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Kjære kolleger
Trump blir selvsagt ikke valgt til president, det kommer ikke til å skje! Sa vi.
Dette er den siste påminnelsen om at
man skal være varsom med sine ana
lyser og konklusjoner.
Det er fantasien som både setter
grenser for våre spådommer om fremtiden og som gir oss ideene som skaper
den! En har liksom følelsen av at «utviklingen» totalt sett går framover i et
jevnt sig, men det er vel mer riktig å si
at det er et uryddig trav med plutselige
(kvante)sprang. Den teknologiske
utviklingen sprenger grensene for de
flestes fantasi – de færreste har noen
som helst oversikt over mer enn en
brøkdel av alt hva som foregår. Det var
enklere på starten av forrige århundre
da bilen og glødelempen var ny …
Den teknologiske utviklingens betydning for sykdomsforståelse, diagnostikk og behandling – ja hele måten
vi skal drive helsetjenesten på, er noe
vi i all beskjedenhet har forsøkt å sette
fokus på i dette nummeret. Det er ikke
så mye «den nye metoden», som hvordan
digitalisering og teknologisk gjennombrudd til sammen vil endre sykehus og
primærhelsetjeneste, vi ønsker å løfte
fram. Vi får bare løftet «en flik av teppet»
i et slikt nummer, og det kan bare bli
en teaser.
Framtidas sykehus trenger like mange
ingeniører som leger, heter det i en
artikkel. Det er ingen drøy påstand,
det medisinsk-tekniske utstyret enhver
spesialist får i hendene i dag er så avansert at det veldig fort blir en umulighet å beherske og enda mindre makte å

utnytte det til fulle. Faget er fullt av
entusiaster og kolleger med evne til å
strekke seg langt inn på andre enn det
medisinske fagområdet, men den akselererende utviklingen kan fort føre til
at mange bruker «husmorknappen».
Som da magesåret ble en infeksjonssykdom – har mange kirurgiske fag
lenge vært og er på full fart inn i den
minimalt invasive era, endovaskulær
intervensjon erstatter hele kirurgiske
prosedyrer. Immunterapi – hva vil det
få å si for kreftbehandlingen, nanoteknologi for samme om noen år? Roboter er
allerede på plass siden mange år tilbake
– og det kapitelet har bare så vidt begynt.
Da Vinci har på verdensbasis deltatt på
10 tusener av prosedyrer siden 2005. Det
er et stykke unna at denne type roboter
gjør noe annet enn å forsterke den
menneskelige prestasjonen (augmentation) - det er likevel et trinn på stigen.
Men, en kan se hvordan AV1 åpner
en ny verden for syke barn i skolehverdagen; hvorfor ikke knytte kronisk
syke i alle aldre til fastlegen og sykehuset? Det er noen år siden jeg første
gang ble presentert for å overvåke
pasienters vitale data og medisinbruk
via sensorer - hjemme. Den utviklingen
er kommet langt i noen land; et sted
som presenterer årlige oppdateringer
på dette feltet er HealthWorld konferansene hvor norske politikere er regelmessige deltakere. Helt «frivillig» tar
folk i bruk sensorteknologi som om
fatter en rekke vitale data i form av
Applewatch, diverse pulsklokker – og
mobiltelefonen. Det meste av denne

informasjonen er nå lite verdt og støy,
men at dette vil være viktige verktøy
som helsetjenesten vil vite å gjøre seg
bruk av om kort tid er det all grunn til
å tro. «mHealth» vil kreve validering
og strukturer for innsamling av data,
men dette er bare spørsmål om tid.
Så kan man fantasere videre om når
Dr Watson vil gjøre sin entré. Vil det
skje? Allerede er det gjort tester der
maskiner – ennå ikke intelligente – som
stiller diagnosen raskere enn legen. Det
som likevel ligger rett under nesen, er
spørsmålet om hva digitaliseringen vil
gjøre med kontaktflaten mellom lege og
pasient – helsevesen og samfunn. Telemedisin er allerede et gammelt begrep
– vi skyper med slekt og venner – når
vil vi tilby denne type kontaktflate til
våre pasienter? Det er grunn til å se på
om ikke «søknad om time på poliklinikken med måneders ventetid» er et
umoderne høyt hinder mellom pasient
og helsetjenesten. Helsetjenestene
globaliseres også og store aktører vet å
ta i bruk denne teknologien og det levner
oss ikke noe valg. Mayo og Cleveland
Clinic har internasjonale ambisjoner
og tilbyr sine tjenester slik at enkelte
pasienter vi treffer allerede får både
kontakt og avtale om vurdering før de får
svar fra oss. Aleris, en av våre hjemlige
private aktører har allerede opprettet
«Min side», der pasientene bestiller selv
– hos aktuell spesialist og tidspunktet.
Jeg lurer på hva Watson ville ha svart
på spørsmålet om Donald Trump kunne
blir USAs 45. president? Simsons forutsa det – god lesning. •
OVERLEGEN 4-2016
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›› Av Overlegeforeningens leder Jon Helle
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MISNØYENS PRIS
Det finnes likhetstrekk
mellom Brexit, valget av
Trump og situasjonen i
norske sykehus.

Misnøyens pris
K

anskje er det å trekke saker ut av
proporsjoner. Men Brexit og valget
av Trump var blant annet protest mot
en fjern ledelse uten godt nok blikk for
fotfolkets hverdag. Folket var misfornøyd. Og sa fra, nærmest overtydelig.
Her er det noe gjenkjennelig i norske
sykehus.
Den 35 dager lange sykehusstreiken
var bare et siste signal i en lang rekke.
Mange ansatte opplever at de i realiteten er blitt redusert til brikker. Som
skal løse stadig nye oppgaver innenfor
«rammen». Og går det ikke bra, er det
ledernes eller de ansattes skyld. Aldri
systemets. Aldri beslutningstakerne.
Eller de overordnede beslutningene.
Ansattes medbestemmelse er over
år blitt redusert og erstattet av arbeidsgiversidens tilsynelatende fromme
ønske om ansattes medvirkning. Som
ikke virker når alt kommer til alt. Det
er som om det opplyste enevelde er på
vei inn. Eller det uopplyste? Jeg tror
mange ledere på høyt nivå tror de har
bedre innsikt i hverdagen til helse
personellet enn de egentlig har.
Og så har de kanskje for få ressurser.
Det er ingen god kombinasjon
Øverst står Stortinget og regjering
som ansvarlige. År etter år er norsk
helsevesen taper i statsbudsjettet.
Glansbilder og noen fine tall (for fine?)
overstyrer meldinger fra hverdagen i
4 OVERLEGEN 4-2016

norsk helse- og omsorgsvesen. Slitne
sykepleiere på sykehjem, sinte leger
med svekket medbestemmelse eller
direktører som sier fra uten å bli hørt.
Og som må bygge og ta til takke med
for små sykehus.
Er det troen på at fremtidig teknologi
skal avløse ansatte som gjelder og at man
bare kan ro gjennom stormkastene en
periode? Kanskje litt paradoksalt når
man samtidig maner til økt innsats og
er bekymret for trusselen om mangel
på helsepersonell i framtiden.
Vi kan sikkert organisere oss bedre
og bruke pengene mer hensiktsmessig
i helsevesenet. Vi må i så fall flytte en
stadig større andel av ressursene til
direkte pasientrettede tiltak, og ikke til
måling av om ansatte er i aktivitet eller
ikke. Da må alle beslutningstakere, fra
Storting og nedover, være villige, lydhøre
og se og erkjenne reelle utfordringer. Det
er en grense for hvor smart alle kan løpe.
Spekter er et forhandlingsverktøy
for de fire RHF-direktørene. HR-en

hetene er verktøy for direktørene.
Direktørene har ansvaret, ingen tvil
om det. Men noen ganger reises spørsmål om det er «verktøyet» som bestemmer. Med rette eller urette. Slike
spørsmål er i seg selv tegn på et problem. Uansett står helseministeren
og RHF-direktørene ansvarlig for
en politikk der både tillitsvalgte og
arbeidslivsforskere har grunn til å
kritisere for «hard HR», brutalisering
av arbeidsmarkedet og forsøk på
«fagforeningsknusing».
Fuglene på bildet, to horndykkere,
har en pardans, ikke en slåsskamp. I
sykehusverdenen trenger vi nå noen
år på å gjenvinne tillit til ledelse og
myndigheter for å få til medbestemmelse og samarbeid, ikke en stadig
opplevelse av å måtte slåss. Det forutsetter at misnøyen i helsevesenet blir
tatt på alvor.
Hvem rekker ut hånden?
Jeg har tro på fremtiden. I mellom
tiden: God jul og godt nytt år! •
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›› Av Overlegeforeningens leder Jon Helle

D

a Stener Kvinnsland la fram
rapporten for helseminister Bent
Høie, presenterte han de fire modellene
som har vært diskutert innenfor mandatet:
MODELL 1: De regionale helsefore
takene avvikles og 10-15 helseforetak
legges direkte under departementet
MODELL 2: De regionale helsefore
takene avvikles og det opprettes et
sykehusdirektorat som tilrettelegger
for departementet
MODELL 3: Det opprettes ett nasjonalt
helseforetak som erstatter de regionale
helseforetakene
MODELL 4: De regionale helsefore
takene videreføres som selvstendige
rettssubjekter, og helseforetakene blir
en del av samme rettssubjekt og direkte
styrt av det regionale helseforetaket
Blant de tre første nasjonale modellene
mener utvalget at modell 3 er det beste.
Men utvalgets 13 av 16 medlemmer har
gått inn for modell 4, med et regionalt
beslutningsnivå. Mindretallet mener at
grunnlaget ikke er godt nok til å gi en
entydig anbefaling og anbefaler at en
modell med nasjonal overbygning tas
med videre i regjeringens vurdering.
Halvparten av utvalget mener at
helseforetakene i modell 4 ikke skal
videreføres som selvstendige retts
subjekter. Det innebærer at styrene på
HF-nivå forsvinner. Den andre halvparten av utvalget går mot en slik endring og mener den vil bidra til sentralisering av makt og beslutninger.
6 OVERLEGEN 4-2016

Utvalget har også vurdert en rekke
andre forhold, blant annet om Helse
Sør-Øst skal deles. Også her er det delt
innstilling; 11 av 16 vil beholde dagens
regioninndeling, fire anbefaler tre-
deling og én vil ha to-deling. Kvinns
land sa at dette temaet hadde vært den
lengste og vanskeligste debatten i utvalget.
Helseminister Høie mottok rapporten
og ga uttrykk for at han skjønte arbeidet
i utvalget hadde vært strevsomt. Han
påpekte at utvalget ikke hadde kommet
med ett alternativ til dagens modell.
Det åpner for ulike løsninger, og dermed
er rapporten et godt utgangspunkt for
diskusjoner våren 2017, sa han. Rapporten
blir nå sendt på høring, og den blir et
faglig grunnlag for politisk behandling.
Høie mente dette ville kunne gjelde for

alle politiske partier og deretter får
man se om det blir et politisk grunnlag
for en annen og bedre modell.
Legeforeningen sendte samme formiddag ut en pressemelding fra president Marit Hermansen om rapporten
der det blant annet sto: Viktige beslutninger tas for langt fra pasientene.
Sykehusene må få mer makt lokalt.
Halvparten av utvalget foreslår å fjerne
sykehusstyrene. Utvalget presenterer
ikke konkrete løsninger på utfordring
ene i norske sykehus. Vi er nødt til å
gjøre noe med den lange avstanden
mellom der beslutningene fattes og der
pasientbehandlingen faktisk skjer.
Rapporten på 243 sider kan lastes
ned her: https://www.regjeringen.no/
no/dokumenter/nou-2016-25/
id2522062/

Kommentar til
Kvinnsland-rapporten
leder
›› Av Overlegeforeningens
Jon Helle

For få dager siden la Kvinnsland-utvalget frem sin innstilling.
Med ulik bakgrunn og ulike ståsted har de i alt 16 utvalgsmedlemmene
hatt ulike oppfatninger om hvordan dagens organisering av spesialisthelsetjenesten
fungerer, og hva som bør være siktemålet med en endring.
Hovedtrekkene i anbefalingene er:
- flertallet ønsker å videreføre dagens organisering med fire regionale helseforetak
- halvdelen av utvalget foreslår å fjerne styrene på foretaksnivå. Den andre halvdelen er
bekymret for at en slik konsernorganisering vil virke sentraliserende, og går i mot forslaget.
- en tredel av utvalgets medlemmer foreslår å dele Helse Sør-Øst.

U

tvalget har altså ikke klart å komme
til en samlet anbefaling. Det
skyldes vel i noen grad mandatet. Her
gis det ikke en presis eller utfyllende
problembeskrivelse. Hvor skal vi hen,
hva skal vi oppnå? Formålet med
endringene er ikke tydeliggjort. Ut
valget har derfor måttet skjele til
kritikken som har vært reist mot
dagens organisering. Enkelte har
vektlagt fravær av politisk innflytelse
og manglende nasjonal koordinering,
andre kritikken fra grunnplanet i helsetjenesten, mens atter andre har ment
at kritikken ikke har noe egentlig
substansielt innhold, og at det hele
fungerer tålelig bra i dag.
Selv om formålet med en ny organisering har fremstått som utydelig, har
bestillingen vært klar. RHF-nivået skal
bort. Enten skal (færre) helseforetak
legges direkte under departementet,
eller det skal opprettes et nasjonalt
helseforetak eller direktorat som
erstatning for de regionale helsefore
takene. Mandatet åpner også for at
utvalget selvstendig kan utforme et
alternativ. Men uansett skal foretaks-

organiseringen videreføres. Det må
altså være et styre på et eller annet
nivå i styringskjeden.
Utvalget kan knapt sies å ha besvart
hovedoppgaven, men har i stedet utredet
muligheten for justeringer av dagens
modell. Ved å sløyfe styrene på foretaksnivå fjernes et nivå i styringskjeden.
Uten styrer vil dagens tjue foretaks
ledere bli sittende rundt bordet i sine
respektive regionale helseforetak. De
vil kunne få økt innflytelse på bestemmelsene som fattes. Håpet er at en
slik konsern-organisering bidrar til at
avgjørelsene som treffes på det øverste
nivå, er bedre forankret i hverdagen
ute i sykehusene, og at styringslinjen
vil fungere bedre.
Men halvparten går i mot forslaget.
Blant dem medlemmene fra «våre»
rekker, Hege Gjessing, Hanne Thürmer
og Christian Grimsgaard.
De er engstelig for at resultatet vil
bli makt-sentralisering, og at beslutningene i større grad vil fattes i et
lukket rom. Når sykehus-direktørene
tilsettes direkte av det regionale fore
taket, kan direktørens selvstendighet

svekkes. Flere mener at hvis en slik
modell overhodet skal kunne lykkes,
må det også gjøres andre endringer.
Debatten rundt organisering av
spesialisthelsetjenestene forstummer
neppe med Kvinnslands rapport. Utvalget har ikke oppnådd konsensus,
noe som svekker rapporten, og utvalget
har heller ikke valgt å utrede de mest
aktuelle alternativene til dagens organisering. Terrenget er lagt åpent for en
ubundet meningsutveksling. Kanskje
er det like greit sånn. Legeforeningen
er allerede tungt inne i denne tema
tikken etter at vi satte i gang vårt
utredningsarbeid med Magnussen-
rapporten i fjor. Vi må bruke de
nærmeste månedene på å samles
om hva vi tror kan være en god og
fremtidsrettet organisering av
spesialisthelsetjenesten. •
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ORGANISERING AV
SPESIALISTHELSETJENESTEN
- bør vi tenke nedenfra og opp?
At toppen av foretaks-hierarkiet er tilfreds med dagens innretning
er ganske åpenbart. Men er det hensiktsmessig å betrakte sykehusene som utførende organ for de regionale helseforetakene og
politiske bestillinger? Hvordan tar det seg ut dersom vi gjør slik
helseministeren har bedt om: ser det fra pasientens ståsted? I et
omvendt perspektiv, med utgangspunkt i møtet mellom pasienten
og behandlerne, ser virkeligheten kanskje annerledes ut. Kan det
gi viktige signaler når vi skal organisere virksomhetene?

I

Kvinnsland-utvalget har vurderingene vært ovenfra og ned; hvordan skal ansvar og oppgaver plasseres
fra toppen og nedover i systemet. Hvilke
følger har ulike løsninger for departement og minister. Med en slik tilnærming synes dagens organisering på
mange områder hensiktsmessig. Betyr
det at vi har en positiv utvikling av
behandlingstilbudet til befolkningen,
at sykehusene i dag er bedre i stand til
å ivareta sine kjerneoppgaver?
Kritikken mot dagens modell har
blitt sterkere ettersom tiden har gått.
En ny organisering bør bøte på svak
hetene i dagens modell. Men det er like
viktig å rette blikket fremover. Hvilken
innretning vil ivareta pasientenes behov
best i ti-årene som kommer? Et godt
svar på oppdraget bør altså ivareta to
sett av hensyn; å bøte på manglene i
dagens system, og å utruste virksom
heten for morgendagen.

handlingen, men også av IKT og annen
infrastruktur. Avanserte behandlingstilbud utføres ikke lengre bare ved
regionssykehus, og enkelte mindre
sykehus har fått spesialiserte oppgaver,
som fedmekirurgi ved sykehuset på
Voss, protesekirurgi på Røros, og
PCI i Arendal.
Utviklingen etter årtusenskiftet har
bedret samhandlingen i regionene,
men også bragt med seg utilsiktede
og lite hensiktsmessige effekter. Både
lokalsamfunn, den øvrige helsetjeneste
og ansatte i sykehusene savner kontakt
og innflytelse på avgjørelsene som
fattes i de øverste ledd. Makten har
blitt sentralisert i de regionale helseforetakene, og mange virksomheter har
begrenset handlingsrom og begrenset

Hanne Thürmer og
›› AvChristian
Grimsgaard

autonomi – stikk i strid med reformens
intensjoner.
Toppledelsen sitter fjernere fra oss
alle. I 1999 var det to til tre ledernivå i
de fleste norske sykehus. I 2012 var
antallet doblet; 94 % av virksomhetene
hadde fire til seks ledernivå.
Endringene skyldes i stor grad at sykehusene ble slått sammen. Femti sykehus har blitt til tjue helseforetak. I vest
og nord har de regionale helseforetak
ene fire underliggende enheter, i midt
bare tre. Da blir det nødvendigvis lange
linjer i foretakene.
Hva bør endres?

Norske sykehusleger har ulike opp
fatninger om hvordan dagens organisering fungerer, og hva som eventuelt bør

Noen utviklingstrekk

Fra sytti-tallet frem til årtusenskiftet
ble spesialisthelsetjenesten desentralisert ved oppbygging av regionssykehusene. Etter foretaksreformen har
innsatsen i større grad vært rettet mot
regional samordning av pasientbe8 OVERLEGEN 4-2016

Helseforetakenes interne organisering og ledelse INTORG 2012, Helseøkonomisk forskningsprogram ved Universitetet i Oslo HERO 2013

endres. Men et stort flertall angir to
hovedproblemer; fravær av stedlig
ledelse, og for lange beslutningslinjer.
En endret organisering bør bøte på
dette.
Og hva blir de viktigste utfordringene
i ti-årene som kommer? Vi skal ivareta
flere eldre med flere sykdommer. En
desentralisert spesialisthelsetjeneste
må settes i stand til å få til bedre samhandling med kommuner og fastleger.
Da må den lokale virksomhetsledelsen
ha myndighet og arenaer for å utvikle
tjenestetilbudet. Samhandlingene
fungerer for dårlig i dag. Det er på
dette feltet vi har mest ugjort.
Både svakhetene ved dagens organisering og behovene fremover peker i
samme retning. Vi trenger ledelse som
står nærmere virksomheten og dem vi
skal samarbeide med. Vi trenger ledere
på de enkelte sykehusene. Foretaks
overbygningen som omslutter de fleste
sykehusene i dag bør fjernes, og lokal
ledelse styrkes. Da vil vi som skal behandle pasientene ha ledere som i
større grad enn i dag har en fot i virksomheten de leder, og som har reell
myndighet til å utvikle virksomheten.
Hvis dagens tjue foretak deles til om
lag førti selvstendige enheter er det
åpenbart at vi trenger regionale overbygg. Alle kan ikke rapportere direkte
til departementet. Kanskje bør nord
videreføres i dagens form. Helse vest
kan deles i to, med Stavanger og Bergen
i hver sin region, og Sunnmøre kanskje
flyttes fra midt til Bergens-regionen.
Helse Sør-øst kan deles opp, i tre,
eller tilsvarende dagens sykehusom
råder, og hovedstaden kan bli egen

region. Med flere mindre regioner må
enkelte av oppgavene som i dag ligger
i de regionale helseforetakene løftes til
et nasjonalt nivå, og direktoratets fagoppgaver bør styrkes.
Sykehus og region-reform

Sett nedenfra kan 40 sykehusenheter
og om lag 10 regioner virke fornuftig,
med kortere linjer og økt handlingsrom hos lederne lokalt. Hvordan ser
dette ut betraktet fra oven? Sletts ikke
så verst, sett i sammenheng med den
pågående region-reformen. Hvis dagens
fylkeskommuner skal erstattes av om
lag ti folkevalgte regioner kan det være
hensiktsmessig at også helsetjenestene
inngikk på en eller annen måte. Kanskje
kunne til og med oppdeling i nye helseregioner sette retningen for region-
reformen? Og på sikt kunne også andre
helsetjener organiseres inn under
regionene. Vi ville da bevege oss mot
et felles nivå for hele helsetjenesten.
På mange måter har dagens regionale
helseforetak gjennomført sine regionale
oppgaver, nå bør det lokale og det
nasjonale nivået styrkes.
Kvinnsland-utvalget har imidlertid
ikke valgt å utrede en slik løsning. At
flere regioner med en slik oppdeling
ikke vil ha sitt eget regionssykehus
blitt oppfattet som problematisk. En
ser for seg stadige diskusjoner om
regninger for pasientbehandling utenfor egen region. De siste årene har det
imidlertid skjedd en betydelig utvikling
i retning av enklere oppgjørsformer
mellom sykehusene, og problemet vil
være mindre enn da sykehusene lå
under fylkeskommunene eller slik det

var helt i starten av foretaksreformen.
Et nasjonalt beregningsutvalg kan
fastsette grunnlag for oppgjør.
Hovedinnvendingen mot flere regi
oner har imidlertid vært at regioner
uten regionssykehus ikke vil være i
stand til å ivareta «sørge-for ansvaret».
Om dette er en vektig innvending er
høyst diskutabelt. Dette lar seg løse i
andre land, og før foretaksorganiser
ingen ble «sørge-for» ansvaret ivaretatt
av fylkeskommunene. Å tviholde på
regionssykehusenes rolle ikke skal
endres i tiden fremover er kanskje
uklokt. Departementet ser allerede for
seg en ytterligere desentralisering av
regionale funksjoner. I Nasjonal Helseog sykehusplan er det anført at direktoratet fremover skal fordele regionale
funksjoner, og at disse skal legges 8 til
10 steder i landet.
Flere av oss som har sittet i Kvinnslandutvalget skulle nok ønsket et enda mer
åpent mandat, hvor det var mulig også
å utrede forvaltningsorganisering. Etter
manges syn er ikke statsforetak en egnet
form. Men for å oppfylle departementets
bestilling om fortsatt foretaksorganisering må det altså plasseres et styre enten
på sykehusene, eller på et regionalt nivå.
Umiddelbart virker det mest hensiktsmessig at sykehusene beholder styrene,
og de regionale nivå blir forvaltnings
enheter, kanskje som universitetene i
første omgang, og senere med folkevalgt styring. At Kvinnsland-utvalget
ikke peker mot et av de mest opplagte
løsningsforslagene bør ikke hindre oss
i å diskutere en slik mulighet. •
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«Lege- og
lok-streiken»…

L

okomotivmannsforbundets streik
pågikk til dels samtidig. Det nye
fellesskapet viste seg ved at flere snakket
om «lege- og lok-streiken». Men vi vant
ikke bare arbeidstakersiden, men også
folket. Det er ikke verst for en akademiker-streik.
Streik er alvorlig. Og bakgrunnen for
streiken var en dyp uro og et sinne over
en motpart som opplevdes å ta seg til
rette og true trepartssamarbeidet.
Derfor var det ganske paradoksalt å
møte alle de blide streikefjesene rundt
omkring i landet. Men det var åpenbart
at dette var uttrykk for streikevilje,
samhold og kampånd. Legeforeningen
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var samlet, Akademikerne likeså.
Her sto de alle skulder
ved skulder; unge og
eldre, samfunnsviter og lege, psykolog
og ingeniør. Men de aller fleste streik
ende var leger.
Vi vant streiken, fikk styrket streikevåpenet vårt som en reell trussel og
våpen, tross motpartens dispensasjonsnekt for å svekke streikevåpenet.

›› Av Overlegeforeningens
leder Jon Helle

Foto: Thomas Barstad Eckhoff

Med streiken skrev vi historie: Norges-historiens
lengste legestreik samlet arbeidstaker-Norge. Det
var flott å se LO-faner omkranse Akademikerens
arrangementer i de store byene. Med streikens
hovedfokus, kollektivt vern, traff vi noe som
mange kjente seg igjen i og identifiserte seg
med. Streiken vår ble alles streik. Og den sendte
viktige signaler til arbeidsgiversiden i Norge.

Heretter kan ikke motparten ta lett på
en mulig sykehusstreik.
Arbeidsgiver vant ikke noe, snarere
tapte. Tvungen lønnsnemnd vil ikke
løse noe, bare skape mer uro etter all
sannsynlighet. Og det i en tid der samarbeid mellom partene trolig er mer
dyrebart enn noen gang.
Streiken har resultert i en økende
bevissthet hos både arbeidstakersiden
og ledere i sykehus om betydningen av
kollektivt vern og avtaler som redskap
for utvikling. Jeg håper og tror streiken
kan bli en ny start på et bedre partsforhold, over noe tid. Tillit må bygges opp.
Enn så lenge får vi leve på gode minner
fra streiken. For de er mange. •
OVERLEGEN 4-2016
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Ekstra arbeid etter streik
Mange operasjoner og polikliniske konsultasjoner ble utsatt som følge av
streiken mellom Spekter og Akademikerne, som ble avsluttet 11. oktober 2016,
etter at Regjeringen fattet beslutning om tvungen lønnsnemnd. I mange sykehus
er det et ikke ubetydelig etterslep i etterkant av streiken.

›› Av Lene Brandt Knutsen, juridisk rådgiver i Overlegeforeningen

I

denne forbindelse mottar Lege
foreningen mange henvendelser
om i hvilken grad legene, frivillig eller
etter pålegg fra arbeidsgiver, kan arbeide
utover sin avtalte arbeidstid for å ta
unna dette etterslepet.

med arbeidsgiver om hvordan og når
dette arbeidet skal utføres og om hvordan det skal godtgjøres. Det er frivillig
for den enkelte lege å delta på dette.

Utgangspunktet for
ekstra arbeid etter streik

Bestemmelsen tar blant annet sikte på
å regulere kveldspoliklinikk, elektive
operasjoner etter alminnelig arbeidstid, og lignende, som følge av ekstra
ordinære arbeidsoppgaver i sykehus.
Arbeid i medhold av denne bestemmelsen kommer i tillegg til legenes
ordinære arbeid etter tjenesteplan,
dvs. alminnelig arbeidstid og UTA.

