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Mange føler nok at
det er noe vi har fått
tredd nedover hodet.
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NYTT FAG
SKAPER DEBATT
IKKE MEDHOLD

NY DIREKTØR

Ullevål universitetssykehus fikk
ikke medhold i Kringkastingsrådet i
klagen på NRKs dokumentarprogram
Brennpunkt.
Side 15

Lege, ernæringsekspert og fotballtrener
Gunn-Elin Aa. Bjørneboe ble i fjor høst
ansatt som ny universitetsdirektør ved
Universitetet i Oslo.
Side 16
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ET VANSKELIG
VAKSINEVALG
Helseminister Sylvia Brustad får høyst ulike legeråd om
hvorvidt hun bør innføre allmenn HPV-vaksinering.
Vaksinesaken, der råd fra leger i
ulike posisjoner er sentralt, trekker
nå ut i tid. Sist ut var Nasjonalt
råd for kvalitet og prioritering i
helsetjenesten som ikke klarte å
bli enige. Statsrådens viktigste
våpendragere i Helsedirektoratet
og i de regionale helseforetakene
gikk inn for vaksinen. Et lite

annerledes. Vaksinen skal settes på
barn og beskytte mot livmorhalskreft i
voksen alder. Det eksisterer allerede et
opplegg for screening, og et alternativ
er å intensivere denne. I følge
Kunnskapssenterets beregninger vil
årlige kontroller koste 9,5 milliarder
kroner mer enn dagens ordning. I et
slikt perspektiv fortoner vaksinen seg
som rimelig.
På en åpen høringskonferanse
13. juni i fjor redegjorde
direktør Geir Stene-Larsen i
Folkehelseinstituttet for de mange
usikkerhetsmomentene ved
vaksineringen. Hans entydige råd,
basert på et ekspertpanel, var likevel
å innføre vaksinen. Helsedirektoratet
ivret den gang for å få vaksinesaken
inn i Prioriteringsrådet. Det nye
rådet, som skal bidra til større
samordning i helsetjenesten,
virker både handlekraftig og
dynamisk. Denne gangen er nok
dét blitt et problem: Splittelsen i
rådet understreker nemlig sakens
kontroversielle aspekt.
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og mer uavhengig mindretall,
bestående av Handikapforbundet og
allmennlegene Tor Carlsen og Marte
Walstad, skapte dissens. Dét poenget
fikk pressen med seg.
To medisingiganter kjemper
samtidig en innbitt annonse- og
kurskamp for å mørne leger og annet
nøkkelpersonell før kontraktene om
å levere vaksinen skal hales i land. De
årlige kostnadene er beregnet til over
100 millioner kroner. Det er mye
penger i et helsevesen der det skal
snus på hver krone.
Barnevaksinasjon skaper ofte bråk,
gjerne basert på originale tolkninger
av enkeltstående vitenskaplige
studier og et sterkt følelsesmessig
engasjement: «Intet må skje mitt
barn». Det er paradoksalt nok et
tegn på vår velstand og suksess.
De helsefarene som vaksinene skal
beskytte mot, oppfattes ikke lenger
som reelle.
Denne gangen stiller saken seg noe

Bør 12 år gamle
jenter vaksineres
mot HPV?
Illustrasjon:
Arne Borthne

Vaksinekritikerne har denne gang
befunnet seg på godt informert hold,
blant annet på redaktørkrakken
i Tidsskrift for Den norske
legeforening. Norsk forening for
allmennmedisin er også skeptisk til
at saken haster og deler ikke SteneLarsens «now or never»-syn. Det
er et problem for Brustad. Hun
ønsker nok å ha allmennlegene og
helsesøstrene med på laget når de
tradisjonelle vaksineskeptikerne
melder fra om ulike helseplager som
settes i sammenheng med vaksinen.
Kanskje kan løsningen bli å starte
en forsiktig og kontrollert fylkesvis
eller regionvis utprøving. Det kan
skape større aksept for vaksinasjon i
befolkningen og forhåpentlig gi svar
på noen av de mange spørsmålene
rundt den nye vaksinen.
Klarer Sylvia Brustad å roe ned
vaksineskeptikerne, har hun funnet
en god vaksine mot framtidig
vaksinebråk. 
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Delte meninger

om nytt fag
Diskusjonene rundt et nytt fag i kunnskapshåndtering, ledelse og kvalitets
forbedring (Klok) i siste del av medisinstudiet i Oslo, går høylydt blant
studentene.

«

Selv tror jeg medisinstudenter har
godt av å komme seg litt bort fra
det typiske «læreboken-er-Gud»perspektivet.

Hanne Valeur

til utøvelsen av vårt kommende yrke,
men jeg opplever at de i liten grad er
villige til å se sitt eget fag i et kritisk
lys, sier Henrik Vogt.
Hanne Valeur er en av to student
representanter som har sittet i
Fagplanutvalget og fulgt prosjektet
fra starten av:
–  Det er kjempeviktig å få inn et
fag som Klok på medisinstudiet. Det
bidrar til en bevisstgjøring rundt
helsevesenet som ikke har vært der
tidligere. Jeg tror også at vi blir mer
forberedt på hva legerollen innebærer
i en tid hvor den er i sterk endring.
Tenk bare på hvilken kunnskap
enkelte pasienter har omkring sin
egen sykdom!

Hanne Valeur har sittet i Fagplanutvalget. Hun mener Klok bidrar til
en bevisstgjøring rundt helsevesenet. Foto: Caroline B. Ellingsen

Hatside. En stund eksisterte det
til og med en egen «hat»-side på
Facebook. Den er avviklet nå,
men meningene om det nye faget
er fortsatt svært delte blant de
medisinstudentene Journalen har
snakket med.
–  Dette er et veldig overveldende
fag mot slutten av studiet, og mange
føler nok at det er noe vi har fått
tredd nedover hodet. Dessuten er det
vanskelig å få tak i hva vi egentlig skal
få ut av det, sier Inger Lund-Kordahl.
–  Ildsjelene bak Klok vil lære oss
studenter å bli selvkritiske i forhold
4
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«

Manglende metodekritikk. –  Klok
inneholder så mange fagelementer
at det er helt umulig ikke å bli
glad i noe, men jeg opplever blant
annet at det er et opplæringsfag
i evidensbasert medisin (EBM).

