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Mot et globalt helsemarked
Radiologi er blitt en global handelsvare. Det må møtes med en
sterkere satsing på lokal radiologisk kompetanse.
I sommer skrev vi på våre nettsider om rasjo
neringer av antibiotikumet meropenem ved
OUS, som følge av en utspekulert råvaresvin
del i Kina. Det illustrerte hvor liten verden
er blitt, men også hvordan helsevesenet er
blitt en global arena der pasientene er pris
gitt seriøse aktører med gode systemer for
kvalitetskontroll i alle ledd.
I dette nummeret tar vi opp et fenomen
som til nå har vært lite kjent i Norge; eksport
av røntgenbilder til utlandet for tolkning.

JOURNALIST

trygve@fagbladetjournalen.no

PER HELGE SEGLSTEN

JOURNALIST

thelebrity@gmail.com

Frist for innlevering av stoff til
Journalen 4/2015 er 15. november.
Forsidefoto: TMC
ANNONSER:
Media-AaMarketing
Postboks 240,1401 Ski
Tlf: 64 87 67 90 / 90 04 32 82
E-post: arne@aamedia.no
POSTADRESSE:
c/o Oslo legeforening
Postboks 178 Sentrum
0102 Oslo
TRYKK: Merkur Grafisk AS

JOURNALEN PÅ NETT
www.fagbladetjournalen.no
FØLG JOURNALEN PÅ TWITTER
www.twitter.com/Journalen
Journalen er medlem av Fagpressen og
redigeres etter Redaktørplakaten, Vær
Varsom-plakaten og Tekstreklameplakaten.

Ettertrykk og elektronisk videredistribusjon kun tillatt etter særskilt avtale.

Billeddiagnostikk har gjennomløpt nærmest
en revolusjon etter innføringen av moderne
CT-modaliteter, intervensjonsradiologi, MR
og PET-scan. Selve undersøkelsene kan være
raske å gjennomføre, men tidkrevende å tolke,
noe som gjør radiologisk kompetanse til en
flaskehals. Å utdanne radiologer og holde tritt
med den teknologiske utviklingen og et økt
forventningspress fra pasienter og samfunnet
kan synes bortimot umulig.
Det solid etablerte spanske firmaet
«Telemedicine Clinic» (TMC) er i ferd med
å kunne bli en viktig aktør også overfor nor
ske pasienter. Firmaet kan være i ferd med
å kunne bli en viktig samarbeidspartner og
underleverandør for store private røntgenlaboratorier som kjemper en innbitt kamp om
å være mest mulig konkurransedyktige i store
offentlige anbudsprosesser.
Den norske radiologforeningen ser på bruken
av utenlandsk radiologi som en «nødløsning».
TMC har atskillig høyere tanker om seg selv.
Firmaet har kontorer både i Barcelona og
Sydney, bruker kun ferdigutdannede spesialis
ter, og reklamerer med en omfattende ekstern
kvalitetssikring. Lokalisasjonene er heller ikke
tilfeldig valgt. I stedet for ingen røntgenlege
på nattevakt, eller en trøtt røntgenlege som
er avhengig av telefaks og nærmeste taxi for
å kommunisere, kan TMC tilby uthvilte
subspesialister på motsatt side av kloden,
pålogget topp-moderne videoutstyr og Skype.
Fenomenet er også kjent som «nighthawking».
Globaliseringen av helsevesenet, og i hvert
fall den delen av det som det er mulig å tjene

penger på, er antakelig en utvikling som er
vanskelig å stanse, i hvert fall så lenge som økt
bruk av private aktører i helsevesenet også er
en villet utvikling.
Det er ikke så underlig at Oslo universitets
sykehus uttrykker frustrasjon over å lojalt
forsøke å tilpasse seg helseministerens politiske
føringer om kreft-pakkeforløp, samtidig som
sykehuset opplever at et titalls millioner rutes i
retning av private tilbydere.
Praksisen med utenlandsk røntgentolkning
tvinger oss til å tenke på hva slags helsevesen
vi egentlig ønsker – og er villige til å betale
for. Selv om TMC også tilbyr opplæring som
del av sin «pakke», vil det i likhet med andre
private tilbydere av helsetjenester nyte godt av
en kostbar opplæring i regi av det offentlige
helsevesenet. Prisen for norsk sykehusradiologi
vil også innbefatte dødtid på vakt og ulem
pene med en heterogen pasientpopulasjon. Å
kreve kraftige innsparinger av sykehusradiolo
gien til fordel for institutter som inngår samar
beid med utenlandske underleverandører, kan
akselerer en utvikling som kan bli vanskelig
å snu, og der den delen av helsevesenet som
virkelig må trå til når det virkelig brenner blir
den tapende part.
Spørsmålet blir kanskje til syvende og sist om
vi vil definere moderne radiologi som «å se på
bilder», eller som en integrert del av diagno
stikk og behandling. Det siste innebærer
tettest mulig kontakt mellom kliniker og
radiolog, ikke minst med tanke på indikasjon
for undersøkelser og dialog om oppfølging,
sett i relasjon til hva som er rett ressursbruk.
Dette krever også at radiologene selv må
tydeliggjøre hva som er deres kompetansefor
trinn, både overfor henvisere, helseadministra
torer og politikere.
Eller som Roar Pedersen skrev i en kronikk
i Hold pusten i 2012; «Bilder er den nye gull
standarden. Men vi må tåle å bli målt – og
å konkurrere. Det gjør vi best ved å bli fan
tastiske gode fagpersoner, jobbe i team, og å
prioritere fagkompetansen vår fremover. Flere
kurs, mer hospitering, mer litteratur, mer
undervisning, flere møter med klinikerne.»

PRESISERING: I Redaktøren i forrige utgave ble begrepet fullverdig lokalsykehus benyttet om en
eventuell gjenåpning av Aker sykehus. Kilden til dette var en NRK-sak der ordet fullverdig ikke ble brukt.
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Svenske gründet
spansk tele
medisinklinikk
Som medisinstudent tilbrakte Henrik Agrell et obligatorisk
forskningssemester i California hvor han studerte telemedisin.
Svensken ble imponert av det han så.
TEKST: KRISTIN MACK-BORANDER

Dette var på slutten av 90-tallet og mange
len på røntgenleger var enorm i hele Skandi
navia. Etter fullførte studier, etablerte han
og to svenske medgründere i 2002, Tele
medicine Clinic (TMC) i Barcelona.
Det ble starten på et eventyr de aldri
kunne drømme om. Agrell er i dag admini
strerende direktør for den skandinaviske
delen av virksomheten.
– Hvordan er virksomheten organisert?
– Vi har hovedsete i Barcelona, men driver
også en liten filial i Sydney. Totalt er det cirka
180 spesialister knyttet til oss fordelt på fire
subspesialiteter: en vaktseksjon (Sydney), en
nevroseksjon, en ortopedisk og en thorax-/
abdomenseksjon.
– Hvor mange norske radiologer er ansatt
hos dere?
– For tiden er det vel seks nordmenn. De
fleste jobber fra Norge, men er i Barcelona
i en uke eller to innimellom. I tillegg er det
en norsk røntgenlege som bor og arbeider
fast i Sydney.
– Norge – Sydney. Det er store avstander.
Finnes det noen ulemper ved dette?
– Jeg tror ikke avstandene betyr så mye.
Med unntak av ultralyd og intervensjons
radiologi, har røntgenlegene uansett veldig
liten kontakt med pasientene. Da spiller det
liten rolle om man sitter to meter eller to
tusen kilometer unna.
– Mitt inntrykk er at dette med fysisk og
geografisk avstand mindre og mindre blir et
tema, mens nettverk og samarbeid anses som
stadig viktigere. Nattevaktlegen på en norsk
sykehus er kanskje den eneste lege på vakt
og uten radiolog. Da er det en enorm fordel
at bildene kan sendes til Sydney. Der er det
dag og 11 radiologer sitter klare til å tolke
og drøfte dem. Et nært samarbeid med hen
visende kliniker er selvfølgelig viktig, derfor
benyttes telefon og videooverføring når det
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er nødvendig. De fleste norske sykehus god
tar dessuten tolkning på svensk og dansk, i
tillegg til norsk. Svenskene derimot, vil kun
ha svar på svensk.
– Ingen ulemper, altså?
– Nei, jeg vil ikke si det. Røntgenlegene kan
dra fordel av et stort kollegialt nettverk og
trekke veksler på hverandres subspesialiteter.
Er man i tvil om noe, er det alltid dyktige
kolleger å spørre. Det er mye interndiskus
joner og drøftinger. Flere titalls radiologer
kan være innlogget samtidig. De stiller
hverandre spørsmål og får tilbakemeldinger
– en slags selvgående, kontinuerlig fagut
vikling.
– Du ble aldri praktiserende lege, i stedet
ble du forretningsmann. Har du noen gang
savnet legeyrket?
– Ja, det har jeg gjort, for eksempel når jeg
har sett tidligere medstudenter få sine spe
sialiteter og doktorgrader. Samtidig har jeg
oppnådd mye annet. Jeg får sjansen til å
hjelpe svært mange pasienter med god diag
nostikk, antagelig langt flere enn jeg ville
gjort som kliniker. ■

«Da spiller det liten
rolle om man sitter to
meter eller to tusen
kilometer unna»
HENRIK AGRELL



Se hvordan radiologer ved Telemedicine clinic (TMC) i Barcelona samarbeider
med radiologer i Hudiksvall i Sverige: http://www.telemedicineclinic.com/video/
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Vurderer norske
røntgenbilder
fra Praha

