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Per HelGe mÅSeide  REDAKTØREN

leGeuTdAnninG 
under deBATT

Norsk medisinstudentforening 
(Nmf) kaster en brannfakkel inn i 
den medisinske utdanningsdebatten 
med utspillet om å opprette en 
nasjonal, sentral pensumkomité. Om 
forslaget blir vedtatt, vil det innebære 
en inngripen i det enkelte fakultets 
og universitets selvbestemmelsesrett. 
Fordi dette kan betraktes som et 
angrep på den  akademiske frihet, er 
holdningen til forslaget overraskende 
positiv blant de aktører Journalen har 
snakket med. Men enkelte sentrale 
personer er avventende og noen er 
negative. 

Medisinen er et levende fag i 
spenningsfeltet mellom et praktisk 
håndverk og en akademisk disiplin. 
Fagdebatten har derfor svingt mellom 

å etterlyse mer praktisk trening 
– og mer akademisk skolering. Da 
studieplanen Oslo-96 ble innført, 
var problembasert læring (PBL) den 
nye og sentrale læringsmetoden som 
skulle sørge for bedre integrasjon av 
teori og praksis. Når medisinstudiet 
i Oslo 12 år senere blir gjenstand for 
en omfattende ekstern evaluering, 
beskriver evalueringsrapporten 
«PBL-tretthet» og foreslår i stedet nye 
læringsformer. En slik kritikk er ikke 
nødvendigvis et tegn på at ting har 
vært galt fra starten av, men viser at 
medisinstudiet må være i dynamisk 
utvikling etter hvert som fagene og 
samfunnet forandrer seg. 

Hovedkritikken mot medisinstudiet i 
Oslo er en konflikt mellom forskning 
og undervisning, manglende 
merittering av undervisning og trange 
økonomiske rammer. Denne kritikken 
er verken ny eller overraskende. 
Samtidig kritiseres studiemodellen 
for å være praktisk talt utelukkende 
et sykehusbasert kjernestudium uten 
valgfrie elementer. Den eksterne 
evalueringsrapporten fra høsten 
2008 munner ut i et forslag om 

at læringsmålene må revurderes. 
Rapporten dokumenterer på den 
positive siden at studentene utvikler 
de holdninger og ferdigheter som 
er nødvendig for å kunne arbeide 
selvstendig. Derimot skorter det 
på trening og erfaring når det 
gjelder samarbeid med andre 
helsepersonellgrupper, som sykepleiere 
og fysioterapeuter. 

I Tromsø var innføringen av tidlig 
pasientkontakt i medisinstudiet 
i sin tid banebrytende, mens 
realiteten nå er at studiet nærmest 
har vært uforandret i 25 år. Det er 
tankevekkende når man ved dette 
studiestedet antyder at nasjonale 
læringsmål kan redusere friheten 
og vanskeliggjøre en høyst påkrevd 
endringsprosess. Pensjonert 
fagdirektør i Legeforeningen, Hans 
Asbjørn Holm, har et poeng når 
han sier at studentenes utspill 
ikke er en god idé dersom det er 
et uttrykk for et ønske om mer 
detaljstyring av faktakunnskap, 
mens initiativet fortjener all mulig 
støtte hvis det dreier seg om å reise 
en diskusjon om sentrale og viktige 
læringsmål i medisinutdanningen 
på tvers av fakultetene. I denne 
situasjonen er det antakelig lurt 
av universitetene å være lydhøre 
overfor signalene fra omverdenen og 
gjennomføre nødvendige forbedringer 
raskt og effektivt. Eksterne 
evalueringsrapporter kan være et godt 
hjelpemiddel i så måte, dersom de 
følges opp av konkrete handlinger.

For Legeforeningen kan Nmfs 
forslag om en endret medisinsk 
grunnutdanning bli en kjærkommen 
anledning til å posisjonere seg, etter 
at helseministeren rått og brutalt 
har forsøkt å frata foreningen retten 
til å utdanne legespesialister. Men 
en samlet nasjonal pensumkomité 
kan også bli en gavepakke til en 
handlekraftig helseminister og en 
sentral helseforvaltning på jakt etter 
spennende arbeidsoppgaver. 

Nmf skal ha all mulig honnør for 
forsøket på å starte en ny og viktig 
utdanningsdebatt. Det er ikke dermed 
sagt at en sentral pensumkomité er 
den eneste og endelige løsningen på de 
mange utfordringer legeutdanningen 
står overfor. n

Nmf skal ha all 
mulig honnør for å 
starte en ny og viktig 
utdanningsdebatt.

«

Per HelGe 
mÅSeide
Redaktør
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Tidligere studiedekan for lege ut-
danningen ved Universitetet i Oslo, 
Per Brodal, karakteriserer forslaget 
som «snevert», mens dekan Olav 
Helge Førde i Tromsø (se egen 
sak) mener forslaget vil gjøre det 
vanskeligere å få til nødvendige 
endringer. Både nåværende 
studiedekan i Oslo, Britt-Ingjerd 
Nesheim, og Legeforeningen ser 
positivt på forslaget, mens andre 
som Journalen har innhentet kom-
mentarer fra, stiller seg mer avven-
tende.  

–  Hvorfor ønsker dere dette?
–  Dersom alle universitetene 

forholder seg til samme læringsmål, 
oppnår man en felles standard. 
Dette vil bidra til kvalitetssikring 
og til å utjevne forskjeller mellom 
fakultetene. Mange av læringsmålene 
i Oslo er lite konkrete og svært 
omfat tende – nærmest utopiske 
– og samtidig som det er for lite 
fokus på helhet og de store linjene. 
Vi får mye kunn skap, men den er 
ikke alltid prak tisk anvendbar. I 
tillegg er det uklart hvilket kunn-
skaps nivå som forventes. Det er 
stor forskjell på å ha kjennskap 
til et fenomen og kunne utføre 
en oppgave selvstendig. Et felles 
sett læringsmål med definerte og 
konsekvente kunnskapsnivåer, vil 
dessuten gjøre overgangen lettere 
for nordmenn som kommer hjem 
etter å ha studert utenlands og for 

nyutdannede utenlandske cand.
med. som ønsker å arbeide i Norge, 
sier Lars Mariero, leder i Norsk 
medisinstudentforenings lokallag i 
Oslo.