De som har fått med seg debatten
om EBM i Dagens Medisin og
Morgenbladet, vet at denne fag
retningen ikke er ukontroversiell selv
om mye bra kan oppnås, sier Vogt.
Han mener EBM-debatten burde vært
tema nettopp i Klok-undervisningen.
–  Det er et paradoks at et
undervisningsopplegg som presenterer
seg som et fag som skal gjøre oss
kloke med akademisk selvkritikk
og selvinnsikt, i liten grad beskriver
begrensningene i egen metodikk, sier
Vogt.
Lund-Kordahl er skeptisk til den
obligatoriske oppgaven hvor
studentene skal ut på en sykehusavdeling for å skrive om noe som kan
forbedres.
–  Jeg mener grunnlaget for en slik
tilnærming i liten grad er til stede.
Man må huske på at praksisperioden
er mange studenters første møte med
en sykehusavdeling. De har altså
ingenting å sammenlikne med.

Det er et paradoks at (…) et fag som skal
gjøre oss kloke med akademisk selvkritikk
og selvinnsikt i liten grad beskriver
begrensningene i egen metodikk.
Henrik Vogt
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–  Hvilke forutsetninger har
man egentlig da for å mene noe
om hva som ikke fungerer? Gode,
velfunderte endringsforslag krever
ofte innsikt basert på lang erfaring.
Jeg tror snarere ferdigutdannende
legestudenter først og fremst er
opptatt av å finne ut av hvordan de
selv fungerer og å finne sin plass i
helsevesenet, sier hun.

«

Dette har faktisk
gitt meg økt
bevissthet rundt det
at jeg selv en gang
(…) kommer til å
bli leder på et eller
annet nivå.
Thea Mikkelsen

Bra ledelse. Thea Mikkelsen synes at
undervisningen i ledelse har vært bra.
–  Dette har faktisk gitt meg økt
bevissthet rundt det at jeg selv en gang
– enten jeg vil eller ikke – kommer
til å bli leder på et eller annet nivå.
Samtidig har det å være gruppeleder
for Klok-oppgaven gjort meg klar over
at det er andre ting i livet jeg trives
bedre med enn det å være leder.
–  Hva med en egen ledelseslinje for
de som er spesielt interessert på samme
måte som forskelinjen for studenter
som ønsker å gå den veien? Så kan de
kliniske fagene få den plassen som er
nødvendig på et studium hvis fremste
oppgave er å produsere gode klinikere,
sier Lund-Kordahl.

«

Inger Lund-Kordahl mener grunnlaget for den obligatoriske oppgaven, som er en integrert
del av Klok-faget, i liten grad er til stede. Foto: Caroline B. Ellingsen

Dette er et veldig overveldende fag mot slutten av studiet.

Stor plass. Klok-faget er spredt over
de tre siste semestrene. Dette er feil
tidspunkt, mener mange.
–  Samtidig er det nødvendig at faget
legges til siste halvdel av studiet slik
at det kan knyttes opp mot praksis
perioden. Det mange reagerer på, meg
selv inkludert, er imidlertid at Klok får
så stor plass helt på tampen av studiet.
Kunne det ikke i det minste vært
avsluttet på 11. (nest siste, red. anm.)
semester? spør Mikkelsen.
Vogt mener Klok-undervisningen
burde vært konsentrert på
journalen NR 02 / 2008
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Inger Lund-Kordahl
10. semester.
–  Jeg er mest kritisk til
undervisningsopplegget på 11.
og 12. semester, altså siste året.
Jeg har brukt mange dager med
gruppearbeid på å foreslå hvordan
flyten av pasienter med dyp
venetrombose kan bli bedre i et
akuttmottak. Jeg tror jeg kunne
fått mer innsikt på andre måter.
Undervisningen tar også en god
del plass fra klinisk undervisning
som ikke hadde vært bortkastet
før turnustjenesten. Når Klokundervisningen i tillegg bærer preg

av å bli til mens man går, mener
jeg man kunne startet med færre
undervisningstimer og heller utvidet
når kvaliteten blir mer innarbeidet.
–  Klok er et omfattende fag med
mange forskjellige undervisere, og
dermed vanskelig å samordne. I
tillegg blir nok læringsmålene litt
vage for mange. De ser på dette
som et «prate- og synse-fag», og har
vanskelig for å omstille seg. Selv tror
jeg medisinstudenter har godt av å
komme seg litt bort fra det typiske
«læreboken-er-Gud»-perspektivet,
sier Valeur. n
5
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–  Motviljen
begynner å snu
Per Hjortdahl mener Norge er et foregangsland når det gjelder prosesslæring i
medisinstudiet. Med Klok skal studentene lære å se helheten.
–  For ti år siden ble jeg utsatt for en
legetabbe. Jeg lå på respirator i over
fire uker, og det var usikkert om jeg
kom til å overleve. Dette har helt
sikkert vært medvirkende til hvorfor
jeg anser faget som så viktig, sier
professoren i allmennmedisin.
Hjortdahl er opptatt av at
Kloks tre hovedelementer,
kunnskapsinnhenting, ledelse og
kvalitetsforbedring, henger sammen.
For eksempel vil bedre kunnskap
øke pasientsikkerheten. Målet er å få
studentene til å se denne helheten.
–  I løpet av mine over 35 år
som kliniker har jeg sett at Norge
kjennetegnes av gode studenter rent
medisinskfaglig. Men dette er bare
en del av kvaliteten i yrket vårt.
Hvordan vi utøver våre tjenester og
hvordan vi hele tiden lærer av det vi
gjør, er like viktig. Når det gjelder
denne delen av faget, har vi fremdeles
mye å lære. Tenk bare på hvor viktig
den tverrfaglige samhandlingen er for
en vellykket behandling. Da er det
underlig at studentene praktisk talt
ikke møter de profesjonene man skal
samarbeide med før etter avsluttende
eksamen.
–  Men har ikke temaer som kom
munikasjon og kunnskapshåndtering
lenge vært en del av medisinstudiet?
–  Klok representerer noe nytt,
men er også en styrking av noe som
har ligget der fra før. Men dette
har vært fragmentert. Det nye er
at disse fagene knyttes sammen
til et hele, sier Hjortdahl. Han
understreker at Norge ikke henger

«

etter internasjonalt, men tvert i
mot er et foregangsland når det
gjelder å få prosesstankegangen inn i
medisinstudiet.
–  Er Klok-faget en måte for
samfunnsmedisinen å vinne respekt
og autoritet på?
–  Nei. Klok har lite spesifikt
med samfunnsmedisinen å gjøre.
Dette handler om all klinisk
medisin og faglig profesjonalitet.
Ta for eksempel kunnskapsbasert
medisin. Jeg opplever at det ofte
er de beinharde klinikerne som er
blant de fremste pådriverne her.
Noen av de jeg vet om som er best
på kvalitetsforbedring, er barneog anestesileger. Det store presset
på å få etablert Klok kommer
allikevel ikke bare innenfra, men
like mye fra «utsiden», nemlig
befolkningen og offentlige instanser

«

«

PER HJORTDAHL
Foto: Lise Berit
Johannessen

Det er ikke
meningen at man
skal være utlært etter
endt studium.

som helsemyndigheter, regjering
og storting. De krever at også den
medisinske grunnutdanningen tar
Klok-tankegangen alvorlig.

