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Hva feiler det
helse-norge?
«
Sykehusene har
fått en umulig
oppgave.
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Pengene fjernes før effektiviseringstiltakene er effektuert. Sykehusene
sultefores, skriver Per Meinich.

Mahmood Amiry-Moghaddam
har fått Amnestys menneskerettighetspris. Men telefonregningene til Iran
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Per Helge Måseide

Journalen
fornyer seg
Journalen ønsker å gjøre stoffet lettere tilgjengelig og markere
seg som et lite, men seriøst tidsskrift, som tar aktuelle tema
opp til debatt. Vi ønsker også å styrke dialogen med leserne.
Å bidra med premisser til det
offentlige ordskiftet er en risikosport.
Menneskerettighetsforkjemper
Mahmood Amiry-Moghaddam
minner oss om det, «i forbifarten»
(s. 16).
I LOs Fagforbund forsøkte Jan
Davidsen å tvinge redaktøren
av Fagbladet inn i en ny stilling,
underlagt informasjonssjefen.
Informasjonsarbeid er begrunnet i
en organisasjon, i dette tilfellet LOs
høyst legitime forsøk på å informere
om sin virksomhet.
Et journalistisk
produkt, etter
Redaktørplakaten,
er begrunnet i
ytringsfriheten og
ønsket om en fri
samfunnsdebatt.
Da første nummer
av Journalen
utkom i 1990,
var begrunnelsen
at styret ønsket
å informere om
styrearbeidet «i et
noenlunde forståelig
språk og innhold».
Dagens utgave
av Journalen er
et eksempel på at
det er mulig for
en ambisiøs og seriøs fagforening
å utvikle et fagpresseblad der
Redaktørplakaten tas på alvor. Vår
«lakmustest» er troverdigheten
overfor våre lesere. Vi vil heretter
markere enda tydeligere hva som er
redaksjonelt stoff på fritt grunnlag,
og hva som springer ut av Oslo
legeforenings behov for å informere
sine medlemmer. Samtidig skal ingen
behøve å lure på hva som er fakta – og
hva som er ytringer.
Det var en viktig seier da
pressorganisasjonene i fellesskap før
jul klarte å presse kulturminister
Trond Giske til å utvide den
forestående lovfestingen av
Redaktørplakaten til også å omfatte
mindre tidsskrifter som ønsker å
bidra i samfunnsdebatten. Journalen
har revidert sin formålsparagraf for
å få dette klarere fram. Flere av våre
saker er da også blitt premisser i den
helsepolitiske debatten. Det gjelder

Per Helge
Måseide
Redaktør

Journalen
nr. 1 1990
Journalen
nr. 1 2008

særlig sakene om trusler og vold mot
leger, studieplanen Oslo96, varsling
i helsevesenet og legetjenester i
sykehjem.
Med kun fire årlige utgivelser vil
Journalen fortsette sin redaksjonelle
linje med en aktuell temasak
i hvert nummer. Vi velger de
intervjuobjektene vi tror best kan
belyse det tema vi tar opp. Vær
Varsom-plakaten innebærer at de som
framsetter sterke beskyldninger mot
noen, må regne med at vi kontakter
den det gjelder for et samtidig tilsvar.
Mener du at vi opptrer i strid med
god presseskikk og –etikk kan du
klage oss inn for Pressens Faglige
Utvalg (PFU).
Bak en fornyelse av et trykt
tidsskrift ligger det en sterk tro på det
trykte ord og et ønske om å nå fram
til leserne med et seriøst og troverdig
produkt. Internett er vel og bra som
informasjonskilde. Men det er det
trykte ord – og bilder - som du tar
med til kantina, på bussen eller i
sofakroken.
I dette nummer lanserer vi spalten
«Leger som kommer – og leger som
går». Vår egen hustenker, Sverre
Halvorsen, vil filosofere over den
medisinske utvikling. Andre tiltak
for å styrke dialogen med våre
lesere er på trappene. Vi ønsker
også kommentarer og leserinnlegg
velkommen, men ser helst at du tar
kontakt før du sender oss noe.
Gjennom
medlemskapet
i Den Norske
Fagpresses Forening
(Fagpressen) har
vi fått tilgang
til videre- og
etterutdanningskurs
i regi av pressens
organisasjoner
og et verdifullt
pressefaglig
fellesskap.
Jeg håper du
setter pris på
omleggingen av
Journalen og at du
gir beskjed dersom
du mener det er
noe vi bør gjøre
annerledes. n


TEMA Hva feiler det helse-Norge?

Paul Hellandsvik, en av sjefarkitektene bak sykehusreformen, mener det på kort sikt er
nødvendig med to milliarder kroner til sykehusene.

- To milliarder
i strakstiltak
Paul Hellandsvik
Foto: Magasinet
HELSE

«


– Befolkningens og politikernes
forventninger overgår de økonomiske
tilgjengelige ressurser, sier Paul
Hellandsvik, og peker på eldrebølgen,
kostbar medisinsk-teknisk behandling og
en lite utviklet omstillingskultur i sykehusene, som årsaker til at det ikke har
lykkes med å hente ut effektiviseringsgevinster i spesialisthelsetjenesten.
Den tidligere administrerende
direktøren i Helse Midt-Norge RHF
mener det er nødvendig med en
bedre samordning mellom førstelinjeog andrelinjetjenesten etter svensk
modell. I praksis vil det kunne bety
begrensninger i allmennlegenes rett
til å henvise og rekvirere helsetjenester.
– I dag er det i praksis ingen
begrensninger i muligheten til å
rekvirere kostbare undersøkelser og
tjenester fra spesialisthelsetjenesten,
sier han.
Hellandsvik var en av sjefarkitektene

bak sykehusreformen. Han utgjorde
mindretallet i utvalget som utredet
«Hvem skal eie sykehusene» i 1996.
Hellandsvik ønsket staten som eier.
Som kjent sørget helseministere Tore
Tønne for at dette ble den vedtatte
eierformen.
– Problemene med sykehusreformen er at den er «midt i mellom det
som var, og det den skulle bli», sier
Hellandsvik: – Med en overordnet
helsepolitisk plattform til grunn,
skulle de enkelte foretaksstyrene ha
stor frihet til å gjennomføre helsepolitikken i praksis. Både økt politisk
deltakelse i helseforetaksstyrene og
den oppmerksomhet selv mindre
endringer får i Stortingets spørretime,
viser at det har vært vanskelig å skille
den overordnede politikken fra helseforetakenes selvstendighet. Tidligere
statsråd Kjell Opseths avgang som
styremedlem i Helse Førde HF er et
eksempel på at dette kan virke frustrerende for styremedlemmene.

Problemene med sykehusreformen er at den
er «midt i mellom det som var, og det den
skulle bli».

Hellandsvik mener at sykehusreformen har ført til forbedringer når
det gjelder ventelister, forskning, og at
langt flere får behandling. Men han er
bekymret for sykehusøkonomien.
– Når bare to av 28 sykehusforetak
ser ut til å klare balansekravet i 2007,
er det lett å konkludere med at sykehusene har fått en umulig oppgave.
Skal vi endre interne kulturer, må vi
skape forståelse for viktigheten av
god økonomistyring, og muligheten
for å oppnå balanse, sier han.
– Sykehusledere skal i 2008 nok
en gang forsøke å få regnskapene i
balanse, men sjansene for å lykkes
er antakelig små. Selv om løsningen
ikke er mer penger til sykehusene er
dette nødvendig på kort sikt, for at
flere skal gå i balanse. Dette vil igjen
øke motivasjonen og oppslutningen
rundt sykehusreformen, sier Hellandsvik, og kaller dette «å bite i det sure
eplet».
– Hvor mye penger må til, etter din
mening?
– Da vi så på dette i 2004, fant
vi ut at det nok var nødvendig med
1,7 milliarder kroner. Jeg vil tro at
det i dag vil være nødvendig med et
par milliarder kroner i strakstiltak,
svarende til 2-3 prosent av det årlige
helsebudsjettet, sier Paul Hellandsvik,
som i dag er seniorrådgiver i Helse
Midt-Norge RHF. n
NR 01 / 2008 journalen

TEMA

tekst Kristin Mack og Per Helge Måseide

Victor Norman tror befolkningen er villig til å betale mer skatt dersom de kan få
et bedre helsevesen. Han vil ha slutt på nedprioriteringen av psykiatrien.