–  Vil ikke dette medføre at både 
studentene og det enkelte fakultet 
mister suverenitet?

–  Jeg tror det er bra at universi-
tetene ikke er suverene på dette. 
Flere av fakultetene står overfor 

KAn miSTe rÅdereTTen OVer PenSum
Om Norsk medisinstudentforening (Nmf) får viljen sin, blir oppgavene med 
å utforme og revidere medisinstudentenes pensum overført fra det enkelte 
universitet til en sentral pensumkomité. I Sverige er det nå innført nasjonale 
læringsmål i flere fag.

store økonomiske utfordringer. En 
sentral komité, hvis mandat er å 
utforme og revidere et nasjonalt 
kjernepensum, vil lettere kunne 
tilpasse seg det stadig skiftende 
medisinske terrenget. I tillegg 
vil dette være ressursbesparende 
for det enkelte fakultet. Når det 
gjelder studentenes suverenitet, 
er det selvfølgelig viktig med god 
studentrepresentasjon i et slikt 
utvalg.

–  Vil et kjernepensum med 
svært konkrete læringsmål la seg 
forene med universitetenes ulike 
pedagogiske tilnærming?

–  Ja, det er meningen. 
Læringsmålene skal kunne puttes 
inn i enhver læringsform og gi 
mulighet for lokale tilpasninger.

–  Er dette gammel vin i nye flasker?
–  Både ja og nei. Dette handler 

om en presisering av hvilke 
problemstillinger det forventes at 
nyutdannede leger skal være i stand 
til å håndtere selvstendig. For å 
fortsette metaforen: I den grad det 
er den samme gamle vinen, vil den 
tappes på mer funksjonelle flasker 
det er lettere å helle av.

–   Læringsmålene skal kunne puttes inn i 
enhver læringsform og gi mulighet for lokale 
tilpasninger.

«
Lars Mariero

lArS mArierO

Foto: 
Ellen Lande  
Gossner
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KAn miSTe rÅdereTTen OVer PenSum

For snevert. –  Studentenes misnøye 
bør tas på alvor, men jeg skulle ønske 
de brukte sitt engasjement på en 
mer overordnet tankegang enn et 
kjernepensum basert på læringsmål. 

Det blir for snevert, sier tidligere 
studiedekan ved Universitetet i Oslo, 
Per Brodal. 

–  Det faglige innholdet er viktig, 
men kun én av flere komponenter 
i en god utdanning. Selv har jeg 
mistet noe entusiasme overfor 
læringsmål, og blitt økende 
klar over betydningen av andre 
faktorer, som for eksempel evnen 
til selvstendighet. I hvilken grad 
har norske medisinutdanninger en 

struktur som stimulerer denne stadig 
viktigere egenskapen, spør Brodal. 

–  Norske universiteter har ulike 
studiemodeller. Tror du et felles 
pensum med detaljerte læringsmål 
vil fungere i praksis?

–  Nei, jeg har vanskeligheter med 
å se for meg hvordan dette skal løses. 
Det er dessuten urealistisk å tro at 
nye læringsmål vil innføres etter 
hvert som en overordnet komité 
kommer opp med dem. Erfaring 
viser at dersom læringsmål skal 
fungere, er det en forutsetning at de 
som jobber i felten og som formidler 
budskapet, altså underviserne selv, 
har vært med på å utforme dem. 

–  Men vil ikke overgripende 
læringsmål bidra til at spesialitetene 
dekkes på en mest mulig helhetlig 
og grunnleggende måte?

–  Det har nok vært tendenser til 
at enkelte forelesere fokuserer på 
detaljkunnskaper ut fra sine egne 
interessefelt slik at de ulike fag 
ikke dekkes optimalt. Dette må 
imidlertid løses ved lokale prosesser 
som går på holdningsendringer og 
arbeid med forpliktende mål, ikke 
ved å bli pådyttet et diktat ovenfra, 
sier Brodal.

Er positive. Nmfs utspill blir 
godt mottatt både av nåværende 

studiedekan ved medisinstudiet 
i Oslo og av Legeforeningens 
fagavdeling.

–  Jeg synes felles læringsmål 
høres ut som en ganske god idé, 
sier prodekan for undervisning ved 
Universitetet i Oslo, Britt-Ingjerd 
Nesheim. Hun stopper ikke der. 

–  Personlig ser jeg for meg en 
ordning med formative (veiledende, 
red. anm.) prøver underveis som 

så munner ut i en avsluttende 
kjempeeksamen, felles for hele 
landet. I USA har de en slik nasjonal 
eksamen. Slutteksamen måtte være 
både skriftlig og muntlig, og teste 
alt fra kunnskaper til praktiske 
ferdigheter og holdninger. 

–  Studentenes misnøye bør tas på alvor, men jeg 
skulle ønske de brukte sitt engasjement på en 
mer overordnet tankegang enn et kjernepensum 
basert på læringsmål.

«

Per BrOdAl

Foto: 
øyvind Brodal

Per Brodal

–  Jeg synes 
felles lærings
mål høres ut 
som en ganske 
god idé.

Britt-Ingjerd Nesheim

«
–  Du frykter ikke for fakultetenes 
selvråderett når pensum overlates til 
en sentral komité?

–  Nei, ikke så lenge en slik komité 
består av representanter fra alle de 
fire universitetene, sier Nesheim. 
Også fagdirektør i Legeforeningens 
medisinske fagavdeling, Bjarne Riis 
Strøm, er positiv: 

–  Vi vet at pensum og studentenes 
opplevelse av undervisningen 
varierer på de ulike instituttene 
ved universitetene og på tvers av 
universitetene. Legeforeningens 
sekretariat har, i samarbeid med 
Nmf, startet et arbeid med å få bedre 
oversikt over denne variasjonen. I lys 
av dette er det naturlig å se nærmere 
på behovet for etableringen av et 
nasjonalt kjernepensum, sier Riis 
Strøm. →
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BlAndeT mOTTAKelSe FrA 
uniVerSiTeTSmilJøene

Ikke så mye å vinne. 
Dekan ved Det 
medisinske fakultet 
i Tromsø, Olav 
Helge Førde, ser 
argumenter både for 
og i mot et nasjonalt 
kjernepensum:

–  På den ene siden 
er det positivt med 
et mer standardisert 
innhold. På den 
andre siden blir 
det vanskeligere 
å få til endringer. 
Problemet i dag er 
snarere for lite, enn 
for mye fleksi bilitet. 