Når livet som lege er godt i gang, er identiteten
allerede dannet, og da er det ofte for sent.

–  Studentene mener at faget er
for omfattende til å introduseres så
tett opp mot avsluttende eksamen?
–  Et fullt utbytte av Klok
forutsetter at studentene har
møtt den medisinske virkelighet
utenfor fakultetets vegger. Og
praksisperioden er nå engang lagt
til slutten av studiet. Jeg ser på
Klok som det å plante et frø. Det
er ikke meningen at man skal
være utlært etter endt studium.
Her skal tanker og ideer formes,

Skal noe nytt inn,
må noe gammelt ut.
for så og videreutvikles senere i
yrkeslivet. Men det er viktig at Klok
introduseres allerede i studietiden.
Når livet som lege er godt i gang, er
identiteten allerede dannet, og da er
det ofte for sent, sier Hjortdahl, som
kaller seg for Kloks bestefar.
–  Hvordan har gjennomføringen
gått?
–  Å etablere et nytt fag på et
studium som allerede er overfylt,
er ikke lett, selv ikke i Oslo med
et fakultet som på mange måter er
blant de mer åpne og nytenkende.
Skal noe nytt inn, må noe gammelt
ut. Å endre en hel kultur er ikke
uproblematisk. Dette er en prosess
som må gå seg til litt etter hvert.
Dette synet deles nok også av
studentene, som for øvrig fortjener
ros. Fra å ha hatt veldig mange
mot oss, er mitt inntrykk at mye av
motviljen nå begynner å snu. Det gir
meg tro på at vi er på rett vei, sier
han. n

Hva mener du om klok?
Send gjerne et kort innlegg til mette.ryan@legeforeningen.no. Frist: 1. juni
6
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–  STUDENTENE

KAN FOR LITE
Odd Geiran mener Klok-undervisningen har fått altfor
stor plass i en anstrengt studieplan.
–  Den justeringen av studieplanen
som nå er gjort, stjeler tid studentene
trenger til å utvikle sine kliniske og
faglige kunnskaper, og er et skritt i
gal retning. Jeg mener vi burde hatt
en revurdering av studiereform Oslo96, med økt prioritering av de tunge
kliniske fagene, ikke minst kirurgiske
disipliner og klinisk trening. I stedet
har vi fått Klok og et studium bygd
opp etter samfunnsmedisinsk lest,
sier professor i thoraxkirurgi ved

«

ODD GEIRAN
Foto: Anette Bjerke

Min opplevelse er at
det skorter på klinisk
kompetanse.

Rikshospitalet Odd Geiran. Han
underviser medisinstudentene i 11.
og 12. semester.
–  Det er vel og bra at studentene
er gode til å kommunisere, men de
må jo ha noe å kommunisere om.
For å kommunisere relevant, kreves
faktakunnskap og grunnleggende
kliniske ferdigheter. Min opplevelse
er at det skorter på klinisk
kompetanse. Dette gjenspeiler
seg også i forslaget til ny 3-årig
turnusordning. Studentene kan
rett og slett for lite etter seks års
medisinstudier, sier Geiran. n

FORSVARER

STUDENTER

SIER FRA
Kommentar:
PER HELGE
MÅSEIDE
Redaktør

Journalen omtalte
høsten 2006 grunn
leggende svikt i
den pasientrettede
opplæringen av
kommende leger.
Studentene var i altfor stor grad
overlatt til seg selv i møte med
pasientene. Årsaken ble framholdt
å være stress og effektivitetsjag på
sykehusene.
Gode intensjoner. Fakultetet har
nå innført et nytt fag. De mange
intensjonene bak Klok-faget er
de aller beste; studentene skal bli
nysgjerrige, ydmyke og effektive.
Og de skal lære hva som er god
kunnskap, ledelse og hvordan
unngå legetabber.
Murring. Selv om de studentene
Journalen har snakket med
ønsker å framstå som positive
og konstruktive, har det lenge
murret i korridorene. Noe skyldes
praktiske forhold som det burde
være lett å gjøre noe med. Andre
framhever at det nye faget både
virker uferdig og ullent og at evnen
til kritisk selvrefleksjon på fagets
vegne synes å være mangelvare.

KLOK «
–  Leger som læres opp i å ta ledelse
og forvaltning på alvor, erkjenner
at god medisin ikke utøves i isolat,
men også i et makroperspektiv.
På samme måte bidrar opplæring
i kunnskapshåndtering til en
holdningsendring hvor livslang
nysgjerrighet og ydmykhet overfor
hva man til enhver tid kan, står
i fokus. Slik får vi en hele tiden
ajourført legestand som hindrer at vi
blir sittende fast i gamle sannheter,
sier professor i sosialmedisin, Per
Fugelli.
–  Særlig en del
klinikere har vært
negative til faget.
Hva tenker du
om det?

«
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PER FUGELLI
Foto: Privat

–  Det hadde selvfølgelig vært
ønskelig at man hevet seg over en
mer smålig profesjonsbeskyttelse og
så dette i et litt større perspektiv.
–  Heller ikke studentene er like
fornøyde?
–  Medisinstudenter er jo som
kjent noen hunder etter harde
bein. De liker det konkrete og
pensumrelaterte. Men jeg tror dette
allerede er i ferd med å endre seg, sier
Fugelli. n

Det hadde selvfølgelig vært ønskelig
at man hevet seg over en mer smålig
profesjonsbeskyttelse og så dette i et
litt større perspektiv.

Studentenes
kritikk bør
tas på alvor.

