hadde mye av æren

seks måneder ble plassert ute i garasjen for å se

inspirerte ham til å utnytte de mulighetene han

for det han hadde oppnådd og uttalte at han var

faren Earl, øve på å svinge køllene.

fikk. – Min far regnet ut at hver sving jeg tok ned

dagen i mitt liv, fortalte han til et lydhørt
publikum. Han beskrev kjærlig sin far som litt

ham evig takknemlig. Selv om det betød at han

fjellet kostet 10 kr så da kjørte jeg kortsvinger

helt til bånn for å få ned prisen til 9,90.-, fortalte
han – og vi tilhørere – vi trodde ham!
MESTRING GIR MOTIVASJON
– Det er følelsen av mestring jeg savner nå som
jeg har lagt opp- jeg savner ikke å stå på pallen
i OL og få gullmedalje, men å være i bakken
sammen med en gjeng med utøvere, trenere og

ledere - nå mål og føle daglig mestring, fortalte
han. – Når jeg hadde trent bra og ikke nådde
opp, var jeg ikke deppa, men jeg visste at jeg
måtte legge en bedre plan neste gang og trene
bedre. Og husk - jeg har mest fjerdeplasser i min
karriere, smilte Aamodt.
LEGEKUNSTEN NR 3 2014
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Hva syntes du om foredraget
til Kjetil André Aamodt?
Var han en inspirator for deg?
En litt smertefull avslutning men…

GLEDER SEG TIL ETT NYTT LIV
ALF BJARNE ROBERTSEN LILLEÅS,
ØRE-NESE-HALSSPESIALIST, ARENDAL:
– Min første tanke etter å ha hørt Aamodt er
at er at det er ingen snarvei til suksess- og det
gjelder alle områder av tilværelsen. Man må
gjøre en skikkelig jobb og fokusere på faget.
Det er alltid spennende å lytte til noen som har
prestert på et nivå som ham og det var interessant å høre om hvordan hans far har bygd opp
hans suksess – og om det er noe jeg kan bruke
i mitt eget liv – hjemme i forhold til barna og i
mitt daglige virke.

ERIK ZADIG ØRE-NESE-HALSSPESIALISTMYRE I VESTERÅLEN:
Jeg synes det var et fantastisk foredrag- jeg har
alltid vært sportsidiot – og akkurat det å høre
hvordan du blir skikkelig god, er morsomt og
å høre. Jeg har selv vært og er aktiv og fokuset
på at det ikke bare er talent som gjelder er viktig. Før i tiden handlet det mest om det. Det er
viktig å høre at jo mer du trener desto bedre
blir du. Jeg trener selv og jeg bruker disse
prinsippene daglig delvis overfor pasientene,
men også i sport. Jeg spiller tennis og trener
både barn og voksne. Mitt motto har alltid vært
at skal du bli flink i tennis, er det tre ting som
gjelder: trening, trening og atter trening.
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TINA DALE BRAUTI, ØYESPESIALIST,
SKIEN:
– Inspirerende og interessant og kanskje særlig
for meg som er i oppbyggingsfasen av praksisen min. Jeg synes egentlig ikke det var noe nytt
i foredraget, men vi nordmenn er jo litt treige
og jeg føler at det var en liten påminnelse og
et innspill om at man må jobbe litt ekstra for å
få til litt ekstra, og føler jeg har fått et lite spark
i riktig retning.

KNUT EILERT KARLSEN, UROLOG,
SARPSBORG:
Det jeg kanskje husker best fra foredraget er
hvordan hans far jobbet for at han skulle utvikle
seg som toppidrettsutøver. Han har tydeligvis
lyktes godt i det å presse han akkurat nok til
at sønnens skulle få ut sitt potensiale. Dette er
ekstremt, men som far selv føler jeg at det å
stille krav til sine barn, fører dem fremover og
er sunt så lenge man kjenner sitt barn og dets
grenser. Det skinte tydelig igjennom at det var
en sterk far-sønn kjærlighet mellom de to som
må ha vært enormt viktig i Aamodt sin utvikling.
Klart at den viljen og evnen til å nå sitt mål med
enorme treningsmengder gir inntrykk. Klart at
det gir perspektiver og fører tankene hen på
egen hverdag med stadig økende krav om å
lykkes. For å nå sine mål om å lykkes gjelder i
vårt arbeid (som hos en toppidrettsutøver) det
å jobbe målbevisst og mye. Like viktig er det å
takle de dårlige dagene.

ASLE TERJE JOHANSEN, ANESTESIOLOG,
OSLO:
– Han hadde gjennomtenkte poenger med snert.
Blant annet men hensyn til ”killerinstinktet” Hva
gjør du hvis dine barn blir mobbet? Jeg følte killerinstinktet på min ekspedisjon over Grønland i
Nansens utstyr; Vestkysten eller døden! Og opp
Axel Heiberg breen til Sydpolen. Jeg skjønner
hva han mener og jeg fikk bekreftet at å nå dit
han har gjort, med hans bakgrunn, så må du ha
et killerinstinkt Og ikke minst avslutningen: «Den
som trener mest er ”heldigst”. Det man kunne ta
med seg er lærdommen om «at den skal tidlig
krøkes». Og skal du bli skikkelig god i noe, så
går det ikke an å være normal. Da må du være
så aggressiv og pågående at du skiller deg ut
fra alle rundt deg. Som Tiger Woods sin far. Og
Aamots far. De kunne ikke vite at barna deres
var skrudd slik sammen at de tålte det enorme
presset. De fleste ville kollapset eller stukket av.
Men var de laget av diamant så kunne de slipes
til… og det var de!

DAG MALM, SPESIALIST I INDREMEDISIN
OG FORDØYELSESSYKDOMMER, TROMSØ:
– Jeg synes det var underholdende og morsomt, men jeg kjente ingen direkte inspirasjon
sige inn i skrotten. For meg var det ikke noe
nytt. Jeg har hørt uendelig mange lignende
peptalks tidligere. Det jeg sitter igjen med som
en slags konklusjon er at den som jobber hardt
og trener mye ”får flaks”.

– Jeg synes jeg har hatt en veldig spennende reise, sier urolog Einar Christiansen,
men han er lei seg for at ingen vil ta over klinikken hans på Frogner i Oslo.

TEKST OG FOTO: LOTTELISE FOLGE

Dermed ser det det ut til at Urologisk senter
opphører i sin nåværende form. – Denne
klinikken er vi stolte av – vi har jobbet og utviklet
den i over 20 år- at den skal få en sånn avslutning
synes jeg er trist, sier avtroppende leder Einar
Christiansen som avslutter et langt urologliv 1.
november. Han er likevel svært takknemlig over
å ha hatt et yrkesliv med så mange interessante
oppgaver. – Som avtalespesialist får du adgang
til, i praksis, hele faget. Man får også muligheten
til å kutte de områdene man finner mindre
interessant og meningsfylt, smiler urologen.
— MAN MÅ LIKE FOLK
Det har gått 24 år siden han startet sin
helprivate urologpraksis som ble til avtalepraksis
i 2002, da hadde han mer enn 10 års erfaring fra
flere sykehus. I tiden etterpå har han behandlet
kvinner, menn og barn, unge og ikke fullt så
unge ”nye og gamle” nordmenn- og selvsagt
mest den mannlige delen av befolkningen. Det
beste av alt har vært den daglige kontakten og
møtet med pasientene, fremholder spesialisten
og understreker at man rett og rett slett må like
folk for å trives i en sånn jobb.

PYJAMASKOMITEEN
Han ler godt når han kommer på historien
om den gangen han jobbet på sykehus og
representerte legene i en komite der de brukte en
halv dag på å bestemme fargen på pasientenes
nye pyjamaser! Et godt, (om enn litt ekstremt)
eksempel på unyttig bruk av leger og at man ikke
trenger å være med på å bestemme alt, mener
Christiansen. Nå hører han sykehuskolleger
fortelle at de bruker mye verdifull arbeidstid på
å beregne takster. – Dette må da være bortkastet
tid for en fagperson, mener han - ikke minst i
en tid der det er mangel på folk. Han har hørt
mange kolleger, som har gått fra sykehus til
avtalepraksis, fornøyd slå fast at: – Endelig får
jeg være doktor igjen!
IKKE ANGRET EN DAG
Einar Christiansen har mange gode kolleger
på sykehus, men han har opplevd- og er litt
skuffet over, den manglende interessen blant
sykehuslegene for det avtalespesialister holder
på med. Han mener det er skapt et inntrykk av
at alt man tenker på i praksis utenfor sykehus
er å tjene penger. Hva har dere gjort som

”

Einar Christiansen
mener at gapet
mellom det
avtalespesialistene
gjør, og det
sykehuslegene tror de
gjør er veldig stort.

får sykehuslegene til å tenke i slike baner?
Christensen har ikke noe godt svar på det- han
vet derimot mer om avtalespesialister som
har lagt mye arbeid i å fortelle om sin faglige
virksomhet i felles møter, men uten å fange noen
interesse eller entusiasme blant sykehuskolleger.
Christiansen mener at gapet mellom det
avtalespesialistene gjør, og det sykehuslegene
tror de gjør er veldig stort.
“ROTER TIL” SYSTEMET
– Vi sender pasienter kontinuerlig til
sykehusene og står for en stor del av de
LEGEKUNSTEN NR 3 2014
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på kreftsentra. Hvordan det skal gjøres, er en
gåte for urologen. – Allerede nå blir vi bedt om å

