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Den ene var allmennlegenes sinne i kjøl
vannet av Primærhelsemeldingen. Den
andre var den unisone enigheten om ikke
å svekke lokalsykehusenes akuttberedskap.
Og den tredje var at helseminister Bent
Høie (H) så usedvanlig godt ut.
Bent Høie har ikke hatt noen lett start som
helseminister. Han ble sittende med svarte
per i reservasjonssaken. Han fikk massiv
kritikk, blant annet fra Helse Sør-Øst
og OUS da han for ett år siden lanserte
forslaget om fritt behandlingsvalg sammen
med statsministeren. Det var før sykehus
striden mellom Molde og Kristiansund.
«Vi skal bygge pasientens helsevesen», sa en
engasjert Høie fra talerstolen under punktet
helsepolitisk debatt. «En drittpakke», sa den
tidligere lederen i Allmennlegeforeningen,
Trond Egil Hansen, da Primærhelsemeldin
gen ble behandlet like før. Og fra taler
stolen oppsummerte fastlege i Skien, Gisle
Roksund, noen av sine bekymringer:
• Pulverisering av ansvar
• Fragmentering av hele primærhelse
tjenesten
• En styrt avvikling av fastlegeordningen
Man skulle ikke gå mange korridormetre
for å treffe dem som tolket meldingens
forslag om primærhelseteam rundt pasienter
uten at fastlegene er med, som et forsøk på
å frata legene makt, og et angrep på fastlege
ordningen. Et slikt angrep, dersom det er
tilsiktet, og ikke minst tidspunktet det kom
mer på, kan skape andre problemer for Bent
Høie.
Overraskende nok stilte delegatene fra
de store sykehusene seg skulder ved skul
der med delegatene fra små sykehus og
primærhelsetjenesten i Utkant-Norge da
sykehusenes akuttfunksjoner ble debattert.
Høies argumentasjon om at utviklingen i
kirurgien nødvendiggjør en sentralisering,

slo ikke spesielt godt an. I stedet landet
Legeforeningen på at alle sykehus skal ha
både indremedisiner, kirurg og anestesilege i
døgnkontinuerlig vaktfunksjon.
Dersom helseministeren virkelig har ambi
sjoner om å endre lokalsykehuskartet, vil
det i Samhandlingsreformens ånd bli desto
viktigere å spille på lag med fastlegene. Noe
annet kan legge grobunnen for en god, gam
meldags profesjonsstrid. Fastlegenes dilemma
vil være at selv om de mener at de har rett vil
forsøkene på å få rett kunne fortone seg som
en kamp for å bevare egne posisjoner.
14. september er det Kommunevalg. Da
kommer også slaget om å gjenåpe Aker
sykehus, som et fullverdig lokalsykehus.
Forslaget er blitt brennhet Oslo-politikk etter
at Arbeiderpartiet med byrådslederkandidat
Raymond Johansen i spissen, helhjertet har
stilt seg bak det.
Litt senere kommer Bent Høies virkelige
svennestykke; en nasjonal sykehus- og
spesialisthelseplan. Den vil umulig kunne
gå særlig på tvers av kommunalminister
Jan Tore Sanners (H) sentraliseringsreform,
og da er Høie også i denne saken nærmest
garantert bråk, både med deler av opposi
sjonen, ulike folkeaksjoner, og med Lege
foreningen, som er bundet opp av sitt nye
akuttfunksjonsvedtak.
Bent Høie trenger ikke mer uro enn høyst
nødvendig. En måte å komme unna dette
på, er å røyke en nikotinfri fredspipe med
legepresidenten før valget. Å avskrive de mest
omstridte forslagene fra primærhelsemeldin
gen på kontoen for dårlig politisk håndverk,
kan bli en vinnersak for begge parter.
Helseministeren så godt ut på talerstolen.
Men for de færreste av oss er dette en varig
tilstand. Det har ikke minst helseministre
før ham fått erfare. 
@perhelgem

Flere inntrykk fra Landsstyremøtet, (#dnlflm)
kan du se se på www.facebook.com/fagbladetjournalen
og på www.twitter.com/journalen.
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Hjertetransplanterte
trues av legemiddelmangel
Både utfasing av gamle medikamenter til fordel
for nye, og mangel på legemidler som det ikke
finnes gode alternativer til, skaper problemer
for kardiolog Bjørn Bendz ved Rikshospitalet.
TEKST: PER HELGE MÅSEIDE I FOTO: PAAL AUDESTAD

Blant annet har pasienter med kunstige
hjerteventiler fått livstruende blodpropper.
Om lag fire ganger i året mottar Bendz
en epost av typen «Om fire dager kan
beholdningen av legemiddel x være slutt».
Hver gang tvinges han og kollegaene til
å øke beredskapen og planlegge for at
medikamentet plutselig er borte.
Hjertetransplanterte. På kardiologisk over
våkning på Rikshospitalet er 2900 pasien
ter innlagt i året. I tillegg til å behandle
«blålys-infarktene» som trenger utblok
king av hjertets kransarterier (perkutan
koronar intervensjon – PCI) eller akutt
medikamentell trombolyse, har avdelingen
landsfunksjon for hjertetransplantasjon.
Det siste innbefatter pasienter som enten
venter på, eller som har gjennomført, en
transplantasjon. De ekstremt syke pasien
tene informeres ikke om beredskapsplan
leggingen som foregår i kulissene i tilfelle
lageret av de livsnødvendige legemidlene
skulle bli tomt.
– Vi sier det selvsagt ikke til pasien
tene. De har det vanskelig nok fra før, sier
Bendz. Han er seksjonssleder ved kardiolo
gisk overvåkning, OUS, Rikshospitalet og i
tillegg førsteamanuensis ved UiO.
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Dårligere alternativer. E-postene som
Bendz mottar sirkulerer blant et fåtall
leger. Men om en situasjon med mulig
legemiddel-mangel er under oppseiling
inn i en helg blir det diskutert internt i
legekollegiet.
– Da må vi planlegge for å bruke noe
annet, selv om det vil føre til ulike ulemper
for pasienten, sier han.
Et av medikamentene som har ført til
økt beredskap, er nitroprussid (Niprid),
som gis som infusjon, og som brukes for å
redusere hjertets arbeid forut for en trans
plantasjon. Det finnes ingen fullgod erstat
ning for dette medikamentet, opplyser
Bendz. – Et alternativ er nitroglyserin. Det
kan kanskje brukes på sovende pasienter,
men hos våkne kan det gi kraftig hodepine.
Et annet problem er at pasienten vil utvikle
toleranse for medikamentet, sier han. Det
siste innebærer enkelt sagt at virkningen
avtar etter hvert som tiden går.
Et annet intensivmedikament som det
har vært leveringsproblemer på, er nor
adrenalin, som gir en kraftig karkonstrik
sjon og som brukes for å heve blodtrykket
hos intensivpasienter. Heller ikke dette
finnes det fullgode erstatninger for.
– Alternativet her er vasopressin, men

det er ikke så godt dokumentert, sier han.
Kontakter utlandet. Til nå har situasjo
nene med varslet leveringsmangel løst seg
i siste liten. I mellomtiden har det hendt at
Bendz har kontaktet kolleger i utlandet for
å se om disse har tilgang til medikamenter
som i nødsfall kan transporteres til Norge.
Til nå har heldigvis ikke dette vært nødven
dig, da situasjonene har løst seg underveis.
Nye medisiner fortrenger gamle. Et annet
problem for kardiologene er utfasing av
velbrukte og velkjente medikamenter til
fordel for nye. Det beste eksempelet er
byttet av digitoksin til digoksin, som førte

– Vi sier det selvsagt ikke til pasientene. De har det vanskelig nok fra før, sier kardiolog Bjørn Bendz.

til åtte dødsfall på grunn av feildoseringer
(se annen sak). Et annet er byttet fra det
blodfortynnende medikamentet warfarin
(Marevan), hos pasienter med atrieflimmer,
til nye tilsvarende medikamenter der pasi
enten ikke trenger å ta regelmessige blod
prøver (INR) for å måle den blodfortynnende
effekten. Disse byttene har i flere tilfeller ført
til konsekvenser for pasientene, spesielt hos
eldre og de med nyresvikt.
– De nye medikamentene har ikke indika
sjon for behandling av mekaniske hjerteven
tiler. Vi har sett livstruende ventiltromboser
fordi noen leger har forskrevet et av de nye
medikamentene i stedet for warfarin.

Kunstig etterspørsel. Man har visst lenge
at atrieflimmer gir økt risiko for hjerneslag,
og Bendz er ikke i tvil om at det økte foku
set på atrieflimmer i den senere tid er skapt
av legemiddelindustrien. Han kjøper ikke
argumentet om at de nye medikamentene
til bruk hos disse pasientene er bedre for
dem, fordi de slipper hyppige legebesøk
for å måle blodets koagluasjonstid (INR).
– Norge har vært i verdenstoppen på god
warfarin-behandling og jeg pleier å si at
marevan er et fantastisk legemiddel, nett
opp fordi vi kan måle effekten av det vi
gjør, sier han.
Hyper-selekterte grupper. Det finnes i

dag tre såkalte Xa- og trombin-hemmere
på det norske markedet, hvor av dabiga
traneteksilat, kjent under handelsnavnet
Pradaxa, kanskje er det mest kjente. Effek
ten er dokumentert gjennom store studier
og publisert i prestisjetunge medisinske
tidsskrift som The New England Journal
of Medicine. Problemet er at studiene er
gjort på det Bendz kaller «hyper-selekterte
grupper», i motsetning til den mer sam
mensatte pasientpopulasjonen som norske
leger står overfor. Dermed er relevansen
av disse studiene ikke nødvendigvis særlig
stor, opplyser han. – De nye medikamen
tene er meget gode, men individuell behan
dling er likevel essensielt, sier han. ■
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Problemet som øker år for år
Åtte pasienter døde da norske leger måtte bytte hjertemedisiner. Hverdagen
endret seg for rundt 13.000 pasienter. Problem med forsyningen av viktige
legemidler øker år for år. Nå håper Statens legemiddelverk at en rekke tiltak
skal forhindre at nye, alvorlige situasjoner oppstår.  
– Vi fryktet at det skulle bli verre enn det fak
tisk ble da vi gikk over fra digitoksin til digok
sin etter 2011, sier medisinsk fagdirektør i
Legemiddelverket, Steinar Madsen.
Den store utfordringen den gang var at nye
rutiner måtte innarbeides. Da det ble klart
at hjertepasienter måtte over på en ny type
legemidler, ble det blant annet satt i gang en
stor informasjonskampanje.
– Det er alltid risikabelt når man går over
fra én medisin til en annen. Dette er et kjent
problem, sier Madsen.

FOTO: STATENS LEGEMIDDELVERK

TRYGVE MONSEN
Legemiddelindustrien er både
problemet og løsningen, mener
Steinar Madsen, medisinsk fag
direktør i Legemiddelverket.