De vanlige arbeidstidsreglene gjelder
etter en streik. Arbeidsgiver kan ikke
forvente at arbeidstakerne skal «ta
igjen» alt som ikke er gjort under
streiken på kort tid. Dersom arbeids
giver ønsker at arbeidstakerne skal
jobbe mer enn ordinært for å ta unna
arbeid som ikke har blitt gjort under
streiken, bør det drøftes med tillitsvalgte.
Den alminnelige adgang for ansatte
til å jobbe ekstra på frivillig basis er
således ikke endret som følge av at
det har vært streik i sykehusene. Det
samme gjelder arbeidsgivers adgang til
å pålegge ekstra arbeid.
For å komme ajour med arbeid som
ikke er utført under streiken, skal dette
som utgangspunkt utføres på overtid
og ikke presses inn i den ordinære
arbeidstiden. Pålagt overtid skal betales
som normalt, og grunnlaget er fortsatt
at det skal være et «særlig og tidsavgrenset behov for det», jfr. arbeids
miljøloven § 10-6 første ledd.
Alternativt kan det inngås særskilt
avtale i forhold til helseforetakets
aktivitet og pasientbehandling etter
Overenskomsten mellom Legeforeningen og Spekter del A2 § 5.11 om særlige
lønnsordninger. Det bør forhandles
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Frivillig ekstra-arbeid i hht.
Overenskomsten del A2 § 5.11

Bestemmelsen lyder:
«§ 5.11 Særlige lønnsordninger
Partene er enige om at det lokalt kan
inngås avtale mellom helseforetakene
og den enkelte lege om ekstraordinære
arbeidsoppgaver i forhold til helseforetakets aktivitet og pasientbehandling.
Slike avtaler skal i tillegg til å fastsette
hvilken kompensasjon legen får også
definere hvilken tidsperiode avtalen
gjelder for og rammer for den forventede
aktivitet i denne perioden.»
Som det fremgår av bestemmelsen
kan det inngås avtale om å utføre slikt
ekstraordinært arbeid, som for eksempel
som følge av streik. I begrepet «avtale»
ligger at det er frivillig for den enkelte
lege å delta i en slik ordning. Avtalen
skal definere både hvilken kompensasjon
legen skal motta for dette arbeidet, for
hvilken tidsperiode avtalen skal gjelde
og de nærmere rammer for hvordan

arbeidet skal utøves. Det blir opp til
den enkelte lege og arbeidsgiver å
avklare om de vilkår partene ønsker er
akseptable, og om avtale kan inngås.
Når behovet for ekstraarbeid skyldes
streik, anbefales det at tillitsvalgte på
den enkelte avdeling, gjerne i samråd
med foretakstillitsvalgt, tar et hovedansvar for å drøfte behov og rammer
for slike avtaler med arbeidsgiver, selv
om avtalene inngås på individuelt
grunnlag av den enkelte ansatte.
Arbeid basert på A2 § 5.11 er frivillig,
og ikke pålagt arbeid, og anses ikke som
overtidsarbeid. Da reguleres maksimalt
timetall av vernebestemmelsene i A2
§ 3.6.3. Samlet frivillig arbeidstid (ordinært arbeid i tillegg til arbeid i hht
§ 5.11) kan dermed utgjøre 60 timer
pr. uke og 19 timer pr. døgn. Merk at
eventuell overtid i samme periode
(f. eks. uforutsette vakter eller tilfeldig
overtid) også skal tas med i beregningen
i de 19/60 timene.
Partene lokalt, det vil si foretakstillitsvalgt og arbeidsgiver, kan avtale
unntak fra vernebestemmelsene, jfr. A2
§ 3.6.3. Det forutsetter at utvidelsen er
forsvarlig både av hensyn til legenes
arbeidsmiljø og pasientsikkerhet. Dersom partene lokalt ønsker det, vil det
således være mulig å arbeide utover
henholdsvis 19 og 60 timer.
Pålagt ekstraarbeid - Overtidsarbeid

Det fremgår av A2 § 3.6.1 at overtids
arbeid skal anvendes i overensstemmelse med arbeidsmiljøloven. Dette
innebærer at arbeidsgivers adgang til
å pålegge overtid ikke er regulert av

vernebestemmelsene etter A2, men av
arbeidsmiljølovens § 10-6, som gir en
snevrere adgang for arbeidsgiver til å
benytte styringsrett.
Som nevnt ovenfor er det et vilkår
for at arbeidsgiver skal kunne pålegge
overtid, at det foreligger et «særlig og
tidsavgrenset behov for det», jfr. arbeidsmiljøloven § 10-6 første ledd. Det
vil kunne være tilfelle hvor streiken
har resultert i etterslep og lengre ventelister. Hvorvidt vilkårene for å pålegge
overtid er oppfylt, må imidlertid vurd
eres konkret i det enkelte tilfelle.
Før arbeidsgiver beslutter å pålegge
overtidsarbeid, skal nødvendigheten av
overtidsarbeidet, dersom det er mulig,
drøftes med arbeidstakernes tillitsvalgte.
Det følger av arbeidsmiljøloven § 10-6
tredje ledd.
Arbeidsmiljøloven har to regelsett
som angir hvor mange timer arbeids
giver har anledning til å pålegge overtidsarbeid. Det første regelsettet er
arbeidsmiljølovens bestemmelser i
§ 10-6 fjerde ledd hvor det fremkommer at overtidsarbeid isolert sett ikke
kan overstige 10 timer pr. 7 dager, ikke

mer enn 25 timer pr. 4 uker, og ikke
mer enn 200 timer pr. 52 uker. I disse
timene skal alt overtidsarbeid telles,
det vil si både ordinært overtidsarbeid,
utrykning på vakt og uforutsette vakter.
Det andre regelsettet angir begrensninger i hvor mye overtidsarbeid som
kan pålegges sammen med annen arbeidstid. Arbeidsmiljøloven § 10-6
åttende ledd setter begrensninger på
samlet arbeidstid til 13 timer pr. 24
timer og til 48 timer pr. 7 dager. Bestemmelsene innebærer at dersom
man for eksempel arbeider 8 timer
dagtid før uforutsett vakt, kan arbeids-

giver bare pålegge 5 timer overtids
arbeid. Bestemmelsen innebærer
videre at dersom man har en tjenesteplan på 46 timer i uken så kan arbeidsgiver bare pålegge 2 timer overtidsarbeid i snitt over en periode på 8 uker.
Det er imidlertid ikke ulovlig å jobbe
overtid utover arbeidsmiljølovens
grenser for overtid og samlet arbeidstid. Slikt overtidsarbeid ut over arbeidsmiljølovens grenser forutsetter
at arbeidstaker samtykker til det. •
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Har du spørsmål du ønsker besvart i bladet,
send en mail til redaktør arild.egge@ous-hf.no

Tvungen lønnsnemnd
i sykehusstreiken
Regjeringen valgte til slutt å gripe inn med tvungen
lønnsnemnd i sykehusstreiken. Tarifftvisten mellom
Legeforeningen/Akademikerne og Spekter vil derfor
bli avgjort av Rikslønnsnemnda.

››

Innlegg av Jørgen Stålhane, juridisk rådgiver i Overlegeforeningen

T

irsdag 11. oktober kalte arbeids
minister Anniken Hauglie inn
Akademikerne og Spekter til sitt kontor for å informere om at hun ville
foreslå såkalt tvungen lønnsnemnd i
sykehuskonflikten. Streiken hadde da
pågått i fem uker, og ministeren hadde
fått melding fra Statens helsetilsyn om
at en fortsettelse etter tilsynets oppfatning ville medføre fare for liv og helse.
De streikende legene ble derfor bedt
om å gjenoppta arbeidet. Konflikten
knyttet til årets tariffoppgjør i helseforetakene skulle bringes inn for og
avgjøres av Rikslønnsnemnda.
Det er allerede sagt og skrevet mye
om både sykehusstreiken og arbeids
ministerens beslutning om å gripe inn i
konflikten med tvungen lønnsnemnd.
Formålet med denne artikkelen er
imidlertid å se nærmere på Rikslønns
nemnda som institusjon og på hva
tvungen lønnsnemnd innebærer, både
generelt og i den aktuelle tarifftvisten
mellom Legeforeningen/Akademikerne
og Spekter.
Om Rikslønnsnemnda

Rikslønnsnemnda er en permanent
voldgiftsnemnd opprettet med hjemmel
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i lov om lønnsnemnd i arbeidstvister
(Lønnsnemndloven). Nemnda behandler
såkalte interessetvister som partene i
arbeidslivet frivillig bringer inn til avgjørelse, samt interessetvister som de
lovgivende myndigheter vedtar at skal
løses ved tvungen lønnsnemnd.
En interessetvist er i arbeidstvist
loven § 1 bokstav j definert som en
«tvist mellom en fagforening og arbeidsgiver eller arbeidsgiverforening
om ordningen av fremtidige arbeidsog lønnsvilkår eller andre arbeidsforhold som ikke omfattes av en tariffavtale eller som skal avløse en tidligere
tariffavtale». Kort (og litt upresist)
oppsummert innebærer dette at
Rikslønnsnemnda behandler tvister
om hva som skal bli innholdet i en ny
eller endret tariffavtale, i de tilfeller
der partene ikke kommer til enighet
gjennom forhandlinger og mekling.
En kjennelse fra Rikslønnsnemnda har
derfor samme virkning som en tariffavtale, noe som også fremgår direkte av
lønnsnemndloven § 2 (2).
I henhold til kravene i lønnsnemndloven er Rikslønnsnemnda sammensatt
av fem faste medlemmer utpekt av
Regjeringen, hvorav tre av medlemmene

skal være nøytrale. De to øvrige faste
medlemmene er representanter for
henholdsvis «arbeidsgiver- og arbeidstakerinteresser», som det heter i lønns
nemndloven § 3 (2). Rikslønnsnemndas
faste medlemmer utpekes for tre år av
gangen.
Noe av det som gjør nemndsbehandling spesielt er at også partene i den
enkelte tarifftvist skal utpeke to nemndsmedlemmer hver, slik at nemnda i
den enkelte sak består av totalt ni medlemmer. Av disse ni er det imidlertid
kun de tre nøytrale medlemmene samt
ett av de to medlemmene hver av partene
har utpekt, som har stemmerett. De
øvrige medlemmene har kun rett til å
uttale seg, og står dermed uten mulighet
til direkte å påvirke nemndas avgjørelse.
Tvungen lønnsnemnd
– hva innebærer det?

Rikslønnsnemnda er i utgangspunktet
opprettet for å behandle interessetvister
som partene frivillig bringer inn for
nemnda. Lønnsnemndloven inneholder derfor ingen bestemmelser som
åpner for eller regulerer bruk av såkalt
tvungen lønnsnemnd. Dette er bakgrunnen for at det må vedtas en særlov

eller provisorisk anordning om bruk av
tvungen lønnsnemnd i hver enkelt sak,
slik tilfellet er i tvisten mellom Spekter
og Legeforeningen/Akademikerne.
Selv om lønnsnemndloven primært
omhandler frivillig lønnsnemnd er det
likevel ved tvungen lønnsnemnd at
Rikslønnsnemnda først og fremst må
i aksjon. Siden begynnelsen av 1990tallet er det kun et begrenset antall
tarifftvister som har blitt avgjort etter
frivillig nemnd. Derimot har nemnda i
løpet av samme periode avsagt ca. 40
kjennelser i tarifftvister der offentlige
myndigheter har lagt ned forbud mot
videre streik og henvist tvisten til
tvungen nemndsbehandling.
I utgangspunktet er Rikslønnsnemndas kompetanse og mandat det samme
ved både frivillig og tvungen lønns
nemnd. Nemnda skal løse interesse
tvisten, verken mer eller mindre.
Hvordan tvisten skal løses er det i all
hovedsak opp til nemnda selv å bestemme. Lønnsnemndsloven gir ingen
klare føringer, utover å fastslå at kjennelsen fra nemnda har samme virkning
som en tariffavtale. Som regel vil heller
ikke særloven om tvungen lønnsnemnd
som Stortinget vedtar i den enkelte
sak legge noen begrensninger på eller
føring for hvilken løsning nemnda kan
(eller skal) komme til.
Dette innebærer at Rikslønnsnemnda
langt på vei står fritt til å beslutte hvilket

innhold tariffavtalen skal få, altså hvilke
lønns- og arbeidsvilkår og andre tariffbestemmelser som skal gjelde i avtaleforholdet mellom tariffpartene i den
kommende perioden. I praksis vil
nemnda likevel forholde seg til partenes
påstander og det som er de faktiske
tvistepunktene i saken. Det partene
uansett er enige om vil uten videre
legges til grunn for avgjørelsen. Av
hengig av hva som er tvistetemaet i den
enkelte sak kan imidlertid Rikslønns
nemnda både endre på lønnssatser,
fastsette nye arbeidstidsordninger for
de ansatte, samt innføre nye eller justere
på andre eksisterende rettigheter og
plikter partene har etter tariffavtalen.
Et konservativt organ

Selv om Rikslønnsnemnda har
kompetanse til å vedta til dels radikale
endringer i den aktuelle tariffavtalen,
fremgår det likevel av nemndas praksis
at dette sjelden skjer. Tvert imot viser
praksis at Rikslønnsnemnda som regel
legger seg på en konservativ linje gjennom å videreføre status qou. Fagforen
ingene får sjelden medhold i krav som
medfører store og omfattende endringer
i tarifforholdet, særlig ikke dersom
nemnda opplever at det aktuelle kravet
har usikre rettslige eller økonomiske
følger. Et eksempel her er krav om å
få tariffestet retten til en bestemt
pensjonsordning eller lavere pensjons-

alder, noe nemnda i flere saker har
avvist.
En gjennomgang av praksis viser at
nemnda i sine avgjørelser ofte vil legge
vekt på hva andre foreninger innenfor
samme tariffområde har oppnådd av
resultater i det samme tariffoppgjøret,
særlig dersom tvisten nemnda behandler
knytter seg til rent økonomiske krav.
Nemnda vil også ta i betraktning den
generelle økonomiske situasjonen i
samfunnet. Finner den det rimelig og
forsvarlig vil nemnda likevel kunne gi
partene medhold i krav som fremstår
som velbegrunnede, noe det er flere
eksempler på i nemndas praksis. Blant
annet kan det vises til en nemndsavgjørelse fra 1994, der Norsk Sykepleierforbund i en tvist med KS fikk tariffestet
retten til å beholde ulike vakt- og
ulempetillegg i de tilfeller der gravide
arbeidstakere må omplasseres grunnet
risikofylt arbeidsmiljø.
Betydningen av
internasjonale konvensjoner

Et tema som ofte kommer opp i saker
med tvungen lønnsnemnd er forholdet
til internasjonale menneskerettighetskonvensjoner. Bakgrunnen for dette er
at Norge har ratifisert en rekke konvensjoner som i ulik grad verner organisasjonsfriheten og streikeretten. Både
ILO-konvensjon 87, 98 og 154 er her
relevante. Det samme er den europeiske
OVERLEGEN 4-2016
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menneskerettighetskonvensjonen
(EMK) artikkel 11 om forsamlingsog foreningsfriheten, som etter nyere
praksis fra menneskerettighetsdom
stolen (EMD) også vil kunne omfatte
og beskytte retten til streik. Av stor
betydning er også den europeiske
sosialpakten (ESP), som i artikkel 5 og
6 særskilt regulerer arbeidstakeres rett
til å organisere seg og gå til streik.
Slik disse konvensjonene er tolket av
de ulike internasjonale organene som
håndhever dem, stilles det gjennom
gående strenge krav til når et lands
myndigheter har adgang til å gripe inn
i og avslutte en pågående streik. Blant
annet har ILOs organer tolket sine egne
konvensjoner slik at myndighetene bare
har adgang til å gripe inn i arbeidskonflikter dersom konflikten setter liv,
helse eller personlig sikkerhet i fare for
hele eller deler av befolkningen («vitale
samfunnsinteresser»). Videre setter
både EMK og ESP som betingelse at
eventuelle inngrep i streik er hjemlet
i lov, og nødvendige «i et demokratisk
samfunn» for å beskytte viktige
menneskelige og/eller offentlige
interesser1 .
Norges praksis med
bruk av tvungen lønnsnemnd

Norge har ved flere anledninger blitt
kritisert for å ha benyttet seg av brede
og lite restriktive kriterier for å iverksette tvungen lønnsnemnd, særlig av
ILOs organisasjonsfrihetskomité. I
tvisten mellom Legeforeningen/Akademikerne og Spekter kom Regjeringen
likevel til at tvungen lønnsnemnd var
innenfor rammene av de konvensjonene
Norge har ratifisert, da man mente
streiken etter hvert utgjorde en fare
for liv og helse. Dette illustrerer hvordan leger i praksis har en mer begrenset
streikerett enn andre yrkesgrupper,
da terskelen for når en legestreik medfører fare for liv og helse er vesentlig
lavere enn ved streik innenfor andre
sektorer.
Før øvrig er det verdt å merke seg
at departementet i forslaget til lov om
tvungen nemndsbehandling i sykehus1

konflikten, også uttaler at «dersom det
skulle påvises motstrid mellom internasjonale konvensjoner og Norges bruk
av tvungen lønnsnemnd, mener Arbeidsog sosialdepartementet at det under enhver omstendighet er nødvendig å gripe
inn i konflikten». Dette er en standardformulering som benyttes ved nesten
alle lover om tvungen lønnsnemnd,
der formålet nettopp er å styre unna
eventuelle folkerettslige utfordringer.
Spørsmålet er om det er rettslig
grunnlag for en slik praksis. For det
første er flere internasjonale konvensjoner, herunder EMK, gjort til norsk
rett gjennom menneskerettighetsloven
av 1999. Denne loven inneholder attpåtil en bestemmelse om at disse konvensjonene ved eventuell motstrid skal gå
foran annen norsk lov. For det andre
vedtok Stortinget i 2014 en ny § 92 i
Grunnloven, hvor det nå fremgår at
Staten skal «respektere og sikre
menneskerettighetene slik de er nedfelt i denne grunnlov og i for Norge
bindende traktater om menneskerettigheter». De ulike ILO-konvensjonene er
eksempler på slike «bindende traktater
om menneskerettighetene», det samme
er ESP.
Hvor vidt arbeidsministerens beslutning om tvungen lønnsnemnd i sykehuskonflikten var i strid med menneskerettighetene og Norge internasjonale
forpliktelser, vil ikke bli behandlet her.
Det er imidlertid klart at det gjennom
vedtakelsen av menneskerettighets
loven, samt gjennom de endringer som
er gjort i Grunnloven når det gjelder
menneskerettighetenes stilling og
betydning, må tas særlig hensyn til
Norges internasjonale forpliktelser når
offentlige myndigheter vurderer å
gripe inn med tvungen lønnsnemnd i
en pågående streik. Å hevde at man ved
motstrid uansett kan velge å se bort fra
internasjonale konvensjoner kan det i
hvert fall ikke være grunnlag for.
Veien videre i sykehuskonflikten

I skrivende stund har fremdeles ikke
departementets forslag til lov om tvungen
lønnsnemnd i sykehuskonflikten blitt

vedtatt av Stortinget. Det er derfor
usikkert når tvisten blir behandlet i
Rikslønnsnemnda. Trolig kommer
saken opp i januar/februar 2017. Både
Akademikerne/Legeforeningen og
Spekter vil da få mulighet til å argumentere for hvilket innhold tariffav
talen skal ha og dermed hvilke rettigheter og plikter som skal gjelde for
partene i den neste tariffperioden.
Dette vil skje både gjennom skriftlige
og muntlige innlegg for nemnda.
Som våre medlemmer er kjent med
er det særlig spørsmålet om organisering av legenes arbeidstid som har vært
det sentrale tvistetemaet i konflikten
med Spekter. Akademikerne og Legeforeningen har hele veien vært tydelige
på at en forutsetning for vårt samtykke
til å videreføre dagens omfattende
unntak fra arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser, er at våre medlemmer
fortsatt sikres kollektivt vern gjennom
den langvarige praksisen med rullerende
arbeidsplaner. Dette kravet må derfor
nemnda ta stilling til. Dersom Legefor
eningen ikke får medhold må nemnda
vurdere om den likevel kan videreføre
de omfattende unntakene fra loven, til
tross for at dette da vil være unntak
Legeforeningen ikke lenger vil sam
tykke til. Etter den aktuelle unntakshjemmelen i arbeidsmiljøloven
§ 10-12 (4) er i utgangspunktet slikt
samtykke en klar forutsetning.
Rikslønnsnemndas avgjørelse er
endelig og vil som nevnt ha samme
virkning som en tariffavtale. Det er
likevel mulig å bringe spørsmålet om
gyldigheten av nemndas kjennelse inn
for Arbeidsretten. Dersom Akademik
erne/Legeforeningen mener at Regjer
ingens beslutning om tvungen lønns
nemnd og Rikslønnsnemndas etterfølgende kjennelse utgjør et brudd på
Norges internasjonale forpliktelser,
enten hver for seg eller samlet, kan det
etter omstendighetene også bli aktuelt
å klage Norge inn for ILO eller andre
internasjonale organer. •

 et kan også vises til FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter, samt FNs konvensjon om sivile og politiske
D
rettigheter. Begge konvensjonene har bestemmelser som berører organisasjonsfriheten og streikeretten.
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Overenskomstforhandlinger i Virke
– fant sin løsning på overtid
- unngikk streik

D

›› Av Hanne Gillebo-Blom, forhandlingssjef, Dnlf og Frode Solberg, ass. direktør og sjefadvokat, Jus og arbeidsliv

et er syv overenskomster som
forhandles samtidig, med over
35 fagforeninger, hvor Legeforeningen
særlig har sine interesser i Spesialist
overenskomsten. Legeforeningen har
et forhandlingssamarbeid med bl.a
Psykologforeningen, Econa, Juristforbundet og NITO. I år ble det dess
uten samarbeidet tett med UNIO-
forbundene, hvor blant annet Syke
pleierforbundet er medlem.
I år var overenskomstforhandlingene
langt fra uproblematisk. Pensjon ble
et viktig tema. I Virke har man hatt
tjenestepensjon lik den man har i helseforetakene (Spekter). Virke har lenge
ønsket å endre den tariffestede ordningen
slik at arbeidsgiverne også kan ta i bruk
en såkalt hybrid-ordning. Det fører for
langt å redegjøre for denne her, men
det er kort fortalt den beste ordning
hvis man ikke har ytelsesordning. For
noen leger vil også hybridordningen
kunne være bedre enn ytelsesordningen.
Årsaken til at Virke ønsker å ta i bruk
hybridordningen er bl.a at virksom
heter melder seg ut av Virke for å
slippe de betydelige økonomiske forpliktelsene til balanseføring mm. Særlig
har virksomheter innenfor rusomsorgen
hatt store problemer med å møte
pensjonsforpliktelsene, og enkelte har
stått i fare for å gå konkurs i verste fall.
Etter forhandlinger i to omganger,
valgte LO og YS å akseptere en løsning
hvor det ble laget en protokoll som sa
noe om hvilke virksomheter som kunne
få adgang til å endre sin pensjonsord-

ning. UNIO og Akademiker-foreningene,
Lederne og Skolenes landsforening
mente at protokollen ikke ga god nok
sikring for de virksomhetene som har
en langsiktig finansiering av pensjon,
og saken endte på Riksmeklerens bord.
Mekling fant sted 17. og 18. november,
og partene måtte også ta til hjelp natt
til lørdag 19. november for å komme i
mål. Legeforeningen mente at de virksomheter som har en lik finansiering
som helseforetakene bør ha samme
pensjonsordning. Dette fikk man
gjennomslag for i meklingen. I praksis
dreier det seg om 10 virksomheter, som
tok utgangspunkt i den såkalte Hippeutredningen.

Foto: Thomas Barstad Eckhoff

Overenskomstforhandlingene i Virke byr normalt ikke på
spesielle problemer for Legeforeningens medlemmer,
da Legeforeningen har sine særinteresser forankret i
Særavtalen (tilsvarer A2 i Spekter-området).

Disse 10 skal ha dagens ytelsesordning i kommende tariffperiode. Det tas
sikte på å vurdere endringer for nevnte
virksomheter når det eventuelt skjer
endringer for helseforetakene.
For andre virksomheter enn de nevnte
er det likevel ikke fritt frem. Disse må
oppfylle vilkår og prosedyre i en protokoll som er inngått mellom partene.
Blant annet vektlegges det i protokollen
om virksomheten er finansiert ved
anbud som medfører at det er krevende
å sikre fortsatt drift med ytelsesordning.
Sekretariatet vil om ønskelig bistå virksomheter som er aktuelle for en ovegang
til hybridordning med rådgivning. •

DISSE 10 ER:
Diakonhjemmet Sykehus AS,
Haraldsplass Diakonale sykehus AS
Betanien Hospital (Skien)
NKS Revmatismesykehuset AS (Lillehammer)
Haugesund Sanitetsforening revmatismesykehus AS
Betanien Sykehus (Bergen)
NKS Jæren distriktspsykiatriske senter AS
Solli sykehus DPS
NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus AS
Voss DPS NKS Bjørkeli.
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Vil sykehusene trenge like mange
teknologer som leger i fremtiden?
Først og fremst: Fremtiden er her allerede. Vi er omgitt av teknologi og digitale
løsninger hvor vi enn snur oss. Noen er skeptiske og er redde for hva det kan
gjøre med det menneskelige aspektet, spesielt i helsetjenesten og i sykehusene.
Vil robotene og ingeniørene ta over sykehusene? Og hva med kostnadene? Er ikke
ny teknologi en alt for stor kostnad til at vårt helsesystem kan klare å bære den.