Framtidshåp. Det er håp for
framtidens medisin når modige
studenter tør ta en åpen og ærlig
diskusjon med sine lærere, rett
oppunder eksamen. Da er kanskje
noe av intensjonen med Klok-faget
allerede innfridd. Men studentenes
kritikk bør tas på alvor av Det
medisinske fakultet og av fagets
lærere. Noe annet vil være uklokt.
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alltid vakt?
Vaktordninger er vel etablert innen
klinisk medisin både i sykehus og i
førstelinjetjenesten. Det har de senere
år skjedd en betydelig utvikling
med hensyn til vaktbelastning,
ansvars- og vaktfordeling mellom
fag og spesialiteter, interkommunale
løsninger for legevakt og
samlokalisering av akuttmottak på
sykehus og kommunal legevakt.
Så vel økte krav til faglighet og
forsvarlighet som økonomiske og
organisatoriske momenter, har vært
medvirkende til denne utviklingen.
Den enkelte pasients helse er
således ivaretatt, men hva med
samfunnets helse? Er det også
behov for medisinsk kompetanse
på samfunnsnivå utenfor ordinær
arbeidstid? Vi tenker i hovedsak
på beredskap i kommunene
utenfor sykehusene. Flere aktuelle
hendelser de senere år har vist
behov for medisinsk kompetanse
som en naturlig del av kommunens
kriseberedskap. Samfunnsmedisinsk
spesialkompetanse med kjennskap
til lovverk, myndighetsutøvelse og

«

eller kommunelege I, vil være
naturlige fagpersoner i dette arbeidet.
I dag foreligger ingen formalisert
avtale eller avgrensning med hensyn
til beredskap og vaktplikt. Det er opp
til den enkelte lege å være tilgjengelig
og stille opp utenfor arbeidstid.

Henning
Mørland
Nestleder
Oslo legeforening

Svein Aarseth
Leder
Oslo legeforening

Er det også behov for
medisinsk kompetanse
på samfunnsnivå utenfor
ordinær arbeidstid?

kommunens organisering vil være
viktig for å løse slike oppgaver,
og mange problemstillinger kan
vanskelig ivaretas gjennom ordinær
legevaktordning. Eksempler på
slike hendelser som har aktualisert
behovet, har vært forurenset
drikkevann, legionellasmitte,
fugleinfluensa, tsunami mv.
Samfunnsmedisinerne
i kommunene, det vil si
kommuneoverlege, bydelsoverlege

Legeforeningen har tatt til orde for
å organisere den samfunnsmedisinske
beredskapsordningen gjennom
en vaktordning. Dette for å
sikre kommunene nødvendig
fagkompetanse og samtidig forplikte
legenes tilgjengelighet. Videre
vil samarbeidende instanser som
helseforetak, Folkehelseinstituttet og
Mattilsynet, som alle har etablerte
vaktordninger, få en definert
medisinsk instans å forholde seg til i
kommunen.
Behovet for samfunnsmedisinsk
beredskap utenfor arbeidstid
vil neppe utgjøre et stort antall
saker, men er desto viktigere
når det først inntreffer. Det vil
ikke være nødvendig å ha egne
beredskapsordninger i hver enkelt
kommune, men et samarbeid mellom
kommuner eller interkommunale
organer kan være en god løsning. I
Oslo vil det være hensiktsmessig med
en beredskapsordning for hele byen.
Dette vil også ivareta formalisering av
stedfortrederfunksjoner.
Behovet for samfunnsmedisinsk
beredskap har tidligere vært
utredet av en arbeidsgruppe i
KS-området og har også nylig
vært tema i en utredning om
kommunelegefunksjonen
i Helsedirektoratet. Begge
utredningene har konkludert med
et faglig behov, men har ikke gitt
nærmere konkrete resultater med
hensyn til gjennomføring eller
økonomi. Legeforeningen tar
igjen opp dette behovet ved årets
særavtaleforhandlinger i KS-området
og Oslo kommune. n

for
22 51 11 00

Sven Haaverstad
23 15 61 00
avdelingsrådgiver
Schouslegene
sven.haaverstad@oslolegene.no
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– har kommunelegen

17. mai i Legenes hus
Medlemmer og ansatte i
Legeforeningen inviteres med familie
og venner til Oslo legeforenings
tradisjonelle 17. mai-arrangement
kl 12.00-14.00 i kantinen i Legenes

hus. Tryllekunstner Arne og
Medicinsk Paradeorchæster stiller
opp, og det serveres pølser, is med
mer. Se www.legeforeningen.no/oslo.
Vi ønsker hjertelig velkommen. n
Styret
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Omstilling må forankres
Alle omstillingsprosesser er forankret i toppledelsen som
må ha klart for seg at den har med mennesker å gjøre, sier
arbeidslivsekspert Geir Riise.
–  For å lykkes, er det grunnleggende
med en aksept for felles forståelse av
målet, sann og tydelig informasjon fra
ledelsen og medvirkning fra de ansatte.
Tre viktige forhold er mestring,
selvbestemmelse og medvirkning, sier
Geir Riise til Journalen.
–  Omstilling handler om at det må
reageres, enten det gjelder økonomi,
teknologi, internasjonale forhold
m.v., sier Riise, som innledet på Oslo
legeforenings Tillitsvalgtforum 15.
april. Her trakk han frem eksempler
fra næringslivet med utgangspunkt i
egen erfaring.
Kjøreregler. Riise er HMS direktør
i Posten konsernet, har mastergrad i
helseadministrasjon og bred erfaring
fra omstillingsarbeid i næringslivet.
Han poengterer at ledernes

kjøreregler i utgangspunktet er å være
ærlige og tydelige på hva som gjøres
og hvorfor.
–  Alt blir enklere når tilliten
bygges opp, og dette gjøres ved at
medarbeiderne gis innflytelse og
selvbestemmelse. Er det misforhold
her, så kommer man skjevt ut.
Økt ansvar og mulighet for læring
og personlig utvikling er noen av
elementene for å lykkes. Et felles
mentalt bilde på utfordringer og
mål i prosessene er viktig, sier han.
Riise mener at det ellers bygges opp
mye motstand som igjen bygger på
usikkerhet og frykt. Han fremhever
betydningen av tett dialog med egne
medarbeidere, da disse er en viktig
ressurs for å løse oppgaver på en god
måte. n
Mette Ryan

Nye helsetjenester

for medisinstudenter
Medlemmer av Oslo legeforening
har tilgang til ordningen med
helsetjenester for leger. Disse omfatter
lege-leger, støttekolleger og Villa Sana.
Norsk medisinstudentforening Oslo
(Nmf Oslo) mener det er naturlig
at våre medlemmer, som også er
medlemmer av Legeforeningen,
kan benytte seg av tilbudet. Vi
har bedt Oslo legeforening gi
medisinstudentene tilgang til sine
helsetjenester, noe foreningen sluttet
seg til på styremøte 27. februar.
Adgang til. Heretter har studentene
tilgang til:
• Lege-legene: Allmennleger som
tilbyr ordinære konsultasjoner til
leger og medisinstudenter, i og
utenfor fastlegeordningen.
• Støttekollegene: Allmennleger
eller psykiater som kan hjelpe
ved problemstillinger som høyt
arbeidspress og overbelastning, ved
sykdom og utbrenthet, personlige
kriser, misbruksproblematikk,
vanskelige arbeidsforhold og
klagesaker – og ved problemstillinger
som medisinstudenter også møter.
• Villa Sana: Rådgivning og ukeskurs
tilknyttet Modum Bad.