Internasjonalt har det skjedd store endringer i 
medisinstudiet. Studiemodellen i Tromsø har 
nær mest vært uforandret de siste 25 år, men er nå 
under revisjon. Jeg er veldig glad for at vi ikke har 
hatt et nasjonalt kjerne pensum å forholde oss til i 
denne prosessen. 

–  Dagens forskjeller mellom de fire 
universitetene når det gjelder pensum og 
studiemodell opplever jeg som gjen sidig 
berikende. Jeg ser for meg at hvis lærings mål skal 
innføres uten at det får praktiske konsekvenser på 
under visnings formen, må de være av mer generell 
karakter. Og hva er hensikten med dem da? Jeg 
tror ikke det er så mye å vinne på dette, sier Førde. 

–  Hva skjer av nasjonal samordning på dette 
feltet i dag?

–  Vi diskuterer etiske og formelle krav, men 
det er få eller ingen forsøk på å samordne og 
harmonisere undervisningsmetoder og pensum. 
Det er opp til hvert enkelt fakultet å drive 
undervisning innenfor de rammene NOKUT 
(Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen red.
anm.) har satt.

Mangler ikke 
kunnskap. 
–  Med isin studenter 
i klinikk blir sjelden 
stilt til veggs på 
grunn av manglende 
kunnskap. Det er 
snarere evnen til å 
anvende kunnskapen 
det skorter på. 
Dette er fremfor alt 
noe kandidatene 
skal lære i turnus. 
Derfor er det vik-
tigere å sørge for at 
turnustjenesten ikke 
eroderer, sier Per 
Omvik, prodekan 

for undervisning ved Universitetet i Bergen.
–  Evnen til selv å definere hvor dypt ens 

kunnskap skal gå, er noe den enkelte student 
opparbeider i løpet av studietiden. Det har 
selvsagt skjedd at underviserne har laget for 
spesifikke og finurlige eksamensoppgaver. I 
Bergen har vi prøvd å motvirke dette ved å 
ansette såkalte programsensorer i hvert enkelt 
fag. Disse har til oppgave å se til at pensum og 
eksamensoppgaver til enhver tid er relevant og i 
tråd med det som forventes at man skal kunne, 
sier Omvik.

–  Evnen til selv å 
definere hvor dypt 
ens kunnskap skal 
gå, er noe den 
enkelte student 
opparbeider i løpet 
av studietiden.

«

–  Jeg tror ikke det 
er så mye å vinne på 
dette.

«

OlAV HelGe Førde
Foto: universitetet i Tromsø

Per OmViK
Foto: Privat
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BlAndeT mOTTAKelSe FrA 
uniVerSiTeTSmilJøene

Vil bevare egenart.  
–  Jeg er ikke så redd 
for at universitetene 
mister ansvaret for 
pensum. Men jeg 
er opptatt av at de 
ulike lærestedene får 
bevare sin egenart, 
sier prodekan for 
undervisning ved 
Universitetet i 
Tromsø, Nils-Erik 
Huseby. 

–  En felles 
nasjonal forståelse 
av hva leges tu den-
ter skal kunne, er 

for så vidt positivt. Samtidig tror jeg at de fire 
universitetene allerede har et nokså likt kjerne-
pensum i bunn. Innholdet i det stu dentene lærer 
er ikke så veldig forskjellig, til tross for ulike 
utdan nings programmer. Kanskje er det slik at 
nettopp den forskjelligheten som måtte eksistere, 
er gunstig, fordi den poengterer sær trekk ved de 
enkelte fakultetene, sier Huseby.

Usikker på forslaget. 
–  Hvis stu den-
tenes utspill om 
mer kon kretiserte 
læringsmål er uttrykk 
for et ønske om mer 
detalj styring av fakta-
kunn skap, synes jeg 
ikke det er noen god 
idé. Men dersom det 
dreier seg om å reise 
en diskusjon om 
sent rale og vik tige 
lærings mål i medisin-
utdanningen på 
tvers av fakultetene, 
fortjener initiativet 
all mulig støtte, sier 

pensjonert fagdirektør i Legeforeningen, Hans 
Asbjørn Holm. Holm var i en årrekke en av våre 
fremste eksperter på medisinutdanning i Norden.

–  Et nasjonalt pensum høres for så vidt 
ikke så ufornuftig ut, men jeg er usikker på 
hva man egentlig mener. En type nasjonalt 
pensum i en tradisjonell betydning av ordet, er 

lite hensiktsmessig. Men en diskusjon om hva 
vi vil med medisinutdanningen i Norge som 
kan munne ut i konkretisering av nasjonale 
læringsmål, vil være en viktig og nyttig prosess, 
sier Holm.

… jeg er opptatt 
av at de ulike lære
stedene får bevare 
sin egenart.

«
–  En type nasjonalt 
pensum i en tradi
sjonell betydning 
av ordet, er lite 
hensiktsmessig.

«

nilS-eriK HuSeBy
Foto: Bjørn kåre iversen

HAnS ASBJørn HOlm
Foto: Privat
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Forfatteren er fysiker og har doktor-
grad om terrorister og atomvåpen. 
Han er en av Norges ledende 
eksperter på atomvåpenspørsmål, 
og det er prisverdig at han nå 
har kommet med denne boka. 
I en lettlest språkdrakt får vi et 
skremmende budskap om verdens 
atomvåpenarsenaler, mulighetene 
for terrorister og «røverstater» til 
å produsere atomvåpen, og ikke 
minst de uhyggelige effektene av 
atomvåpen. Tallet på drepte etter 
Hiroshima-bomben anslås til 
140 000 og etter Nagasaki-bomben 
74 000. Vi får vite at de største 
våpnene i dag er tusen ganger 
kraftigere enn Hiroshima-bomben, 
og at verden i dag har en samlet 
kjernefysisk sprengkraft tilsvarende 
en halv million Hiroshima-bomber. 
Over 95 % av dette arsenalet innehas 
av Russland og USA.

