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Statens legemiddelverk har siden 2007 ført tilsyn
med markedsføringen av legemidler. I 2015 ble det
ifølge deres nettsider gjennomført 40 besøk på møter
holdt av legemiddelindustrien.
Besøkene skjer der Legemiddelverket tror det er
størst fare for medisinsk feilbruk eller bruk utenfor
godkjente refusjonsbestemmelser. De er alltid uanmeldte, og både skriftlig og muntlig informasjon
sjekkes.
Markedsføringen av legemidler er regulert fordi
ubalansert eller feilaktig informasjon kan føre til
feil bruk, og ha uheldige konsekvenser både for den
enkeltes helse- og på samfunnsnivå.
Brudd på regelverket kan føre til gebyr, såkalt
tvangsmulkt, forbud mot å bruke reklamen eller et
generelt reklameforbud for legemiddelet. Alle vedtak
publiseres på Legemiddelverkets nettsider.
I 2015 var de vanligste regelbruddene:
– Ubalanserte opplysninger om nytte- og risikofaktorer ved legemidlene

– Informasjon som ikke er i henhold til godkjent
preparatomtale
– Mangelfull informasjon om refusjon
I forskriftene står det blant annet «Reklame for
legemidler skal være nøktern og saklig, og den skal
fremme rasjonell bruk i henhold til gjeldende forskrivningsregler. Reklamen må ikke gi et misvisende
eller overdrevet bilde av legemidlets egenskaper og
medisinske verdi. Reklamen må ikke føre til bruk av
legemidlet som ikke er medisinsk begrunnet.»
På Legemiddelverkets nettsider understrekes det
at det er viktig at leger er bevisste på de situasjoner
de opptrer i, og at det på reklamemøter er strenge
regler for hvordan man kan omtale et legemiddel.
Noen av de alvorlige bruddene i fjor gjaldt nett
opp bruk av innleide leger som foredragsholdere på
reklamemøter som ga et misvisende og overdrevent
bilde av legemidlenes effekter.»
Les en lengre versjon av denne saken, med kommen
tarer fra Statens legemiddelverk, på våre nettsider:
www.fagbladetjournalen.no/nyheter
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– Kraftig blodtrykks
senkning kan spare
millioner av liv

PER HELGE MÅSEIDE

Rektor må fortsatt velges

Forfatterne bak en stor internasjonal metastudie tar til orde
for å senke blodtrykket langt kraftigere enn hva dagens
retningslinjer anbefaler. Men det vil ikke norske eksperter.

Sterke krefter ønsker at ordningen med valgt rektor ved
Universitetet i Oslo bør avvikles. Det er det liten grunn til.

Dagens modell består av at rektor velges,
og leder universitetet, sammen med en
ansatt universitetsdirektør. Modellen likner
prinsipielt på hvordan et departement
styres, med en valgt politisk ledelse, og
et lojalt byråkrati.
Den alternative modellen er altså at rektor
ansettes, som en administrerende direktør,
men at Universitetsstyret ledes av en
ekstern styreleder, oppnevnt av Kunn
skapsdepartementet.
Profilerte medisinere står på hver sin side
i striden. Nåværende universitetsrektor,
Ole-Petter Ottersen, som er inne i sin siste
periode og som uansett skal gå av i 2017,
har vært en av de sterkeste talspersonene
for ordningen med valgt rektor, mens
dekanus ved Det medisinske fakultet,
Frode Vartdal, er tilhenger av ansatt rektor.
Det er vanskelig å finne noe dokumentasjon på at dagens ordning ikke fungerer,
eller prinsipiell tenkning rundt viktigheten
av et levende universitetsdemokrati blant
dem som ønsker å forkaste dagens ordning. Den bakenforliggende årsaken synes
å være et ønske om profesjonalisering og
effektivisering. For eksempel argumenterte
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Vartdal med flere i en kronikk i Aftenposten 2. juni i fjor, at «en ansettelse av
rektor vil gjøre Universitetsstyret, der de
ansatte fortsatt har flertall, til en viktigere
arena for strategiske beslutninger, samtidig
som vi med større sikkerhet får kandidater
som kan leve opp til de store krav dagens
universitetshverdag stiller».
At en valgt rektor har mindre evne til
strategisk tenkning er like udokumentert
som at kvinner har lavere IQ enn menn.
Og hva den «større sikkerheten» for å finne
gode kandidater består i, er like udokumentert.
Erfaringene fra blant annet helsevesenet
tilsier at det er god grunn til å frykte at en
slik profesjonalisering vil føre til enda mer
målstyring og rapportering.
Mange av motargumentene mot rektor
valg er noen av de samme som vi kan
finne ved politiske valg; lav valgdeltakelse,
lav kvinneandel og få kandidater. Men
ingen vil bruke slike argumenter for å
avskaffe demokratiet, og erstatte det med
et enevelde. Alle disse forholdene er det
mulig å gjøre noe med i praksis, dersom
dette er ønskelig.