Den svenske radiologen Charlotta Erenmalm,
ansatt i Telemedicine Clinic, mener jobben med
å vurdere røntgenbilder fra kontoret sitt i Praha
foregår omtrent som hvis hun hadde jobbet som
sykehusradiolog. Bortsett fra at hun kan forlate
dataskjermene og ta seg en joggetur eller gå
et ærend hvis hun blir ukonsentrert.
TEKST: PER HELGE SEGLSTEN

Vi snakker med Charlotta dagen etter
at hun er kommet tilbake fra Radiologi
veckan i Malmø, til villaen hun og ekte
mannen deler i Praha – og tre-fire timer
etter at hun har satt seg til rette foran sine
tre dataskjermer på hjemmekontoret. Det er
herfra hun foretar de aller fleste røntgenbil
deundersøkelsene, og denne morgenen har
hun blant annet avkreftet nyrestein hos en
pasient fra Oslo etter å ha vurdert en CTurografi.
Frilansradiolog. Hun beskriver tilværelsen
som frilansradiolog som veldig lik til
værelsen hun hadde mens hun jobbet som
sykehusradiolog i Zürich, fra 2000 til 2006,
da hun begynte i TMC. Hun har like bra
utstyr, og løser arbeidsoppgavene på samme
måte. Forskjellen er friheten og fleksibil
iteten. Hun velger selv når arbeidsdagen
skal begynne.
– Jeg setter meg vanligvis til på hjemme
kontoret mitt i halv åtte-tiden om mor
genen, slår på mine tre monitorer, og logger
meg inn på datasystemet til TMC. Der
kommer det opp en liste over bilder som
skal vurderes.
Oppdragene tildeles den enkelte radiolo
gen fra «case management» – hovedkontoret
i Barcelona, etter hvilken spesialistprofil
radiologen har. Charlotta hører inn under
den såkalte body-avdelingen, og bildene hun
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får tildelt er utelukkende knyttet til abdo
men og thorax.
Charlotta får betalt per undersøkelse, men
betalingen avhenger også av hvilke typer
undersøkelser hun gjør, slik at det er van
skelig å si hvor mye hun får betalt per under
søkelse. Hun synes imidlertid hun har en
«bra» lønn uten at hun føler hun må stresse
med undersøkelsene.
Mer effektiv. – Jeg jobber i rolig tempo, men
jeg merker at jeg er mer effektiv enn da jeg
jobbet som sykehusradiolog. Om jeg ikke
rekker å komme igjennom alle bildene jeg
er blitt tildelt, eller blir trett, så melder jeg
fra om at jeg ikke blir ferdig, uten at det lig
ger noe dramatikk i det. Det varierer hvor
mange timer jeg jobber hver dag – det er jo
det som er poenget med å jobbe på denne
måten. Men jeg jobber nok i snitt åtte timer
hver dag, sier Charlotta.
Flere av kollegene hennes jobber på syke
hus på dagtid, og tar en eller flere kvelder
i uken for TMC. De fleste jobber mest
hjemmefra, men man har også mulighet
til å jobbe fra kontorfellesskapet i TMCs
hovedkontor i Barcelona. Charlotta forteller
at en av hennes svenske kolleger reiser ned
en gang i måneden. Selv nøyer hun seg med
å jobbe fra hovedkontoret et par ganger i
året, for å holde kontakten med radiologer
fra andre seksjoner og administrasjonen.
Kollegene i sin egen avdeling har hun
langt oftere kontakt med.
– Om det er undersøkelser jeg vil dis

kutere med kolleger, «skyper» jeg dem og
så får vi opp samme bilder på skjermen.
Jeg kan også be om å få kontrasignert en
undersøkelse, enten på eget initiativ, eller
fordi krav om kontrasignering ligger inne i
bestillingen. Og en gang i uken møtes alle
radiologene i avdelingen til telefonkonfe
ranse hvor de diskuterer ukens mest inter
essante tilfeller, forteller Charlotta, som
vurderer røntgenbilder fra Norge, Sverige,
Danmark, Færøyene og England.
Tre ganger i året har TMC såkalte «Error
meetings», etter modell fra britiske sykehus
hvor man gjennomgår feiltolkninger og
dårlige vurderingssvar man har fått tilbake
meldinger om.
– Vi driver også opplæring av radiologer,
for eksempel ved små sykehus med liten
bemanning, sier Charlotta Erenmalm.
– Det synes jeg er en morsom og givende
del av jobben. ■

– Risikerer utvanning av ansvarsfølelsen
Roar Pedersen er røntgenlege i
Curato, et firma som kjøper teleradiologiske beskrivelser fra Telemedicinsk center i Barcelona.
Dette skjer ikke i noe stort omfang,
i følge Pedersen, og bildene er først
og fremst de polikliniske, enkle
rutinesakene.
TEKST: KRISTIN MACK-BORANDER

– Hva er din erfaring med dette?
– Det er vel en blanding, både på godt og
vondt, slik det ofte er. Ulempene er at når
avstanden blir veldig stor, kan det bli van
skelig å få kontakt med radiologen. Eller det
kan forekomme språkproblemer eller overset

telsesfeil. I tillegg er det en risiko for at den
store avstanden fører til at man mister litt
av den forpliktende følelsen, ansvarsfølelsen
utvannes slik at faren for unøyaktigheter øker.
– Har du selv opplevd dette?
– Ja, mange ganger. Men det skjer vel så
gjerne med lokale samarbeidende radiologer.
På den annen side er det viktig å presisere at
dette er potensielle farer som er fullt mulig å
unngå med gode retningslinjer og kvalitets
sikringssystemer. Teleradiologi er ikke i seg
selv noe negativt. Det er mye teleradiologi
også innad i Norge.
– Når det kommer til stykket, er ikke
avstanden så mye større mellom Oslo og
Barcelona enn mellom Kristiansand og
Kirkenes. Nøyaktig hvor jeg sitter og dik
terer en sliten rygg spiller egentlig ingen

rolle. Når det gjelder de store, kompliserte
sakene, er det annerledes. Jeg tror alle syke
hus i Norge i dag har lokale røntgenleger å
samarbeide med i slike saker, også nattestid.
Enkelte svenske sykehus derimot, bruker
avdelingen i Sydney på natten. Det er en fan
tastisk mulighet som gir en enorm økning i
radiologtilgjengeligheten.
– Hvem benytter seg av teleradiologi i Norge?
– Det er først og fremst de små sykehusene
og de private røntgeninstituttene. Jeg har
aldri hørt at de store universitetssykehu
sene bruker teleradiologiske tjenester. Først
og fremst er det selskapet i Barcelona og
Sydney som benyttes. Det finnes en rekke
tilsvarende virksomheter, blant annet i USA
og India, men så vidt jeg vet bruker ingen i
Norge disse. ■
JOURNALEN NR 3 I 2015
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– Vil alltid være
en nødløsning
Leder Gaute Hagen i Norsk radiologisk forening tror ikke det er god
utnyttelse av ressursene å outsource radiologitjenestene ved kompliserte
tilfeller, som for eksempel kreftbehandling.
TEKST: PER HELGE SEGLSTEN

Gaute Hagen mener beskrivel
sen Henrik Agrell og Charlotta
Erenmalm gir av fordelene ved å
sette ut røntgenbildevurderinger
til utlandet er unyansert rosen
røde.
– Teleradiologi er i utgangs
punktet en nødløsning. Det vil
aldri helt kunne bli like bra som
når man bruker lokal eksper
tise, og kliniker og radiolog har
øye til øye-kommunikasjon.
Språkvansker vil også kunne
bli et problem. Selv svenske
vurderinger vil ikke nødven
digvis bli forstått like bra som
vurderinger på norsk, mener
Hagen.
Hagen mener ulempene ved å
sette ut radiologitjenestene blir
større jo mer kompliserte til
feller som behandles.
– Røntgenundersøkelser blir
stadig mer komplekse, ved bruk
av CT og MR, og i tillegg vil
en vurdering alltid innebære
også vurdering av gamle under
søkelser. Dette er særlig aktuelt
ved kreftbehandlinger, hvor
man blant annet skal overvåke
hvordan svulster utvikler seg.
Da er det jo helt avgjørende at
man har tilgang til de komplette
pasientdataene, sier han.
Hagen, som til daglig arbeider
ved Klinikk for diagnostikk og
intervensjon ved OUS, mener
det er paradoksalt at OUS
budsjettet for radiologi og
nukleærmedisin er redusert
med 30 millioner kroner de to
siste årene, samtidig som man
innfører pakkeforløpene for
behandling av kreftpasienter.
– Selv om det er bevilget mer
til kjøp av eksterne radiologitjen
ester, ser jeg ikke at det er snakk
om noen øking totalt, når syke
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Stor
nytte av
direkte
kontakt
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husene nå skal motta disse nye
pasientene. Og i mange tilfeller vil
det heller ikke være god ressurs
utnyttelse å få vurdert røntgen
bilder i utlandet, sier Hagen.
Frykter dobbeltarbeid. – Ofte
skal jo bildene som vurderes,
sendes tilbake for interdisiplinære
diskusjoner. Disse diskusjons
møtene ledes som regel av radio
loger, og det er klart det blir mye
merarbeid – for ikke å si dobbeltarbeid – hvis radiologene må

starte gjennomgangen av bildene
fra bunnen av fordi de ikke har
vært vurdert på stedet.
Hagen mener imidlertid
ikke det er noen grunn til å
være skeptisk til kvaliteten
på det arbeidet som gjøres av
eksterne radiologer i utlandet,
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og i en situasjon hvor behovet
for radiologitjenester vokser
raskere enn utdanningen av
nye radiologer, tror heller ikke
han man kommer utenom å
sette bort tjenester til eksterne
leverandører.
Handler om pasienter. – Det
er flinke folk som jobber på
disse stedene, og enkle under
søkelser kan de gjøre helt for
billedlig. Men når vi diskuterer
outsourcing av radiologitjenester
må vi huske på at diskusjonen i
bunn og grunn ikke handler
om laboratorieundersøkelser,
men om pasienter, sier han.
– Og det tror jeg ikke alltid ligger
fremst i tankene hos dem som ser
muligheten til å kappe budsjetter
ved å sette ut tjenester. ■