– Ikke så pessimistisk,
sier kollega.

overta pasienter fordi de ikke rekker over alle på
sykehuset- hvor skal de få de faglige ressursene
fra til å gjennomføre disse kreftpakkene? undrer
Christiansen.
GODE INTENSJONER
Urologen er ikke i tvil om at Høies intensjon
med kreftpakkene er gode. - Pasienten skal

– Jeg tror snarere at vi vil ha en meget viktig rolle i fremtiden
også når det gjelder utredning av urologisk cancer og mistanke
om det, sier urolog på Moelv.

behandles raskt og innen tidsfrister – men en
helt umulig plan å gjennomføre mener han.
Det kan hende at vi blir
Hva er den store forskjellen fra tidligere?

tettere knyttet opp til disse

– Den store forskjellen er at nå skal ikke

såkalte “sentra” og blir en

disse pasienten lenger være hos oss. Vi har

integrert enhet om du vil,

jo også mange pasienter vi følger som har en
såkalt stille prostatacancer med lav PSA,- i
tillegg pasienter som har vært til stråling, de
skal de følges hver 6 måned i fem år. Dette
skal nå belastes sykehussystemet som allerede

skriver Morten Andersen på
spesialistsenteret på Moelv
i en email til Legekunsten.
Han er svært optimistisk for
fremtiden.

er over kanten. Jeg ser ikke gevinsten, sier
han.

Andersen mener dette er et
så stort område med så mange
ulike problemstillinger at det

VIL DELE ERFARINGER

Det beste av alt har vært den daglige kontakten og møtet med pasientene, sier Einar Christiansen og understreker at man rett og rett slett må like folk for å trives i en sånn jobb.

diagnostiserte cancerne, sier urologen. Vi
samarbeider så godt vi kan og har det jeg
opplever som en god dialog, men likevel
bli vi møtt med f mistenksomhet tilbake.
Ved Aker sykehus fungerer samarbeidet
veldig godt, men jeg har kolleger andre
steder i landet som har slitt forferdelig med
å få til et samarbeid med sykehuset, forteller
Christiansen.
Hvem mener du har skyld i at det ofte er et
dårlig samarbeid?
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– Det kan selvsagt være begge parter,
innrømmer Christiansen.
Men han mener den viktigste årsaken er
at legene på sykehus ikke er opptatt av hva
kollegene utenfor driver med. – Vi roter til i
deres konservative system fordi vi henviser
pasienter og stiller krav til behandlingen, sier
Christiansen. Sykehuslegene synes nok at vi
blander oss for mye - og saken blir ikke bedre
når pasienten har flere behandlere, mange har
vært innom 5-10 leger i løpet av et pasientforløp,
slår han fast.

”KREFTPAKKER” UTEN
AVTALESPESIALISTER?
Einar Christiansen mener at de nye planene
for behandling av kreftpasienter utelukker
avtalespesialistene og at særlig pasienter med
prostatacancer nå skal kanaliseres inn på
sykehus.
Han kan ikke forstå hvordan dette skal foregå
i praksis. I mange år har avtalespesialistene
diagnostisert og henvist ferdig utredede
pasienter til sykehuset, for deretter å følge dem
opp etterpå. Nå skal alt foregå på sykehus eller

er grunn til å se svært lyst

Et langt urologliv har gitt Einar Christiansen

på det som skjer. Han legger

verdifull erfaring som han nå ønsker å

vekt på at pasientene får mer

formidle. – Det er mye å fortelle når man har

makt og vil bli hørt. – Den

fulgt pasienter gjennom store deler av livet,

personlige kontakten som er

sier han, og gleder seg til å sette seg ned for
å oppsummere og konkludere. Ved hjelp
av en professor i statistikk skal han gjøre
opp materiale etter å ha fulgt pasienter med
prostatakreft i over 20 år. I tillegg har han siden
1992, samlet et stort materiale på pasienter med
skjev penis.

mellom avtalespesialist og
pasient er det vanskelig for et
“upersonlig” senter å ivareta
på

samme

måte,

mener

– Den personlige kontakten som er mellom avtalespesialist og pasient er det
vanskelig for et “upersonlig” senter å ivareta på samme måte, mener urolog
Morten Andersen.

urologen.
IKKE KONKURRENTER
Han vektlegger at de på de tverrfaglige møtene på Sykehuset Innlandet er på linje med
kollegene på sykehuset og er derfor samarbeidspartnere og ikke “konkurrenter”. Han legger til

Men livet skal også fylles med vennetreff og
mye reising sammen med hans bedre halvdel

at det kan være både geografiske og mellommenneskelige faktorer som kan spille en rolle og
filosoferer over at Christiansens bekymringer også kan være et storbyfenomen.

Norma.
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INGEN BEHANDLING KURERER
MIGRENE
Statistisk sett er det i Norge cirka 30000 50000 pasienter som i dag kommer innunder
kriteriet kronisk migrene. Hvem kvalifiserer for
å få botox?

Tilgjengelig på blå resept

BOTOX – bedre enn sitt rykte
Botox er det eneste medikamentet som har fått godkjenning for behandling av
kronisk migrene. – Jeg har hatt pasienter som har gått fra å ha migrene mer enn
15-16 dager i måneden til å ha 5 anfall på tre måneder etter botoxbehandling.
Det er fantastisk, sier nevrolog.
TEKST OG FOTO: LOTTELISE FOLGE

– Nylig hadde jeg en mannlig pasient på
over 60 år. Han hadde etter botoxbehandling
mot alvorlig migrene hatt to måneder uten
hodepine. Det var første gang i hele hans voksne
liv. Migrene kan defineres som episodisk og
kronisk. Det siste blir den når pasienten har
minst 15 dager med hodepine per måned i tre
sammenhengende måneder. I minst åtte av de 15
dagene skal hodepinen være migrene.
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IKKE FOR ALLE LEGER
Nevrolog Nome Dueland holder mye kurs og
foredrag for kolleger og får også forespørsler fra
leger som tilbyr kosmetisk botoxbehandling og som
reklamerer for at det også hjelper mot hodepine.
Men plastikkirurger og hudleger skal ikke behandle
hodepine, sier Dueland. I følge retningslinjene
fra SLV er det nevrologer som er spesialister på
diagnostikk av kronisk migrene som bør stille
diagnosen og må overvåke behandlingen. Derfor

Årsaken til migrene sitter nok i genene våre,
derfor forklarer vi pasientene at de ikke kan
kureres, men at de kan bli bedre. Man må være
realistisk og ikke gi pasientene forventninger
det ikke er grunn til. Pasientene er opptatt av
forskjellige ting ved sykdommen. Noen teller
dager med hodepine, andre antall anfall eller
varighet av anfall. Men først og fremst er det å
få en mestringsfølelse i forhold til sykdommen
svært viktig for mange, sier hun.

er det nødvendig i første omgang å konsentrere
seg om å utdanne nevrologer, men etter hvert
også allmennlegene fordi pasientpågangen blir så
stor og fordi riktig diagnose er svært viktig. – Vi
må prioritere leger som har hodepine som fagfelt
mener hun. Den største utfordringen er ikke selve
botoxbehandlingen, men diagnostikk og oppfølging
av pasienter med alvorlig hodepinesykdom, og det
er en oppgave for hodepinespesialister, avslutter
Nome Dueland.

Leger vet ikke at de har migrene

Det var opprinnelig forfengelige amerikanske
kvinner som var årsaken til at man startet
forskning på migrene og botox, det skjedde
etter at stadig flere kvinner som etter kosmetisk
botoxbehandling kom tilbake og sa: Oh, by the
way, my migraine is gone! forteller Aud Nome
Dueland, nevrolog og hodepinespesialist.

STRENGERE ENN NØDVENDIG
Mange bruker diagnosekriteriene for migrene
strengere enn det internasjonale retningslinjer
tilsier, ifølge Dueland. Og det gjelder både
allmennleger og spesialister. De internasjonale
diagnosekriteriene ble sist oppdatert i 2013.–
Vanligvis beskrives migrene som sykdommen
der man ligger i sengen og kaster opp, men

– Korrekt diagnose er svært viktig for å søke
om botox på blå resept, og pasienten skal ha prøvd
andre forebyggende medisiner først, sier Dueland.
Hun behandler over 300 migrene pasienter i året og
mer enn 1/3 av disse behandles med botox. Tidligere
erfaringer viser at cirka 40 prosent av pasientene
hun behandler responderer på medikamentet.
Hun konstaterer at det kan høres mye ut, men
understreker at hun sitter med ”verstingene”. Det
er en oppgave hun godt kunne tenke seg å dele med
poliklinikkene på sykehus, men som sykehusene
ikke er interessert i, all den tid forutsetningene for
å få refusjon på blå resept er at pasienten behandles
utenfor sykehus (og dermed ikke blir en potensiell
inntektskilde for foretakene) (red.am.).