Bryter barrierer. Tilgang til
fastleger som er uavhengige av
universitetet og med lang erfaring
fra kollegaarbeid, kan kanskje
bidra til at medisinstudenter bryter
barrierene som hindrer oss i å søke
medisinsk hjelp når vi trenger det.
En amerikansk studie har vist at
9 av 10 medisinstudenter trengte
medisinsk behandling i løpet av
studiet. Samtidig lot over halvparten
av studentene i en annen studie være
å oppsøke nødvendig behandling. De
fryktet brudd på taushetsplikten og
negative konsekvenser av å oppsøke
hjelp for stigmatiserende tilstander.
Aktuelle nettsider. En oversikt over
lege-legene og støttekollegene finnes
på Oslo legeforenings nettsider under
helsetjenester for leger. Legene på
listene kan kontaktes direkte av den
enkelte. Mer informasjon om Villa
Sana finnes på
www.modum-bad.no. n
Lars Henrik Mariero
lokalforeningstillitsvalgt, Nmf

NOTISER
Journalen
fikk ikke SKUP
Journalen hadde som eneste
tidsskrift tilknyttet Fagpressen sendt
inn metoderapport til Stiftelsen for
en kritisk og undersøkende presse
(SKUP). Rapporten som beskriver
arbeidet med saken «Når leger
utsettes for trusler og vold», fikk
ingen pris av årets SKUP-jury. Den
kan leses på
www.skup.no/Metoderapporter/2007.
51 søknader kjempet om kanskje
den gjeveste prisen i norsk presse.
Årets pris tilfalt journalisten Morten
Hofstad i Finansavisen (Terrasaken). Juryen delte ut diplom til
journalister fra Aftenposten (taxisvindel), Bergensavisen (Serverforliset) og VG (72 kvinner drept av
sine menn).

Landsstyremøte
Legeforeningens landsstyremøte
finner sted på Soria Moria i Oslo
20.–22. mai. Som medlem i
Legeforeningen har du møte- og
talerett. Spesielt kan det være
interessant å få med seg den
helsepolitiske debatten onsdag
fra kl 09.00 til lunsj. For nærmere
informasjon, se Legeforeningens
nettsider under Organisasjon,
Landsstyret, Landsstyret og
landsstyremøter.

Reisestøtte til
Anne K. Nore
Fondsstyret har innvilget søknad om
reisestøtte fra Fondet til fremme av
allmennmedisinen i Oslo til Anne K.
Nore med kr 30.000. Hun reiser til
Sør-Amerika og Moldova.

AKTIVITETER
MAI
Onsdag 14. mai
Styremøte i Legenes hus
Lørdag 17. mai
17. mai arrangement kl
12.00–14.00 i Legenes hus

JUNI
Onsdag 11. juni
Styremøte i Legenes hus

AUGUST
Onsdag 20. august
Styremøte
Onsdag 27. august
Årsmøte og temamøte
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Vaksinen som beskytter mot
4 papillomavirustyper og som
skal forebygge livmorhalskreft**

Dokumentert effekt mot HPV
6, 11, 16 eller 18-relaterte
genitale sykdommer
Gardasil® skal forebygge:
s ,IVMORHALSKREFT
s (YGRADIGE CELLEFORANDRINGER I LIVMORHALSEN #). 
s (YGRADIGE CELLEFORANDRINGER I VULVA 6). 
s +JNNSVORTER

For bred beskyttelse*
og tidlig nytte**
,IVMORHALSKREFT CELLEFORANDRINGER I LIVMORHALSEN CELLEFORANDRINGER I VULVA
OG KJNNSVORTER RELATERT TIL (06    OG 
.ORSK 30#

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

EN HYGGELIG KAR?
Eksil-iraner Mahmood AmiryMoghaddam blir i Journalen nr
1/2008 presentert som en hyggelig
kar. Og sikkert kan han være det.
Han er også en politisk aktivist. Det
er regimet i Iran han vil til livs.

Legitim aktivisme. Aktivisme er
legitimt. Å fremme meninger og
synspunkter er bra. Det samme
er å legge fram fakta og forsøke å
påvirke opinionen til den ene eller
andre siden. Problematisk kan det
derimot bli dersom man blander
roller. Og mon Amiry-Moghaddam

ikke gjør det? Han fremtrer som
menneskerettsaktivist, men er like
mye politiker.

«

bombing, med atomvåpen også.
USA bruker millioner av dollar på å
undergrave det iranske styret. De vil

Er man politisk opposisjonell eller
menneskerettsaktivist?

Flyktet fra Iran. Han fant sin
«identitet» tilbake på Karl Johans
gate har han fortalt, etter å ha
flyktet fra Iran. Der traff han to
iranske opposisjonelle som samlet
underskrifter mot regimet i Iran. De
inspirerte ham! Hva han derimot ikke
har fortalt, er at slike opposisjonelle
med underskriftslister på gaten i
Oslo, er medlemmer av Mujaheddin
som står på internasjonale terrorlister.
De samarbeidet med Saddam
Hussein og deltok med hans styrker
i angrep på irakiske kurdere og sivile
i Iran.
Fortsatt i krig. Iran er fortsatt i
krig kan man si, og har vært det i
flere tiår. Hver dag blir de truet med

drive fram regimeendring. De støtter
iranske grupper i opposisjon, og
dissentergrupper blant nasjonale
minoriteter. Virkeligheten er hard
og brutal, og annerledes enn den vi
kjenner fra vår trygge del av verden.
Regimet i Iran kan være hardhendt.
Fokus på overgrep. Det er grunn
for innsigelser og protester. Og fokus
på overgrep. Samtidig må man skille
roller. Er man politisk opposisjonell
eller menneskerettsaktivist? For
Mahmood Amiry-Moghaddam
gjelder at han bør avklare det.
Trond Ali Linstad
spesialist i allmennmedisin (Oslo)
diplom i tropemedisin og hygiene
(Liverpool)

Mahmood Amiry-Moghaddam svarer:
Praktiserer pisking. Irans regime
praktiserer straffemetoder som
pisking, amputasjon av armer og
ben og steining. Det er også alene i
verden om benytte dødsstraff overfor
barn.

«

Det er Trond Ali Linstad som bør
avklare og gjøre rede for sine tette
forbindelser med et av verdens verste
regimer.