Randeberg,
›› Av Lise Lyngsnes
president i Tekna

S

lik jeg ser det er det ikke slike skarpe
skiller og motsetninger. Vi bør heller
ikke skape dem gjennom å krangle
mellom profesjonene. Vi er gjensidig
avhengige av hverandre. Uenigheter
om faglige prioriteringer og retninger
vil vi alltid ha, og da må vi snakke
sammen og finne løsninger alle kan
leve med. En ting som er helt sikkert,
er at vi ikke kan stoppe eller reversere
den teknologiske utviklingen. Den
kommer til å fortsette.
Da Stefan Löfven var leder av det
svenske fagforbundet IF Metall, ble
han spurt om han fryktet ny teknologi.
Han svarte at han ikke fryktet ny teknologi, men gammel teknologi. Jo mer
jeg tenker på det utsagnet, jo bedre
synes jeg det blir, også for helsetjen
esten. Dagens teknologi vil ikke være
tilstrekkelig for å opprettholde eller
heve kvaliteten på helsetjenesten og
samtidig gi kapasitet til å løse opp-

gavene som ligger foran oss. Utfordr
ingen blir å integrere mer og ny teknologi på en god måte og samtidig håndtere de faglige og etiske spørsmålene
som oppstår på veien. Det må vi gjøre
sammen. Teknologer, leger, økonomer
og jurister må samarbeide for å skape
et godt rammeverk som sikrer god
pasientbehandling og samtidig legger
til rette for innovasjon og bærekraft.
Som teknolog som utvikler diagnostisk teknologi for helsesektoren, har
jeg lært uendelig mye av å jobbe med
leger. Det har gjort meg stadig mer
nysgjerrig på alt jeg ikke kan og ydmyk
for andres kompetanse, samtidig har
jeg lært mye om meg selv og faglig
arroganse. Mer enn femten år i grenselandet mellom teknologi og helse har
overbevist meg om at vi må jobbe
sammen om vi skal få til de virkelig
store løftene. Teknologien er der for å
redde liv, for å gjøre verden enklere og

Teknologien er der for å redde liv, for å gjøre verden
enklere og for å gi god beslutningsstøtte til leger og
andre som skal ta vanskelige beslutninger om liv og død.
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Han fryktet ikke ny teknologi, men gammel teknologi.
for å gi god beslutningsstøtte til leger
og andre som skal ta vanskelige beslutninger om liv og død.
Tekna får stadig flere medlemmer i
helsesektoren. Våre medlemmer jobber
med logistikk og IT-løsninger, de er
med på å utvikle fremtidens operasjonsrom og nye medisiner, er med på å
sikre trygg bruk og godt vedlikehold
av tekniske løsninger, med å beregne
stråledoser til kreftpasienter og utvikle
ny MR-teknologi for å nevne noe. Listen

er lang og blir stadig lengre. Teknolog
ene er allerede godt integrert i dagens
helseforskning og helsevesen. I årene
som kommer vil vi bli flere og mer
synlige. Jeg er ikke så opptatt av om
hvor mange vi blir, men jeg er opptatt
av hvordan vi allerede nå er en naturlig
og integrert del av helsesektoren. Vi vil
være med på debatten om teknologi og
helse, og vi vil ta plass. Vi vil mene noe
om digitalisering av offentlig sektor, og
om bruk, lagring og sikkerhet av pasient-

data. Vi vil mene noe om hvordan vi
teknologer kan bidra til god pasient
behandling. Jeg håper disse meningene
vil bli ønsket velkommen og være grunnlaget for faglig funderte diskusjoner
oss imellom.
I Tekna har vi løftet opp helse og
teknologi som et av våre satsingsom
råder. Vi jobber med å utvikle vår
helsepolitikk og den er nå på høring i
organisasjonen. Tekna er opptatt av
næringspolitikk, kompetansepolitikk,
innovasjon og bærekraftig industri i
Norge. Vi er opptatt av at vi skal tørre å
velge hva vi skal satse på for framtida.
Vi har foreslått fire satsningsområder
hvor vi mener vi enten er nødt til å
gjøre et løft, eller mener vi har fortrinn
enten på kompetanse, naturresurser
eller tidligere satsinger. Hav, energi og
IKT er for oss nokså selvsagte. Det
fjerde området på lista er helse og
bioteknologi. I lang tid har vi investert
store beløp i forskning på helse og
bioteknologi. Vi har utdannet tekno
loger med spesialisering inn mot disse
områdene. Vi har et stabilt og velfung
erende helsevesen. Vi har gode og
mange helseregistre som gjør det lett
å få oversikt. Alt dette legger til rette
for en innovativ helsenæring og god
pasientbehandling i Norge. Det legger
til rette for et helsevesen som kan være
en god og spennende arbeidsplass for
leger, teknologer og andre profesjoner.
Samtidig ser det ut til at vi ikke klarer å
ta skikkelig tak i å tak i mulighetene og
realisere dem. Det krever handling,
det krever innovasjon, og ikke minst
krever det samarbeid, åpenhet og
trygghet.
Vi i Tekna vil bidra til å skape frem
tidens helsevesen, og vi vil gjerne
diskutere med dere. Vi vil være med på
den politiske debatten. Vi vil bidra til å
utvikle nye løsninger kan bidra til god
og sikker pasientbehandling, og til å
frigjøre tid for legene til å nettopp
være leger. For å få til det må vi stå
sammen. Skulder ved skulder. Vi er
sterkere sammen enn hver for oss.
Vi utfyller hverandre. Da er blir det
ikke så viktig å diskutere hvem som
er viktigst av leger og ingeniører, men
heller å diskutere hva som er riktigst
for å få en innovativ helsetjeneste. •
OVERLEGEN 4-2016
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Kirurger tester ut avansert
hologram-teknologi
Med en lever svevende i løse luften kan kirurger lettere planlegge
hvordan de best mulig kan fjerne kreftsvulsten.

›› Av Målfrid Bordvik
Artikkelen er tidligere trykket i Dagens medisin 17.11.2016
RIKSHOSPITALET: – Det er litt science
fiction, sier Bjørn Edwin, kirurg ved
Oslo universitetssykehus (OUS) Rikshospitalet. Med de høyteknologiske
HoloLens-brillene på hodet kan han
studere den gule kreftsvulsten i leveren
som svever fremfor ham i rommet.
– Når man har en liten guttunge i seg,
så er dette spennende. Det er fasciner
ende plutselig å se et organ i rommet
som man kan vri og vende på, sier den
erfarne kirurgen.
For den som iakttar ser kirurgens
finger- og armbevegelser ut i løse
luften tilfeldige ut, men i virkeligheten
kan det være viktige forberedelser til
en leverkreftoperasjon.
Entusiasme i fagmiljøet

Det er Oslo universitetssykehus som
sammen med konsulentselskapet
Sopra Steria og Microsoft står bak
forskningsprosjektet på 3D-hologrammet av leveren. HoloLens er enkelt
forklart en brille med skjermer i glass
ene og en kraftig datamaskin i brillestengene, i tillegg til et stort antall
sensorer. Brillene lar brukeren se
hologrammet blandet med virkelig
heten, såkalt «mixed reality».
Teknologene ved Intervensjons
senteret på OUS har siden tidlig på
2000-tallet arbeidet med å utvikle en
Litteratur

virtuell 3D-modell av lever, blodårer og
kreftsvulst for planlegging av kirurgiske
inngrep. Da Sopra Steria ønsket å ta
denne modellen videre inn i HoloLensbrillene, var ikke OUS-miljøet vanskelige å be.
– Det er veldig gøy at vi har kommet
dit at det virkelig er nyttig for kirurgene.
3D-hologrammet av leveren er oppe
og kjører, og man kan navigere rundt i
den. Vi ser at kirurgene er entusiastiske
for det vi presenterer, sier Ole Jakob
Elle, som er leder for teknologisk
forskning ved Intervensjonssenteret.
Forskerne kjenner ikke til noen
andre som jobber med tilsvarende
prosjekt, så trolig er kirurgene ved
Rikshospitalet blant de første i verden
til å teste ut akkurat dette.
Kan spare mer vev

Bjørn Edwin tror teknologien kan
bidra til at han og kollegene lykkes
enda bedre med vevssparende kirurgi.
– Da vi startet med kikkhullskirurgi
diskuterte vi hvordan vi kunne lage et
slags 3D-kart over leveren for å kunne
se hvor svulsten sitter og hvor blod
karene går, for å planlegge hvor mye vi
skal ta bort. Visualisering i form av en
3D-modell hjalp, men den store muligheten kom når vi fikk modellen ut i
rommet og kan gå rundt og snu på den.

Se video av 3D-brillene i bruk på
dagensmedisin.no: http://bit.ly/DM-hololens
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Vi kirurger kan sitte sammen og planlegge hvor vi skal kutte for å spare
mest mulig av leveren, noe som øker
pasientens evne til å bli operert flere
ganger, sier Edwin.
Foreløpig har de testet ut 3D-hologrammet som et planleggingsverktøy,
men neste skritt vil være å ta brillene i
bruk under selve operasjonen.
– Det neste vil være å få linjene hvor
kirurgene skal kutte, inn i modellen. Vi

ønsker en interaktiv modell hvor vi
kan bruke en form for GPS for å måle
posisjonen til instrumentene, slik at
man se hvor kuttet havner i forhold til
kreftsvulst og blodårer, sier Elle, som
understreker at det ligger noen år frem
i tid å kunne ta dette i bruk i operasjonsstua.
– Kommer mer

TESTER NY TEKNOLOGI:
– Dette er fascinerende for oss
guttunger, sier kirurg Bjørn Edwin
som sammen med teknolog
Ole Jakob Elle tester
ut hololens-brillene
på Rikshospitalet.

Foto: Lasse Moe

Sopra Steria var blant de første i Norge
som fikk tilgang til HoloLens-brillene,
som foreløpig ikke er tilgjengelig for
salg i Europa. Selskapet var på hugget
og fikk brillene tilsendt fra USA, og nå
har de et utviklingsteam på Rikshospitalet. De tar ikke betalt, men ser på
prosjektet som en langsiktig investering
for å bygge kompetanse på teknologien.
– OUS hadde ferdig en 3D-modell
som skrek etter å bli visualisert på en
god måte, mens vi trengte et prosjekt
for å etablere best-praksis, sier Gunnar
Mørne, helsesektordirektør i Sopra
Steria.
Han tror HoloLens-teknologien vil
bli en viktig del av manges liv i årene
fremover, både privat, i første omgang
innen spillteknologi, men også profe-

sjonelt. Prisen for brillene ligger i
dag på 3000 dollar, nærmere 25.000
kroner, men Mørne tror prisen kan
komme ned i 500 dollar om ikke så
lenge.
Også Elle og Edwin tror holografiteknologien kan brukes på mange flere
områder, også innen helse.
– Det er særlig aktuelt inne hjerteproblematikk; behandling av hjerteventiler og medfødt hjertefeil hos
barn. Jeg tror også det kommer innen
kolonskopi og rekonstruktiv kirurgi,
sier Elle.
Nylig ble Elle og forskerkollegene
ved Intervensjonssenteret tildelt
nesten 40 millioner kroner i EU-
midler for å videreutvikle navigasjonssystem med nye teknologiske metoder
sammen med flere europeiske samarbeidspartnere. Dette gjør at de kan
fortsette arbeidet og gjøre modellene
mer nøyaktige og bruker
vennlige for kirurgene.
Interessekonflikter: Ole
Jakob Elle og Bjørn Edwin
har ingen oppgitte interessekonflikter. •
Illustrasjonsfoto
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Anatomisk 3D-kart

for kirurgisk planlegging av laparoskopisk
leverreseksjon ved Intervensjonssenteret, OUS
Intervensjonssenteret ved Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet,
er tildelt ca NOK 37 mill. til prosjektet HiPerNav (High Performance Soft-tissue Navigation).
ved Intervensjonssenteret, Ole Jakob Elle, PhD, OUS
›› Av Seksjonsleder ogTeknologiforskning
Seksjonsleder/professor ved Intervensjonssenteret, Bjørn Edwin, OUS

P

rosjektet, som vil strekke seg over
4år, koordineres av seksjonsleder
Ole Jakob Elle ved Seksjon for teknologiforskning ved Intervensjonssenteret på
Rikshospitalet og førsteamanuensis
ved Institutt for Informatikk ved Universitetet i Oslo. Konsortiet består av
14 deltagende organisasjoner fra ledende
europeiske universiteter, sykehus og
industri som gjennom utdanning av 15
PhD’er skal utvikle morgendagens
navigasjonssystem for laparoskopisk
kirurgi. I tillegg til Oslo Universitets
sykehus som koordinerer prosjektet er
både Sintef og NTNU prosjektpartnere
på norsk side. Prosjektet vil utvikle nye
teknologiske metoder som skal forenkle bruk og forbedre nøyaktighet ved
kirurgisk navigasjon, noe som skal
valideres klinisk blant annet ved
Intervensjonssenteret under kirurg
og professor Bjørn Edwin. NorMIT’s
forskningsplattform for navigasjon
finansiert gjennom Forskningsrådets

Storskala Forskningsinfrastrukturmidler benyttes parallelt med at metodene
integreres i et kommersielt produkt
hos en av de industrielle partnerne.
Intervensjonssenteret har jobbet
med problemstillinger innenfor laparoskopisk kirurgi siden senteret ble
etablert i 1996. Professor Bjørn Edwin,
som har et av Europas største materialer
med hensyn til laparoskopisk lever
reseksjon av kolorektale levermetastaser
med mer enn 900 pasienter operert,
har siden starten vært tilknyttet som
kirurg ved Intervensjonssenteret. En
vellykket kirurgisk reseksjon av levermetastaser krever fullstendig fjerning
av tumoren samtidig som man skåner
mest mulig friskt vev. På grunn av
tekniske og kliniske utfordringer er
det en relativt lav andel av pasientene
som er kvalifisert for reseksjon. Det er
derfor et presserende behov for å øke
andelen av pasientpopulasjonen som
er kvalifisert for reseksjon og forbedre

overlevelsesprognose etter operasjon.
På grunn av Intervensjonssenterets
tverrfaglige natur, har slike problemstillinger gitt opphav til ulike teknolog
iske forsknings- og utviklingsprosjekter
de siste 10-12 årene. I 2004-2008 koordinerte Intervensjonssenteret EU-
prosjektet ARISER (Augmented
Reality in Surgery), hvor et delprosjekt
gikk ut på å lage et anatomisk 3D kart
over lever for kirurgisk planlegging.
Her ble 3D modeller av blodårestrukturen i leveren (spesielt vene og port
venesystemet) i tillegg til tumor og
leveroverflate generert og visualisert.
Gjennom ulike doktorgradsprosjekter
i nyere tid, har denne plattformen for
kirurgisk planlegging blitt viderefor
edlet, og er nå del av en nasjonal navigasjonsplattform som utvikles sammen
med Sintef, Medisinsk Teknologi i
Trondheim (NorMIT). Utfordringene
som har vært løst har vært knyttet til
bildebehandlingsmetoder som på en

Teknologiteamet på Intervensjonssenteret bestående av Forsker Rafael Palomar, Postdok. Rahul Kumar og Softwareutvikler Louise Oram
jobber med ulike trinn i generering av den anatomiske 3D modellen av leveren.
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Foto: Hanne Kristine Fjellheim

Seksjonsleder og Professor Bjørn Edwin og
Ole Jakob Elle ved Intervensjonssenteret
står med hodemonterte briller (Hololens
teknologien fra Microsoft) hvor det vises en
levermodell som om den henger i løse luften
som her illustrert på bildet.

brukervennlig og rask måte trekker ut
den ønskede anatomi slik at en mest
mulig presis modell av organet presenteres. Et interaktivt deformerbart plan
kan så legges visuelt inn i modellen for
å vise hvor reseksjonen bør foretas for
å minimere mengden levervev som
fjernes, samtidig som at hele tumoren
inkludert en sikkerhetsmargin fjernes.
Blodårene i modellen i relasjon til tumor
viser hvilke områder som affiseres ved
det valgte reseksjonsplan. Bildet på
forrige side viser grovt de ulike trinn i
generering av et slikt anatomisk 3Dkart.
HiPerNav prosjektet ble innlevert i
forbindelse med EU utlysningen Marie
Skłodowska-Curie actions - Innovative
Training Networks (ITN). Her skal 15
unge forskere (PhD-stipendiater),
både teknologer og leger, utdannes til
å bli internasjonalt ledende på sentrale
kompetanseområder gjennom en koor-

dinert plan for individuelle forskningsprosjekter som adresserer flaskehalser
i bløtvevs-navigasjon for bedre behandling av kreft.
Tverrfaglig dialog og arbeid mellom
klinikere og teknologer vil være avgjør
ende for å løse disse flaskehalsene. Ved
å gi forskere kunnskap og opplæring
innen spesifikke emner fra minimal
invasiv behandling, biomedisinsk
teknologi, innovasjon og entreprenørskap, vil koblingen mellom akademisk
forskning og industri styrkes. Dette
tillater at resultatene fra forskningsprosjektene enkelt skal kunne over
føres til løsninger som også kan ut
nyttes kommersielt.
Markedet for bløtvevs-navigasjon er
fortsatt i en tidlig fase, hovedsakelig på
grunn av utfordringer med hensyn på
nøyaktighet ved deformerbare og
bevegelige organer. Tverrfaglig opp

læring vil få forskerne i dette konsortiet
av ledende internasjonale
forskningsinstitusjoner, universiteter
og industri til å initiere translasjonsforskning fra akademiske teorier til
klinisk utprøving av prototyper og
utvikling av løsninger og verktøy.
Intervensjonssenteret vil koordinere
prosjektet, delta i den teknologiske
utviklingen gjennom veiledning av
stipendiater, samt være et av to steder
for klinisk utprøving av ny teknologi.
Det anatomiske 3D kartet som er
utviklet på Intervensjonssenteret har
tradisjonelt blitt vist på en2D skjerm
ved siden av det laparoskopiske
videobildet under kirurgi. Gjennom et
samarbeid med SopraSteria (se forrige
artikkel om Hologramteknologi av
Målfrid Bordvik) kan denne modellen
nå visualiseres gjennom Hololens
teknologien til Microsoft. •
OVERLEGEN 4-2016

23

3D-printing av organanaloger
ved Intervensjonssenteret
Fra høsten 2015 og frem til i dag har ingeniører, leger og fysikere ved Intervensjonssenteret
(IVS), OUS arbeidet med å kartlegge nødvendige teknikker for etableringen av en pipeline for
3D-printing av plastanaloger til pasientorganer.
Avd. for Diagnostisk Fysikk, Robin Bugge, OUS og
›› Av Medisinsk Fysiker ved Intervensjonssenteret/
Overlege i Kardiologi ved Barnehjerteseksjonen, Henrik Brun, OUS og

P

ipelinen for fremskaffelse av en
fysisk organmodell består av separate segmenter; Pasientavbildning,
bildesegmentering, 3D-modellering,
printing og klinisk applikasjon, som
alle krever dyptgående kunnskap om
en rekke ulike områder i ulike fagfelt.
Tverrfaglig arbeid er kanskje den største
utfordringen vi har i dette prosjektet,
samtidig som det åpner for muligheter
som ellers ikke er tilgjengelige. Pasienter
har så langt blitt avbildet med to ulike
modaliteter, CT og MRI. Begge modaliteter byr på kjente utfordringer i forbindelse med hjerte- og respirasjonstrigging, stråledose (ved CT) og bruk
av kontrastmiddel. Magnetisk Resonansavbildning (MRI) og computertomografi (CT) anvendes daglig ved Oslo
Universitetssykehus (OUS) og gir muligheten til å diagnostisere intern patologi
ikke-invasivt. Ved IVS utforsker vi
muligheten til å anvende disse avbildningsteknikkene som grunnlaget for
3D-printede modeller av relevante
strukturer i forbindelse med planlegging
av kompliserte operasjoner, på både
voksne og barn. Ved å kunne tilby en
3D-printingstjeneste ved OUS håper
vi å kunne bedre geometrisk romforståelse, å gi mulighet til å teste ut relevant utstyr og lette samarbeid i planleggingsfasen. Spesielt utfordrende er
de yngste pasientene som kommer inn
i prosjektet gjennom samarbeidet vårt
med Barnekardiologisk Avdeling ved
overlege Henrik Brun. Her er det
ønskelig å modellere hjertestrukturer
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Seksjonsleder for Teknologi ved Intervensjonssenteret (OUS)/og
1. Amanuensis ved Institutt for Informatikk (UIO), Ole Jakob Elle, PhD

Fra venstre: Ole Jakob Elle, Leder for Teknologiforskning ved Intervensjonssenteret OUS,
Henrik Brun, Overlege Kardiologi ved Barnehjerteseksjonen OUS, Robin Bugge, Medisinsk
Fysiker ved Intervensjonssenteret/Avd. for Diagnostisk Fysikk, OUS

som skiller seg fra normal anatomi,
f.eks. på grunn av VSD’er eller som
følge av morfologiske forandringer,
noe som blir vanskeligere jo mindre
og finere disse strukturene er. Avbildningsoppløsning blir ofte en kompliserende faktor, som vi tar høyde for når
segmenteringsområdet settes i samarbeid med lege. Ved preliminære undersøkelser har vi fått veldig gode tilbakemeldinger fra radiologer og kirurger
som sier at muligheten til å vise frem
en fysisk modell for planlegging og
undervisning, spesielt for kompliserte
operasjoner, gir økt forståelse for pro-

blemstillingen lenge før pasienten
ligger på operasjonsbordet. Modellen
er printet i et mykt, semi-gjennomsiktig, fleksibelt materiale som kan kuttes
med skalpell, sys i med nål, strekkes og
tøyes med ulike instrumenter. Her har
vi forsøkt i samarbeid med overlege
Gry Dahle å anvende måleinstrument
for klaffediameter i forbindelse med
operasjon, som en piloteringsunder
søkelse og proof of concept.
Printing av modellene har så langt
blitt gjort ved to ulike lokalisasjoner;
ROBIN-gruppen (ROBotikk og
INtelligente systemer) ved Institutt

3D printet hjerte (åpen) basert på samme
segmenteringen som bildet under.

for Informatikk (IFI) ved UiO, som er
en av våre største samarbeidspartnere
med Yngve Hafting som kontaktperson,
og til dels hos Canon som har bidratt
med eksempelprint basert på modeller
vi har laget. 3D-printing er en teknologi
med store muligheter, men også med
begrensninger man må være kjent med
i et slikt prosjekt. Her har det vært
uunnværlig å sitte med informatikerne
fra UiO som vet hva slags teknologier
som er tilgjengelige og hva de kan
anvendes til. Støttemateriale har vært
en av våre store utfordringer i printingprosessen, da modellen ikke kommer
ut av printeren i ferdig tilstand. Siden
hjertet er en hul struktur så støttes
denne opp på innsiden av et porøst
plastmateriale som må skylles ut med
en høytrykkspyler, ofte i en til to timer
for å få et godt resultat. Da har det
vært interessant å få prøve Canons
printer som anvender voksbasert støtte
materiale som varmes opp og smeltes
ut av den ferdige modellen med et
vesentlig renere resultat.
I dagens pipeline anvender vi en
kommersiell softwarepakke levert av
Materialise (Materialise NV, Leuven,
Belgia) som inkluderer programmene;
Mimics, for segmentering og preliminær postprossesering, og 3-Matic, en
postprosseseringspakke med mulighet
for ferdigstillelse av modell til printing.
Grunnet kostnadene til denne soft
warepakken er det også blitt kartlagt
mulighet for å anvende open source-
programmer som kan utføre samme
oppgaver som Mimics og 3-Matic. Her
er det selvsagt egne utfordringer i det å
vite at den ferdigsegmenterte modellen
du vil printe faktisk representerer
interesseområdet ditt på en god måte.

3D printet hjerte (lukket) basert på segmenteringen i bildet under.

Denne hjertemodellen er utgangspunkt for både 3D visualisering ved hjelp av f.eks Hololensteknologien til Microsoft av fysisk hjertemodell. Disse teknikkene kan tenkes å utfylle hverandre ved
kirurgisk planlegging.

Det vil gjøre seg dårlig om modellen
viser en VSD med dobbelt så stor omkrets som den reelle strukturen. Prosjektet er nå i datainnsamlingsfasen der
vi skal sammenligne reelle strukturer
på pasienten under operasjon, målt
fra fotografier eller film, opp mot den
modellerte strukturen og de diagnostiske
bildene for å bedre kunne dokumentere
hvor nøyaktige vi er i segmentering og
printingen av strukturen, en helt nødvendig kvalitetssikring av arbeidet vårt
og en av de mest spennende fasene vi
har vært i så langt. Da vi kan si noe
endelig om hvor godt disse modellene

fungerer i praksis. Det har også vært
et ønske i gruppen om å undersøke
muligheten til å anvende ultralydav
bildning for 3D-modellering. Prosjektet
har mottatt innovasjonsmidler fra
Helse Sør-Øst, og er ledet av seksjonsleder Ole Jakob Elle. Forfatter av
artikkelen, medisinsk fysiker Robin
A. B. Bugge, er fungerende bindeledd
mellom teknologer og klinikere, og er
ansvarlig for pipelinen fra avbildning
via segmentering til ferdig printet
organmodell. •
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›› Av Kjetil Karlsen, styremedlem Of, St. Olavs Hospital

Langt færre hender
vil produsere langt mer

I høst lanserte Tesla sin nye selvkjøringsteknologi som utstyrer alle nye
biler med sensorer, kameraer og datakraft for å tilby nivå 5 av selvkjørende
teknologi, det vil si fullstendig autonom
kjøring uten noen involvering av sjåfør.
Programvaren er imidlertid ikke klar.
Også innen industriproduksjon foregår det globalt en rask robotisering.
Dette skjer til og med i land med billig
arbeidskraft, særlig i Kina. Det er samtidig en gryende trend i retning av at
industriproduksjon flyttes fra lavkostland til rike land fordi avstanden til
markedene er kortere og lønnskostnad
ene betyr lite når maskinene/kapital
innsatsen står for det meste av produksjonen. Man vil trenge langt færre
hender for å produsere samme vare
volum som i dag. Dette vil gi et fall i
sysselsettingen i industri på linje med
det man for femti år siden så i landbruk.
Selvkjørende biler, busser, lastebiler
etc. kommer. I de neste tjue årene vil
slik teknologi fjerne mange arbeidsplasser innen transport. Innen lagerstyring og logistikk har teknologien
28 OVERLEGEN 4-2016

	
  
	
   kommet enda lenger: Automatiserte

det ugjenkjennelige. På samme måte
lagersystemer med robotisert plukking forventes det store endringer i varevarer, automatisert utkjøring og
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Kunstig intelligens - en forutsetning

I datamaskinens barndom var det stor
optimisme for at man raskt kunne
utvikle datamaskiner med kunstig
intelligens. Imidlertid støtte man på
store teknologiske hindre. Perioden fra
1985 til 2000 er kalt for «istiden» innen
kunstig intelligens. På tross av rask
utvikling av datakraft kom man ikke
utenom at datamaskinen i bunn og
grunn var «dum». Fra årtusenskiftet
har utviklingen av kunstig intelligens
(AI) på ny skutt fart i stadig økende
tempo. I 1997 slo IBMs superdatamaskin
Deep Blue Garry Kasparov i sjakk. I
2011 beseiret IBMs ekspertsystem
Watson de amerikanske Jeopardy-
vinnerne i allmennkunnskap. Watson
utvikles med rivende fart som medisinsk ekspertsystem. I mai 2016 publiserte Nature et eksperiment der kunstig intelligens løste det eksperimentelle
oppsettet for Bose-Einstein kondensasjonen på under en klokketime. Det
originale eksperimentet som beviste
Bose-Einstein kondensasjonen (fase
overgang fra fast stoff til kondensasjon
ved ekstremt lave temperaturer) skaffet
Cornell, Wieman og Ketterle nobel
prisen i fysikk i 2001. De siste årene
har det vært en rask utvikling innen
feltet kunstig intelligens på grunn av
gjennombrudd innen flere teknologiske
områder som stordataanalyse, dyp
maskinlæring og nevrale nettverk.
Dette har gjort at man i forbausende
raskt tempo har fått teknologi som kan
erfare og utvikle seg på egen hånd.
Moores lov

Moores lov ble framsatt av Intels
grunnlegger Gordon Moore i 1965.
Han postulerte at antallet transistorer
på en microchip dobles hver 24 måned.
Effekten av dette er en eksponentiell
økning av regnekraft som har pågått
fra femtitallet fram til i dag. Moores lov
er fortsatt gyldig. Den eksponentielle
effekten er formidabel. Det gjør for
eksempel at en moderne mobiltelefon
i dag har samme regnekraft som en
superdatamaskin hadde på nittitallet.
Man er nå i ferd med å nå en grense
hvor mye transistorer på en integrert
krets kan miniatyriseres. Når man nærmer seg størrelse på atomnivå setter
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rangering i forhold til automatisering
av ulike yrker. De mest utsatte yrkene
har mer enn 80 prosent sannsynlighet
for å være automatisert i løp av femten
år. De minst utsatte yrkene har mindre
enn 20 prosent sannsynlighet for å være
automatisert. De fleste yrker er i en
mellomposisjon. Det er verd å merke
seg at lege og sykepleier er blant de
yrkene med lavest sannsynlighet for
automatisering. Litt forenklet: Kan
man automatisere disse yrkene kan
nær sagt alle yrker automatiseres.
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Endringsledelse – manipulasjon
av virkelighetsforståelse