– betalingsvilje i

befolkningen!

– Ikke det at jeg tror man kan
organisere seg bort fra folks forventninger eller bevilge seg ut av
køene, men det er interessant at land
som USA og Sveits, med tungt innslag
av et privatisert helsevesen, bruker
mer penger på helse enn Norge.
Undersøkelser viser at folk er villige
til å betale mer skatt gitt at de visste
dette ga seg utslag i bedre helsetjenester. Det finnes altså en betalingsvilje
i befolkningen, sier den tidligere
arbeids- og administrasjonsministeren
fra Høyre til Journalen. Norman,
som nå er tilbake som professor
i samfunnsøkonomi ved Norges
Handelshøyskole, skrev i en kronikk
i Dagens Næringsliv, 8. desember
2007, at vi må godta høyere skatter
dersom vi ønsker bedre offentlige

tjenester. Samtidig karakteriserte han
effektiviseringen og moderniseringen
av offentlig sektor, og helsevesenet, for
økonomisk fiksjonstenkning og tro på
mirakler. Norman presiserte at formålet med økte skatter ikke er å skaffe
mer penger, men å få private forbrukere og bedrifter til å legge beslag
på færre folk, slik at man får frigjort
ressurser til offentlige tjenester.

«

– Hva med organiseringen og prior-

Victor Norman
Foto: NHH

iteringen av helse-Norge?
– Vi har valgt et system bestående
av mange mindre sykehus, og med
et relativt stort antall sykehus med
høy akuttberedskap. Jeg tror folk må
finne seg i at den lokale sykehustilgjengeligheten reduseres. I tillegg må
fagmiljøene akseptere en noe skarpere
arbeidsfordeling sykehusene i mellom.
Og sist, men ikke minst, må man
slutte å nedprioritere psykiatrien til
fordel for somatikken. n

Det er interessant at land som USA og Sveits,
med tungt innslag av et privatisert helsevesen,
bruker mer penger på helse enn Norge.

Tålmodighet og arbeidsro er det viktigste akkurat nå, mener sykehusdirektør ved
UNN, Tor Ingebrigtsen.

– Ikke bruk mer penger!
– Kanskje med unntak av Helse
Sør-Øst, er mitt inntrykk at sykehusreformen nå begynner å virke i de tre
øvrige helseregionene. Det går i riktig
retning. Derfor er tålmodighet og arbeidsro mitt hovedbudskap, sier han.
– Hva med ressursfordeling?
– Befolkningen ønsker nok at vi
skal bruke enda mer penger på helse.
Dette er imidlertid et spørsmål vi må
overlate til politikerne å ta stilling til.
Dessuten må vi lære oss å leve med
at politikerne har større ambisjoner
enn helsevesenet klarer å innfri. Dette
kan alle med lederansvar ta inn over
seg like gjerne først som sist. I tillegg
er det viktig at det ikke brukes mer
penger enn man har til rådighet.
Dette krever selvfølgelig prioritering,
og det må gjelde alle, fra sykehusdirektører, klinikksjefer, avdelingsoverleger og videre nedover. Hvert eneste
valg som tas, har økonomiske følger.
Velger vi å behandle en pasient, vil
dette ha konsekvenser for en annen.
Det er ikke bare lederne på toppen
som bør ha en bevissthet rundt dette.
Ingebrigtsen understreker også at
ansvaret for å prioritere innenfor
journalen NR 01 / 2008

Tor Ingebrigtsen
Foto: Arvid Larsen

«

budsjettrammen må plasseres tydelig
i fagmiljøene. - Vi må slutte å skyve
pasientene foran oss. Det er både urealistisk og uforsvarlig at politikerne
skal ta dette ansvaret. Når det er sagt:
Til gjengjeld bør politikerne slutte
å blande seg inn i enkeltsaker etter
påtrykk fra for eksempel media, og la
oss fagfolk få gjøre våre prioriteringer
i fred.
- Men blir fagfolkene hørt?
- Jeg synes at fagfolk nå får økende
innflytelse, og at vi ser en dreining
bort fra spriket mellom fag og økonomi. Dette er en av grunnene til at
jeg maner til tålmodighet.
- Er det spesielle utfordringer i
Nord-Norge?
- Ja, helt klart. Den vanskelige
situasjonen på arbeidsmarkedet er et
eksempel. Arbeidsledigheten er lav,
og det er grunn til å advare mot sterk
vekst i helsevesenet. Erfaringsmessig fører dette til at ressursene går til
Helse Sør-Øst, og at regioner som

Helse Nord taper i konkurransen om
kvalifisert arbeidskraft. Vi har allerede
rekrutteringsproblemer av mange
typer personell, sier Ingebrigtsen.
Han nevner også det såkalte
Magnussen-utvalget som har synliggjort at det på mange områder koster
mer å drive spesialisthelsetjenester i
Nord-Norge enn i resten av landet.
– Dette overrasker oss ikke. Det
har vært åpenbart at ambulansetjenestene må være dyrere, og vi
har lenge visst at det er noe høyere
sykelighet i befolkningen i nord. Den
omfordelingen som Magnussen-utvalget foreslår på 200 nye millioner
til Helse Nord, er imidlertid relativt
beskjeden sett i forhold til fjorårets
merforbruk i forhold til budsjettene,
sier Tor Ingebrigtsen, direktør ved
Universitetssykehuset i Nord-Norge
(UNN). n

Vi må slutte å skyve pasientene foran oss.


TEMA Hva feiler det helse-Norge?

Divisjonsdirektør Hans Petter Aarseth i Sosial- og helsedirektoratet tror ikke at
løsningen på helse-Norges problemer ligger i å bevilge mer penger til sykehusene.

– Styrk

primærhelsetjenesten!
– Det er primærhelsetjenesten som
må styrkes, sier han. – Halvparten
av de eldre som legges inn som
øyeblikkelig hjelp i indremedisinske
avdelinger, kunne vært tatt hånd
om i kommunehelsetjenesten. Dette
krever imidlertid forbedringer, både
ressursmessig og kompetansemessig.
Et av tiltakene er flere fastleger. Dette
vil gi kortere pasientlister og dermed
mer tid til å gå inn i de tyngre og mer
tidkrevende tilfellene, som for eksempel
kronisk syke og barn og unge med
psykisk lidelse.

– Vil ikke dette føre til at fastlegene i
større grad blir rene samtalepartnere
og psykologiske støttespillere?
– Jo, nettopp, og det er noe av
poenget. Allmennlegenes rolle innenfor
psykisk helse har vært underkommunisert i mange år, sier han.
Et annet påkrevd tiltak, i følge
Aarseth, er at det må utvikles bedre
systemer for samhandling mellom

«


kommune- og spesialisthelsetjenesten,
blant annet når det gjelder opplæring
og rådgivning.
– Samarbeidet eksisterer allerede, for
eksempel hos pasienter med hjemmerespiratorbehandling, men det er
langt igjen. Spesialisthelsetjenestens
rådgivningsplikt må gjøres til mer enn
en ren lovbestemmelse, slik at vi får en
systematisk kompetansebygging i
kommunenes helse- og omsorgstjeneste.

Bedre informasjonsflyt er et annet
forbedringspotensial når det gjelder
samhandling, i følge den tidligere Legeforenings-presidenten.
– Vi må fortsette arbeidet med å
finne nye løsninger for elektronisk
informasjonsutveksling, både innen
et og samme nivå og mellom de ulike
nivåene. En ting er at god elektronisk
kommunikasjon i helsesektoren er
ressursbesparende, men fremfor alt er
det et kvalitetstiltak. Pasientene vil

Hans Petter
Aarseth
Foto: Sosial- og
helsedirektoratet

oppleve én sammenhengende helsetjeneste, ikke mange fragmenterte.
Aarseth ønsker å stikke hull på
myten om at god kvalitet er ensbetydende med store kostnader.
– Jeg tror det er mye dårlig kvalitet
som også koster enorme summer.
Tenk bare på feil som må rettes opp og
arbeid som gjøres dobbelt, sier han.