Flaskehalser. Nå viser det seg at det oppstår
flaskehalser for levering av riktig medisin i rett
tid til utsatte pasienter. – Det er et økende
problem, vi får stadig flere meldinger om at vi
mangler viktige legemidler, understreker han.
I løpet av årets tre første måneder er antallet
meldinger om manglende medisiner nesten
halvparten av hva det var i hele 2014.
– Allerede i 2008 fikk Legemiddelverket
34 meldinger om at det manglet medisiner
eller at innarbeidede medisiner var avregi
strert, dvs ikke lenger var tilgjengelige. I fjor
var det 112 slike meldinger. Ved utgangen av
første kvartal i år var antallet oppe i 52. Nor
ske myndigheter er klar over problemet. Men
foreløpig er det lite vi kan gjøre fra norsk side,
sier han.
Havner utenlands. Steinar Madsen under
streker at leveringsproblemene er sammen
satte. Løsningene er heller ikke alltid lett å
finne. Og det må tas opp på et internasjonalt
plan.
– Legemiddelindustrien er både problemet
og løsningen, sier Madsen.
En av utfordringene har vært at legemidler
har vært ganske rimelige i Norge. Dermed
har norske grossister vært fristet til å eksport
ere noe av det de mottatt. Det har gitt god
fortjeneste.
– Mange produsenter har ikke vært sær
lig tilfreds når de har oppdaget at legemidler
beregnet på det norske marked har dukket
opp i Frankrike, legger han til.
Mange frykter nå at det kan bli innført
kvoter for hvor store mengder det norske
helsevesenet skal få av visse medisiner.
– Det er viktig at vi sørger for at norske
pasienter er sikret nok medisin, sier Mad

sen. Han ser ikke det problematiske i at det
skjer en parallelleksport ut av Norge av noen
legemidler så lenge norske pasienter får sine
behov dekket.

sykehus rasjonere bruken av medisinen. Det
ble også mangel på erytromycin i 2012 fordi
etterspørselen ble tredoblet som følge av en
mykoplasmaepedimi.

Kostbar beredskap. For 20-25 år siden var
legemiddelberedskapen omfattende i Norge.
Det er en den ikke lenger. Det henger blant
annet sammen med at det koster mye å
opprettholde en omfattende beredskap. De
mest omtalte problemene gjelder blant annet
knappheten på anestesimiddelet tiopental,
bortfallet av digitoksin til hjertepasienter og
antibiotikumet erytromycin. Da det viste seg
at det ble mangel på tiopental i 2011, blant
annet på grunn av eksportforbud fordi det ble
brukt ved henrettelser i USA, måtte norske

Piller som pressmiddel? – Norge og Europa
har vært et fredelig hjørne. Nå produseres
mange legemidler i områder hvor det kan
oppstå uro, sier Madsen.
– Leveranser av legemidler kan være et godt
pressmiddel, men det har vi heldigvis ikke
opplevd, avslutter fagdirektør Steinar Madsen.
Det pågår nå et arbeid for å få til en nasjonal
legemiddelberedskap ved ulykker, katastrofer
og krisetilstander. Det skal også legges opp til
en beredskap ved langvarig forsyningssvikt. ■
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Ikke imponert over norske politikere
FOTO: LMI

Det ligger ingen bevisste handlinger
bak leveringsstopp på et legemiddel, sier
direktøren i Legemiddelindustriforeningen
(LMI), Karita Bekkemellem.

KRISTIN MACK-BORANDER

– Det er svært enkelt å forstå hva
produsentene ønsker seg, de er
opptatt av én ting, nemlig å få
medisiner ut til pasientene. Det
er jo det de lever av, det er det
som gir penger til å forske frem
nye legemidler. At medisiner
ikke kommer frem til kunden
rammer oss som legemiddel
produsenter, både økonomisk
og ved tap av omdømme. Ingen
har interesse av det.

Her står det en annonse
i papirutgaven.
Av hensyn til reklameregler,
er denne tatt ut av den
elektroniske utgaven.

– Hva er årsaken til at
medisiner ikke kommer frem
til pasienten?
– Årsakene er råstoffmangel eller
for få fabrikker. La oss si man
baserer produksjon av et lege
middel på én eller to fabrikker
og det skjer noe med disse, eller
med råvaretilgangen. Da blir
systemet sårbart. Det ikke bare
å la en annen produsent overta.
Det er et komplisert system med
strenge krav å forholde seg til.
Bekkemellom mener Norge
må bygge opp sin produksjons
kapasitet og produksjons
kompetanse til bruk i
krisesituasjoner, i tillegg til å
bedre samarbeidet nasjonene
i mellom. Men hun er ikke
imponert over myndighetenes
innsats.
– Jeg har jobbet med dette
i seks år nå og har gjentatte
ganger tatt opp viktigheten av
å tenke legemiddelberedskap på
alle nivå. Men jeg har ikke sett
den helt store interessen fra nor
ske politikere. Derfor er det fint
at tematikken nå settes på dag
sorden i EU, vi må jobbe inter
nasjonalt for å få gode løsninger.
– Dette er politikernes ansvar?
– Dette er et fellesansvar hvor
også industrien tar sin del. Et

«Utvalget Helse
Sør-Øst har nedsatt er et veldig
positivt og bra
tiltak. Det er viktig at våre medlemmer inviteres
inn, vi vil gjerne
gå i dialog med de
som har et
ansvar.»
KARITA BEKKEMELLEM

eksempel på det, er en situasjon
som inntraff for tre års tid siden.
Produsenten av en generisk
brystkreftmedisin klarte ikke å
levere, hvorpå den opprinnelige
produsenten kastet seg rundt og
tok opp igjen sin produksjon.
Det tok selvfølgelig noen uker,
men det stod ikke på viljen.
Skjer det noe med produksjonen
av et legemiddel, skal Statens
legemiddel
verk varsles umid
delbart. Men hvis myndighetene
beslutter en innkjøpsordning
hvor kun ett preparat er tilgjen
gelig for et helt pasientmarked,
sier det seg selv at det er et poli
tisk ansvar. Legemiddelpolitik
ken har alltid vært en viktig
del av helsepolitikken. Og så er
det nå engang slik at markeds
mekanismene styrer, det er en
konkurransesituasjon mellom
de ulike aktørene og Norge har
de laveste prisene på legemidler
i Europa, sier hun. ■

FOTO: RUNE THORSTEIN

Ved Sykehusapotekt i Oslo legges det mye arbeid i å finne alternative pakninger, alternative behandlinger og gi råd om forskrivning av medisiner.
– Det er viktig å sikre at alle pasientene får et så godt og sikkert tilbud som mulig, forteller farmasøyt Anne Markestad.

Samarbeider om legemiddel-mangel
Leveringsproblemene tvinger norske sykehus til et tettere samarbeid. Oslo
universitetssykehus er blitt «navet» som skal sikre leveransene i Helse Sør-Øst.
TRYGVE MONSEN

– Dette er en suksess. Det var definitivt
meget vellykket at OUS sammen med
Sykehusapoteket i Oslo (SAO) fikk ansva
ret for å overvåke og koordinere håndter
ing av legemiddel-mangel i sykehuset, sier
farmasøyt Anne Markestad, som jobber ved
SAO. Hun sitter også i styret for helseforeta
ket Sykehusapotekene i Helse Sør-Øst.
Økende leveringsvansker. Markestad bekrefter
det som de aller fleste har konstatert de siste
tre-fire årene. Det blir stadig vanskeligere å
sikre seg at alle får de medisinene de trenger.
– Fagtidsskrifter i USA har i flere år skrevet
om disse problemene, nå har de også kommet
til Norge og Europa. Leveringsproblemer er
et økende problem. Særlig gjelder dette for

sykehuslegemidler. Dette er noe vi opplever
overalt i Vesten, sier Markestad.
Kreftmedisiner. Leveranser av viktige
medisiner er ustabile. Det gjelder blant
annet kreftlegemidler som ikke lenger har
patent. Sykehusene får noen ganger ikke
levert medisiner som de trenger.
– Vi jobber hele tiden for å sikre leveran
sene. Vi overvåker markedene og er i dialog
med, og i nær kontakt med, leverandørene,
grossistene og Legemiddelverket for å finne
alternativer til medisinene vi mangler, legger
hun til.
Det krever mye arbeid med å få leverin
gene til å gå på skinner.
– Vi må finne alternative pakninger,
alternative behandlinger og gi råd om for
skrivning av medisiner. Det er viktig å sikre

at alle pasientene får et så godt og sikkert
tilbud som mulig. Når vi velger alternative
pakninger eller alternative produkter må vi
også vurdere mulig effekt på pasientsikker
heten, sier Markestad.
Deler informasjon. Det er nå et utstrakt
samarbeid mellom leger, farmasøyter og
økonomer for å få til en bedre distribusjon
av legemidlene.
– Vi trenger ikke at 21 fagmiljøer over
hele landet tar kontakt med grossiter, pro
dusenter og myndigheter. Den informa
sjonen vi innhenter, deler vi med hele
landet. Ved OUS har vi nok fagfolk til å få
oversikten. Og vi er opptatt av å dele den
informasjonen vi har med alle andre. Det er
viktig når vi ser at problemene øker. ■
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Mange liv kan reddes

FAKTA
LEGEMIDDELBEREDSKAP

Seks millioner liv kan reddes innen 2017 hvis
fattige land sikres tilgang til 13 livsviktige
medisiner for kvinner og barn. Det håper i alle fall
statssekretær Ceclie Brein-Karlsen (FrP) i Helseog omsorgsdepartementet (HOD).
Departementet la i mai frem den såkalte
Legemiddelmeldingen hvor man blant
annet behandler beredskapen når det gjelder
legemidler i Norge. Pasienter skal ha sikker
tilgang til effektive legemidler, uavhengig av
betalingsevne.
Statssekretær Brein-Karlsen er imidler
tid meget klar over at sikker tilgang på
legemidler er svært usikker i andre deler av
verden. Nå sier hun at mye må gjøres også
utenfor landets grenser.
– Sammen med Nigeria hadde Norge en
lederrolle i FNs kommisjon for livreddende
medisiner. Vi ønsker å sikre tilgang til livs
viktige medisiner til nettopp kvinner og
barn i lavinntekstland, sier Brein-Karlsen.

