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–  Hvem vil skrive ut et illegalt stoff til
en pasientgruppe som først og fremst
trenger helsehjelp, spør fylkeslege
Petter Schou.
Mange mener både de praktiske, øko
nomiske og etiske sidene ved prosjektet
er for dårlig gjennomtenkt. Det gjør
også fylkeslegen i Oslo og Akershus.
–  Jeg er bekymret for helsepersonell
som skal administrere et illegalt stoff
til denne gruppen. Heroin er et potent
stoff i forhold til metadon der man
raskt må øke dosen for å få effekt.
Helsepersonell vil kunne utsettes for
et betydelig press. Vi har allerede en
rekke tilsynssaker fra LAR-systemet der
vi ser hvor vanskelig dette er, sier Petter
Schou som har vanskelig for å tro at
forslaget blir realisert. I likhet med
flere stemmer i fagmiljøene mener han

Man bryter øyeblikkelig
hjelp-plikten ved å
etterlate dem på gaten
når motgift er gitt.
gratis heroin er et dårlig tiltak spesielt
med tanke på at LAR enda ikke fun
gerer optimalt. Rent praktisk tror han
også svært mange leger vil kvie seg for
å gi en slik behandling.
–  Man er nødt til å ta en etisk debatt

rundt hvorvidt det er riktig å dele ut
et illegalt stoff. Nyere forskning fra
Sverige har vist at stadige overdoser
ikke bunner i et sterkt rusbehov,
men veldig ofte er rene suicidforsøk.
I et system der tyngre brukere skal
få gratis heroin, kan man i ytterste
konsekvens spørre seg; hvem vil skrive
ut den siste dosen, sier Schou. I en
kronikk i VG tok han nylig et oppgjør
med det han mener er en generell
samfunnsholdning til narkomane.
–  Man har inhumanisert en hel
pasientgruppe. For tretti år siden
hadde man en offentlig debatt om hva
man kunne gjøre med denne gruppen
«unge som var på vei utfor stupet». I
dag er dette, bare i Oslo og Akershus,
en gruppe på 10 000 mennesker som
ikke får den pasientbehandling de har
krav på. Ved overdoser setter man en
motgift og reiser fra dem igjen. Hvis
en fjorten år gammel jente ble funnet
hjemme på badet med intox, ville man
da bare satt motgift og reist igjen? Man
bryter øyeblikkelig hjelp-plikten ved å
etterlate dem på gaten når motgift er
gitt, sier Schou som i likhet med andre
fagfolk mener pengene bør brukes på
et bedre helsetilbud og ettervern til
narkomane.
–  Denne gruppen trenger en egen
rusakutt og et lavterskeltilbud. Det
er der pengene bør investeres, mener
Schou og understreker at det er på
sin plass at fagmiljøene nå kommer
på banen og engasjerer seg i en lenge
nedprioritert pasientgruppe. n
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–  UNYANSERT FRA SCHOU
–  Vi kan ikke legge inn alle som er ruset. Det må ligge
medisinske årsaker til grunn.
Seksjonsoverlege Anne-Cathrine B.
Næss ved Ambulanseavdelingen,
Oslo universitetssykehus HF
– Ullevål, mener uttalelsen fra
Schou er unyansert. – Det er klare
medisinskfaglige retningslinjer for
håndtering av overdosesituasjoner.
Vi vurderer alltid hvorvidt det
foreligger behov for øyeblikkelig
hjelp, også etter at motgift er gitt,
sier Næss som er uenig med Schou

i at ø-hjelp-plikten stadig brytes i
overdosesitasjoner.
–  Skal vi forlate en pasient, må
vedkommende være våken, ha
adekvat allmenntilstand og ikke
vise tegn til annen sykdom eller
suicidalitet. Alle får tilbud om møte
med overdoseteamene, og mange
fraktes til Legevakten, sier Næss som
for øvrig er enig i at det generelle
oppfølgingstilbudet er for dårlig. n
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POENGLØST MED HEROINBEHANDLING
Professor i rus- og avhengighetsforskning, Edle Ravndal,
mener forskningen som er gjort i Sveits, ikke er
metodisk holdbar.
–  Jeg har gått gjennom all
internasjonal forskning som er
gjort på dette feltet, og behandling
med heroin har liten positiv
effekt sammenliknet med god
LAR-behandling. I tillegg er det
uforholdsmessig dyrt. Danmark
har gjort forsøk med heroinstøttet
behandling siden nyttår. Prosjektet
omfatter mellom tre og fire hundre
rusmisbrukere og anslås å koste ca
60 millioner kroner årlig, altså om lag
150 000 kroner per person i året.
Ravndal mener at man i stedet
for å introdusere noe nytt, bør
bruke midlene til å ruste opp det
behandlingsopplegget som allerede
foreligger.
–  Substitusjonsbehandlingen i
Norge fungerer relativt bra, selv
om den ikke er god nok. Det er
uansett bare en forsvinnende liten
gruppe som vil kunne benytte
seg av et tilbud om heroinstøttet
behandling. Den lille andelen
rusmisbrukere som opplever at
vanlig substitusjonsbehandling
ikke fungerer, vil heller ikke kunne
forventes å overholde grunnleggende
krav i heroinstøttet behandling. Fordi
heroin har kortere virkningstid enn
metadon og Subutex, er man nødt til
å møte opp to til tre ganger i døgnet.
De tyngste rusmisbrukerne vil ikke

Edle Ravndal
Foto:
Ståle Skogstad
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klare å følge opp et slikt krevende og
strukturert opplegg. Dermed faller
mye av helseministerens argument
om å hjelpe de dårligste bort. Denne
gruppen hjelpes best ved at de
innlemmes i lavterskeltilbud i form
av gode psykososiale tiltak som gir
brukerne sosiale nettverk, arbeid og
bolig. Dette er noe vi har for lite av,
sier Ravndal.
–  Jeg mener det ikke er noe poeng
å sette i gang heroinbehandling fordi
det kan benyttes kun av en meget
liten gruppe misbrukere, fordi det er
uforholdsmessig dyrt og fordi det har
liten positiv effekt sammenliknet med
god LAR-behandling.

(…) behandling med
heroin har liten positiv
effekt sammenliknet
med god LARbehandling.