HVA GJØR BOTOX?
–Virkningen av botox ved migrene mener
vi kan forklares ved at botox også påvirker
sensoriske nerver –ved å hemme smerteimpulsene.
Botox settes etter en definert protokoll, i pannen,
i tinningene og i bakhodet, nærmere bestemt
over occipitalisnerven som kommer fra nakken.
Vi vet at øverste del av nakken har forbindelser
inn til trigeminuskjernen som er viktig i migrene,
forklarer Dueland og fortsetter:

så strengt er det ikke. Pasienten kan beskrive

opp, men i stedet være lys- og lydømfintlig.

en sterk og pulserende hodesmerte som

Migrenediagnosen stilles på bakgrunn av en

ikke nødvendigvis trenger å øke ved fysisk

kombinasjon av symptomer, og pasienten

aktivitet, men som varer mange timer. I tillegg

behøver slett ikke ha alle symptomene,

kan pasienten godt ha migrene uten å kaste

understreker nevrologen.

Poole har i en årrekke
holdt foredrag samt kurs
i regi av Legeforeningen
i diagnostisering og
behandling av hodepine
og hun overraskes stadig
over hvor lite kollegene
hennes kan og vet om
dette fagfeltet. Hun smiler
I 2011 ga Tine Poole ut
boken Migrene, en nyttig
lurt og sier kanskje, når
bok både for leger og
jeg spør henne om dette
pasienter.
handler om diagnosestatus
og kommenterer at det muligens er litt mer
interessant å behandle en mann med hjerteinfarkt
enn en kvinne med migrene. Samtidig forteller
hun at hun ofte har møtt leger som selv har
migrene uten å være klar over det, eller hatt nær
familie med symptomer som de har feiltolket av
ren og skjær mangel på kunnskap.
KUNNE VÆRT UNNGÅTT
Når pasienten er så dårlig at de oppsøker
lege på grunn av hodepine så dreier det seg om

migrene til det motsatte er bevist, understreker
hun og minner om at en fastlege som har
1500 pasienter på listen sin, har omlag 150
migrenepasienter. 10-12% av befolkningen
lider av sykdommen som derved å betrakte
som en folkesykdom. Av disse har cirka 3
prosent diagnosen kronisk migrene. Mens
migrene skal kunne håndteres i allmennpraksis
er kronisk migrene etter hvert blitt en spesialist
oppgave, mener Poole.

om en generell tilnærming. Poole omfavner
den engelske ordningen der allmennlegene får
mulighet til å få en ekstrautdanning innenfor et
fagfelt som eksempelvis astma- eller hodepine
– de såkalte GP med spesielle interesser, GPwSI
eller «gypsy».
PASIENTER KLAGER IKKE.
Mange pasienter nevner ikke en gang for
legen sin at de har hodepine, ifølge Poole. De

ET ALLMENNMEDISINSK PROBLEM
Hun oppfordrer leger som vet med seg selv
at de kunne trenge en oppdatering av sine
ferdigheter i hodepinebehandling om å delta på
emnekurs om diagnostisering og behandling av
hodepine som arrangeres 1-2 ganger hvert år.
Det skal så lite til og de får evig takknemlige
pasienter, smiler Poole. Hun synes det er synd at
fastlegeordningen i Norge tok vekk muligheten
for allmennlegene til å bli spesielt gode på et felt
– den muligheten forsvant til fordel for ønsket

har kanskje tatt opp problemet langt tilbake,
men uten å få respons. Eller de har familie som
har migrene og har blitt vant til å se dem ligge i
mørke rom og kaste opp– og tror det skal være
sånn. Mange vet rett og slett ikke at det er hjelp
å få, men det er også tilfeller der pasienten får
vite at det ikke er noe å gjøre. —Men det et det,
understreker Poole, som beklager at det også
er mye feil som blir gjort både når det gjelder
informasjon om medisinering – hvor mye og når.
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Viktig hodepinestudie:

Håper på gjennombrudd
i behandlingen av migrene
En injeksjon med et antistoff mot neurotransmitteren CGRP, kan bli ny behandling
for mange plagede migrenepasienter.
– Hvis man lykkes med disse studiene, kan
en subkutan injeksjon en gang i måneden
være tilstrekkelig, sier allmennlege og
hodepinespesialist Tine Poole. Hun understreker
at de nå er i gang med fase to studier, og at de
endelige resultatene dermed ligger mange år frem
i tid. Poole, som tidligere både har drevet Oslo
Migreneklinikk og vært fastlege på Skøyen, er nå
i helprivat praksis i Sandvika i Bærum, der hun
kun jobber med hodepine- og migrene pasienter.
DELTAR I INTERNASJONAL STUDIE
Så langt i prosessen har man testet 170
pasienter med denne CGRP-hemmeren på
verdensbasis. CGRP står for Calcitonin Gene
Related Peptide og er et nevropeptid som frigis i
blodbanen under et migreneanfall.
På Sandvika Nevrosenter har de 20 av disse
pasientene og Poole er forsøksleder for den
pågående studien i Norge. Man jobben ut ifra
ideen om at antistoffet skal blokkere slik at
CGRP ikke utløses og anfall derved hindres.
Kan denne blodprøven brukes som en
diagnostisk markør? – Muligens i prinsippet,
men den kan ikke bli viktig fordi man da hadde
måttet ta prøver under anfall og det er ikke
realistisk å få til, sier Poole.
POTENT VASODILATATOR
CGRP, som blant annet er en potent vasodilatator
(funnet i 1982), har også tidligere vært gjenstand
30
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FIKK GODE RESULTATER
ETTER NESEKIRURGI
Effekten av septum- og conchakirurgi har lenge vært omdiskutert, og det er
undersøkelser som har konkludert med at septumplastikk ikke har effekt. Da ønhlege Sverre Dølvik opererte 189 pasienter over 2 år, kom han til et annet resultat.
TEKST OG FOTO: LOTTELISE FOLGE

– Pasientene er gjennomgående meget
fornøyd etter operasjonen, forteller ønhspesialisten. Han har fått spontanreaksjoner
fra pasientene som plutselig oppdager hva det
vil si å kunne puste gjennom nesen. De sover
bedre, snorker mindre og har mye større glede
av trening. Andre rapporterer mindre forkjølelse
og mindre hodepineplager
Tine Poole underviser kolleger i migrene og føler seg svært privilegert i jobben som allmennlege blant nevrologer. Hun har aldri hatt behov
for å spesialisere seg i tradisjonell forstand og føler ikke ingen form for faglig kiving blant nevrologkolleger. Aud Nome Dueland en av Norges
ledende spesialister på hodepine, (t.v) og Tine Poole har et nært samarbeid.

for forskning. Poole har deltatt i et større prosjekt
med Telcagepant som blokkerte opptaket av
CGRP i nervecellene. Studiene ble stanset og
videreutviklingen avbrutt på grunn av bivirkninger.
Så langt ser det ut til at pasientene har svært lite
bivirkninger ved behandlingen med antistoffet
som nå blir testet ut, men Poole understreker at det
fortsatt er for tidlig å si noe mer om dette.
ET KJEMPEGAP
I dag finnes det ingen forebyggende medisiner
som er spesielt utviklet mot migrene. Det som
brukes i dag i forebyggende hensikt – som

botox, blodtrykksmedisiner og antiepileptika
er funnet ved tilfeldigheter. Medisinene som
brukes forebyggende i dag er det bare om lag 5
% av pasientene som får og Poole mener det er
et kjempepgap mellom pasienter som får denne
behandlingen i forhold til dem som burde hatt
det. Mange pasienter har store plager av sin
migrenesykdom, men har aldri fått tilbud om
forebyggende behandling. I en undersøkelse fra
USA fra 2001 er det vist at 53 % av migrene
pasientene hadde behov for forebyggende
behandling basert på hyppighet og nedsatt
funksjonsevne,

VITENSKAPELIG GRUNNLAG
For å få gjennomført undersøkelsen på et
korrekt vitenskapelig grunnlag, kontaktet
Dølvik professor i ønh-sykdommer, Sverre
Steinsvåg som rådet ham til å uføre en prospektiv
undersøkelse over to år. Fra 2010 til 2012
opererte Dølvik 189 pasienter. Inngrepene besto
både av septumplastikk og concha-reduksjoner
eller bare concha-reduksjoner. Begge prosedyrer
ga signifikant reduksjon av symptomer, men når
det gjaldt nesetetthet hadde septumplastikk noe
større effekt enn concha-reduksjoner.
Målet han hadde satt seg var å evaluere
effekten av disse prosedyrene på symptomskår
i et standardisert spørreskjema på VAS-skala.
Skjemaet ble fylt ut før operasjon og 2-3

”

– Det er ikke hvordan
det ser ut inni nesen,
men hvordan det
fungerer for pasienten
som er utgangspunktet
for inngrepet, sier
Sverre Dølvik.

måneder etter inngrepet. Undersøkelsen ble
utført på like mange kvinner som menn og var
i alderen fra 16-80 år.
HVORFOR SPRIKER RESULTATENE?
Dølvik har lagt frem resultatene for kolleger
i fagfora som hadde mange spørsmål rundt
hvorfor hans resultater er motstridende i
forhold til tidligere undersøkelser. Sverre
Dølvik mener det er flere årsaker til det. Et
parameter er kirurgens kompetanse, rett og
slett erfaring gjennom mengdetrening. Et annet
er utvelgelseskriteriene. – Det nytter ikke å
operere alle pasienter som sier de er tette i
nesen, sier Dølvik. Man kan puste bra nok

med en svært skjev neseskillevegg. Hans råd
er enkelt men viktig – lytt nøye til pasientens
symptombeskrivelse. – Det er ikke hvordan
det ser ut, men hvordan det fungerer som må
vektlegges, understreker Dølvik.
UTVELGELSESKRITERIER
Pasienten ble undersøkt klinisk med
nasoepifaryngoskopi før og etter avsvelling
i tillegg til beskrivelser av symptomer på
skjema. Inngrepet ble utført i lokalbedøvelse
med intravenøs sedasjon, men også bare med
lokalbedøvelse. Dølvik hadde assistanse av
operasjonssykepleier under inngrepet.
FREMGANGSMÅTE VED ENKEL
NESEPLASTIKK
Operatøren (han er høyrehendt) lager et
vertikalt snitt rett innenfor neseåpningen på
høyre side (hemitransfiksjonssnitt). Deretter
dissekerer han seg inn til selve brusken og
løsner slimhinnen fra brusken så langt bakover
(3-4 cm) at han kommer bak på den delen av
neseskilleveggen som består av bein.
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VAS-SKALA