– Hva med prioritering?
– Behovet for penger til helsevesenet
vil bare øke og øke. Vi må bli flinkere
til å si nei, blant annet til nye kostbare
behandlingsmetoder der gevinsten er
usikker eller ikke står i forhold til
utgiftene. Dette er et ansvar både
politikere og fagfolk må ta. Derfor sitter
også de administrerende direktørene fra
alle de regionale helseforetakene i
Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering.
På denne måten kan man i større grad
etablere en nasjonal konsensus omkring
vanskelige prioriteringsspørsmål, sier
Hans Petter Aarseth. n

Jeg tror det er mye dårlig kvalitet som også koster enorme summer.
Tenk bare på feil som må rettes opp og arbeid som gjøres dobbelt.
NR 01 / 2008 journalen

TEMA

tekst Kristin Mack og Per Helge Måseide

Tidligere helsedirektør Anne Alvik mener helse-Norge lider under en privatisert
fastlegereform, mangel på helsestasjonsleger og at for mange leger utdannes i utlandet.

– Fastleger

på fastlønn!
Alvik vil gjerne ha fram tidlig i intervjuet at det slettes ikke står så dårlig
til i helse-Norge.
- Mye er veldig bra, og det
jobber mange veldig dedikerte og
flotte medarbeidere i helse-Norge.
Men mange blir ikke sett av sine
ledere og overordnede, sier den
tidligere helsedirektøren.
- Når man hører politikerne snakke,
får man inntrykk av at helsevesenet
kun består av sykehusene, og til en
viss grad av eldreomsorgen, sier Alvik.
Hun vil gjerne slå et slag for gamle
dagers allmennleger, de som først og
fremst behandlet pasienter og ikke
tenkte på kassaapparatet. - Vi skal
huske at fastlegereformen er en
privatiseringsreform. Det prøvde jeg
på forhånd å fortelle tre helseministere,
men de ville ikke høre på det.
– Er det mulig å organisere seg tilbake
dit du ønsker?
- Ja, det er helt klart mulig å lage et
økonomisk nøytralt alternativ, bygd
på tilskuddsordninger der pasientenes
egenandeler er de samme som i dag,
men der legene er ansatt av komjournalen NR 01 / 2008

munen for fast betaling, sier Anne
Alvik. Hun tror en slik fastlønnsordning ville stimulere til bedre
legedekning der det er vanskelig å
rekruttere allmennleger.
- Vi ser at en god del yngre leger
kvier seg for å investere i en fastlegepraksis og dermed bli selvstendig
næringsdrivende. I stedet ønsker de å
prøve seg som fastleger, men å fortsatt
kunne være lønnstakere, sier Alvik,
som synes det er synd at Legeforeningen satset ensidig på næringsdrift for
fastlegene, og ikke med kraft arbeidet
for et gunstig fastlønnsalternativ.
– Det er viktig å bevare helsestasjonene som et tilbud som brukes
av alle nybakte foreldre uavhengig av
økonomisk og sosial status. Helsestasjonene må fortsatt gi et tverrfaglig
tilbud, som også omfatter legene, sier
hun, og peker på at legene har hatt en
tendens til å gli unna denne delen av

«

helsetjenesten etter at fastlegereformen ble innført. Samtidig nevner
hun samfunnsmedisinen som et satsingsområde, og viser til at samfunnsmedisinske problemstillinger var
sentrale etter tsunamien, og ved
utbruddene av legionella-, e.coli- og
giardia lamblia-smitte.
Anne Alvik
Foto: Marit Nyborg

Før årsskiftet var det over 19.000
yrkesaktive leger i Norge, som har en
av Europas høyeste legedekninger.
Alvik viser til at det tidligere var en
uuttalt politikk i departementene å
øke antall leger, for å tvinge legelønningene nedover. Hun tror ikke
en slik strategi vil virke, fordi legene
hittil har funnet, og selv skapt, nok
arbeidsoppgaver.
- Nå må man slutte å utdanne så
mange leger i utlandet med støtte
fra Lånekassen. Det er ikke rart at
helsetjenesten blir så dyr, sier Anne
Alvik. n

Nå må man slutte å utdanne så mange
leger i utlandet med støtte fra Lånekassen.
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Svein Aarseth

Kan man DRG-re

seg ut av en
økonomisk krise?
Stortinget har gitt de regionale
helseforetak i oppgave å spare
penger og å komme i økonomisk
balanse. Foretakene må effektuere.
Jeg misunner ikke de lederne
som har fått denne jobben. I
Oslo-området skjer det også en
organisasjonsendringsprosess der
målet er å få til en mer effektiv og
derved mindre kostnadskrevende
helsetjeneste.
Ved Ullevål universitetssykehus har
man i Medisinsk divisjon gjennomført
et prosjekt kalt Medipluss. I styresak
Sak 2007–097 skriver direktøren:
«Den mest gjennomførbare prosessen
er en «buttom - up» prosses hvor hver
avdeling gjør en total gjennomgang av
bemanning og produksjon. Dette bør
gjennomføres etter samme mal som
ble benyttet av Medipluss-prosjektet i
Medisinsk divisjon. Administrerende
direktør arbeider for å få ekstern
bistand i denne gjennomføringen.»
I styresak Sak 2007-049 gjør
administrerende direktør rede for
dette prosjektet. (*) Prosjektet er ledet
av divisjonsdirektør Just Ebbesen.
Man har benyttet konsulentfirmaet
McKinsey i prosjektledelsen. Det er
oppgitt følgende KPI/mål:
• Flere polikliniske konsultasjoner og 		
DRG-poeng per lege
• Redusert tid til ikke-direkte 		
pasientrelatert arbeid eller forskning
• Redusert liggetid
• Redusert sengetall/flere pasienter per
seng
• Flere pasienter/pleier
• Redusere tid brukt til ikke-		
pasientrelatert arbeid
Jeg er ikke økonom, men har
forstått at KPI står for «Key
Performance Indicators». Disse skal
være «SMART»-basert: Spesific,
Measurable, Achievable, Resultoriented or Relevant and Timebound. Jeg vet ikke om indikatorene
lever opp til akronymet.
Et tiltak som er varslet, er
reduksjon av faglige møter. En
vil konkret foreslå å redusere
faglige lunsjmøter til 30 minutter.
Resultatet blir: 1) Arbeidsmiljølovens
pausekrav blir ikke imøtekommet,
2) De faglige møter det stilles
krav om i spesialistutdanningen,
har ikke tilstrekkelig omfang.
Dette vil medføre mangelfull
spesialistutdanning – i verste

Svein Aarseth
Leder Oslo legeforening

«

fall tap av godkjenning som
utdanningsavdeling for
spesialistkandidater.
Legene er selvfølgelig villige til å
gå gjennom rutiner for å få til mer
effektiv drift. Men, man skal ikke
forundres over at legene motsetter seg
endringer som reduserer omfanget
av, og kvaliteten i, forskning og
spesialistutdanning.
Sykehus er kunnskapsbedrifter. Da
må det gis rom for å utvikle og fornye
kunnskapen. Vi vil ikke spise av
såkornet. Færre senger/flere pasienter
per seng krever flere pleiere og flere
leger per seng. Hvor er da gevinsten?