«At en valgt rektor har
mindre evne til strategisk
tenkning er en like
udokumentert påstand
som at kvinnr har lavere
IQ enn menn.»

Motstanderne av valgt rektor, blant annet
Aftenposten på lederplass, har også argumentert med at det er en dobbeltrolle
dersom rektor også skal lede Universitetsstyret, i stedet for en eksternt oppnevnt
styreleder. Hvem skulle ellers lede dette
styret? Dette resonnementet er en ren
sirkelargumentasjon der man argumenterer mot å velge en øverste leder fordi
vedkommende vil bli den øverste lederen.
Forstå det den som kan.
Det politiske stortingsflertallet, som
består av alle partier bortsett fra SV og
Senterpartiet, har vist til at det fortsatt er
fullt mulig for den enkelte institusjon å ha
en ordning med valgt universitetsrektor.
Man har til og med gjort det enklere å
gå fra en modell til en annen, siden det
heretter kun skal kreves simpelt flertall for
å endre ordning, mot 2/3-flertall tidligere.
Men dette vil i praksis kunne gjøre det
enklere for eksterne representanter, opp
nevnt av departementet, å kaste en rektor
man ikke er fornøyd med, for eksempel
fordi vedkommende oppfattes som kontroversiell i viktige spørsmål.
Universitetet skal i sin natur være et
uavhengig sted for kunnskapsbasert og
kritisk tenkning , ikke minst rundt maktstrukturer i samfunnet. Denne rollen må
styrkes, ikke svekkes. Da er ikke større makt
til departementet og eksterne styremedlemmer veien å gå. Forhåpentligvis slår
Universitetsstyret fast en gang for alle at
universitetsdemokratiet må vernes om.
Er du enig eller uenig i at rektor skal velges?
Du kan poste din mening på

www.fagbladetjournalen.no/redaktoren
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Debatten om rektor bør velges eller ikke,
er ikke ny. Men det kan gå mot en endelig
avgjørelse i et møte i Universitetsstyret
ved UiO 20. og 21. juni, etter at et stort
flertall i Stortingets utdanningskomité
har bestemt at en rektor som er ansatt, og
som rapporterer til en eksternt oppnevnt
styreleder, bør bli den foretrukne ledelsesmodellen. Men det skal likevel være mulig
for den enkelte institusjon å videreføre
ordningen med valgt rektor.