–  I Danmark er det to grupper
som de har definert som lite egnet til
heroinstøttet behandling: Den ene
kaller de «hard to reach», dvs de som
faller utenfor behandlingssystemet og
den andre, «hard to treat», altså de
som ikke klarer å følge opp LARbehandling.
–  De høye overdosetallene i Norge
skyldes blant annet at man i all
hovedsak injiserer heroinen, noe som
er langt mindre vanlig i land som for
eksempel Nederland og Sveits.
–  Norge har hatt noen av de
strengeste retningslinjer for sub
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DETTE ER SAKEN
n I begynnelsen av desember 2008
tok helse- og omsorgsminister
Bjarne Håkon Hanssen (Ap)
til orde for en debatt om gratis
heroin til tunge rusmisbrukere.
n I februar var Hanssen i Sveits
for å vurdere hvordan ordningen
fungerer der.
n I Sveits må man ha vært misbruker i minst to år, være over 18
år og ha minst to mislykkede behandlingsforsøk bak seg før man
vurderes til heroinbehandling.
n Det er i skrivende stund (red.
avsluttet 26. februar) fremdeles
uklart om Hanssen vil fremme
forslaget for Aps landmøte i april.

stitusjonsbehandling, men dette gir
også gode resultater i form av lave tall
for dropout. De nye retningslinjene,
som snart foreligger, er noe mindre
strenge og åpner opp for et mer
skadereduserende perspektiv. Det
vil si at LAR-behandling også skal
inkludere de som ikke greier å
redusere bruken av andre rusmidler
enn heroin.
–  En sveitsisk oppfølgingsstudie så
på hvordan deltakere i heroinstøttet
behandling hadde det seks år etter
behandlingsstart. Man fant en
betydelig reduksjon i kriminalitet
og bruk av illegale rusmidler,
men ikke i større grad enn ved
substitusjonsbehandling med Subutex
og metadon. Over halvparten
hadde forlatt den heroinstøttede
behandlingen, og levekårene var
omtrent like for dem som fortsatte
og dem som ga opp. Dødeligheten
var den samme som ved andre
behandlinger, også andelen rusfrie. n
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–  Helseministerens engasjement
rundt de tyngste brukerne er
legitimt. Dette er en forholdsvis
liten gruppe som helt klart ikke
får det helsetilbud de har krav på.
I så måte er jeg er enig i målet,
men ikke i middelet, sier leder
for Norsk forening for rus- og
avhengighetsmedisin, Reidar
Høifødt.
Han vedgår at kontrollapparatet
rundt LAR kanskje har vært for
omfattende, men understreker at
det snart kommer nye retningslinjer
som åpner for en mer fleksibel og
individualisert behandling.
–  I tillegg kreves det noen

«

Veldig få
brukere synes
at heroin er en
god idé.

særordninger for de tyngste
brukerne. Denne gruppen greier i
liten grad å følge et opplegg hvor de
selv er pliktet til å møte opp, og må
møtes med oppsøkende strategier
slik at det etableres kontakt nærmest
på gateplan. Slike tiltak er allerede i
gang i Oslo.
–  Hva sier rusmisbrukerne selv til
utdeling av heroin?
–  Veldig få brukere synes at heroin
er en god idé. De fleste mener at
man ved dette vedlikeholder en
rusbruk som ikke hjelper til ytter
ligere rehabilitering. n

–  ØKER BRUKEN AV ANDRE STOFFER
Leder i Stortingets helse- og
omsorgskomité, Harald T. Nesvik
(Frp), har nettopp kommet tilbake
fra Sveits hvor han har sett nærmere

på heroinprosjektet. Han er ikke
overbevist.
–  Mitt inntrykk er at det var
relativt lite opptatthet av rehabi

Harald T. Nesvik
Foto:
Stortingsarkivet/
Scanpix
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litering og overraskende stort fokus
på å få brukerne vekk fra gatebildet
og på å redusere kriminaliteten.
Prosjektet ble da også først og
fremst satt i gang for å bli kvitt de
såkalte sprøyteparkene som fantes
på 90-tallet. Overdosedødsfallene
er riktignok gått drastisk ned, men
antallet heroinbrukere er høyt, det
illegale markedet for heroin er stort
og prisen lav. I tillegg øker bruken av
andre stoffer, for eksempel kokain,
urovekkende raskt. I stedet for å
sette i gang et nytt stort prosjekt som
bare konserverer og ikke behandler

Mitt inntrykk er
at det var relativt
lite opptatthet av
rehabilitering og
overraskende stort fokus
på å få brukerne vekk
fra gatebildet og på å
redusere kriminaliteten.
Nesvik om
heroinprosjektet i Sveits

problemet, bør vi sørge for at de
som står i LAR-kø i Norge i dag får
behandling innenfor det systemet vi
har, sier Nesvik. n
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–  PENGENE BØR BRUKES PÅ LAR
–  Helseministerens utspill er i beste
fall en avledningsmanøver, i verste
fall har han ikke satt seg godt nok
inn i saken, sier medlem i Stortingets
helse- og omsorgskomité, Laila
Dåvøy (KrF).
–  I stedet for heroin bør
pengene brukes til forbedring av
rehabiliteringsbiten i LAR og mer
medikamentfri behandling. At
rehabiliteringstiltakene er for dårlige
er ikke så rart, tatt i betraktning at
sittende regjering har redusert antallet
avrusningsplasser. Det er massiv
enighet i rusorganisasjonene om at
dette er uheldig. Situasjonen er mest
kritisk i Helse Sør-Øst, men det er
jo også her problemet er størst. Et
positivt unntak er Helse Midt-Norge
som faktisk i stor grad har klart å løse
disse utfordringene. De har et eget
foretak for rus. Dette er interessant,
og noe de andre helseforetakene bør
se nærmere på.
Dåvøy ønsker at det også skal
satses mer på medikamentfri
behandling. –  Vi vet lite om
langtidseffektene av metadon.
Dette er en livslang behandling som
flere og flere mottar, samtidig som
sidemisbruket er økende. I Norge
gis også medikamentet i høyere
doser enn i andre land. Jeg mener
at LAR-brukere som ønsker det,
bør få muligheten til å gå over til
medikamentfri behandling. En del

Laila Dåvøy
Foto:
Stortingsarkivet/
Scanpix
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rusinstitusjoner med medikamentfritt
opplegg er blitt nektet økonomisk
støtte av Helse Sør-Øst fordi de ikke
driver LAR-behandling. Nylig hørte
jeg en pårørende fortelle at hans
avdøde mor ble nektet uføretrygd og
flere behandlingsopphold fordi hun
ville ha medikamentfri behandling
i stedet for LAR-behandling. Vi må
huske at dette er syke mennesker. Det
er lett å falle utpå igjen. Terskelen for
behandling kan ikke være for høy, og
flere forsøk må være lov. Man fratar
de narkomane verdighet og gir dem