Jeg klandrer ikke
sykehuslegene. De
har fått en mye
tøffere jobb.
Som allmennlege aner jeg
allerede konsekvensene. Det er blitt
vanskeligere å argumentere for å få
pasienter innlagt på sykehusene.
Til gjengjeld kommer de raskt ut,
gjerne med bestilling til fastlegen
om å henvise hit og dit for fortsatt
utredning. Jeg klandrer ikke
sykehuslegene. De har fått en mye
tøffere jobb: Konfereringsvakten har
ikke senger å legge pasientene i, og for
å skaffe ledige senger, må pasientene
ut så raskt som mulig, gjerne litt før.
Her går det på helsa løs – både for
lege og pasient.
– Flere DRG-poeng gir ikke mer
penger til helsetjenesten, kun en
omfordeling mellom avdelinger og
foretak. De eneste friske penger på
Ullevål universitetssykehus de senere
årene er antakelig parkeringsavgifter
og gebyrene parkeringsselskapet krever
inn, men de pengene kommer neppe
helsetjenesten til gode. n

(*) Powerpointpresentasjonen om
Medipluss, fra styremøtet 23.05.07,
finner du på www.ullleval.no, under
«styremøter» (http://www.ulleval.
no/modules/module_118/view_case.
asp?caseId=198)
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FRA FORENINGEN

tekst Mette Ryan

NOTISER

Oslo legeforening har i den senere tid vært opptatt av
interaksjonen mellom allmennpraktikerne og psykisk syke
pasienter.

Kunngjøring

- veien til behandling

Forslag til endringer i lovene
eller andre forslag som ønskes
behandlet, må være styret i hende
innen 2. juli 2008.
Styret

Psykisk syke pasienter

På Oslo legeforenings temamøte
23. januar sa helsepolitiker Inge
Lønning (H) at man i Norge har de
stigende forventningers misnøye - jo
mer penger som brukes, jo mer øker
misnøyen. Han sa at helsevesenet
har mangelfull informasjonsflyt og
problemer med å styre økonomien.
Det mangler kvalitetsdata om
hva som foregår ved sykehus,
privat spesialisthelsetjeneste og i
primærhelsetjenesten. Fra salen ble det
opplyst at psykiatere og psykologer
imøteser et forskningsprosjekt
omkring kvalitetsdata.
Helse- og sosialombud i Oslo,
Petter Holm, sa at et ofte stilt
spørsmål er om Pasientrettighetsloven
egentlig passer inn i psykiatrien.
Han mente det i rettighetsloven bør
endres fra nødvendig til prioritert
helsehjelp. Med Helse Sør-Østs stadig
strengere krav til resultater, øker
forskjellene på pasientenes rettigheter.
Holm pekte på riktigere bruk av
ressursene ved at privatpraktiserende
psykologer knyttes nærmere DPS og
kommunehelsetjenesten.
Praktiserende psykiater Rune
Johansen sa at 90 % av pasientene
som er under behandling hos
avtalespesialistene, er fornøyd med
ventetid, informasjon og kvalitet.
Han sa at det per i dag ikke foreligger
oversikt over behandlingsbehovet,
og at Praktiserende Spesialisters
Landsforenings (PSL) idé om å
opprette et henvisningskontor er god.
Johan Torper, fastlege ved
Stovner legesenter, mente man i
det nåværende system var inne i
en vond sirkel. Han sa at han ikke
var kjent med hvilken terapi som
tilbys, det er dårlig tilgjengelighet,
avtalespesialistene svarer sjelden på
henvisninger, og epikriser mottas ikke.
Torper og Johansen sa
samhandlingen mellom fastlegene og
behandlere må styrkes for at pasienter
med psykiske lidelser skal kunne gis
adekvat hjelp på et tidlig tidspunkt.
Forhandlingssjef Eilert Ringdal i
Psykologforeningen stilte spørsmål
om pasientene skal inn i en køordning

«

Årsmøte i Oslo legeforening
onsdag 27. august 2008 i
Legenes hus

AKTIVITETER
Februar

Onsdag 27. februar

Styremøte i Legenes hus.

Mars

Tirsdag 11. mars

Tillitsvalgtkurs Trinn A for Of og Ylf
kl. 12.30-15.30 på UUS.

Tirsdag 11. mars kl. 19.00-21.00
Medisinsk-filosofisk forum

Inge Lønning
Stortingsrepresentant (H)
Foto: Svein Aarseth
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eller en køfri ordning. Han sa at han
var betenkt med opprettelse av et
formidlingskontor, og var opptatt av
at pasientenes behov for anonymitet
ivaretas. Det at nærmere halvparten av
antall henvendelser blir avvist, tyder
på kapasitetsmangel, sa han.

Det at nærmere
halvparten av antall
henvendelser blir
avvist, tyder på
kapasitetsmangel.
Eilert Ringdal,
forhandlingssjef i Psykologforeningen

Avslutningsvis var det enighet
om at psykiatere må tas godt vare
på i spesialisthelsetjenesten. Det ble
fremhevet at det gjøres mye bra arbeid
av psykiatriske sykepleiere i bydelene.
Møtet samlet 75 engasjerte personer. n

Med Helse Sør-Østs stadig strengere
krav til resultater, øker forskjellene
på pasientenes rettigheter.
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av årsmøte og frist for
innmelding av saker

Petter Holm, Helse- og sosialombud i Oslo

Herberget på Asylet, Grønland 28
Innledning til diskusjon ved
rådgivende overlege Hans
Magnus Solli med temaet: Dersom
materialisme og dualisme er gått
ut på dato: Hvordan kan vi i så
fall beskrive grunntrekkene ved
den medisinske og helsefaglige
virkeligheten?
For nærmere informasjon se
www.legeforeningen.no/oslo

Torsdag 27. mars

Oslo legeforenings kurskomité
arrangerer Klinisk emnekurs i riktig
bruk av laboratoriemedisin
torsdagene 27. mars – 3. og 10.
april 2008 kl 17.00-21.15
Diakonhjemmet Sykehus, auditoriet.
Program se
www.legeforeningen.no/oslo
Påmelding til
anita.ingebrigtsen@legeforeningen.no

april

Onsdag 2. april

Styremøte i Legenes hus.

Tirsdag 15. april

Tillitsvalgtforum kl 18.00-20.00 i
kantinen i Legenes hus.

Fredag 18.-søndag 20. april

Klinisk emnekurs i psykiatri for
allmennleger på Hurtigruten.

Torsdag 24.-fredag 25. april

Møte med Hordaland legeforening
på Thon Hotel Opera.

Onsdag 30. april

Utsendelse Journalen 2/2008 med
invitasjon til 17. mai arrangement i
Legenes hus.



Gir journalsystemet deg mindre tid
med pasientene dine?
Nye Infodoc Plenario journal er løsningen!

Infodoc as
WWW.INFODOC.NO
+47 5552 6300
Skal du vite noe om våre
produkter, er det best å
spørre oss.

Hurtighet er viktig, men Infodoc er ikke bare opptatt av
”hvor mange tastetrykk en må gjøre for å utføre en
funksjon”.
Vi er også opptatt av helheten. Kort vei til målet skal
ikke forringe kvaliteten.
Infodoc Plenario journal er nå den eneste medisinske
journal som leverer det andre snakker om - det nyeste
av Windows-basert teknologi fra innerst til ytterst.
Plenario journal gjør deg i stand til å utføre mer med
mindre innsats!

Kontakt oss for demo

infodoc Plenario
…innovasjon satt i system

FRA FORENINGEN

tekst Per Meinich

Situasjonen for sykehus-Norge er dramatisk, skriver Per Meinich i denne kommentaren.
Han etterlyser etterrettelighet og konsekvenstenkning fra myndighetene.