VAS er navnet på navn på en mye brukt
målemetode for å gradere subjektive
symptomer eller plager. Vanligvis brukes en
10 cm lang linje hvor pasienten skal sette
et kryss som tilsvarer det nivå av symptom
(for eksempel smerte) som best dekker hans
opplevelse. 0 betyr ingen smerte og 10
maksimal smerte. VAS er en enkel og lett
metode for å vurdere forløp av symptomer
og plager over tid hos samme pasient. VAS er
mindre egnet til å sammenligne pasienter seg
imellom da personlighet og tidligere erfaring
vil medføre at en person kan velge 6 for å
angi «svært mye» mens en annen kan velge 9
for «svært mye». Når man skal sammenligne
grupper av pasienter med hverandre, bruker
man derfor oftest tillegg av spørreskjemaer
som har faste svaralternativer. (kilde Store
medisinske leksikon og OUS)

Deretter utføres samme prosedyre på andre
siden slik at man får hele neseskilleveggen
stående fritt. Den skal stå på en benspore midt
i (crista), men som regel har neseskilleveggen
hoppet av til en av sidene eller den kan ha vært
skadet slik at den er knekt, kommenterer Dølvik derfor løsner han i bunnen, skjærer gjennom bak
der hvor den går over til beinet og kan deretter
flytte på den. – Når vi skal løfte neseskilleveggen
på plass i midten oppå crista, oppdager vi ofte at
den har vokst i løpet av årene slik at veggen blir
stående i spenn. Da kan vi ta av en kile i bunnen
for å få den rett. Som regel er benet bakenfor også
skjevt – det gir igjen skjevhet - derfor fjerner vi
gjerne litt ben bak der også, forklarer Dølvik.

Sverre Dølvik ønsker å følge opp resultatene av undersøkelsen (som ble utført mellom 2010 og 2012), på nytt to år etter inngrepene.

Bildet til venstre med to piler viser snittet gjennom slimhinnen ved starten av operasjonen.
Til høyre er slimhinnen fjernet, og en ser rett på brusken med en tydelig skjevhet, markert med pilen.
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Når dette er på plass – og stabilt, legges
slimhinnen tilbake og festes enten med en tynn
plastikkplate som en forskaling som man syr
fast eller syr sikksakk sting frem og tilbake for
å slippe platene.
TREKKSPILLNESE – LITT MER
UTFORDRENDE
Hos folk som har brukket nesen mange
ganger (kickboksing, ishockey eller håndball)
kan veggen se ut som et trekkspill. Da tar man
ut hele neseskilleveggen – legger den på bordet
og finner ut hvilke biter som kan brukes– hvilke
som kan passe sammen og lager en ny vegg. I
disse tilfellene kan man være nødt å snu den
– sette den bak frem eller opp ned. Når den
”nylagede” veggen er på plass, setter man en
tråd oppe øverst og foran og setter den inn igjen
mellom slimhinnebladene. Dette festes med en
nål opp gjennom neseryggen og en rett ut.

Noe alle leger burde drive med
Ønh-professor Sverre Steinsvåg er 3. forfatter på Dølviks undersøkelse og
dermed godt kjent med arbeidet hans. Han vet ikke om andre undersøkelser
der samme personen har hatt ”hands-on” både når det gjelder undersøkelsen
av pasienten, inngrepet og oppfølgingen, og mener at resultatene er
pålitelige, også fordi antallet pasienter er så stort.
UNØDVENDIGE INNGREP
Dette er å kvalitetssikre egen virksomhet,
for eventuelt å kunne justere dersom
resultatene skulle tyde på at det er nødvendig
– en virksomhet alle leger egentlig burde
drive med, skriver Steinsvåg i en epost til
Legekunsten. Særlig gjelder dette for dem
som arbeider alene og dermed ikke får så mye
tilbakemeldinger fra kolleger. Store deler av
inngrepene bør foregå i avtalepraksis, men
av hensyn til opplæring av LIS, vedlikehold
og videreutvikling av spisskompetanse på
sykehus, må en del også gjøres der, mener
Steinsvåg.
NESETETTHET- EN SYKDOM?
– Et tankekors er at nesetetthet neppe
kan kalles en sykdom. Likevel skal disse
pasientene nå behandles innen 1 år, selv
om de har hatt plagene i 50 år. Dette har det
offentlige systemet overhode ikke kapasitet
til, mener Steinsvåg og hevder at dette skaper
grobunn for mye privat virksomhet, blant
annet fordi pasienter som primært er henvist
til det offentlige, overføres til private for å
unngå ventelistebrudd. Uansett er det det
offentlige som betaler.
KARTLEGGER NESEKIRURGI
Sverre Steinsvåg er med i et arbeid
som blant annet har som mål å kartlegge
helsegevinst og samfunnsøkonomisk gevinst
av ulike typer nesekirurgi. Dette er ytterst
komplisert, blant annet fordi det er så store
kommersielle interesser involvert og fordi så
lite dokumentasjon på effekt finnes. Uansett
må vi nå få en helsepolitisk diskusjon om
hva samfunnet skal dekke av denne type
virksomhet, avslutter professoren.

Professor Sverre Steinsvåg mener at det foretas mange unødvendige neseoperasjoner utenfor sykehus og at dokumentasjon på det
man gjør derfor er spesielt viktig.
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Medisinsk abort i avtalepraksis

Pilotprosjekt i avtalepraksis kan
endelig bli en realitet i 2014
– Vi kan alltids håpe på en start 1.oktober, smiler Runa Aabø med en viss optimisme
–igjen . Hun representerer Gynekologisk forening i prosjektet om medikamentell
abort i avtalepraksis. Det er Helseregion Vest og Sør-Øst med sykehusene Bærum,
Ullevål, Stavanger og Haukeland som er involvert i prosjektet.

Med en Petter Smart i magen

JOURNALEN I PANORAMA
Mange pasienter reagerer på leger som sitter med ryggen til og leter etter data
på skjermen - dette har øyelege Einar Dueland gjort noe med. Han har forenklet
sin digitale hverdag på egenhånd og gjort konsultasjonen langt mer pasient– og
legevennlig.
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Nå gjenstår et samarbeidsmøte mellom

DETTE ER SAKEN:

sykehusene og de 9 avtalespesialistene som

Ideen om medisinsk abort i avtalepraksis
kom opp blant PSLerne på et årsmøte i
Gynekologisk forening i 2009. En gruppe
jobbet videre med forslaget, og i 2011 ble
Pilotprosjektet medisinsk abort i avtalepraksis
lagt inn i statsbudsjettet. Haken var bare at det
ikke var bevilget penger til prosjektet.

er involvert i prosjektet. I følge Aabø er det
økonomiske avklart- det tar Helseforetaket seg
av- og spørsmålet om hva som skal skje ved
komplikasjoner er også avklart.

Da initiativtagerne oppdaget det, ble de i følge
Runa Aabø beroliget av departementet (HOD)
som sa at penger ikke var noe problem. Det
er ennå usikkert hva som egentlig lå i den
uttalelsen siden det skulle gå nesten 3 år før
man endelig begynte å se lys i tunellen.

FYLKESLEGENE PÅ BANEN
Hva er årsaken til de siste forsinkelsene? Det
har vært et informasjonsbehov fra fylkeslegene
som er involvert- de ønsket seg dokumentasjon
på det som er gjennomført av forskriftsendringer.
– Men dette tar Helsedirektoratet seg av og det
skal visstnok være på plass nå, sier Aabø og
håper på at de kan bruke møtet i begynnelsen av
september (som er avholdt når du leser dette) – til
å bestemme når startskuddet skal gå.
Det er nå et år siden en optimistisk Runa Aabø
sa til Legekunsten at hun håpet at prosjektet
skulle komme i gang våren 2014.
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ENDELIG: Runa Aabø mener avtalespesialistene er svært nær en
start på pilotprosjektet om medikamentell abort i avtalepraksis.

Legekunsten kontaktet HOD tidlig våren
2013,og ba om begrunnelse for forsinkelsen
og hvorfor det var så komplisert å få i
gang et prøveprosjekt som var lagt inn i
statsbudsjettet to år tidligere. I sitt tilsvar
beklaget HOD at prosessen hadde tatt så
lang tid: – Helseforetakene må samarbeide
med avtalespesialistene om oppfølging av
pasientene hvis det oppstår komplikasjoner,
og det må lages samarbeidsavtaler. Blant
annet derfor er det viktig at helseforetakene
trekkes inn i prosessen. – Vi kan ikke si eksakt
når prosjektet kan starte, men vi håper at
møtet som er berammet i mars 2013 kan
avklare gjenstående problemstillinger, svarte
HOD til Legekunsten.

