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SAMHANDLING
Samhandlingsreformen må innebære forplik-
telser, og det må ses nøye på prioriteringer.
Det spilte styrene i Oslo og Nordland lege- 
forening inn til departementet. Side  9

NY GENERALSEKRETÆR
– Foreningen skal være samlende for 
legene, for alle leger har en avgjørende 
rolle for pasientene. Det mener Geir Riise 
(53), som er ny generalsekretær.   Side 12

AMBULANSE- 
OPPDRAG 
ØKER 
STERKT 

– Økningen 
skjedde nesten 
umiddelbart etter 
Ali Farah-saken. 

Side 2–4

«
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TEMA   

Redsel for å gjøre feil blant ambulansesjåfører fører til 
økt press på tjenesten og Legevakten, forteller legevakts-
direktør Endre Sandvik. Journalen ser nærmere på 
ringvirkningene av ambulansesaken. 
Antall ambulanseoppdrag har økt 
med 40 prosent etter hendelsen 
i Sofienbergparken. –  Økningen 
skjedde nesten umiddelbart etter 
Ali Farah-saken, så det er en klar 
sammenheng, sier legevaktsdirektør 
Endre Sandvik. 

Legevakten har måttet legge om på 
sine rutiner som følge av økningen. 
Tidligere fikk alle ambulansepasienter 
automatisk hjelp med én gang. Nå 
prioriteres de på nytt ved ankomst, 
og flere må stille seg i vanlig kø. 
Sandvik mener at Ali Farah-saken har 
ført til at ambulansesjåfører er blitt 
mer redde for å gjøre feil.

Sjef for Ambulanseavdelingen ved 
Ullevål universitetssykehus (UUS), 
Bjørn Karr, vedgår at saken har med-
virket til økningen i ambulansebruk. 
I et oppslag i Aftenposten Aften i 
høst kunne det virke som om han 
benektet at dette hadde en sammen-
heng. Karr sier at avisen bare gjenga 
deler av det han uttalte.

–  Våre sjåfører er ikke upåvirket 
av en sak som får så kraftig negativt 

fokus i media. Hos oss snakker vi om 
en ny tidsregning; før og etter Sofien-
bergparken, sier Karr. Men han under-
streker at dette ikke er eneste årsak:

–  De siste årene har vi sett en 
generell økning i ambulanseoppdrag 
med en gjennomsnittsvekst på over 
fem prosent. Ambulanseavdelingen 
vil i år ha cirka 116 000 oppdrag, 
det vil si over 10 000 oppdrag i 
måneden. I tillegg til dette har vi 
foretatt en innskjerping i vårt prose-

AMBULANSESAKEN
 Ali Farah ble slått ned og alvorlig skadet av en yngre 

mann fra Ghana i Sofienbergparken 6. august 2007. 
 Mannen ble dømt til fengsel i Oslo tingrett. 
 Saken vakte stor medieoppmerksomhet i 2007 og 2008 

etter at ambulansesjåførene forlot den skadede Farah. 
Det oppstod også spekulasjoner om at det var rasisme 
som lå til grunn for deres oppførsel.

 Ambulansefolkene fikk i april 2008 advarsel fra Statens 
helsetilsyn for uforsvarlig virksomhet og ikke å ha gitt 
omsorgsfull hjelp.

 Debatten tok en ny vending etter at den ene av am-
bulansesjåførene, Erik Schjenken, stod fram med sin 
historie i A-magasinet i oktober 2008.

 Både myndighetenes, politikernes og pressens opptreden 
har vært diskutert i offentligheten og i ulike fora, bl.a. i  
Oslo Redaktørforening.

Kilder: Wikipedia.no 
www.aftenposten.no/amagasinet  

www.vartland.no

– VI SNAKKER OM EN NY TIDSREGNING; 
FØR OG ETTER SOFIENBERGPARKEN

Bjørn Karr, avdelingssjef Ambulanseavdelingen, UUS

dyreverk slik at terskelen for hvilke 
pasienter som skal vurderes av lege, er 
senket. Dette skjedde før hendelsen 
i Sofienbergparken. Bakgrunnen er 
blant annet Helsetilsynets uttalelser 
om at medisinske feilvurderinger 
svært ofte skyldes at man unnlater 
å bringe pasientene til nødvendig 
legeundersøkelse.

–  Dersom terskelen for å sende 
pasienter i ambulanse er senket, vil 
ikke dette kunne medføre at de som 
virkelig trenger ambulanse risikerer å 
ikke få det?

–  Nei. Ventetiden er kanskje blitt 
noe lenger, men vi har samtidig fått 
flere ambulanser. 

Både Karr og Sandvik er enige 
om at situasjonen ikke nødvendigvis 
er en endring til det verre. Sett 
fra pasientenes synspunkt betyr 
mer ambulansebruk økt service og 
sikkerhet. –  Kanskje lot vi pasienter i 
for stor grad bli hjemme tidligere, og 
at vi nå nærmer oss det nivået hvor vi 
burde være, sier Karr.

« Våre sjåfører er ikke 
upåvirket av en sak som 
får så kraftig negativt 
fokus i media.
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KRISTIN MACK TEMA

ENDRE SANDVIK
DIREKTØR VED LEGEVAKTEN 

–  Rasisme og dis-
kriminering er ikke 
noe stort problem 
på Legevakten. Men 
det har jo skjedd at 
våre leger med ikke-
vestlig bakgrunn 
har blitt sjikanert 
av nordmenn, og 
motsatt; at norske 
leger er blitt beskyldt 
for rasisme eller 

forskjellsbehandling på bakgrunn av 
hudfarge. Det er sykepleierne, mer 
enn legene som opplever rasisme-
anklager. De møter pasientene først 
og vurderer hastegrad. Dette opp-
leves nok som tøft. Faren for at de 
gir innvandrere høyere prioritet eller 
andre fordeler i redsel for rasisme-
stempelet, er selvfølgelig til stede. Vi 
har jobbet mye med bevisstgjøring og 
etiske retningslinjer det siste året, så 
jeg føler meg trygg på at dette skjer 
kun unntaksvis.