Situasjonen er mest
kritisk i Helse Sør-Øst,
men det er jo også her
problemet er størst.

på en måte opp ved å gi dem heroin.
Jeg synes man aldri bør gi opp håpet
om rusfrihet, sier Dåvøy. n

GRATIS HEROIN – DYR MEDISIN
En grov kostnadsberegning fra Helsedirektoratet viser
at heroinstøttet behandling (HSB) er et langt dyrere
tiltak enn LAR.
I et internt notat Journalen har fått
tilgang til fra Helsedirektoratet,
heter det bl.a:
«Det er rimelig å tenke seg at
en klinikk for heroinutdeling vil
ligne mye på sprøyterommet.
Med en åpningstid 12 timer i
døgnet sju dager i uka, slik en kan
tenke seg for en heroinklinikk, vil
de årlige utgiftene øke til antatt
35 millioner årlig. En vil da ha
kapasitet for 200 injeksjoner
daglig. En typisk HSB-pasient vil
bruke klinikken to ganger daglig.
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Klinikken vil således kunne betjene
100 pasienter. Utgiften per pasient
i en tenkt heroinklinikk i Oslo vil
således være rundt 350 000 kroner
årlig.»
Notatet understreker at dette er
dyrere enn tiltaket som er beregnet
i Danmark, men norske erfaringer
med sprøyterom tilsier at med de
sikkerhetskrav en stiller her, vil
kostnadsrammen ligge på rundt
350 000 kroner årlig per bruker.
Til sammenligning koster LAR ca
120 000 kroner årlig per person. n

ET BOM-

SKUDD
Kommentar:

PER HELGE
MÅSEIDE
Redaktør

Bjarne Håkon Hanssen har et
ektefølt og sterkt engasjement for
de narkomane. Det er bra. Men
helseministeren handler i strid
med ekspertene dersom han starter
utdeling av heroin til de tyngste
rusmisbrukerne.
Rusreformen i 2004 plasserte
ansvaret for rusklientene hos de
regionale helseforetakene. Til tross
for satsingen på legemiddelassistert
rehabilitering (LAR), får ikke de
tyngste misbrukerne tilstrekkelig
hjelp: «Vi kaller dem pasienter,
men lager et behandlingstilbud og
et regelverk så komplisert at noen
– og aller minst den gruppen det
er beregnet på – noensinne vil være
i stand til å forstå eller etterleve
det», skriver fylkeslege Petter
Schou (VG 08.02.09).
Leger og politikere har vært
anklaget for å stille seg i veien for
effektiv hjelp til de narkomane.
Nå er heroinmisbruk definert som
sykdom, og synet på behandling er
endret fra en ideell rusfri linje til
en mer realistisk skadereduksjon.
Samtidig viser erfaringene fra
LAR-Midt at det er mulig å oppnå
rusfrihet dersom tiltakene er
omfattende og gode nok.
Samhandling er helseministerens
mantra. Han bør glede seg over at
tre av fire fastleger sier seg positive
til å delta i ansvarsgrupper for de
narkomane. Og vel halvparten er
positive til substitusjonsbehandling
med morfinstoffene metadon
eller buprenorfin (Aasland
m.fl. Tidsskrift for Den norske
legeforening, nr. 2/2009). Det er
nettopp så enkelt – og komplisert
– som Schou sier: «Problemet
løses ikke av flere sprøyterom eller
av gratis dop. Problemet løses
bare ved å tilby et tilpasset og
sammenhengende tilbud uten høye
terskler eller komplisert regelverk».
Det vil være et bomskudd å tro at
vi hjelper de tyngste narkomane
ved å bli deres langere, i stedet for
deres behandlere.
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–  VI MÅ TRO DET GÅR AN Å FÅ

PASIENTENE RUSFRIE
Det handler om en rusfaglig holdning, mener overlege Berit Nordstrand ved LARMidt. Helse Midt-Norge har enestående resultater med LAR-behandling. Mer enn
80 prosent av rusmisbrukerne i LAR-Midt var i fjor rusfrie.
Tallet har også ligget stabilt gjennom
flere år. 63 prosent er i jobb eller
utdanning, og andelen øker. LARMidt har best resultater på alle
parametre fra sosial rehabilitering til
rusmiddelbruk og forskrivning av
benzodiazepiner.
–  Hvordan har LAR-Midt klart det
ingen andre hittil har fått til?
–  Dette er ikke bare er et kapasitets
spørsmål, men har også med rusfaglig
tenkning og modellvalg å gjøre. Vi
behandlere må tro det går an å få
pasientene rusfrie. Setter man inn
nok omfattende tiltak, så går det an
å få en rusmisbruker rusfri fra dag
én. Andre LAR-tiltak tenker ofte
«rusreduksjon» snarere enn rusfrihet.

Berit Nordstrand
Foto: Privat

–  Hva gjør dere for å oppnå
rusfrihet?
–  LAR-Midt som spesialisthelse
tjeneste er selv aktivt inne i behand
lingen de to første behandlingsår,

«

Energien som før ble
brukt til å skaffe dop,
brukes i stedet til å følge
behandlingsopplegget.

med koordinering av sammensatte
tilbud rundt pasientene og aktiv
deltakelse i behandlingen. Særlig
viktig er det å planlegge opp

starten godt, slik at pasientens
behandlingsbehov avklares tidlig.
Den psykiske tilstanden kartlegges.
Vi sørger for egnet bolig i rusfritt
miljø, samtaler med ruskonsulent
ukentlig, time hos fastlege en til
to ganger i måneden og ansvars
gruppemøter med samtlige behand
lere hver tredje måned de to første
årene. Alle avruses før oppstart.
Legger du metadon oppå annen rus,
vil den enkelte ikke få opplevelsen av
hvordan det er å være rusfri, noe som
vanskeliggjør rusmestring også inn i
behandlingen.
–  Men klarer pasientene å følge opp
alt dette?
–  Man kan tenke fra behandler
ståsted at det blir mange krav og
oppmøter på pasienter i LAR. I
realiteten reduseres likevel aktivitets
nivået kraftig. Fra å jage etter penger
til stoff store deler av døgnet til ett
oppmøte daglig på apotek for inntak
av et legemiddel, er en stor overgang.
Det er viktig å være klar over at for
lite innhold i dagen kan være en
trussel for rusmestringen. Derfor er
det viktig å ha kartlagt den enkeltes
behandlingsbehov fra start.
–  Er de andre LAR-tiltakene for lite
flinke til å lære av det dere gjør?
–  Vi i LAR-Midt har i hvert fall
dokumentert år etter år at det går
an å få folk rusfrie. Det er synd at
man ikke baserer seg på evalueringer
gjennom ti år fra ulike norske LARbehandlingsmodeller og de resultater
vi kan skilte med, når man planlegger
videre LAR-behandlingstilbud i
Norge.