Einar Dueland var også blant deltagerne på PSL’s årsmøte. Her før
møtestart -opptatt med iPoden.

– Dette funker for meg- en del kolleger er
nysgjerrige og ønsker å prøve det. Jeg har laget
et skript som ligger oppå journalen og de andre
programmene, sier den entusiastiske øyelegen
som har praksis i Kopervik og Sauda.
Dueland har funnet en måte å automatisere
rutinearbeid. Han har automatisert en rekke
kommandoer og slipper dermed å gjøre stadige
repetitive ting på pc-en. Han har laget en slags
ekstraservice i journalen for å slippe å bruke
unødvendig mye tid og krefter på rigge til
datagrunnlaget han trenger for å forberede seg
godt og grundig til en konsultasjon.
Pasientopplysninger i ulike programmerFør
pasienten skal inn, skal jeg ha opp journalen
og sjekke tidligere notater. Hvis pasienten har
vært til synsfelt undersøkelse vil jeg ha opp

resultatene av disse, men de ligger i et annet
program- det samme gjelder foto som finnes
i et tredje. Så i stedet for å sitte å søke frem
pasienten i de ulike programmene, har jeg et
script som gjør jobben. Scriptet spiller dels
på linker og andre funksjoner som ligger i
journalsystemet, men det går lenger og åpner for
eksempel trendanalysen i synsfeltprogrammet,
og ferdiglagde billed-komposisjoner i fotoprogrammet. Ved ett tastetrykk får jeg rigget
både journalen, synsfelt-programmet og fotoprogrammet slik at jeg får god oversikt over
pasientens sykehistorie.
RESEPT MED ET TASTETRYKK
Det scriptet jeg bruker ved en vanlig kontroll
for en glaukompasient tilsvarer 29 museklikk.
På denne måten sparer Dueland en masse klikk
og mener han at i en travel hverdag med mange
pasienter og mye data rett og slett blir mindre
mentalt sliten. Når jeg nå går ut og roper inn
pasienten har jeg ikke vært hektisk opptatt

med å hente fram alle opplysningene som jeg
bør ha tilgjengelig for å ta stilling til videre
behandling. Dueland har også automatisert
mange av de prosessene som han må gjøre mens
pasienten er inne på kontoret. Et eksempel på
dette er at resept på faste medisiner fornyes og
skrives også ut med ett enkelt tastetrykk. Det
gjør at jeg kan fortsette en meningsfull samtale
med pasienten mens datasystemet gjør jobben
med å fornye resepten - og det er kjekt både for
meg og pasienten, smiler ham.
INGEN DATAFREAK
Kona han har drevet litt gjøn med ham fordi
dette har vært en prosjekt som har tatt mye tid,
med mye prøving og feiling. – Jeg har sittet
og lest helpfiler og prøvd og feilet meg frem
i timevis, forteller Dueland som ikke kunne
noe om data da han gikk i gang. Og han og
understreker: Dette er en kostnadsfri tjeneste
og programmene er lastet ned gratis fra nettet.

PANORAMA: Øyespesialist Einar Dueland har automatisert en rekke kommandoer og slipper dermed å gjøre stadige repetitive ting på pc-en.
LEGEKUNSTEN NR 3 2014
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ÅRSMØTE 2014 i bilder
Gynekolog Ove A. Mortensen lurte på om ISF var et slags
Colombi egg – og hvorfor det blir mer penger til K-takster i
den nye finansieringsordningen.
Psykiater Kjersti Pedersen fra Bærum, nøt lunsjen på Bristol med et godt glass med øl- alkoholfritt, vel og merke.

Gode urologkolleger- fra v. Sissel Overn- Knut Eilert Karlsen og Morten Andersen.

Hyggelig å møte igjen gamle arbeidskolleger fra tiden på sykehus. Fra v. Møyfrid Kjøllesdal, gynekolog i Drammen og Kathe Aase, styremedlem i PSL
og gynekolog i Bergen.

Hudspesialist og tillitsvalgt i Aust-Agder Frode Kristiansen var blant de over 100 deltagerne på møtet.

Det gjelder å være forberedt-treffsikkert uten speil –en aldri så liten make-over, Jolanta Hanna Majak, gynekolog i Skien
og Ursula Teufel gynekolog i Drøbak.
Et lekkert ”Ladies room” innbød til en kjapp prat blant gynkolleger. Fra v. Birgitte Benthien, Kathe Aase, Jolanta Hanna Majak og Louise
Silfverskiøld.

Fra v. Annette Moa Bolstad og Florentina Naboulsi, begge øyeleger var blant de best
representerte på møtet.
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Gynekolog Arild Tandberg uttrykte bekymring for det store
antallet leverandører av datasystemer og vil ha dem kraftig
redusert. Han mente også at det var viktig å få med de
helprivate når det kommer nye IKT-systemer.

Nevrolog Aud Nome Dueland var blant flere som
uttrykte bekymring for antydninger om å legge
avtalespesialistene under den kommunale
helsetjenesten.

Øyespesialist og SU-representant i Helse Sør-Øst Thor Egeberg og Norges første kvinnelige
urolog Sissel Overn.

Mann, (kone og sjef), Marianne Hesla Pettersen og Willy Pettersen
hygget seg på Solsiden.

Som æresgjest fikk veteran Truls Disen PSL-formannens kone og medarbeider Sophie Fyllingen til bords.

LEGEKUNSTEN NR 3 2014
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Med ”øye” for hverandre fra v. Bente Haughom, Oslo, Grethe D. Bondø, Stjørdal og Kirsten Thorborg Johansen,
Tønsberg.

– Før var vi unge og lovende, nå er vi bare lovende, fleipet fra v. indremedisiner Bjarte Børkje
og hans gamle kollega fra Haukeland indremedisiner Bertel Kjell Øie –(begge spesialister i
fordøyelsessykdommer).

Et fornøyd styre. Pål Alm- Kruse t.v. på sidelinjen med en hjelpende hånd. Deretter Sverre Dølvik, Sverre Sand Arild Tandberg, Kathe Aase og Raymond
Mortensen.

Et liv på ”Solsiden”. Ingen ting å si på stemningen – god mat og god vin. Blant
fornøyde sjømatelskere fra v. Raymond Mortensen, Morten Andersen med kone
(og sjef) Alice Myrvaagnes, Sverre Dølvik med kone og samarbeidspartner
Sophie Fylling.
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- …Og så fornøyde var de at det vanket champagne på styreformannen Sverre Dølvik.

Underholdningen utviklet seg til en veritabel vitsestafett- Fra v. Trygve Kase, Arild Tandberg og Dag Malm.

Styremedlem Sverre Sand opptrådte som
”Vaktmestern” da han foran et begeistret
publikum, takket for maten.

Viktig med tidlig studentkontakt –Even Holth
Rustad- med 4 år bak seg på studiet og leder for
medisinerstudentene (Nmf) deltok på årsmøtet.

Klokken gikk mot 21 og fremdeles hadde mange bare skuldre… Fra v. Asadi Faranak og Yngvild Skåtun Hannestad.

Gynekologer- igjen- den største gruppen på årsmøtet. Her representert ved fra v. Kristine Meidell, Birgitte
Benthien og Anette Berg.

Revmatologene: Et av temaene på
”gruppemøte” var bruk av takster –
og de var enige om betydningen av
at legene er harmonisert og har en
felles forståelse av hva som korrekt
takstbruk. Fra v. Bente Minet revmatolog i Sandvika, Anne N. Bendvold,
Kristiansand og Liv Elisabeth Kjustad i
Sandvika utenfor Oslo.

”Mannen med de tusen stemmer” Sang og
imitatorgeniet Henning Stranden med gitarist
Eirik Næss skapte stor stemning på Solsiden.

Sekretær for PSL Ellen Huber ble takket for godt arbeid av Sverre Dølvik ” på vegne av
vanvittig mange”.
LEGEKUNSTEN NR 3 2014
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Ønh-lege Erik Zadig og
Helse Nord tilbake til start
– bare litt verre

Erik og Mai Lise Zadig. Zadig har mest lyst til å si opp. — Men jeg elsker jobben min og dette er tross alt livsverket vårt, sier han.