	
  
Figur 1. Yrker som er mest og minst utsatt

En tradisjonell måte å se på framtidens
behov for arbeidskraft har vært å se
bort fra teknologiutvikling, og i stedet
framskrive demografiske trender. Ferske
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eksempler på dette er regjeringens
sektoren langt lavere enn i en rekke
skape bilder av framtidsfrykt er et
perspektivmelding og produktivitetssektorer som allerede er nevnt. Robotviktig grep i endringsledelse.
kommisjonen. Hovedtrekkene i disse
kirurgi er for eksempel ikke kommet
Mye tyder på at både perspektiv
framstillingene er at den demografiske meldingen og produktivitetskommi
lenger enn til å være en mekanisering av
utviklingen gjør at vi får færre barn
laparaskopi og thoracoskopi - kirurgen
sjonen lager et monster der det ikke
samtidig som vi lever lenger. Det gjør
må fortsatt styre roboten. De neste
finnes et monster. Eller mer korrekt:
at perioden den enkelte er pensjonist
trinnene i automatisering krever at
Problemet med framtidens arbeidsliv
blir lengre, og færre yrkesaktive må
robotkirurgi kombineres med langt
er et helt annet enn det de beskriver.
forsørge flere som ikke er i arbeidslivet. Problemet er ikke at vi vil mangle
kraftigere datamaskiner med kunstig
Hvis dagens velferdsnivå skal opprettintelligens, avansert bildegjenkjennelse
hender i framtiden. Tvert i mot vil vi
holdes må den enkelte arbeide mer og
og tolking, at roboten kan erfare kirurgha for mange hender. Velferden trues
stå i arbeid lenger. Hvis dette ikke
ers operasjoner og lære av dem, og at
ikke av at vi jobber for lite, men den
skjer, vil det være et behov for et langt
trues av skjev fordeling, og at man ikke man gradvis lar roboten gjøre oppgaver
høyere skattenivå for å finansiere
med autonomi. Dette er i dag langt
har funnet en politisk løsning for
framtidens velferd.
unna dagens teknologi, og er i en helt
hvordan man skal fordele verdiene
John Kotter har skrevet mye om
annen divisjon enn å la en bil kjøre seg
som skapes i en ny teknologisk samendringsledelse og hans teorier har
selv. Og heller ikke en slik robot går
funnsorden.
hatt betydelig innflytelse på lederutvisitt…
Teknologiutvikling i helsesektoren
danning også i offentlig sektor. Kotter
På kort sikt er det langt mer aktuelt å
beskriver at ledere må skape en forstå- Mange yrker er vanskelige å robotisere. bruke økt datakraft til å gi klinikerne
Mye av arbeidet i helsevesenet er
else i organisasjonen for at endring er
bedre beslutningsstøtte. IBMs ekspertnødvendig og kanskje også uunngåelig: innenfor det som regnes som flaske
system Watson analyserer svære datahalser i robotisering. Utviklingen
«Create a sense of urgency.» Om endmengder gjennom å bearbeide fritekstinnen kunstig intelligens er langt
ring de facto er nødvendig blir ofte en
data i medisinske tidsskrifter. Googles
raskere enn utviklingen innen robotkamp om virkelighetsforståelsen i en
Deep Mind prosjekt er i samme gate.
organisasjon. En del ganger er behovet mekanikk. Å lage roboter med evne til
Her brukes journaldata fra NHS til å
for endring så opplagt at de fleste etter å gå, løpe, som kan bruke hender på en
utvikle ekspertsystemer med kunstig
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Figur 2. Flaskehalser» for robotisering (etter Frey og Osborne)
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helsepersonell og teknologi, ikke
mellom ulike personellgrupper.
En rekke nye behandlingsteknologier
på ulikt modenhetsnivå; for eksempel
vil immunterapi for kreft og nanoteknologi gi store framskritt i behandlingskvalitet og overlevelse. Videre forventes det utvikling av stamcelleterapi og
bioskrivere for reparasjon av organer
med endestadiumsvikt. Alt dette er
medisinske framskritt som kan gi betydelig bedret helse og økt levealder, men
som neppe reduserer behovet for arbeidskraft i helsesektoren. Kanskje tvert
imot. Man må forvente at økende levealder vil gi en forskyving av tidspunktet for helseproblemer til høyere alder.
Framskrittene innen kunstig intelligens er raske. Imidlertid er det viktig å
merke seg at framskrittene har vært
innen spesialisert intelligens. Man har
hatt store framskritt innen begrensede
ekspertsystemer: selvkjørende biler,
allmennkunnskap, medisinsk diagnostikk. Fortsatt er det langt igjen før man
har noe som kan ligne på den brede og
generelle intelligensen et menneske
har. Det er et åpent spørsmål om det
noen gang vil skje, selv om teknologi
optimistene mener at også det vil være
her i nær framtid.
Grenser for kunstig intelligens

Hvis man framskriver en teknologi
utvikling som er eksponentiell, slik
Moores lov har vært, kan man se for
seg store framskritt innen kunstig
intelligens innen svært kort tid. Ray
Kurzweil, teknologidirektør i Google,
har analysert dagens utviklingstrekk
og har spådd at maskinintelligens i
2045 når et så avansert nivå at det
overgår menneskelig intelligens. Dette
punktet der maskinintelligens overgår
mennesker er kalt for singulariteten.
Singulariteten er et begrep som er
hentet fra astrofysikk, der singulariteten er en tilstand med ekstrem gravitasjon (massen i et sort hull eller før Big
Bang) der romtiden oppheves. Singulariteten er skjult bak en hendelseshorisont. På samme måte vil den tekno
logiske singulariteten være et vippepunkt der den teknologiske utviklingen
frigjøres fra begrensningene i mennes
kelig intelligens.

I forlengelsen av dette ligger en
e kstremt taktskifte i teknologiutvikling.
Hvis man baserer seg på den mest teknologioptimistiske tilnærmingen med en
fortsatt eksponentiell økning av regnekraft, og den økte regnekraften gjør at
man utvikler en kunstig intelligens som
er på nivå med eller overgår mennesket,
vil man nå en teknologisk singularitet.
I en slik situasjon vil teknologi kunne
overta en hver menneskelig arbeidsoppgave. En slik superintelligens vil
kunne overgå mennesker ikke bare i
IQ, men også i kreativitet og empati.

med gå tilbake. Et eksempel på det
siste er romfart: Perioden fra Sputnik 1
i 1957 til den første månelandingen i
1969 er kanskje det tydeligste eksempelet på rask teknologisk framgang. Så
stoppet utviklingen opp. Svært få ville i
1969 forutsett at USA i 2016 ikke hadde
noe eget bemannet romprogram. Innen
medisin finnes det også mange eksempler
på teknologisk stagnasjon, for eksempel
innen utvikling av antibiotika.
Det er ikke gitt at Moores lov en
naturlov, og at økningen i datakraft vil
fortsette i eksponentiell fart til evig tid.

Teknologioptimisme
eller teknologirealisme

Automatisering i andre sektorer frigjør
hender og hoder til helsevesenet

Det er gode grunner til å tro at det ikke
vil bli slik. Det er vanlig med platåer i
teknologiutvikling. Det kan godt tenkes
at man allerede nærmer seg grensene
for regnekraft. Det er også gode grunner
til å tro at ekstrem regnekraft ikke er
nok for å kunne simulere alt det en
menneskehjerne kan gjøre. Man vil
likevel ha en teknologi som vil ha ut
radert nær halvparten av alle jobber.
Selv om teknologiutviklingen snart
skulle bremse opp, vil man ha en grad
av robotisering og automatisering som
gjør at den store utfordringen vil være
å finne meningsfull sysselsetning for
befolkningen
Det er lett å tenke at teknologiutviklingen alltid er lineær, at den alltid
går framover, og at neste generasjons
teknologiske produkter er bedre enn
de foregående. Det er ikke gitt at det
er slik: Noen ganger går utviklingen i
sprang, andre ganger kan det være en
eksponentiell utvikling, andre ganger
kan utviklingen stagnere eller til og

Det er god dokumentasjon for at sektorer som omsorg, undervisning og helse
er vanskeligere å automatisere enn de
fleste andre samfunnssektorer. Automatisering i andre sektorer kan frigjøre
arbeidskraft til helsesektoren. Dette gir
også muligheter til å øke behandlingskvalitet, mer tid til pasientene og mindre stoppeklokkeomsorg. I framtiden
vil vi måtte jobbe mindre – dette er et
gode som kan frigjøre kreativitet og gi
oss gode innholdsrike og litt lengre liv
med bedre helse enn vi har i dag.
Perspektivmeldingen og produktivitetskommisjonen har ikke tatt det
poenget som i løpet av få år kommer
til å bli åpenbart for alle: Hovedutfordringen er ikke hvordan man skal få
folk til å jobbe mer, men hvordan man
skal fordele arbeid og verdiskapning i
et samfunn der behovet for arbeidskraft vil synke. Og å forhindre at noen
må jobbe for mye, mens andre ikke
jobber i det hele tatt. •
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Kunstig intelligens og maskinlæring
Begrepet kunstig intelligens (artificial intelligence, AI) oppsto under
en konferanse ved Dartmouth College i USA i 1956, der mulighetene
for maskinell intelligens var temaet.

›› Av Bjørn Magnus Mathisen, Stipendiat og Forsker - NTNU, SINTEF og Agnar Aamodt, Professor - NTNU

T

idligere arbeider av Claude Shannon innen informasjonsteori,
Norbert Wiener innen kybernetikk,
McCulloch og Pitts innen nevrale nett,
og ikke minst Alan Turing innen teoretisk databehandling, ga bakgrunn for
diskusjonene på konferansen. Fokuset
til å begynne med var på hvordan
menneskelig rasjonell tenking kunne
lede til dataprogrammer som kunne
løse problemer utover rent regnetekniske oppgaver, dvs. problemer som
krevde menneskelig intelligens for å
løses. Numeriske beregninger ble
erstattet av logiske uttrykk og beslutningsregler.
Et av de første suksessprogrammene
var The General Problem Solver, som
kunne løse ulike typer problemer basert på disse prinsippene. Metodene
som ble utviklet var i stor grad basert
på kognitive modeller, dvs modeller av
hvordan mennesker tenker, løser problemer, og lærer gjennom erfaring.
Men etter hvert forsto man at for å
løse komplekse problemer i den reelle
verden var ikke generelle resonner
ingsmetoder nok, systemene måtte
også ha domene-kunnskap om det
spesifikke problemområdet det skulle
operere innenfor. Begrepet kunnskapsbaserte systemer, og ekspertsystemer,
oppsto. Beslutningsregler ble ofte ut
videt med det som ble kalt dypere
modeller, dvs. nettverk av begreper og
ulike typer relasjoner mellom dem.
Tidlige ekspertsystemer utviklet på
70-tallet viste imponerende evner til
problemløsing, bl.a. innen medisinsk
diagnose og mange typer industrielle
problemer, noe som førte til stor inter
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Analyse av aktivitetsdata samlet fra aktivitetsarmbånd i selfBACK prosjektet.

esse og satsing fra industri og forvaltning, spesielt i USA, men også etter
hvert i Europa.
Et stort problem med ekspertsystemene var arbeidet med manuelt å
bygge regelsettene og nettverks-
modellene, kalt kunnskapsakkvisisjon,
og mye forskning ble nedlagt i dette. På
den tiden var tilgjengeligheten på data
en helt annen enn i dag, og en kunne
bare håpe at kunnskapen som trengtes
etterhvert kunne læres fra observerte
data. Økt tilgang på data ble etter hvert
en realitet, og dette ga fart i del-området
maskinlæring. Maskinlæring, forenklet
sagt, går ut på å automatisk lære nyttige
begreper (for eksempel en medisinske
diagnose, hvordan en katt ser ut, eller
hva neste aksjon bør være i en beslutningssituasjon), ved å motta inn-data
om riktige og ikke-riktige eksempler
på begrepet. Utifra dette vil så programmet lære seg et generelt mønster
som kan brukes til raskt å fortelle om

et nytt og ukjent eksempel er et eksempel på begrepet eller ikke. Men det
tok mange år og mye data før maskinlæring-metoder ble så slagkraftige at
de fikk praktisk nytte. Fremveksten av
maskinlæringmetoder medførte at
behovet for å bygge manuelle kunnskapsmodeller ble vesentlig redusert.
I dag er situasjonen at vi har uhorvelig mye data tilgjengelig, som også har
ført til at nye og stadig bedre lærings
algoritmer har blitt utviklet. Maskinlæring har tatt over som det dominer
ende metodeområdet innen kunstig
intelligens, og de gode resultatene som
er framvist har ført til en enorm interesse. Tilgangen på mye data har
også ført til at statistiske metoder har
blitt stadig mer dominerende, og for
mange av metodene har behovet for å
bruke tid og krefter på å bygge manuelle
modeller forsvunnet helt. En kan si at
den skjulte kunnskapen som ligger i
dataene, og som kan ekstraheres via

statistikk-orienterte eller mer kognisjonsbaserte metoder, erstatter manuelt
bygde kunnskapsmodeller. I løpet av
de siste årene har utviklingen av denne
typen metoder gått veldig raskt, med
stadig nye metoder som gjør det bedre
enn tidligere metoder. For tiden er det
dype nevrale nett som for mange typer
problemer er dominerende, og som har
oppvist meget imponerende resultater,
bl.a. ved å slå en av verdens beste GOspillere. GO er et spill som er mye mer
komplekst og vanskelig for en maskin å
lære seg enn sjakk. Og nyttige praktiske
anvendelser øker. Mange firmaer benytter i dag maskinlæring, og i stor
grad dype nevrale nett, til å analysere
sine data for å komme opp med tolkninger av eksisterende situasjoner
samt predikere framtidige forløp. Store
firmaer som IBM, Microsoft, Google,
Amazon, Netflix, Facebook, etc., har alle
store avdelinger for kunstig intelligens
med spesielt fokus på maskinlæring
fra store datamendger.
Framtiden

Når det gjelder framtiden, så er det
mange aspekter å ta tak i. Ett sentralt
aspekt er hvordan metodene kommer
til å utvikle seg, og hvilke nye mulig
heter det kan gi. Ett annet er hvorvidt
den økende suksessen til kunstig intelligens kan føre til maskiner som vil
overgå menneskers intelligens, med
maskiner som ikke lenger vil la seg styre
av oss og dermed utgjøre en t russel.
For å ta det første først, så vil metodeområdet kunstig intelligens – inkludert
maskinlæring – selvfølgelig utvikle seg
videre. Dagens ’hotte’ metode, dype
nevrale nett, har vist seg å fungere
imponerende bra for visse typer problemer, og spesielt for læring av generelle mønstre utifra veldig store datamengder. Og forbedrede varianter av
denne metoden vil komme. Men andre
typer problemer vil kalle på andre
typer metoder. For eksempel å lære
diagnose av vanskelige og relativt
sjeldne sykdommer, eller planlegging
av komplekse arbeidsoperasjoner, vil
kunne gjøres bedre med en kombinasjon av data-drevne maskinlæring
metoder og kunnskapsbaserte metoder, der systemet kan starte ut med en

manuelt utviklet kunnskapsmodell og
kombinere den med læring fra data.
Det er også en bekymring blant mange
forskere at området kunstig intelligens
beveger seg bort fra mentale modeller
av menneskelig tenking og over i rent
statistiske metoder. Et initiativ kalt
Artificial General Intelligence ønsker
større fokus på det som var et opp
rinnelig mål med fagfeltet, nemlig
systemer som kan oppvise intelligent
adferd lik menneskets. Det blir ofte
nevnt at kunstig intelligens kan være
en trussel mot menneskeheten. Etablerte forskere på området har hørt
denne prediksjonen dukke opp flere
ganger, og de fleste av oss tar denne
’trusselen’ med stor ro. Selv med de
seneste tiders suksesser er vi milevidt
unna noe som kan ligne på den grunnleggende forståelsen, fleksibiliteten,
tilpasningsdyktigheten, og kommunikative evnen som kjennetegner menneskers intelligens. Mulig misbruk av
avansert kunstig intelligens teknologi
– av oss mennesker – til formål som ikke
gagner menneskeheten er en mye større
trussel. Dette er jo en trussel som deles
med andre teknologiområder. For
kunstig intelligens er det tatt initiativer
både blant forskere og industri som
setter søkelyset på dette problemet, og
som forsøker å bygge opp holdninger
som skal motvirke denne faren.
NTNU, ved Institutt for datateknikk
og informasjonsvitenskap (IDI), har
vært aktiv innen kunstig intelligens
siden midten av 80-tallet. Vi bygde opp
kompetansen på vårt institutt samtidig
som Sintef etablerte en egen gruppe
for kunnskapsteknologi. Ved IDI fikk
vi vårt første professorat i faget i 1990.
Vi har hatt grunnundervisning i emnet
siden den tid, samt en portefølje av
master-emner inkludert maskinlæring
siden midten av 90-tallet, som det
eneste universitet i Norge med en
helhetlig og bred undervisning innen
kunstig intelligens. Vi har for øvrig
merket en betydelig økt interesse blant
våre studenter for å studere kunstig
intelligens de siste årene.
I den senere tid har det også vært
økt aktivitet innen områder relatert til
kunstig intelligens ved flere andre
institutter på vårt fakultet. Ved andre

fakulteter har vi også registrert økt
interesse for anvendelse av kunstig
intelligens og maskinlæring.
Anvendelse innen Medisin

Det har vært flere oppslag om at større
firmaer som Google Deepmind og IBM
tar sikte på å anvende maskinlærings
teknologi inn i mot medisin og diagnose.
Nylig ble IBM’s Watson brukt til å
finne rett diagnose til en kvinne med
leukemi på et sykehus i Tokyo, noe
legen hadde forsøkt over lang tid.
Dette kommer i kraft av Watson kunne
kryssjekke kvinnens journal med 20
millioner onkologiske rapporter og
annen data. Watson ble nylig også tatt i
bruk i et nytt innovasjonslaboraturium
i tilknytning til Radiumhospitalet .
Generellt sett peker dette på hvordan
de første fremskrittene vil komme
innen medisin som resultat av anvendelse av maskinlæring – Der maskiner
kan hjelpe oss og se mønster i store
mengder data. I dette tilfellet kunne
Watson samstille journalen med titalls
millioner av datapunkter, noe mennesker ikke har mulighet til å gjøre uten
slike verktøy. Samtidig jobber Google
sitt selskap DeepMind med National
Health Service i England for
å utvikle lignende løsninger basert på
innsamlede pasient data.
I Norge finnes det lignende prosjekter
som bruker innsamlede data for å støtte
pasienters selvbehandling. SelfBACK
(http://selfback.eu) registrerer pasient
ers bevegelsesmønster og bruker dette
til å gjøre anbefalinger til brukerne for
å unngå ryggsmerter. ADAPT(https://
www.sintef.no/en/projects/adapt/)
gjør det samme for å evaluere fall risiko
hos eldre og andre fall-utsatte pasienter.
På den andre siden finnes det valide
hindre for slike typer verktøy. Det er
en utfordring å balansere privatlivets
fred og sikkerheten til data opp i mot
verktøyets tilgang til data. Det er også
et sterkt lovverk for dette Norge,
spesielt innenfor forskningsprosjekter.
Til slutt vil nok behovet for å ta i bruk
slike verktøy, i kraft av de gode result
atene de oppnår, sannsynligvis tvinge
frem forenklinger i reguleringen av
dette både i Norge og internasjonalt. •
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Robotkirurgi
Benevnelsen robotkirurgi blir ofte
brukt i forbindelse med laparoskopiske
inngrep assistert med Da Vinci plattform
fra Intuitive surgical.
Av Bjørn Brennhovd,
›› seksjonsleder
urologi Radiumhospitalet OUS

M

ed dette utstyret kobles de laparoskopiske instrumentene til en
robotplattform og fjernstyres via en
konsoll med pedaler og hendler koblet
til fingrene. Tilsynelatende kan det da
se ut som en robot utfører inngrepet
selvstendig etter å ha blitt programmert for ulike kirurgiske inngrep.
Dette er en feiloppfatning. Fortsatt er
det kirurgen som sitter i førersetet og
styrer hele operasjonen. I prinsippet
utføres inngrepene på samme måte
som ved vanlige laparoskopiske inngrep. Forskjellen er at man nå setter en
«datamaskin» mellom kirurg og pasient.
Dette gir mulighet for et meget godt 3Dstabilt bilde, presise intuitive bevegelser
med tremor filtrering og anatomisk
behagelig arbeidsstilling for kirurgen.
Fordelene med å koble på dette robotutstyret er mange i forhold til tradisjonell laparoskopi, spesielt ved inngrep i
bekkenet som ved radikale prostatektomier. Dette er krevende prosedyrer
hvor det stilles store krav til avansert
laparoskopisk kirurgisk teknikk i trange
områder. Utviklingen innen radikal
prostatektomi kan være en god illustrasjon på hvordan den rivende teknologiske utviklingen har endret det
kirurgiske landskapet for en viktig del
av cancerurologien i den vestlige verden.

Radikal prostatektomi, utvikling

Interessen for kurativt rettet behandling av prostatakreft tiltok utover på
1990 – tallet. Et økende antall åpne
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operasjoner, som oftest
med retropubisk tilgang, ble
utført på de største sentrene i
Norge. Dette ble regnet som avansert
og risikabel kirurgi med hyppig
behov for blodtransfusjoner. Rundt
2000 – tallet ble det årlig gjort
ca. 60 slike åpne retropubiske
prostatektomier på Radiumhospitalet. De siste årene
med robotassistert kirurgi
har antallet ligget på ca.
250 årlig med samme
legestab og samme
antall sengeplasser.
I 2000 ble de første
resultatene med
laparoskopiske prostatektomier presentert i Paris. Dette
ble tatt svært godt i mot av det norske
fagmiljøet og daværende helseminister
Tønne ga grønt lys for en pasientbro til
Paris. En norsk urolog fulgte med til
Paris og tok med seg teknikken til Oslo
og Aker sykehus hvor tilbudet ble etablert. Metoden var imidlertid kjennetegnet av lang læringskurve og lang
operasjonstid og fikk aldri noen stor
utbredelse. Det store skiftet mot miniinvasiv kirurgi kom med introduksjonen av robotassistert laparoskopisk
prostatektomi. Et amerikansk firma
hadde utviklet en robot på oppdrag
fra forsvaret med tanke på at kirurgene
kunne sitte tilbaketrukket og fjern
styre operasjoner av pasienter ved
frontlinjene vha en operasjonsrobot.

Nyeste robotplattform XI
som er installert i Drammen,
Hamar og Bodø.

Det viste seg raskt at teknikken med
kamera og instrumenter på en robotplattform som fjernstyres via en datamaskin var bedre egnet for bekken
kirurgi med trange forhold enn krigskirurgi. Kameraet er utstyrt med to
øyne og gir både dybdesyn og for
størrelse. Instrumentene har også en
helt annen bevegelighet enn tidligere
laparaskopi instrumenter og etter
ligner håndens bevegelighet. Kirurgen
kan sitte avslappet ved operasjons
konsollen og fjernstyre inngrepet
med hendler og pedaler. Også andre
typer inngrep i bekkenet har vist seg
godt egnet for robotkirurgi. Gyneko
logiske inngrep, rektuminngrep og
cystektomi ved blærecancer er i
stadig utvikling.

I Norge kom første robot til Radiumhospitalet i desember 2004 og robot
assistert laparoskopisk prostatektomi
har siden vært enerådende teknikk for
denne typen operasjoner ved dette
sykehuset. Lignende utvikling har det
vært også ellers i den vestlige verden.
Høyvolumsentre rundt robotkirurgi er
nå etablert flere steder i Norge. Det er
nå kun 2 sykehus som fortsatt gjør
åpne prostatektomier i et lite volum.
12 sykehus har robot.
3. generasjons robot er nå introdusert
med ytterligere bedret billedkvalitet og
mer avansert instrumentutvalg og den
teknologiske utviklingen vil nok fortsette i samme tempo. Dessverre har det
kun vært ett firma som har hatt monopol
på dette markedet og er nok en viktig
årsak til den største ulempen med
robotassistert kirurgi – høye kostnader.
Forhåpentlig vil dette endre seg i tiden
fremover da det ryktes at flere firmaer
snart kommer på markedet med konkurrerende robotplattformer. I dag
regner man engangskostnader for ett
inngrep til ca 15.000,- NOK. Investeringskostnad for robot er ca. 22 mill
(avskrives over ca. 10 års bruk).
OUS har størst volum i Norge med
totalt ca. 500 robotassisterte laparoskopiske prostatektomier (RALP) årlig
fordelt likt på Radiumhospitalet og
Aker. Operasjonene er svært standardi-

serte med forutsigbar operasjonstid på
90 – 150 min, avhengig om det gjøres
glandeltoilette. Liggetid er 1 – 2 dg
postoperativt. Katetertid er 7 – 14 dg.
De fleste sykehus har øremerkede
operasjonssykepleiere til å assistere på
inngrepene og det tilstrebes oppbygging
av komplette team rundt roboten de
fleste steder for å øke effektivitet og
kvalitet. Robotoperasjoner er også
velegnet for opplæring av nye kirurger.
Ved bruk av dobbelkonsoll kan hovedkirurg enkelt overføre hendlene til
opplæringskandidaten og gi super
visjon på en trygg og effektiv måte.
Vi har i tillegg simulator koblet til den
kirurgiske konsollen. Dette muliggjør
basistrening for utdanningskandidater.
Gynekologi og gastrokirurgi:

I Norden har urologene i økende grad
konvertert de større urologiske inngrepene til å bli standardiserte robotassisterte laparoskopiske inngrep. I tillegg
til prostatektomier gjøres de fleste
nyrereseksjoner og pyeloplastikker med
robot. I Oslo gjøres også over halvparten
av cystektomier og urinavledninger
robotassistert laparoskopisk. Samme
utvikling ser vi også innenfor gyne
kologi og deler av gastrokirurgi hvor
det er en sterk økning i bruk av robot
flere steder i Norge og ellers i den
vestlige verden.

Oppsummering:

Robotassistert laparaskopisk kirurgi
gir flere pasientgrupper mulighet for
å kunne få gjennomført inngrep miniinvasivt med de fordeler det gir.
Inngrep som ellers er teknisk vanskelige å gjennomføre med tradisjonell
laparaskopi kan nå utføres på enklere og
tryggere måte og med kortere læringskurve. Tilleggsutstyr som peroperativ
imageing kan enkelt integreres i robotutstyret og gir potensiale for ytterligere
kvalitetsforbedringer.
De fleste større urologiske inngrep er
nå konvertert til å være robotassistert
laparoskopiske. En lignende utvikling
ser ut til gjelde flere andre fagområder
spesielt gynekologi og colorektal kirurgi.
Teknologien gir god mulighet for
trygg og effektiv opplæring av nye
kandidater.
På operasjonsavdelingen er det
naturlig å strømlinjeforme virksomheten rundt robotassisterte inngrep
hvor det samme personalet driver med
robotinngrep hver dag. En komplett
søyle av både operasjon og anestesi
personell er å tilstrebe. Dette vil trolig
kunne bidra til å øke kvaliteten ytter
ligere og gi effektiviseringsgevinster. •

Operasjonsstua på Radiumhospitalet.
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Psykisk syke:
Hvordan kan innovasjon, roboter
og teknologi hjelpe?
Psykisk helse representerer en av de største helseutfordringene i Norge i dag.
I tillegg til den belastningen psykisk helse og rus problematikk påfører den
enkelte pasient, pårørende, arbeidsgivere og øvrige omgivelser, er psykisk
helse og rus en av de største driverne bak de økte helseutgiftene i Norge
og Europa for øvrig.