Internasjonale ned rust nings an stren-
gelser stanset opp for flere år siden, 
og både Russland og USA har åpnet 
for å kunne bruke atomvåpen først 
i krisesituasjoner. Faren for uberet-
tiget førstebruk etter falsk alarm er 
avgjort til stede. Nye stater utvikler 
atomvåpen, og terrorister kan få 
tak i høyanriket uran og lage sine 
våpen, med katastrofale følger. Nye 
signaler fra president Obama om 
atomnedrustning og bedre dialog 
mellom de to atomstormaktene gir 
håp, men dette må ikke få oss til å 
slappe av. Våren 2010 skal den neste 
store FN-konferansen om tilsyn med 
atomvåpen finne sted. Vi må håpe 
det går bedre enn med den forrige, 
fiaskopregede konferansen fem år før.

Verden forbereder seg på epidemier 
og pan demier, vi er uroet over finans-
krise, og vi er med rette bekymret 
over klima forandringene. Men vi bør 
merke oss Gro Harlem Brundtlands 
ord i et 70-årsintervju i april i år, da 

mOrTen Bremer mærli
ATOmVÅPen
det du ikke vet, det du ikke vil vite
222 sider
Pax, Oslo 2009
iSBn13: 978-82-530-3186-6 

Pris: 249,–

hun sa at kjernevåpen er vår største 
trussel. Mærlis bok illustrerer at hun 
dessverre har rett.

Norske leger har siden 1982 hatt 
et forum for å engasjere seg mot 
atom våpen, Norske leger mot 
atom våpen (NLA), med nett-
adre ssen legermotatomvapen.no. 
Moderorganisasjonen International 
Physicians for the Prevention of 
Nuc lear War (IPPNW) fikk Nobels 
Fredspris i 1985 for sitt opplysnings-
arbeid om de medisinske virkningene 
av atomkrig. Og vi blir minnet om 
at atom vakt bikkja IAEA, Det inter-
nasjonale atomenergibyrået, fikk 
fredsprisen i 2005 sammen med sin 
sjef ElBaradei.

Utenriksminister Jonas Gahr Støre 
har skrevet forordet. NLA har 
et godt samarbeid med Utenriks-
departe mentet, som nok gjerne ser 
at det igjen kan bli mer interesse for 
atom våpenfaren i folkeopinionen. 
Leger har muligheten: Meld deg inn 
i NLA, det kan gjøres via nettsiden! 
Du kan velge om du vil være et helt 
passivt medlem, eller om du ønsker å 
engasjere deg på en måte som passer 
deg.

Med Obamas signaler er det grunn 
til håp om framgang i verdens 
bestrebelser for å unngå en atom-
våpen katastrofe, men faren for 
ter rorisme og bruk fra «røverstater» er 
der. Verden må ikke slappe av!  Dette 
er en viktig bok, den anbefales!
     
    

Anne Alvik

JOURNALEN ANMELDER

VelSKreVeT Om 
SPennende TemA

« Dette er en viktig bok, 
den anbefales!
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Jeg vært en del på store sykehus. Et 
av barna mine er multi funk sjons hem-
met og har hatt noen store opera-
sjoner i hodet og et par opera sjoner 
i bena. Fordi hodet hans tilhører 
Riks hos pitalet og bena tilhører 
Akers hus Universitets sykehus, er det 
behov for jevnlig opp følging og kon-
troller begge steder. Jeg tror at norske 
sykehus står seg godt rent medi sinsk. 
Når pasienter og pårørende likevel 
gjennomlever både irri tasjon og 
angst, skyldes det andre problemer, 
ikke minst mangel på kommuni-
kasjon. Man bør helst bare ha vondt 
et sted av gangen fordi spesialistene 
befinner seg i ulike avdelinger som 
ikke er gode til å snakke sammen. 

Et særtrekk er at sykehus lar folk 
vente. Derfor har de egne rom for 
venting. Man venter for eksempel 
på en lege som stiller spørsmål om 
ting sykehuset allerede vet. Dette 
er en høyt lønnet lege som verken 
kjenner pasienten eller operasjonen 
som skal gjennomføres, og fyller ut 
skjemaer man like gjerne kunne fylt 
ut selv. Vi er heller ikke særlig gode 

 KOMMENTAR

PÅ JAKT eTTer 
SAmHAndlinGen

til å utstyre sykehusenes fremste 
kunnskapsarbeidere med verken 
administrativ hjelp eller gode ikt-
systemer, noe som gjør at mye av 
legenes tid brukes på administrativt 
rutinearbeid.

Men det er ikke bare på venterom 
det ventes. Det ventes over alt. Det 
gamle Rikshospitalet innkalte alltid 
til innleggelse i forbindelse med plan-
lagt operasjon på fredager. Men siden 
de ikke utfører operasjoner i helgene, 
ble de som kom fra nær områdene 
sendt hjem på «permisjon» for helgen 
etter å ha ventet noen timer på 
vente værelset. De som kom uten bys 
fra måtte ligge over på hotell i Oslo. 
Hvor for? Sann synlig vis fordi syke-
huset før hels ere for men i 2002 fikk 
betalt av fylkes kom munen per døgn 
pasienten var innlagt. Vi er flinke til 
å tilpasse oss de som betaler, også når 
det oppmuntrer til dårlige løsninger.

Helsesektoren er den raskest voksende 
delen av offentlig sektor, og vi ser 
den samme utviklingen i alle rike 
land. Folk ønsker å bruke mer av sine 
egne penger på helse, og de krever at 
politikerne gjør det samme. Helse-
sektoren er i tillegg organisatorisk og 
teknologisk komplisert. I forhold til 
andre virksomheter har den en politi-
sert beslutningsprosess, med rikelige 
muligheter for omkamper etter at 
beslutninger er tatt. Motkravene er 
ofte sterkere enn kreftene. Man er 
mis for nøyde, men likevel sikre på at 
endring vil være til det verre. Derfor 
må vi gjøre noen grunnleggende grep:

Foto: Abelia

Paul Chaffey er administrerende direktør i NHOs kunnskaps
organisasjon Abelia og tidligere stortingsrepresentant for 
Sosialistisk Venstreparti (SV). 