– VI SNAKKER OM EN NY TIDSREGNING; 
FØR OG ETTER SOFIENBERGPARKEN

Bjørn Karr, avdelingssjef Ambulanseavdelingen, UUS

Ambulansesaken utløste en omfattende debatt om rasisme i helsevesenet. Vi 
har spurt sentrale Oslo-leger om deres erfaring med rasisme i et stadig mer 
flerkulturelt helsevesen.

OSLO-LEGER OM RASISME
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JOHAN TORPER
BYDELSOVERLEGE  
I BYDEL STOVNER

–  Jeg har nok 
opplevd å bli kalt 
rasist i løpet av mine 
mange år som lege, 
men det er lenge 
mellom hver gang. 
Heller ikke andre 
leger i bydelen 
har vært plaget 
av beskyldninger 
om rasisme eller 
forskjellsbehandling. 

Jeg sier ikke at det ikke forekommer, 
men mitt inntrykk er at det skjer 
svært sjelden. 

NADIM LATIF
FASTLEGE OG ANNEN-
GENERASJONS-INNVANDRER

–  Jeg har ikke en 
eneste gang opplevd 
rasisme eller for-
skjellsbehandling, 
verken av mine 
norske pasienter 
eller kolleger. Fak-
tisk har enkelte nor-
ske pasienter sagt at 
de heller vil ha meg 
som lege enn en 
etnisk nordmann. 

Mange tenker nok at personer med 
flerkulturell bakgrunn som har klart 
å bli lege, må være ekstra dyktige. 
Jeg har et stort nettverk av venner 

og bekjente bestående av leger med 
ikke-vestlig opprinnelse som alle har 
samme erfaring som meg. Problemet 
er at de som står frem i media ikke 
snakker på vegne av majoriteten. 
Privat har det hendt at jeg har smakt 
på en viss skepsis, særlig når det 
gjelder barna. For eksempel at de 
ikke blir invitert i bursdagsselskaper 
eller man får inntrykk av at foreldre 
selekterer sine barns vennekrets fordi 
barn av ikke-norsk opprinnelse ikke 
er «gode nok». Noen ganger ville det 
vært fint også privat å kunne gå med 
et skilt der det stod «lege».

ERIK SKEI
TIDLIGERE LEGE VED 
LEGEVAKTEN, NÅ LEGE I 
SPESIALISERING VED A-HUS

–  Jeg registrerer at 
leger, inkludert meg 
selv, ofte opptrer 
noe annerledes 
overfor pasienter 
med ikke-vestlig 
bakgrunn. Dette er 
ikke nødvendigvis 
galt. Vi både må og 
skal behandle folk 
ulikt. Dette er en 
forutsetning dersom 

vi skal klare å ta hensyn til pasienters 
forskjellighet. Innvandrere har for 
eksempel en annerledes og ofte mer 
dramatiserende måte å kommunisere 
sykdom på. Jeg har sett tilfeller preget 
av manglende profesjonalitet i slike 
situasjoner, men om det er riktig å 
kalle det rasisme, er vanskeligere å 
bedømme. Uprofesjonalitet blant 
leger rammer også nordmenn. Selv 
har jeg aldri opplevd å bli kalt rasist. 
Jeg har også opplevd at innvandrere 
spesifikt ber om å få en norsk lege. 
Utenlandske leger tør kanskje i større 
grad å stille krav fordi de slipper å 
være redd for rasiststempelet.

Faktisk har enkelte 
norske pasienter sagt 
at de heller vil ha meg 
som lege enn en etnisk 
nordmann.

«
Jeg har også 
opplevd at 
innvandrere 
spesifikt ber 
om å få en 
norsk lege.

«

Foto:  
Knut G. Bjerva Foto:  

Kristin Mack

Foto:  
Ellen Lande Gossner

Foto:  
Finn Skogstad
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TEMA KRISTIN MACK / CHARLOTTE LUNDE

LDO fastslo at Farah ble diskriminert 
på grunn av etnisitet eller hudfarge, 
og at ambulansesjåførene brøt dis-
krimineringsloven. Statens helsetilsyn 
konkluderte med at det ikke var 
grunnlag for å tro at ambulanse-
sjåførene opptrådte rasistisk. LDO 
har fått kritikk for at de ikke lot 
ambulansesjåførene få sjansen til å 
forsvare seg og å motbevise anklagene 
før de konkluderte.

–  I ettertid har det vært rettet 
kritisk søkelys på medienes ensidige 

Ved UUS har mer enn hver femte 
pasient flerkulturell bakgrunn. Og 
pasientgruppen øker. Egne bydels-
møter for flerkulturelle pasienter 
i regi av UUS kan bli et av flere 
pilot-tiltak for å redusere presset 
på Legevakten. Sykehuset har nå 
tatt initiativ til et tettere samarbeid 
mellom Ullevål-spesialistene og 
primærhelsetjenesten. Et av tiltakene 
som har vært nevnt, er at spesialister 
sammen med allmennpraktikere 
informerer flerkulturelle på egne 
bydelsmøter. 

–  Med slike møter kan man 
for eksempel informere om hvor 
viktig det er å ha en fastlege, eller 
gi opplæring i konkrete medisinske 
problemstillinger som ernæring og 

FORESLÅR INFOMØTER 
OM HELSE FOR INNVANDRERE
Mange innvandrere forstår ikke fastlegeordningen og oppsøker i stedet 
Legevakten. Nå foreslås tiltak for å nå flerkulturelle grupper med informasjon om 
norsk helsetjeneste og helsespørsmål.

feber hos barn. Dette er kunnskap 
etniske nordmenn ofte er født og 
oppvokst med, men som ikke er en 
selvfølge for folk fra en annen kultur, 

sier seksjonsleder ved UUS, Anita 
Walsøe. 

–  Er dette noe dere gjør for å avlaste 
sykehuset? 