– Hva kan gjøres for å bedre leveringssikkerheten av legemidler her i Norge?
– Vi har blant annet fra 1. januar i år gitt
helseforetakene i oppdrag å overta bereds
kapssikringen av legemidler som benyttes
i spesialisthelsetjenesten. Nå har vi også
på høring en ny beredskapsløsning ved at
legemiddelgrossistene pålegges lagerhold

JOURNALEN NR 2 I 2015

•
•
•

Flere tiltak for bedre legemiddelberedskap skisseres i Stortingsmelding nr. 28,
den såkalte Legemiddelmeldingen, mener
statssekretær Cecilie Brein-Karlsen.

for visse legemidler i primærhelsetjenesten.
Vi håper å gjennomføre dette fra 1. januar
2016, sier hun.
Men det må et omfattende arbeid til for
å redusere problemene som oppstår når det
er svikt i leveringen av medisiner.
– God samhandling mellom etater og
aktører er viktig. Derfor er det etablert en
Nasjonal legemiddelberedskapskomité for å
få på plass gode, felles rutiner. Vi mener at
løsningene vi foreslår, kommer til å innbære
klarere ansvarsforhold og gi større lever
ingssikkerhet. ■

Her står det en annonse
i papirutgaven.
Av hensyn til reklameregler,
er denne tatt ut av den
elektroniske utgaven.
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– Tar Norge ansvar for å sørge for at fattige
land får grunnleggende medisiner til en
lavere pris?
– Ja, Norge legger mye ressurser og innsats
i global helse. Vi gir store bidrag til et såkalt
globalt trustfond og til bilaterale prosjekter
som en oppfølging til arbeidet i FN-kom
misjonens arbeid. Denne innsatsen er bereg
net til å kunne redde seks millioner liv innen
2017, sier hun.

• Apotekene har plikt til å forhandle

•
•

•

alle legemidler som er tillatt solgt i
landet.
De regionale helseforetakene fikk
i 2014 i oppdrag å ta over bered
skapssikringen av legemidler som
benyttes i spesialisthelsetjenesten
fra 1. januar 2015. Samtidig ble det
nasjonale lageret, som ble forvaltet
av Helsedirektoratet avviklet.
Folkehelseinstituttet har ansvar
for vaksineforsyning, og har bered
skapsansvar for vaksiner, immunglobuliner og sera i henhold til
smittevernloven.
Grossistene har leveringsplikt til alle
apotek for de legemidler de fører
innen 24 timer. I områder med vanskelige kommunikasjonsforhold er
kravet levering innen 48 timer.
Helsedirektoratet opprettet i 2014
en legemiddelberedskapskomité
og forlenget avtalen med Norsk
Medisinaldepot om beredskapslager
av legemidler for primærhelsetjenes
ten ut 2015, men har anbefalt at
ordningen avvikles og erstattes av
et krav til legemiddelgrossistene om
legemiddelberedskap.
Legemiddelfirmaene har ingen plikt
til å levere legemidler, men de skal
informere Statens legemiddelverk
om alle tilfeller av avbrudd i lege–
middelforsyningen.
Norsk Medisinaldepot har avtale
om beredskapslager av legemidler
for primærhelsetjenesten ut 2015,
men Helsedirektoratet har anbefalt
at ordningen avvikles og erstattes av
et krav til legemiddelgrossistene om
legemiddelberedskap.
Statens legemiddelverk har fått i
oppdrag å utrede hvordan beredskapssikring av legemidler for
primærhelsetjenesten kan ivaretas.
Kilde: Legemiddelmeldingen
(Meld. St. 28. (2014-15)).

Her står det en annonse
i papirutgaven.
Av hensyn til reklameregler,
er denne tatt ut av den
elektroniske utgaven.
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Klar til innsats

Marit Hermansen er klar til å overta som legepresident 1. september. Hun er i første
omgang valgt for to år.

KRISTIN MACK-BORANDER

Å sikre trygge og gode arbeidsvilkår for
yngre kolleger, sikre en god sykehusstruk
tur over hele landet, utvikle fastlegeord
ningen og synliggjøre de fagmedisinske
foreningene – det er noen av sakene
påtroppende president i Legeforeningen,
Marit Hermansen, ønsker å jobbe med.
– Og så vil vi jobbe med Legeforenin
gens rolle i spesialistutdanningen. Det
knytter seg stor spenning til dette. Helse
direktoratet ønsker å overta denne opp
gaven, og har til dels allerede gjort det.
Men en slik løsning, hvor myndighetene
innehar både ansvaret for utdanningen og
kontrollen av den, er uheldig.
– Du sier du vil synliggjøre de fagmedisinske foreningene. Hvordan skal dette
gjøres?
– De fagmedisinske foreningene utgjør en
stor og viktig del av foreningens arbeid.
Jeg ønsker at legeforeningen i større grad
kan bli en myndighetsuavhengig aktør og
at Helsedirektoratet øker samarbeidet med
de fagmedisinske foreningene. I dag kan
Helsedirektoratet søke råd ved å plukke
fagpersoner helt tilfeldig. Dette er lite gun
stig. Vi ønsker for eksempel at Helsedirek
toratet henvender seg til lederen i de ulike
fagmedisinske foreningene som så rekrut
terer de best egnede fagpersoner. Lederne
er demokratisk valgt og kjenner faget og
medlemmene godt.
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«Jeg føler at jeg kjenner
organisasjonen godt og
opplever at jeg har bred
støtte.»
– Medlemsavgiften er opp mot ti tusen
kroner i året. Hva tror du medlemmene
føler at de får igjen?
– Legeforeningen er en fagforening med
et ekstremt høyt medlemstall, nesten 97
prosent. Jeg tror medlemmene opplever
at vi er gode i forhandlinger og en tydelig
faglig aktør, i tillegg til de mer regulære
medlemsfordelene. Tidsskriftet er vel
det mest konkrete uttrykk for hva de får
igjen. Det betyr mye for mange ved at
det styrker tilhørighetsfølelsen og yrkes
identiteten.
– Du har bakgrunn fra å lede Norsk
forening for allmennmedisin og fra
Sentralstyret, men hvilken erfaring har
du med forhandlinger?
– Jeg har også deltatt i forhandlinger,
både direkte og i forarbeidene. Og er det
noe denne foreningen besitter, så er det
folk med lang erfaring fra akkurat dette.
Jeg føler at jeg kjenner organisasjonen
godt og opplever at jeg har bred støtte.
Og en president styrer heldigvis ikke
alene. ■

Lars Moe

11.11. 1932 – 13.4.2015
Lege Lars Moe
døde etter kort tids
sykdom 13. april.
Han var utdannet
i Bristol, hadde i
tillegg sosialøko
nomisk utdanning
og startet allmenn
praksis på Man
glerud etter endt
turnustjeneste.
Alle som møtte Lars
vil huske ham som høflig, korrekt, oftest
rett på sak, hardt arbeidende, pålitelig,
sporty, opptatt av familien: en gentleman!
Han kunne virke noe bestemt, men møtte
sine pasienter med interesse og empati.
Som kollega ble han en rådgiver i alle livets
utfordringer og han veiledet og trøstet i
vanskelige situasjoner.
På kontoret fikk kollegene høre om
hans kjærlighet til kona Sidsel, barna og
barnebarna og vi fikk se hvor mye tid
og interesse han la ned i sitt arbeid for
pasientene. Lars var oppriktig glad i faget
og opptatt av pasientene på en måte som
vitnet om raushet og et varmt hjerte. Han
stilte opp som vikar for kontorets leger og
var skolelege helt til de senere år.
Lars var sparsom på den gamle måten;
hadde med matpakke på jobb, reiste ikke
på utenlandsferier, var ikke ofte på restau
rant, men han var glad i livet og morali
serte ikke over de som valgte annerledes.
Han spilte tennis, kjørte Golf og dro på
hytta. Det var ikke noe pompøst over Lars,
han foretrakk det enkle livet.
Som tillitsvalgt la Lars ned et bety
delig arbeid for kolleger. Han ledet Oslo
legeforening i fire år fram til 1991, satt
i Legeforeningens landsstyre og startet i
1990 Oslo legeforenings medlemsblad
Journalen, som med tiden er blitt en redak
sjonelt uavhengig helsepolitisk stemme.
Lars har alltid nytt stor respekt blant
leger og tillitsvalgte og det har alltid vært
en glede å møte ham og høre hans råd og
kommentarer til dagsaktuelle saker. Han
var en selvfølgelig kandidat da «Årets Oslolege» for første gang ble kåret i 2008.
Våre tanker går til barna og deres familier.
Vi lyser fred over Lars Moe sitt minne.
Harald Eik Løvland, kollega på Manglerud
Per Helge Måseide, redaktør Journalen
Svein Aarseth, leder Oslo legeforening.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

JOURNALEN I NYHETENE:

meT

med valg og foredrag i Oslo legeforening

ONSDAG 26. AUGUST 2015 KL. 18:00.
i kantinen i Legenes hus, Akersgata 2, Oslo
(inngang fra Christiania Torv)

SAKLISTE:
1. Godkjenning av innkalling.
2. Valg av møteleder og
tellekomité.
3. Godkjenning av saksliste.
4. Styrets beretning og
beretning fra kurskomité.
5. Aktivitetsregnskap for 2014.
6. Forslag til aktivitetsbudsjett
for 2016 (herunder
kontingent, fastsettelse av
honorar for leder, nestleder,
redaktør av Journalen, leder

av kurskomitè og satser for
frikjøp/praksiskompensasjon).
7. Valg for perioden 1.9.2015 –
31.8.2017 (styreleder, 2 fritt
valgte med vara, kurskomitè,
valgkomite, redaktør og
revisor).
8. Tildeling av signatur og
prokura (leder, nestleder,
konsulent og sekretær hver
for seg).
9. Utdeling av utmerkelsen
«Årets Oslo-lege».
Forslag som skal behandles på årsmøtet må være styret i hende senest
åtte uker før møtet.
Etter årsmøtet blir det enkel bevertning før foredrag kl. 19:30

«Ytringsfrihet og ytringskultur»
v/postdoc Anine Kierulf, Senter for menneskerettigheter, jur.fak., UiO

Det bes om påmelding innen
20. august til unni.broter@legeforeningen.no

Temasaken i forrige
nummer om leger som
sier i fra, ble sitert blant
annet av redaktør Harald
Stanghelle i Aftenposten
og av Sven Egil Omdal
i Stavanger Aftenblad og
i Bergens Tidende.
Flere av sakene ble
hyppig lest og delt på
nett og i sosiale medier.