–  Hva synes du om helseministerens
utspill?
–  Heroin kan godt mulig ha
sin plass i enkelte land, men her i
Norge trengs ikke flere nye tiltak.
Når man kaller det heroinassistert

«

Heroin kan
godt mulig
ha sin plass i
enkelte land,
men her i
Norge trengs
ikke flere nye
tiltak.

behandling; hva skal behandlingen
assisteres av? Bolig? Oppfølging? I
stedet for å tro at alt skal bli så mye
bedre bare man kan tilby enda et
kjemikalium, bør vi bygge ut den
medikamentfrie behandlingen både
utenfor LAR og som R i LAR, nemlig
rehabiliteringsdelen. Den er mange
steder helt fraværende. n

HVA MENER DU OM HEROIN PÅ RESEPT TIL NARKOMANE?
Send gjerne et kort innlegg innen 15. mai til mette.ryan@legeforeningen.no
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FLERE SYSTEMFEIL

ENN PERSONFEIL

20 leger mistet sin autorisasjon i fjor ifølge tall fra Statens helsetilsyn. Fem av dem
var Oslo-leger. Ingen av disse mistet lisensen på grunn av feilbehandling.
–  Erfaringen gjennom flere år er at
det er nærmest et unntak at man
blir fratatt sin autorisasjon p.g.a.
av feilbehandling – i så fall må det
foreligge en tydelig kunnskapssvikt,
eller at man ved gjentatte feilbe
handlinger viser at man ikke er
faglig skikket til legeyrket. De
fleste tap av autorisasjon skyldes
rusproblemer, sykdom eller såkalt
«grenseoverskridende atferd», dvs sex
med pasienter, forteller fylkeslege
Petter Schou i Helsetilsynet i Oslo og
Akershus.
Helsetilsynet i Oslo og Akershus
startet – med bakgrunn i klager eller
annen informasjon – tilsynssak mot
166 leger i fjor. I mer enn halvparten
av sakene ble det konkludert med
at det ikke forelå brudd på helselov
givningen.
–  Behandlingen var selvsagt ikke
alltid optimal, men i alle fall ikke
uforsvarlig. Bare 27, eller 16 prosent
av legesakene ble oversendt Statens
helsetilsyn for vurdering av en
eventuell administrativ reaksjon, dvs
advarsel, tap av autorisasjon eller tap
av forskrivningsrett, sier Schou. Av
disse var det altså bare fem personer
Statens helsetilsyn valgte å frata
autorisasjonen.
Helsetilsynet i Oslo og Akershus
fokuserer nå i større grad enn før på

systemet og sammenhengen når feil
oppstår. Dermed er også tallet på
årets tilsynssaker med utgangspunkt
i systemfeil blitt langt høyere enn det
var i fjor. 202 tilsynssaker ble vurdert

«

De fleste tap av
autorisasjon skyldes
rusproblemer,
sykdom eller såkalt
‘ grenseoverskridende
atferd ’, dvs sex med
pasienter.

som systemfeil. Det er nærmere 40
flere saker enn statistikken for 2007
viser. 13 av disse ble videresendt
Statens helsetilsyn, enten fordi de
hørte tett sammen med en individ
sak, eller fordi det var saker som
tilsynsmyndighetene følger spesielt
– som selvmord i psykiatrien eller
såkalte «forskningssaker».
–  Vi ser nok etter systemfeil nå
i større grad enn vi gjorde før. Det

er en policy vi har nettopp fordi
faglige feil nesten alltid opptrer i en
sammenheng. Det er derfor viktig
å vurdere om folk jobber under
forhold som gjør det vanskelig for
dem å utføre sine oppgaver forsvarlig.
Vi mener dette er en riktigere til
nærming ettersom en systemfeil er
grunnleggende å få gjort noe med.
Sykehusbehandling utføres stort
sett i team, og da er det ofte svært
vanskelig i ettertid, og kanskje ikke
engang riktig, å plukke ut den ene
helsearbeideren som eventuelt for
årsaket at noe gikk galt. Både leger
og pasienter er mennesker. Feil kan
skje. Det er ikke dermed sagt at man
ikke er egnet til å være helsepersonell,
mener Schou som understreker at
mange saker kunne vært unngått med
bedre kommunikasjonsrutiner.
–  Svært mange av sakene vi
behandler, er eksempler på dårlig
kommunikasjon. Vår erfaring er at
pasienter tolererer svært mye hvis de
får god informasjon. Som lege taper
man alltid på å gå i forsvarsposisjon
hvis en feil først har skjedd, avslutter
Schou. n

FASTLEGE-LISTER SLIK HANSSEN VIL HA DEM
Hvis helseminister Bjarne Håkon
Hanssen får det som han vil, skal
fremtidens fastleger ha en maksgrense
på 1000 listepasienter mot dagens
2500. En statistikk for dagens
situasjon viser at gjennomsnittstallet
ikke er så langt fra Hanssens ideal. På
landsbasis er nemlig gjennomsnittet
1185 listepasienter per fastlege. I
Oslo er tallet noe høyere med et
gjennomsnitt på 1338. Av Oslos
451 fastleger er det kun 30 leger
i Oslo som har 2000 eller flere på
listen og bare to leger med 2500 på
liste. Det er kanskje også grunn til å
merke seg at av Oslos 179 kvinnelige
allmennleger har 148 tidvis stengte
lister.
JOURNALEN NR 01 / 2009
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LEDEREN
STYRET
LEDER
Svein Aarseth
22 02 62 10
Frysja legekontor
svein.aarseth@legeforeningen.no
NESTLEDER
Henning Mørland, LSA
23 47 40 00
Bydel Sagene
henning.morland@bsa.oslo.kommune.no
Barbara Baumgarten
22 95 24 52
Stadion Medisinske senter
barbara_baumgarten@hotmail.com
Kari Løhne
22 89 44 42
Aker universitetssykehus HF
kari.lohne@akersykehus.no
Bjørn Sletvold, Af
22 15 70 00
Grefsen legesenter
bjorn.sletvold@vikenfiber.no
Niels Christian Danbolt, LSA 23 85 11 73
Universitetet i Oslo
n.c.danbolt@medisin.uio.no
Morten Wærsted, Namf
Statens arbeidsmiljøinstitutt
mortenw@c2i.net