Også Petter Brelin, leder
for Norsk Allmennlege
forening mener det er
viktig med nær kontakt
mellom kliniker og radio
log.
– Ja, på generelt grunn
lag kan jeg si at allmenn
leger har stor nytte av
direkte kontakt med
radiologene. Jeg har flere
ganger opplevd at radiolo
gen har ringt for å dis
kutere bilder med meg,
mens pasienten ennå var
til stede, og deretter sendt
pasienten direkte til meg
i stedet for å legge svarene
i innboksen til neste dag.
Den muligheten har vi jo
ikke hvis radiologen sitter
i Spania.
Brelin mener at god,
lokal røntgendiagnostikk
kan bidra til mindre over
diagnostisering, og dermed
begrense den stadig økende
etterspørselen etter rønt
gentjenester.
– Dersom røntgensva
ret inneholder forslag om
ekstradiagnostikk, vil legen
ofte føle seg forpliktet til å
gjennomføre dette. Jeg tror
dette vil forekomme sjeld
nere hvis radiolog og lege
arbeider nært sammen.

Her står det en annonse
i papirutgaven.
Av hensyn til reklameregler,
er denne tatt ut av den
elektroniske utgaven.
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Digital flaskehals i OUS
– Vi har etterlyst videre oppbygging av kapasiteten på sykehuset for å møte
innføringen av pakkeforløpene. Da er det et paradoks at OUS får mindre
ressurser, og det samtidig settes av mer til private selskaper når det gjelder
radiologiske tjenester, sier klinikkleder Lars Eikvar.
TEKST: TRYGVE MONSEN

– Har dere fortalt hvor skoen trykker?
– Ja, jeg tror nok alle vet godt hva vi mener om
dette. Vi har beskrevet hvilket behov vi har for
nytt utstyr, sier han.
Nye «pakkeforløp». Økt bruk av private
leverandører av radiologiske tjenester skjer
samtidig med at det fra 1. september i år er
lagt opp til 14 nye såkalte pakkeforløp for
kreftpasienter. Fra nyttår har helsevesenet
hatt slike «pakker» for kreftpasienter. De skal
dermed være sikret en forutsigbar vei under
behandlingen av sin sykdom. I løpet av høsten
legges det opp til at enda flere skal kunne få
forutsigbar og trygg behandling.
Eikvar mener at innføringen av pakkeforløp
gir et bedre behandlingstilbud for kreftpasi
entene. For å møte dette må flere pasienter i
noen kategorier sendes over til private aktører.
Dette gjelder spesielt brystkreft, hvor vi har
en egen avtale.
– Vi gjør det slik at det vi ut fra henvisnin
gen vurderer som «lavrisikopasienter» sendes
til Aleris eller Unilabs for radiologiske under
søkelser. Det vi vurderer som «høyrisikopasien

– Vi gjør det slik at det vi ut fra henvis
ningen vurderer som «lavrisikopasienter»
sendes til Aleris eller Unilabs for radiolo
giske undersøkelser. Det vi vurderer som
«høyrisikopasienter» håndteres i OUS
LARS EIKVAR
med én gang»
ter» håndteres i OUS med én gang, sier Eikvar.
Privat andel øker. På stående fot er det van
skelig for Eikvar å anslå hvor stor del av de
radiologiske tjenestene for utredning av bryst
kreft som i dag utføres utenfor OUS. Han
anslår at andelen ligger rundt 30 prosent, og
den øker.
OUS er spesielt tilfreds med denne ordnin
gen for pasienter med brystkreft.
– Svartiden er gått ned med i alle fall flere
uker for denne gruppen etter at vi fikk lagt opp
et slikt pakkeforløp for dem, sier Eikvar. Dette
ble etablert før den nasjonale ordningen av
pakkeforløp.

Riktig bruk. Sykehuset mener det er viktig
at alle pasienter kan dra nytte av den samlede
faglige kapasiteten i radiologi. Det skjer ved
at OUS utnytter fagekspertise og kompetanse
hos private aktører for å supplere på egen kapa
sitet.
Fullt så enkelt har det ikke blitt for utred
ning av pasienter der det er mistanke om kreft
i prostata.
– Vi er mer betenkt når det gjelder slike
pasienter som har blitt sendt rett til private
selskaper for MR-undersøkelse, uten at hen
visningen ha vært til vurdering hos oss først.
Det viser seg ofte at vi får merarbeid når de
etter hvert kommer til oss, sier Eikvar. ■

Helsepersonell risikerer ikke tilsynssaker
TEKST: PER HELGE MÅSEIDE
En lege som tolker norske røntgenbilder fra
utlandet risikerer ingen personlig tilsynssak,
dersom legen feiltolker bildene og pasienten
dør eller påføres alvorlig skade. - Generelt
er det slik at Statens helsetilsyn bare fører

tilsyn med tjenester som utføres i Norge
etter norsk lovgivning. I andre land er det
deres nasjonale lovgivning som gjelder,
skriver informasjonsdirektør Nina Vedholm
i Statens helsetilsyn i en epost. Men virksomheten kan likevel stilles til ansvar, mener
helserettsjurist og avdelingsdirektør Gorm
Are Grammeltvedt i Norsk pasientskadeer-

statning (NPE): - Den som kjøper tjenester i
utlandet har et ansvar i henhold til internkontrollforskriften og forsvarlighetskravet for
at tjenestene holder god kvalitet, sier han.
Pasienten kan også påregne å få erstatning
for feilbehandling etter norsk regelverk hvis
behandlingen skjer i Norge, opplyser Grammeltvedt.

Kjøper røntgentjenester fra private
Helse Sør-Øst skal bruke 260 millioner kroner neste år på kjøp av
digitale radiologiske tjenester fra private tilbydere.

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

TEKST: PER HELGE MÅSEIDE
OG TRYGVE MONSEN

Det er en økning på 15-20 millioner kroner,
får «Journalen» opplyst fra Helse Sør-Øst RHF.
4. september gikk fristen ut for å levere
anbud til Helse Sør-Øst ut. Mot slutten av
året, blir det klart hvor kontraktene havner.
Det eneste sikre ser ut til å være: de private
aktørene får mer å gjøre.
– Riktig bruk av radiologiske tjenester kan

gi raskere avklaring av medisinske tilstander.
Vi ser at etterspørselen etter radiologitjenester,
spesielt MR-undersøkelser, de siste årene har
økt også i vår region, sier viseadministrerende
direktør, Steinar Marthinsen i Helse Sør-Øst
RHF, i følge en sak publisert på det regionale
helseforetakets nettsider.
Anskaffelsen gjelder blant annet PET-CT
og mammografikontroller etter gjennomført
primærbehandling.
Nye aktører. Antallet aktører i dette marke

det har økt kraftig de siste 15-20 årene. Ved
årtusenskiftet var det et fåtall aktører, nå er det
over 20.
En av flaskehalsene i Helse-Norge er antal
let radiologer. I dag er det 674 spesialister i
radiologi i Norge, og selv om det har vært
en jevn økning de siste årene klarer ikke de
offentlig ansatte radiologene å møte etter
spørselen.
Kunngjøringer og informasjon om anskaf
felsene er nå tilgjengeliggjort på www.doffin.
no, den nasjonale portalen for offentlige ans
kaffelser. Helse Sør-Øst RHF skal evaluere til
budene etter kriteriene kvalitet og pris. ■
JOURNALEN NR 3 I 2015
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Er overdiagnostikk
undervurdert?
Magne Nylenna, direktør ved Kunnskapssenteret,
formidler inntrykk fra den tredje internasjonale
konferansen om «Preventing overdiagnosis», som
nylig samlet 350 deltakere i Bethesda, Maryland,
like utenfor Washington DC.
Helsetjenestens ambisjoner øker jevnt
og trutt. Det bidrar til bedre helse og økt
levealder, men skaper også problemer. Er
vitsen om at en frisk person er noen som
ikke er grundig nok undersøkt, i ferd med
å bli virkelighet?
Overdiagnostikk er et omstridt begrep.
Begrepet knyttes først og fremst til faren
for å gjøre mer skade enn nytte overfor
pasienter som utsettes for «unødven
dig» behandling. Tilstander som før ble
ansett som normale, blir nå definert
som sykdommer. Ikke minst gjelder det
vanlige aldringsfenomener. Moderne
diagnostiske metoder kan påvise forsta
dier til sykdom og tilstander som verken
vil bli plagsomme eller farlige om de
forblir ubehandlet. På den annen side
innebærer stadig flere former for medis
insk behandling en fare for bivirkninger
og komplikasjoner. Dette utfordrer den
grunnleggende legeetiske målsetting om
å unngå å forårsake skade: primum non
nocere!
Bjørn Hofmann, nylig hjemkommet til
Norge etter et år som Harkness Fellow
ved Dartmouth College, har sammen
med John-Arne Skolbekken undersøkt
interessen for tidligdiagnostikk i medis
insk litteratur. De finner en eksponensiell
økning av artikler om «early detection»
i Medline, og beskriver en slags epi
demi i interessen for tidligdiagnostikk.
På 1970-tallet var det bare 5,7 av 1000
indekserte artikler som refererte til
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«early detection». Dette økte til 14,5 på
1990-tallet, og nå referer 25,2 av 1000
artikler til «early detection».
Kreft er en fryktet diagnose. – Vi henger
fortsatt fast i Virchows definisjon av kreft,
som «ukontrollert cellevekst». Det har
ledet til en oppfatning av at all kreft er
livsfarlig og medfører døden, sa professor
Otis Brawley, en høyt profilert ameri
kansk onkolog og visepresident i the
American Cancer Society. Økende innsikt
i svulsters biologiske atferd, cellebiologi
og genomikk, har lært oss at mange av
dem ikke vil spre seg eller gi alvorlig
skade, sa han. Det gjelder sannsynligvis
opptil halvparten av brystkrefttilfellene
funnet ved mammografi, og en like stor
andel av tyreoideasvulster oppdaget ved
ultralyd. Med de negative effekter kreft
behandling kan ha, er den store utfordrin
gen å behandle der det er nødvendig og
unnlate behandling der det er forsvarlig.