–  Nei, dette er noe vi gjør for å 
avlaste pasientene. Vårt initiativ 
springer ut fra et behov for å designe 
en helsetjeneste som alle grupper i 
befolkningen nyter godt av uavhengig 
av hvilket nivå det skjer på. Dette er 
et av flere tiltak som ledd i at UUS 
har søkt Helse- og omsorgsdeparte-
mentet om støtte til et pilotprosjekt 
som skal satse på likeverdige helse-
tjenester til flerkulturelle pasienter, 
sier Walsøe. 

Vårt initiativ springer 
ut fra et behov for å 
designe en helsetjeneste 
som alle grupper i befolk-
ningen nyter godt av uav-
hengig av hvilket nivå  
det skjer på.

«

vinkling av ambulansesaken. Har 
LDO endret syn på sin granskning 
og konklusjon i lys av dette?

–  Jeg finner det riktig å ikke kom-
mentere dette da LDO fortsatt har 
saken til behandling og vurderer 
hvorvidt ombudet skal omgjøre 
eller fastholde uttalelsen, og 
sende saken over til Likestillings- 
og diskrimineringsnemnda, 
sier likestillings- og diskrimi-
neringsombud, Beate Gangås. 

OMBUD FASTSLO DISKRIMINERING
Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) fastslo 
at Farah ble diskriminert. Statens helsetilsyn konkluderte 
motsatt. 

–  Vi har generelt lite av den type 
klagesaker og kan heller ikke se at 
det vi har hatt noen flere av dem i 
det siste. Det vi ser som en tendens 
i klagesaker fra innvandrere, er at 
mange kanskje har en generell mistro 

Hos Helsetilsynet i Oslo og Akershus er det ikke registrert noe økt omfang i antall 
saker med rasisme som tema.

til myndighetene, og derfor tror de 
må ha advokathjelp for å bli hørt. 
Det er med andre ord en uforholds-
messig stor andel i denne gruppen 
som bruker jurist. I helserettslige 
saker ser vi mye slett advokatarbeid 

og unødvendig pengebruk. Men vi 
har ikke hatt noen saker der vi har 
sett sykehusene bedrive forskjells-
behandling ut fra etnisitet, sier 
fylkeslege Petter Schou. 

HELSETILSYNET I OSLO: INGEN ØKNING I RASISMESAKER

Faksimile, 
A-magasinet, nr. 40,  
3. oktober 2008.
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Denne boka har som mål å gje eit 
oversyn over forsking om teori og 
praksis i ulike profesjonar. Redak-
tørane og dei fleste forfattarane er 
knytte til Senter for profesjonsstudiar 
ved Høgskolen i Oslo. Dette er eit av 
dei leiande forskingsmiljøa på dette 
området for tida.

Boka er ei samling av 25 sjølvstendige 
kapittel og ei grundig innleiing med 
23 ulike forfattarar. Ofte må ein vente 
seg noko ujamn struktur og kvalitet på 
tekstane i slike samlingar. Men denne 
boka er eit gledeleg unntak frå dette. 
Tekstane er jamt over velstrukturerte, 
påstandar og synspunkt godt 
underbygde, og språket flyt godt. 
Dette vitnar om godt redaksjonelt 
handtverk.

Boka er etter mi vurdering prega 
av eit samfunnsvitskapleg syn på 
profesjonsforskinga. Det er rimeleg-
vis heilt i orden. Det gir eit ytre, 
uavhengig og ganske nøkternt bilete 
av profesjonane sin posisjon i sosiale 
samanhengar. Men i den siste delen 
av boka som omhandlar allmenne 
teoretiske perspektiv på profesjonar 
kunne eg ha ønskt meg noko om 
profesjonane sine eigne sjølvbilete 
som teoretisk perspektiv i forskings-
samanheng. Mange av tekstane kjem 
med kritiske innspel til dømes mot 
profesjonane si evne til eigenkontroll. 
Dette er vel underbygde påstandar 
i og for seg, men kunne kanskje ha 
vore noko utfordra av synspunkt frå 
«innsida».

Som medisinar veit eg inderleg 
godt at eg her vil kunne bli møtt av 
eit motspørmål om å vise fram god 
forsking om den eigne profesjonen 
sitt sjølvbilete. Svaret på det er prob-
lematisk. Likevel vil eg hevde at det 
hadde styrkt boka om det hadde 
vore gjeve plass til slike drøftingar. 
Dei seinare åra har det ikkje minst 
her i landet til dømes kome mykje 
ny kunnskap frå forsking knytt til 
medisinaren si rolleforståing og 
utviklinga av legerolla i eit historisk 
perspektiv.

GRUNDIG OG GODT  
OM FORSKING PÅ PROFESJONAR

ANDERS MOLANDER OG LARS INGE TERUM 
PROFESJONSSTUDIER
444 sider
UNIVERSITETSFORLAGET 2008 
ISBN 978-82-15-00859-2
PRIS KR 499,-

Den ytre tilnærminga som dei fleste 
tekstane er prega av gjev mykje mat 
til tanken. Forfattarane maktar jamt 
over å få meg til å reflektere over eigen 
praksis som forvaltningsarbeidar. 
Det er eit subjektivt vitneprov om at 
tekstane presenterer modellar som 
er gyldige for arbeidet mitt. Nokre 
gonger blir den teoretiske tilnærminga 

litt grunn når forfattarane kjem 
utanfor sine kjerneområde. Ikkje 
minst kunne referansane til juridisk 
teoretisk litteratur vore noko meir 
djuptpløyande. Til dømes i kapittel 
10 skriv Grimen og Molander flott og 
oversiktleg om profesjon og skjønn. 
Til innhald og struktur har eg lite 
eller inkje å merke. Men klårtenkte 
norske juridiske forskarar, som til 
dømes Jan Fridthjof Bernt og Synne 
Sæther Mæhle, har gjennom dei 
seinare åra gjeve verdifulle tilskot til 
forståinga av skjønnsutøving som 
utfordring for forvaltninga. Referansar 
til arbeida deira hadde truleg ikkje ført 
til vesentlege endringar i det aktuelle 
kapitlet, men det hadde gjeve eit 
utvida ankerfeste for ein elles glim-
rande tekst.