Her står det en annonse
i papirutgaven.
Av hensyn til reklameregler,
er denne tatt ut av den
elektroniske utgaven.
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Én dose passer ikke alle
Noen ganger kan det være lurt å sjekke hvor mye av legemidlet som
er i blodet til pasienten, sier klinisk farmakolog Andreas Austgulen Westin.
– Det handler om å ha kontroll over den
legemiddelbehandlingen pasienten får, både
med tanke på om pasienten tar behandlingen
i det hele tatt (compliance), om serumkon
sentrasjonen er innenfor ønsket område, og
om konsentrasjonen samsvarer med den dosen
pasienten bruker, sier Austgulen Westin ved St.
Olavs Hospital i Trondheim.
Han forteller at legemiddelkonsentrasjonen
i pasientens serum kan påvirkes av mange fak
torer, som for eksempel nyresvikt, genetiske
faktorer, alder, annen medikasjon og mye mer.
– Aller viktigst er å kontrollere konsen
trasjonen av legemidler med smale terapeu
tiske vindu, altså der det er kort avstand
mellom uvirksomme og toksiske nivå. Dette
gjelder for eksempel litium, digitalisglykosider,
aminoglykosider, trisykliske antidepressiva,
ciklosporin og flere antiepileptika.
Tilpasse dosen. Men også for legemidler der
det ikke finnes klart definerte terapeutiske
områder kan det være nyttig å måle serum
konsentrasjoner, fordi prøvesvaret kan hjelpe
behandleren å tilpasse dosen til den enkelte
pasienten.
– Et eksempel er når pasienten står på
maksimalt anbefalte døgndose av et antipsyko
tikum. Dersom pasienten ikke har tilstrekkelig
effekt kan det være aktuelt å måle serumkon
sentrasjonen. En høy konsentrasjon kan tale
for at man bør vurdere å skifte til et annet
legemiddel, mens en lav konsentrasjon kan tale
for at legemidlet fortsatt ikke er tilstrekkelig
utprøvd, og at en doseøkning kan være aktuelt.
Kanskje kan grunnen være hurtig legemiddel
metabolisme, og noen ganger kan det være
aktuelt å teste for dette også. Eller kanskje kan
den lave serumkonsentrasjonsmålingen være
en inngangsport til en dialog om etterlevelse,
foreslår Westin.
– Og apropos etterlevelse: I fremtiden kan
det også bli aktuelt å utvikle et analysetilbud
for legemidler som vi tradisjonelt ikke har
pleid å måle i Norge, men der etterlevelse er
viktig. Dette gjelder for eksempel statiner, anti
diabetika og antihypertensiva. Flere studier har
nemlig pekt på at mange tilfeller av «behan
dlingsresistent hypertensjon» i realiteten skyl
des sviktende compliance.
Øyeblikkelig hjelp-analyser. Ved forgiftninger
er det også aktuelt å måle legemiddelkonsen
trasjoner. Utfordringen her er imidlertid at
serumkonsentrasjonsmålingene stort sett tar
så lang tid å utføre at svarene ofte ikke får noen
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FAKTA
Nyttig informasjon for
leger i Oslo-området
• Legemiddel-, doping-, og rusmiddel
analyser utført ved Avdeling for
farmakologi ved OUS (inkl. SSE):
http://www.oslo-universitetssykehus.no/
omoss_/avdelinger_/farmakologi_/Sider/
legemiddelanalyser.aspx
Vakttelefon lege
(kl.8.00-15.00 alle hverdager): 480 16 274
• Legemiddelanalyser utført ved Diakonhjemmet senter for psykofarmakologi:
http://diakonhjemmetsykehus.no/#!/
psykisk/forside/Helsepersonell/senter-forpsykofarmakologi-sfp

pasienten bruker et legemiddel med mis
brukspotensiale, og man ønsker å vurdere om
konsentrasjonen i pasientens blod samsvarer
med den dosen pasienten får forskrevet.
– For metadon vet vi blant annet at videre
salg forekommer, og lav serumkonsentrasjon
kan noen ganger underbygge mistanke i slik
retning.

Rett prøvetaking. Westin sier det er viktigere
å ta prøven på rett måte, enn at man tar flere
prøver.
– En eneste prøve tatt på rett måte,
• Lenke til Legemiddelhåndboka: http://
kan erstatte 20 tatt på feil måte. Med rett
legemiddelhandboka.no/Generelle/159224
måte mener jeg da at pasienten møter
medikamentfastende, og helst også etter
at konsentrasjonslikevekt (steady state) er
behandlingsmessig betydning for den akutte inntruffet etter oppstart/doseendring.
situasjonen.
Hvor ofte man skal måle deretter avhenger
– En pasient som har inntatt mange tablet av den kliniske situasjonen. Dersom det ikke
ter av for eksempel et SSRI på lørdag natt er foreligger interkurrent sykdom, organsvikt,
som regel ferdig diagnostisert og behandlet, interagerende komedikasjon eller bivirkninger
kanskje til og med utskrevet, når prøvesvaret trenger man kanskje ikke måle igjen i det hele
vårt foreligger på mandagen. Men for noen tatt.
spesielt toksiske substanser der det også er
– Dersom man mistenker at konsen
mulig med intervensjon (dialyse eller anti trasjonen kan ha endret seg som ledd i de
dot) kan det ofte rekvireres øyeblikkelig hjelp- nevnte punktene, eller i situasjoner der det er
analyser. Dette gjelder for eksempel litium, svært viktig at man opprettholder serumkon
etylenglykol og metanol, forklarer han.
sentrasjon innenfor et smalt område kan det
Til misbruksdiagnostikk brukes i hovedsak være lurt å foreta regelmessige målinger, der
urin, men også hår og spytt. Likevel har også intervallet kan tilpasses stabiliteten i det klini
serum-prøver en plass, for eksempel dersom ske bildet, sier Andreas Austgulen Westin. ■
• Lenke til ny nasjonal farmakologiportal
(under oppbygging):
www.farmakologiportalen.no

K RONIK K

Nye apotektjenester er god medisin
Apotek-farmasøyter bør i større grad veilede pasienter og levere ut
medisiner som i dag er reseptpliktige, skriver kronikkforfatterne.

D

a den nye legemiddelmeldin
gen nylig ble presentert, 10 år
etter den forrige, var mange
spente på hva som sto på
resepten. Meldingen tar til orde for bedre
bruk av farmasøytens kompetanse og fores
lår nye apotektjenester. Forskning på effekt
av apotektjenester pågår i Norge, og ser vi
til andre land så finnes det klare holde
punkter for at dette er god medisin.
Meldingen har tre konkrete forslag til nye
apotektjenester: Oppstartsveiledning i
apotek (Medisinstart), standardisert veiled
ningstjeneste for astma og kols-pasienter og
farmasøytutlevering.
Medisinstart er en tjeneste for pasienter
som skal starte på langvarig legemiddel
behandling. Pasientene får to oppfølgings
samtaler med farmasøyt i løpet av de fem
første ukene etter oppstart. Hensikten er
å øke etterlevelsen ved å styrke pasientens
trygghet ved behandlingen, og motivasjon
til å ta legemidlene som forskrevet. For
tiden pågår det en randomisert kontrollert
studie i 67 norske apotek, og 1500 pasien
ter er inkludert i studien.
I legemiddelmeldingen legges det opp til
at Medisinstart kan innføres som nasjonal
tjeneste i apotek om resultatene fra studien
tilsier det. Resultatene fra studien vil fore
ligge i 2016. En tilsvarende tjeneste, New
Medicine Service, ble innført i engelske
apotek i 2011. Engelske helsemyndigheter
finansierer denne tjenesten med 55 mil
lioner pund årlig. Legene kan henvise pasi
enter til denne tjenesten. En randomisert
kontrollert studie har vist at den gir en
signifikant økning i etterlevelse, og at tjen
esten er samfunnsøkonomisk lønnsom.
Pasienter med astma og kols er en gruppe
med et særlig stort informasjonsbehov.
Det er dokumentert at 40-50 prosent av
dem har dårlig etterlevelse av behandlin

er reseptpliktige. Reseptfrie legemidler der
man ser behov for en bedre oppfølging av
bruken kan også være aktuelle.

RAGNAR HOVLAND, Cand. pharm/ ph.d
og ELIN RUGNES ANDERSEN, Cand.
pharm, Apokus (Apotekenes kompetanse–
og utviklingssenter)

gen. I legemiddelmeldingen foreslås en
standardisert veiledningstjeneste fra apo
tekfarmasøyter. I Danmark har man hatt
en slik tjeneste
på apotekene siden 2004; «Tjek på inha
lation». Sertifiserte apotekfarmasøyter
sjekker pasientens inhalasjonsteknikk, og
gir tilpasset veiledning. En randomisert
kontrollert studie på en lignende tjen
este for astmapasienter i Spania viser økt
etterlevelse og bedre kontrollert astma for
intervensjonsgruppen.
Farmasøytutlevering foreslås for å sikre
bedre og enklere tilgang til utvalgte
legemidler, samt å frigjøre ressurser hos
fastlegen. Farmasøytutlevering er basert på
«Pharmacist Only Medicine», en ordning
som i dag finnes i England, Australia og
New Zealand. Dette innebærer å innføre
en tredje kategori av legemidler, mellom
de reseptpliktige og de reseptfrie;
farmasøytpliktige legemidler. Legemidlene
kan utleveres av farmasøyt, forutsatt at
pasienten oppfyller forhåndsdefinerte
kriterier og at kvalitetssikret, standardisert
informasjon gis. Denne kategorien trenger
ikke bare å bestå av legemidler som i dag

VIL DU SKRIVE KRONIKK? Den skal være på 4500 tegn og
leveres med portrett av forfatteren. Kommentar/leserinnlegg skal være
på 2500 tegn. Ta kontakt med redaktør Per Helge Måseide (se kolofon
s. 3). Kronikker som kommer på trykk honoreres med en boksjekk.

Farmasøytutlevering må ikke forveksles
med farmasøytrekvirering. Farmasøyt
rekvirering finnes i ulike former i flere
land. I England kan farmasøyter kvalifisere
seg til «Independent prescriber» og gis full
forskrivningsrett, eller «Supplementary pre
scriber» som kan rekvirere etter en behan
dlingsplan som er utarbeidet i samarbeid
med lege. En pilotstudie fra Nord-England
konkluderer med at farmasøytrekvirering er
trygt og klinisk hensiktsmessig.
Legemiddelmeldingen signaliserer at
farmasøytrekvirering ikke tenkes innført
for apotekfarmasøyter i denne omgang,
men at det bør vurderes å gi denne retten
til kliniske farmasøyter ved sykehusene.
Erfaringer fra andre land tilsier at apotek
tjenester er god medisin. For å få full
effekt av denne medisinen mener vi det er
viktig med godt samarbeid mellom leger
og farmasøyter. Vi ønsker oss også bedre
elektroniske løsninger for informasjonsut
veksling mellom lege og apotek. Da kan
legen enkelt henvise de pasientene som har
størst behov for tjenestene, og farmasøyten
kan melde tilbake viktig informasjon til
legen.
Forfatterne er ansatt i Apokus som utarbeider opplæringsprogrammer for ansatte i
apotek, og utfører praksisnære forsknings– og
utviklingsprosjekter. Apokus eies av Stiftelsen
til fremme av norsk apotekfarmasi (66%)
og Apotekforeningen (34%), er produsentuavhengig og drives ikke-kommersielt.
Apokus har utarbeidet rapporten
«Farmasøyttjenester – en oversikt over status
internasjonalt» på oppdrag fra Apotekforeningen. Rapporten kan du lese her:
http://apokus.no/publikasjoner/
farmasoeyttjenester-en-oversikt-over-statusinternasjonalt/

!