Dramatiske

sykehus-

innsparinger
Statsbudsjettet for 2008 dekker ikke
på langt nær de forventede kostnadene
sykehusene vil ha for å fortsette
driften på 2007-nivå. Sykehusene er
i tillegg pålagt å spare inn svarende til
underskuddene i 2007. Situasjonen er
dramatisk.
Regjeringen har hevdet at budsjettet
gir spesialisthelsetjenesten mer enn
noen gang. Dette er i beste fall
en sannhet med betydelige behov
for modifikasjoner. Selv enkle
analyser viser at sykehusene pålegges
innsparinger i milliardklassen.
Bevilgningene til spesialisthelsetjenesten økte fra 2007 til 2008 med
3,9 milliarder kroner til 85 milliarder
kroner. Bare 1,79 av de 3,9 milliardene
står til disposisjon for å dekke økte
kostnader. Resten er bundet opp til
spesifikke formål som investeringer,
opptrappingsplan for psykisk helse etc.
Sykehusdrift er meget personellkrevende. Omkring to tredeler av
sykehusenes totale kostnader er
lønnskostnader, for 2007 omkring
50 milliarder kroner. Antatt
lønnsvekst i 2008 varierer fra 5 %
(Finansdepartementet) til over 6 %
(Statistisk Sentralbyrå 6,2 %).
Lønnsoppgjøret forventes altså å påføre
sykehusene økte kostnader på fra 2,5
til over 3 milliarder kroner.
Forventet lønnsvekst alene spiser
derved med god margin opp hele
bevilgningsøkningen og påfører
sykehusene et innsparingskrav
på minst 700 millioner kroner. I
tillegg kommer forventet vekst i
andre kostnader (utstyr, medisiner,
etc). Regjeringens påstand om at
sykehus-Norge aldri har fått mer blir

«

«

Dramatisk
Myndighetenes
innsparingskrav
fører til en dramatisk situasjon
for sykehusene,
skriver Per
Meinich, i denne
kommentaren.

Dagens situasjon, hvor pengene
fjernes før tiltakene er realisert, gir
sulteforede sykehus der beslutningene
ofte blir svært kortsiktige.
altså nominelt sett riktig, men det
inntrykket som skapes er direkte feil:
Økningen i budsjettet ligger langt
under forventet kostnadsvekst; vi har
betydelig mindre å rutte med enn i
fjor.
Så litt om legelønn. Samlet lønn til
sykehusleger i Norge utgjør mellom 7
og 8 milliarder kroner, omkring 14 %
av sykehusenes lønnskostnader og
9 % av sykehusenes totale kostnader.
Et lønnsoppgjør for legene på linje med
anslagene over vil koste sykehusene
omkring 400 millioner, cirka en
halv prosent av totalbudsjettet, og
forskjellen mellom anslagene utgjør
promiller.
Statistikk fra SSB viser for øvrig
at legers lønn er et resultat av at
vi jobber mye; timelønnen er ikke
høy. Justert for arbeidsmengde var
sykehuslegers lønn i 2006 lavere
enn det som er gjennomsnittet for
langtidsutdannede arbeidstakere i
Norge. Overtidsbetalingen er dessuten
lavere enn det som er avtalt i staten.

med resten av samfunnet. Krisen i
sykehusøkonomien er således ikke et
resultat av verken legers eller andre
gruppers ublu lønnsutvikling eller
krav!
Jeg etterlyser større grad av etterrettelighet fra våre politiske
myndigheter. Heller enn å fortelle oss
hvor mye sykehusene får («mer enn
noen gang») bør man innrømme at det
skal spares i et omfang som krever
strukturendringer og aktivitetsavgrensninger. De politikerne som
har vedtatt dette bør være de første til
å dra i gang en mer langsiktig debatt
om hvordan vi best skal få dette til.
Først etter at eventuelle reduksjoner
og effektiviseringstiltak er iverksatt
kan (og bør!) bevilgningene reduseres.
Dagens situasjon, hvor pengene fjernes
før tiltakene er realisert, gir sulteforede
sykehus der beslutningene ofte blir
svært kortsiktige. Det er ingen tjent
med! n

Legelønn utgjør altså en brøkdel av
sykehusenes totale lønnsbudsjetter;
resten utgjøres i stor grad av grupper
jeg tror alle er enige om bør ha
en lønnsutvikling minst på linje

Per Meinich er fritt valgt
styremedlem i Oslo legeforening,
foretakstillitsvalgt for overlegene ved
Ullevål universitetssykehus, og tidligere
visepresident i Legeforeningen.

Forventet lønnsvekst alene spiser derved med god margin
opp hele bevilgningsøkningen og påfører sykehusene et
innsparingskrav på minst 700 millioner kroner.
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FRA FORENINGEN

tekst Cecilie Bakken

Oslo legeforening
har fått ny grafisk profil
Fra nyttår har Legeforeningen og alle underforeninger fått felles grafisk profil, og
et oppsett som gjør at det blir lett å se tilhørigheten til Legeforeningen.
Inntil nå har det ikke alltid vært så lett
å se at alle underforeningene er en del
av Legeforeningen.
- Nå skal det bli lettere å gjenkjenne
de ulike organisasjonsleddene som
en del av Legeforeningen, og leddene
vil få et mer enhetlig grafisk uttrykk.
Samtidig fremkommer det tydelig
hvilken underforening det er snakk
om. Jeg opplever at profilmanualen
fremhever at alle ledd tilhører samme
forening samtidig som det er rom for
individuelle løsninger. Dette gjenspeiler
foreningen slik jeg opplever den - samlet
og med stor takhøyde, sier presidenten.
Legeforeningens logo er også fornyet.
Underforeninger som ikke har hatt
egen logo, får nå Legeforeningens
logo inn ved siden av navnet, forklarer
avdelingsdirektør Jorunn Fryjordet, som
har vært prosjektleder i profilutvalget.

Foreningene får tilgang til maler til
en rekke formål, som f.eks. brevark,
innkallinger til årsmøter, veiledere,
visittkort og powerpoint til foredrag.
- Tillitsvalgte som skal holde foredrag,
kan bruke disse powerpointmalene
og sparer mye tid på å få et godt,
presentabelt uttrykk. Det vil være enkelt
å laste malene ned fra nettet, og det
sikrer god design når du f.eks. lager
trykksaker. Vi lager også en fotodatabase

med illustrasjonsbilder som viser
legerollen, sier hun.
For å se eksempler på brevark,
powerpointpresentasjoner, visittkort
osv, se
http://www.legeforeningen.no/profil n
Cecilie Bakken
cecilie.bakken@legeforeningen.no
Avdeling for informasjon og
helsepolitikk

ANNONSE

GlaxoSmithKline (GSK) er et av verdens ledende, forskningsbaserte legemiddelfirmaer.
Vår virksomhet er basert på legemidler og kompetanse som gjør at folk klarer mer, føler seg bedre – og lever lenger.
Vi har i dag bransjens mest ekspansive og anerkjente pipeline med flere banebrytende produkter innenfor onkologi og vaksiner.
I Norge har vi 140 medarbeidere og omsetter for 800 millioner kroner. Kjerneverdiene våre er: Glede, Engasjement, Nyskapning, Omsorg og Mot.

Vil du være med og bygge opp vår medisinske informasjonsservice?

Medisinsk Rådgiver
søkes til nyopprettet og selvstendig stilling
GlaxoSmithKline ble nummer 2 i Great Place to Work i 2006, og vi
har en klar målsetning om å fortsette å utvikle oss som en attraktiv
arbeidsplass.

vesenet i Norge, gode kommunikasjonsevner skriftlig og muntlig,
samt evne og vilje til å arbeide i nettverk på tvers i organisasjonen.

Til en nyopprettet stilling søker vi en lege som skal bygge opp en god
og faglig forankret medisinsk informasjonsservice. I tillegg skal
vedkommende være medisinsk rådgiver internt innenfor definerte
terapiområder. Stillingen rapporterer til medisinsk sjef.

Selvstendige arbeidsoppgaver med ansvar og muligheter
• Ekstern og intern medisinsk informasjon
• Forskningsformidling
• Bivirkningsovervåkning og reklamevurdering
• Faglig støtte til markedsavdelingene
• Støtte til klinisk forskning innenfor sitt eget fagområde

Kvalifikasjoner
Vi ønsker oss en kollega som er utdannet lege og har noe klinisk
erfaring, gjerne innen almenmedisin, indremedisin, nevrologi eller
tilsvarende. Du må ha god kjennskap til organiseringen av helse-

Ytterligere informasjon og søknadsfrist
For spørsmål, kontakt Erik Hjelvin, tlf. 90 60 50 24.
Kortfattet søknad med CV sendes erik.x.hjelvin@gsk.com
innen 15. mars 2008.