Alt i alt – dette er ei bok som eg er 
viss på at eg kjem til å bruke som 
referansetekst i lange tider framover. 
Ho bør vere av interesse for alle som 
ønskjer å pusle med systematisk 
tenking om profesjonar og ikkje 
minst profesjonsbasert arbeid og 
skjønnsutøving. Men tekstane viser 
også at studiet av profesjonar har eit 
utviklingspotensiale som ekte tverr-
fagleg forskingsarena. 

Geir Sverre Braut
Statens helsetilsyn og  

Høgskolen Stord/Haugesund

JOURNALEN ANMELDER

Forfattarane maktar 
jamt over å få meg 
til å reflektere over 
eigen praksis som 
forvaltningsarbeidar.

«

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

ANNONSE
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Den norske legeforening.

STYRET

Oslo legeforening er bekymret! Vi 
er bekymret for om Det medisinske 
fakultet ved UiO i framtida vil kunne 
utdanne gode nok leger, og spesielt 
leger til allmennmedisinen.  Bak-
grunnen er at man igjen vil legge ned 
blant annet utplasseringsordningene 
i allmennmedisin og lokalsykehus i 
10. semester. Fakultetet har dårlig 
råd på grunn av underfinansiering 
i statsbudsjettene over tid. Den 
nominelle veksten dekker ikke vekst 
i lønninger, priser og pensjonskost-
nader i tilstrekkelig grad. Det er 
mulig disse elementene i studiet 
er kostbare. Dog ble studieplanen 
Oslo96 angivelig startet opp uten at 
rammebetingelsene ble endret.

Om man mener at studenter med 
litt gynekologi, litt obstetrikk, litt 
indremedisin etc. vil kunne fungere 
i allmennpraksis, er dette en utrolig 
devaluering av Norges største 
spesialitet. Det er mulig legen kan 
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SVEIN AARSETH 
Leder  
Oslo legeforening

fungere, men denne vil uomtvistelig 
fungere enda bedre om fakultetet 
systematisk tilfører studentene kunn-
skap fra allmennlegene om allmenn-
medisinen. Utplasseringsordningen i 
10. semester gir gode kunnskaper om 
samhandling mellom primærhelse-
tjenesten og spesialisthelsetjenesten.

Spesialisthelsetjenesten har de siste 
ti år hatt en formidabel vekst, og 
nesten alle nyutdannede leger har 
gått dit. I politiske og helsefaglige 
miljøer er det bred enighet om at 
nå må vi videreutvikle primærhelse-
tjenesten. Den amerikanske helse-
tjenesteforskeren Barbara Starfield 
kom med klar og direkte tale da hun 
29. oktober gjestet Primærmedisinsk 
uke: –  Sats på primærhelsetjenesten! 
Mens spesialisthelsetjenesten i hoved-
stadsområdet står overfor en enorm 
omstrukturering i kostnadseffektivi-
tetens navn, er det underlig om det 
største og eldste medisinske fakultetet 
i Norge tillates å foreslå en studieplan 
som ikke vektlegger det laveste effek-
tive omsorgsnivå for de aller fleste 
– nemlig primærhelsetjenesten.

Jeg oppfordrer fakultetsledelsen til å 
tenke nøye gjennom hvilke virke-
midler som er hensiktsmessige for å 
få økonomien i balanse og studiet til 
fortsatt å framstå med troverdighet. 

Mener fakultetsledelsen i Oslo at dersom man tilfører 
studentene litt gynekologi, litt obstetrikk, litt indremedisin 
etc, så vil de kunne fungere godt i allmennpraksis?

HOVEDSTADSPROSESSEN
De siste 18 månedene har vært 
preget av den såkalte Hovedstads-
prosessen. Når dette leses, har styret 
i Helse Sør-Øst RHF fattet sine styre-
vedtak som staker ut veien videre. Jan 
Bøhler, leder i Oslo Arbeiderparti, 
var invitert til Oslo legeforenings 
styremøte i slutten av oktober. Han 
uttrykte bekymring over at prosessene 
i stor grad skjer utenfor politikernes 
og folkets innsyn og kontroll. Han 
har selvfølgelig et poeng. Han var 
også opptatt av at de øvrige RHF-ene 
ønsker å benyttet den milliarden som 
angivelig skal spares, på hvert sitt 
sted.

Det er mulig å nå målene om bedre 
ressursutnyttelse og koordinering 
mellom det opprinnelige Helse Sør 
og Helse Øst. Det er også mulig å 
hente ut flere faglige og økonomiske 

gevinster. Men da må man glemme 
målet om at effektiviseringsgevinstene 
også må komme sykehus utenfor 
hovedstadsregionen til gode, med 
spesielt fokus på ytterkantene, som 
det heter i St.prp. nr. 44 (2006-
2007). Man må gå fram på en måte 
som tar vare på de gode fagmiljøene. 
Dette bør være mulig å få til, men 
det krever direkte involvering av de 
impliserte. Vi snakker om tjenester 
der man er helt avhengig av kompe-
tanse. Jo mer spesialisert, desto mer 
er denne kompetansen knyttet til 
enkeltpersoner og miljøer. De må 
man ta vare på dersom man skal 
komme styrket ut.

Omstilling koster, både i form av 
økonomiske ressurser, men også i 
form av redusert kapasitet under 
prosessen. 