For det første bør det bli flere dedi-
kerte nisjeaktører innen for eksempel 
kirurgi eller diagnostisering som kan 
operere billigere og mer effektivt 
innenfor en rendyrket virk som hets-
modell enn innenfor et full service 
spesialist sykehus. Feiring klinikker, 
øye kirurgi og hurtig diagnos tisering 
på kjøpesentre er eksemp ler på slike 
modeller. 

For det andre bør finansierings-
systemet i større grad la pengene følge 
pasienten og ikke institusjonen. Vi 
må stå fritt når det gjelder å velge 
leverandør. Dette vil også bidra til at 
kronisk syke som ikke behøver legges 
inn på sykehus, kan få tilgang til det 
helsetilbudet de trenger i hjemmet 
eller ved omsorgsinstitusjoner. Det 
er god helsepolitikk å flytte legene 
til pasientene og ikke omvendt når 
teknologien gjør dette mulig.

For det tredje bør vi stimulere til 
flere private leverandører på områder 
innenfor helseverdikjedene som vil 
ha godt av et mer variert spekter av 
innovative tilbydere. Her er det særlig 
viktig at myndighetenes insentiver ikke 
bidrar til å fryse fast verdikjeder og 
sam handlings modeller, men tvert imot 
opp muntrer til prosess innovasjoner og 
nye forretnings modeller.
     
     

Paul Chaffey 

Paul Chaffey skrev også om sine erfaringer 
med helse vesenet i en lengre artikkel i 

tidsskriftet Minerva, nr. 1/2009.

Man bør helst bare ha vondt et 
sted av gangen fordi spesialistene 
befinner seg i ulike avdelinger som 
ikke er gode til å snakke sammen.

«
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STyreT

Første september starter en ny 
funksjonsperiode for tillitsvalgte i 
Legeforeningen etter at det er avholdt 
valg på tillitsvalgte på alle nivåer. 

I Oslo er situasjonen at om lag 
halvparten av medlemmene har 
én og samme arbeidsgiver: Oslo 
universitetssykehus (OUS). Skal 
vi kunne påvirke utviklingen på 
en gunstig måte, er det viktig 
at vi har tillitsvalgte på plass. 
Omstillingsprosessen vi er inne i, 
krever mye av oss alle. Erfaringmessig 
er vi som leger flinke til å omstille 
oss. Vi tar i bruk ny faglig kunnskap, 
nye metoder og nye regler. 
Samtidig forholder vi oss til nye 

samarbeidspartnere som nye NAV og 
Helsetjenesteforvaltningen (Helfo). 
For mange vil omorganisering innen 
OUS bety ny arbeidsplass, annen 
faglig fordeling av oppgaver med mer. 

Vi trenger tillitsvalgte som er villige 
til å ta i et tak og å bruke nødvendig 
tid på dette arbeidet i en periode. 

ny FunKSJOnSPeriOde 

FOr TilliTSVAlGTe

SVein AArSeTH 

Foto:  
Ellen Lande  
Gossner

Erfaring fra sammenslåing av 
avdelinger på Oslo-sykehusene tilsier 
at det er viktig at det er god dialog 
mellom tillitsvalgte på de berørte 
sykehusene.

I tillitsvalgtinstruksen heter det: 
«Yrkesforeningene har ansvar for 
rekruttering og valg av tillitsvalgte 
som representerer medlemmene 
overfor deres arbeidsgivere og 
andre avtaleparter.

Et hvert medlem av Lege-
foreningen som er valgbar etter 
hoved avtalenes regler, har rett 
og plikt til å motta valg som 
tillitsvalgt. 

Den tillitsvalgte er bindeledd 
mellom sentrale organer i 
Legeforeningen og de lokale 
medlemmer. Han/hun er på 
samme måte medlemmenes 
talsperson og bindeledd 
mellom dem og vedkommende 
arbeidsgiver/avtalemotpart.»

Tillitsvalgtarbeid kan være krevende, 
men er givende og utviklende. Grip 
sjansen, bli tillitsvalgt. Støtt opp om 
tillitsvalgte i deres funksjon. Godt 
valg! n

Skal vi kunne påvirke 
utvik lingen på en gun
stig måte, er det viktig 
at vi har tillitsvalgte på 
plass. 

«

Valgkomiteen arbeider med forberedelse 
til årets valg på årsmøtet i Oslo lege-
forening. Medlemmene bes sende inn 
forslag til valg av leder og to fritt valgte 
representanter med vara til styret, to 
landsstyrerepresentanter med vara, 
kurskomité, valgkomité, redaktør av 
Journalen. 

Forslag bes helst sendt per e-post til 
valgkomiteen: 
kristian.vetlesen@orklabrands.no

kari.bjorneboe@bos.oslo.kommune.no
ulla.randen@rikshospitalet.no 

Det minnes om at forslag til endringer i 
lovene eller andre forslag som ønskes 
behandlet på årsmøtet må være styret i 
hende senest åtte uker før årsmøtet.

Temamøtet har tittelen «Helsetjeneste til 
papirløse migranter» og ledes av Trygve 
kongshavn.

NOTIS

ÅrSmøTe med VAlG OG TemAmøTe 26. AuGuST 2009 i leGeneS HuS
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VÅR IMMUNOLOGISKE 
HISTORIE

Vi har hver vår immunologiske historie
Vel starter vi med et felles grunnlag
som arten homo sapiens gir 
men det er gradsforskjeller likevel
ut fra de variasjoner genene skaper
Allerede i fosterlivet settes  
           immunforsvaret på prøve
og det moduleres av svangerskapets varighet 
ernæring og morkakens funksjon

Etter fødselen blir vi bombardert av mikrober 
noen blir invitert som venner,  
           andre må bekjempes
Et nyfødt barn i Afrika og i norge
møter helt ulike mikrobeverdener
og får fra starten ulike  
          immunologiske erfaringer
Hva betyr dette for forsvarets effektivitet?
i følge en teori blir immunforsvaret sterkere 
dess større utfordringer 