Journalister tortureres. Presteregimet liker ikke oppmerksomhet
rundt sine menneskerettsbrudd. I
Iran arresteres kritiske journalister
og aktivister som setter fokus på
regimets overgrep. Disse tortureres
og blir tvunget til å komme med
tilståelser om å være opposisjonelle
og agenter for fremmede land: I
gamle dager gjaldt anklagene Saddam
Hussein, i dag gjelder de USA.
Ifølge regimets terminologi er en
opposisjonell en som skal kastes i
JOURNALEN NR 02 / 2008

41737_Journalen_02_08.indd 11

fengsel. Utenfor Iran driver regimets
agenter terrorvirksomhet mot
opposisjonelle.

Menneskerettsaktivist. Trond
Ali Linstad påstår at jeg er
like mye opposisjonell som
menneskerettsaktivist. I Norge
er det faktisk ikke noe galt
med å være opposisjonell og
menneskerettsaktivist. Det virker
som om Linstad bruker det iranske
regimets terminologi her.
Hardhendt regime. Linstad
bruker ordet hardhendt om Irans
regime. Han refererer trolig til

regimets henrettelse av mindreårige,
og amputasjon og steining som
straffemetoder. I Norge kalles
disse metodene for barbariske og
umenneskelige.
Han problematiserer det faktum at
jeg samlet underskrifter mot regimets
menneskerettsbrudd sammen med
en iransk opposisjonsgruppe på Karl
Johans gate for over 20 år siden.
Propagandakonferanser. Det
problematiske i virkeligheten
er Linstads forbindelser til
presteregimet, hans gjentatte besøk
til Iran og deltakelse på regimets
propagandakonferanser (bl.a. konferansene i april og august 2006 i
Teheran hvor president Ahmadinejad
enda en gang benektet holocaust).
Bør avklare. Det er Trond Ali
Linstad som bør avklare og gjøre rede
for sine tette forbindelser med et av
verdens verste regimer.
Mahmood Amiry-Moghaddam
hjerneforsker og
menneskerettsforkjemper
11
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ANNONSER
INVITASJON TIL
SEMINAR
INVITASJON
TIL SEMINAR
”Offentlig legemiddelinformasjon: til glede eller besvær?”

«Offentlig legemiddelinformasjon: til glede eller besvær?»

Problemer
med frem
å finne
frem i informasjonsjungelen? Nysgjerrig på status og erfaringer fra Blårev og
Problemer
med å finne
i informasjonsjungelen?
eResept?
Nysgjerrig på status og erfaringer fra Blårev og eResept?
Hjertelig velkommen til seminar, med allmennpraktikerfokus, i regi av Kontaktpunktet for tverretatlig
Hjertelig velkommen til seminar, med allmennpraktikerfokus,
legemiddelinformasjon!
i regi av Kontaktpunktet for tverretatlig legemiddelinformasjon!

Tid:
Tirsdag 23. september
2008,
kl 15-20.30
Tid:		
Tirsdag 23.
september
2008, kl 15–20.30
Sted: Helsedirektoratet,
		
Helsedirektoratet,
Universitetsgaten
(St. Olavs
plass) i Oslo
Sted:
Universitetsgaten
2 (St. Olavs 2plass)
i Oslo
Målgruppe:Allmennpraktiserende
Allmennpraktiserende
leger
og annet
helsepersonell
interesse
Målgruppe:
leger og
annet
helsepersonell
med med
interesse
for
			
for legemiddelinformasjon.
legemiddelinformasjon. Ingen deltakeravgift.
Ingen deltakeravgift.
Møtetbevertning!
starter med enkel bevertning!
Møtet
starter med enkel
Påmelding skjer til: kpseminar@kunnskapssenteret.no eller faks: 23 25 50 10

Påmelding
skjer til: kpseminar@kunnskapssenteret.no eller faks: 23 25 50 10
Navn:
Yrke/tittel:
Navn:
Arbeidssted:
Yrke/tittel:
e-post:
Arbeidssted:
Påmeldingsfrist:
e-post: 1. september 2008
Påmeldingene
behandles 1.
i innkommet
til det blir fullt (150 påmeldte).
Påmeldingsfrist:
septemberrekkefølge
2008
For mer
informasjon ogbehandles
fullstendigi program,
se www.kunnskapssenteret.no
Påmeldingene
innkommet
rekkefølge til det blir fullt (150 påmeldte)
For mer informasjon og fullstendig program, se www.kunnskapssenteret.no

Hilsen Kontaktpunktet for tverretatlig legemiddelinformasjon
Hilsen Kontaktpunktet for tverretatlig legemiddelinformasjon

Dopplere
Audio Dopplex

Mini Dopplex

Fetal Dopplex II

Fetal Dopplex II u/probe

• Vanntett forsterlydsdoppler
med fast 2
MHz probe
• Justerbar lydstyrke
• Meget god støyreduksjon
• Display
Art . nr . 58554

• Det absolutt nyeste
innen fosterlydsdoppler
• 3 muligheter for
frekvensregistrering
• Display som viser
fosterets hjertefrekvens
• Justerbar lydstyrke
• RS232 utgang
Art . nr . 58558

Tilgjengelige prober:
2 MHZ
5 MHZ
8 MHZ

12
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• Enkel fosterlyds- og
vaskulærdoppler
med utskiftbare prober
• Dekker alle behov fra
fosterlyd til de ﬁneste
overﬂatestrømninger
• Justerbar lydstyrke
Art . nr . 58555

• Fosterlyds- og
vaskulær doppler
• Toppmodell med
bidireksjonal måling
av blodstrøm
• Display som viser
hjertefrekvens,
blodstrømsretning
og probefrekvens
• Dekker alle behov fra
fosterlyd til de ﬁneste
overﬂatestrømninger
• Justerbar lydstyrke
• RS232 utgang
Art . nr . 58559
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www.medinor.no
Telefon: 22 07 65 50
Fax
: 22 07 65 15
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JOURNALEN ANMELDER

PERSPEKTIVRIKT

OM MEDISIN
EDVIN SCHEI
149 sider
UNIVERSITETSFORLAGET 2007
ISBN 978-82-15-00924-47
Pris kr. 149,-

Forfatterens inngang til spørsmålet
inkluderer humanvitenskapelige og
samfunnsvitenskapelige perspektiver.
Boka fremstår som et møtepunkt
mellom flere disipliner der faggrensene
ikke trekkes skarpt, og hvor
biomedisinsk kunnskap veves sammen
med andre kunnskapsformer. Stikkord
som fortolkning, kommunikasjon
og dialog er sentrale, riktignok uten
at begrepene drøftes utførlig. Schei
tenker seg medisin som en slags
etikk, hvor teknisk kompetanse,
medikamenter og apparater blir
verktøy for moralsk handling.
Refleksjoner rundt hva det vil si å være
menneske, hva livet handler om og
hva helse er, betraktes som nødvendige
forutsetninger for å være en god lege,
og termen «medisin» brukes her som
et samlebegrep i forsøk på å lindre og
lege lidelse, samt å forstå, forebygge og
behandle sykdom.
Schei søker å gi et bilde av hvordan
sykdom og medisin griper inn i
historien, samfunnet, kulturen og
enkeltindividets liv. Boka består av
åtte kapitler, med «Medisin som
vitenskap» og «Helse – et gåtefullt
begrep» som kanskje de mest sentrale.
«Medisin og helsevesen i Norge» er