« (…) en utrolig 
devaluering av Norges 
største spesialitet.
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RETTSLIGGJØRING
Samfunnet rettsliggjøres
Det er en nødvendighet
Det er blitt for komplisert
Kapitalismen må tøyles
Individet må beskyttes
Pasientene må ha rettigheter

Medisinen er intet unntak
Også den rettsliggjøres 
og også det er nødvendig
Målet er å øke sikkerheten
Det har det alltid vært
Men gjør den det?
Medisinen blir heller defensiv,  
dyrere og dårligere
Både fag og yrke må beskyttes.
Sykehus og leger sikrer seg  
gjennom omfattende undersøkelser
og behandlingsopplegg i grenseland 
mellom det nødvendige for pasienten  
og selvforsvar
Kravene om dokumentasjon  
blir stadig strengere 
De stjeler tid og kveler  
kontakten med pasientene
Fokuset på feil og forsikring fjerner legen 
fra pasienten
og tilliten, forutsetningen for vellykket  
resultat, svekkes

I USA flykter legene fra risikofagene
Nevrokirurgi, obstetrikk og intensivmedisin 
mangler rekrutter
Forsikringspremiene blir for dyre?  
Er det dit vi vil?
Vi ligger på hjul – og farten bare øker
Noen må stoppe opp og spørre;
Når er nok nok – og vel så det? 
Legene, juristene, (helse-)politikerne, alle?
Konsensus er vel for mye forlangt?
men en felles forståelse for problemene 
vil være et skritt på veien videre

Hvem tar utspillet?

SVERRE HALVORSEN

 SIDEBLIKK
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METTE RYAN FRA FORENINGEN

STREIKER 
FOR HVILETID

Uthvilt helsepersonell er viktig 
for pasientene. Akademikerne 
Helse frykter for kvaliteten på 
helsetilbudet til pasientene ved 
Lovisenberg Diakonale Sykehus, og 
helsepersonell må sikres forsvarlige 
hvilebestemmelser. Partene kom ikke 
til enighet om årets lønnsoppgjør ved 
sykehuset. Flere leger gikk derfor ut i 
streik fra 6. november.

Øyeblikkelig hjelp går som normalt, 
og tilbudet til barn, kreftpasienter 
eller psykisk syke blir ikke rammet. 
Akademikerne arbeider for å sikre at 

det er en forsvarlig streik som ikke 
setter liv i fare, var budskapet da Jour-
nalen gikk i trykken. 

President Torunn Janbu (til høyre) med appell under streiken på Lovisenberg. Deltagere fra Oslo legeforenings 
Trinn I-kurs på UUS 10. november viste solidaritet og støtte i lunsjpausen. Foto: Knut E. Braaten

Hovedkravene er:
• Sikre helsepersonellet 

forsvarlige hvilebestemmelser 
av hensyn til pasientene. 

• Etablere god seniorpolitikk 
som sikrer at eldre arbeids-
takere fortsatt kan stå i jobb. 

• En lønnsutvikling på linje med 
andre grupper i samfunnet.  

–  Tillitsvalgte må ha god oversikt over 
lover og avtaler, og arbeidsmiljøloven 
og arbeidstvistloven er viktige 
verktøy. God kontakt med 
hovedvernombud løser ofte mange 
problemer. Dette sa Svein Aarseth 
da han innledet til diskusjon 
under samarbeidsmøte mellom 
lokalforeningene i Nordland og Oslo 
i oktober. Når lokalforeningene er 
synlige i offentligheten og arbeider 
frem viktige saker, er de en kraftfull 
del av organisasjonen, mente han. 

TILLITSVALGTE  
I VIKTIGE ROLLER

– Lokalforeningene er en viktig 
del av støtteapparatet i tillitsvalgt-
arbeidet. Arbeidsmiljøutvalget 
på arbeidsplassen er ellers et godt 
verktøy, da dette er lovregulert på 
arbeidsgiversiden og gir forpliktelser. 
I primærhelsetjenesten har fastlegene 
allmennlegeutvalg. Dette bør brukes 
i større grad, både som vei inn mot 
de kommunale myndighetene og som 
faglig forum, sa Aarseth. 
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Vennligst la oss vise deg Plenarios funksjonalitet - Opplev noe nytt innen EPJ 

Du behøver ikke tro oss når vi sier at Plenario er en bedre løsning  -  Du kan be oss vise 
deg programmet. Du vil få se det mest moderne innen elektronisk pasientjournal og pasi-
ent-/klient- administrasjon.  
 
Vi kan vise deg mye nytt både medisinskfaglig og datafaglig. Nyheter som vi vet vil ha be-
tydning for din hverdag.  
 
Be oss om en demonstrasjon på ditt kontor.  
 
Du har ingenting å tape på litt oppdatering. 
 
 
  

 
infodoc as 
 
Infodoc as Bergen 
Dalhaugane 2, Bønes 
Postboks 43, Bønes 
5849 Bergen 
 
Infodoc as Oslo 
Kilenveien 45 
1366 Lysaker 
 
Telefon: +47 5552 6300 
Telefaks: +47 5552 6329 
E-post: post@infodoc.no 

A L L M E N N P R A K S I S — S P E S I A L I S T P R A K S I S — H E L S E S T A S J O N  

 

infodoc Plenario 
…  D i n e  k r a v  e r  v å r  g u i d e  

METTE RYAN FRA FORENINGEN

Hvordan bør ressurser kunne brukes til 
beste for Legeforeningen? Det diskuterte 
sekretariatsansatte i lokalforeningene på 

møtet i Henningsvær. Brev er sendt Lege-
foreningens sentralstyre med anmodning 
om teknisk støtte m. m. til lokalforenin-

gene. De sekretariatsansatte har dannet et 
nettverk, og har avtalt et nytt møte. 

Stykkprisfinansiering må utgå. Den gjør at det konkurreres om de samme 
pasientene på de fleste nivåer. Det sa styrene i Oslo legeforening og Nordland 
legeforening på samarbeidsmøte i Henningsvær 18.–20. september.

VIL HA BORT STYKKPRIS

Ellen B. Pedersen, statssekretær i 
Helse- og omsorgsdepartementet 
(HOD), deltok på møtet og orien-
terte om arbeidet i HODs prosjekt-
gruppe i den nye samhandlings-
reformen. Hun sa at man skal finne 
frem til systemer som juridisk og 
økonomisk sikrer samhandling som 
gjennomgående handlingsmønster 
i helsevesenet. –  Målet er mer til 
forebygging og mindre til reparas-
joner. Dette er en oppgradert måte å 
tenke helse i samfunnet, sa hun.