– Jeg vet ikke lenger hva jeg tenker –
jeg har ikke noe mer å bidra meg. Jeg har

– Å si ja til en 30 % hjemmel i min praksis er ikke aktuelt, sier Erik Zadig. I
over 2 år har han håpet på å få en fulltidskollega. Nå satser Helse Nord på
spesialistpendling fra Bodø til Stokmarknes sykehus.

mest lyst til å si opp, sier Erik Zadig, men
jeg elsker jo jobben min. Han har mange
jobbtilbud – det er ikke problemet. —
det finnes jobb overalt, sier han, men han
trives godt med livet sitt og pasientene.
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Og dette er tross alt kona hans Mai
Lise, og hans livsverk, avslutter ønh-

I annonsen som er utlyst i Tidsskriftet (15-

ber dem om å vurdere om de skal søke pasienten

I løpet av de drøye to og et halvt årene som har

2014) søker Helse Nord etter en ønh-spesialist

inn på et sted med kortere ventetid enn 10

gått siden de to svenske legene sluttet, har Zadig

til en 30 % hjemmel samlokalisert med Erik

måneder, eller om de kan vente så lenge.

endret på driften. Han har rigget om lokalene og

Zadig. Dermed får han en kollega som kommer
og jobber i praksisen en uke i måneden. Dette
er ordninger Erik Zadig har lang erfaring med.
I mange år kom det to spesialister fra Sverige,
hver med 30 % hjemmel til hans praksis og
det fungerte fint. – Er ikke dette bedre enn
ingenting– en slags innrømmelse fra Helse
Nord?
–

Egentlig

redusert antall hjelpepersonell.
INNSTILT PÅ SOLOPRAKSIS
Å ha deltidshjemler har vært forbundet med
ekstraarbeid for Zadig, noe han har innfunnet
seg med tidligere- men nå er motivasjonen for
dette på lavgir. Han ønsker å dele på alt arbeidet
på klinikken – ikke bare pasientene. Når
deltidslegen kommer må listene være fulle, alle

innebærer

det

en

mengde

ekstraarbeid og administrasjon man ikke tenker

henvendelser angående pasienten i perioden den
andre legen ikke er tilstede, blir uansett Zadigs

Etter det Legekunsten har grunn til å tro har
Joze Kabiri - mannen som tidligere søkte og fikk
en hundre prosent hjemmel - men som takket nei
da han ble pålagt å åpne en helt ny solopraksis,
søkt på den reduserte hjemmelen hos Zadig. (se
Dette er saken).
ANSETTER NY LEGE I BODØ
–I tillegg til de 30 prosentene hos Zadig, ønsker

over, sier Zadig, noe han hadde håpet på å slippe

ansvar – bytte av time, histologi- prøvesvar og

Helse Nord å åpne et tilbud på Stokmarknes. I

ved at det ble opprettet en 100 % hjemmel på

kanskje hasteinnkallinger ved alvorlig sykdom.

den forbindelse opprettes en ny spesialiststilling

Myre, så en deltidskollega vil han ikke ha. Nå

– Føler du at den andre legen på en måte kommer

på sykehuset i Bodø. Meningen er at det skal

returnerer han henvisningene fra fastlegene og

og skummer fløten? Zadig nikker til svar.

pendles mellom sykehusene.
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spesialisten som har tilbragt 25 år på
Myre.

DETTE ER SAKEN:

Historien om ØNH-praksisen på Myre og Helse
Nord startet for 2,5 år siden. Da sluttet Erik Zadigs
to svenske kolleger, som delte en 60 % hjemmel
(30 % hver), etter 20 års samarbeid. Helse Nord
RHF inndro begge hjemlene, uten å ta kontakt med
Erik Zadig. Han måtte overta alle henvisninger og
kontroller som svenskene tidligere hadde tatt seg av.
Zadig innførte inntaksstopp noe Helse Nord nektet
han å gjøre. I slutten av oktober samme året vedtok
styret i Helse Nord å opprette en 100 % hjemmel
på Sortland, under 4 mil fra Zadigs praksis. I
mellomtiden hadde PSL engasjert seg i saken og
stilt spørsmål om hvorfor Helse Nord ønsket å bryte

opp en etablert praksis og deretter – legge en ny
hjemmel nærmest i nabolaget. Helse Nord på sin
side begrunnet vedtaket med at de ønsket mer
tilgjengelighet og et bedre tilbud til pasientene. Det
var 5 søkere til den utlyste hjemmelen. Av dem var
det en aktuell: ØNH-spesialisten Joze Kabiri. Han
takket ja til jobben under forutsetning at han fikk
jobbe i en allerede etablert praksis. Det ville Helse
Nord ikke gå med på. Høsten 2013 ble stillingen lyst
ut på nytt, men ingen hjemmel ble tildelt.
I mars innkalte Helse Nord Zadig til et dialogmøte
(det første og eneste). Resultatet to måneder senere
ble til ekteparet Zadigs fortvilelse – en hjemmel på
30 %.

Helse Nord innstilt på dialog
I følge ledelsen i Helse Nord er de innstilt på en dialog med Erik Zadig når
det gjelder bruken av kapasiteten en 30% hjemmel utgjør. – Helse Nord RHF
og Erik Zadigs plikter og rettigheter er regulert i avtalen mellom dem, og
Helse Nord kan ikke tvinge en eventuell ny øre-nese-hals lege inn i Zadigs
praksis, skriver kommunikasjonsdirektør Kristian Fanghol. På spørsmål om de
har lignende erfaringer fra tidligere svarer Helse Nord RHF at det er første
gang de har lyst ut en deltidshjemmel knyttet til en etablert praksis.
LEGEKUNSTEN NR 3 2014
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Ebolafrykt og mistillit
TEKST: JAN HELGE SOLBAKK

OBSERVASJON
ISTEDENFOR DISSEKSJON

28 august publiserte det amerikanske tidsskriftet Science en artikkel om årets
utbrudd av den livsfarlige sykdommen ebola. Resultatene er av flere grunner
skremmende.
For det første sprer utbruddet, som startet
i februar i Guinea i Vest-Afrika, seg med
eksponentiell hastighet og med en dobling av antall
nye tilfeller hver 34. dag (frem til 19. august var
2240 tilfeller dokumentert hvorav 1229 dødsofre).
For det andre viser studien at viruset forandrer
seg raskt, noe som vanskeliggjør sikker påvisning
av nye tilfeller, da dette fordrer utvikling av testmetoder for stadig nye genvarianter. For det
tredje viser studien at den raske spredningen som
nå finner sted i Guinea, Sierra Leone, Liberia og
Nigeria ikke skyldes smitte fra den opprinnelige
’naturlige’ smittekilden (sannsynligvis en type
flaggermus), men er et resultat av nysmitte
mellom mennesker. Dramatikken i det som nå
skjer forsterkes ytterligere av det faktum at fem
av de lokale forskerne i Sierra Leone som deltok
i innsamlingen og testingen av de prøvene som
danner grunnlaget for ovennevnte studie, selv
er blant dødsofrene. Frykten for at situasjonen
er helt ute av kontroll er derfor dessverre ytterst
reell.
Studien sporer det første tilfellet av smitte i
Sierra Leone til begravelsen av en lokal healer som
hadde behandlet ebola-syke pasienter i Guinea,

JAN HELGE SOLBAKK:
Professor i medisinsk etikk,
er utdannet lege og teolog
og ansatt ved SME, senter for
medisinsk etikk, UiO.
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og dokumenterer at 13 deltagere i begravelsen –
alle kvinner – også ble smittet. Dette synliggjør
de ekstremt vanskelige utfordringene man står
overfor for å få bukt med sykdommen, ettersom
effektiv sykdoms-bekjempelse fordrer at man
ikke bare isolerer rammede enkeltindivider
fra omverdenen for å hindre smittespredning,
men også intervenerer i forhold til kulturelle
tradisjoner hva angår omgang med nylig avdøde
og begravelsen av nære, kjære. Å skape forståelse
for nødvendigheten av å endre på tradisjoner
som har blitt praktisert gjennom generasjoner
for å få bukt med en sykdom, er imidlertid
ingen enkel oppgave, selv ikke i situasjoner
hvor det eksisterer full tillit mellom en affisert
befolkningsgruppe og de eksterne hjelperne.
Uhyre mye vanskeligere er imidlertid dette i
en situasjon preget av grunnleggende mistillit
til de råd og den hjelp som gis. Selv om noe
av denne mistilliten kanskje skyldes primitive
konspirasjonsteorier og ryktespredning fra lokale
healere som opplever eget territorium truet, er det
ikke til å komme forbi at mye av tilliten er gått
tapt på grunn av tidligere erfaringer med såkalte
medisinske ’hjelpere’ utenfra. De siste 15 årene
er nemlig fulle av eksempler på hvordan vestlig
medisinsk forskning har utnyttet sårbare grupper
i disse landene ved å bruke dem som testpersoner
for medisiner som ikke er beregnet på dem, men
på pasienter i den rike, vestlige verden. Denne
utflagging av medikamentutprøvinger til fattige
land skjer i korte trekk fordi det er billigere, fordi
det er større tilgang på pasienter og fordi det
knapt eksisterer regelverk og kontrollinstanser
som følger tilsyn med forskningen når den flagges

ut. Dessuten er sannsynligheten for å havne i
rettsaker mye mindre for legemiddelindustrien
om noe skulle gå galt i disse landene. Dermed har
industrien på kort sikt alt å tjene på slik utflagging.
Langtidskostnadene er imidlertid tapet av en tillit
som det kan ta årtier å bygge opp igjen.
Det faktum at de første dosene av et utprøvende
medikament (Zmapp) mot denne forferdelige
sykdommem ble gitt til tre vestlige hjelpere som
selv hadde blitt syke, bidrar selvsagt heller ikke
til å bygge tillit. Tvert i mot bekrefter denne
hendelsen mistanken om at når det virkelig står
om liv, er livet til en ebola-rammet pasient fra
vesten mere verdt enn en ebola-syk analfabet fra
svarteste Afrika.
Til sist: Troen på en kjapp mirakelkur eller
endog vaksine mot ebola, bidrar til å opprettholde
vrangforestillingen om en mulig teknologisk
løsning av problemet. Realiteten er imidlertid
at ebolautbrudd best lar seg bekjempe og
forebygge ved å sikre at de landene hvor viruset
eksisterer får hjelp til fattigdomsbekjempelse og
utdanning og til å bygge egne, robuste helsesystemer og nødvendige infrastrukturer i stand
til effektivt å takle situasjonen når nye utbrudd
oppstår. Denne fargeløse måten å hjelpe på vil
selvsagt generere langt færre juicy oppslag i
media enn aktiviteter rettet mot utviklingen av
mulige mirakelkurer og vaksiner. Det finnes
imidlertid bøttevis av dokumentasjon på at dette
er den mest kostnadseffektive strategi hva angår
bekjempelsen av smittsomme sykdommer, både
her hjemme på berget og ute.