22 19 51 00

Olaug Villanger, Of
23 07 00 00
Rikshospitalet
olaug.villanger@rikshospitalet.no
Oscar Løvdal, PSL
Oslo-Øre-Nese-Hals
oscarl@broadpark.no

22 93 04 50

Kjersti Baksaas-Aasen, Ylf
22 11 80 80
Ullevål universitetssykehus HF
kjersti.baksaas.aasen@legeforeningen.no
Lars Henrik Mariero, Nmf
22 85 50 50
Universitetet i Oslo
l.h.mariero@studmed.uio.no
Aasmund M. Bredeli, observatør 22 11 80 80
Ullevål universitetssykehus HF
aasmund.bredeli@ulleval.no
SEKRETARIAT
Mette Ryan
23 10 92 40
sekretariatsleder
Oslo legeforening
mette.ryan@legeforeningen.no
Anita Ingebrigtsen
23 10 92 42
Oslo legeforening
anita.ingebrigtsen@legeforeningen.no
KURSKOMITÉ
Reidar Johansen
22 95 55 90
leder
Majorstukrysset legegruppe
reidar@doctor.com
HELSETJENESTER FOR LEGER
Ellen Scheel
22 51 11 00
avdelingsrådgiver
Ullern legesenter
ellen.scheel@ullern.nhn.no
Sven Haaverstad
23 15 61 00
avdelingsrådgiver
Schouslegene
sven.haaverstad@oslolegene.no
Oslo legeforening er en lokalforening i
Den norske legeforening.
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TALE ELLER TIE?
Krigshandlingene i Gaza har rystet
oss. 13–1400 drepte, om lag 30 %
av dem barn. Tusenvis lemlestet.
Dette skjedde etter et par år med
internasjonal blokade etter at
Hamas vant valget. Blokaden hadde
doblet andelen av de som lever
under fattiggrensen. Drapene og
ødeleggelsene er villet. «90 % of our
bombs have hit the intended target.»
Slik ble talsmann for Israels forsvar
sitert i Haaretz 28.12.2008.

Mads Gilbert og Erik Fosse klarte
som Norwac-representanter å komme
inn og hjelpe palestinerne i Gaza.
Jeg er imponert over deres innsats.
Antakelig er solidaritetshandlingen
minst like viktig for palestinerne
som deres medisinske hjelp. Viktigst
er vel at det falt i deres lodd å

«

SVEIN AARSETH
Leder
Oslo legeforening

formidle nyheter fra en region der
internasjonal presse var effektivt
utestengt. Det kan ikke være tvil om
at det er helsepersonells plikt å tale i
en slik situasjon. Like viktig er det at
de medisinske miljøer er klare i sine
reaksjoner. Lancet skriver i sin leder
17. januar: «We are disappointed
by the silence of national medical
associations and professional bodies
worldwide in response to this
destruction and dislocation of health
services.»

Jeg er imponert over
deres innsats.
Gilbert og Fosse mottok Fritt Ords
Honnørpris 24. februar. n

DET NYE MELDINGSLØFTET
Da det i 1997 begynte å legges planer om elektronisk
kommunikasjon mellom aktørene i helsevesenet, så
man for seg at alt skulle være på plass i år 2000, og at
alle meldinger skulle suse gjennom meldingsnettet. Det
gikk ikke helt i boks. Derfor lanserte Helsedirektoratet
«Meldingsløftet» i 2008.
Norsk Helsenett eies av de regionale
helseforetakene. Foruten helsetjenes
ten har også NAV ønske om å bruke
nettet, og man har villet lovfeste
legers plikt til å sende blant annet
regninger og legeerklæringer (inkl.
sykmeldinger) elektronisk. Allmenn
leger og avtalespesialister skulle
betale regningen. Det var ingen klok
tilnærming!
Til tross for at helsestatsråder i rad
og rekke som eiere har instruert
foretakene om mer effektiv bruk
av helsenettet, er ennå mye ugjort.
Antakelig er fisjoner og fusjoner i
foretakene så krevende IT-messig at
etablering av nye tjenester igjen vil bli
skadelidende. Kommunikasjon innad
i foretak må prioriteres.
«Meldingsløftet» ble i fjor lansert
av Helsedirektoratet. Det er også
etablert prosjekter på regionalt nivå.
Formålet er å øke meldingsaktiviteten
for derved å bedre samhandlingen.
Meldingsløftet opererer i stor grad
på makronivå. Det skal etableres
meldinger for lab, mikrobiologi,

røntgen, epikriser m.v. Det er
også satt frister. Nye aktører som
kommunehelsetjenesten og sykehjem
skal inn. Nå er det dessverre slik at vi
snakker om et løft og ikke et løfte.
Ved Oslo universitetssykehus HF –
Ullevål har man tatt i bruk talegjen
kjenning, og legene kurses i dette.
Dessverre er det å sikre at epikrise
og journalnotat sendes til aktuelle
mottakere på effektiv måte (les: via
helsenettet) så vidt jeg forstår ikke en
del av opplæringen. Jeg konstaterer
at epikriser forsøkes sendt elektronisk
til sykehjem (de er ikke på nett),
mens jeg som fastlege får meldingen
per post. Det betyr ekstraarbeid og
forsinkelser.
Meldingsløftet lyder slik:
«Jeg lover å bidra til at elektronisk
kommunikasjon skal brukes når det
er lagt til rette for det. Jeg lover å
bidra til at det etableres systemer for
elektronisk kommunikasjon der de
ikke finnes.» n
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KRISTIN MACK

DUELL OM PRESIDENTVERVET

Før jul offentliggjorde president Torunn Janbu at hun ønsker å stille til valg
som Legeforeningens president også for neste valgperiode. Rett etter annonserte
Allmennlegeforeningens leder Jan Emil Kristoffersen at han stiller til valg som ny
president. Journalen utfordrer de to kandidatene med to like spørsmål:

1. Hvorfor bør du være Legeforeningens president i neste
toårs-periode?
2. Hva er de viktigste sakene foreningen nå bør jobbe med?
(Spørsmål og svar er gitt per e-post.)