«Mediene er gode
til å fortelle om
suksesser, dårligere til
å fortelle om skader
og bivirkninger»

Bjørn Hofmann har undersøkt interessen for
tidligdiagnostikk i medisinsk litteratur.

For prostatakreft diagnostisert ved
hjelp av PSA (prostataspesifikt antistoff)
er andelen svulster som neppe trenger
behandling omtrent 60 %, i følge Otis
Brawley. James Dickinson fra Calgary,
Canada presenterte en systematisk over
sikt basert på 29 studier av tilfeldig fun
net prostatakreft i obduksjonsmaterialer
fra 1948 til 2013. I motsetning til den
økte forekomst som dagens diagnostikk
har forårsaket, er forekomsten i obduk
sjonsmaterialer stabil. Prevalensen øker
med alder og etter 70 – 80 års alder (litt
avhengig av diagnostiske kriterier) har
over halvparten av mennene prostatakreft.
Dickinsons tese var derfor: Lev lenge nok,
og alle menn vil ha prostatakreft.
Å gjøre dagliglivets problemer til medi
sinske diagnoser, er noe mange har advart

ILLUSTRASJONSFOTO: COLOURBOX

mot. Den amerikanske psykiateren Allan
Frances, som besøkte Norge tidligere i
år, hevder i sin bok «Saving normal» at
nye diagnosekriterier fører til overdiag
nostikk av depresjon og andre psykiske
lidelser med uheldig medikalisering til
følge. Den kanskje mest omdiskuterte
tilstanden er ADHD, Attention Deficit
Hyperactivity Disorder. Under konfe
ransen i Bethesda drøftet Alan Schwarz,
journalist i the New York Times, nettopp
ADHD-forekomsten i USA. Han viste at
forekomsten av ADHD i USA nå er 11%
i aldersgruppen 4–17 år. Blant gutter
mellom 14 og 17 år har nesten hver femte
(19%) denne diagnosen.
Helsetjenesten er alt annet enn uavhen
gig av samfunnsutviklingen, og mye av

«Mye av overdiagnostikken er
økonomisk motivert og kulturelt betinget»
overdiagnostikken er økonomisk motivert
og kulturelt betinget. Som Bjørn Hof
mann uttrykte dagens generelle holdning:
More is better than less, new is better
than old – and early is better than late.
I tillegg til helsetjenesten selv er
mediene avgjørende for medikaliser
ingen. Den amerikanske journalisten
Gary Schwitzer følger og kommen
terer medieoppslag om helse I USA på
nettstedet HealthNewsReview.org. En
systematisk gjennomgang av over 2 000
slike oppslag viser at bare vel halvparten

diskuterer fordeler og ulemper, kvalitet
og kostnader ved nye tiltak. Ofte bygger
helsenyhetene på enkeltkilder, og den
vanligste feilen er å overdrive effekten av
et tiltak. Mediene er gode til å fortelle
om suksesser, dårligere til å fortelle om
skader og bivirkninger.
Og tallrike eksempler på amerikansk
markedsføring av helsesjekker, legemidler
og kirurgiske inngrep gjør inntrykk på
enhver nordmann. Særlig på en aldrende
samfunnsmedisiner. ■

MAGNE NYLENNA,
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Avvik fra retningslinjer førte til
barnedødsfall og alvorlige skader

Stadig flere dør av tilstander
som kunne vært unngått
Usunt kosthold, høyt systolisk blodtrykk (overtrykk) og røyking er de
største risikofaktorene for død verden over.

Fire barn døydde. I perioden 1.
juli 2012 til 31. juli 2015 fekk
Meldeordninga for uønskte hen
dingar i spesialisthelsetenesta
inn 18 meldingar som gjaldt
gruppe B-streptokokkinfeksjon
(GBS-infeksjon) i samband med
svangerskap, fødsel og nyfødd

ILLUSTRASJONSFOTO: COLOURBOX

Helsepersonell har
meldt frå om fleire
alvorlege og uønskte
hendingar hos barn
på grunn av gruppe
B-streptokokk
infeksjon i samband
med svangerskap,
fødsel eller i barnet
si første leveveke.

perioden. Fire barn døydde, i fem
hendingar er det rapportert om
betydeleg skade, medan ni barn

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

ikkje hadde nokon eller moderat
skade.
I ti hendingar var det avvik frå
retningslinene. Avvika førte til at
eit barn døydde, og at fire barn
vart betydeleg skada.
I publikasjonen «Gruppe
B-streptokokkar hos gravide og
fødande – kan oppfølginga bli
betre?» blir det peika på fleire
område for forbetring:
●Dokumentasjon
av risiko
faktorar for GBS-infeksjon på
helsekortet kan redusere risikoen
for svikt ved at det blir gitt anti
biotika til mor ved fødsel.
●Tilpassing av bemanning og til
gjengelege fødestover kan gjera
det lettare å følge retningsliner.
Høg arbeidsbelastning og kon
flikt mellom hasteoppgaver var
beskrive som årsak til manglande
oppfølging av mor og barn i seks
av hendingane.
●Lokale prosedyrar med klare
definisjonar av ansvarsforhold for
oppfølging av kvinner og nyfødde
med risikofaktorar for GBS-infek
sjon, kan redusere risikoen for at
retningsliner ikkje blir følgde.
●Nasjonale retningsliner kan vur
derast med tanke på å implement
ere ny forsking og ekspertutsegner
frå det internasjonale fagmiljøet.
Eli Saastad i Kunnskapssent
eret understrekar at det er viktig å
etterleve retningsliner for oppføl

ging av observasjon og behan
dling av gravide og nyfødde med
risikofaktorar for å førebygge tid
leg GBS-infeksjon.
– Vi håper at dette notatet
kan bidra til konstruktive og
gode faglege diskusjonar om betre
tryggleik for mor og barn som har
auka risiko for GBS-infeksjon,
seier forskaren i ein kommentar
på www.kunnskapssenteret.no
Ubehandla GPS-infeksjon. Det
er to hovudtypar GBS - infeksjon
i nyføddperioden:
●Tidleg
infeksjon
(«early
onset disease») med symptom
start 0−7 dagar etter fødselen.
●Sein infeksjon («late onset dis
ease») med symptomstart 7
dagar−3 månader etter
fødselen.
Vanlegvis symptomfritt. Kvin
ner som er smitta med gruppe
B-streptokokker har vanlegvis
ingen symptomar, men dei kan
ha både symptomatisk og symp
tomfri urinveisinfeksjon, beten
nelse i livmorslimhinna eller den
innerste fosterhinna og infeksjon
dei 24 fyrste timane etter fød
selen. Fødande har auka risiko
for GBS-sjukdom.
Kjelder: Folkehelseinstitittet og
www.kunnskapssenteret.no.
RED./PHM

TEKST: PER HELGE MÅSEIDE

I aldersgruppen under fem år, er underernæring
den viktigste risikofaktoren. – Det er et stort
potensial i å bedre helsen ved å unngå risiko
faktorer som røyking og usunt kosthold, og
å gjøre noe med miljø-risikofaktorer som
luftforurensning, sier direktør Christopher
Murray ved Institutt fir Health Metrics and
Evaluation (IHME) ved University of Wash
ington, i en kommentar til en artikkel som
ble publisert i The Lancet 12. september.
Studien omfatter 79 ulike risikofaktorer i 188
land i tidsperioden 1990-2013, og er en del av
verdens største helseundersøkelse, «The global
burden of disease». Forskerne bak studien har
beregnet at risikofaktorene som inngikk i stu
dien bidro til over 30 millioner dødsfall i 2013,
mot 25 millioner i 1990. De ulike risikofak
torenes betydning har også forandret seg mye.
Både underernæring hos barn og farlig drikke
vann har falt ut av «topp 10-listen», og er blitt
erstattet av alkohol og høyt kolesterol.
Det er store kjønnsforskjeller når det gjelder
hva som fører til dårlig helse og død. Røyking er

på en andreplass for menn, men på en sjetteplass
for kvinner. Alkohol er en «top 10»-risikofaktor
for menn, men ikke for kvinner.
Sultedød hos barn. For barn under fem år
er underernæring dødsårsak nummer en, og
hovedårsaken til 1,3 millioner barnedødsfall,
eller et av fem dødsfall på verdensbasis. Det
er særlig land i det sørlige Afrika – Chad, SørSudan, Den demokratiske republikken Kongo,
Somalia og Nigeria – hvor barn dør av sult.
– Mens vi har sett en formidal vekst i risiko
faktorer knyttet til ikke-smittsomme sykdommer
som hjerte- og lungesykdommer og diabetes,
fortsetter underernæring å være en stor utfor
dring for noen land, kommenterer Dr. Moham
mad Hossein Forouzanfar, assisterende professor
ved IHME og artikkelens hovedforfatter.
Studien undersøker ikke bare de ulike risiko
faktorenes betydning for død, men også for
tap av helse, målt i såkalte DALY (disabilityadjusted-life-years). Enkelte risikofaktorer, som
håndvask uten såpe, er tatt med i analysene for
første gang, Hiv-smitte er tatt med i betraktning
av partnervold i nære relasjoner. ■