Er du enig med Elin Rugnes Andersen
og Ragnar Hovland? Kommentér kronikken
på www.fagbladetjournalen.no,
www.facebook.com/fagbladetjournalen eller
delta i diskusjonen på www.twitter.com/journalen
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Det har skjedd viktige ting i perioden:
Fastlegereformen, foretaksreformen,
sammenslåing til Helse Sør-øst og oppret
telsen av Oslo Universitetssykehus, for å
nevne noen store saker.
Det har vært spennende og givende å
sitte i styret i Oslo legeforening. Over
årene har mange styremedlemmer utvist
et stort engasjement. Dét er en forut
setning for at foreningen er synlig både
lokalt og sentralt, i og utenfor Lege
foreningen. Vi har også hatt stor glede av
felles møter med Hordaland, Nordland
og Vestfold lokalforeninger.

900 56 250

Guro Haugen Fossum, Ylf
OUS øre-nese-halsavdeling
gurhau@ous-hf.no

KURSKOMITÉ
Reidar Johansen
leder
Majorstukrysset legegruppe
reidar@doctor.com

Jeg har fått være leder i Oslo legeforening
i ti år. Jeg har sittet i styret noen år før
det, som tillitsvalgt for allmennlegene.
Det skal være valg ultimo august, og nytt
mannskap er sunt og riktig.
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«Det har alltid
vært en glede å gå
på jobb i Oslo legeforening»
Noe av det som gjør at jeg har syntes at
arbeidet har vært interessant, er bredden i
oppgavene og styresakene.
Som universitetsby har vi også en
medisinstudent i styret. Det har alltid
vært givende å samarbeide med studen
tene, og studentrepresentantene har vist
stort engasjement i styret. Jeg håper og
tror at samarbeidet med Nmf har vært til
felles nytte.
Oslo er en spesiell lokalforening – av
flere årsaker. Vi er størst, større enn
Akershus og Hordaland til sammen.
Vi er et eget forhandlingsområde. Lege
foreningen har egen særavtale for ansatte i
Oslo kommune, og det er egen ramme
avtale for fastlegeordningen. Ikke fordi
Legeforeningen ønsker det – men fordi
Oslo ikke er med i KS. Oslo har også
en særegen styringsform med parlamen
tarisme i Rådhuset og 15 forskjellige
bydeler. I tillegg kommer etater som
Helseetaten og Sykehjemsetaten.

I sistnevnte blir sykehjemmene konkur
ranseutsatt, noe som gjør at våre medlem
mer plutselig får ny arbeidsgiver og nye
avtaler. Oslos innbyggere må også for
holde seg til to helseforetak og to private
sykehus, fordelt på to sykehusområder i
Helse Sør-Øst.
At vi er en stor forening har gitt økonomi
til frikjøp og et eget sekretariat. Jeg vil
takke de ansatte i sekretariatet, Unni
Brøter og Anita Ingebrigtsen for deres
innsats og fleksibilitet. Unni har vært
styrets sekretær på en utmerket måte,
dyktig og godt forberedt. Anita har gjort
og gjør en stor innsats især i forhold til
kurskomiteen. Begge er alltid velvillige
når medlemmer og tillitsvalgte har bedt
om hjelp.
Det har alltid vært en glede å gå på
jobb i Oslo legeforening og jeg vil savne
samarbeidet med sekretariatet. Jeg vil
også takke kurskomitéen for flott arbeid,
mange gode kurs og solid bidrag til vår
økonomi.
Den norske legeforening har også et dyk
tig sekretariat, og også der har jeg møtt
velvilje når jeg har spurt om hjelp og råd.
Takk!
Alle tillitsvalgte i Oslo fortjener takk for
at de står på. Selv om dere er tillitsvalgte
i kraft av yrkesforeningstilknytningen, er
dere også tillitsvalgte i Oslo legeforening
– for Oslo legeforenings medlemmer.
Det må likevel være lov å framheve de
foretakstillitsvalgte på OUS, og kanskje
i særdeles Aasmund Bredeli for flott
innsats.
Noe av det vi som lokalforening kan
være stolte av, er vår lege-legeordning og
støttekollegaordning. Det å kunne ha
dem å spille på når
medlemmer ber om
hjelp, har vært utrolig
viktig.
Takk for meg!

SVEIN AARSETH

Å R SME LD I NG:
Styrets beretning om Oslo legeforenings virksomhet i tiden 1. januar til 31. desember 2014:
Oversikt over medlemmer i styret og utvalg fremkommer nedenfor.
Leder

Legeforeningens regionsutvalg Sør-Øst:
Svein Aarseth er medlem av regionsutvalget.

Svein Aarseth

Fritt valgterepresentanter:
Recep Øzeke
Pernille Bruusgaard

Vara til fritt valgte:
Sigrid Aune de Rodez Benavent

Representanter fra yrkesforeningene:
1. vara
AF
Bjørn Sletvold
Hanne Undlien
		
til september 2014
Namf
Kristin H. Hovland nestleder
Jose Hernan Alfonso
LSA
Marit Kamøy
Tore W. Steen
LVS
Har ikke oppnevnt representant til styret i denne perioden
Of
Aasmund Bredeli
Christian Grimsgaard
PSL
Even Holt
Geir Slapø
Ylf
Ruth Foseide Flenning
Arild Hagesveen
t.o.m.juli 2014
Christer Mjåset
Marius Myrstad
f.o.m. 1. august 2014
Observatør
Per Helge Måseide, redaktør Journalen

2. vara
Tove Gridset
1.vara fra sept.2014
Morten Wærsted
OleKristian Furulund

Representant i Samarbeidsutvalget
Oslo kommune og OUS:
Svein Aarseth til sommer 2014, deretter Marit Kamøy.

Anne Christine Østrem

Representant i arbeidsgruppe om bydelsoverlegefunksjonen: Svein Aarseth.

Representant fra Norsk medisinstudentforening:
Imon S. Barua
Elisabeth Holven
t.o.m. 30.06.2014
Vivian S. Amundsen
Pallavi Puri
f.o.m. 01.08.2014
Sekretariat:

Landsstyrerepresentanter f.o.m. 1. september 2013
Svein Aarseth
Pernille Bruusgaard
Kristin Hovland
Varamedlemmer til Landsstyret:
Marit Kamøy, Recep Øzeke
Avdelingstillitsvalgte i Oslo:
Overlegeforeningen – Aasmund Bredeli
Yngre legers forening – Ruth Foseide Flenning/
Christer Mjåset

Tillitsvalgte for leger i bydelene og foretaks– og
hovedtillitsvalgte ved institusjoner,
se Legeforeningens nettside:
https://legeforeningen.no/Emner/Andre-emner/Tillitsvalgt/

Kurskomitè:		 valgt t.o.m.
Reidar Johansen, leder Af
2017
Terje Johansen, Af		
2017
Henrik Steenfeldt-Foss, Af
2015
Nina Borge, Of		
2015
Marit Skogstad, Namf		
2017
Aslak Holtestaul, Af		
2015

Konfliktberedskapsutvalg
Leder Svein Aarseth. Utvalget settes sammen når
konflikt oppstår. Det har ikke vært nødvendig å sette
sammen et slikt utvalg.

avdelingsrådgiver
oppnevnt av styret

Støttekollegagruppe
Gro Bjartveit
Af
avdelingsrådgiver
Sven Haaverstad
Af
Shahram Shaygani
PSL
Kristin Hovland er oppnevnt av styret som kontakt til
avdelingsrådgiverne.
Valgkomité
Kristian Vetlesen
Stein Wiel		
Kari Bjørneboe

Namf
Af
LSA

Legeforeningens representant ti Programstyret
for digital samhandling i Helse Sør-Øst:
Svein Aarseth. Programstyret avvikles februar 2015.

Legeforeningens representant til arbeidsgruppe i
Sykehjemsetaten: Bjørn Sletvold.
Oslo legeforenings representant i Sentralt partssammensatt utvalg Oslo kommune (Rammeavtalen om
fastlegeordningen: Svein Aarseth.
Oslo legeforenings representanter til Samarbeidsutvalget for Legevakten i Oslo (Rammeavtalen 10.5.2):
Per 01.01.2014: Bjørn Sletvold og Linda Grønvold.
Skiftet 01.03.2014 til:
Geir Sneen og Ellen Anita Fagerberg.

Unni Brøter
Anita Ingebrigtsen

Helsetjenester for leger
Styringsgruppe for lege-leger
Linda Elise Grønvold Af
Stein Wiel		
Af
Kristin Hovland
Namf

Representant til Opplæringsrådet for
Fagakademiet i Oslo:
Svein Aarseth (til 01.07.2012. Ingen ny oppnevnt.

Representant til Forhandlingsutvalg for fastlønnede
leger i Oslo kommune: Marit Kamøy
Oslo legeforenings lønnsutvalg
Leder og yrkesforeningenes representanter i styret.

Legeforeningens representant til ressursgruppe for
Helsesenteret for papirløse innvandrere:
Svein Aarseth.
Fondet til fremme av allmennmedisinen i Oslo
Fondsstyret består av kurskomiteens medlemmer, samt en
representant oppnevnt av Oslo legeforenings styre: Bjørn
Sletvold. Fondet har innvilget 0 søknader i perioden.
Journalen
Redaktør Per Helge Måseide. Redaksjonssekretær
Ellen Renberg i firmaet Svovel er også ansvarlig for
layout. Journalisten Kristin Mack-Borander, fotograf
Paal Audestad og flere frilansjournalister har medvirket.
Annonsetilgangen har vært god. Det benyttes en ekstern
annonseakkvisitør. Journalens nettsider www.fagbladetjournalen.no har vært redesignet og videreutviklet.
Oslo legeforenings nettsider
Ansvarlige: Anita Ingebrigtsen og leder.