TORUNN JANBU

Foto:
CF-Wesenberg/
kolonihaven.no

«

Jeg har stort engasjement, bred
erfaring som president og et
omfattende nettverk nasjonalt og
internasjonalt. Jeg regnes blant
landets 10 viktigste kvinner. I min
presidenttid er vi blitt en godt samlet
forening. Det gir styrke.
Leger vil ha arbeidsbetingelser som
gjør det mulig å gi pasientene god
behandling og glede seg til å gå på
jobb. Jeg vil bidra med full styrke til
at dette virkeliggjøres! De viktigste
sakene jeg ønsker å jobbe med
fremover som president er:

Leger vil ha arbeidsbe
tingelser som gjør det
mulig å gi pasientene
god behandling og glede
seg til å gå på jobb.
• En dynamisk og balansert
utvikling av helsetjenesten.
Spesialist- og primærhelsetjenesten
må bygges ut i takt med
befolkningens behov og fagets
utvikling - aldri på bekostning av
hverandre
• Legeforeningen som sterk
helsepolitisk aktør med høy faglig
og yrkesetisk standard
• Gode arbeidsforhold, utdanning
og fagmiljøer
• Spesialistutdanning i
legeforeningsregi
• Forskning   
• Et fast grep om utvikling av
fastlegeordningen
• Gode forutsetninger for
avtalepraksis
• En fremtidsrettet turnusordning
• En samlet og sterk Legeforening i
alle deler av landet

JAN EMIL KRISTOFFERSEN

Foto:
CF-Wesenberg/
kolonihaven.no

«

Jeg debuterte som lokal tillitsvalgt
for 28 år siden. Allerede som ung
sykehuslege så jeg at ikke bare inntekt
og vaktplaner, men rammevilkårene
for fagutøvelsen er viktige. Den
autonome legerollen var under press
allerede fra 70-tallet, og kanskje var
det ønsket om selv å forme hverdagen
som lege som førte meg ut i privat
praksis etter noen år i sykehus,
Helsedirektoratet og Oslo Helseråd.
Det er blitt mange år i sentrale
tillitsverv i Legeforeningen, i
Tariffutvalget, som leder av
Allmennlegeforeningen og fra 2007
i sentralstyret. Jeg håper jeg har
vært sett som en sterk og tydelig
allmennlegeleder og forhandler som
har oppnådd gode resultater for
medlemmene.

Det er for tiden
betydelig politisk uro
rundt helsetjenesten.
Dette krever en tydelig
forening i direkte dia
log med forvaltning og
politikere, men også i
media. Jeg vil bidra!
Leger «fra alle leire» har
oppfordret meg til å stille som
presidentkandidat, og jeg vil ta
utfordringen som president hvis
jeg får landsstyrets tillit. Det er for
tiden betydelig politisk uro rundt
helsetjenesten. Dette krever en
tydelig forening i direkte dialog med
forvaltning og politikere, men også i
media. Jeg vil bidra! n

Alt for Legeforeningen! n
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JOURNALEN I NYHETENE
Temaet om helsetjenesten etter
Sofienbergparken i Journalen
4/2008 fikk Månedens sak i
fagbladet Journalisten nr. 20/2008,
TV2-nyhetene og tosidig oppslag
i VG 28. november 2008, og ble
omtalt i Fagpressens Torsdagsnytt
18. desember 2008.

A-BLAD
Returadresse
Journalisten, :
Youngstorget, boks 8793,
N-0028 Oslo
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AKTIVITETER
MARS

MAI

23. mars
Tillitsvalgtkurs Trinn I for Ylf og Of
på OUS – Aker

17. mai
17. mai arrangement i Legenes hus
kl 12.00–14.00

25. mars
Styremøte i Legenes hus

25. mai
Styremøte i Legenes hus

APRIL

JUNI

24.-27. april
Klinisk emnekurs på Hurtigruten
Bergen – Bodø

3.-5. juni
Legeforeningens landsstyremøte i
Bodø

27. april
Styremøte i Legenes hus

10. juni
Styremøte i Legenes hus

NOTISER
VILLA SANA

17. MAI I LEGENES HUS

Må man være dårlig for å bli
bedre? Benytt deg av kurs ved
Ressurssenteret Villa Sana.
SOP dekker utgifter til reise og
opphold i forbindelse med kurs og
rådgivning. Se nettet
villasana@modum-bad.no

Medlemmer og ansatte i
Legeforeningen inviteres
med familie og venner til Oslo
legeforenings tradisjonelle 17.
mai-arrangement kl 12.0014.00 i kantinen i Legenes hus.
Tryllekunstner Arne og Medicinsk
Paradeorchæster stiller opp, og det
serveres pølser, is med mer. Se
www.legeforeningen.no/oslo.

BRUK MIN SIDE
Legeforeningens Min side er tatt
i bruk av 4 av 5 av medlemmene.
Er du ikke blant disse, anbefaler vi
deg å komme i gang så raskt som
mulig. Har du startproblemer, kan
du gå til http://www.legeforeningen.
no/?id=147607. På Min side kan
du enkelt skreddersy din startside,
finne kollegaer med samme
interesser, danne nettverk, og
tillitsvalgte får en enklere hverdag.

ÅRSMØTE MED VALG
onsdag 26. august 2009 kl 18.00 i
Legenes hus
Forslag til endringer i lovene
eller andre forslag som ønskes
behandlet på årsmøtet, må være
styret i hende senest åtte uker før
årsmøtet.

Ca 16 prosent av Oslo
legeforenings medlemmer nås
ikke via e-post. Oppgi din epostadresse ved å gå inn på
Min side, så mottar du raskere
informasjon.
JOURNALEN NR 01 / 2009
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METTE RYAN

NY VISEPRESIDENT I LEGEFORENINGEN
Arne Laudal Refsum (f. 1959) har vært sentralstyremedlem fra 2007 og er leder av
Overlegeforeningen. Han ble valgt til visepresident i januar i år etter Bård Lilleeng
som gikk til stillingen som medisinsk- og helsefaglig direktør i Helse Sør-Øst RHF.
–  Hva mener du
som visepresident
er de viktigste
utfordringene for
Legeforeningen?
–  Forholdet
mellom Legeforen
ingen og myndig
hetene er viktigst.
Foto:
Håndteringen
CF-Wesenberg/
av spesialistgod
kolonihaven.no
kjenningssaken
og utkast til
nytt opplegg
for turnustjenesten på tre år, viser
at myndighetene synes det er OK
å legge frem slike viktige saker på
møter eller pressekonferanser uten å
forhåndsdrøfte med Legeforeningen.
I utgangspunktet oppfatter jeg hånd
teringen av disse sakene som direkte
uhøflig, men vi må se fremover og
arbeide for et bedret klima.