›› Av Kathrine Myhre, daglig leder i Oslo Medtech

orske og internasjonale studier
viser at 30-50% av den voksne
befolkningen vil få en psykisk lidelse i
løpet av livet (Kessler, 2005a, Mykletun,
2009), og at hele 7 av 10 står i kø for
utredning (Dagens Medisin 16. juni
2016). Samlet koster psykiske lidelser
det norske samfunnet 60-70 mrd hvert
år, og EU har estimert at psykiske helseutfordringer utgjør hele 3.5% av BNP.
Oslo Medtech er en klynge med
nærmere 200 medlemmer og jobber
blant annet med å fremme bruk av
teknologi i arbeidet med å møte utfordringene i helseomsorgen. Gjennom en
grunnfinansiering fra Innovasjon Norge
er det bygget et sterkt og solid fagmiljø
for helsenæringen, som blant annet
har sikret startup-selskapene over 170
millioner kroner gjennom EUs Horizon
2020 program.
Hovedtyngden av medlemmene er
bedrifter innen medtech, ehelse, velferdsteknologi, biotek og lifescience.
Medlemsmassen består også av sykehus, kommuner og forskningsinstitusjoner, i tillegg til tjenesteytere og
viktige samarbeidspartnere. Aktivitetene
er mange; Det arrangeres møteplasser
hvor bedrifter møter kunde til dialog
om pasienters behov, og hvordan nye
produkter og tjenester kan bistå i å
sikre god og effektiv pasientbehandling
med høy kvalitet. Det jobbes med
investorkonferanser, rådgivning innen
mulighetene innen offentlige finansi-
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N

eringsprogram og investornettverk,
både nasjonalt og internasjonalt, slik at
oppstartsbedriftene kan vokse og bli
bedrifter som sikrer Norge en solid
helsenæring med verdiskapning og
arbeidsplasser.
Gjennom medlemmenes banebryt
ende innovasjon har det kommet mange
spennende produkter og løsninger som
adresserer utfordringene på en ny
måte. Ett område som adresseres, er
hvordan ny og innovativ kunnskap
og teknologi representerer et stort
potensial for bedre og mer effektiv utredning og behandling av pasienter med
rus-problematikk og psykiske lidelser.

Ved at sykehus, psykologer, be
handlingsklinikker og bedrifter som
utvikler og tar i bruk ny og innovativ
teknologi i fellesskap har satt fokus på
denne pasientgruppens utfordringer
og behov, og har vært åpne for å løse
utfordringene på nye måter, utvikles
det nå spennende behandlingstilbud
basert på spill-, virtual reality- (VR)
og robotteknologi. De nye behandlingstilbudene vil bidra til at flere
pasienter får raskere hjelp, og at
pasienter og pårørende i større grad
kan hjelpe seg selv, og ved det også
styrke mestringsopplevelsen.

AV1
Personer som opplever sosial isolasjon
og ensomhet får ofte høyt blodtrykk og
kan utvikle angst, søvnproblemer og
depresjoner. Dette skyldes biologiske
endringer i hjernen som følger av den
opplevde ensomheten (Fatal Loneliness,
21 June 2016 on Isolation, robots, health).
Dette var utgangspunktet for den
unge gründeren Karen Dolva og hennes
medgrundere og selskap NoIsolation.
De har ved hjelp av robotteknologi
utviklet en liten avatar ved navn AV1
(se bilde) som bidrar til at personer
som normalt ville vært utsatt for sosial
isolasjon og ensomhet kan utvikle og
holde kontakt med sitt sosiale nettverk.
En pasientgruppe som har vært utsatt
for utvikling av sosial angst og depresjoner er langtidssyke barn og ungdom
med kreftdiagnose. Roboten AV1 kan
både se, høre og kommunisere toveis.
Ved å plassere AV1 i klasserommet og
i venneflokken, holder langtidssyke
barn og ungdom kontakten og dialogen
med venner, skoleklasse og sitt sosiale
miljø uten å være fysisk tilstede, og f
år mulighet til å henge med på skoleundervisningen slik at de ikke blir
hengende etter det faglige nivået. Alt
styrt med en app fra en telefon eller
nettbrett.
Roboten AV1 har gjennomgått klinisk utprøving det siste året og tilbakemeldingene fra barn og unge er fantastiske. Denne høsten gjøres roboten
tilgjengelig for både helseinstitusjoner,
skoler og privatpersoner.

Virtuell
Eksponeringsterapi

Terapeutisk
Pedagogisk programvare

Et annet godt eksempel er det norske
gründerselskapet Attensi som utforsker
hvordan ulik teknologi kan løse psykiske
problemer. Sammen med psykologer,
sykehus og brukere utvikler Attensi en
teknologiplattform rettet mot psykisk
helsevern, som skal være tilgjengelig
på mobil, nettbrett, PC samt Virtual
Reality briller. De første pasientgruppene som selskapet utvikler løsninger
for er pasienter som sliter med angst
og lette depresjoner, og pasienter med
sosial angst er prioritert brukergruppe.
Eksponeringsterapi er en velbrukt
behandlingsform for disse pasientene,
og Virtual reality teknologien muliggjør etablering av svært realistiske
omgivelser der pasientene kan utsettes
for eksponeringsterapi i en trygg omgivelse. I tillegg bygges det inn spill-elementer som gjør at pasienten opplever
mestring når han/hun gjennomfører
utfordringen og får poeng, eller går
videre i spillet i sin virtuelle verden.
En av fordelene ved anvendelse av
teknologi som behandlingshjelpe
middel er at behandlingen kan foregå
hjemme i pasientens egen stue, eller
hos terapeut. Dette muliggjør at flere
pasienter kan få tilgang til behandling,
raskere, og til en lavere kostnad for
pasient og samfunn.

Et tredje eksempel er selskapet Tankeboksen. Målet er å lage behandlings
tilbud til personer med milde til moderate psykiske plager som de lett kan få
tilgang til på dagen.
Dette gjøres gjennom animerte
videoer hvor en pasient følges fra han/
hun (eller de rundt personen) uttrykker
bekymring for egen (eller personens)
mentale helse. De første videoene
introduserer en pasient som beskriver
sine mentale helseutfordringer.
Videre følger programmet personen
fra han/hun søker profesjonell hjelp til
behandlingen er avsluttet. Det er tenkt
at helsepersonell får tilgang til programmet om pasienten overføres til
behandling. I og med at det er bevist at
pasienter ofte opplever perioden mellom
diagnostisering til behandling som et
vakuum som kan forverre situasjonen,
er det tenkt at dette programmet kan
motvirke, eller dempe den negative
effekten.
Tankeboksen vant Driv og AbbVies
helse-idèkonkurranse for utviklignen
av iCBT (internet-based Cognitive
Behavioural Therapy i 2015. Selskapet
er i tidlig fase og produktet er ikke i
markedet enda. (kilde: mentalhelse.no)
www.facebook.com/tankeboksen/

www.attensi.com

Foto: Attensi

www.noisolation.com/om-av1/

Dette er noen eksempler på hvordan
anvendelse av teknologi han løse store
og viktige helseutfordringer. Felles
for alle 3 eksemplene, er at helseut
fordringen og pasient og brukers behov
for behandling, har vært startpunktet
for utvikling av diagnostisk verktøy
eller behandlingsform. Samspillet
og dialogen mellom lege, sykepleier,
pasient og selskap som utvikler produkt eller tjeneste er helt avgjørende
for et vellykket resultat. •
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Genomikk, digitalisering
og presisjonsmedisin
Alle nordmenn har kartlagt sine genomer, og IT-systemer har erstattet
radiologene i tolkning av røntgenbilder. Er dette science fiction eller
morgendagen i norsk helsevesen?

›› Av Dag Undlien, avdeling for medisinsk genetikk, Oslo Universitetssykehus og Universitetet i Oslo

N

ye teknologier er i ferd med å
endre medisinen. Storskala-
teknologier for å analysere mennesker
på molekylært nivå ser dagens lys.
Først ut er genomikken, som kan analysere våre genomer, men det forventes
at tilsvarende teknologier rettet mot
analyser av alle våre proteiner (proteomikk) og metabolitter (metabolomikk)
vil bli «klinisk modne» i årene som
kommer. Disse analysene, sammen
med nye billeddiagnostiske teknologier, muliggjør en langt mer finmasket
diagnostikk enn den vi rår over i dag.
Dette er en nødvendig forutsetning for
å realisere visjonen om presisjons
medisin (også kalt persontilpasset
medisin). Parallelt med dette har
IT-industrien utviklet løsninger som
gjør det mulig å analysere store datamengder på en intelligent måte; noe
som er helt nødvendig skal man kunne
håndtere de store datamengdene vi
som leger vil bli nødt til å forholde oss
til når disse teknologiene flommer inn
i klinikken. Digitalisering er blitt et
sentralt begrep for endringene arbeidslivet står overfor, og helsevesenet er
intet unntak. At dette vil få betydning
for hvordan helsevesenet organiseres,
synes sikkert. Lang vanskeligere er det
å forutsi presist hvordan dette nye
helsevesenet vil se ut.

Genomikk

DNA sekvenseringsteknologien –
teknologien som gjør det mulig for
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oss i laboratoriet å avlese sammensetningen av våre DNA molekyler – har i
løpet av de siste ti år utviklet seg raskere
enn noen annen teknologi innen medisinen. Dagens DNA-sekvensatorer er
cirka hundre millioner ganger mer
effektive enn dem vi hadde på starten
av 2000-tallet, og parallelt med dette
har prisen på å kartlegge alle våre
gener – genomet – falt dramatisk. I
det humane genomprosjektet hvor det
første menneskelige genomet ble kartlagt, jobbet flere tusen forskere i over
ti år. Da de var ferdige viste prislappen
2,8 milliarder dollar. I dag tar det dager
å få kartlagt sitt genom og prisen er
kommet ned i 1000 dollar.
DNA sekvensering av et stort antall
humane genomer er nå en overkommelig oppgave, og vi ser, i Norge og
andre land, at storskala genetiske
analyser øker i omfang både innen
forskning og diagnostikk. Vårt genom
inneholder enorme mengder data om
oss som kan fortelle avgjørende ting
om vår sårbarhet for ulike sykdommer.
Selv om det fortsatt er veldig mye av
informasjonen vi ikke skjønner, så
følger det i kjølvannet av teknologiutviklingen nye vitenskapelige oppdag
elser på rekke og rad, og vår kunnskap
om genomet øker dag for dag. Innen
medisinsk genetikk opplever vi at vi i
dag kan stille diagnoser der vi før måtte
gi opp. I et økende antall tilfeller ser
vi at dette også gir nye muligheter for
forebygging og behandling. I årene

som kommer forventer vi at også andre
sykdommsgrupper som kreft og våre
folkesykdommer vil nyte godt av «den
genetiske revolusjonen».
Digitalisering av helsevesenet
– utvikling av klinisk beslutningsstøtte

Selv om de fleste sykehus og fastlegekontor i dag har elektroniske journalsystemer, er det lang vei fram før vi kan
snakke om et digitalisert helsevesen.
Journalsystemene er i hovedsak elektroniske arkivsystem, og intelligente
IT-systemer som kan hjelpe legen å
treffe beslutninger er stort sett fravær
ende. Mange leger har gode hjerner,
men det er på tide å innse at med dagens
uuttømmelige kunnskapstilfang har
vi overskredet grensen for hva den
menneskelige hjerne kan romme. Vi
trenger hjelp for å sikre oss at vi treffer
de riktige beslutningene for våre pasienter. IT-industrien har skjønt dette.
IBM reklamerer for dr. Watson som
kan hjelpe oss med å komme opp med
løsningsforslag på de mest kompliserte
medisinske problemstillinger, og Deep
Mind, et Google-eid firma, har inngått
en avtale med Royal Free National
Health Service Trust i London hvor de
får tilgang til helsedata fra 1,6 millioner
briter (1). Deep Mind er kjent for sin
innovative bruk av kunstig intelligens
og vil bruke dataene til å utvikle det som
gjerne kalles kognitive IT-løsninger
som skal hjelpe helsearbeidere med å
treffe de riktige beslutningene.

Hva betyr dette for
morgendagens helsevesen?

Flere selskaper har forsøkt å forutsi
hvordan digitaliseringen vil transformere ulike virksomheter. Et av disse er
Deloitte som har plassert helsevesenet
i kategorien «long fuse – big bang»(2).
Sagt m.a.o.: dette vil få store konsekvenser, men det vil ta noen år før vi

er der. Kunstig intelligens og tilsvarende
IT-løsninger og genomikk er begge det
som kalles disruptive teknologier. Et
kjennetegn ved slike teknologier er at
det er notorisk vanskelig å forutsi
hvordan de vil utspille seg. Hvem kunne
forutsi at digitalisering av lyd ville gi
oss Spotify og andre strømmetjenester
og at platebutikkene ville forsvinne? På

samme måte er det vanskelig å forutsi
hvilke endringer som vil komme i
helsevesenet. Det eneste som synes
sikkert er at store endringer vil det bli,
og all erfaring tilsier at de framoverlente, som griper og omfavner den nye
teknologien, er de som vil bli våre nye
helseledere. •

Referanser:

1. Ben Quinn: Google given access to healthcare data of up to 1.6 million patients. The Guardian 4.mai, 2016
2. https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/no/Documents/technology/Survival%20through%20
Digital%20Leadership_NO.pdf
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Kan ny teknologi overta
patologens jobb i fremtiden?
Patologifaget er i endring, som alle andre fag. Moderne teknologi i form av
molekylære metoder, digital gransking og virtuell obduksjon med roboter er
på full fart inn i diagnostikken. Patologer følger nøye med på den fascinerende
teknologiske utviklingen i faget, og motivasjonen til å ta i bruk ny teknologi er
høy, forutsatt at den er effektiv og validert og gir forbedret kvalitet.

›› Av Ying Chen, Leder, Den norske patologforening, Akershus universitetssykehus

D

et har lenge vært snakk om at
datamaskiner burde kunne overta
mye av diagnostikken innen patologi.
Ved patologiavdelingene er basis
metodene stort sett de samme som
for hundre år siden, med mye manuelt
arbeid gjennom makroskopisk under
søkelse og uttak av representative
prøveområder, innstøping i parafin,
snitting på mikrotom, farging og til
slutt mikroskopering. Et svært nyttig
tillegg kom på 1980-tallet med immunhistokjemi. Senere har man fått automatisert deler av prosessen, inkludert
fargingen av snitt. Nå har digitale og
molekylære metoder også funnet veien
til patologifaget.
Digital patologi innebærer skanning
og digital lagring av bildeinformasjon
fra celler eller vevssnitt, som deretter
kan undersøkes ved «virtuell mikroskopi». Dette gir en rekke nye mulig
heter. Patologer kan sende digitale
bilder av preparater til spesialister
andre steder som konsultasjon ved
krevende diagnostikk. Dette vil være
spesielt nyttig for mindre avdelinger
utenfor universitetssykehusene, som
vil kunne få rask tilgang til kolleger
med spisskompetanse uten at diagnosen forsinkes. Digitale metoder kan
også være nyttige i kvalitetssikring,
ved tverrfaglige møter, i utdanning og
forskning. Bildeanalyseverktøy for
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kvantitativ vurdering av proteinuttrykk trenger imidlertid ytterligere
validering og forskningsdata før dette
kan implementeres i diagnostikken.
Digitale analyseverktøy med skannere
basert på mønstergjenkjenning vil i
fremtiden kunne få en screeningfunksjon. Metoden vil imidlertid bare kunne gjenfinne områder som skiller seg
ut fra normalområder, og inntil videre
må patologen fortsatt stille diagnosen.
Digitale metoder vil i første rekke
kunne være et hjelpemiddel for pato
loger. I den daglige diagnostikken er
metoden foreløpig ikke tidsbesparende,
mikroskopering er fortsatt en raskere
metode for de fleste. Digital bildebehandling av patologi-preparater stiller
dessuten enorme krav til serverlagringsplass. Et vanlig histologisk snitt kan
generere en datafil fra 350 MB til 15 GB.
Årlig mikroskoperes rundt to millioner
histologiske snitt ved de offentlige
patologiavdelingene i Norge. En særlig
utfordring er digitalisering av cytolog
iske prøver/celle-prøver som krever ca.
fem-dobbelt lagringskapasitet.
Molekylærpatologi er et relativt nytt
fagområde som har hatt jevnt vekst de
siste tiår, og der har det i de siste årene
skjedd en dramatisk utvikling. Persontilpasset medisin krever informasjon om
genetikk, proteomikk og epigenetikk for
riktig klassifisering og prognose. Alle-

rede i dag finnes det en rekke bio
markører innen kreftdiagnostikken
som har fått klinisk anvendelse, som
for eksempel Her-2, PML-RARA, EGFR,
ALK, KRAS, BRAF, MSI og aller sist
PD-L1. DNA-sekvenseringsmetoder
som Next Generation Sequencing
(NGS) representerer et stort fremskritt, men genererer enorme mengder
data som man har liten erfaring med å
tolke. Denne typen store, komplekse
data (Big data) utfordrer oss også på
analysetilnærminger, og her behøves
fortsatt mye forskning, ikke minst for
kartlegging av hvilken betydning de
mange, ulike funn fra genomsekven
seringen antas å ha. Validering av
forskningsfunn opp mot bruk i rutinediagnostikk er også viktig i det videre
arbeidet. I tillegg til karakterisering av
DNA-forandringer, vil beskrivelse av
RNA-, protein- og epigenetiske for
andringer, gi utfyllende informasjon
for bedre karakterisering av svulsten,
potensielle mål for behandling, og som
prognostiske og prediktive markører.
Ved virtuell obduksjon gjøres obduksjon ved hjelp av bildediagnostikk
(kameraer og CT) med rekonstruksjon
av kroppen i 3D. Eventuell vevsprøvetaking kan foretas av «robotpatologer».
Fordelene er at metoden innebærer et
mindre inngrep enn vanlig obduksjon,
kan være tidsbesparende og gi objektiv

«Et godt samarbeid mellom patologer, klinikere, molekylærbiologer, genetikere,
bioinformatikere samt forskere vil være essensielt for utviklingen av diagnostikken,
og ikke minst for kreftbehandling i tiden fremover»
dokumentasjon. Ved noen problem
stillinger er virtuell obduksjonsmetode
overlegen, som f.eks. ved vurdering av
skjelettskade. Imidlertid krever døds
årsaksutredning i de fleste tilfeller en
komplisert vurdering av sykdomsforandringer som ikke fanges opp på
bilder (som f. eks hjerteinfarkt, infeksjon). Virtuell obduksjon må derfor
fortsatt anses som et nyttig supplement
til, og ikke en fullverdig erstatning for,
den vanlige, manuelle obduksjonen.
Det finnes i dag mange muligheter
for å automatisere de fleste pre-ana
lytiske laboratorieprosessene og å
integrere IKT i mye større grad enn
det vi gjør i dag. Grunnen til at dette
ikke for lengst er optimalisert, er dårlig
sykehusøkonomi, i kombinasjon med
en nedprioritering av patologifaget.
Teknisk henger patologifaget langt
etter de øvrige laboratoriefagene og
radiologi.
Det er imidlertid vanskelig å automatisere patologidiagnostikk, og den

morfologiske diagnostikken, som må
gjøres manuelt av spesialutdannede
leger, er fortsatt bærebjelken både i
dagens og fremtidens patologidiagnostikk. Avanserte teknologiske metoder
vil helt sikkert være en viktig del av
den diagnostiske pakken som patolog
ene håndterer i fremtiden, men prediktive og prognostiske markører kan ikke
undersøkes av en datamaskin før
patologer har gjort en makroskopisk og
mikroskopisk undersøkelse og funnet
de områder i vevet eller cellematerialet
som er egnet for molekylærpatologisk
undersøkelse eller digital analyse.
Patologene gjør en total-vurdering
og integrerer resultatene fra klinikk,
radiologi, morfologi, immunhistokjemi
og molekylære analyser for å stille en
korrekt diagnose, noe som er avgjørende
for videre behandling.
Patologidiagnostikk er, lik kliniker
ens arbeid, i stor grad kunnskaps- og
erfaringsbasert, og følger oftest ikke
enkle flytskjema som kan erstattes med

en datamaskin. Behovet for patologer
blir derfor ikke mindre i fremtiden.
Tvert i mot vil patologene få mer å
gjøre! Nye teknologiske metoder vil
være gode hjelpemiddel, men fører
også til at patologifaget blir mer
komplekst. Kreftregisteret har anslått
at antallet krefttilfeller i Norge vil øke
med 40% frem til 2030. Dette vil kreve
tilsvarende økt diagnostisk patologi
kapasitet. I tillegg kommer innføring
av screeningprogrammer, som også vil
gi patologiavdelingene mye arbeid.
Norge må utdanne flere kompetente
patologer som kan ta i bruk de nye
metodene i fremtiden.
Et godt samarbeid mellom patologer,
klinikere, molekylærbiologer, genetikere,
bioinformatikere samt forskere vil være
essensielt for utviklingen av diagnostikken, og ikke minst for kreftbehandling i tiden fremover. •
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Clinical & healthcare systems will be
transformed by artificial intelligence
and Innovative computing
In the last five years, we have seen significant developments
in digital technologies for clinical diagnosis and personalised
medicine. Innovative approaches are emerging to improve
efficiency of healthcare systems.

›› Av Ketil F. Widerberg og Gupta Udatha

N

Oslo Cancer Cluster har engelsk som arbeidsspråk og vi har valgt å ikke oversette teksten

ew development in cognitive
computing, a platform based
on artificial intelligence and signal
processing where computers learn
patterns and rules, will impact us in
many areas. One is medical imaging in
diagnostics, where machine learning
will assist repetitive jobs and provide
better and more precise diagnostics.
Another is in-person and online consultations, where digitalisation will
enable virtual assistants and potentially
a disruption in hospital management
with potential to give staff more time
with patients. Health management,
enabled by the internet of things (IoT)
and mobile sensors, will lift lifestyle
management and risk management to
a new level. In drug discovery, the
implementation of new tools for drug
design and creation, again aided by
statstics and machine learning, can
inform how to optimize the vast space
of potential drug combination when
many drugs and many targets are avail
able. These and similar developments,
will change how clinical practice develops. Giving the right treatment to
the right patient at the right time, also
termed precision medicine, is indeed
one of the great frontiers of medicine
today. Cognitive technology may transform how treatment plans are designed
and how we utilize genomics and
new biomarkers to achieve precision
medicine.
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Data complexity in healthcare

The central dogma of the Information
Technology requirement in medicine is
software that can efficiently ‘read ••
mine •• understand’ medical data;
such as patient diagnostic information/
health data, radiography images, clinical
trial data, and drug combination therapy
data etc.
The health care system contains
not only the simple text records, but
also complex data ranging from graphs
from the diagnosis labs to images
from the radiology instruments.
What if we could use image and
text analytics to produce a computer
ised radiologist assistant which could
quickly filter to clinicians/radiologists
for decision support? What if computers can combine imaging data along
with the rest of clinical patient data
to summaries of the patients’ condi
tions, coincidental diagnosis, automatic
triage and second opinion, as well as
statistical comparisons to similar
patients?
IT companies see this need and
collaborate with academia [1]. One
example is Intel, a technology com
pany, with a Health and Life Sciences
division to power the data set management and analytic tools for the optimisation of diagnostics, treatment and
care delivery [2] [3]. Another example is
IBM’s Medical Sieve, a cognitive radiologist assistant with advanced multi-

FACT ABOUT
OSLO CANCER CLUSTER;
Oslo Cancer Cluster is an oncology
research and industry cluster dedicated
to accelerating the development of new
cancer diagnostics and medicines. We
gather about 75 members from Norway
and Northern Europe representing the
entire oncology value chain.
As a Norwegian Centre of Expertise,
the Norwegian government partially
funds the cluster. An evaluation from
2013 states that Oslo Cancer Cluster is
a strong biotech cluster well positioned
in the global oncology industry. Major
industry trends now offer a unique
opportunity to strengthen the cluster’s
position as a global knowledge and
innovation centre.
Our members include academic
research institutions, biotech companies,
pharmaceutical companies, university
hospitals, universities, support groups,
financial institutions and regional development players in the field of cancer R&D.
Together the members work to fulfill
Oslo Cancer Clusters vision: «We are
committed to improving the lives of
cancer patients by accelerating the
development of new cancer diagnostics
and medicines.»

modal analytics, clinical knowledge
and reasoning capabilities [4], [5, 6].
Artificial intelligence will facilitate
introduction of Personalised Medicine

Personalised Medicine is an emerging
approach for disease treatment and prevention that takes into account individual
variability in genes, environment, and
lifestyle for each person [5]. Computational systems can eventually offer patients
with a fast and efficient healthcare system for both diagnosis and treatment.
One example where computational
systems play a central part is the
Cancer Moonshot initiative in the
United States, called by President
Obama in his 2016 State of the Union
Address [7], aiming to eliminate cancer
to achieve a decade’s worth of progress
in 5 years. The collaboration between
Lawrence Livermore National Laboratory and Norwegian Cancer Registry is
a part of this strategy [8]. The project,
facilitated by Oslo Cancer Cluster, is
aiming to optimize cancer screening
by using machine learning and neural
networks to look at historical data [9].
Computer-aided diagnosis methods
have recently become a part of the
routine clinical work with the help of
emerging digital assistant technologies
[10]
. Digital assistant technologies for
efficient and faster diagnosis towards

disease prevention - anticipating a
world where diseases are minimized
or avoided entirely. The penetration of
IT into healthcare also helps to reduce
medication errors and streamline
infection-prevention protocols [11].
One example is when sensors capture
measurements when a tumor flares up
again after treatment at an early stage.
Another is to improve prevention by
insights to minimize the risks based on

learning from larger groups.Thanks to
analytics, interoperability and latest
technological innovations [12] – major
tech players are getting involved in the
digital health race and more companies
are investing on how to integrate smart
sensors, connected devices and digital
assistants into diagnostic labs and clinics.
IBM Watson, a cognitive computing
platform, is one example. It uses natural language processing and machine
learning to reveal insights from large
amounts of unstructured data [13]. The
system, analyses high volumes of data,
understands complex questions posed
in natural language, and proposes
evidence-based answers.
Norway should take
a clear position in digital health

A decade ago none of us could have
imagined that the mobile technology
can create a database with the wisdom
of our own body. Just from a smart
watch, data ranging from blood pressure to heartbeat can be recorded on a
real-time basis and data of an individual
can be monitored on a long term basis.
This kind of patient generated data can
be obtained easily and longitudinally,
over the course of a lifetime, creating
the concept of ‘long data’ [14]. This comes
on top the ‘big data’ concept that gained
OVERLEGEN 4-2016
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popularity with the advancement of
genomic, proteomic and diagnostic
technologies in clinical practice.
Apple recently announced that their
ResearchKit apps can now import a
user’s genetic data from the consumer
testing service 23andMe. MyHeart
Counts, a cardiovascular-disease app
developed by Stanford University, will
be the first to be able to easily incorporate users’ 23andMe data, if participants allow it [15]. Microsoft’s Connected Health Platform is a complex
platform of tools, accelerators, solutions, prescriptive architecture, designs
and deployment guidance for the
digital health partners [16].
With the advancements in both
hardware and sectors, the list of such
emerging technologies in the field of
diagnosis and health care treatment is
long. At Oslo Cancer Cluster (OCC),
we understand the importance to
create and encourage the latest trending technologies and establish an
upper edge in digital health for faster
accurate disease diagnosis and personalised medicine. Supporting governmental initiatives and infrastructure
will be critical towards establishing a
transparent digital health society and
shaping sustainable healthcare. •

OSLO CANCER CLUSTER
GOES DIGITAL;
OCC collaborations like, the project on
Computing Applications for Individualized
Cancer Control Programs: Cervical
Cancer Screening together with Lawrence
Livermore National Laboratory [34]; the
IBM Watson Innovation Centre incubator
collaboration focusing on cognitive
technology in cancer diagnostics [4] and
the IKTPLUSS Lighthouse Project on
BIG data MEDical solution (BIGMED).
The latter aims to address the analytic
bottlenecks for the implementation of
precision medicine [35]. OCC is part of
the DoMore! project which addresses
the significant problem in pathology i.e.,
heterogeneity in cancer; another IKTPLUSS Lighthouse Project supported by
the Norwegian Research Council [36].
OCC recently started a H2020 project
«PERMIDES» with a goal of combining
the technologies from biopharma and
IT industry for the benefit of patient
community. This EU project with the
sounding name «Personalised Medicine
Innovation through Digital Enterprise
Solutions: PERMIDES» will utilize digital
tools and novel solutions from the IT
sector to support the development of
new cancer treatments [37].