Under diskusjonen ble det blant 
annet stilt spørsmål om det er satt 
av ressurser til den store reformen. 
Noen mente at planene kan virke 
provoserende i kollisjon med virke-
ligheten. –  Regjeringen må si noe om 
hvem som skal ha behandling og hva 
man skal slutte å gjøre i helsevesenet, 

Regjeringen må si noe 
om hvem som skal ha 
behandling og hva man 
skal slutte å gjøre i 
helsevesenet.

«

DANNER NETTVERK

sa flere. Enkelte ytret at reformen må 
innebære forpliktelser, og at standard 
for helsepersonell på sykehjem må 
bedres betydelig. 

–  Stykkprisfinansiering må utgå, 
siden dette gjør at det konkurreres 
om de samme pasientene på de 
fleste nivåer, sa flere. Videre ble 
det bedt om at det må ses nøye på 
prioriteringsforskriftene. Samtidig ble 
det presisert at det er faglig umulig 
å prioritere og at det er et uløselig 
spørsmål om hvem som skal ta 
beslutninger. 

Pedersen ba om innspill fra 
møtedeltagerne til sitt videre arbeid 
i prosjektgruppen. Et notat med 
oppsummering fra møtet og med 
ytterligere tilbakemeldinger (se 
nettet) er sendt Pedersen med kopi 
til Legeforeningens sentralstyre. 

– Det er faglig umulig å prioritere, mente flere møtedeltagere. Foto: Lisbet Kongsvik

Pedersen har opplyst at hun ikke har 
spesielle kommentarer til dette.

På møtet deltok også lederne i Lege-
foreningens Regionsutvalg i Nord og 
Sør-Øst og konserntillitsvalgte fra 
begge regionene. 
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I DAG KAN VI GJØRE
M