Det er ikke bare geografiske ulikheter
alderen er også en viktig variabel 
Svekket immunforsvar er  
           en del av aldringsprosessen
Vi som vokste opp før krigen
møtte mange naturlige vira 
som stimulerte vårt immunapparat
De som er født etter krigen har møtt 
            svekkede vira
eller deler av en mikrobe i vaksinene
Vaksinene er den moderne medisins triumf
og har spart millioner av liv
men er det en pris for det  
           som vi nå må innfri?
Har det gitt lavere effektivitet
som vil vise seg i møte med en ny utfordrer?
Foreløbige rapporter kan gi mistanke om det
for det er yngre meksikanere  
           som hyppigst dør
Hvorfor ikke de gamle med svekket forsvar?
Eller kanskje de gamle har en annen historie
som kommer dem til gode?
Et tidligere møte med Hongkong  
           eller Asia-sykens virus?
kanskje hadde de komponenter felles  
           med svineinfluensaviruset?
når man ikke vet noe sikkert,  
           er det åpent for spekulasjoner
uansett bekrefter det at vi har  
           hver vår historie 
– også immunologisk

SVerre HAlVOrSen
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AASmund Bredeli FRA FORENINGEN

JeG – en TilliTSVAlGT? 
Blir du spurt om å være tillitsvalgt, 
er det en tillitserklæring i seg selv. 
Du blir spurt fordi dine kolleger 
tror at du med dine personlige 
egenskaper er egnet til å formidle 
interesser overfor arbeidsgiver. 
Problemstillingene kan være 
avtalemessige, arbeidsmiljømessige 
eller medisinskfaglige. Du får innsikt 
i hvordan arbeidsgiver tenker, 
planlegger og handler for å nå sine 
mål. Interessene er ofte motstridende, 
og det er en oppgave å si fra og 
korrigere når det ikke er samsvar med 
lov- og avtaleverket. 

Tillitsvalgtarbeid er utfordrende, 
men samtidig lærerikt, utviklende 
og interessant på det personlige 
plan. Med erfaring og kompetanse 
på alle nivåer i Legeforeningens 
organisasjon, får du hjelp fra dag 
én dersom du tar utfordringen. 
Legeforeningen arrangerer jevnlig 
kurs for tillitsvalgte på alle nivåer.

Tillitsvervet innebærer vanligvis 
respekt fra arbeidsgiversiden. Du blir 
bevisstgjort din rolle, ditt mandat 
og dine rettigheter. Arbeidsgiver 
har plikt til å respektere ditt verv 
slik at du får relevant informasjon 
om endringer og omstillinger som 
planlegges. De fleste erfarne og 
modne ledere ser på tillitsvalgte som 
en helt nødvendig ressurs som de 
er avhengige av for å nå sine mål. 
Det kan dreie seg om å veilede og 
korrigere arbeidsgiver i deres iver 
etter å gjennomføre endringer, 

ansettelser og oppsigelser på 
bekostning av våre rettigheter. Andre 
ganger dreier det seg om å bistå 
kolleger i konfliktsituasjoner som har 
oppstått mellom enkeltmedlemmer 
og arbeidsgiver med utgangspunkt i 
faglige eller personlige årsaker.

Som tillitsvalgt har du krav på 
å få avsatt tid til arbeidet. Dersom 
du møter manglende forståelse hos 
lokal arbeidsgiverrepresentant for de 
rettighetene du har som tillitsvalgt, 
vil dette kunnes løftes oppover til 
ledelsen på arbeidsgiversiden ved 
hjelp av tillitsvalgtorganisasjonen 
på det enkelte sykehus. Står du fast 
i en problemstilling eller trenger 
råd og hjelp for å løse en sak, bistår 
Legeforeningen som en ressurssterk 
organisasjon både lokalt og sentralt.
 
Du får kunnskap om hvordan 
lokalt og sentralt avtaleverk kan 
brukes til problemløsning. Det 
handler mye om å bygge relasjoner 
basert på gjensidig tillit og respekt. 
Uenighet og interessekonflikter med 
arbeidsgiver er vanlig, og er en viktig 
erfaring å ha med seg i arbeidslivet. 
Gjennom tillitsvalgtarbeidet blir 
du bevisstgjort interessen for 
både offentlig helsepolitikk og 
organisasjonsarbeidets betydning i 
samfunnet. Arbeidet er meningsfylt i 
den forstand at man får muligheten 
til å påvirke premissene for et godt 
arbeidsmiljø og derved et best mulig 
medisinskfaglig tilbud til pasientene.

Tillitsvalgtarbeidet kan på 
mange måter betraktes som en 
ekstra dimensjon til det rent 
medisinskfaglige de fleste holder 
på med til daglig. I tillegg er det en 
kjensgjerning at tillitsvalgterfaring 
er nyttig for de som tar sikte 
på en fremtidig karrière innen 
administrasjon og ledelse. Tar du 
utfordringen? n

Aasmund Bredeli er foretakstillitsvalgt 
for Overlegeforeningen (Of ) ved Oslo 

universitetssykehus HF, Ullevål.

AASmund 
Bredeli

Foto:  
Per Helge  
Måseide

Arbeidsgiver har plikt 
til å res pek tere ditt verv 
slik at du får rele vant 
informasjon om end
ringer og om stillinger 
som plan legges.

«

Temasaken fra forrige nummer av 
Journalen, der eksperter slaktet 
helseministerens forslag om å dele ut 
heroin til de tyngste rusmisbrukerne, ble 
gjengitt i VGs papirutgave 9. mars. Saken 
ble også omtalt i andre medier, blant 
annet på VG nett.

Faksimile fra VG 09.03.2009
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– BOM-SKUDDfra heroin-Hanssen

PÅ RESEPT: Helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen får kritikk av eksperter som

mener gratis heroin til tunge misbrukere er et feilspor. 
Foto: ESPEN SJØLINGSTAD HOEN 

Foto: ELLEN LANDE GOSSNER

Eksperter slakterheroin på resept

Eksperter slakterheroin på resept

Av STEINAR Q. ANDERSENMens helseminister BjarneHåkon Hanssen blir stadigmer overbevist om hero-inbasert behandling, gårekspertene den andre vei-en. – Helt poengløst, sierprofessor Edle Ravndal.Ravndal er professor ved Senter forrus- og avhengighetsforskning (SE-RAF) ved Universitetet i Oslo, og girhelseministeren strykkarakter forforslaget om gratis heroin til tungemisbrukere.– Det er ikke noe poeng å sette igang heroinbehandling, fordi det kunkan benyttes av en meget liten grup-pe misbrukere. Det er uforholdsmes-sig dyrt og det har liten effekt sam-menlignet med dagens behandlings-metoder, sier Ravndal til Oslo lege-forenings fagblad Journalen. På le-derplass kaller bladet heroin på re-sept for «et bomskudd fra heroin-Hanssen».