BIOGRAPHICAL NOTES ON AUTHORS
Ketil F. Widerberg, MBA, is General Manager
of Oslo Cancer Cluster.
He builds on a long experience in realizing
new projects within oncology in the bio
pharmaceutical company Photocure ASA
in collaboration with academic institutions
and international commercial partners.
Ketil knows big data integration/analytics
through projects and transactions in the
global software companies KSD Software and
Descartes (DSG). Widerberg`s educational
background spans from preclinical medical
school to management studies. He also holds
a MBA in economics/finance from the University of Cambridge. Ketil is the Chairman of
Oslo Cancer Cluster Incubator.
D.B.R.K. Gupta Udatha, PhD, is the Project
Manager at Oslo Cancer Cluster. Gupta
Udatha received doctoral degree from
Chalmers University of Technology - Sweden.
He has led the development of multi-national
collaborations and coordinated research
groups in academia & industry.
Dr. Udatha has 10 years’ of R&D experience
in the fields of bioinformatics, systems biology
and big data analytics of biopharmaceutical
data. He is also an entrepreneur and supporter
of open-access publishing. He serves as the
Publisher and Journal Manager of the
Computational and Structural Biotechnology
Journal. In addition, he is the Board Member
of the Open Communications Press, which
was formed by a team of academic researchers who believe in a more transparent and
open system of academic publishing.

References:

	Fiber, L., Medical Imaging Leaders Tap IBM and Watson to Tackle Cancer, Diabetes, Eye Health, Brain Disease and
Heart Disease. http://www-03.ibm.com/press/us/en/pressrelease/49985.wss, 2016.
2.
Intel Health and Life Sciences http://www.intel.co.uk/content/www/uk/en/healthcare-it/healthcare-overview.html.
3.
	Davis, J., Can Big Data Help Cure Cancer? InformationWeek, 2016. http://www.informationweek.com/big-data/big-dataanalytics/can-big-data-help-cure-cancer-/d/d-id/1326295.
4.
Medical Sieve. http://researcher.watson.ibm.com/researcher/view_group.php?id=4384.
5.
Syeda-Mahmood, T., IBM Research. http://researcher.watson.ibm.com/researcher/view_group_pubs.php?grp=4384.
6.
	Ridley, E.L., IBM's bid for Merge shows allure of imaging big data. AuntMinnie, 2015. http://www.auntminnie.com/
index.aspx?sec=ser&sub=def&pag=dis&ItemID=111685.
7.
	Investing in the National Cancer Moonshot. The White House: Office of the Press Secretary, 2016. https://www.whitehouse.
gov/the-press-office/2016/02/01/fact-sheet-investing-national-cancer-moonshot.
8.
	Jakobsen, E., VISEPRESIDENTEN I USA SER TIL NORGE. https://www.kreftregisteret.no/Generelt/Nyheter/
visepresident-ser-til-norge/, 2016.
9.
Joe Biden is looking to Norway. http://oslocancercluster.no/2016/09/23/joe-biden-is-looking-to-norway/, 2016.
10.
	Doi, K., Diagnostic imaging over the last 50 years: research and development in medical imaging science and technology.
Phys Med Biol, 2006. 51(13): p. R5-27.
11.
	Bennett, C.C. and K. Hauser, Artificial intelligence framework for simulating clinical decision-making: a Markov decision
process approach. Artif Intell Med, 2013. 57(1): p. 9-19.
12.
	Hern, A., 'Partnership on AI' formed by Google, Facebook, Amazon, IBM and Microsoft. theguardian, 2016. https://www.theguardian.com/technology/2016/sep/28/google-facebook-amazon-ibm-microsoft-partnership-on-ai-tech-firms.
13.
IBM Watson. http://www.ibm.com/watson/index.html, 2016.
14.
Kish, L.J. and E.J. Topol, Unpatients-why patients should own their medical data. Nat Biotechnol, 2015. 33(9): p. 921-4.
15.
Check Hayden, E., Mobile-phone health apps deliver data bounty. Nature, 2016. 531(7595): p. 422-3.
16.
Microsoft: Connected Health Platform. https://www.microsoft.com/health/en-ca/ict/Pages/connected-health-platform.aspx.
1.

46 OVERLEGEN 4-2016

Aleris møter pasientene ved hjelp av moderne kommunikasjonsteknologi

Teknologien bringer oss
nærmere en realisering av
«Pasientens helsetjeneste»
«Den teknologiske utviklingen har gitt helsetjenesten nye muligheter, og den stiller oss overfor
nye forventninger fra pasienter og pårørende. Pasientens helsetjeneste blir nærmere en realitet
når de teknologiske mulighetene gripes og forventningene møtes,» sier dr. Grethe Aasved,
administrerende direktør i Aleris Helse.

›› Grethe Aasved er intervjuet av Anita Tunold, Aleris

A

leris Helse er Norges største private
helseforetak. Etter oppkjøpet av
Curato Røntgen tidligere i år har Aleris
et landsdekkende tilbud av sykehus- og
røntgentjenester. Virksomheten består
nå av 15 sykehus og medisinske sentre,
13 røntgenavdelinger og landets eneste
private kreftsenter. Vi møter Grethe
Aasved, som har ledet Aleris Helse de
siste ni årene; en periode med sterk
vekst for selskapet. Aleris Helse ut
fører helsetjenester for det offentlige
og for pasienter som enten betaler selv
eller bruker sin helseforsikring.
Helsetjenester slik vi leger selv vil ha det!

«Aleris' virksomhet dekker de fleste
medisinske fagområder, og vårt mål er
å tilby helhetlige pasientforløp fra
diagnostikk til behandling,» forteller
Aasved. «Målet er at pasientene opp
lever å møte en 'sømløs' helsetjeneste
og slipper venting mellom endeløse
henvisninger hit og dit.»
Hos Aleris ble pakkeforløp for kreft
innen diagnostikk innført lenge før
dette ble innført i offentlige sykehus.
Fordi pasientene etterspurte «diagnose
på dagen», men også fordi det er ressursbesparende. Erfaringer fra disse pakke

forløpene danner nå grunnlaget for
tilsvarende «sømløse» pasientforløp
innen andre sykdomsgrupper. For
private pasienter og for forsikringsselskapene er det for eksempel en selvfølge
å få både MR og konsultasjon med
ferdig behandlingsplan på en og samme dag. «Slik bør det i prinsippet være
for alle pasienter,» mener Aasved.
For å nå dette målet må vi ta i bruk
ny teknologi og møte pasientene slik
de ønsker at helsetjenesten skal være.
Av bakgrunn er Grethe Aasved lege,
og hun har praktisert ved en rekke
sykehus innen psykiatri og indre
medisin. Aasved vet at hun provoserer
når hun fortsetter: «Vi leger vet selv
hvordan vi vil møte helsetjenesten når
vi har et symptom eller selv blir syke!
Da setter vi oss ikke ned og venter på å
bli sendt rundt i systemet, tvert imot.
De fleste av oss takler en slik situasjon
ved å ta kontakt med en spesialistkollega
som mirakuløst finner tid dagen etter,
sørger for rask diagnose, informerer
underveis og raskt sender videre til
behandling om det er behov for det.
Kolleger informerer om hvem som er
best på akkurat dette - og gir råd og
veiledning. Vi leger har kunnskap,

Grethe Aasved

tilgang og vil selv bestemme hvem som
skal behandle oss – og hvor!»
Aasved mener at det todelte helse
vesenet allerede er et faktum – og har
vært det i mange år, men av en annen
grunn enn den vi oftest debatterer.
«Det todelte helsevesen er i mindre
grad knyttet til økonomi, men mer til
kunnskap og tilgjengelighet! De som
vet hvordan systemet fungerer, vil
OVERLEGEN 4-2016
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alltid finne en løsning. Teknologien
kan bidra til å lukke gapet mellom dem
som har denne kompetansen og de som
ikke har det,» sier hun engasjert. «Køer
og fristbrudd oppstår når pasientene
ikke har noe valg og må finne seg i å
vente - og der helsevesenet opptrer
som om de 'eier' pasienten.»
Pasientens valgfrihet:
Vi 'eier' ikke pasienten

«I Aleris 'eier' vi ingen pasienter. Vi
lever av at hver enkelt pasient aktivt
velger oss, enten vedkommende er en
offentlig finansiert pasient, har forsikring eller betaler privat. Vi arbeider
derfor med å ta i bruk stadig flere av
de mulighetene som den teknologiske
utviklingen har gitt oss,» forteller
Aasved.
«Ved hjelp av moderne kommunikasjonsteknologi har Aleris en mer direkte
kontaktflate mot pasientene. Hos oss
kan pasientene booke og endre tidspunkt for konsultasjon og undersøkel-

«Vi ser på pasienten som en kunde
– og den holdningen påvirker hvordan tjenesten ytes.
Vi eier ikke pasienten og vet at pasienten velger
andre helsetjenesteytere om han eller hun ikke er
fornøyd hos oss»
Grethe Aasved

ser online. Og de kan velge - ikke bare
tidspunkt - men også velge den legen
de ønsker å møte!», sier Aasved.
I bookingsystemet for røntgenavdel
ingene kan pasientene velge tidspunkt
og sted for den røntgentjenesten de
trenger – og selv laste opp henvisningen.
«Og dersom pasientene er usikre på
hva de trenger kan de via våre nettsider
raskt komme i kontakt med en pasientkoordinator. Med få tastetrykk kan de
gi beskjed om hva de lurer på - og
innen kort tid vil våre pasientkoordinatorer ta kontakt og eventuelt sette opp
time.»
Videokonsultasjon

Legene er en knapphetsressurs.
«Hvorfor må pasienten alltid møte
legen fysisk?», spør Aasved – og forteller
om erfaringene fra Danmark der Aleris
tilbyr produktet 'Videodoktor'. Gjennom
videokonferanse med lege kan danske
pasienter for eksempel ha oppfølgingssamtale etter behandling, eller få råd
og veiledning. Særlig har forsikringsselskapene i Danmark funnet dette
interessant.
«Pasientene etterspør et slikt tilbud
som gjør helsetjenesten mer tilgjenge-
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lig. 'Videodoktor' kommer til Norge
neste år,» avslører Grethe Aasved.
Pasientene har stor kunnskap og vet
hva de vil ha

Ved enkle tastetrykk kan pasienter
orientere seg om egne symptomer og
diagnose, samt innhente informasjon
om hvor de får den beste behandlingen.
I tillegg til høy kvalitet, ønsker de raske
avklaringer. Pasienten som 'forbruker'
tvinger seg frem, og helsetjenestene vil
måtte innrettes mer og mer i henhold
til dette.
«Aleris kan ikke tilby alt, og det er
hverken ønskelig eller noe mål i seg
selv. Mange typer helsetjenester er
høyspesialiserte og krever store volum
for å ha den nødvendige kvalitet. Da er
det viktig at vi sørger for å besitte
kunnskap om alternative behandlingssteder - også utenfor Norges grenser.
Et eksempel på dette er vårt samarbeid
med Martini-klinikken i Hamburg.
Aleris Kreftsenter sender om lag 100
prostatakreftpasienter hit i året,» forteller Aasved. Alle kirurgene her er
høyspesialiserte på behandling av prostatakreft; sykehuset utfører over 2000
operasjoner hvert år. De har derfor

fremragende resultater, både med
hensyn til kreftoverlevelse og lav
frekvens av bivirkninger i form av
inkontinens og impotens. Hun fort
setter: «Noen urologer søker seg selv
hit – om de må opereres for prostata
kreft, nettopp fordi de kjenner disse
resultatene.» For å bidra til raskest
mulig pasientforløp uten forsinkelser
utfører Aleris diagnostikk og oppfølg
ing her i Norge, mens operasjonen
utføres i Hamburg. «Vi gir også
pasientene informasjon om de i
etterkant kan søke Helfo om refusjon,
i tråd med regelverket for nødvendig
helsehjelp i EØS-området,» sier Aasved, som legger til at oppsiktsvekkende
få er klar over denne muligheten.
Åpenhet

Aasved er opptatt av at digitaliseringen
gir muligheter til å gi pasienter og
pårørende mer informasjon.
Hun berømmer de offentlige sykehusenes nye internettsider. Den nye
nettløsningen har mye godt innhold,

og det er blitt enklere å finne det man
trenger. Brukerne trenger både medisinsk og praktisk informasjon.
«Når du er syk eller noen du kjenner
blir syke, får du et enormt behov for
kunnskap. Spesialisthelsetjenesten har
nok ikke alltid vært på tilbydersiden
her – og har til tider virket introvert og
lukket. I Aleris er åpenhet et viktig mål
– og tidligere i år inviterte vi til og med
publikum inn på en av våre operasjonsstuer. Gjennom en 360-gradersfilm kan
man følge et operasjonsteam i full
sving, fra begynnelse til slutt. I forkant
av en operasjon lurer pasientene ofte
på hva som skal skje – og hvordan det
hele foregår. Ved hjelp av denne filmen
kan de bevege seg rundt i alle hjørnene
av operasjonssalen – og overvære et
kirurgisk inngrep.» Filmen har fått
mye oppmerksomhet, blant annet på
innovasjonskonferansen Cutting Edge
tidligere i høst

er mest stolt av i helseforetaket Aleris.
«Vi ser på pasienten som en kunde – og
den holdningen påvirker hvordan tjenesten ytes. Vi eier ikke pasienten og
vet at pasienten velger andre helsetjenesteytere om han eller hun ikke er
fornøyd hos oss.»
«Vår viktigste rolle er å bidra til å
gjøre helsetjenesten bedre. Dette gjør
vi ved å gå foran, prøve ut nye løsninger, utfordre – og avlaste den offentlige
helsetjenesten. Gjør vi det samme som
det offentlige, har vi ikke gjort jobben
vår,» sier Aasved. •

Service

«Serviceinnstillingen vår!» svarer Aasved kontant på spørsmål om hva hun
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Helseminister Høie er kledd i mørk dress og
skal videre til statsråd hos Kongen på Slottet
rett etter vår lille audiens, for å holde oss til
det royale. Han er imidlertid helt klar i svaret
sitt på spørsmål om han fortsatt trives som
helseminister. Ubetinget JA.

›› Av Arne Laudal Refsum, redaksjonskomitéen

En milliard fra eller til...
Intervju med helseminister Bent Høie
Er det blitt slik du trodde?
Det er jo vanskelig å vite på forhånd
hvordan det er å være minister, men
dette er kjekkere enn jeg trodde på
forhånd. Å få jobbe med det som
interesserer meg, med saker som
har betydning for folk, det er kjekt.
Jeg jobber med flinke folk, og jeg får
gjennomført saker og politikk.
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Hva er det du har fått til?
Masse! Det viktigste er de tre
prioriterte områdene.
Ventetid og antall i kø har gått ned.
Det er nå 80.000 færre som står i kø og
de står i snitt 12 dager kortere. Vi har
fått gjennomført pakkeforløp for kreft.
Mange trodde dette ikke ville gå, og
mange ble overrasket.

Psykisk helse: Vi har gjeninnført den
gylne regel, etablert et rekrutteringstilskudd for psykologer i kommunene og
løftet psykisk helse opp som likestilt
med fysisk helse i folkehelsepolitikken.
Rus: Innen dette feltet har det skjedd
en radikal endring. Det er kortere ventetid, og institusjoner som sto i fare for å
bli nedlagt er oppe og går, og gir god

behandling. Vi har startet en opptrappingsplan på 2,4 mrd. for tilbudet som
skal bygges ut i kommunene, arbeid,
bolig og lavterskel helse.
Dere har gjeninnført «den gylne regel»,
altså at veksten innen psykisk helsevern
og rusbehandling hver for seg skal være
større enn i somatikken, men dette har
jo ikke blitt gjennomført ute i helseforetakene? Er det da noe å skryte av?
Innen rusbehandling er den innfridd,
mens resultatene innen psykisk helsevern ikke har vært like gode. Men hadde vi ikke gjort dette, hadde situasjonen
vært en helt annen. Det er nå et tydelig
press og en klar politisk forventning til
å flytte ressurser til dette området. Vi
har også fått til vekst i psykisk helse
tjeneste i kommunene. Det har blitt
ansatt mer enn 100 kommunepsyko
loger, det stilles krav til kompetanse, og
det likestilles også her med somatisk
helsetjeneste. Kommuner som ikke har
hatt psykologisk kompetanse tidligere
har fått det.
Dette tilsvarer ¼ psykolog pr kommune,
er det så mye å skryte av?
Det er klart dette betyr noe! I år har
vi lagt til rette for inntil 150 flere
psykologårsverk. Neste år vil vi legge
til rette for ytterligere 65. Dette blir et
lovfestet krav, og det innebærer en stor
forskjell. Barn, unge og voksne vil få
hjelp tidligere, og det er etablert tilbud
steder det ikke eksisterte tidligere.
Hva med Nasjonal sykehusplan?
Den ble ikke det du lovte på forhånd.
Der er du og jeg uenige. Vi har diskutert dette før, og jeg vet ikke hvor
formålstjenlig det er å ta opp den
diskusjonen gang på gang. (Ref.
Overlegen 1-2016, side 8-9).
Høie fortsetter: «Nasjonal sykehusplan» er blitt bra. Dette er den første
planen, og vi klarer ikke løse alle
problemene i denne. Men den gir en
retning. Den førte til mye diskusjon
og dermed til bevissthet. Den sikrer
lengre planleggingshorisont, og den
er forankret i Stortinget.
«Vi har fått vedtatt hvilke typer sykehus vi skal ha. Dette er en hovedplan
som er laget i en svært åpen prosess,

alle ble invitert til å komme med sitt
syn, og jeg reiste rundt på turne i hele
Norge og innhentet synspunkter. Planen
er en god start. Den er ikke perfekt,
men den vil bli et bedre og bedre
styringsdokument. Målet er en ny i
hver stortingsperiode.»
Hva skjer med RHF-ene. I opposisjon
var du helt tydelig på at disse skulle
legges ned. Hva skjer?
Kvinnsland-utvalget leverer sin inn
stilling 1. desember.
Kommer du til å legge ned RHF-ene?
1.steg var sykehusplanen. Det er fortsatt både Høyres politikk, og det er 
forankret i regjeringsplattformen at
RHF-nivået skal legges ned. Men nå
skal Kvinnsland-utvalgets utredning
sendes på høring. Det vil bli en nyttig
diskusjon. Det er et politisk flertall for
å legge ned dette nivået, men det er
ikke noe klart politisk flertall for hva
som er alternativet. Basert på utvalgets
arbeid, høringen og vurdering av hva
som er mulig å få flertall for, skal vi
legge frem forslag til nye prinsipper for
en ny styringsmodell. Her skal vi se på
hva utvalget foreslår, og hva det er
mulig knyttet til de alternativene de
foreslår.
Kan du forstå at overlegene i norske
sykehus er skuffet over at det ikke har
skjedd noe?
I så fall har de ikke hørt etter! Man kan
ikke fjerne en styringsmodell før man
har funnet en ny modell som sikrer god
styring. Det er ingen grunn til å være
skuffet. Vi har ikke bare videreført
dagens styringsmodell i påvente av
Kvinnsland-utvalget. Vi har fått vedtatt
en nasjonal sykehusplan, sikret sterkere
nasjonal koordinering og styring gjennom
nasjonale helseforetak for bygg, IKT
og innkjøp, gjort styrene mindre og
mer profesjonelle og jeg har tatt større
politisk ansvar for det store sakene
som nedleggelse av sykehus og ny
sykehusstruktur.
I valgkampen i 2013 lovet du 12 milliarder
friske kroner til sykehusene. Dette har
du ikke nådd. Forstår du her at over
legene er skuffet?

Nei, vi har jo nådd målsettingen om
høyere vekst. Vi har klart 9 av de 12
milliardene. Dette må regnes som et
godt resultat. Det viktigste er at det
har gitt resultater for pasientene. Ventetiden har gått ned, investeringene er
høyere, økonomien er sunnere. Vi har,
takket være fantastisk innsats og engasjement fra fagfolkene på sykehusene
våre, klart å få til at flere får hjelp på
kortere tid.
Sunn økonomi? Det føles som om den er
oppnådd ved sparing og kutt. Arbeidsdagen er travlere, mer presset. Hver
dagen for norske overleger er ille. Folk
er på knærne og føler seg pisket til stadig større innsats. Dette er virkelighetsbildet fra en som er leder ute i organisasjonen. Du lovet 12 milliarder, vi fikk 9.
Hovedbudskapet er at helse skal være
bærekraftig. Men vi må finne nye måter
å jobbe på. Det å jobbe akkurat som nå
er ikke noe alternativ. Hadde vi nådd
målet om 12 milliarder istedenfor 9
hadde overlegene også opplevd det
som beskrives som kutt og innsparing.
En ekstra milliard ville ikke endret på
det. Alt ville ikke vært løst med dette,
det er et glansbilde. Sjefen ved gastrokirurgisk avdeling på AHUS Geir Arne
Larsen viste hvordan han hadde blitt
inspirert av pakkeforløpstankegangen,
og ved å jobbe på en annen måte hadde
han klart å fjerne hele køen til poliklinikken i avdelingen. Her ble det ikke
brukt pisk, men man fant en ny måte å
jobbe på. Det ble oppfattet som positivt
og pasientene fikk en bedre opplevelse
og merket bedre flyt.
Men for oss på gulvet oppfattes det som
å løpe i et hamsterhjul- og kravet er at vi
skal løpe fortere og fortere. Hverdagen
er ille, folk er på knærne. Ditt virkelighetsbilde er annerledes?
Her er det en demografisk utvikling
som gjør at vi må tenke nytt. Det må
prioriteres mer ressurser til helsetjen
esten, og befolkningsveksten fører til
et større behov for ressurser. Men vi
må uansett endre måten vi jobber på.
Dette er ikke noe quick fix, men summen
av alt. Derfor har denne regjeringen
gjort et stort arbeid med en rekke stortingsmeldinger, og det er summen av
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alle disse meldingene som angir
retningen på hvordan det skal jobbes i
fremtiden. Det er folkehelsemeldingen,
primærhelsemeldingen (den første av
sitt slag), nasjonal sykehusplan og ikke
minst prioriteringsmeldingen. Denne
er akkurat vedtatt av Stortinget, og gir
en god støtte til overleger i hvordan de
skal prioritere pasientene. De har et
hjelpemiddel i dette, og trenger ikke
stå alene i alle disse vanskelige avvei
ingene. Bak prinsippene for prioritering har man nå en klar demokratisk
ryggdekning. Hvis vi ikke hadde hatt
disse prinsippene for prioritering, hvis
vi hadde overlatt dette til hver enkelt
lege å bestemme hvem som blir behandlet, hvordan hadde det sett ut?
Disse meldingene er å se på som
overordnede og strategiske. Det er en
stor sum av endringer Stortinget har
vedtatt ved disse meldingene. Implementeringen er en stor jobb, som blant
annet innebærer pakkeforløp, IKT
med et eget direktorat og kjernejournal
og fokus på pasientsikkerhet og åpen
ledelse. Svaret er summen av alle disse
dokumentene, sammen med verktøy og
tenkemåte. Dette angir retningen
norsk helsevesen skal ta.

Jeg mener det er klart en sammenheng
mellom pasientsikkerhet og helse,
miljø og sikkerhet for ansatte. Det er
to sider av samme kultur, ledelse og
system. Tillit bygges gjennom åpenhet,
løse problemer sammen og at en opplever å ha samme mål med det en
driver med.
Hvordan vil du som eier av sykehusene
klare å snu denne vanskelige og fastlåste
situasjonen? Her snakker jeg ikke om
hva som blir selve løsningen fra
Rikslønnsnemnden, men hvordan løse
den grunnleggende mistilliten, ikke
minst slik at du får ansatte som ivrig
deltar i å finne nye måter å jobbe på,
slik som du har nevnt over?
Jeg tror på systematisk arbeid.
Vi ser at vi har lykkes med å
for eksempel redusere
bruken av deltid.

Streiken i Spekterområdet er avsluttet,
men oppgjøret er ikke avsluttet før
Rikslønnsnemndens kjennelse foreligger.
Det er en åpenbar manglende tillit
mellom ledelse og ansatte. Du har uttalt
til Dagens Medisin at du vil følge opp
helseregionene om ledelse og tillit. Kan
tillit pålegges og vedtas?
Tillit kan ikke vedtas, det må det
jobbes systematisk med. Når det
gjelder arbeidet med åpenhet, kultur
og tillit ble det startet lenge før konflikten, og dette arbeidet må fortsette.
En ting er åpenhet om pasientsikkerhet
og en åpenhetskultur omkring kvalitet,
trygghet og meldekultur, men er dette
samme tillit som dreier seg om forholdet
mellom sjef og ansatt, mellom eier og
utøver av å yte helsetjeneste?

Referanser:

Se Overlegen 4-2013, s 6-8 og Overlegen 1-2016, s 8-9.
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Det er i kommet av seg selv. Det første
var erkjennelse av hva som var prob
lemet, arbeidet ble ledelsesforankret
og en fant løsninger i samarbeid i
sykehusene. På samme måte har
helseregionene nå fått i oppdrag å
jobbe med å skape en åpenhet og
samarbeid i sykehusene. Profesjonenes
motivasjon for å gjøre en god faglig
jobb for pasientene, representerer en
sterk positiv kraft i helsetjenesten vår.
Denne positive kraften må vi som er
ledere på alle nivåer ta vare på. Jeg
tror at det lar seg gjøre under en
felles visjon om å skape pasientens
helsetjeneste. Men det vil kreve
endring fra alle parter. •

Det beste innen nåtidens/fremtidens EPJ

Hvor går utviklingen?