ER

Den fi revalente  
vaksinen som skal 

beskytte mot  
livmorhalskreft*

– for bred beskyttelse 
og tidlig nytte

Livmorhalskreft*

Premaligne genitale lesjoner

• Livmorhalsen

 • Vulva

 • Vagina

Eksterne kjønnsvorter

Forårsaket av HPV 6,11,16 og 18**

NY indikasjon

*Relatert til HPV 16/18
**Norsk SPC 2008

 • Vulva

 • Vagina

Forårsaket av HPV 6,11,16 og 18**

Tlf: +47 67 50 50 20 - Fax: +47 67 50 50 21
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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 injek-
sjonsvæsker. Indikasjoner: Vaksine som skal forhindre premaligne genitale lesjoner 
(cervikale, i vulva og vaginale), cervixcancer og kjønnsvorter (condyloma acuminata) 
som har årsakssammenheng med humant papillomavirus (HPV) av typene 6, 11, 16 og 
18. Indikasjon er basert på effekt hos voksne kvinner 16-26 år og påvist immunogenisitet 
hos barn og ungdom 9-15 år. Beskyttelseseffekt er ikke undersøkt hos menn. Bruk av 
preparatet skal følge offentlige anbefalinger. Dosering: Primærvaksinasjon: 3 separate 
doser på 0,5 ml gis ved måned 0, 2 og 6. Ved 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 innen 1 år. Behovet for boosterdose er ikke klarlagt. Barn: <9 år: 
Ikke anbefalt pga. utilstrekkelig data vedrørende immunogenisitet, sikkerhet og effekt. 
Gis i.m., fortrinnsvis i overarmens deltamuskel eller i det øvre anterolaterale området 
på låret. Må ikke injiseres intravaskulært. Hverken subkutan eller intradermal admin-
istrering er undersøkt, og anbefales derfor ikke. Det anbefales å fullføre vaksinasjon-
splanen. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene. Ved symptomer 
på overfølsomhet, må det ikke gis flere doser. Vaksinering utsettes ved akutt, alvor-
lig febersykdom. Vaksinering er ikke kontraindisert ved mindre infeksjon, som en lett 
øvre luftveisinfeksjon eller lett feber. 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-type 6, 11, 16 og 18. Anbefalte forsiktighetsregler for beskyttelse 
mot seksuelt overførbare sykdommer må fortsatt følges. Beskytter ikke mot eksister-
ende HPV-infek-sjoner. Har ikke terapeutisk effekt og er derfor ikke indisert som behan-
dling av cervixcancer, høygradige cervix-, vulva- og vaginaldysplasi eller kjønnsvorter, 
eller for å hindre utvikling av andre etablerte HPV-relaterte lesjoner. Vaksinasjon er ikke 
erstatning for regelmessig screeningundersøkelse av cervix. Regelmessig screening iht. 
lokale anbefalinger er fortsatt viktig. Det foreligger ikke data om bruk ved svekket im-
munrespons. Personer med svekket immunrespons, uavhengig av årsak, kan ha redusert 
respons på vaksinen. Må gis med forsiktighet ved trombocytopeni eller annen koagu-
lasjonssykdom, fordi det etter i.m. injeksjon kan oppstå blødning hos disse pasientene. 
Varighet av beskyttelsen er ukjent. Vedvarende beskyttelseseffekt har vært påvist i 4,5 
år etter fullført primærvaksinasjon på 3 doser. Ingen sikkerhets-, immunogenisitets- eller 
effektivitetsdata støtter kombinasjon med andre HPV-vaksiner. Interaksjoner: Kan gis 
samtidig med hepatitt B-vaksine på annet injeksjonssted uten å forstyrre immunrespon-
sen på HPV-vaksinen. Andel personer som oppnådde et beskyttende nivå av anti-HB 
≥10 mIE/ml ble ikke påvirket, men anti-HBs geometriske middelverdititer var lavere 
når vaksinene ble gitt samtidig. Klinisk betydning er ukjent. Samtidig bruk med andre 
vaksiner er ikke undersøkt. Bruk av hormonelle prevensjonsmidler synes ikke å påvirke 
immunresponsen på preparatet. Graviditet/Amming: Overgang i placenta: Begren-
sede data indikerer ingen sikkerhetsrisiko. Bruk under graviditet anbefales imidlertid ikke, 
og vaksinering bør utsettes til etter fullført graviditet. Overgang i morsmelk: Kan gis til 
ammende. Bivirkninger: Svært vanlige (≥1/10): Øvrige: Erytem, smerte og hevelse 
på injeksjonsstedet, pyreksi. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Øvrige: Blåmerke og pruritus 
på injeksjonsstedet. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Hud: Urticaria. Svært sjeldne 
(<1/10 000), ukjent: Blod/lymfe: Lymfadenopati. Gastrointestinale: Kvalme, oppkast. 
Immunsystemet: Overfølsomhetsreaksjoner inkl. anafylaktiske/anafylaktoide reaks-
joner. Luftveier: Bronkospasme. Muskel-skjelettsystemet: Uspesifikk artritt/artropati. 
Nevrologiske: Guillain-Barrés syndrom, svimmelhet, hodepine, synkope. Overdoser-
ing/Forgiftning: Symptomer: Ved overdosering er bivirknings-profilen sammenlign-
bar med det som er observert ved anbefalte enkeltdoser. Egenskaper: Klassifisering: 
Rekombinant, adsorbert, ikke-infeksiøs fire-komponentvaksine med adjuvans, laget av 
høyrensede viruslignende partikler (VLP) fra hoved L1-kapsidproteinet hos HPV-type 6, 
11, 16 og 18. Produsert i gjærceller vha. rekombinant DNA-teknologi. VLP inneholder 
ikke virus-DNA og kan ikke infisere celler, reprodusere eller forårsake sykdom. Virkn-
ingsmekanisme: HPV infiserer bare mennesker, men dyreforsøk med analoge papillo-
mavirus antyder at L1 VLP-vaksiner beskytter ved å indusere en humoral immunrespons. 
Preparatet beskytter mot infeksjoner forårsaket av de fire HPV-typene i vaksinen. Det er 
ikke vist beskyttelse mot sykdom forårsaket av HPV-typer hos pasienter som er PCR- og/
eller antistoffpositive før vaksinering. Påvirker ikke utvikling av infeksjoner eller lidelser 
som er til stede ved vaksineringstidspunktet. Terapeutisk serumkonsentrasjon: Minimum 
beskyttende antistoffnivå er ikke identifisert. Innen 1 måned etter 3. dose er 99,9% an-
tistoffpositive mot HPV 6, 99,8% mot HPV 11 og HPV 16, og 99,6% mot HPV 18. Immu-
nogenisitet har sammenheng med alder og anti-HPV-nivåer ved måned 7 og er merkbart 
høyere hos pasienter <12 år enn hos eldre. Eksakt varighet av immunitet etter primær-
vaksinasjon med 3 doser er ikke fastslått. Bevis på immunologisk hukommelse ble sett 
hos vaksinerte personer som var antistoffpositive mot relevant HPV-type(r) før vaksiner-
ing. Vaksinerte som fikk en tilleggsdose 5 år etter vaksinasjon, viste en hurtig og kraftig 
antistoffrespons (tegn på immunologisk hukommelse) som var større enn anti-HPV ge-
ometrisk middelverdititer observert 1 måned etter den 3. dosen. Basert på immunogen-
isitetsammenligning kan en anta at vaksinen også har beskyttelseseffekt hos jenter 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. Lege-
midlet skal kastes dersom det inneholder partikler eller er misfarget. Bruk én av de vedlagte 
kanylene til vaksineringen. Passende kanyle velges ut i fra pasientens størrelse og vekt for å 
sikre i.m. injeksjon. Sikkerhetsmekanismen vil dekke kanylen etter injeksjon for å forhindre 
stikkskade. Kontakt med aktiveringstappene på sikkerhetsmekanismen må unngås for å 
sikre at plasthylsen ikke dekker kanylen for tidlig. Sørg for at luftbobler fjernes fra sprøyten 
før injeksjon. Må ikke blandes med andre legemidler. Destruksjon: Ubrukt legemiddel 
eller avfallsmateriale skal behandles iht. lokale krav. Pakninger og priser: Ferdigfylt 
sprøyte med sikkerhetsmekanisme og to kanyler: 0,5 ml kr 1181,10. 

Dato sist endret: 08.10.08
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SVEIN AARSETH FRA FORENINGEN

Linn Merete Brendefur 
ble vårt medlem nr. 
5000. Hun er 28 år 
og utdannet ved Uni-
versitetet i Bergen. 
Etter endt turnus i �or 
sommer har hun jobbet 
på Akuttpsykiatrisk av-
deling ved Lovisenberg 
Diakonale Sykehus. I 
skrivende stund er legene 

ved sykehuset i streik. 
Hun synes det er bra at 
hennes fagforening står 
på for bedre lønns- og 
arbeidsvilkår og støtter 
streiken 100 prosent. 
Ellers peker hun på 
nyttige medlemsfordeler 
som forsikringsordning, 
avtaler om banktjenester 
og Tidsskriftet. 

ÅRETS OSLOLEGE
Styret i Oslo legeforening ønsker å 
anerkjenne en kollega som har ut-
merket seg som tillitsvalgt og/eller 
gjennom sin faglige virksomhet har 
synliggjort legene og legerollen på 
en positiv måte. Derfor oppretter 
styret den årlige utmerkelsen 
«Oslolegen». Utmerkelse til Oslo-
legen 2008 deles ut på styrets 
julearrangement. 

Alle medlemmer kan komme med 
begrunnet forslag på kandidat til 
styret. Utmerkelsen som består 
av et diplom og et grafisk trykk, 
utdeles på årsmøtet etter vedtak i 
Oslo legeforenings styre. Frist for 
forslag til Oslolegen 2009 er  
31. mai 2009.

LÆRE AV FEIL?
«Kan vi lære av våre feil? 
Avviksmelding og kvalitetsutvikling 
i helsevesenet» var temaet på 
Tillitsvalgtforum 4. november. 
Referat fra møtet i Oslo lege-
forenings forum finner du på nett-
sidene under Tillitsvalgte.

BEHOV FOR  
STØTTEKOLLEGA?
Også leger opplever akutte 
livskriser som rusproblemer, 
sykdom, klage- og tilsynssaker 
eller problemer i arbeidet. Oslo 
legeforenings støttekollegaer er 
der for å hjelpe deg eller en lege 
du kjenner. Les mer om ordningen 
på Oslo legeforenings nettsider 
under Helsetjenester for leger.