Meget tvilendeEdle Ravndal er også meget tvilendetil forskningen som er gjort i Sveits,hvor helseministeren var på besøk ifebruar for å vurdere ordningen dehar etablert.– Jeg har gått gjennom all inter-nasjonal forskning som er gjort pådette feltet, og behandling med hero-in har liten positiv effekt sammen-lignet med god legemiddelassistertrehabilitering, sier Ravndal, som og-så jobber som forsker ved Statens in-stitutt for rusmiddelforskning.Legemiddelassistert rehabilite-ring (LAR) skjer hovedsakelig medmetadon og Subutex, og koster årlig120.000 kroner per person.En grov kostnadsberegning fraHelsedirektoratet viser at tilsvaren-de kostnad for heroinstøttet behand-ling er 350.000 kroner.– Fordi heroin har kortere virk-ningstid enn metadon og Subutex erman nødt til å møte opp to til tre gan-ger i døgnet. De tyngste misbrukernevil ikke klare å følge et slikt krevendeog strukturert opplegg. Dermed fal-ler mye av helseministerens argu-ment bort, sier Ravndal.
Vanskelig rolleFylkeslege i Oslo og Akershus, Pet-ter Schou, er ingen tilhenger av hero-inbehandling, og mener det er fagligtynt fundert.– Dessuten blir helsepersonelletsatt i en vanskelig rolle fordi de skalvelge ut mottagere og dosere ut etillegalt og potensielt dødelig stoff, si-er Schou til VG. – En kan spørre seg om det er mis-brukerne eller samfunnet vi behand-ler med dette tiltaket. Rydder vi opp idet offentlige rom fordi vi ikke likerdet vi ser, spør Schou.Heller ikke leder Reidar Høifødt iNorsk forening for rus- og avhengig-hetsmedisin mener helseministerener på rett spor når han blir stadigmer positiv til heroinstøttet behand-ling.

– Veldig få av brukerne synes hero-in er en god idé. De fleste mener atman ved dette vedlikeholder en rus-bruk som ikke hjelper til ytterligererehabilitering, sier han.
E-post: steinar.andersen@vg.no

Dette er saken
■ I desember startet helse- og om-sorgsminister Bjarne Håkon Hans-sen en debatt om gratis heroin tiltunge rusmisbrukere.■ I februar var Hanssen i Sveits hvorde har etablert en slik ordning.■ Fredag ble et utvalg som skal ut-rede tiltak for de mest hjelpetren-gende rusmisbrukerne presentert.Blant tiltakene som skal vurderes erbruk av heroin i behandlingen.■ Thorvald Stoltenberg leder utval-get som også består av Inger LiseSkog Hansen, Sigurd Osberg, MaritMyklebust, Carl I. Hagen, ÅslaugHaga, Erling Lae, Ellen Katrine Hæt-ta og Roger Andresen.

Fakta
■ Heroin er et narkotikum som vir-ker smerte- og hostestillende oghar en sterk virkning på sentralner-vesystemet. 

■ Det er sterkt vanedannende, énenkelt injeksjon kan skape avhen-gighet. 
■ Ved gjentatt tilførsel oppstår to-leranse slik at man må ha større do-se for å få samme effekt. ■ Både fysiske og psykiske absti-nens oppstår om en som er tilvendtikke får tilført heroin. ■ Overdose av heroin kan føre tilåndedrettslammelse og død.■ I Norge er heroin forbudt å pro-dusere, omsette, besitte og bruke –også som legemiddel.Kilde: Store Norske Leksikon

! Helse- og omsorgsministerBjarne Håkon Hanssen visertil det nylig nedsatte utvalgetog vil ikke kommentere heroinuts-pillet. – Jeg har nedsatt et offentligutvalg som skal gå tungt inn i sa-ken. Jeg velger derfor å avstå fradebatten nå, sier Hanssen.

! – Man fratar de narkomaneverdighet og gir dem på enmåte opp ved å gi dem hero-in, sier Laila Dåvøy (KrF) som ermedlem av Stortingets helse- ogomsorgskomité.– I stedet for heroin bør pengenebrukes til forbedring av legemid-delassistert rehabilitering ogmer medikamentfri behandling,sier hun til fagbladet Journalen.

Leder i Stortingets helse- og om-sorgskomité, Harald Nesvik (Frp) bleikke overbevist av den sveitsiskeordningen med gratis heroin til tungemisbrukere.
– Mitt inntrykk var at de var relativtlite opptatt av rehabilitering og haddeet overraskende stort fokus på å fåbrukerne vekk fra gatebildet og på åredusere kriminaliteten, sier han.

-Ikke overbevist

Venstre-ja Venstre vil at de tyngste rusmisbru-kerne skal få utdelt heroin, i førsteomgang som et prøveprosjekt, me-ner partiets landsstyre.Nestleder Ola Elvestuen menerhelseminister Bjarne Håkon Hans-sen lider av beslutningsvegring nårhan nå har satt ned et nytt utvalg forå vurdere hvordan de tyngste narko-mane skal hjelpes.
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nOTiSer FRA FORENINGEN

HOVedSTAdSPrOSeSSen
Omorganisering av sykehusene i 
Oslo skjer i raskt tempo. For stoff 
om hovedstadsprosessen se:
www.helse-sorost.no 
www.oslo-universitetssykehus.no
www.legeforeningen.no 

BeHOV FOr  
STudenT-menTOrer
norsk medisinstudentforening Oslo 
har etablert en mentorordning der 
en lege har møte med en gruppe 
medisinstudenter en til to ganger 
per semester. Mentoren skal være 
en rollemodell og bidra til refleksjon 
omkring legerollen, etikk og hva 
gruppen ellers måtte være opptatt 
av. Oslo legeforening støtter 
ordningen ved å arrangere møter 
for mentorene og å rekruttere 
mentorer ved behov. nå er det 
behov for nye mentorer.