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

Risiko forbundet med det høyeste
antall dødsfall på verdensbasis for
begge kjønn, 2013
1 Høyt systolisk blodtrykk (overtrykk)
2 Røyking
3 Høy BMI
4 Høy fastende blodglukose
5 Kosthold med mye salt
6 Kosthold med lite frukt
7 Svevestøvforurensning
8 Innendørs luftforurensning fra fyring
9 Høyt totalkolesterol
10 Alkoholforbruk
Risiko forbundet med det høyeste
antall dødsfall på verdensbasis for
menn, 2013
1 Høyt systolisk blodtrykk (overtrykk)
2 Røyking
3 Høy BMI
4 Kosthold med mye salt
5 Høy fastende blodglukose
6 Alkoholforbruk
7 Kosthold med lite frukt
8 Svevestøvforurensning
9 Innendørs luftforurensning fra fyring
10 Høyt totalkolesterol
Risiko forbundet med det høyeste
antall dødsfall på verdensbasis for
kvinner, 2013
1 Høyt systolisk blodtrykk (overtrykk)
2 Høy BMI
3 Høy fastende blodglukose
4 Kosthold med mye salt
5 Kosthold med lite frukt
6 Røyking
7 Høyt totalkolesterol
8 Innendørs luftforurensning fra fyring
9 Svevestøvforurensning
10 Lav glomerulær filtrasjonsrate (GFR)
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Kan helsevesenet finne de farlige?
Etter drap i det offentlige rom, som trikkedrapet i Oslo, bussdrapene
i Valdres og i Årdal, og dobbelt-drapet på Ikea i Sverige, spør mange om
ikke helsevesenet kan forutsi hvem som er de potensielle voldsmenn.

S

varet er dessverre at det i liten
grad lar seg gjøre. Blind eller
målrettet vold er noe alle frykter.
Drap fremstår som det verste og
mest skremmende. Det har heldigvis vært
en fallende tendens til drap de siste 25
årene fra rundt 40 i året til nå rundt 30,
bortsatt fra i 2011. Det er naturligvis også
noen som utsettes for potensielle draps
handlinger, men som gode kirurgiske
traumeteam klarer å redde. Drapslignende
handlinger er imidlertid svært sjeldne, og
de fleste som blir drept kjenner sin draps
mann. Det er derfor meget lite sannsynlig
at mennesker i det offentlige rom plutselig
blir skadet av en drapsmann. Men mange
er likevel mer bekymret for dette enn det
er grunn til.
Det har heldigvis også vært et fallende
antall trafikkdrepte, men i 2013 var det
190, i 2014 «bare» 152 drepte i trafikken.
I tillegg er mellom tre til fire ganger så
mange hardt skadet. Det hadde derfor vært
logisk å bli mer skremt av truende trafikk
enn av truende nattevandrere eller passa
sjerer på trikk og buss . Det kan likevel
tenkes av det fokus som fremkom etter 22.
julisaken har gjort hele befolkningen opp
tatt av en potensiell drapsfare som egentlig
er helt minimal.
Mange har vært opptatt av at psykiatrien
i større grad må identifisere de potensielt
voldelige. Det må understrekes av det ikke
finnes noen metode for å identifisere per
soner med høy voldsrisiko dersom de hittil
ikke har begått noen voldshandling. De
som gjentatte ganger har begått voldshan
dlinger kan identifiseres som personer med
høyere risiko av psykiatrien, og kanskje i
enda større grad av politiet. Men selv om
politiet også arbeider forebyggende, kan
de ikke gripe inn med tvangsmidler før en
forbrytelse er skjedd.
Helsevesenets oppgave er å diagnostisere,

Jeg er imidlertid mer opptatt av de pasien
tene som har en alvorlig sinnslidelse, som
lider av til dels skremmende vrangfore
stillinger og hallusinasjon. Det er et faktum
at personer med en pågående psykotisk
sykdomstilstand har høyere risiko for
voldshandlinger enn normalbefolkningen,
spesielt når tilstanden er forverret ved rus.
Likevel må ingen tro at det å ha en schizo
frenidiagnose tilsier at man er farlig.

RANDI ROSENQVIST, spesialist i psykiatri

behandle, pleie og lindre. Pasienten skal
være i sentrum, og den eventuelle fare
som pasienten representerer for andre er
ikke sentrale helseutfordringer. Unntak
reguleres av smittevernloven, psykisk
helsevernloven og lov om kommunale
helse- og omsorgstjenester. I følge disse
regelverk er det mulig med tvang å inter
venere overfor en potensiell farlig pasient,
dog ikke alle pasienter.
En pasient med en dyssosial eller paranoid
personlighetsforstyrrelse og rusmisbruk
vil i en del situasjoner fremstå som klart
truende, men uten at helsevesenet heller
kan intervenere. Det at en pasientt har
høy risiko for ny voldshandlinger tilsier
imidlertid ikke at kan kommer til å bli
voldelig, og uansett vet man ikke når det
eventuelt skjer
Det er en utfordring for både fastleger og
psykiatere hvordan man håndterer disse
som pasienter. Det er klart at de også kan
være lidende og i behov av helsehjelp,
men det er mennesker det kan være veldig
vanskelig å hjelpe. Balansen mellom å
hjelpe og å ikke bli manipulert, kan være
vanskelig. Leger kan også føle seg maktes
løse fordi de, som politiet, i liten grad kan
intervenere ved truende adferd

Men ubehandlede schizofrene har en
risiko for å komme i situasjoner der de
utøver vold. Her kan det interveneres.
Langvarig og kvalitativ god oppfølging fra
spesialisthelsetjenesten er viktig. Dessverre
gir norsk psykiatri etter min mening for
lite kontinuitet i behandlingen. «Den
psykiatriske behandlingskjede» medfører
at det ikke er de samme fagpersonene
som ser pasienten i gode og i dårlige faser,
dette kan medføre at de første undervur
derer, og de siste overvurderer, voldsrisiko.
Bruk av strukturerte risikovurderingsinstrumenter som HCR-20 kan gi
behandlingspersonalet en mer samkjørt
oppfatning av pasientens farlighets
potensiale og hva som kan utløse
voldelige episoder og derved også gi
trengende pasienter bedre oppfølging.
I en interessant dansk undersøkelse
(Pedersen, Rasmussen og Elsass (2010))
fant man mindre vold etter utskrivning
for de som skåret høyt på HCR-20,
enn de som skåret middels. Neppe
fordi instrumentet var uegnet, men ved
erkjennelse av høy risiko satte man inn
mer ressurser både i institusjon og ved
utskrivning.
Jeg vil imidlertid advare mot et hel
sevesen som blir så opptatt av å verne
samfunnet at alle ressurser settes inn mot
de mulig voldelige, mens de som ikke
utgjør noen trussel for andre, men bare
lider selv, får lite. ■

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).
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Vi er på nett!
Journalen har egne nettsider:
www.fagbladetjournalen.no
Her kan du lese, dele og kommentere våre saker.
Vi publiserer saker på nett mellom hver utgave.
Følg oss på Facebook
www.facebook.com/fagbladetjournalen
og Twitter
twitter/journalen

JOURNALEN I NYHETENE:
Flere av Journalens saker er blitt omtalt i VG.
Journalen tok opp
legemiddelmangel som
tema i forrige nummer. Senere ble det
innført rasjonering av
antibiotikumet meropenem, grunnet svindel
med råvarer. Dette ble
omtalt på www.fagbladetjournalen.no og
på vg.no.