GlaxoSmithKline AS, Postboks 180 Vinderen, 0319 Oslo. Telefon: 22 70 20 00. www.gsk.no
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Leger

som
kommer
– og
leger

som går
Hvor ble det av hun søte,
med krøllene, som alltid
var oppdatert på de siste
ortopedi-prosedyrene?
Og hva med han barske
som alltid kom for sent til
morgenmøtene?
Journalen ønsker å styrke
dialogen med våre lesere
ved å fortelle hvor du og dine
kolleger tar veien i yrkeslivet.
Dersom du skifter arbeidsplass
eller stilling, ønsker vi en kort
e-post med et par ord om
hvem du er, og hva som er din
nye og gamle arbeidsplass,
gjerne ledsaget av et
portrettfoto.
Opplysningene sender du til
redaksjonssekretær Mette
Ryan
mette.ryan@legeforeningen.no

Foto: Per Helge Måseide

Nytenkning
Både helsevesen og skolevesen
er ridd av en mare
Reorganiserings-uvesenet
Kullsviertroen på
at det løser alle problemer
Innovasjon er å tenke nytt
om gammelt
Men av og til er det nyttigere
å gjøre det omvendte
Ta reorganiserings-frekvensen
som eksempel
En takt på fem år er
ikke innovativt
men prinsipielt repeterende
og tidsødende
Tenk hvor fint livet kunne vært
med reorganisering
bare hvert tiende år?
Da hadde man hatt fem fine år
mellom hvert oppbrudd
med effektivt arbeid til glede
for organisasjonen og pasienten

Sverre Halvorsen
(f. 1925)
n

Tidligere klinikkoverlege og
pediatriprofessor ved Ullevål
universitetssykehus

n

En særdeles lang og
mangesidig faglig merittliste
– bl.a. innen stoffskiftesykdommer, ernæring og
barnemishandling

n

Veileder og rådgiver for
studenter og stipendiater:
«- Dette har vært det
morsomste»

n

Aktiv skribent og formidler av
ulike medisinrelaterte emner

n

Spaltist i Journalen fra og
med nr.1/2008

09-2007-NO-046-01
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Gardasil® «Sanofi Pasteur MSD»

Vaksine mot humant papillomavirus.
ATC-nr.: J07B M01
INJEKSJONSVÆSKE, SuSPENSJON: Hver dose inneh.: Humant papillomavirus (HPV)
type 6 L1-protein ca. 20 μg, type 11 L1-protein ca. 40 μg, type 16 L1-protein ca. 40 μg, type
18 L1-protein ca. 20 μg, natriumklorid, L-histidin, polysorbat 80, natriumborat, aluminium
(som amorft aluminiumhydroksyfosfatsulfatadjuvans) 225 μg, vann til injeksjonsvæsker.
INDIKaSJONEr: Vaksine som skal forhindre høygradig cervikal intraepitelial neoplasi, (CIN
2/3), cervixcancer, høygradig vulvadysplastiske lesjoner (VIN 2/3) og kjønnsvorter (condyloma acuminata) som har årsakssammenheng med humant papillomavirus (HPV) av
typene 6, 11, 16 og 18. Indikasjonen er basert på effekt hos voksne kvinner fra 16 til 26 år
og påvist immunogenisitet hos 9 til 15 år gamle barn og ungdom. Beskyttelseseffekt er ikke
undersøkt hos menn. Bruken av Gardasil skal følge offentlige anbefalinger.
DOSErING: Primær vaksinasjon: 3 separate doser på 0,5 ml gis ved måned 0, 2 og 6.
Ved en alternativ vaksinasjonsplan gis den 2. dosen minst 1 måned etter den 1. dosen,
og 3. dose gis minst 3 måneder etter 2. dose. Alle 3 dosene må gis innenfor en periode
på ett år. Behovet for boosterdose er ikke klarlagt. Barn: Ikke anbefalt hos barn <9 år pga.
utilstrekkelige data vedrørende immunogenisitet, sikkerhet og effekt. Gis intramuskulært,
fortrinnsvis i overarmens deltoidmuskel eller i det øvre anterolaterale området på låret. Må
ikke injiseres intravaskulært. Subkutan og intradermal administrering er ikke undersøkt, og
anbefales derfor ikke.
KONtraINDIKaSJONEr: Overfølsomhet for innholdsstoffene. Ved symptomer som tyder på
overfølsomhet, må det ikke gis flere doser. Vaksinering utsettes hos personer som lider av
akutt, alvorlig febersykdom. Mindre infeksjon, som en lett øvre luftveisinfeksjon eller lett
feber, er ikke kontraindikasjon for vaksinasjon.
FOrSIKtIGhEtSrEGlEr: Hensiktsmessig medisinsk behandling må alltid være tilgjengelig i tilfelle sjeldne anafylaktiske reaksjoner. Det er usikkert om alle som får vaksinen
beskyttes. Vaksinen beskytter bare mot sykdommer som forårsakes av HPV-typer 6, 11, 16
og 18. Anbefalte forsiktighetsregler for beskyttelse mot seksuelt overførbare sykdommer
må følges. Beskytter ikke mot eksisterende HPV-infeksjoner. Har ikke terapeutisk effekt og
er derfor ikke indisert som behandling for cervixcancer, høygradige cervix-, vulva- og vaginaldysplasi eller kjønnsvorter, eller for å hindre utviklingen av andre etablerte HPV-relaterte
lesjoner. Vaksinasjon er ikke erstatning for regelmessig cervix-screeningundersøkelse, og
regelmessig screening iht. lokale anbefalinger er fortsatt viktig. Det foreligger ikke data om
bruk hos personer med svekket immunrespons. Personer med svekket immunrespons,
uavhengig av årsak, kan ha redusert respons på vaksinen. Må gis med forsiktighet ved
trombocytopeni eller annen koagulasjonssykdom, fordi det etter en i.m. injeksjon kan oppstå blødning. Varighet av beskyttelsen er ikke kjent. Vedvarende beskyttelseseffekt har vært
påvist i 4-5 år etter fullført primærvaksinasjon på 3 doser.
INtEraKSJONEr: Kan gis sammen med hepatitt B-vaksine på et annet injeksjonssted, på
samme tidspunkt. Andel personer som oppnådde et beskyttende nivå av anti-HB ≥10 mIE/
ml ble ikke påvirket, men anti-HBs geometrisk middelverdititer var lavere når vaksinene ble
gitt samtidig. Den kliniske betydningen av dette er ukjent. Samtidig bruk med andre vaksiner
har ikke vært undersøkt. Bruk av hormonelle prevensjonsmidler synes ikke å påvirke immunresponsen på Gardasil.
GraVIDItEt/aMMING: Overgang i placenta: Begrensede data indikerer ingen sikkerhetsrisiko, men bruk under graviditet anbefales ikke.
Overgang i morsmelk: Kan gis til ammende.
BIVIrKNINGEr: Hyppige (>1/100): Feber. Reaksjoner på injeksjonsstedet: Erytem,
smerte, hevelse, hemoragi, pruritus. Sjeldne (<1/1000): Hud: Urticaria. Luftveier: Bronkospasme. Muskel-skjelettsystemet: Uspesifikk artritt.
OVErDOSErING/FOrGIFtNING: Symptomer: Ved for høy dosering synes bivirkningsprofilen å være sammenlignbar med det som er observert ved enkeltdoser.
EGENSKaPEr: Klassifisering: Rekombinant, adsorbert, ikke-infeksiøs vaksine laget av høyrensede viruslignende partikler (VLP) fra hoved L1-kapsidproteinet hos HVP-type 6, 11, 16
og 18. Produsert i gjærceller vha. rekombinant DNA-teknologi. VLP inneholder ingen virusDNA og kan ikke infisere celler, reprodusere eller forårsake sykdom. Virkningsmekanisme:
HPV infiserer bare mennesker, men forsøk på dyr med analoge papillomavirus antyder
at L1 VLP-vaksiner beskytter ved utvikling av en humoral immunrespons. Terapeutisk serumkonsentrasjon: Minimum beskyttende antistoffnivå er ikke identifisert. Innen 1 måned
etter 3. dose hadde 99,9 % antistofftitre mot HPV 6, 99,8 % mot HPV 11 og HPV 16, og
99,6 % mot HPV 18. Eksakt varighet av immunitet etter primærvaksinasjon med 3 doser
er ikke fastslått. Bevis på immunologisk hukommelse ble sett hos vaksinerte personer som
var antistoffpositive for relevant humant papillomavirustype(r), før vaksinasjonen. I tillegg
viste en undergruppe av vaksinerte personer som fikk en tilleggsdose 5 år etter vaksinasjon,
en hurtig og sterk antistoffrespons (tegn på immunologisk hukommelse) som var større
enn anti-HPV geometrisk middelverdititer, 1 måned etter den 3. dosen i primærvaksinasjonen. Basert på klinisk immunogenisitetsammenligning kan en anta at vaksinen også har
beskyttelseseffekt hos jenter fra 9-15 år. Immunogenisitet og sikkerhet er vist hos gutter
9-15 år. Beskyttelseseffekt er ikke evaluert hos menn.
OPPBEVarING OG hOlDBarhEt: Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Må ikke fryses.
Beskyttes mot lys.
aNDrE OPPlySNINGEr: Hele den anbefalte vaksinedosen må benyttes. Ristes godt før
bruk. Etter risting er innholdet en litt uklar, hvit suspensjon. Innholdet i sprøyten inspiseres
visuelt for partikler og misfarging før injeksjon. Kast legemidlet dersom det inneholder partikler eller er misfarget. Bruk én av de vedlagte kanylene til vaksinasjonen. Sikkerhetsmekanismen vil ikke aktiveres med mindre hele dosen er gitt! Sikkerhetsmekanismen er ment
å dekke kanylen etter at vaksinatør har injisert vaksinen og sluppet stempelet. Må ikke blandes med andre legemidler. Destruksjon: Ikke anvendt legemiddel eller avfall bør destrueres
i overensstemmelse med gjeldende bestemmelser.
PaKNINGEr OG PrISEr: Endosesprøyte med sikkerhetsmekanisme og to kanyler: 0,5 ml
kr 1259,40.
Sist endret: 16.08.2007
HPV 16 og 18 er ansvarlig for omtrent 70% av tilfellene av høygradig cervikal intraepitelial
neoplasi (CIN 2/3) og adenocarcinoma in situ (AIS) av høygradig vulvadysplasi (VIN 2/3)
hos unge kvinner før menopause.