«

også et interessant kapittel. Tidvis
blir imidlertid behandlingen av de
omfattende emnene boka tar opp,
litt vel knapp og summarisk, som i
kapitlet «Historien» og i avsnittene
om den medisinske revolusjon og
psykiatriens historie. Og når tre andre
medisinske systemer kun omtales
i hvert sitt korte avsnitt, kunne de
nok like gjerne vært utelatt. Det gir
også uklare signaler om hierarki og
status når sykepleiere omtales med
fornavn og leger med etternavn i
eksemplene som illustrerer fastlegens
pasient- og sykehushverdag. Enkelte
sykdomsbetegnelser anvendes heller
ikke konsistent, som når diabetes
ofte omtales som sukkersyke uten
typedifferensiering.
Men dette er bagatellmessige
innvendinger. Det er heller slående
hvor mye som har fått plass på
knappe 150 sider. Både historiske
og systematiske sider ved medisinen
berøres, og den etiske og kritiske
refleksjonen er tankevekkende og godt
integrert, eksempelvis i kapitlet om
medisin og makt.
En av bokas sterke sider er viljen til å
bygge bro mellom naturvitenskap og
humaniora, samtidig som respekten
for medisinens grunnleggende
biomedisinske kunnskap ikke mistes.
Schei peker på hvordan medisinen
trenger mer debatt, kunnskap og
refleksjon, og skriver at hans ambisjon
er å løfte frem medisinens godhet og
slagkraft, men også dens tvetydighet.
Det har han langt på vei lykkes med.
Hilde Bondevik
førsteamanuensis
Senter for tverrfaglig kjønnsforskning

Det er heller slående hvor mye som har fått
plass på knappe 150 sider.
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INCOGNITO

KLINIKK
BEHANDLING AV

RUSPROBLEMER

Klinikken er en del av
spesialisthelsetjenesten
innen rusbehandling
i Helse Sør-Øst.

HVA ER MEDISIN?

Universitetsforlagets Hva er-serie
inkluderer nå også en bok om
medisinen. Det er et omfattende
spørsmål som stilles, og et ambisiøst
anliggende å svare i et såpass
beskjedent format. Forsker og fastlege
Edvin Schei skriver imidlertid
innsiktsfullt, allsidig og lettfattelig
om hva medisin er eller bør være. Og
svaret forfatteren gir, speiler utvilsomt
hans faglige preferanser så vel som
personlige orienteringer og erfaringer.

ANNONSE

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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LEGER SOM KOMMER – OG GÅR

MEINICH MOT NORD
Anestesilege og
foretakstillitsvalgt
for overlegene
ved Ullevål
universitetssykehus, Per
Meinich, blir
ny klinikksjef

ved Klinikk for prehospitale
tjenester og akuttmedisin ved
Universitetssykehuset i NordNorge (UNN). Meinich starter i
den nye jobben i slutten av april,
og går dermed ut av styret i Oslo
legeforening. 

C1

Gardasil® «Sanofi Pasteur MSD»

SKAL DU SKIFTE JOBB?
Eller kjenner du noen som nettopp har begynt
eller sluttet? Send oss en kort melding, gjerne
ledsaget av foto, til:
mette.ryan@legeforeningen.no

Profesjonell datahjelp
for private legekontor
Telefon 22 89 21 00
Medic IT er Oslo og omegns største
dataleverandør for privat helsesektor,
nå med nærmere 500 kunder. Vi leverer
og installerer datautstyr, tilbyr support,
serviceavtale med mer.

09-2007-NO-046-01

Uansett hvilke programmer dere bruker
har vi kompetansen dere etterspør.
Gjennom 6 år har vi opparbeidet oss en
unik teknisk kompetanse om de ulike
legeprogrammer, og løser alle utfordringer
internt eller i samarbeid med utstyrs- og
programvareleverandørene.
Vi holder til på Bryn i Oslo.

Ditt nye dataﬁrma
Medic IT as, Nils Hansens vei 2, 0667 OSLO
14
41737_Journalen_02_08.indd 14

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 1181,10
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
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NYHETER

METTE RYAN

SIDEBLIKK

HJERTELOTTERI-KLAGE

FØRTE IKKE FRAM
Et flertall i Kringkastingsrådet syntes ikke Ullevål
universitetssykehus hadde belegg for sin klage på NRK
Brennpunkts program Hjertelotteriet.

Foto: Per Helge Måseide

LEGEKUNSTEN
En jordnær mor, trygg på seg selv
med en livssituasjon og livsoppfatning
helt annerledes enn behandlernes
Familien bodde innpå skogen
langt fra all service
Og enda lengre fra ekspertene
både i mil
og i avstand mellom sinnene

Kritiske kommentarer. Ett av
rådets medlemmer hadde kritiske
kommentarer til programmet og deler
av rådets konklusjon.
Ankepunktene i klagen fra Ullevål
universitetssykehus (UUS) til
Kringkastingsrådet var: Vanskelig/
umulig å korrigere faktafeil,
ukritisk kildebruk og dramaturgien
i programmet versus respekt for
enkeltmennesket. Saken har ført til en
omfattende debatt, og Fylkeslegen i
Oslo og Akerhus har åpnet tilsynssak.
Lite respekt. Under
Kringkastingsrådets behandling
av saken 6. mars, mente ett av
rådets medlemmer at det ved å gi
programmet navnet Hjertelotteriet,
var med på å gi lite respekt for
forskning. UUS arbeider med seriøs
forskning, ikke et spill, og Brennpunkt
har påtatt seg et ansvar som de ikke
burde ha gjort. Rådsmedlemmet
mente videre at Brennpunkt bruker
antydningsjournalistikk, og anbefalte
Brennpunkt om å være redelig i sine
spørsmål og også ta med svar som
redaksjonen ikke liker.
Brennpunkt redegjorde. På møtet
i Kringkastingsrådet redegjorde
Brennpunkts redaksjon for at
påstanden om at det hadde vært
vanskelig/umulig å korrigere faktafeil,
ikke stemmer. Det ble orientert om
at det i forbindelse med påstand om
ukritisk kildebruk, er andre kilder
benyttet enn det sykehuset mener
man burde bruke. Rådet mente at
det er hele poenget: Å problematisere
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Illustrasjon:
NRK Brennpunkts
nettsider