Leger som ønsker å bli mentorer, 
kan kontakte Oslo legeforenings 
sekretariat eller nmfs 
mentoransvarlige: 
m.s.bakken@studmed.uio.no

du KAn lære AV  
Feil OG KlAGeSAKer
Statens helsetilsyn og Lege-
foreningen har utgitt en bok om 
hvordan ansatte i helsevesenet 
kan lære av klagesaker. Boken er 
vedlegg til Tidsskrift for Den norske 
legeforening. Den kan også lastes 
ned fra Helsetilsynets nettsider 
eller bestilles via disse.

–  Vi ønsker at boka skal gi 
grunn lag for diskusjoner 
blant medisinske studenter, 
turnus leger, allmennleger 
under spesialistutdanning og i 
smågrupper for allmennleger 
i etter utdanningen. Det er i en 
slik kollega basert prosess at 
lærings potensialet har vist seg å 
være størst, sier direktør Lars E. 
Hanssen i Statens helsetilsyn.
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 FRA FORENINGEN

17. mAi i leGeneS HuS
Oslo legeforening inviterte for syvende gang 
medlemmer med familie og venner til 17. mai 
arrangement i Legenes hus. 

SPiLLinG. Medicinsk Paradeorchæster spiller når de vil, hvor de vil, så lenge de vil og da tar de en til.
Foto: Svein Aarseth

TRyLLinG. Barna fulgte tryllekunstner Arne Pedersen med argusøyne.  
Foto: Chris Reinhold

TREkninG. Leder i Oslo legeforening foretok den høytidelige trekning av en iskremmaskin. 
Foto: Chris Reinhold
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«

Vi har sett ham i mediene nesten hver eneste dag denne våren. Bjørn G. Iversen 
beskriver vårens arbeidssituasjon som å være på éndelt vakt.

I FORBIFARTEN  CHArlOTTe lunde

Overlege Bjørn G. Iversen på Avdeling 
for infeksjonsovervåkning ved Folke-
helseinstituttet, fikk plutselig en svært 
travel hverdag da svineinfluensaen ble 
et tema for verden i slutten av april. 

–  Det er litt roligere nå heldigvis, 
men perioden det stod på, er det 
travleste jeg har vært borti, forteller 
Iversen som endelig har en pustepause 
på hytta når Journalen tar kontakt.

–  Hvordan har det vært å alltid måte 
være så tilgjengelig for media?

–  De første ukene var helt ekstreme. 
Da var jeg på jobb 24 timer i døgnet. 
I en sånn opphauset situasjon er det 
ok, men det kan jo ikke vare over 

tid. Det er omtrent som å alltid ha 
éndelt vakt i kommunehelsetjenesten. 
Kolleger har vært svært støttende, og 
jeg har kunnet si fra når det ble for 
mye. Det har likevel vært en bevisst 
politikk fra Folkehelseinstituttets side 
at ett menneske uttalte seg hele tiden. 
Vi har dessuten fordelt oppgavene med 
Helsedirektoratet og hatt et kjempefint 
samarbeid med dem. Mediene hadde 
jo fort merket det hvis det hadde vært 
uoverensstemmelser. Utfordringen har 
vært å informere om en situasjon vi 
ikke kjenner rekkevidden av. Derfor 
har det vært viktig å være ærlig på å 
skille mellom det vi faktisk vet og det 
som er tolkninger.

–  Hvordan synes du mediene har 
håndtert saken?

–  Vår erfaring med pressen er stort 
sett positiv. Vi følte oss etterrettelig 
sitert hele tiden, selv om det selvfølgelig 
ble noe tilløp til overdramatiseringer 
med reportere med altfor store munn-
bind på direkten fra Mexico. Mange 
leger og forskere blir veldig engstelige 
når de får en mikrofon opp i fjeset. 
Det er viktig å være så trygg at du kan 
forenkle, og ikke være redd for den 
sure e-posten fra en kollega, som for 
øvrig alltid kommer, som mener du 
gjenfortalte noe unyansert. Journalister 
er kunnskapshungrige, og hvis du kan 
det du snakker om, er det ingen grunn 
til å være redd. Journalister blir derimot 
lett mistenksomme hvis man forsøker 
å holde noe skjult. Vi har derfor hele 
tiden vært åpne på hva vi vet og hva vi 
ikke vet. 

–  Har du fått noen reaksjoner i 
ettertid på at dette ikke helt fikk det 
omfaget man først hadde fryktet?

–  Ja, det har jeg. Men vi har vært 
ærlige hele veien. Det første bildet vi 
fikk av scenariet fra Mexico var vel dig 
drama tisk. Vi måtte for midle et dob-
belt budskap der vi sa at vi tror ikke 
dette blir like dramatisk, men vi må 
ta høyde for at det kan bli det. Mange 
kommuner har gjort lite når det gjelder 
pandemi planlegging, så dette var for å 
vekke dem litt også. Vi har opp nådd 
den effekten at det nå flere steder er 
satt i gang et arbeid på dette i kom-
munene rundt om. 

–  Hva er egentlig status nå?
–  Selv om det har roet seg nå, er 

teorien at dette kan få en mer virulent 
oppblussing til høsten. I USA beregner 
man antallet syke til ca 100 000, men 
i Norge har vi foreløpig registrert fire 
positive prøver. Alle disse er lette til-
feller som har vært behandlet utenfor 
sykehus. Men hurtigtesten har ikke 
god nok sensitivitet og spesifisitet. Vi 
ønsker nå at prøvene sendes direkte 
til oss ved klinisk mistanke og reise-
anamnese.

–  Har du selv hamstret Tamiflu?
–  Nei, det har jeg ikke. Norge har 

ham stret 1,4 mill pakker, og det får 
holde. Det er jo ingen vidunder medisin 
heller, selv om det kan redusere syk-
doms forløpet med noen dager. Det 
finnes nok ingen mirakel kur. n

De første ukene var helt ekstreme. Da var jeg 
på jobb 24 timer i døgnet.
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