Representant i Legeforeningens forhandlingsdelegasjon om Rammeavtalen om fastlegeordningen i Oslo:
Svein Aarseth
MEDLEMMER
Per 1. desember 2014 hadde foreningen 5.831 medlemmer, hvorav 834 alderspensjonister, 57 fullt uføretrygdede, 21 delvis uføretrygdede og 26 arbeidsledige.
Medlemmene fordelte seg slik på ordinære
medlemskap i yrkesforeninger:
Norsk overlegeforening 			
Yngre legers forening 			
Allmennlegeforeningen 			
Foreningen for leger i
vitenskapelige stillinger 			
Leger i samfunnsmedisinsk arbeid 		
Norsk arbeidsmedisinsk forening 		
Praktiserende Spesialisters Landsforening

2350
1616
855
281
206
104
419

ÅRSMØTET
Årsmøtet ble holdt på Legenes hus 27. august 2014.
Svein Aarseth var møteleder og gjennomgikk årsmeldingen, som ble tatt til etterretning.
Aktivitetsbudsjett for 2014 var basert på opprettholdt
aktivitet og var foreslått med et overskudd på kr 4 816,
med en inntektsside på kr 4 494 116 og utgiftsside på
Kr 4 489 300. Referat fra årsmøtet, se nettet.
Oslolegen 2014
Det var mottatt 7 forslag til årets Oslolege. Et enstemmig styre utnevnte Per Fugelli til årets Oslolege. Recep
Øzeke og Pernille Bruusgaard er fritt valgte styremedlemmer i Oslo legeforening, de danner komiteen som
behandler forslagene til Oslo-legen og innstiller til styret.
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ÅR S ME LD ING:
TEMA– og INFORMASJONSMØTER
Debattmøter i Litteraturhuset:
Mandag 7. april 2014 inviterte Oslo legeforening til debattmøtet i Litteraturhuset.
Temaet var Oslosykehusene – hva nå?
Deltakere var:
• Bjørn Erikstein, Adm.dir. på OUS,
• Hege Gjessing, president Den norske legeforening,
• Maren Rismyhr, Aker sykehus venner
• Lars Flatø, Direktør Lovisenberg Diakonale sykehus AS
Tanker om samordning og sterkere integrasjon mellom
de Diakonale sykehusene og OUS.
• Marie Anbjørg Joten: Oslo kommune, Samhandlings
arena Aker.
• Christian Grimsgaard, Overlege OUS og sentralstyremedlem i Legeforeningn
Møteleder var Lottelise Folge.
Mandag 3. november ble det også holdt debattmøte på
Litteraturhuset. Dette møtet hadde temaet Overdiagno
stikk og overbehandling.
Deltakere var:
• Fastlege Gisle Roksund,
• Generalsekretær Frode Jahren i Landsforeningen og
Hjerte– og Lungesyke
• Leder av Norsk forening for allmennmedisin og fastlege
Marit Hermansen,
• Økonom Hans Olav Melberg, medlem av prioriterings
utvalget
• Allmennlege på Volvat Eystein Johannes Hauge.
Møteleder var Pernille Bruusgaard.
Onsdag 15. oktober inviterte Oslo legeforening til møte i
Store auditorium på Rikshospitalet. Temaet for møtet var
«Campus Oslo – Fleip eller fakta?»
Innledere var:
• Førsteamanuensis Marianne Skjulhaug, Arkitektur– og
designhøgskolen i Oslo
• Professor Jon Magnussen, NTNU
• Adm.dir. Bjørn Erikstein, OUS
Møteleder: Aasmund Bredeli
STYREMØTER
Det ble holdt 9 styremøter i 2014 og det er behandlet 87
saker i årets styremøter.
KURS
Oslo legeforening har holdt 2 økonomikurs for turnusleger
i kommunehelsetjenesten i Oslo og Akershus. Det har
vært ca 50 deltakere på hvert kurs. Turnuslegene i
kommunehelsetjenesten må opprette enkeltmannsforetak når de har legevakttjeneste. Dette kurset ga en enkel
innføring i «hvordan drive egen bedrift». Dette inngår i
veiledning til turnusleger.
Det ble arrangert møteserie i 2014 med 2 møter i
vårhalvåret og 2 i høsthalvåret. Møtene var godkjent som
møteserie til videre– og etterutdanningen i allmenn
medisin, tellende med 3 poeng per gang, totalt 12 poeng.
Det ble utstedt kursbevis etter presensliste ved deltakelse
på minst 2 kurs. Temaene var:
• Vergemål – Fylkesmannen i Oslo og Akershus
• arbeid med sykdom, skade eller lyte – (NAV)
• Arbeid og psykisk helse – tilbud gjennom NAV
• Unikum AS, arbeidsmarkedsbedrift og tiltaksarrangør i
skjermet sektor
HOVEDOMRÅDER FOR
OSLO LEGEFORENINGS ARBEID
Sakene nevnt nedenfor er behandlet gjennom året på
styremøtene. Høringssakene ligger på nettet.
• Samhandlingsreformen
• Spesialisthelsetjenesten
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• OUS
• Kommunehelsetjenesten/Samhandlingsarena Aker
• Storbylegevakt i Oslo
• Regionsutvalg sør/øst
Høringssvar – ligger på nettet:

kollegene arbeider på sykehus. Psykiske problemer/
problemer i jobben og rus var de hyppigste årsakene til
kontakt med støttekollega. 12 av legene tok kontakt selv
og 3 har fått hjelp ved at kolleger har tatt kontakt.
Det har i 2014 vært 3 støttekolleger i Oslo legeforening.

Tillitsvalgtkurs
Tillitsvalgtkurs trinn I for HTV kommunalt ansatte ble ikke
avholdt i 2014.

Lege-leger
Det har i 2014 vært 29 lege-leger.

Trinn I – OUS samt Diakonhjemmet og Lovisenberg ble
avholdt. Det er nå Legeforeningen sentralt/JA-avdelingen
som har ansvar for og gjennomfører tillitsvalgtkurs.
Journalen
Journalen er medlem av Fagpressen, har egen formåls
paragraf, se nettet, og redigeres etter Redaktørplakaten
og Vær Varsom-plakaten. Hvert nummer har en egen fritt
stående helsejournalistisk temasak. I 2014 var disse:
Journalen nr 1/2014
Tema: Den krevende pasienten. Hva skjer i møtet med
de pasientene som nesten kan gjøre legen syk? Professorene Reidar Tyssen og Pål Gulbrandsen var blant dem
som var intervjuet. Maktesløshet kan skape kravstore
pårørende mente barne– og ungdomspsykiater Betty van
Roy ved Ahus.
Journalen nr 2/2014
Tema: OUS-prosessen. Overlegene Thore Henrichsen
og Renate Pettersen sluttet ved OUA som følge av
omorganiseringene og fikk en ny og bedre arbeids
hverdag på andre sykehus. Historiene ble kommentert av
Bjørn Erikstein, adm.dir. i OUS.
I tillegg inneholdt Journalen nr 2 innkalling til årsmøte med
årsmelding, regnskap og budsjett.
Journalen nr 3/2014
Tema: Det sårbare sykehuset. Sikkerheten på sykehusene
i Oslo er en stor utfordring, blant annet på grunn av gammel bygningsmasse. Leder i Norsk Sikkerhetsforening,
hovedverneombud ved OUS og sikkerhetssjefen i Oslo
sykehusservice uttalte seg om hvordan sikre bygninger,
ansatte og pasienter. Politiets sikkerhetstjeneste (PST) ba
sykehusene vurdere terrorisme som et mulig scenario.
Journalen nr 4/2014
Tema: Prioritering eller diskriminering? Journalen tok
debatten etter at Prioriteringsutvalget la fram sin innstilling.
Saken var særlig vinklet mot alder som prioriteringskriterier.
Både representanter fra utvalget og kritikere medvirket.
Samarbeid med medisinstudentene
Det har 2 ganger vært avviklet møter for studenter med
lisens.
Mentorordningen
Nmf er inne i sitt andre år med arbeidet for mentorordning.
Ordningen har en bred representasjon når det gjelder
hvilke fagfelt de ulike mentorene har og hvilke semester
de ulike studentene tilhører. Max 8 studenter er optimalt
for en gruppe, 4 studenter står på venteliste. Det er for
tiden 7 mentorer og i hver gruppe er det 6-7 studenter.
Mentorene og studentene er fornøyd med ordningen og
ønsker en utvidelse. Ansvarlig for mentorordningen i Oslo
er Synne Lofstad, som er grunnutdanningsansvarlig i Nmf
Oslo.
HELSETJENESTE FOR LEGER
Støttekollegagruppen
Den kollegiale støttegruppen i Oslo har i 2014 hatt kontakt
med 15 kolleger, Det ble gjennomført i alt 31 rådgivningssamtaler. 5 av kollegene jobber utenfor sykehus og 10 av

ÅRSMELDING – KURSKOMITEEN
Komiteen består av seks medlemmer, hvorav fire allmennpraktikere, en arbeidsmedisiner og en sykehuslege. Det
er avholdt fem møter og det har vært jevnlig korrespondanse per e-post. Hovedoppgavene er å godkjenne de
lokale kurskomiteer, sykehushospiteringer og møteserier,
samt arrangere kurs for allmennleger. Kursgodkjenningen
er i all hovedsak lagt til spesialitetskomiteen i allmenn
medisin.
Gjennomførte kurs i 2014:
Akuttmedisin
Krav om gjennomført obligatorisk kurs i akuttmedisin
ble innført 1.1.2012, både for videreutdanningen og ved
resertifiseringen i spesialiteten allmennmedisin.
Kurskomiteen har siden 2011 arrangert et kurs i året for
allmennleger i Oslo og Akershus. Nytt kurs ble avholdt
våren 2014 med 90 deltakere. Kurset var delt opp i to
teorikvelder, samt en praksisdag med 30 deltakere
pr gang (5 grupper à 6 leger). Antall poeng: 16.
Klinisk emnekurs i onkologi
Dato: 9., 16. og 30. oktober. Sted: Diakonhjemmet Sykehus. Antall deltakere: 105.
Antall poeng: 15. Formålet med kurset var å bidra til
tidlig diagnostikk av kreft i allmennpraksis, samt styrke
allmennlegene i oppfølgingen av kreftpasienter gjennom
hele pasientforløpet.
Grunnkurs C – obligatorisk kurs til videreutdanningen i
allmennmedisin
Dato: 17.-18. november. Sted: Thon Hotel Opera. Antall
deltakere: 106. Antall poeng: 15.
Dette kurset gikk tidligere over fire dager. I 2013 ble to av
dagene erstattet med en nettdel som må gjennomføres for
å kunne delta på samlingsdelen.
Kjøp og salg av fastlegepraksis
Dato: 19. november. Sted: Thon Hotel Opera. Antall deltakere: 64. Antall poeng: 6.
Tema: Regelverk og rettslige rammer for overdragelse –
Overdragelse av praksis – forhandling og avtaleinngåelse
– Hvordan opparbeide en verdifull praksis – belyst fra
nemndspraksis? – Skattemessige regler og retningslinjer
– avskrivning av goodwill ved kjøp av praksis.
HMS-kurs
Dato: 13. november. Sted: STAMI. Antall deltakere: 27.
Antall poeng: 6.
Kurset tilfredsstiller de krav som stilles iht arbeidsmiljølovens § 3-5, og er tilpasset særskilt til små legevirksomheter
slik som fastleger og avtalespesialister.

Oslo, 22. april 2015
På vegne av styret i Oslo legeforening

Svein Aarseth, leder
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REVISJON
Årsregnskap for 2014 for Oslo legeforening er revidert av revisjonsfirmaet Kjelstrup & Wiggen. I likhet
med tidligere år konkluderer revisjonsfirmaet med at årsregnskapet er gitt i samsvar med lov og god
regnskapsskikk. Revisjonsberetning foreligger i Oslo legeforeninges sekretariat og deles ut på årsmøtet.