Matintoleranse, naive
politikere og sleipe
behandlere
Flere tusen har lest Preben Aavitslands debattinnlegg om matintoleranseindustrien, først publisert på www.fagbladetjournalen.no, deretter
i en forkortet versjon som kronikk i VG.
http://fagbladetjournalen.no/matintoleranse-naive-politikere-og-sleipebehandlere/#more-1731

Byggestart for
ny legevakt på
Ullevål i 2019?
Da Fagforbundet i OUS og Oslo legeforening inviterte Oslo-politikerne til
debattmøte om ny legevakt og lokalsykehus for Oslo øst, viste de en enighet om
legevakt og lokalsykehus som kan overleve
kommunevalget.
TEKST: PER HELGE SEGLSTEN

– Jeg synes det er en utålmodighet blant Oslo-politikerne
som vi ikke har merket tidligere.
Uttalelsen fra en av tilhørerne under debattmøtet på
Rikshospitalet 9. september kom etter at et panel Oslopolitikere langt på vei hadde lovet å sette i gang bygging av
ny legevakt på trekanttomta ved Ullevål sykehus i 2019, og
få etablert lokalsykehus for Oslo øst i gamle Aker sykehus.
Da hadde først bystyrekandidat Jon Ole Whist fra Oslo
Høyre røpet at byrådet vil legge fram sak om bygging av
ny legevakt for bystyret i desember i år, mens Venstres
bystyrekandidat Erik Borge Skei hadde fulgt opp med å
proklamere at han håpet byggingen av legevakten kunne
komme i gang i 2019. FrPs Camilla Wilhelmsen og Aps
Jan Bøhler snakket på sin side så varmt om at Oslo-poli
tikerne må stå sammen om å skjære igjennom i de store
sykehussakene i Oslo, at man slett ikke skulle tro det stod
et kommunevalg for døren. Wilhelmsen lovet å fremme
forslag om å reåpne Aker sykehus så snart det nye bystyret
var på plass.
Venter ikke på Campus Oslo. Oslo bystyre vedtok i 2010
bygging av ny legevakt i tilknytning til Ullevål sykehus,
og den skulle tas i bruk i april neste år. Men lanseringen
av kjempesykehuset Campus Oslo førte til at byggingen
ble lagt på is, og med den stadige utredningen av Campus
Oslo-planene har Oslos leger og pasienter måttet belage seg
på å leve med den gamle legevakta fra 1959 i overskuelig
fremtid.
På møtet sa imidlertid flere av politikerne at når bystyret
får byggesaken på bordet i desember, så må de kunne ta
en avgjørelse om å legge legevakta til trekanttomta selv om
Campus Oslo-utredningen ikke er klar.
Møteleder og foretakstillitsvalgt for Overlegeforeningen
ved OUS, Aasmund Bredeli, var fornøyd med det han
hørte fra Oslo-politikerne.
– Ja, jeg synes vi fikk konkrete svar. De sier jo langt på
vei at det blir bygging av legevakt på trekanttomta fra 2019.
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NESTLEDER
Velges i styremøtet i september
Recep Øzeke
22 89 40 00
Oslo universitetssykehus, Aker
recep.ozeke@ous-hf.no
Kari Løhne	 
Oslo universitetssykehus
kari.lohne@ous-hf.no

22 11 80 80

Gunnar Frode Olsen, Af
22 76 33 60
Kantarellen legesenter
gunnar.olsen@kantarellen.nhn.no
Anne Bethke, Ylf
Oslo universitetssykehus
annbet@ous-hf.no

22 11 80 80

Aasmund Bredeli, Of
22 11 80 80
Oslo universitetssykehus
aasmund.magnus.bredeli@ous-hf.no
Marit Kamøy, LSA
23 47 40 72
Bydel Sagene
marit.kamoy@bsa.oslo.kommune.no
Even Holt, PSL
Moloklinikken
eveho@online.no

900 56 250

SEKRETARIAT
Unni Brøter
23 10 92 40
Oslo legeforening
unni.broter@legeforeningen.no
Anita Ingebrigtsen
23 10 92 42
Oslo legeforening
anita.ingebrigtsen@legeforeningen.no
KURSKOMITÉ
Reidar Johansen
leder
Majorstukrysset legegruppe
reidar@doctor.com

22 95 55 90

HELSETJENSETER FOR LEGER
Linda Elise Grønvold
Avdelingsrådgiver
Kjelsås legesenter 22 34 82 00
lindaelisegronvold@hotmail.com
Gro Bjartveit
Frysja legekontor 22 10 62 10
Avdelingsrådgiver
grobjar@gmail.com

Oslo legeforening er en lokalforening
i Den norske legeforening.

Godt nytt tillitsvalgt-år!
Ikke alt følger kalenderåret – og 1. sep
tember i oddetallsår markerer skifte for
en del tillitsvalgte i Legeforeningen.
Dermed har Oslo legeforening fått nytt
styre – med en god kombinasjon av
noen som har vært med før, og noen
som begynner nå. Jeg har hatt gleden av
å være med i styret i noen år, men over
tar nå ledervervet – etter en flott innsats
av Svein Aarseth de siste 10 årene.

«Medfører organi
seringen av helsevesenet
en feilbruk av ressurser?
Og hvordan sikrer vi god
kvalitet på tjenestene?
En åpen diskusjon om
dette viktige temaet er
helt nødvendig.»
Oslo legeforening og Fagforbundet ved
OUS inviterte til debatt om «Helsetil
budet til Oslos befolkning – mellom
alle stoler?» Kommunevalget er om en
liten uke. Uansett resultat av valget vil
politikerne få en stor oppgave i å lage et
best mulig helsetilbud, for alle, i Oslo
fremover. Da var det gledelig å høre
enigheten blant Oslo-politikerne om at
de må stå sammen om å skjære igjen
nom i de store sykehussakene i Oslo.
Vi vil følge opp både storbylegevakt og
lokalsykehus når bystyret får bygge
saken på bordet i desember. Oslo
legeforening vil fortsette sitt engasje
ment med å gi innspill på viktige saker
om helse gjennom bl.a. åpne møter,
høringer, via medlemssidene i Journalen
og oppfølging fra de tillitsvalgte. Våre
medlemmer er tett på dem som bruker
helsetjenesten og har god kompetanse
om behov og om hva som fungerer bra
og mindre bra.
Vi fikk medlem nummer 6000 for
kort tid siden i Oslo legeforening. Oslo
legeforening dekker leger innen alle felt
– og er et møtepunkt for tillitsvalgte fra
de forskjellige yrkesforeningene.
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LEDER
Kristin H. Hovland
Skanska Norge AS
kristin.hovland@skanska.no

Knut Melhuus er Oslo-legen 2015

L EDEREN

St yr et

I styret er alle yrkesforeningene
representert, noe som gir et godt
utgangspunkt for gode diskusjoner og
informasjon om hva som skjer i de ulike
delene av helsevesenet. Det gir også
en forståelse for utfordringer i andre
områder enn de man selv jobber mest
med, f.eks. samhandlingsreformen og
oppfølgingen av denne.
Siste befolkningsframskrivning for
Oslo (Oslospeilet 1/2015) antyder en
befolkningsmengde på 926 000 i år
2040. Veksten er stor, og det kreves god
planlegging og oppfølging for å dekke
det økende behovet for helsetjenester i
hele livssyklusen. Det vil bli behov for
flere leger – og her er det viktig at vi
er med i en dialog om gode løsninger.
Innen alle yrkesområder er det da viktig
med engasjerte tillitsvalgte, f.eks. vil det
bli behov for flere fastleger – samtidig
er det viktig at antall fastleger sam
svarer med befolkningsgrunnlaget. På
sykehusene skal vi følge opp at leger i
spesialisering faktisk får faste stillinger,
slik avtalen tilsier.
Vi ønsker et godt helsetilbud for alle
– men hva er det? Det er ikke første
gangen vi har fokus på dette, og det blir
sikkert ikke den siste. Medfører organi
seringen av helsevesenet en feilbruk
av ressurser? Og hvordan sikrer vi god
kvalitet på tjenestene? En åpen disku
sjon om dette viktige temaet er helt
nødvendig.
Det er nok av utfordringer fremover, og
jeg gleder meg til å ta fatt på dem sam
men med engasjerte og flinke kollegaer
og med god hjelp fra sekretariatet. Som
arbeidsmedisiner er jeg overbevist om
at gode forhold for arbeidstakerne er
grunnleggende for at tjenestene vi skal
utføre blir best mulig.

KRISTIN H HOVLAND,
leder Oslo legeforening

Knut Melhuus har i mer enn 30 år vært Oslobefolkningens lege på
skadelegevakten når det gjelder akutte skader. Nå har han fått utmerkelsen «Oslo-legen 2015» av et enstemmig styre i Oslo legeforening.
Ved siden av rollen som leder og overlege
på skadeseksjonen ved Oslo Legevakt, har
Knut Melhuus gjennom hele sin yrkeskar
riere arbeidet utrettelig for å skape en best
mulig skadelegevakt for Oslos innbyggere og
besøkende, heter det i begrunnelsen. Prisen
ble delt ut under årsmøtet i Oslo legeforening
26. august.
Bygget avdeling. Knut Melhuus begynte
å jobbe på legevakten i 1984. Siden han
startet sin lederkarriere og ble overlege i
1996 har han vært med på flere omstill
ingsprosesser. Han har bygget avdelingen
stein på stein. Først innførte han supervi
sorordningen i 1998 hvor erfarne leger ble
konstituert og var fagstøtte for sine kolleger.
Senere, i 2001, var han med på å bygge
opp en egen operasjonsstue, «Stue 77»,
hvor supervisorene roterte inn og ble lært
opp i de vanligste brudd- og bløtdelsskader
i håndregionen. Etter hvert fikk de C-bue
og CT maskin for å bedre diagnostikk og
behandling.
Avlaster akuttmottak. Skadelegevaktslegene
og spesialistene samarbeider om vurdering av

pasientene, og om å avlaste akuttmottakene
og ventelister på sykehus. Samtidig gir de
faglig påfyll til legene i avdelingen.
Per i dag er avdelingen Norges og en av
Europas største skadelegevakter med 100
ansatte. De gjennomfører godt over 100
000 konsultasjoner per år, 60 000 av disse
er førstegangskonsultasjon for akutte skader.
Det utføres ca 1300 kirurgiske inngrep, samt
undervisning av lege- og sykepleierstudenter.
Bidratt til folkeopplysning. Knut Mel
huus har også gjennom årene hatt utal
lige medieoppslag hvor han har bidratt
med aktuell skademedisinsk informasjon
til Oslos befolkning, alt fra julebordsfyll,
vold, sykkelskader, hundebitt, glatte fortau
osv. Han har publisert flere vitenskapelige
arbeider som hoved- og medforfatter, og er
positiv og støttende til forskning i avdelin
gen. De siste årene har han samarbeidet med
Helsedirektoratet om tre rapporter om Osloskader: vold i 2012, sykkelskader i 2014 og
skole- og barnehageskader i 2015, heter det
i begrunnelsen.
Prisen er et kunstverk av Nina Due og et
reisestipend på kr 10 000.
RED.