JOURNALEN NR 01 / 2009

«

I utgangspunktet
oppfatter jeg
håndteringen av disse
sakene som direkte
uhøflige, men vi må se
fremover og arbeide for
et bedret klima.

Refsum om helsemyndighetenes
håndtering av turnus- og
spesialistgodkjenningssaken.

fokuserer mest på fastlegene, må
kvaliteten på behandlingen bli
førende for hvordan helsetjenesten
skal endres. Dette gjelder også utfor
mingen av Oslo universitetssykehus
HF som er en enorm endringspro
sess uten konsekvensanalyser eller
investeringsmidler. Her ligger alt
til rette for en fiasko. Vårt ansvar
blir å komme med konstruktive
råd for å ivareta pasientenes behov,
samt å skape trygge og forutsigbare
arbeidsbetingelser for våre med
lemmer. n

–  Samhandlingsreformen og utfor
mingen av denne er viktig også for
Overlegeforeningens medlemmer.
Selv om helseministeren for tiden
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JOURNALEN ANMELDER

TIL KAMP FOR
SOLIDARISK FRIHET
PER FUGELLI

NOKPUNKTET
Essays om helse og verdighet
200 sider
UNIVERSITETSFORLAGET 2008
ISBN 978-82-15-01347-3
Pris: 269,-–

Universitetsforlaget har gitt ut Per
Fugellis kampskrift for det ufull
komne menneske og det rause sam
funn. I tolv essays fordelt på fire deler
– Nok, Helsekildene, Helsetyvene,
Folkesjelen – valser Fugelli opp med
misnøyens ukultur og for-megetheten; Det er nok penger, nok plikt,
nok sikkerhet, streben, nytelse,
flinkhet, selvgodhet, overtro på
forstand, vilje, mattilsyn, FrP…
Fugelli ønsker at takknemlighet,
glede, raushet og måtehold skal være
bærebjelkene i livene våre, så vel i
forhold til samfunn og kjærester som
til guder. Han gestalter gamle ideer
og dyder i sin egen Nokmentalitet og
statuerer den i Nokpunktet.
Fugellis fiende nummer én er
privatkapitalismen og dens utarming
av sjelsliv, samfunn og klode. Han
krever rettferdig fordeling av godene
i samfunnet. Det er et politisk ansvar
slår han fast. Veldedighet i små doser
er vel og bra, men velferd er et felles
samfunnsansvar som må finansieres
av fellesskapet. For eksempel mener
Fugelli at Frelsesarmeens dilemma er
at den ikke tar politisk konsekvens av
alt organisasjonen ser og gjør for de
vanskeligst stilte i samfunnet. Hvis
målet med boka er å redde jorda og
samfunnet og gi flest mulig det gode
liv basert på Nokmentalitet, er jo
det eneste som virkelig duger å bli
partipolitiker, få måtehold og raushet
inn i partiprogrammet og vinne
valget.
Demoniseringen av meningsmot
standere er lite kledelig for den som
prediker toleranse. Når svovelen og
gjentakelsene driver som verst av
prekestolen, kan menigheten bli liten
og skremt. Fugelli argumenterer godt
nok for sine synspunkter til at det
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skulle være unødvendig å hakke så
voldsomt på andre.
Fugelli har aldri manglet verbal
spenst, og av og til bringer den ham
høyt mot himmelen. «Var Jesus
sosialmedisiner?» spør Fugelli og
svarer: «Ja». Det er derfor fristende
å spørre: Hvem er da Per Fugelli
i dette univers? I forhold til turbo
kapitalismens kollaps høsten 2008,
er timingen på utgivelsen av boken
tankevekkende god.
Essayene er tidvis drivende godt
skrevet. Solidaritet er jo ikke frihets
berøvende, men frihetsfremmende
for folk flest. Dette er riktig en bok
for dem med og uten turbo som
gjerne vil slå inn på solidaritetens vei.
Målet med livet kan ikke fortsette å
være grådighetskultur. Vi må bry oss
mer om hverandre og fordele godene
jevnere både i Norge og resten av
verden.
De innledende essayene har
sjenerende mange sitater. Jeg synes
det er morsommere å lese hva Per
Fugelli selv mener enn å presumere
ut fra hans mange sitater. Hva vil han
egentlig med referansene til hvert
essay? Essayene er jo hans meninger
og påstander og ikke noe akademisk
arbeid. Her er det ikke professoren,
men medmennesket Per Fugelli som
gjerne vil at vi skal se de samme
løsningene som ham. Så kan det
raljeres om valg av «nok» og «punkt».
Hva med «passe-sfæren»? Passe er
løsere i snippen enn nok, og sfære gir
mer bevegelsesmulighet enn punkt.
Dette er bagateller. Boka «sitter i».
Jeg tar meg selv i å lese om igjen, bli
irritert og inspirert.
Kjell Maartmann-Moe

‘ Var Jesus sosialmedisiner? ’ spør Fugelli
og svarer: ‘ Ja ’.
NR 01 / 2009 JOURNALEN

FRA FORENINGEN

SIDEBLIKK

HER ER OSLO-LEGEN 2008
Foto: Per Helge Måseide

Lars Moe fikk gleden av å være den første som ble tildelt
Oslo legeforenings utmerkelse Oslo-legen.
OSLOLEGEN

Styret i Oslo
legeforening
har ønsket å
anerkjenne
en kollega som har utmerket seg
som tillitsvalgt og/eller gjennom
sin faglige virksomhet har synliggjort legene og legerollen på en
positiv måte. Styret har derfor
opprettet den årlige utmerkelsen
Oslo-legen.

med medlemmene, igangsatte han
arbeidet med Journalen i 1990.
Med sin bakgrunn som siviløkonom
ble han en god leder som bidro til
å utvikle Oslo legeforening på en
positiv måte. Han har vært med i