Utviklingen av elektroniske pasientjournaler går videre selv om mange ikke
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4 og 5. Systemet trenes opp til å gjenkjenne mønstre, termer og synonymer.
Etter noen runder med forsøk og korrigerende læring blir systemet presist
med sensitivitet og spesifisitet på nivå
med meget erfarne klinikere – men
med en helt annen hastighet. Dette kan
brukes som grunnlag for beslutningsstøtte, jamfør de meste avanserte eks
emplene beskrevet i rapporten Beslutningsstøtte Definisjoner, status og
forvaltning av ulike former for IKT-
basert klinisk støtte (Helsedirektoratet,
Mars 2014). I rapporten beskrives hvordan systemet leter opp like eller lignende
pasienter som den aktuelle og fremstiller hvilken behandling som kan være
mest effektive for den aktuelle pasienten.
Det er fortsatt et stykke igjen før teknologien er implementerbar i bred skala,
men det går fremover. Et eksempel i
Norge er prosjektet der maskinen leser
gjennom radiologiske beskrivelser på
Ahus for å finne andelen undersøkelser
med positivt funn. (http://www.tu.no/
artikler/tenkende-teknologi-avdekkerbruken-av-straling-pa-norsk-
sykehus/363930.)
HIMSS, Healthcare Information
and Management Systems Society
er en organisasjon finansiert av ITbransjen. De har utarbeidet en modell
som brukes for å score sykehus og
helsesystemers utbredelse og modenhet innen kliniske IKT-systemer.
Modellen kalles «Electronic Medical

Record Adoption Model» (EMRAM)
og brukes til å benchmarke internasjonalt helseorganisasjonenes løsninger.
HIMSS hevder at man kan dokumentere kliniske effekter på nivåene 6 og 7.
Dog er forskning på dette vanskelig å
gjennomføre, fordi bruken i klinisk
praksis vil være avhengig av alle IKTsystemer man bruker lokalt og opp
settet av dem. Det er ganske få sykehus
som har nådd nivå 7 enda. En kritikk
mot modellen er at hvis man implementerer systemene i en annen rekkefølge vil man score uriktig lavt, slik at
mindre avanserte sykehus vil få høyere
score selv om kliniske IT-systemer ikke
er like avanserte. EMRAM-modellen
ble også oversatt i arbeidet med utredningen av Én innbygger – én journal.
(Helsedirektoratet; Utredning av
«Én innbygger – én journal»; V4
Alternativanalyse; Desember 2015.)
I Norge vil de fleste sykehus scores
på EMRAM nivå 2. Sykehus med elektroniske kurvesystemer, p.t. Ahus, SØF,
Haukeland og snart OUS, vil scores på
nivå 5. Hvis SØF lykkes med å innføre
lukket legemiddelsløyfe OG legge til
avansert beslutningsstøtte, slik som
varsling ved mulig sepsis, kan de
antagelig scores på EMRAM nivå 6.

å etablere en komplett løsning. I sykehusene i Norge har løsningsstrategien
fulgt prinsippene «Best-of-breed»,
altså at man for hvert spesialområde
har egne spesialiserte systemer som
skal integreres og representere en
komplett journalløsning.
Integrasjonen innebærer at data skal
flyttes og synkroniseres mellom systemene. Utfordringen er manglende stand
arder, systemenes lukkede datamodeller,
manglende grensesnitt for utveksling,
oppstykkede brukergrensesnitt og
konflikter om hvilket system som skal
være autorativt for hvilken informasjon. På toppen kommer kompleksi
teten med testing. Kompleksiteten
øker eksponensielt med et økende
antall systemer som skal integreres.
Eksempler fra norske forhold er ut
fordringene med legemiddelinformasjon
på tvers av DIPS og MetaVision på
Sykehuset Østfold, mellom Partus og
DIPS på OUS. Det er verdt å merke at
Gartner hevder ingen helsesystemer
har klart å nå Generasjon 3 basert på
en «best-of-breed»-strategi. (Gartner
(2014): Engagement for the Norwegian
Directorate of Health – Commissioned
by the Ministry of Health and Care
Services. Rapport for Helsedirektoratet.)

Løsningsstrategi

Lett vs. tung IKT

Funksjonaliteten klinikeren blir tilbudt
er også avhengig av løsningsstrategien.
Løsningsstrategi er de valg man tar for

Forskere ved Universitetet i Oslo har
presentert en modell med «lette» og
«tunge» IKT-systemer (Bygstad, Bendik,
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Maktskiftet eller taktskiftet
og nye arbeidsplasser i helsevesenet?
Fører ny og moderne teknologi til et maktsikte i helsevesenet? Spørsmålet
kan belyses fra flere ståsteder, om det blir et maktskiftet eller ei får andre
bedømme, men det er liten tvil om at dagens og morgendagens teknologi
vil kreve et taktskifte i hvordan vi behandler og samhandler med pasientene
og samhandler internt i helsevesenet.

›› Av Terje Gårdsmoen, Teknologi & IKT direktør Sykehuset Østfold HF

Pasienten

Pasienten er sykehuset sin kunde og
forventer behandling deretter. Noe av
hva pasientene forventer seg fremover,
med bruk av kjent teknologi er blant
annet:
• God tilgang til relevant informasjon
• Effektiv kommunikasjon med leger
og helsepersonell – fra hvor-som-helst
• Smarte løsninger som gir god oversikt over egen helse
• Kunne selv bestemme tider for
polikliniske timer, undersøkelser
og operasjon
• Kort tid fra diagnose til behandling
• Eie sin egen journal
• Effektiv samhandling med kommunehelsetjenesten om videre behandling
og oppfølging
Helsepersonell

Taktskifte presser seg på enten man vil
det eller ikke – og det er viktig at legene
er i front både i utviklingen og ibruk
takelsen av nye digitale «verktøy» i den
kliniske hverdagen. Det vil også være
et taktskifte innen utvikling av fagene
og måten helsepersonell jobber på rundt
pasientene. Lett tilgjengelig informasjon,
kunnskapsdeling og beslutningsstøtte
er områder som vil bli understøttet av
ny teknologi. Utviklingen innen om
råder som Big Data og maskinlæring
vil i fremtiden kunne gi legene bedre
og raskere beslutningsstøtte.
Digital Transformasjon (DT),
en nødvendighet for taktskifte

Morgendagens pasienter krever et
taktskifte. Og taktskifte krever digital
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LIS lege Marianne Bostrøm, bruker nettbrett koblet til pasient TV for å vise røngtenbilde

transformasjon (DT), det vil si at vi
må utvikle helsetjenestene – eller skape
helt nye tjenester - i takt med den teknologiske utviklingen. Vi må finne nye
smartere måter for å levere tjenestene.
Superaktuelt for bl.a. kommunehelsetjenesten, der kommunikasjon og veiledning av innbyggere gir mulighet til
helt nye og mer effektive helsetjenester.

Kappløp om arbeidsplasser

Helse-IKT er et vekstområde hvor det
skapes arbeidsplasser. Næringen har
siden 2004 hatt en årlig vekst på 4-5%,
og de siste 2-3 årene har veksten vært
betydelig (ref. Menon Economics).
Mye av veksten kommer fra nye virksomheter. Vi er et land som har råd til
innovasjon og vi er et land med gode

forutsetninger for innovasjon på grunn
av vår størrelse og kultur. Og det er gode
eksportbetingelser med en lav kronekurs. Helse-IKT kan utmerket bli vår
neste olje – men da kan vi ikke stå igjen
på perrongen i en meningsløs maktkamp.
Hverdag blir mobil

For helsepersonell er mobilitet en
måte å utføre arbeidsoppgaver på,
gjerne på tvers av teknologier og uavhengig av hvor en måtte befinne seg.
Dette er gjerne knyttet til løsninger
som gir mulighet for flyttbare og fleksible arbeidsformer. Mobilitet gir også
en mulighet for økt samhandling og
kan også settes i sammenheng med at
helsepersonell sømløst kan arbeide ved
flere helseforetak. For sluttbrukere i
form av pasienter kan mobilitet være å
kunne ta med helseteknologi hjem i
stedet for å være knyttet til sykehuset
eller andre aktører i behandlingskjeden.
Et overordnet mobilitetskonsept
inkluderer både arbeidsprosesser,
medarbeidere, pasienter, pasient
behandling, tekniske løsninger og
helseteknologi. Fokus på mobilitet er
i større grad fokusert på brukere og
arbeidsprosesser enn på teknologien.
Nye mobile løsninger benyttes for å
effektivisere pasientbehandling med
fokus på enklere, mer effektive og ikke
minst kvalitetssikre digitale verktøy.
Viktig dokumentasjon gjøres inne
hos pasienten og er tilgjengelig for
«alle» med en gang.
De samlede kostnadene til teknologi
vil for helseforetakene kunne øke, men

virksomheten får andre gevinster gjennom blant annet effektiviserte arbeidsprosesser og bedre samhandling.
Den nye mobile hverdag ved Sykehuset Østfold – 1500 smarttelefoner

Leger og annet personell ved Sykehuset plukker om en smarttelefon når
de kommer på jobb. Denne telefonen
brukes blant annet som tradisjonell
telefon, erstatter personsøkeren, brukes til formidling av meldinger & beskjeder og gir tilgang til oppslagsverk
som f.eks Felleskatalogen, Beredskapsrutiner og Veileder i akuttpsykiatri
Nå settes det «strøm» på sykehusets
viktigste «papirlapp»

Etter en rask titt i medisinske historiebøker oppstod et av sykehusets viktigste «papirlapp» på 1900 tallet – da kalt

temperaturkurve. I skrivende stund er
denne «papirlappen» viktigere enn
noen gang.
Endelig har vi nå fått satt «strøm» på
kurven. Løsninger for elektronisk kurve & ikke minst muligheten for å lukke
legemiddelsløyfen er et av de aller
viktigste tiltakene som blir gjennomført for å øke pasientsikkerheten betraktelig i.
Elektronisk kurve viser en strukturert oversikt over både legemiddelbehandling og en lang rekke måleverdier
på en tidslinje. Dette gir et godt grunnlag for både klinisk beslutningsstøtte
og ulike påminnelser. Ulike scoringer
som NEWS, triage osv. kan inngå i
kurven.
Elektronisk kurve vil utfordre mange
av dagens rutiner og arbeidsmåter,
men den kommer til å bli ett av de alle

Elektronisk kurve.

viktigste om ikke det viktigste, verktøyene for legene i tiden som kommer.
Fra tusj til touch

Overlege Knut Steinar Isaksen, Sykehuset Østfold

Det mangler ikke på whiteboards og
gule lapper for å lage oversikter, notere
og dele informasjon i helsevesenet.
I tillegg ringes det flittig mellom
avdelinger for å avstemme og koor
dinere.
Moderne teknologiske løsninger ved
bruk av elektroniske tavler, som til er
hver tid er oppdatert med relevant
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informasjon, åpner for helt nye og
spennende måter å samarbeid og
samhandle på.
Elektroniske tavler gir rask oversikt
over pasientene på sengetun/døgnområde, i poliklinikken, akuttmottaket
eller på operasjonsstuen. Her høstes
utvalgte parametere fra forskjellig
medisinskteknisk utstyr, informasjon i
sanntid om blodprøver, undersøkelser,
triagering, visittgang mv. Tavlene konfigureres etter de forskjellige enhetenes behov. Foruten å gi viktig informasjon i sanntid og god oversikt brukes
tavlene til daglige tavlemøter. Her har
teamet som skal behandle pasientene
en rask gjennomgang med fordeling av
ressurser, prioritering av visittgang og
oppgaver.
Elektroniske tavler er knyttet til
meldingsvarsler og smarttelefoner.
Meldinger fra pasientsignal, medisinskteknisk utstyr, laboratoriet, vareleveranser, rørpost, til og fra portør og
renhold er noen av funksjonene som er
tilgjengelig. Dette kan videreutvikles
og tilpasses de forskjellige områdene.

Seksjonsleder Linda Björkman Widnes, Sykehuset Østfold

Turnuslege Jens-Kristian SteneJohansen holder oversikt over pasienter
på akuttkirurgi.
Å erstatte tusjen med touch muliggjør visualisering og interaksjon med
fokus på informasjonsdeling og tverrfaglig samhandling på en helt ny måte.
Taktskiftet

Vi har som mål at:

• Pasientene bruker selvinnsjekkautomatene og betalingsløsning ved polikliniske konsultasjoner
• Klinisk personell bruker tavler og
meldingsvarsler til å ha en helhetlig
oversikt over pasientene, motta pasientsignal og varsler fra medisinsk
teknisk utstyr samt bestille støttefunksjoner
• Personell med servicefunksjoner
mottar oppdrag, responderer og
kvitterer gjennom elektroniske tavler
og meldingsvarsel
Bilde viser seksjonsleder Linda
Björkman Widnes i aksjon ifm et
morgenmøte hvor leger og pleieper
sonell går gjennom og prioriterer pasienter. Informasjonen i den elektroniske
tavlen oppdateres fortløpende og er
tilgjengelig for alle. Tavlene gir en rask
og enkel oversikt og man trenger ikke
gå inn i journalsystemet for å sjekke
om det f.eks prøvesvarene har kommet.
1
2

Den digitale transformasjon krever
et taktskifte. Som for et orkester eller
en militæravdeling er det viktig at
taktskiftet er avstemt og koordinert.

Med pasienten i fokus har vi et felles
ansvar for den videre utviklingen på
tvers av ulike yrkesgrupper og fag
disipliner. Et koordinert taktskifte
krever involvering og engasjement fra
så vel leger som annet helsepersonell
slik at vi utvikler teknologi og løsninger
som enklest mulig kan implementeres
til pasientens beste. •

Turnuslege Jens Kristian Stene-Johansen, Sykehuset Østfold - akuttkirurgi

 ukket legemiddelsløyfe – scanne strekkode på pasientarmbånd & strekkode på en dose medikament
L
– få en elektronisk verifisering at det er riktig pasient, riktig legemiddel i rett dose og administrasjonsform til rett tid.
Forutsatt at de har nødvendige tilganger
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Vi har unike muligheter
i helseteknologi

A

lle sektorer opplever et digitalt
skifte, og som forbrukere endrer
vi adferd. Vi bruker sjeldnere kontanter
og foretar oss det meste av hverdagens
gjøremål via internett. Digitale løsninger
dekker behov vi ikke visste at vi hadde,
og løser eksisterende behov på nye
måter.
Teknologibruken i Norge er svært
høy. 85 prosent av befolkningen mellom
16-74 år bruker mobiltelefon for å
koble seg til internett. 79 prosent i
aldersgruppen 81-100 år bruker datamaskin med internett ukentlig. Norge
ligger på topp blant 29 land i teknologibruk og digital grunnkompetanse. Som
forbrukere er vi klare for å bruke mer
teknologi.
Digitale helsetjenester tilbys på flere
områder. Med mobilen kan vi overvåke
oksygen og sukker i blodet, måle puls
og teste føflekker. Velferdsteknologi
som avanserte sensorer, trygghets
alarmer og GPS kan gi større trygghet
og mulighet for å bo hjemme lenger.
Den elektroniske pilleboksen «Pilly»
sier fra når medisinene skal tas,
roboten «AV1» tar plass i klasserommet
slik at barn som er innlagt på sykehus
kan holde kontakten med venner og
lærere, og i Kreftforeningen utvikles
en digital løsning som skal gjøre det
lettere å mobilisere nettverk rundt
kreftpasienter. Teknologien finnes,
men det offentlige henger etter – både
med å tilby teknologiske og digitale
tjenester og ikke minst i å utvikle
tjenestene slik at vi får full effekt av
teknologien.
Teknologien endrer ikke bare hva vi
kan gjøre og hvordan vi kan samhandle.

Foto: Agnete Brun

IBMs datamaskin «Watson» brukte ti minutter på å stille en kreftdiagnose som
legene strevde med i månedsvis. Norge må ta i bruk ny teknologi for å gi
pasienter de beste tjenestene og bygge opp en helsenæring basert på dette.

›› Av Anne Lise Ryel, generalsekretær Kreftforeningen
Dr Watson og andre big-dataløsninger
øker og systematiserer vår kunnskap
om genetikk og kreft og redder dermed
flere liv. Vi får mer presise diagnoser
raskere ved å kombinere data fra ulike
kilder, enten det er journaler, sykdoms
historikk, bilder, blodprøver, gentester,
forskning eller sanntidsdata fra sensorer.
Ingen lege klarer å trekke ut essensen
av 160.000 vitenskapelige artikler om
kreft, men det fikser teknologien. Data
maskinen finner ut hvilken medisin
pasientene trenger og tilpasser medi
sinen til kroppstype og kreftart.
Watson og de andre maskinene kan
selvsagt aldri erstatte legene, men de
kan være en super og unik assistent.
Dermed kan legene raskere anvende
ny forskning i sin praksis. Til beste for
pasientene. Da må vi bidra til at disse
løsningene tas i bruk.
I Norge har vi noen fortrinn som
andre land misunner oss, derfor ser
Obama til Norge og Oslo Cancer
Cluster. Vi har et nasjonalt helsesystem, biobanker og helseregistre,
forskning i særklasse og en befolkning
som er digitalt klare. Dette gir oss en
unik sjanse til å ta føringen i utviklingen
av helseteknologi og til å skape en
sterkere helsenæring. Vi kan lære av
vår nære histore, oljesektoren. Tidlig
på 1970-tallet hadde vi en unik råvare
på havbunnen. For å kunne få den opp
måtte vi spille på lag med internasjonale
selskaper og forskningsmiljøer. Slik
utviklet vi vår egen industri i verdens
toppen. For å ta ut potensialet av
«råoljen» innen helse, kreves derfor et
større fokus på samarbeid og kommersialisering av forskning.

Andersen og Sannes skriver i sin
kronikk i Aftenposten 15. september at
«digitalisering ikke handler om ha
mest mulig teknologi, men om å utnytte
den best mulig til å drive effektivt, øke
sin konkurransekraft og utnytte nye
forretningsmuligheter». For pasienter
handler digitalisering og innføring av
ny teknologi om økt overlevelse, økt
egenmestring og helsepersonell som får
bedre støtte til å ta riktige beslutninger.
Men det går likevel for tregt. Pasienter
rammes fortsatt fordi helseopplysninger
ikke følger pasienten fra en behandler
til en annen på en hensiktsmessig
måte. De mange ulike systemene er
utviklet til bruk på ett spesifikt arbeidsfelt, uten at de kan kommunisere med
andre systemer. Vi mangler en felles
digital infrastruktur på helseområdet,
og vi mangler en større satsing på våre
klare fortrinn på veien mot et digitalt
helsevesen. Det er også behov for å
tenke nytt rundt hvordan vi utvikler
tjenestene våre, slik at potensialet som
teknologien gir tas helt ut. Vi har mange
utredninger, men ser ingen satsning på
linje med Obamas månelanding.
Kunstig intelligens og big-data kan
virke skummelt. Storebror ser deg,
tenker mange. Vi tenker heller at
storebror kan hjelpe deg. Personvernet
må selvsagt alltid ivaretas, men nye
løsninger må se på mulighetene fremfor begrensningene. Digitalisering og
teknologi i helsetjenesten er ikke et
mål i seg selv, men et virkemiddel til
bedre kreftbehandling og et middel for
å skape en bærekraftig helsetjeneste.
Norge har en unik sjanse og mange
peker på oss. Nå må vi gripe sjansen. •
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Ledelsesspråket
Språk er makt, og kunnskap er makt. Derfor vil
hvilket språk som brukes også avspeile i hvor
stor grad det er kunnskap som legges til grunn
for avgjørelser, og ikke minst hvilken kunnskap
som er den bærende og avgjørende. Er det den
medisinske kunnskapen, eller er det den økonomiske kunnskapen. For å si det populistisk: Er
det blåruss eller hvite frakker som bestemmer?
Her er stikkord fra et møte:

• Kostnadseffektivitet
• Mer (helse) igjen for kronene
• Drifte
• Gevinstrealisering av at
sykepleiere vasker mindre
• Inkrementelle kutt
• Bruttobudsjettering
• Investeringer må gi gevinst i kroner og øre
• Investeringer må presenteres som business
case for å komme opp på prioriteringslisten

« Haukugle»
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Private sykehus:
	
  
EKSPLOSIV	
  VEKST	
  I	
  PRIVATE	
  SYKEHUS	
  UTEN	
  STYRING?	
  
Eksplosiv vekst
uten styring
Thomas	
  Laudal,	
  Førsteamanuensis,	
  Handelshøgskolen	
  ved	
  Universitetet	
  i	
  Stavanger.	
  

Omsetningen	
   til	
   private	
   sykehus	
   i	
   Norge	
   vokser	
   eksplosivt	
   samtidig	
   som	
   vi	
   ser	
   en	
   konsoliderin
blant	
  de	
  største	
  aktørene.	
  Markedet	
  i	
  Norge	
  domineres	
  i	
  dag	
  av	
  ett	
  ledende	
  selskap;	
  Aleris	
  Hels
Omsetningen til private sykehus i Norge vokser eksplosivt samtidig som vi
AS.	
  Deretter	
  kommer	
  Volvat	
  Medisinske	
  Senter	
  AS	
  et	
  godt	
  stykke	
  bak.	
  Resten	
  av	
  markedet	
  er	
  de
ser en konsolidering blant de største
aktørene. Markedet i Norge domineres i
mellom	
   mindre	
   regionale	
   og	
   lokale	
   sykehusselskaper.	
   Denne	
   artikkelen	
   ser	
   nærmere	
   på	
   t
dag av ett ledende selskap; Aleris
Helse
AS. Deretter kommer Volvat M
 edisinske
spørsmål:	
  Hva	
  betyr	
  veksten	
  i	
  private	
  sykehus	
  for	
  styringen	
  av	
  sykehussektoren?	
  Og	
  i	
  hvilken	
  gra
Senter AS et godt stykke bak. er	
  
Resten
markedet
er delt mellom mindre
veksten	
  av
styrt?	
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år folk flest tenker på sykehus i
Norge ser de for seg en offentlig
institusjon som gir lik behandling til
like pasienter uten at pasientene må
betale. Men dette bildet er i ferd med å
endres. Det har vært en eksplosiv vekst
i omsetningen til de private sykehusene de siste 15 årene: Dagens åtte største
private sykehusene hadde en samlet
inntekt på 335 millioner kroner i 2000.
I 2015 var de samlede inntektene 2,6
milliarder NOK (se figur 1).
Det største private sykehuset i Norge,
Aleris Helse AS, har fullført en sammenslåing med den tidligere nest-største og
fjerde-største aktøren i markedet;
Teres Medical Group AS og Curato
Røntgen AS. Til sammen har Aleris nå
over tusen ansatte i Norge og en omsetning på 1,7 milliarder kroner (2015).
Dette er mer enn tre ganger så høyt som
omsetningen til nummer to i markedet
i dag; Volvat Medisinske Senter AS.
Aleris tilhører et internasjonalt helsekonsern, kontrollert av Wallenberg-
familien i Sverige, med over 9000
medarbeidere fordelt på mer enn 350
virksomheter i de tre Skandinaviske
landene.
Inntrykket av en sektor i sterk vekst
bekreftes når vi ser veksten i helseforsikringer i Norge. Antall individuelt
forsikrede for å få medisinsk behandling ved private helseinstitusjoner økte
fra 9 tusen i 2003 til 37 tusen i 2015.

	
  

Figur 1. Vi ser en
eksplosiv vekst i
inntektene til
private sykehus.
Kilde: Proff.no
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men ved de aller fleste private sykehus
vil det være en rang-ordning mellom
ulike pasientgrupper. Medlemmene
ved private sykehus blir høyere prioritert enn ikke-medlemmer. Dette fører
til at pasienter som henvises til private
sykehus gjennom avtaler med statlige
sykehus kan få sine operasjoner utsatt
fordi medlemmer trenger samme behandling og skal prioriteres. De fleste
private sykehus tilbyr også kosmetisk
kirurgi. Disse behandlingene har vokst
aller mest: Teres som var den største
aktøren innen kosmetiske behandlinger
i Norge før fusjonen med Aleris, hadde
en omsetningsvekst fra 230 millioner
kroner i 2008 til 550 millioner i 2013.
Et økende antall spesialistleger og
sykepleiere behandler i dag pasienter
som ønsker å forbedre sitt utseende
og som finansierer dette privat.
Generelt er det fire behandlingsmodeller for sykehustjenester i Norge hvis
dette klassifiseres etter utføring og
finansiering (se tabell 1). Den tradisjonelle behandlingen er den der statlige
sykehus både behandler og finansierer.
Så har vi avtaledekket behandling der
private sykehus behandler etter avtale
med statlige sykehus (regionalt helseforetak), som sikrer offentlig finansiering. Deretter har vi en forsikringsdekket
behandling der pasienter får sin behandling utført av private sykehus og
finansiert gjennom en privat forsikringsavtale, inngått av pasienten selv, eller
av pasientens arbeidsgiver. Endelig har
vi den individuelt finansierte behandlingen der behandlingen utføres av
private sykehus og finansieres av pasienten selv uten en forsikringsordning.
Den sterke veksten til de private sykehusene fører til at stadig flere behandlinger foregår i en av de tre relativt nye
behandlingsmodellene som er kommet
i tillegg til den tradisjonelle.
Vi ser i Tabell 1 at veksten i private
sykehus fører til en overgang fra sykehusbehandling som et offentlig gode
til et privat gode (behandlingsmodell 3
og 4). Når sykehusbehandlingen privatfinansieres vil det være noen som ikke
lenger får tilgang til dette godet, mens det
er ingen som ekskluderes fra offentlig
finansierte goder. Den internasjonalt
renommerte svenske statsviteren, Jan
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For å se nærmere på effektene av
veksten i private sykehustjenester, kan
vi da fokusere på positive og negative
eksternaliteter knyttet til behandlingsmodell 2, 3 og 4 (avtaledekket, forsik
ringsdekket og individuelt finansiert).
Positive eksternaliteter

I følge Helseminister Bent Høie vil
bidraget fra private sykehustjenester gi
økt valgfrihet for pasientene og mer
effektive sykehustjenester2. Pasienten
står også friere til å prioritere sin egen
helse fordi de får velge mellom kvalifiserte offentlige og private sykehus, når
de starter sin utredning eller behandling. Dette går under navnet «Fritt
behandlingsvalg» (Helsenorge, 2016)3.
Et hovedmål med fritt behandlingsvalg
er å få en bedre utnyttelse av kapasiteten
til den samlede sykehussektoren og å
stimulere til økt effektivitet som forventes å gi kortere ventetider. De som
har råd til det, står i tillegg friere til å
prioritere hva slags behandling de
ønsker siden de kan velge om de vil
betale privat for en behandling med en
gang, eller om de vil spare utlegget og
stå i den offentlige sykehuskøen.
Negative eksternaliteter