Tlf: +47 67 50 50 20 - Fax: +47 67 50 50 21
infono@spmsd.com

NOTISER
Gardasil under oppsikt

Europeiske legemiddelmyndigheter har mottatt
meldinger om to uventede dødsfall hos unge
kvinner som har tatt vaksinen Gardasil mot humant
papillomaviurs.
Fordi det ikke er påvist noen årsakssammenheng
mellom dødsfallene og vaksinen, vil man foreløpig
ikke foreta seg noe mer konkret enn å holde
situasjonen under oppsikt, skriver Emea i en
pressemelding, som er referert i Dagens Medisin
og VG Nett. Det antas at 1,5 millioner europeiske
kvinner er vaksinert mot livmorhalskreft siden
2006.

22 leger fratatt autorisasjon

54 leger fikk advarsel fra Statens helsetilsyn i
2007, mens 22 leger ble fratatt sin autorisasjon.
Fem leger mistet retten til å forskrive legemidler i
gruppe A og B. Tallene er omtrent de samme som
året før, går det fram av Helsetilsynets nettside.
Samtidig behandlet Statens helsepersonellnemnd
39 saker i 2007 fra helsepersonell som klaget over
vedtak fattet av Helsetilsynet. 30 av vedtakene ble
opprettholdt, mens ni ble omgjort i klagers favør.

Brennpunkt TIL K-rådet

Ullevål universitetssykehus har klaget
Brennpunkt-programmet «Hjertelotteriet» inn for
Kringkastingsrådet. Programmet som første gang
ble sendt 8. januar i år, dreier seg om en pågående
studie blant pasienter med hjertestans.
Pasientene er randomisert til to grupper
som enten får konvensjonell avansert hjertelungeredning, inkludert intravenøse medikamenter,
og en gruppe som ikke får intravenøse
medikamenter før pasienten eventuelt lar seg
resuscitere.
Som følge av Brennpunkts arbeid ble studiens
eksklusjonskriterier endret høsten 2006,
det samme ble informasjonen til pårørende.
Helsetilsynet i Oslo og Akershus har opprettet
tilsynssak.
Flere har i ettertid kommet med sterk kritikk av
programmet (se illustrasjon).
Klagen til Kringkastingsrådet dreier seg om
påståtte vansker med å korrigere feil, ukritisk
kildebruk og valg av dramaturgiske løsninger.
Klagen vil bli behandlet i Kringkastingsrådets
møte 6. mars, opplyser rådssekretær Leif Stavik i
NRK til Journalen.

Tilsyn med tjenester til utsatte
barn

Statens helsetilsyn og Barne- og likestillingsdepartementet utfører i 2008 tilsyn med kommunalt
barnevern, sosial- og helsetjenester til barn for å
bedre samordning av tjenestene til utsatte barn.

Tilsyn med psykiatrien

Som en oppfølger til fjorårets tilsyn med det
kommunale tjenestetilbudet til voksne med
psykiske lidelser, utfører Statens helsetilsyn i 2008
og 2009 tilsyn med spesialisthelsetjenester til
samme målgruppe og avgrenset til DPS.
Les mer på www.helsetilsynet/no og søk
Landsomfattende tilsyn 2008.

Ki utviser drapsdømt student

Karolinska Institutet (KI) i Stockholm har utvist en
førsteårs medisinstudent etter at det ble kjent at
han har sonet fengselsstraff for drap.
Den 31-årige studenten har vært nazi-sympatisør
under et annet navn enn det han i dag benytter,
skriver British Medical Journal (BMJ). Historien
om medisinstudenten har ført til debatt om bedre
undersøkelse av medisinstudenters bakgrunn.
Studenten ble løslatt tidlig i 2007, etter å ha
sonet vel seks og et halvt av 11 års fengselsstraff.
Rektor ved Karolinska Institutet, Harriet
Wallberg-Henriksson, sier til BMJ at studenten ikke
ville blitt tatt opp på medisinstudiet, dersom hans
kriminelle fortid hadde vært kjent ved opptak.
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JOURNALEN ANMELDER

tekst Ellen Hagemo

Brev vi ikke

kan gå forbi
Tor Øystein Våland
Brev til en minister
– Historier om psykisk helsevern og rus skrevet til Ansgar Gabrielsen
195 sider
Gyldendal norsk forlag 2007
ISBN 978-82-05-38236-7
Pris kr. 250,-

Både nåværende helseminister
Sylvia Brustad og hennes forgjenger
Ansgar Gabrielsen var med i
sosialkomiteen som i 1997 behandlet
Stortingsmelding nr 25: Åpenhet og
helhet og som dannet grunnlaget for
opptrappingsplanen for psykisk helse
i 1998.
Tankevekkende er det når Brustad
skriver «Hvordan kan det da gå så
galt som det av og til gjør?». Og
Gabrielsen spør seg selv: «Hvorfor var
heller ikke den regjering jeg selv var
medlem av tøff nok til å prioritere de
som sitter nederst ved bordet enda
sterkere?»
Over 200 av de vel ett tusen brev
som kom til helseminister Ansgar
Gabrielsen var fra mennesker med
psykiske lidelser og rusmisbruk eller
deres pårørende. Mange pasienter
er takknemlige for den hjelp de får,
mens andre skriver til ministeren for å
fortelle om den urett og ydmykelse de
er blitt utsatt for.
Redaktøren av boken, tidligere
generalsekretær i Rådet for psykisk
helse, Tor Øystein Våland, har lest
alle brevene og skriver at det går en
rød tråd gjennom henvendelsene: Det
etterlyses et romsligere og kjærligere
menneskesyn.
Boken er oversiktig og lettlest.
De utvalgte brev setter fokus på
pasientens egen opplevelse, men også
i stor grad på pårørendes situasjon – «i
nullte linje»- mange av dem opplever
å være alene med ansvar og oppgaver
som det offentlige skulle hatt.
Mange tar opp kritikk mot sykehus,
organisering, manglende samarbeid og
helhetsvurderinger. Andre fokuserer
på den enkelte helsearbeiders holding,
ofte preget av hastverk, uforpliktethet