TEKST: EINAR BERLE

Noe av det ypperste innen vestens billedhuggerkunst ble til i Hellas i det 5te og
4de århundre f. Kr. På tross av at kunstneryrket var lavt rangert, kjenner vi navnet
på flere kunsthåndverkere, hvis arbeider, utført i marmor og bronse, er beskrevet
i detalj.

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.

Beklageligvis er bare en brøkdel av
originalene fra antikken bevart. Det meste av
det vi kjenner til av antikk gresk skulptur, er
overlevert i form av romerske kopier av greske
originaler. Tapet av gresk skulptur omfatter
hovedsakelig verk utført i bronse. De aller
fleste av disse ble smeltet om, og metallet brukt
til andre formål. Vår viden om antikk gresk
skulptur er derfor, i stor grad, basert på studiet
av romerske marmorkopier. Slike kopier kan
være av god kvalitet, men marmor formår ikke
å gjengi overflatens anatomiske detaljer på
samme måte som bronse.
OVERFLATEANATOMI UTEN ANATOMI
Mange av de anatomiske detaljer som kan
observeres i gresk skulptur er svært presist
fremstilt, en bragd ettersom disseksjon og derav

følgende anatomikunnskap, ikke ble praktisert
før i senmiddelalderen. Antikkens pragmatiske
forhold til det menneskelige legemet i tekstilfri
tilstand og erkjennelsen av dets skjønnhet og
perfeksjon førte til at mennesket, i billedkunst
og litteratur, ble avbildet og beskrevet som et
enestående kunstverk, skapt i guddommelig
perfeksjon. Gresk kultur var relativt fri for skyld
og skamfølelse og det nakne legemet ble dyrket
og avbildet. På sportsarenaen løp menn nakne
omkring, og antikkens bildekunstner hadde
derfor rik anledning til å studere anatomi og
muskelfysiologi hos sine potensielle modeller.
ARVEN FRA EGYPT
Forbildet for antikk gresk skulptur, er å
finne i Nildeltaet. De fleste skulpturer herfra
viser figurer avbildet i statisk frontalitet, som
regel påkledd. Det ene benet er fremskutt og
overekstremitetene henger rett ned langs siden
(fig. 1). Anatomiske detaljer er lite påaktet
og som regel upresist og skisseaktig gjengitt,
litt overraskende eftersom man skulle anta at
anatomikunnskap var tilgjengelig i kjølvannet
av gammelegyptisk balsameringstradisjon.
Dog later det til at balsamørens eventuelle
anatomi-kunnskaper ikke har veltet over på

billedhuggeren. Men anatomiske detaljer
var da heller ikke viktige. Den egyptiske
skulptur skulle først og fremst fremheve den
avbildedes posisjon eller tilstedeværelse, enten
i samtiden eller post mortem; dødekult var et
viktig element i egyptisk tradisjon. Utforming
efter anatomisk korrekte normer var derfor
underordnet. Budskap og propaganda var
skulpturens overordnede formål. Det meste
vi kjenner til av egyptisk skulptur er da også
avbildninger av den guddommelige farao, hans
nærmeste medarbeidere og hans presteskap.
Den egyptiske mal, med fremskutt
underekstremitet og skisseaktig behandling
av overflateanatomien, forble stort sett
uendret gjennom flere tusen år. Grekerne ble
inspirert av egyptisk forbilder, men videreførte
fremstillingen av den stående figur, kledde av
ham, perfeksjonerte fremstillingen og gjorde
ham livaktig, alt i løpet av en 200 års periode.
DET GRESKE IDEAL
En av de best bevarte skulpturer fra antikkens
Hellas, befinner seg i Metropolitan museet i
New York. Den viser en stående mannskulptur.
Den dateres til 615- 590 f. Kr (fig. 2) og er
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De fleste skulpturer fra Nildeltaet viser figurer avbildet i statisk
frontalitet, som regel påkledd. Det ene benet er fremskutt og
overekstremitetene henger rett ned langs siden (fig. 1).

En av de best bevarte skulpturer fra antikkens Hellas, befinner seg
i Metropolitan museet i New York . Den viser en stående mannsskulptur. Den dateres til 615- 590 f. Kr (fig. 2)
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tydelig inspirert av egyptisk forbilder. Det
ene benet er rettet fremover og posituren er
relativt rigid. Imidlertid aner vi fremhevelse av
enkelte anatomiske trekk, men skulpturen er
ikke perfekt. Hodet er noe overproporsjonert,
og mye av overflateanatomien er skisseartig
utformet. Øynene er store og flate. Ørene
er trykket inn mot hodet, og fremstilt som
ornamenter. Begge claviculae har rett forløp
og møtes i midtlinjen. De er vanligvis
krummet og separert av interponert sternum.
Pectoralismuskulaturen er antydet, men
avslutter bueformet nedad. Musculus serratus
anterior er ikke plastisk utformet, og musculus
obliquus externus abdominis er kun antydet.
Den abdominale fremvegg er rectusfri og flaten
omgjort til et dekorativ hexagon. Dets øvre
avslutning utgjøres av en nesten rett forløpende
thoraxavslutning, mens nedre parti dannes
av et pølseformet, rett forløpende lyskebånd.
Bøyen i albueleddet er en subtil observasjon.
Flexorene er her sterkere enn extensorene, og
det blir en lett bøy i den nedhengende arm. Et
annet interessant fenomen er betoningen av
og begeistringen for svulmende muskulatur
og bakpartier. Markert, kraftig setemuskulatur
ble ansett som svært attråvekkende og
idealet var mye volum bak og mindre utstyr
fortil, en tradisjon som fortsetter gjennom
så godt som hele antikken. I avbildningen
av underekstremitetene, støter vi på nok et
dekorativt element, en betont utforming av
kneleddet og vastusmuskulaturen.
DEN STORE REVOLUSJON
Marmororiginalen fra Metropolitan Museum
representerer et klart brudd med egyptisk
tradisjon, og i kommende 200 år sees en
progressiv utvikling av utformingen av gresk
skulptur. Avbildningen blir mer detaljert,
forfinet og anatomisk korrekt.. Fremtoninger,
som fra naturens side ikke var perfekte, ble
pyntet på, idet man hentet en fullkommen
og passende detalj fra ulike kilder og satt
delene sammen til et perfekt hele; dette i
overenstemmelse med Platons teorier. I følge
disse kunne lytefrie detaljer kunne plukkes
fra ulike kilder og settes sammen til et
fullkomment hele. Resultatet var et kunstverk
komponert av perfekte, til dels idealiserte,
perfekte enheter. Videre ble muskler flyttet litt
rundt eller spesielt fremhevet, noe som gav en
forskjønnende idealisering. Spesielt fremhevet
ble musculus externus abdominis der den
så å si velter over hoftekammen. Hjørnene,
der denne muskelen går over i fascien, ble

laterforskjøvet, slik at muskelens nedre vinkel
gikk rett over i lyskebåndets øvre parti. Derved
oppstod et kontinuum mellom dette hjørnet
av muskelen og et efterhvert, bueformet
lyskebånd. Costalbuen blir rettet ut slik at den
harmonerer med lyskepartiet. Mellom denne
øvre og nedre begrensning løper så en ”sixpack utformet”- rectus abdominis og vi har den
klassiske ”lyrebuk”. Utviklingen kan følges
hos den såkalte ”Kritios yngling” (fig. 3). Her
er ulike anatomiske detaljer fremhevet og man
skiller mellom belastede og avlastede partier;
stram gluteus på venstre side, samme side som
det belastede ben. Avslappet setemuskulatur på
høyre side, hvor benet hviler. I tillegg en litt
svulmende detalj over knærne idet nederste
del av vastus medialis er ”snørt av ” slik at det
dannes en liten pølse, en detalj som ikke alltid
til stede in natura, men som er yndet i gresk
skulptur.
DEN PERFEKTE MANNSSKULPTUR
Skulpturen finnes i flere utgaver. Den mest
kjente er utstilt i det arkeologiske museum i
Napoli (fig. 4). Den bærer navnet Doryphoros Spydbæreren. Originalen, som opprinnelig var
utført i bronse, var tilvirket av Polykleitos og
dateres til midten av 400 tallet f. Kr. I antikken,
og senere under renessansen, var dette ansett for
å være den perfekte mannskulptur, muskuløs,
heroisk, med elegante, små korreksjoner
av muskelforløp og spesiell betoning av
anatomiske detaljer. Ulike kroppsavsnitt er
proporsjonert, med matematisk presisjon.
Kroppsdeler satt harmonisk sammen, slik at de
innbyrdes tilsvarte Det Gyldne Snitt.
Mannsfiguren belaster høyre ben. Dermed
blir høyre side så å si kontrahert og den
kontralaterale
venstre
side
tilsvarende
”strukket”, en positur som betegnes som
Kontrapost. Fremstillingsmåten, ble for senere
billedhuggere, nærmest for et mønsterverk å
regne, en toneangivende kanon for senere tiders
skulptur. Det er lagt stor vekt på fremstillingen
av overflateanatomien, med detaljert, korrekt
fremstilling av muskulatur og kar. Imidlertid
har man tillatt seg en del forskjønnelser.
Igjen den klassisk lyrebuk og pølsene over
knærne. Det bugner av muskulatur på siden av
brystkassen og over hoftekammen. Obliquus
externus er igjen flyttet litt lateralt, dens nedre
avslutning rykker nærmere spina iliaca externa,
møter lyskebåndet, og vi har igjen nedre rand
av den klassiske lyrebuk. Også, i henhold til
det greske skjønnhetsideal, er glutei fremhevet.