MØTEKALENDEREN



Her presenterer vi utvalgte
arrangementer av antatt interesse
for våre lesere.

September

17. Styremøte kl. 17.00 i Legenes hus

Oktober

15. Styremøte kl. 17.00 i Legenes hus

November

2. Debattmøte. Litteraturhuset
kl. 19.00
11. Møteserie. Kl. 17.00 i Legenes hus
26. Styremøte kl. 17.00 i Legenes hus
Send en epost til Unni Brøter,
unni.broter@legeforeningen.no, dersom du har forslag til et arrangement
som bør komme med på kalenderen.
Ønsker du eller foreningen din å
annonsere for et arrangement?
Kontakt vår annonseakkvisitør
(se kolofon s. 3).
Frist nr. 4/2015 er 25. november
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KOMMEN TA R

A NME 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.

Ei kjekk bok å lesa
Hovudpersonen i denne romanen er
oljeingeniør, legeson med oppvekst på
Lillehammer; midt på 1980-talet etter
det eg kan lesa meg til. Forteljinga
startar med at faren døyr på Akershus
universitetssjukehus, men det er ikkje
gravferda hans som utgjer ryggrada
i forteljinga. Romanen er bygd opp
omkring opplevingar i samband med
gravferda til ein kamerat.
Hovudpersonen kjem då tilbake
til Lillehammer for første gong sidan
oppveksten. Det kallar fram det eine
minnet etter det andre – minne som
slett ikkje er så lette å bera. Dei hand
lar om ein litt ugrei oppvekst der i og
for seg vanlege hendingar, om enn noko
grensetøyande, byggjer seg opp til det
som etter kvart viser seg å vera stor
kriminalitet. Hendingane har enno ikkje
funne sine forklåringar, og legesonen
fekk ikkje fortalt om dei til far sin før
han døydde.
Meir skal eg ikkje seia om innhaldet.
Forfattaren, som er nevrokirurg, byg
gjer opp eit realistisk plott, som eg blir
dregen inn i alt frå andre tekstside. Det
er i søkk og kav med detaljerte observas
jonar, både frå Lørenskog og Lilleham
mer. Det er nesten slik at eg får lyst til
å ta boka med neste gong eg er på Lille
hammer for å sjekka ut om detaljane
stemmer. Denne høggradige realismen
svekkjer ikkje spenninga i den narrative
bogestrengen. Den held seg spent frå
første til siste side.
Teksten driv såleis fram tydelege bilete
som ikkje gir særleg rom for fantasiar
når det gjeld dei fortidige og notidige
rammene for forteljinga. Derimot opnar
teksten for forventningar og undringar
om det som skal koma i neste akt av
romanen. Lesaren lurer heile tida på kva
samanhengar som opnar seg i hovudper
sonen sitt neste minnebilete. Den eine
etter den andre fortrenginga blir avdekt.
Men assosiasjonsspranga er fornuftige.
Dei tilhøyrer eit normalt sjeleliv. Det er
difor lett å kjenna seg att i tenkinga til
hovudpersonen.

«Språket er enkelt, godt og
lettlese, utan at det verkar
naivt eller overflatisk.»

andre utan opphald. Det er ikkje tid til
pausar i lesinga. Teksten sørgjer i seg
sjølv for at ein får nødvendig rom for
refleksjon under vegs. Språket er enkelt,
godt og lettlese, utan at det verkar naivt
eller overflatisk. Periodane er korte utan
unødige leddsetningar. Ein slik tekst
inviterer til kjapp lesing.

CHRISTER MJÅSET
DET ER DU SOM
ER BOBBY FISCHER
Roman
Oslo: Kagge Forlag AS, 2015
ISBN: 9788248916581
NOK 299,-

«Den eine etter den andre
fortrengiga blir avdekt.
Men assosiasjonsspranga er
fornuftige. Dei tilhøyrer eit
normalt sjeleliv.»
Forteljaren tar lesaren med inn og ut
mellom fortid og notid på ein fin måte.
Nettopp denne vekslinga mellom det
som er og det som var, gir romanen
eit driv som gjer at den på ingen som
helst måte blir langtekkeleg. Kompo
sisjonen er dynamisk og gjer leseop
plevinga fornøyeleg. Det er liksom like
greitt å lesa det eine kapitlet etter det

Men når ein les fort, mistar ein litt av
oversikta i det innfløkte plottet. Og det
er spennande, for eit par gonger måtte
eg gå tilbake til det eg hadde lese før for
å få stadfesta eit eller anna, og då såg
eg at det var viktige, men små detal
jar som eg hadde neglisjert ved første
stormlesinga. Romanen har ikkje eit
medisinsk innhald, men nettopp detal
jorienteringar kan kanskje tolkast som
eit resultat av ein klinikars lyst til å få
andre med seg i tolkinga av dei finslipte
observasjonane?
Dette var ei kjekk bok å lesa. Dei fleste
med ei rimeleg leseerfaring vil rekka
over henne på ein kort kveld. Og så er
det jo litt moro at ho er skriven av ein
kollega. Dette er Mjåsets tredje roman,
og han kan gjerne skriva fleire.
Til slutt – ei lita undring frå mi side:
Sjakkspel er ein repeterande tematikk i
boka. Det er mange samanhengar mel
lom det meste i denne teksten. Eg har
ein mistanke om at det er noko med
sjakkspelet som eg ikkje har fatta. Om
nokon blir freista til å lesa boka etter
denne melding, så kan jo det vera eit
poeng å ha med seg ved lesinga?
Geir Sverre Braut

Ebola-epidemien
førte til malaria-dødsfall
Under ebola-epidemien har sannsynligvis mange flere dødd av malaria enn
ebola, viser en ny studie. En årsak kan være at mange symptomer er felles
for de to sykdommene. Unni Gopinathan kommenterer.
Ebola-epidemien i Guniea, Liberia og Sierra
Leone i 2014 var det alvorligste utbruddet
verden hadde sett siden viruset først ble påvist
i 1976. Totalt antas epidemien å ha forårsaket
over 11 000 dødsfall siden utbruddet startet i
desember 2013.
Tidligere har malaria-eksperter uttrykt
bekymring for om ebola-utbruddet har gjort
det vanskeligere å bekjempe malaria. Nå
viser en studie1, publisert i det medisinske
tidsskriftet The Lancet Infectious Diseases
(LID), at anslagsvis 74 000 færre tilfeller av
malaria enn forventet ble oppdaget på helse
sentre i Guinea i 2014.
Forfatterne tror ikke dette dreier seg om at
færre har blitt smittet av malaria, for eksempel
grunnet klimaendringer eller effektive myg
gnettkampanjer. I stedet tror de at antallet som
døde av malaria steg under ebola-epidemien,
og at det bak tallene skjuler seg udiagnostiserte
og ubehandlede malariasyke som ikke oppsøke
de lokale helsesentrene.
Endret helseadferd. Hva kan forklaringen
være på at færre har oppsøkt helsesentre, og at
færre tilfeller av malaria er oppdaget? En mulig
årsak er endringer i befolkningens helseatferd
som følge av ebola-utbruddet.
Håndtering av malaria er helt avhengig av
at pasienter oppsøker helsesentre med lokale
helsearbeidere («community health workers»)
som er trent i diagnostikk og behandling av
malaria. Siden malaria, i likhet med ebola,
kan debutere med feber, diaré og oppkast,
kan disse tilstandene lett forveksles. Under
utbruddet var det en høy prioritet å isolere
pasienter hvor det forelå mistanke om ebola,
som smitter svært lett gjennom kontakt med
kroppsvæsker. I studien oppgir lokale helsear
beidere pasienters frykt for å bli infisert med
Ebola-viruset, eller å bli isolert på et behan
dlingssenter med mistanke om ebola, som
forklaringer på at færre oppsøkte helsesentrene.
Studien antyder at helsesentre i distrikter
rammet av ebola kan ha hatt færre ressurser for
å håndtere malariapasienter under utbruddet.
Antallet lokale helsearbeidere som håndterte
diagnostikk av malaria i 2014, sammenliknet
med 2013, ble redusert fra 70% til 30% i dis
trikter rammet av ebola, mens i distrikter fri

Dr. Tom Frieden, sjef for Centers for Disease Control and Prevention (CDC), tar forsiktig av seg
hanskene i det han forlageter en Ebola-klinikk. 
WIKIMEDIA COMMONS/CDC GLOBAL

for ebola rapporterte 95% at de utførte malari
adiagnostikk. Noe av forklaringen kan være at
helsesentre i områder med mange nye tilfeller
av ebola har forsøkt å forebygge smitte av ebola
gjennom å starte malariabehandling basert på
symptomer alene fremfor å gjennomføre hur
tigdiagnostikk.
Økonomiske årsaker? Imidlertid finner stu
dien at antallet pasienter som fikk utlevert
malariamedisiner som følge av at helsesen
trene mistenkte smitte, ikke var vesentlig økt
i ebola-utsatte områder, sammenliknet med
året før. Økonomiske insentiver kan også ha
presset lokale myndigheter og lokale helsear
beidere til å prioritere ebola-relaterte opp
gaver, og dermed dreid lokale ressurser vekk
fra håndtering av malariasyke. Videre kan
frykten for ebola-smitte ha bidratt til at færre
i ebola-rammede distrikter har fått utlevert
beskyttende myggnett.
Malariakontroll har globalt vært en pri
oritert oppgave siden milleniumsmålene ble
vedtatt i 2000, og Verdens Helseorganisa
sjon beregner at dødeligheten av malaria falt
med 47% mellom 2000 og 2013. Mye tyder

nå på at ebola-epidemien har påført allerede
svekkede helsesystemer i Guinea, Liberia og
Sierra Leone en ekstra, langvarig påkjenning.
Dette kan igjen ha medført økt sykelighet og
dødelighet av malaria, sannsynligvis i et større
omfang enn de direkte konsekvensene av selve
ebola-utbruddet. Andre forskere har påpekt at
det kan foreligge liknende konsekvenser for
tuberkulose og muligens andre infeksjonssyk
dommer.
Fortsatt global innsats. Den globale innsat
sen, som under høyden av utbruddet var
treg, ukoordinert og hadde for lite ressurser,
bør fortsette og rettes mot langsiktige bidrag
for å både styrke nasjonale helsesystemer og
helseberedskap og generell utvikling. Bare slik
kan de helsemessige
og sosioøkonomiske
ringvirkningene av
ebola-epidemien
håndteres.
UNNI GOPINATHAN
allmennlege,
Bjørklangen