NY MENTORSJEF
Marianne Sibel T. Bakken er 
oppnevnt av Norsk medisinstudent-
forening som ny mentoransvarlig 
for Oslo legeforenings mentor-
ordning. Ønsker du å bli mentor for 
studenter eller har du spørsmål i 
forbindelse med mentorordningen, 
ta kontakt per e-post:  
m.s.bakken@medisin.uio.no

MEDLEM NR. 5000

NOTISER

AKTIVITETER
JANUAR 2009
21. januar 
Styremøte i Legenes hus

30.–31. januar
Tillitsvalgtkurs Trinn I for 
primærhelsetjenesten
Tyrifjord Hotell

HJELP MOT UTBRENTHET
Rådgivning kan bidra til mindre 
utbrenthet blant leger og opprett-
holdelse av bedre arbeidsevne 
over tid. Rådgivningen ser ut til 
å være en del av en prosess for 
den enkelte lege til å ta initiativ til 
endringer på arbeidsplassen og i 
privatlivet.

Dette sier en studie som er et sam-
arbeidsprosjekt mellom Modum 
Bads forskningsinstitutt, Avdeling 
for atferdsfag ved UiO og Lege-
foreningens forskningsinstitutt. 
Se omtale, Tidsskr Nor Legeforen 
2008; 128. BMJ publiserte forsk-
ningsresultatene 12. november. 
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GEIR RIISE  
(F. 1955)

Foto:  
Newswire/ 
Gaute Ulvik 
Haugan

 Cand.med. Universitetet i Tromsø 1984
 Mastergrad i helseadministrasjon
 Ole Berg-kurset 
 Sentral i forbindelse med utarbeidelse 

av IA-avtalen
 Tidligere leder av Legeforeningens 

utvalg for alkohol/rusmiddelspørsmål 
 Sjeflege i Statoil-konsernet, sjeflege i 

NHO. Nå HMS-direktør i Posten

POSTLEGE-GENERALEN

–  Gratulerer med stillingen som ny 
generalsekretær i Legeforeningen!

–  Tusen takk for det, det er veldig 
hyggelig. Jeg var spent på avgjørelsen, 
og sentralstyret holdt kortene tett 
til brystet under prosessen. Jeg ble 
positivt overrasket da avgjørelsen falt 
på meg.

–   Hva er din motivasjon til å ta fatt 
på denne rollen?

–  Det er en utrolig spennende 
mulighet. Legeforeningen har 

flinke, kompetente medarbeidere 
og er viktig for samfunnet. Den 
troverdigheten Legeforeningen har 
i befolkningen, gjør rett og slett 
stillingen som generalsekretær til 
drømmejobben.

–   Du har vært næringslivsleder 
i 20 år. Hva blir den største 
omstillingen når du begynner som 
generalsekretær?

–  Jeg tror ikke at omstillingen 
behøver å bli så stor. Som i Posten 
eller NHO er det viktigste å være 
seg selv – å være til stede og være 
interessert i det som skjer. Slik jeg 
har vært som leder andre steder, 
vil jeg også være i Legeforeningen. 
Når det er sagt, blir det selvfølgelig 
mye å sette seg inn i. Jeg må lære 
menneskene og organisasjonen å 
kjenne, slik at jeg kan bidra til at 
kompetansen til sekretariatet blir 
utnyttet best mulig. – Og jeg gleder 
meg til å ta fatt og samarbeide nært 
med presidenten og sentralstyret, sier 
Riise.

–   Hvilke egenskaper må en 
generalsekretær ha?

–  Det aller viktigste er å være til 
stede, og et viktig verktøy er ganske 
enkelt to ører og en munn. Jeg må 
bruke den første tiden til å høre hva 
sekretariatet, tillitsvalgte, sentralstyret 
og ikke minst presidenten mener 
er viktig. Generalsekretæren må 
bidra til at det prioriteres riktig. 
Det er viktig å være tydelig på mål 
og tilbakemelding til de rundt seg. 

Min oppgave er blant annet å kjenne 
organisasjonen og bruke denne. 
Som teamleder har jeg ansvar for at 
sekretariatets samlede kompetanse 
blir utnyttet best mulig til fordel 
for foreningen, for legene og for 
pasientene. Jeg er også opptatt av at 
Legeforeningen skal være samlende 
for norske leger, fordi alle leger har en 
avgjørende rolle for pasientene – hver 
dag, og på hver sin måte, sier han. 

–   Hvordan skal du skape en 
samlende forening?

–  Legeforeningens ressursbruk må 
reflektere interessene til sentralstyret 
og medlemmene. Den posisjonen 
Legeforeningen har i dag, er på 
ingen måte selvsagt. Vi må hele 
tiden være bevisste på at vi er en 
viktig samfunnsaktør og kjempe for 
å beholde den rollen for å ivareta 
tilliten i befolkningen. Uten tillit hos 
pasientene, er legeyrket vanskelig. 
Jeg er vant til å pleie kundeforhold, 
og gode kundeforhold avgjør om du 
beholder tillit. 

–   Hva gleder du deg mest til i den 
nye jobben?

–  Jeg er nysgjerrig på mennesket og 
liker å bli kjent med nye mennesker. 
Jeg gleder meg til å bli kjent med 
sekretariatet og sentralstyret. 

«

Geir Riise ser på seg selv som en teamleder. –  De beste resultatene skapes når 
teamlederen byr på seg selv. Da vil andre også gjøre det, og det dannes grunnlag for 
et godt arbeidsmiljø som er forutsetningen for å kunne gjøre en god jobb, sier han. 

I FORBIFARTEN  LARS MARIERO

Den posisjonen Legeforeningen har i dag, er på ingen 
måte selvsagt. Vi må hele tiden være bevisste på at vi er 
en viktig samfunnsaktør og kjempe for å beholde den 
rollen for å ivareta tilliten i befolkningen.
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