Hvis vi fokuserer på behandlingsmodell
«2» vil dette gi større valgfrihet, men
trolig også bidra til en betydelig vekst i
tjenestevolumet til private sykehus.
Det er mange som har pekt på at pasienter og henvisende leger ikke har nok
kunnskap om alternative sykehustilbud
og heller ikke nok teknisk IKT-kompetanse til å utnytte fritt behandlingsvalg
fullt ut4. Helsepolitikere har i tillegg
påpekt at når pasienter blir henvist til
utredning og behandling til både private
og statlige sykehus, etter pasientens
ønske, vil det føre til kompliserte pasi-

entløp, og det vil være vanskelig å sørge
for at all informasjon følger pasienten5.
For medisinsk personell i statlige sykehus, med langt flere lovpålagte oppgaver enn i de private sykehusene, vil
en effekt av den private veksten også
være at de mister kompetanse og kapasitet til private sykehus6. I forhold til
behandlingsmodell «3» og «4», har det
vært påpekt at en effekt av den private
veksten vil være at etterspørselen og
betalingsevnen til pasientene i større
grad vil styre hva medisinsk kompetanse
vil brukes til, enn de medisinske kriteriene, slik at vi får problemer med å
styre veksten i behandlingsvolumet7. I
tillegg pekes det på at mange pasientgrupper ikke har råd til å velge de privatfinansierte behandlingstilbudene
som private sykehus tilbyr8.
Ser vi på eksternalitetene i sin helhet,
ser vi at de positive eksternalitetene
har mest med valgfriheten til pasienten
å gjøre og en forventning om kortere
ventetider, mens de negative handler
om en forventning om redusert kapasitet
i statlige sykehus, tyngre administrativ
byrde for det offentlige, samt større
ulikheter i sykehusbehandlingen.
Momentene ovenfor refererer til
offentlige utspill og handler om forventninger på nokså kort sikt – ett til
to år. På litt lengre sikt – om 20 års tid
– vil vi med dagens vekst se en omsetning blant de private sykehusene på
over 10 milliarder NOK, noe som nærmer seg 10% av det offentlige sykehusbudsjettet. Med et intimt samarbeid
om pasientløp, og med store pasientgrupper i alle de fire behandlingsmodellene, er det klart at kompleksiteten
og den gjensidige avhengigheten mellom
de statlige og private sykehusene vil
vokse. Avhengigheten vil omfatte både
kompetanse og kapasitet. Denne gjen-

sidige avhengigheten utvikles mellom
to sykehustyper som drives av veldig
ulike insentiver. De private må sikre
seg et overskudd under alle markedsforhold, samtidig som de trenger å
vokse for å utnytte stordriftsfordeler.
De statlige vil sitte igjen med de lovpålagte oppgavene og forsvare seg mot
budsjettkutt i en situasjon der private
sykehus tar markedsandeler og tapper
dem for ressurser.
Det mest overraskende når man ser
veksten i private sykehus i et lengre
tidsperspektiv, er at verken politikere
eller fagpersonell ser ut til å forholde
seg prinsipielt til veksten i private sykehus. Hva slags sykehussektor vil vi ha?
En der sykehustjenester hovedsakelig
er offentlig styrt som «common pool
goods», eller en som hovedsakelig styres
som «private goods»? Ingen har foreslått noe tak på størrelsen til privat
sektor her. Mange oppfatter kanskje
at dette ikke er nødvendig siden man
tenker at veksten i private sykehus er
selvfinansiert. Men det er ikke riktig.
For det første er utdanningen av medisinsk personell finansiert over offentlige
budsjetter slik at enhver vekst i private
sykehus vil avhenge av nyrekruttering
av offentlig utdannede kandidater. For
det andre vil veksten i private sykehus
føre til tap av stordriftsfordeler og
kompetansenivå i statlige sykehus som
må kompenseres for at ikke lovpålagte
statlige tilbud skal svekkes. Endelig
består en stor del av veksten i privat
sektor av kosmetiske behandlinger og
andre inngrep som ikke prioriteres ved
institusjoner som er pålagt å bruke
rene medisinske kriterier. En vekst i
private sykehus betyr dermed at flere
spesialistleger og sykepleiere vil være
belagt med oppgaver som statlige sykehus ikke har lov til å prioritere.
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 Denne kategoriseringen ble først presentert av Ostrom og Ostrom (1977). Eksempler på de ulike godene i tabell 2: «Public goods»
kan være brannvesenet, forsvaret eller offentlig kringkasting. «Toll goods» kan være veier med bomstasjoner, nettet for mobil
telefoni eller teater og konserter. «Common pool goods» kan være oljereservene på norsk sokkel, byggearealer i en kommune eller
den kommunale PP-tjenesten. «Private goods» kan være en smarttelefon, biler eller ledige boliger i boligmarkedet.
2
	I følge pressemeldingen fra Helseminister Bent Høie 23.1. 2015, har pasienter med «Fritt behandlingsvalg» mulighet til å velge
behandling hos private på statens regning i stedet for å vente i den offentlige køen, selv om kvoten som helseregionen har kjøpt,
er brukt opp. Pasientene får flere behandlingssteder å velge mellom. Behandlingssteder som har avtale med det offentlige vil
kunne øke kapasiteten. Pasienter kan velge å bli utredet eller behandlet på offentlige sykehus, på private behandlingssteder som
har avtale med det offentlige eller ved behandlingssteder som er godkjente. Dette vil redusere ventetidene og stimulere offentlige
sykehus til å bli mer effektive, i følge statsråden.
3
	 Reformen «Fritt behandlingsvalg» ble innført 1. november 2015.
4
	Marte Gerhardsen, leder for Tankesmien Agenda, påsto i et innlegg i Dagsavisen at det er det er pasienter med høy utdanning
(og høyere inntekt) som i størst grad benytter valgmulighetene og viste til at forskning underbygget dette. (Dagsavisen 12.5. 2016.)
5
	Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Tove Karoline Knutsen, skriver i et innlegg at man i Fritt behandlingsvalg har brukt
«30-40 millioner kroner bare på byråkrati så langt, men kun behandlet 194 pasienter.» (Klassekampen 6.9. 2016.)
6
	Professor ved NTNU, Jon Magnussen, uttalte på Legeforeningens lederseminar 2015 at man måtte tone ned at de private er en
avlastning og et supplement til det offentlige. De er en del av den samme helsetjenesten som de offentlige sykehusene. Det er bare
det at vi har en arbeidsdeling, uttalte han. (Legekunsten, 2015 nr. 1)
7
	Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Torgeir Michaelsen, skriver på partiets websider at Fritt behandlingsvalg er «et forsøk
på å snik-innføre storstilt privatisering.» (URL: http://arbeiderpartiet.no/Aktuelt/Helse/Arbeiderpartiets-krav-til-Nasjonal-helseog-sykehusplan
8
	Leder for Arbeiderpartiet, Jonas Gahre Støre på Landsmøtet den 5. april 2016: «Mister det offentlige sykehuset spesialistene sine
til private sykehus, risikerer vi at det offentlige tilbudet svekkes og forsvinner. Vinner et slikt system frem er det de som har råd til
behandling eller råd til helseforsikring som stiller først i køen.» URL: http://arbeiderpartiet.no/Om-AP/Historien/Taler/JonasGahr-Stoere-Taler/Jonas-Gahr-Stoere-landsstyremoete-5.-april-2016 •
1
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LEDERFORUM:

Of representerer også spesialister i lederstillinger og markerer dette med å etablere en egen spalte.
Her inviterer vi medlemmer i lederstillinger til å reflektere over tema spesielt relevante for denne gruppen fremover.

Er det nødvendig med legeledere?
Jeg var en av de legelederne som ble tatt ut i streik. I den anledning skrev
jeg et innlegg på Facebook som ble lest og delt av ganske mange. Innlegget
startet på denne måten:

››

Av Espen Dietrichs, Avdelingsleder,
professor dr. med.Nevrologisk avdeling, Oslo universitetssykehus

«Etter å ha vært leder i Oslo universitetssykehus på nivå 2 eller 3 i 16 år,
hadde jeg aldri drømt om at dette
skulle skje. Det er en ganske merkelig
situasjon, der jeg i kraft av min stilling
egentlig er på arbeidsgiversiden som
avdelingssjef, men der jeg også på
grunn av min profesjon og mitt medlemskap i Legeforeningen er på arbeidstagersiden.» Jeg konkluderte med
at vi er avhengige av at det ansatte
helsepersonellet har akseptable arbeidsforhold for at vi fortsatt skal kunne ha
et trygt og godt helsevesen, og at jeg
derfor støttet streiken fullt og helt.
Innlegget mitt fikk en god del
kommentarer. De var gjennomgående
svært positive – med ett unntak. En
ansatt i Sykehuspartner skrev: «Det er
trist å oppfatte at det er en utstrakt bruk
av leger i sykehusadministrasjonen.
Etter mitt syn bør legenes e ngasjement
og oppsamlede erfaring brukes i pasientbehandling. På den måten ville man ikke
kommet i slike skviser når konflikter
oppstår.»
Jeg synes denne kommentaren er
ganske interessant. I utgangspunktet
høres det jo ikke så kontroversielt ut at
leger bør drive med pasientbehandling.
Men implisitt i kommentaren ligger
oppfatningen om at leger ikke bør ha
innflytelse på den overordnede styringen
av pasientbehandlingen – den oppgaven skal åpenbart overlates til noen
helt andre. Jeg er helt uenig. Selvfølge68 OVERLEGEN 4-2016

lig skal det ikke bare være leger i en
sykehusadministrasjon, men legeledere
er helt nødvendige for at institusjonen
skal kunne ivareta også det medisinske
tilbudet til pasientene og ikke bare være
en produksjonsbedrift.
Dette bringer oss rett over i prioriteringsdebatten. Stadige nyvinninger i
diagnostikk og behandling av forskjellige sykdommer gir oss økonomiske
utfordringer. Bare på mitt eget område
– nevrologi – har monoklonale antistoffer ved MS og andre inflammatoriske sykdommer, enzymsubstitusjon
ved medfødte stoffskiftesykdommer,
og andre moderne metoder gitt en
formidabel økning i behandlingsutgift
ene. Som avdelingssjef har jeg på den
ene siden ansvar for at avdelingen skal
gå i økonomisk balanse, men jeg har
også ansvar for at pasientene får en
god og forsvarlig behandling som er
up-to-date. Med begrensede sykehusbudsjetter er dette et regnestykke som
over tid ikke kan gå opp. Vi prøver alle
å gjøre vårt beste, men strikte prioriteringer, nøysomhet og samfunnsøkonomisk tankegang er helt nødvendig for
at underskuddene i hver avdeling ikke
skal bli katastrofale.
Jeg tror det er hensiktsmessig med
leger i ledelsen. Forståelse for eksiste
rende og fremtidige medisinske behov
er en nødvendig del av løpende sykehusstyring. Dessuten utgjør den grunnlaget for morgendagens strategi. Dette

vil være vanskelig å ivareta i en sykehusledelse uten god legerepresentasjon.
Men over tid er heller ikke dette nok.
Allerede i dag ville vi sprengt alle budsjetter hvis vi ikke utøvde selvjustis.
Med nye, dyre medisinske metoder,
eldrebølge og stadig lengre levetid, er
det bare et tidsspørsmål før grensene
sprenges. I Norge er vi stolte av å ha et
enhetlig, offentlig helsevesen med lik
behandling til alle. Problemet inntrer
når vi ikke lenger har råd til å behandle
alle med de beste medikamentene og
det beste utstyret, selv om medisinsk
indikasjon er klart til stede. Og den
dagen er ikke langt unna. Da kan ikke
prioriteringsansvaret lenger ligge på
hvert enkelt sykehus og i hver enkelt
sykehusavdeling.
I dag er VG, Dagbladet og TV2 sterke
aktører når det gjelder prioritering av
enkeltpasienter, noe som selvfølgelig er
uholdbart. Vi trenger en sterk, nasjonal
prioriteringsinstans (gjerne et forsterket
Helsedirektorat) som har ansvaret
– og tar ansvaret – for å bestemme
hvilke metoder og behandlinger som
skal være et offentlig ansvar, og som
skal være tilgjengelig for alle. Og i
denne prioriteringsinstansen må selvfølgelig leger med høy fagkompetanse
stå sentralt.
Inntil vi er der, er vi helt avhengige
av at legelederne er solidariske og fortsetter med sin vanskelige balansegang. •

JUS FOR LEGER:

Om offentlig innsyn i pasientjournal
VG har det siste året rettet henvendelser til flere sykehus og bedt om innsyn
i tvangsmiddelprotokoller fra institusjoner i psykiatrien. Flere sykehus avslo
innsyn begrunnet i hensynene bak taushetsplikten. Departementet opphevet
sykehusenes avslag.

P

å bakgrunn av protokollene har
VG kjørt en artikkelserie med
kritikk av tvangsbruken i Norge. Legeforeningen har engasjert seg i spørsmålet om utlevering av slik informasjon etter offentlighetsloven. Vi mener
den reiser viktige og prinsipielle spørsmål om taushetsplikten og vern av
opplysninger i pasientjournal, ettersom tvangsmiddelprotokoller inngår
som en del av p
 asientjournalen.
Det er behov for at helsetjenesten
kikkes i kortene, ikke minst når det
gjelder rettsikkerhet ved tvangsbruk.
Men dette må kunne skje på annen
måte enn ved omfattende offentlig
innsyn i pasientinformasjon uten at
pasientene er informert.
Offentlighetsloven gir rett til innsyn
i «saksdokument, journalar og liknande register for organet». Loven definerer dokument som: «ei logisk avgrensa
informasjonsmengd som er lagra på eit
medium for seinare lesing, lytting,
framsyning, overføring eller liknande.»
Etter en bokstavfortolkning av loven
og forarbeidene kom departementet til
at tvangsprotokoller var å anse som et
«saksdokument» for sykehuset og ikke
omfattet av noen unntak. Departementet åpnet for at både tvangsprotokoller
og pasientjournaler kunne kreves ut
levert så lenge taushetsplikten var
ivaretatt, dvs anonymisert.
Både Sykehuset i Østfold og Legeforeningen er uenig i departementets
juridiske vurderinger. Vi mener de
ikke hensyntar hensynene bak taushetsplikten og særreguleringen av
innsyn i pasientjournalen.
Helt siden Sykejournaldommen (Rt
1977 s 1035) har pasientjournalen vært
ansett som primært. Pasientens eiendom.
Pasientjournaler inneholder taushetsbelagt informasjon, og selv i avidentifi-

›› Av Lars Duvaland, avd.dir. Jus og arbeidsliv

sert/anonymisert form er utlevering til
andre enn pasienten selv betenkelig og
må være forbeholdt de helt nødvendige
tilfellene. Et sterkt personvern og taushetsplikten er grunnleggende for utøv
else av helsehjelp. Tillit er avgjørende
for om pasienter oppsøker helsetjen
esten og gir fra seg informasjon helsetjenesten trenger for å gi forsvarlig
behandling. Pasienter skal kunne være
trygge på at opplysninger som gis i forbindelse med helsehjelp ikke benyttes i
andre sammenhenger, eller utleveres
til uvedkommende uten at de er kjent
med det. Disse hensyn har begrunnet
en omfattende særregulering av håndteringen av pasientjournal, herunder
innsynsbestemmelser. Denne reguleringen er i tråd med grunnleggende
formål i pasient- og brukerrettighets
loven og helsepersonelloven; forsvarlighet og tillit. I pasient- og brukerrettighetsloven § 3-6 første ledd står det:
Opplysninger om legems- og sykdomsforhold samt andre personlige
opplysninger skal behandles i samsvar
med gjeldende bestemmelser om taushetsplikt. Opplysningene skal behandles
med varsomhet og respekt for integriteten til den opplysningene gjelder.
I norsk lovkommentar til bestemmelsen understrekes det at «vernet mot
spredning av opplysninger går til enhver
tid like langt som helsepersonellets
taushetsplikt rekker». Taushetsplikten
er allerede utfordret fra flere kanter, og
vi får tilbakemeldinger om at pasienter
ber om at opplysninger ikke skal noteres
i «ordinær journal» av frykt for at
informasjonen skal utleveres. Dersom
man åpner for at offentligheten skal
kunne få innsyn i journal etter et annet
regelverk, mener vi at journalen står i
fare for å utspille sin rolle som arbeidsverktøy for helsepersonell.

Bruk av offentlighetsloven som grunnlag for å k
 reve innsyn i pasientjournaler
og tvangsprotokoller er sannsynligvis
et spørsmål lovgiver ikke har vært særskilt oppmerksom på. Antakelig skyldes
dette en forståelse av at slik dokumentasjon er opplysninger beskyttet mot
allmennhetens innsyn og utarbeidet
for helt andre formål enn hva allmennheten har interesse i. Offentlighetslov
ens formål er «å leggje til rette for at
offentleg verksemd er open og gjennomsiktig, for slik å styrkje informasjons- og ytringsfridommen, den demokratiske deltakinga, rettstryggleiken
for den enkelte, tilliten til det offent
lege og kontrollen frå ålmenta. Lova
skal òg leggje til rette for vidarebruk
av offentleg informasjon.» Det paradoksale ved å bruke denne loven som
redskap for omfattende offentlig innsyn vil være at det på sikt kan svekke
tilliten til den offentlige helsetjenesten
og det personvern den skal beskytte.
Legeforeningen mener det er så
åpenbart at offentlighetsloven ikke
kan legges til grunn at lovendring
ikke burde være nødvendig, men at
spørsmålet kunne avklares gjennom
en ny og endret lovtolking. Om departementet ikke mener det er grunnlag
for å endre syn, bør loven endres. Vi
mener den uavklarte rettstilstanden
vi har nå er uakseptabel og har bedt
departementet sørge for klargjøring.
Departementet har i brev av 3. november
svart Legeforeningen at de har gitt Helsedirektoratet i oppdrag å vurdere saken
innen 20. februar 2017. Endelig avklar
ing lar derfor vente på seg. Inntil slik
foreligger vil Legeforeningen fraråde
utlevering basert på departementets
tolkning av offentlighetsloven. Dette
vil kunne føre til klagesaker og eventuell rettslig prøving for domstolene. •
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De 45 fagmedisinske foreningene utgjør en av Legeforeningens 3 akser, (lokalforeningene
og yrkesforeningene er de 2 andre aksene) og de er representert i Landsstyret med
20 representanter. Denne gruppen kalles FaMe-gruppen. Leder av FaMe-gruppen og
en fagmedisinsk forening skriver innlegg i hvert nummer.

Rullerende vaktplan
og spesialistutdanningen
I høst har vi gjennomført en streik i
håp om å få tariffestet dagens ordning
med rullerende arbeidsplaner for vaktgående leger. Denne organiseringen av
vaktarbeidet har lange tradisjoner,
og det har ikke vært behov for en presisering før arbeidsgiver nå har funnet
å kunne lese avtalen på en ny måte.
Gjennom mange gode avisinnlegg,
blogger, sanger og rapper har vi fått
frem budskapet vårt: Sykehusleger har
allerede lange arbeidsdager og er fleksible, mer ufrivillig overtid vil resultere
i slitne leger, forutsigbarhet er viktig
også for leger, og sentrale deler av
tillitsvalgtarbeidet blir svært vanskelig
dersom hver lege skal ha sin individuelle plan. At arbeidsgivers tolkning av
tariffavtalen også har implikasjoner for
spesialistutdanningen, har i liten grad
vært kommunisert, og grunnen er at
dette er vanskeligere å forklare for folk
flest.
Både vaktarbeid og arbeid på post,
poliklinikk, operasjonsstue eller lab
tjeneste gir læringsutbytte for leger i
spesialisering (LIS), men det de lærer,
er ikke det samme. Det er for eksempel
slik at generelle indremedisinske vakter
gir LIS økt kunnskap om akuttmedisinske
72 OVERLEGEN 4-2016

problemstillinger og diagnostisk breddekompetanse i en lite selektert pasientgruppe. Dagarbeid uten vakt skal gi
legen et helt annet læringsutbytte
innen et smalere felt som lunge, hjerte,
nyre, gastro, infeksjon, endokrinologi,
blodsykdommer eller endog nevrologi.
Oppgaver og prosedyrer tilpasses om
legen er i rotasjonsstilling eller i
grenspesialisering (morgendagens
LIS-3-tjeneste). For erfarne LIS er
læringsutbyttet ved dagarbeidet innen
egen spesialitet vesentlig større enn
utbyttet på generell vakt. Forholdet
kan være omvendt for uerfarne LIS.
Det sier seg selv at dersom alle
vakter som etter rullerende plan faller
i ferie- og kursuker og vakter under
annet fravær (som foreldrepermisjon)
skal flyttes til tjenestetiden som er
avsatt til postarbeid, poliklinikk eller
operasjonsstue, kan det bli svært lite
tid igjen til det mer spesialiserte lær
ingsutbyttet. Ettersom ny spesialist
utdanning skal bygge på oppnådde
læringsmål, vil enkelte leger måtte
bruke vesentlig lengre tid på å fullføre
spesialistutdanningen. Hvor mange
LIS dette i så fall vil gjelde, gjenstår
det å se. Om det gjelder mange, kan

›› Av leder i FaMe Cecilie Risøe

vi få høre at legene bruker for lang tid
på spesialiseringen i forhold til tidligere
og at årsaken er for ambisiøse læringsmål, mens den egentlige årsaken er at
vaktarbeidstiden (drift) er økt i forhold
til dagarbeidstid med fagspesifikk opplæring (utdanning).
Dersom vaktene ved lengre tids fravær som foreldrepermisjon flyttes til

FaMe

tiden før og etter permisjonen, vil det
trolig heller ikke være rom for å ta inn
vikar i permisjonstiden. Det er ingen
ledig vaktturnus for ny LIS, og deler
av stillingen (vaktene) er jo allerede
dekket. Det vil være noen uker i turnus
med dårligere LIS-bemanning på post,
poliklinikk eller operasjonsstue, men
økonomiske avveiinger kan tilsi at
stillingen blir stående ledig. I så fall vil
både flere ferske leger og erfarne leger
som trenger spesialiserte prosedyrer
ved et regionssykehus, måtte vente
lenger enn i dag på et «innsmett». Tilsvarende overveiinger kan tenkes for
vikarbruk også ved overlegepermisjon.
Streiken ble avbrutt uten at det ble
oppnådd enighet. At tariffavtalen ikke
ble endret i 2016, betyr imidlertid ikke
at vi skrinlegger saken. Dertil er den
for viktig, spesielt for alle de yngre
legene som følger etter oss og ikke
minst av hensyn til spesialistutdan
ningen.
Til slutt: En spesiell takk til de av
dere som ble tatt ut i streik og som
derved trakk det tyngste lasset. Dere
gjorde virkelig en viktig innsats for oss
alle - for overleger og ikke minst for
legene i spesialisering. •
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Et hormon for alt?
Norsk endokrinologisk forening er en liten fagmedisinske foreningene med 177 medlemmer, hvor av 93 er spesialister under 75 år. Det er store forventninger i befolkningen
til de helseproblemene endokrinologer skal løse. Hvordan kan vi rekke over alt?
v Anders Palmstrøm Jørgensen,
›› AOverlege
PhD, Oslo universitetssykehus,
Leder Norsk endokrinologisk forening

E

ndokrinologi kommer av de greske
ordene endo – innover, og krinos
– skille ut, og er læren om sykdommer
i de indresekretoriske kjertlene. Gresk
er et gammelt språk mens endokrinologi et ungt fag. Thomas Addison
(1793-1860) og Sir Robert James
Graves (1796-1853) beskrev de kliniske
bildene av henholdsvis binyrebarksvikt
og autoimmun hypertyreose. Begge
var fremragende klinkere, men de
visste ingenting om hormoner. Først
på 1900-tallet fant man ut at det var
substanser fra kjertelvevene som påvirket cellevekst, kroppens metabolisme
og væske- og elektrolyttbalansen.
Endokrinologiens første gjennombrudd kom med oppdagelsen av
insulinet på 1920-tallet. Etter dette har
erstatningsbehandling med hormoner
reddet mange liv.
De første endokrinologiske miljøene
i Norge vokste opp rundt hormonlaboratoriene på Haukeland (1953) og Aker
(1959). Norsk endokrinologisk selskap
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ble stiftet i 1950, mens grenspesialiteten
endokrinologi ble etablert tidlig på
80-tallet. I laboratorieendokrinologiens
barndom var metodene basert på biologiske assay og ga lite presise svar.
Gonadotropiner i urin ble f.eks. påvist
ved å injisere urinen i bukhulen på
kaniner for så vurdere grad av follikkel
modning ved disseksjon. Midt på 70tallet revolusjonerte immunologiske
assay laboratoriediagnostikken. Fra da
av kunne ørsmå mengder av hormoner
i blodet måles, og analyserepertoaret
økte kraftig samtidig som metodene
ble automatiserte. Ved moderne massespektrometriske teknikker kan nå i
prinsippet alle hormoner og deres
metabolitter påvises. Dette har gitt oss
en mulighet å drive presis laboratoriediagnostikk, men har det gjort den
norske legen til en bedre kliniker?
Mange pasienter får diagnostisert
endokrin svikt på bakgrunn av vage og

ikke spesifikke symptomer og lette
avvik i blodprøvesvar. Laboratorienes
normalområder oppfattes av pasienter
og leger som tiltaksgrenser for behandling. I 2014 fikk 6,3 % av norske
kvinner behandling med tyreoideapreparater. Antagelig er det for mange. I
Norge skylles hypotyreose oftest en
autoimmun tyreoiditt. Anti-TPO er en
markør for den autoimmune reaksjonen
i tyreoidea, men gir i seg selv ikke indikasjon for behandling. Symptomene på
hypotyreose er lite spesifikke. Livets
mange utfordringer kan gi liknende
plager med opplevelse av mangel på
overskudd. Ved feil diagnose er utsikt
ene til bedring ved tyroksinbehandling
små. Ved overdosering (supprimert
TSH) øker faren for atrieflimmer og
benskjørhet. Hyppig kontroll av tyreoi-
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deaparametre i blod er med på sykeliggjøre pasientene. Om pasientene ikke
opplever effekt av tyroxin søker noen
alternativ behandling med naturlige
tyreoideaekstrakter. På grunn av for
høyt innhold av liotyronin vs. tyroxin
i disse øker faren for overdosering.
Om ikke dette hjelper tilbyr noen leger
kortisonbehandling mot «binyretretthet», basert på teorien om at kronisk
stress tømmer binyrens kortisol lagre.
Men lave kortisolverdier ved kronisk
stress er en hormonell tilpasning, og er
ikke et uttrykk for en mangeltilstand
som skal behandles.
Over landet går det samtidig en bølge
av forventning om at kilden til mannens
evige ungdom ligger i tilskudd av testosteron. Det er svært godt dokumentert
at lavt testosteronnivå i blodet hos menn
er en markør for dårlig helse, og at menn
med økt livvidde kan normalisere sitt
testosteronnivå ved å gå ned i vekt. Det
er gjennom flere studier vist at eldre
menn med subnormalt testosteronnivå
bedrer sin fysiske yteevne ved testoste-

rontilskudd. Varige helsegevinster av
slik behandling er imidlertid ikke
dokumentert, og enkelte studier har
vist overhyppighet av hjerte- og karhendelser ved testosteronbehandling.
Det er per i dag ca. 55 overlege
stillinger i endokrinologi i Norge,
og det er mindre enn ti stillinger for
privatpraktiserende endokrinologer.
Så få spesialister kan ikke ta hånd om
det økende antall av pasienter med
mulig hypotyreose eller testosteronmangel. Opprettelsen av endokrinologi
som hovedspesialitet løser ikke prob
lemet, og kan snarere bidra til å øke
den faglige avstanden til de øvrige
spesialitetene. Hva kan gjøres?
Årsmøtet i Norsk endokrinologisk
forening vedtok i 2013 å starte arbeidet
med en veileder i endokrinologi. Denne
ble publisert på vår hjemmeside som
en nedlastbar PDF i desember 2015. Nå
i november ble veilederen lansert som
App, for mobiltelefon og nettbrett, og
den kan lastes ned gratis som «mymedicalbooks». Oppdatert webversjon for

PC ligger på www.endokrinologi.no.
Veilederen er et nyttig verktøy for både
endokrinologer og fastleger som trenger råd om utredning og behandling av
endokrinologiske tilstander. Veilederen
oppfordrer til nøkternhet rundt tolkning av laboratoriesvar og vi ønsker å
nedtone forventningene til behandling
der diagnosen ikke er opplagt. Selv om
klinisk endokrinologi er uløselig knyttet
til laboratoriefaget er det på tide å flytte
fokus fra prøvesvarene til pasienten.
Det er et skritt i riktig retning. •
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