problemstillingene. Det vises til et
rikt kildegrunnlag på nettsidene.
Med unntak av ett rådsmedlem følte
Kringkastingsrådet at imøtegåelse
og tilsvarsrett er ivaretatt. Det var
enighet om at dramaturgien var litt
for voldsom, spesielt i starten av
programmet. Kringkastingsrådet sier
at dramaturgi må brukes etterrettelig
og henstilte til Brennpunkt å
se nærmere på dette. Flertallet i
Kringkastingsrådet tok ikke klagen
til følge. Dette fremkommer i det
godkjente referatet fra møtet som
Journalen har fått tilgang til. 

Kanskje hadde hun aldri
vært enig i behandlingen
men ikke sagt det i klartekst
Behandlingen var gjennomgripende
ikke helbredende
men lindrende og utsettende
Den var «god medisin»
på aktuelle tidspunkt
men var den det for hennes barn?
Med hvilken rett overtar
behandlerne styringen
og forandrer familiens liv?
«Det er et samarbeid» sier de
men på hvilke premisser?
Det skal mot, kunnskap
og overbevisning til
for ikke å følge ekspertene
Behandlerne på sin side
må følge kravene om
evidensbasert virksomhet
Det er den gode medisin
Hvor er det blitt av legekunsten?
Er den druknet i
konsensuskrav og kontroll?

SVERRE HALVORSEN
(f. 1925)


Tidligere klinikkoverlege og
pediatriprofessor ved Ullevål
universitetssykehus
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I FORBIFARTEN

Per Helge Måseide

NY UNIVERSITETSDIREKTØR
Gunn-Elin Aa. Bjørneboe er motstander av Stjernøutvalgets forsøk på å gjøre
utdanningsinstitusjonene likere. Men hun er ikke motstander av verken
potetchips eller annen usunn mat.
GUNNELIN AA.
BJØRNEBOE
(f.1956)
Foto: Ola
Sæther
n Cand.med UiO 1983, dr. med 1987
n Kandidat i helseadministrasjon,

UiO 1990
n Solstrandprogrammet i lederutvikling

2000-03
n Turnustjeneste ved Notodden sykehus

og i Årdal
n Direktør i Statens ernæringsråd
n Prosjektdirektør, divisjonsdirektør og

ass. direktør i Sosial- og
helsedirektoratet
n Fotballtrener i 8 år

–  Gratulerer med stillingen som ny
universitetsdirektør!
–  Jo, tusen takk for det! Det er
utrolig spennende å lede en av de
største kunnskapsinstitusjonene i
Norge!
Journalen er ikke så rent lite på
etterskudd med gratulasjonene, for
den tidligere assisterende direktøren
i Sosial- og helsedirektoratet (nå
Helsedirektoratet) tiltrådte sin
nye stilling 1. september 2007.
Ernæringseksperten Gunn-Elin Aa.
Bjørneboe er også kjent som tidligere
leder av Statens ernæringsråd. Og
som fotballtrener for sin sønn. Men
det er noen år siden nå.

«

–  Tidligere forskningsminister
Øystein Djupedal ble kjent for
uttalelsen om at universitetene
burde ta seg et «hvileskjær» etter
at han kuttet 274 millioner i
forskningsbudsjettet. Føler du at du
nå er kommet til et hvilehjem?
–  Nei, på ingen måte. Og med
6 000 universitetsansatte og 30 000
studenter er vi på størrelse med en
middels norsk by. Jeg tror tempoet
her er større enn i et akuttmottak!
–  Ja, universitetsfolk pleier ikke
akkurat å gå stille i dørene?
–  Nei, det er noe av dynamikken
(her trodde vi hun sa dynamitten),
sier Bjørneboe og iler til med ros av
så vel forskere, administratorer og
en rekke andre personellgrupper ved
Universitetet i Oslo.
–  Hva er det viktigste dere holder
på med akkurat nå?
–  Vi er i ferd med å innhente
innspill fra fakultetene om faglige
prioriteringer – hva vi er gode på, og
hva vi bør bli enda bedre på.
–  Mange er urolige for hva som
vil skje med universitetsfunksjonen
ved Oslo-sykehusene som følge av
Oslo-prosessen. Kan du nå berolige
for eksempel universitetsansatte ved
Aker universitetssykehus?
–  Det er noe vi må ta stilling til når
Helse Sør-Øst har lagt fram sin plan
for funksjonsfordeling. Den vil bli
førende for hva som skjer videre med
universitetsfunksjonene ved Oslosykehusene. Men vi er i god dialog
med Helse Sør-Øst, sier hun.

Mot Stjernø. Det såkalte Stjernøutvalget, ledet av professor, og
tidligere rektor Steinar Stjernø ved
Høgskolen i Oslo, har vakt mye
uro i sektoren, med sitt forslag
om å slå sammen høgskoler og
universiteter. Bjørneboe er en av dem
som nå arbeider med Universitetets
høringsuttalelse, og den går ikke
akkurat i Stjernøs retning, etter hva vi
skjønner.
–  Det må mer samhandling
til, men også økte bevilgninger.
Og det bør være et skille mellom
universiteter og høgskoler, alle kan
ikke være like. Omorganisering
løser intet alene og må ikke gå på
bekostning av toppforskningen - den
må vi satse enda mer på i en tid med
økt internasjonal konkurranse om
forskningsmidlene, sier Bjørneboe.
Skikkelige joggesko. Den spreke
universitetsdirektøren tar seg aller
helst en tur på beina når hun skal
kople av og samle krefter.
–  Du må ha skikkelige joggesko!
sier hun, og reklamerer for det nye
tilbudet ved universitetet, der de
ansatte nå kan drive fysisk fostring i
inntil 1 ½ time i uken og velge blant
en rekke populære aktivitetstilbud.
–  Er du fortsatt motstander av
pommes frites og potetchips?
–  Jeg har aldri vært motstander
av noen mat, jeg. Men jeg har
vært opptatt av å få folk til å
spise sunnere med mer frukt og
grønnsaker. Til et godt måltid mat
er kokte poteter fortsatt best, sier
universitetsdirektøren med ekte
lidenskap i stemmen. n

Omorganisering løser intet alene og må ikke gå på
bekostning av toppforskningen (…)
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