1
Effect of the Ebola-virus-disease epidemic on malaria case management in Guinea, 2014: a cross-sectional survey of
health facilities Plucinski, Mateusz M et al. The Lancet Infectious Diseases , Volume 15 , Issue 9 , 1017 - 1023
DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S1473-3099(15)00061-4
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I FORBIFARTEN I JOHN-ARNE RØTTINGEN

«Da kunne vi ha reddet mange liv»
Ebola-epidemien kunne kanskje vært stanset seks måneder tidligere, mener smitte
verndirektør i Folkehelseinstituttet (FHI), John-Arne Røttingen. Norge bidro med
25 millioner kroner i friske penger under den internasjonale dugnaden.
Vi klarte å få tak i Røttingen i forbifarten.
Litt skurrete var telefonlinjen til Sveits
denne ettermiddagen. Lederen av teamet
som klarte å få frem en Ebola-vaksine, er
ettertraktet. Og på farten. Vi kapret ham
på bussen på vei mot flyplassen utenfor
Basel. Vi ble avbrutt av en billettkontroll,
men den gikk bra.
Om noen timer skulle han være i Oslo.
Og på kontoret. Men snart venter møter
med det amerikanske FDA (Matvare- og
legemiddeltilsynet i USA). Alle vil høre om
hvordan de klarte å løse Ebola-gåten.
– Det var utrolig interessant. Det vi
gjorde, har aldri skjedd tidligere, forteller
den 46 år gamle Røttingen.
Det vakte oppsikt over hele verden i slut
ten av juli da det ble klart at et forskerteam
ledet av Røttingen hadde funnet en vak
sine som virket mot det meget dødelige
Ebola-viruset. Vel én måned senere finner
vi 146 000 treff i Google hvis vi søker på
«Rottingen ebola». Det er «bare» 2040
nyhetsoppslag.
Midt i sommer-Norge slo nyheten ned.
På Folkehelseinstituttet i Oslo ble det mar
sipankake i slutten av juli. Den største
landevinningen i kampen mot det fryktede
viruset var et faktum.
– Når visste du at vaksinen virket?
– I månedsskiftet juni/juli, da vi var i
Guinea, forteller han.
Han legger ikke skjul på at det lå et
hardt arbeid bak suksessen.
– Det var et veldig hardt arbeid, under
streker han.
Da det ble klart at det norskledede teamet
hadde en vaksine klar, måtte alt sjekkes.
Dobbeltsjekkes. Fagfolkene i det vitens
kapelige tidsskiftet The Lancet ville være
sikre på at det ikke var feil i det som skulle
komme på trykk.
– Seks personer i Lancet jobbet med
artikkelen. Jeg tror vi gikk tre runder med
redaksjonen for å forsikre oss at alt var kor
rekt, forteller Røttingen.
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Det vet alle nå.
Da alarmen gikk i 2013, og det første til
fellet av Ebola ble kjent, ble det ikke slått
full alarm med en gang. Men det aggressive
viruset var ikke bare svært smittsomt. Det
var også svært dødelig. Men snart gikk det
opp for verdenssamfunnet at noe alvorlig
var på gang.
I august fjor ble det forstått at det måtte
tenkes helt nytt. I september kom FHI
på banen. Røttingen ble satt til å lede
arbeidet.

JOHN-ARNE RØTTINGEN (46)

Gift, tre barn (17, 15 og 11 år).

Utdannet lege fra UiO 1996. Doktorgrad
samme sted 1999.

Mastergrader i infeksjonsepidemiologi og
i offentlig administrasjon fra Oxford og
Harvard.

Direktør for miljømedisin og smittevern
ved Folkehelseinstituttet

Har tidligere vært direktør ved Kunnskapssenteret

Leder klinisk utprøving av Ebola-vaksine i
Guinea i samarbeid med Verdens helse
organisasjon, Leger uten grenser og helsemyndighetene i Guinea.

Sett i bakspeilet fortoner hele prosessen
frem mot vaksinen som rene kriminalro
manen. Det amerikanske forsvarsdeparte
mentet kom etter hvert på banen. Siden
2001 hadde de fryktet at Ebola-viruset
kunne ble brukt til negative formål. Nå
kom amerikanerne med for fullt. En viral
blødningsfeber er ikke til å spøke med. I
alle fall hvis terrorister for tak i viruset.

– Du står frem som den som ledet
arbeidet. Men du var ikke alene?
– Nei, vi var et lag. Absolutt. Vi har job
bet i åtte år for å finne frem til en bedre
finansiering for å produsere medisiner som
ikke er kommersielt interessante.
Penger og samarbeid. Røttingen har ikke
full oversikt over hvor mye det har kostet
å komme dit de står i dag i kampen mot
Ebola. Men det er klart at blant annet
Leger uten grenser, canadiske eksperter og
WHO kom på banen.
– Jeg tror Norge har bidratt med 25 mil
lioner kroner, mener Røttingen.
Finansielt har det vært en veritabel dug
nad. Leger uten grenser har stilt opp med
30 millioner kroner, Canada har bladd opp
20 millioner. Mest har det trolig kommet
fra Wellcome Trust. Dette biomedisinske
veldedighetsfondet som er basert i London
har bidratt med innpå 100 millioner kroner.
Verdens helseorganisasjon (WHO) har stilt
opp med sine ressurser.
Penger! Røttingen kan ikke få fullrost
spesialrådgiver i UD, Tore Godal, nok da
de arbeidet med å skaffe penger til dette
prosjektet.
– Men dette var i høy grad et fellespros
jekt hvor alle måtte trekke sammen. Alt i
alt var vel 10 personer i Norge involvert
etter hvert som Ebola-prosjektet skjøt fart.

FAKTA
John-Arne Røttingen i møte med Guineas helseminister Dr. oberst Rémy Lama.

Ebola
• Epedimien regnes for å ha startet da en
gutt i Sør-Guinea på en eller annen måte
kom i kontakt med en smittebærende
fruktflaggermus.
• Symptomene minner om malaria og denguefeber. Immunsystemet lammes. Blødninger, høy feber og diare er vanlig

– Dette ble en heldagsjobb for deg?
– Nei, kanskje 50 prosent av tiden gikk
med. Men under planleggingen var det
ganske intenst. Det ble lange Skype-sam
taler til Canada, og mange turer til WHO
i Geneve, forteller Røttingen.
Mange kunne vært reddet. I dag mener
Røttingen at vaksinen kunne vært klar kan
skje seks måneder tidligere.
– Da kunne vi ha reddet mange liv, sier
han nå.
Men det store denne gangen var at grup
pen rundt Røttingen klarte å få fram en
effektiv vaksine på rekordtid. Vanligvis kan
det ta 6-8 år å utvikle en effektiv vaksine.
Nå tok det knappe to år fra de første Ebolatilfellet ble registrert, til resultatene forelå.
Dødeligheten lå på mellom 60 og 90

prosent hos dem som ble smittet. Nå viser
det seg at vaksinen er svært effektiv.
– Ligger det en Nobel-pris og venter?
Vi kan nesten se han smile der han står
på flybussen. Men John-Arne Røttingen
er veldig tilfreds med nytenkingen som
skjedde da alvoret gikk opp for verdens
samfunnet.
– Men det blir ingen massevaksinasjon
av folk etter utbruddet av Ebola. Vi kan
ikke forebygge Ebola med denne vaksinen,
understreker han. Og legger til at mange
liv kunne vært reddet hvis oppstarten
med arbeidet for å finne en vaksine hadde
skjedd raskere.

TRYGVE MONSEN

• 27.000 ble smittet under Ebola-utbruddet
Vest-Afrika. 11 000 døde.
• Nøkkelen til løsningen fant Røttingen og
hans kolleger da de gjennomførte det som
kan kalles en ringvaksinering. Enkelt sagt
ble noen innbyggere som var i familie eller
nabolag med de smittede, vaksinert fra dag
én. Andre ble vaksinert 21 dag senere.
• Ingen av dem som ble vaksinert med en
gang, ble syke.
• Bomben om den effektive vaksinen slo
ned da det anerkjente britiske vitenskaplige tidsskriftet Lancet i slutten av juli i år
offentliggjorde funnene.
• Etterpå er tilnærmingen som ble valgt i
kampen mot Ebola, betegnet som «pragmatisk og nyskapende».
• Før nyttår kan en godkjent vaksine være
klar, legemiddelfirmaet Merck kan da
begynne å produsere vaksinen.
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