ÅR S ME LD ING:
NOTER
TILTIL
ÅRSREGNSKAPET
2014 2013
NOTER
ÅRSREGNSKAPET

Note 1. Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med God Regnskapsskikk (F) for ideelle
Organisasjoner (Standarden) og består av følgende:
∫ Aktivitetsregnskap ∫ Balanse ∫ Noter
Foreningen er ikke skattepliktig for sin virksomhet, jfr. Skattelovens §2-32
Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler.
Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler.
Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig.
Kontingenter inntektsføres i den perioden medlemskapet gjelder. Inntektsføring av annonseinntektene skjer når annonsen er levert. Videre inntektsføres
tilskudd i den periode de er bevilget til og kursinntekter inntektsføres når kurset
er gjennomført.
Note 2. Kostnader etter art
Driftskostnader spesifisert etter art:
Driftskostnader
2014
Kostnader annonsesalg
107 451
Trykking/distribusjon Journalen
435 060
Personalkostnader
1 997 243
Honorar selvst.næringsdrivende
406 795
Kostnader lokaler
111 734
Småanskaffelser
103 438
Kontorhold
92 577
Fremmedtjenester
432 675
Reise/møte og kursarrangement
717 243
Tilskudd
91 179
Andre driftskostnader
73 658
Avskrivninger av anleggsmidler
7 780
Sum driftskostnader
4 576 832

2013
92 951
383 781
1 957 014
481 775
108 838
60 063
91 773
398 282
855 144
23 429
84 936
16 576
4 554 561

2012
83 970
342 004
1 854 909
526 090
117 400
77 776
87 286
179 205
891 603
63 349
57 914
16 576
4 298 082

Finansinntekter/-kostnader
Finansinntekter
92 803
98 337
93 674
Finanskostnader
859
882
967
Netto finansposter
91 944
97 455
92 707		
			
I aktivitetsregnskapet er inntekter og kostnader i den grad det er mulig fordelt
på aktivitet. Det omfatter også finansposter. Forbrukte midler består av sum
driftskostnader og finanskostnader.
Finansinntekter inngår i linjen finansinntekter.
Note 3. Medlemsinntekter
Den norske legeforening innkrever kontingentene for Oslo legeforening.Kontingent
Ordinær kontingent			 1 800 705
Ekstrakontinget			 1 170 877
Sum			 2 971 582
Note 4. Tilskudd
Tilskudd
Støttekollega-arbeid			
Sum			

34 515
34 515

Note 5. Kurs og konferansekostnader
Kurs
Inntekter Kostnader
Resultat
200 Grunnkurs
429 000
227 912
201 088
202 Ullevål høstkurs
458 550
115 101
343 449
206 Møteserie
18 800
45 097
-26 297
213 Akuttmedisin
382 700
200 752
181 948
214 HMS-kurs
65 100
41 314
23 786
216 Kjøp og salg av fastlegepraksis 166 950
76 686
90 264
350 Kurskomiteen
0
156 908
-156 908
Sum
1 521 100
863 771
657 329		
			
Note 6. Administrasjons– og formålsprosent
Formålsprosent og administrasjonsprosent beregnes som midler anvendt til
formålet, hhv til administrasjon i forhold til sum forbrukte midler.
2014
2013
2012
Formålsprosent
59%
61%
61%
Administrasjonsprosent
39%
37%
37%
Note 7. Varige driftsmidler
Det er benyttet lineære avskrivninger på anskaffelseskost
Inventar
IT-utstyr
Anskaffelseskost 01.01.2014
101 661
37 468
Tilgang
0
0
Avgang
0
0
Anskaffelseskost 31.12.2014
101 661
37 468
Akk. ord. avskr. 01.01.2014
93 881
37 468
Avskrivninger avgang
0
0
Årets ordinære avskrivninger
7 780
0
Akk. ord. avskr. 31.12.2014
101 661
37 468
Bokført verdi 31.12.2014
0
0
Avskrivningssats
20%
33%

Sum
139 129
0
0
139 129
131 349
0
7 780
139 129
0

Note 8. Bankinnskudd
Av bankinnskudd er kr 139 367 bundne midler til dekning av skyldig skattetrekk.
Skyldig skattetrekk utgjør kr 131 842 per 31.12.2014.			
Note 9. Formålskapital

Fond til
Annen formåls- Sum formålsfremme av
kapital
kapital
allmennmedisin		
i Oslo
Formålskapital per 1.1. 2014
344 884
3 580 726
3 925 610
Årets aktivitetsresultat
-20 900
442 180
421 280
Formålskapital per 31.12. 2014
323 984
4 022 907
4 346 891
				
Note 10. Personalkostnader, ytelser til ledelsen og revisor
2014
2013
2012
Lønn og honorarer
1 418 240
1 429 051 1 362 954
Arbeidsgiveravgift
282 328
275 990
268 016
Pensjon
243 306
202 279
198 795
Andre ytelser
53 369
49 694
25 144
Sum
1 997 243
1 957 014 1 854 909		
			
I foreningen har det vært to ansatte gjennom hele året, en heltidsstilling og en
80% stilling.
Foreningen er pliktig å ha en obligatorisk tjenestepensjon. Pensjonsordningen
tilfredsstiller kravene til pensjon. Pensjonsforpliktelse overfor samtlige ansatte er
dekket ved kollektiv pensjonsordning. Denne er ikke balanseført, og den årlige
pensjonspremie anses som årets pensjonskostnad. Årets premie er kr 243 306.

NOTE 10 FORTSETTER HER
						
Godtgjørelse til ledelsen Styrehonorar Andre honorar Praksis– komp. Andre ytelser
Det er i 2014 kostnadsført hono
Sum			
rar til revisor med kr 31 188 inkl.
Styrets leder
200 004
10 000
251 970
3 869
465 843
mva. fordelt på følgende:
Styrets nestleder
50 004
5 000
0
0
55 004
Ordinær revisjon
28 438
Redaktør Journalen
0
133 255
0
4 392
137 647
Andre tjenester
2 750
Øvrige medlemmer styre og landsstyre
0
71 090
27 240
15 063
113 393
Sum revisjonshonorar 31 188
Sum
250 008
219 345
279 210
23 324
771 887
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FORSLAG TIL AKTIVITETSBUDSJETT 2016
		
Budsjett
Budsjett
Budsjett
Regnskap
Ref
2016
2015
2014
2013
ANSKAFFEDE MIDLER				
1
Medlemsinntekter
3 150 000
3 099 405
3 065 616
3 031 814
Tilskudd
35 000
34 000
49 000
36 081
Andre inntekter
20 000
20 000
17 500
23 616
Sum anskaffede midler
3 205 000
3 153 405
3 132 116
3 091 511
Aktivitetet som oppfyller formålet		
		
Kursinntekter
1 144 000
1 210 000
1 022 000
1 510 123
Sum aktiviteter som oppfyller formålet
1 144 000
1 210 000
1 022 000
1 510 123
Aktivitetet som skaper inntekter				
Annonser
358 000
320 000
250 000
309 837
Sum aktiviteter som skaper inntekter
358 000
320 000
250 000
309 837
6
Finansinntekter
95 000
99 000
90 000
98 337
Sum anskaffede midler
4 802 000
4 782 405
4 494 116
5 009 808
					
FORBRUKTE MIDLER				
Kostnader til anskaffelse av midler				
Kostnader ved annonsesalg
110 000
95 000
75 000
92 951
Sum kostnader anskaffelse av midler
110 000
95 000
75 000
92 951
Kostnader til formålet			
2
Produksjonskostnader Journalen
728 000
581 000
587 000
564 177
3
Kurs og konferanser
850 000
1 098 500
827 000
1 088 736
4
Tillitsvalgte/Forhandlinger
1 225 000
1 144 500
1 209 300
1 075 659
Helsetjenester for leger
51 000
51 500
51 000
49 317
Sum kostnader til formålet
2 854 000
2 875 500
2 674 300
2 777 888
5
Administrasjonskostnader
1 859 000
1 784 000
1 740 000
1 684 603
Sum forbrukte midler
4 823 000
4 754 500
4 489 300
4 555 442
		
			
Årets aktivitetsresultat
-21 000
27 905
4 816
454 365
					
Ref Medlemsinntekter				
1
Kontingentmidler fra hovedforeningen: Medlemstilskudd kr 1 800 705				
Årsmøtefastsatt kontingent per medlem, uendret kr 270 (ikke pensjonister)				
					
Godtgjørelse til ledende personer foreslås slik:				
4
Omfatter praksiskompensasjon for lederverv				
4
Honorar til styret foreslås uendret, kr 1 250 per møte				
4
Lederhonorar – 2,2 G*				
4
Nestlederhonorar – 0,6 G*				
3
Honorar leder kurskomité – 0,35 G*				
3
Møtegodtgjørelse for medlemmer kurskomité følger Legeforeningens satser				
2
Honorar til redaktør Journalen inntil 0,35 G* pr nummer etter vedtak fra styret				
Det foreslås at styret gis fullmakt til å endre redaktørhonoraret dersom forutsetningene 			
for redaktørens arbeid endres				
5
Sekretariatsbistand fra Legeforeningen og revisjon – ca kr 120 000				
6
Innarbeidet renteinntekter fra alle bankkonti				
*
G pr 1. mai 2014 er kr 88 370				
					
Stipend				
4
Innarbeidet forslag om stipend til lederutdanning for tillitsvalgte, kr 50 000				
					
Satser praksiskompensasjon og møtegodtgjørelse:				
Oslo legeforening følger Legeforeningens satser for praksiskompensasjon og møtegodtgjørelse			
Praksiskompensasjon for 2015 er kr 7 220 inkl. møtegodtgjørelse for hele dager og kr 3 610 for halve dager		
Møtegodtgjørelse er kr 760				
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A N ME LDER
GEIR SVERRE BRAUT

Braut er seniorrådgiver ved Forskningsavdelingen ved Stavanger universitetssjukehus,
professor i helsefag ved Høgskulen Stord/Haugesund og har tidligere vært assisterende
direktør i Statens helsetilsyn og fylkeslege i Rogaland.

Glimrande genetikk-oppdatering!
For ein medisinar som hadde si grunn
opplæring i medisinsk genetikk tilbake
i 1975, ga lesinga meg ei høgst påkravd
oppdatering. For nokre år sidan kjøpte eg
ei lærebok i genetikk for å følgje med i tida.
Men den fann eg lite inspirerande og
ganske tung å lese, og ga meir eller mindre
opp oppdateringsprosjektet mitt.
I den føreliggjande boka, derimot, ligg det
velskrivne tekstar på rekkje og rad. Boka er
utgitt i samband med at det no er 150 år
sidan Gregor Mendel (1822–1884) offent
leg la fram resultata av erteplanteforsøka
sine for første gongen. Det er derfor heilt
på sin plass at boka startar med eit kapittel
nettopp om Mendel og forskinga hans.
Her får lesaren ikkje berre ei historisk og
biografisk innføring, men også ein grei
repetisjon av det faglege innhaldet i
arbeidet til Mendel.

HESSEN, DAG O.,
LIE, THORE &
STENSETH, NILS CHR.
(RED.)
MENDELS ARV.
GENETIKKENS ÆRA

WIKIPEDIA COMMONS

Dette er noko av det mest
morosame av fagrelevant
litteratur som eg har lese på
lange tider.