«

og manglende respekt. I flere av
brevene påpekes også samfunnets
negative holdinger til dem som er
psykisk syke, rusmisbrukere - de som
faller utenfor.
Våland bringer inn fakta,
litteraturhenvisninger og sitater fra
nyhetsbildet. Han gir også en god
bakgrunn for opptrappingsplanen
i psykisk helse og forventninger fra
statlige myndigheter om kravene til
gjennomføring av denne.
Kapittelet om tvang viser
pasientenes frykt, ønske om et
alternativt behandlingstilbud og ulike
erfaringer med dette. Det stilles mange
kritiske spørsmål rundt tvangsbruk og
ivaretakelsen av menneskerettighetene,
men også andre stemmer høres.
En mors drøm: «At han tas inn til
behandling før han tyr til vold» og en
datters drøm: «At familien slipper å
sjekke daglig om han lever».
Boka er meget lesverdig, men stiller
krav til helsearbeiderens villighet til
refleksjon over egne holdninger i møte
med pasienter og pårørende. Den skal
deles ut til alle helsearbeidere, men
burde også bli obligatorisk lesning for
helsepolitikere.
Mye er blitt bedre i psykisk
helsevern og rusbehandling de siste
årene. Men det økende fokus på
underskudd, hovedstadsprosessen
og resultatkrav kan heve stressnivået
i møte med pasientene slik at den
enkeltes historie ikke lenger er i fokus.
Denne boken gir brukerne en
stemme og minner oss om hvem er vi
til for. n
Ellen Hagemo
Klinikk for psykisk helse
Aker universitetssykehus

Boka er meget lesverdig, men stiller krav til
helsearbeiderens villighet til refleksjon over egne
holdninger i møte med pasienter og pårørende.
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ANNONSE

INCOGNITO

KLINIKK
BEHANDLING AV

RUSPROBLEMER

Klinikken er en del av
spesialisthelsetjenesten
innen rusbehandling
i Helse Sør-Øst.
Primære målgruppe
er voksne kvinner og
menn med alkohol- og
tablettproblematikk.
Kartlegging,
diagnostisering,
motivasjonssamtaler,
indivualiserte
behandlingsplaner
Poliklinisk behandling
og evt innleggelse
Behandlergruppen
består av leger,
psykologer,
psykiatriske sykepleiere
og sosionomer.
Ansvarlig lege:
Tom Vøyvik
Apalløkkveien 8,
0956 Oslo
Tlf 22 90 26 60
kontakt@incognito.no
www.incognito-klinikk.no
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I FORBIFARTEN

tekst Per Helge Måseide

Ett daglig drap i Iran
Mahmood Amiry-Moghaddam, aktuell med menneskerettighetspris og -debatt.
Mahmood
AmiryMoghaddam
(f. 1971)

n Født i Kerman, Iran. Norsk statsborger
n Studert medisin i Oslo (1989-2006)
n Turnustjeneste i Telemark og

Porsgrunn (1997-98)
n H.M. Kongens gullmedalje for

graden dr. med. (2004)
n Norges forskningsråds Leiv Eiriksson-

stipend (2006)
n Nobelkomiteens premie for unge
forskere (2007)
n Amnesty International Norges
menneskerettighetspris (2007)
n Seniorforsker ved Centre for Molecular
Biology and Neuroscience (UiO)

Som kullkamerat av Mahmood,
vet jeg at han er en hyggelig kar.
Det syntes nok også kong Harald,
den gangen i 2004 da de to møtte
hverandre etter at Mahmood var
ferdig med sin medisinske doktorgrad
om hjernens vannkanaler. Den var så
grensesprengende god at Mahmood
ble budsendt til Det Kongelige Slott.
Mahmood fikk H.M. Kongens
gullmedalje. Majesteten fikk en
bok Mahmood hadde med om
menneskerettigheter.
– Kong Harald var veldig engasjert
og interessert, både i forskningen og i
menneskerettigheter. Jeg håper at han
syntes at det var like hyggelig som
jeg syntes, sier Mahmood AmiryMoghaddam, forsker og menneskerettighetsforkjemper.
– Du er nærmest blitt din egen

«
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menneskerettighetsorganisasjon?
– Ja, det kan du godt si. Jeg har lenge
vært interessert i menneskerettigheter,
men det er først de to-tre siste årene
at jeg arbeider systematisk med dette
på fritiden, sier Mahmood. Hva
som er fritid, og hva som er jobb, er
imidlertid et noe tøyelig begrep.
Som forsker har han ingen ni til fire
jobb.
– Jeg er så heldig at jeg kan arbeide
med det jeg brenner for, både
forskning og menneskerettigheter,
sier han.
I slutten av november fikk
Mahmood Amnestyprisen 2007 av
Amnesty International Norge.
– Det er takket være mennesker
som Mahmood Amiry-Moghaddam
at verden får mulighet til å gripe inn
overfor overgrep, sa styreleder Bente
Erichsen.
– Jeg dedikerer prisen til menneske-rettighetsaktivister i Iran som
risikerer livene sine for andre, og til
alle dere som i trygge Norge bryr
dere om mennesker dere aldri har
sett eller hørt om, og som bor 5000
kilometer borte, sa Mahmood AmiryMoghaddam. Mye foregår via e-post,
men ikke når det er en hastesak, og
de er det dessverre blitt mange av i
det siste. Forbryterne er kommet ut
av skapet, og sprer nå sitt budskap via
offisielle kanaler.
– Det er en ny tendens vi ser, at
forbryterne selv forteller om sine
forbrytelser for å spre frykt, sier
Mahmood. For om tallene nok er
altfor lave, pleier ikke bødler å skryte
på seg drap eller andre forbrytelser
de ikke har begått. Grusomhetene
begynner å ta nye former kan vi lese i
avisene, å sende folk levende ned i avgrunnen eller kappe av en ekstremitet

eller to. Via nettsiden www.iranhr.
net forsøker Mahmood å spre nøytral
informasjon om uhyggelighetene
i hjemlandet. Så mange som 1400
er innom på en dag. Nettsiden
er tospråklig, både på engelsk og
japansk.
– Hvorfor japansk?
– Jo, he, he, da jeg holdt et foredrag
om menneskerettigheter ble en
japansk forskervenninne så beveget
av det jeg sa, at hun gjerne ville
bidra, sier han. Siden er nettsidene
blitt tospråklige, i den noe uvanlige
kombinasjonen.
Mahmoods fiender befinner seg ikke
bare i Iran. Han har måttet forsvare
seg i Aftenpostens debattspalter
(16.01), etter at kollega Trond Ali
Linstad (13.01.) anklaget ham for å
være en politisk opposisjonell som vil
det iranske regimet til livs.
Mahmood svarte med å anklage
Lindstad for å ha nære forbindelser
til det iranske regimet. Samtidig
viste han til at menneskerettighetsaktivister «tiltalt» for å være politiske
opposisjonelle blir straffet i Iran. For
tiden venter den kurdiske journalisten Adnan Hassanpour på dødstraff,
tiltalt for å være opposisjonell.
– Selv om vi vet at iranske
myndigheter driver etterretning utenfor landets grenser, kan vi ikke tenke
slik, at vi skal la oss stanse her i Oslo,
sier Mahmood til Journalen.
Man blir ikke rik av menneskerettighetsarbeid. Mahmood AmiryMoghaddam betaler alt av egen
lomme, også telefonregningen.
– Ja, jeg har en høy telefonregning,
sier han.
Hørte du det, styreleder Francis
Sejerstedt, i Stiftelsen Fritt Ord, sier
nå vi. n

– Jeg dedikerer prisen til menneskerettighetsaktivister i Iran
som risikerer livene sine for andre, og til alle dere som i
trygge Norge bryr dere om mennesker dere aldri har sett eller
hørt om, og som bor 5000 kilometer borte.
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