Lars Moe
Foto:
Ellen Lande
Gossner

Lars har mangeårig fartstid som
allmennlege på Manglerud. I sitt 77.
år er han fortsatt i arbeid som vikar på
kontoret når det er påkrevet. Kontoret
har for øvrig praktisert «time på
dagen» i de årene han har arbeidet der.
Lars er en god, klok og fremfor alt
beskjeden kollega, heter det blant
annet i styrets begrunnelse. Han har
lang fartstid som tillitsvalgt og har
vært leder i Oslo legeforening i tiden
1987–1992. For å bedre kontakten
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Lars er en
god, klok og
fremfor alt
beskjeden
kollega

Afs fagutvalg og i Oslo legeforenings
kurskomité. Styret mener han var en
selvskreven kandidat til første gangs
utdeling av utmerkelsen Oslo-legen. n

HVEM BLIR

OSLO-LEGEN 2009?
Begrunnet forslag til årets Oslo-lege må være styret i hende senest åtte uker før årsmøtet
26. august der utdelingen finner sted.
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REALISTISK
INFORMASJON
Et pålagt krav
«En liten hjerneblødning»
Foreldrene ble fjerne
Det var alt de fikk med seg
fra informasjonen
Forsikringene om at sjansene var små
for hjerneskade – gled utenom
De så for seg bestefaren
Lammet og med talevansker
Var det slik fremtiden ville bli?
Ultralyd – den nye teknologien
er fantastisk
Den kan påvise små blødninger
over alt
Men det måtte gå mange år
før etterundersøkelser
med sikkerhet kunne si
at små blødninger i hjernens hulrom
ikke betød noen ting
for fremtiden
I mellomtiden hadde hundrevis av
foreldre
på verdensbasis
sannsynligvis hundretusener
fått vite at den lille nyfødte hadde
en liten hjerneblødning
Bør det være karenstid for informasjon
om nye metoder
til man vet
hva funnene egentlig betyr?

SVERRE HALVORSEN

15

Returadresse:
Oslo legeforening
Postboks 178 Sentrum
0102 Oslo

I FORBIFARTEN

CHARLOTTE LUNDE

–  DET ER EN PLIKT Å MELDE FRA OM

OVERGREP
Da Erik Fosse kom til Gaza, forsto han at han hadde en tøff oppgave foran seg. At
han i tillegg måtte formidle det han så til en hel vestlig verden, var han likevel helt
uforberedt på. 24. februar fikk han og Mads Gilbert Fritt Ords Honnørpris for sin
innsats.
ERIK
FOSSE
(F. 1950)
Foto:
Knut E.
Braaten

Cand. med. Universitetet i Oslo 1976
Dr. med. Universitetet i Oslo 1987
Mastergrad i helseadministrasjon
Spesialist i thoraxkirurgi
Professor og avdelingssjef, Inter
vensjonssenteret ved Oslo universi
tetssykehus HF - Rikshospitalet
n Leder for den humanitære organi
sasjonen NORWAC
n
n
n
n
n

–  Gratulerer så mye med Fritt Ords
Honnørpris! Hvordan oppleves det å
få en slik pris?
–  Både Mads og jeg er veldig
glade for å få denne prisen. Spesielt
siden vi opplevde at Israel hadde
arbeidet mye for å hindre europeiske
kommentatorer eller vitner i Gaza.
Dette er også en bekreftelse på det
vi har hevdet, at det er vår plikt
å melde fra når vi ser overgrep på
sivilbefolkningen.
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–  Har du noen idé om hva du vil
bruke prispengene til?
–  Nei, det har jeg ikke.
–  Hvordan har du/dere opplevet
kritikken – som bl.a. har
kommet fra egne rekker - for det
formidlingsarbeidet dere gjorde i
Gaza?
–  Det er ikke tvil om at leger har
plikt til å melde fra når man er kjent
med årsaken til at pasienter blir syke
eller skadet. Det er gjort forsøk på
å dra vår troverdighet i tvil. Det er
viktig da å huske at det var Israel som
nektet alle journalister innpass til
Gaza under hele krigen. De forsøkte
også å stoppe alle hjelpesendinger og
utenlandske helsearbeidere, mens de
myrdet sivile, og det var stor mangel
på utstyr, mat og medisiner inne i
Gaza. Siden de ikke klarte å hindre oss
å være til stede, forsøker deres venner
å svekke vår troverdighet. Jeg tror
også denne krigen har fratatt mange
av Israels venner illusjonene om Israel
som en demokratisk stat, og det er vel
ubehagelig.
–  Hvordan opplevet du rollen som
formidler da du stod midt oppe i det?
–  Jeg var helt uforberedt på å ha
en så sentral rolle i formidlingen fra
Gaza, og jeg savnet profesjonelle
journalister. Jeg regnet med at det
ville være journalister der som sikkert
ville intervjue meg, men bare som
en av mange kilder. Jeg ble ganske

(…) jeg begynner å bli lei av å se unge
mennesker bli ødelagt for livet av noe så
meningsløst som krig.

bekymret da jeg forsto at Israel hadde
hindret europeisk og amerikansk
tilstedeværelse, og jeg forsto da at
de planla et blodig tokt. Det sa også
palestinerne til oss da vi kom. «Vi
trodde vi skulle bli massakrert uten at
vesten reagerte, så kom dere», sa de.
–  Har du sett noen av opptakene av
deg selv fra Dagsrevyen i etterkant?
–  Nei, bare noen korte klipp.
–  Hvordan er det å være tilbake i
trygge Norge og den medisinske
hverdagen her, etter den opplevelsen
dere nå har lagt bak dere?
–  Jeg synes det er deilig å kunne
bekymre seg om uvesentlige ting og
skulle ønske at palestinerne også snart
kommer i en slik situasjon.
–  Kommer du til å reise ut på
lignende oppdrag igjen dersom du
blir spurt?
–  Ja, helt sikkert, selv om jeg
begynner å bli lei av å se unge
mennesker bli ødelagt for livet av noe
så meningsløst som krig.
–  Vi leser at dere jobber med en bok.
Hvordan går arbeidet med den, og
når har den planlagt utgivelse?
–  Boken kommer på Gyldendal
Forlag i september. Vi arbeider på
spreng og skal ha første manus ferdig i
begynnelsen av april.
–  Du er en av kandidatene
til direktørjobben ved Oslo
universitetssykehus HF. Er ikke det
et skummelt lederverv å frivillig ta
på seg?
–  Jo, det er en utfordrende stilling,
og jeg er svært ydmyk overfor det. n
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