Oslo: Gyldendal, 2015
ISBN: 9788205458185
440 s, ill. Kr. 449,-

Gregor Mendel.

meiner må vere ein del av den medisinske
allmennkunnskapen, på tvers av ulike
spesialitetar, i vår tid.

Nokre kapittel har hovudfokus på det
biologiske, medan andre legg hovudvekta
på etiske og samfunnsmessige perspektiv
ved den genetiske kunnskapen. Sjølv om
det er mange ulike forfattarar med stort
fagleg spenn i kompetanseprofilane sine,
har redaktørane makta å føre dette stoffet
saman slik at det ikkje får det spriket som
ein ofte kan sjå i antologiar.
Det er eigentleg urettferdig å trekkje fram
nokre av kapitla ut frå dei vurderingane
eg har gitt ovanfor. Når eg likevel gjer det,
er det for å peike på omgrep og kunnskap
som denne boka presenterer og som eg
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Meta-genomikk handlar om å studere
genetisk materiale frå miljøprøvar for såleis
å kunne vinne kunnskap om den samla
biodiversiteten i ulike større eller mindre
biologiske system. Funna frå denne forsk
inga viser at mangfaldet av artar og gene
tiske variasjonar er langt større enn det ein
tidlegare trudde ut frå fenotypiske tilnær
mingar. Dette er kunnskap som utfordrar
Og slik held det fram i kapittel etter kapit tenkinga om korleis biologisk liv har vokse
tel. Eg tykkjer at alle forfattarane, til saman fram. Og det er kunnskap som medisinarar
21, har makta å skrive tekstar som først
etter kvart vil trengje for å kunne tilby
koplar lesaren på det kjende, for så trekkje individualisert behandling i lys av at den
lesaren med seg fram til dagens forskings
einskilde pasienten eigentleg er eit omfat
front. Heile boka er prega av at forfattarane tande og unikt økosystem, der ikkje minst
ikkje berre ønskjer å presentere oppdatert
ulike mikrobeartar spelar viktige roller.
faktakunnskap. Dei maktar også å vise kor
leis denne kunnskapen er vunnen. Boka får Kapitlet om epigenetikk har den utfor
såleis eit godt vitskapsteoretisk ankerfeste,
drande overskrifta «Epigenetikk – hadde
som gjer at både heilskapen og einskild
Lamarck rett?» Epigenetikk handlar om
tekstane er godt argumenterte og verkar
arvelege eigenskapar som ikkje berre kan
særs truverdige.

Mendels berømte erteplante-krysninger for 150
år siden markerer starten på genetikkens æra.

forklårast av den føreliggjande DNAsekvensen. Det er andre mekanismar som
på eit eller anna viset slår ulike gen av og
på, og som i alle fall nokre meiner kan
overførast frå ein generasjon til den neste.
Men ut frå det vi veit i dag, er nedarving av
slike eigenskapar ikkje stabil over fleire
generasjonar. Lamarck hadde såleis truleg
ikkje rett, men uansett kan epigenetikken
vere med på å kaste lys over medisinsk
årsaks-verknadsforhold som fram til no har
vore ganske uklåre.
Genetikk som praksisfelt og forskings
emne krev at ein er i stand til å handtere
enorme datamengder. Det er her det
relativt nye fagfeltet bioinformatikk kjem
inn. Etter å ha lese dette kapitlet, sit eg att
med ei kjensle av at kliniske miljø, ikkje
minst i spesialisthelsetenesta, etter kvart
vil finne det like relevant å ha tilsett eigne
bioinformatikarar som det er til dømes å
ha stråleterapeutar og spesialistar i klinisk
kjemi og medisinsk mikrobiologi.
Boka flatar slett ikkje ut mot slutten,
for der kjem det eit oversiktleg kapittel
om etikk. Her blir dei sentrale debat
tane i grenseflata mellom genbiologien og
samfunnet presenterte på ein konsis, men
likevel utfyllande måte.
Alle som har smakt på genetikk- eller
biologifaget på universitetsnivå den siste
mannsalderen vil kunne ha stort utbytte av
å lese denne boka. Og dei som har biologi
interesserte ungdommar i vidaregåande
skule i huset, kan gjerne stikke boka i
hendene på desse. Språkføringa er god, og
«drivet», eller plottet, i dei fleste tekstane er
på høgde med det ein kan finne i skjønnlit
teratur.

I FORBIFARTEN I KRISTIN H. HOVLAND

«Løsningen ligger ikke i pengene,
men i organiseringen»
– Vi må gjøre jobben riktig med én gang. Og de som fatter beslutninger om vår helsepolitikk, må tørre å stå på sine beslutninger. Lege Kristin H. Hovland har klare og
tydelig budskap. I august stiller hun til valg som leder i Oslo legeforening.
Da får Oslos 6000 leger en sjef som til daglig
leder bedriftshelsetjenesten i entreprenør
selskapet Skanska. Hun ser det ikke som noe
problem at hun ikke har en mer tradisjonell
legestilling ved et sykehus eller sitter nær pasi
enter som fastlege.
– Jeg forholder meg til ansatte, de som
kommer til meg er ikke «pasienter», legger
Hovland til.
I 1991 tok hun medisinsk embetseksamen
ved Universitetet i Oslo. Hun var fastlege
ett år i Ørsta før hun fant sin spesialisering;
arbeidsmedisin.
Nå skal hun sannsynligvis overta etter en
sterk personlighet og en synlig leder i Oslo
legeforening, Svein Aarseth. Hovland gleder
seg til jobben, og rygger ikke tilbake hvis det
oppstår konflikter.
– Jeg er innstilt på å finne løsninger. Det må
jo være målet, ikke konfliktene, sier Hovland.
Med et smil.
– Jeg kommer til å arbeide for at alle i helse
sektoren i Oslo har samme mål for øyet.
Medietrening har hun lite av, men ser ikke
det som et problem. Siste gang hun var utsatt
for en reporter, var i Iowa i USA for 21 år
siden da hun var 18 år. Etter årsmøtet må hun
regne med tøffere tider.
– Det blir kanskje en uvant flombelysning av
egen person når du møter media i en konflikt?
– Jeg har vært i situasjoner hvor jeg har måttet
stå i konflikter. Og jeg synes jeg har stått støtt
der. Og jeg tror jeg har sans for journalister,
ler hun avvæpende. Og bedyrer at hun sover
godt om nettene.
Hovland sier hun vil være synlig, både i Oslo
legeforening internt, i media og i prosessen
med å gjøre driften av Oslos sykehus bedre.
I puben «Stopp Pressen», 50 meter fra avis
gata Akersgata, forteller hun om hva hun vil
gjøre når hun trolig overtar etter Aarseth.
– Det er viktig å aktivisere medlemmene.
Det tror jeg vi er på god vei til å få til blant
annet med gode debattmøter. Det skjer særlig
i de forskjellige yrkesforeningene. Det er ikke
alltid like lett å nå alle legene i Oslo fordi de
holder på med så mange forskjellige ting.
– Fagforeningsarbeidet blir kanskje viktigere
etter hvert?
– Ja. Leger som gruppe er ikke vant til fag

– Det må finnes gode løsninger for det
offentlige helsevesenet. Vi må se på hele livs
løpet, fra barnehager via skoler til sykehusene
og sykehjemmene.
– Må vi øke egenandelene?
– Nei, det er mye vi kan gjøre med de pen
gene vi har. Men arbeidet må organiseres
bedre, vi må jobbe smartere. De forskjellige
yrkesgruppene må få lov til å gjøre det de kan
best. Vi har en begrenset pool med helsear
beidere. Som samfunn er vi jo bedre tjent med
å utvikle en helsetjeneste for alle.
KRISTIN H. HOVLAND (49)

Gift, to barn 19 og 17 år

Utdannet lege fra Universitetet i Bergen
og Oslo (1991)

Leder bedriftshelsetjenesten i Skanska i
Norge.

Stiller som lederkandidat til Oslo legeforening i august.

foreninger. De har en helt annen tradisjon
en ansatte i industrien. Leger er mer opptatt
av faget, det å få pasienter friske. Det faglige
arbeidet er den store «drive'n» for mange. Men
det er viktig å gjøre den andre biten, å bedre
fagforeningsarbeidet.
Hvis det dukker opp en konflikt ved OUS,
kjøres den gjennom de tillitsvalgte for yrkes
foreningene fra Oslo legeforening. Men det
blir viktig å støtte de tillitsvalgte, understreker
hun.
– Du er ikke en tradisjonell lege. Kan det bli
brukt mot deg?
– Nei, det tror jeg ikke. Jeg har sittet i mange
år i Oslo legeforening. Det har gitt meg inn
syn og kunnskaper om Oslos helsevesen. Men
det hadde vært litt vanskelig å lede Oslo lege
forening hvis jeg hadde vært helt blank, ler
hun avvæpnende.
Hovland mener at nye løsninger tvinger seg
fram i sykehussektoren i hovedstaden. Det blir
enda viktigere nå som antallet innbyggere
eksploderer Og hun liker ikke tendensene
til at det kan se ut som det utvikles et slags
toklassesystem i helsevesenet der stadig flere
velger private løsninger.

– Det har stormet rundt Oslo universitetssykehus. Hva tenker du om fremtiden
til OUS?
– I styret i Oslo legeforening har vi sett planer
som ikke er gjennomførbare og som ligger for
langt frem i tid. Vi må forholde oss til hvordan
vi behandler pasientene, i dag, i morgen og i
ukene fremover. Evaluering av arbeidet blir
viktig. Vi må tørre å si at dette, eller dette,
ikke gikk som vi hadde håpet eller trodd på.
Hun er ikke med på en elendighetsbeskri
velse av sykehusene i Oslo.
– Det er veldig mye bra. Vi er heldige som
har det helsevesenet vi har, sier hun.
– Er sykehussektoren underfinansiert?
– Løsningen ligger ikke i pengene, men i
organiseringen. Så får man se hva det koster
og om vi er villige til å betale. Men de som
bevilger pengene, må tørre å stå på beslut
ningen. Når det går et fakkeltog, snur man
plutselig.
– Vi har et prioriteringsutvalg. Når det
kommer til stykket, blir det vanskelig fordi
enkeltsaker kjøres i media, sukker Hovland.
Hun ser at det kan få uante konsekvenser
når prioriteringer endres. Det ble bestemt
at rekonstruksjoner av bryster skulle gjøres
innen en viss tid. Da må andre skyves lenger
ned i køen.
– Det blir ikke flere som kan operere, sier
hun.
Over sommeren stiller Kristin H. Hov
land til ledervervet. Hun kommer til å ha
et stykke arbeid å gjøre for å bli like synlig
som Svein Aarseth. Han har vært i norske
papirmedier 84 ganger de siste tre årene.
TRYGVE MONSEN
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Returadresse:
Oslo legeforening
Postboks 178 Sentrum
0102 Oslo

Her står det en annonse
i papirutgaven.
Av hensyn til reklameregler,
er denne tatt ut av den
elektroniske utgaven.