Penis størrelse er beskjeden; prangende
genitalia var ikke en vogue i gresk antikk.
DAS EWIG WEIBLICHE
Kvinnen ble avkledd i midten av det 4de årh.
f.Kr., men på en annen måte enn mannen; hun
bøyer seg kyskt fremover og holder høyre hånd
skjermende over de pubiske regioner (fig. 5).
Skulpturen fremstiller Aphrodite (Venus) fra
Knidos og var er bestillingsverk fra Kos stilet
til 300 tallets store billedhugger, Praxiteles.
Befolkningen på Kos, var så sjokkert over
skulpturen at de skjenket den til Knidos. Der
ble den plassert i en helligdom, og kunne
beundres fra alle kanter. Den var, som annen
gresk marmorskulptur, bemalt og var efter
sigende så livaktig at menn forelsket seg i den.
En flekk på baksiden av låret, skal efter sigende
være et resultat av en erotisk tilnærming.
Modellen skal ha vært en navngitt kvinne,
men skulpturens fremtredende muskulatur
tilsier at kunstneren også har hatt mannlige
forbilder i tankene. Damen er relativt muskuløs
og brystene ser ut som de er påklistret, jf.
Michelangelo, som udelukkende brukte
mannlige modeller. Originalen, av samtiden
ansett som verdens flotteste kunstverk, er tapt,
men finnes i henimot 50 kopier.
MICHELANGELO
Michelangelos David (fig. 6) er renessansens
mest berømte skulptur. Positur og utforming er
delvis inspirert av antikke greske og romerske
forbilder, med kontrapost, tilnærmet klassisk
lyrebuk og betonte pølser over knærne. I tillegg
er skulpturens hode er forstørret, høyre hånd
overdimensjonert og den lille den penis står
ikke i forhold til mannens størrelse forøvrig.
Og ikke er den omskåret, noe man burde
forventet hos en jødisk David. Men dette er
bevisste trekk fra Michelangelos side. Det er
vel kjendt at Michelangelo var sterkt inspirert
av gresk/romerske forbilder og således ofte
refererte til antikkens skulpturarv.
Skulpturen slik vi nu ser den skulle ikke,
som i våre dager, sees fra bakkenivå, men
var tenkt plassert høyere opp. Det som fra
bakkenivå kan fremstå som feilproporsjonert,
vil ut fra en plassering i høyere nivå, fremstå
som troverdig. Videre må man huske at Davids
hender var hans våpen mot Goliat. Også de
meget omtalte og hyppig avbildede, uomskårne
og ikke særlig prangende genitalia, er i tråd
med gresk billedhuggertradisjon. Penis skulle

Kritios yngling- her er ulike
anatomiske detaljer fremhevet
og man skiller mellom belastede og avlastede partier; stram
gluteus på venstre side, samme
side som det belastede ben.
Avslappet setemuskulatur på
høyre side, hvor benet hviler

Doryphoros- Spydbæreren.
Originalen, som opprinnelig var
utført i bronse, var tilvirket av
Polykleitos og dateres til midten
av 400 tallet f. Kr. I antikken,
og senere under renessansen,
var dette ansett for å være den
perfekte mannsskulptur,

Michelangelos David er renessansens mest berømte skulptur. Positur
og utforming er delvis inspirert av antikke greske og romerske
forbilder, med kontrapost, tilnærmet klassisk lyrebuk og betonte
pølser over knærne. I tillegg er skulpturens hode er forstørret, høyre
hånd overdimensjonert og den lille den penis står ikke i forhold til
mannens størrelse for øvrig.

være av beskjeden størrelse og glans være
dekket av forhud.
Referanse til antikken var for Michelangelo
helt bevisst og viser hvor smagsdominerende
den

klassiske,

idealiserte

skulptur

var.

Antikke forbilder ble spesielt populære under
renessansen, men selv i vår tid, millennier efter
Doryphoros og den knidiske Aphrodite, henter
man fortsatt inspirasjon fra antikken.

Knidiske Aprhodite- skulpturen fremstiller Aphrodite (Venus) fra
Knidos og var er bestillingsverk fra Kos stilet til 300 tallets store
billedhugger, Praxiteles. Befolkningen på Kos, var så sjokkert over
skulpturen at de skjenket den til Knidos.
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VIN
Billaud-Simon Chablis 1er Cru Vaillon 2011
9581401 Bestillingsutvalget
Pris: Kr. 269,90,Terningkast 5
Poeng 85
Land, region:
Frankrike, Burgund, Chablis

Unngå kardinalfeilen!
Næringsinnhold og den helsemessige effekten av
hummer, blant våre mest eksklusive råvarer, er
det vel få som bryr seg mye om. Pris og den korte
fangstsesongen for europeisk hummer (oktober –
desember) gjør den til et relativt begrenset del av vårt
generelle kosthold. La det derfor kort være nevnt at
havets kardinal er rik på vitamin B12, E og sink.
BENT STIANSEN

Europeisk hummer er etter min mening
rikere på smak enn den lettere tilgjengelige
(og betydelig mer reproduktive) amerikanske
hummeren. Likevel har den i mange år vært
å få kjøpt som frossenvare i norske butikker.
Selvsagt taper den seg betydelig ved en slik
konserveringsmetode og derfor har en del
butikker de siste årene begynt å importere
levende hummer fra den nordamerikanske
østkysten. Disse skal kokes i forretningen
fordi amerikansk hummer er underlagt streng
overvåkning fra europeiske myndigheter – dette
for å unngå utsetting i hjemlige farvann. Til tross
for denne overvåkningen har det de siste årene,
i følge Artsdatabanken, forekommet enkeltfunn
langs norskekysten av hummer fra den andre
siden av Atlanteren. Disse er høyst sannsynlig
satt ut bevisst. Både fordi den amerikanske blir
større enn vår, formerer seg raskere og dessuten
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kan føre med seg sykdommer som er ukjente i
den norske faunaen, er det viktig at slik utsetting
stoppes. Hummeren vår er truet nok som den er

Sitronmajones
2 dl majones
2 ss sitronsaft
2 ss creme fraiche
1 ss HP saus
1 ss Worcestershiresaus
Kvernet pepper
Bland alle ingrediensene og smak til med kvernet pepper

invasjon. Selv om vi har fått sterke restriksjoner
grad tatt seg opp. Det gjør den selvsagt ikke
mindre eksklusiv og prisen tilsvarende høy.
Hummerens konsistens, men relativt milde
smak, gjør den særlig godt egnet til å følges
av gode sauser. Generelt vil jeg advare mot å
koke den for lenge. Oppskriftene varierer mye,
mange anbefaler å koke hummeren i mer enn 20
minutter. Det er en kardinalfeil! Tørr hummer er
misbruk av råvarer.

Kok hummeren dagen før. Del den inntil tre timer før. Sitronmajones
kan lages tre dager før, det samme med creme fraiche dressing.

Klassisk Chablis fra premier cru
vinmarken Vaillon. Dufter av sitrus, hav,
mineraler og hint av nøtter. Oppleves
som rik og konsentrert i munnen. Tørr
mineralsk avslutning som sitter lenge i
munnen. Anbefalt serveringstemperatur
10 til 12 grader. Smaker utmerket
nå men kan lagres i minst 15 år til.
Utmerket hvitvin til skalldyr, prøv
sammen hummer.

av overfiske om den ikke også skal utsettes for
på fisket de siste årene, har bestanden bare i liten

Forberedelse

Creme fraiche dressing
1 beger creme fraiche
2 ss sitronsaft
1 ss sukker
2 ss hakket fersk estragon
Salt
Kvernet pepper
Bland alle ingrediensene og smak til med salt og kvernet pepper

Kokt hummer med sitronmajones og
creme fraiche dressing
4 hummer på 500 til 600 g
4 l vann
1 dl sjøsalt
Kok opp vann med sjøsalt. La vannet fosskoke. Legg hummeren med hode
først ned i vannet. Vent 20 sekunder og ha i neste. Kok opp vannet og la
hummerkjelen syde i 7 minutter. Trekke kjelen vekk fra varmen og avkjøl
hummeren i vannet. Kok den gjerne dagen før slik at hummeren får god
saltsmak. Hell vannet av hummerne og del dem: Riv av klørne og fjerne
plasten rundt klørne. Bruk nøtteknekker på klørne. Stikk en spiss kokkekniv
igjennom hodet på hummeren og del hodet på langs. Det samme gjøres med
haledelen. I toppen av hodet finnes magesekken, ”Paven”. Den må fjernes
med en teskje. Ta også bort den sorte tarmen hvis du ser den. Nå er hummeren
klar til servering sammen med sitronmajones, creme fraichedressing, sitron
og loff.
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