Studien, som ble publisert på nett i The
Lancet 23. desember i fjor (på trykk 5. mars
i år), konkluderte med at en senkning av
overtrykket med 10 millimeter kvikksølv
hos alle personer med høy risiko for hjerteog karsykdom førte til en redusert risiko på
20 prosent for alvorlig hjertesykdom
27 prosent for slag
28 prosent for hjertesvikt
Totalt satt ble dødeligheten redusert med 13
prosent.
Effekten var uavhengig av hva den økte
risikoen skyldtes og hva som var personenes blodtrykk i utgangspunktet, selv
om utgangs-blodtrykket var lavere enn
130 mmHg.
Kazem Rahimi, professor ved The
George Institute of Global Health ved
University of Oxford sier at man kan spare
millioner av liv ved å senke blodtrykket til
et langt lavere nivå enn de anbefalte retningslinjene.
Europeiske retningslinjer har gått motsatt
vei og lempet på intervensjonsgrensene fra
130/85 mm Hg til 140/90 mm Hg. Dette
er det samme som norske retningslinjer fra
2009 som er under revisjon og som ventelig
vil bli publisert over sommeren med uendrede behandlingsgrenser (se side 9).
– Blir du ikke en profet for medikalisering?
– Ikke i det hele tatt! Medikalisering har
en negativ klang og innebærer vanligvis at
vi gir en behandling til personer som ikke
trenger den. Det er ikke dette vi tar til orde
for. Vår studie sier at vi skal forlate arbitrære
(skjønnsmessige, red.anm.) blodtrykksgrenser, og behandle folk ut fra deres risiko.

Kazem
Rahimi.

Konklusjonene i metastudien baserer
seg på 123 studier med over 600 000 deltakere, publisert i tidsrommet 1966 til 2015,
inkludert SPRINT-studien fra the New England Journal of Medicine i fjor høst. Den
viste en 43 prosent relativ risikoreduksjon
for å dø av kardiovaskulær sykdom, med et
blodtykket senket til under 120 mm Hg,
sammenliknet med 140 mm Hg, men også
mer bivirkninger i den første gruppen. Studien har ført til heftig debatt.
– Norske eksperter og leger legger vekt på at
man riktignok vil kunne spare noen liv ved å
senke blodtrykket til 130 eller lavere, men at
pasientene på legekontorene ofte er eldre, de
bruker flere medisiner fra før, at det vil bli mer
komplisert å følge nye retningslinjer osv.
– Jeg mener at dette er å blande to ulike
problemerstillinger. De praktiske problem
ene, som utvilsomt eksisterer, blir i så fall
brukt til å ignorere de vitenskapelige holde
punktene for å senke blodtrykket.
– Vår studie viser at gevinsten av å senke
blodtrykket er proporsjonal med nivået av
den oppnådde blodtrykks-reduksjonen,
uavhengig av utgangsblodtrykket, innenfor
vanlige verdier.
– Etter min mening bør det ikke bli



TEMA I BLODTRYKKSBEHANDLING
for de som skriver retningslinjer å
 oppgaven
bedømme hva (hvilke medisiner, red.anm.)

pasienter er villig til å ta, og hvor komplisert
innføringen av dette eventuelt vil bli. Man bør
formidle den rette informasjonen til pasientene, som kan ta sine egne beslutninger.
Rahimi mener en risikobasert intervensjon,
slik han tar til orde for, vil bli mindre komplisert å følge opp, enn en strategi basert på
gitte intervensjons-grenser, siden denne vil
innebære hyppige blodtrykksmålinger.
– Studien argumenterer for å senke blodtryk
ket medikamentelt. Hva tenker du om dette
versus fysisk aktivitet?
– Vår studie har sett på medisiner fordi
det er her vi har mest robuste data. Men
livstilsendringer og medisiner er komplementære faktorer, og begge deler bør tilbys
pasienten. Realiteten er at det er veldig vanskelig å endre pasientenes livsførsel, og etter
min mening er mange av disse interven
sjonene mer målrettet på et policynivå enn
overfor den enkelte pasient.
– Noen vil si at dette er en gave til den
farmasøytiske industrien, fordi flere vil bli satt
på medisiner?
– Jeg er helt uenig i det. Jeg tenker at dette
er en gave til pasientene. Hvis vi finner en
intervensjon som effektivt kan redusere sykdomsbyrden av hjerte- og karsykdommer,
og selv om industrien skulle tjene penger
på dette, må dette være av stor verdi for
samfunnet, spesielt siden dette ikke er nye
medisiner.
– De fleste av disse medisinene er på
markedet, uten patenter og mange er svært
rimelige. En ting verdt å merke seg er at
vår studie ikke foreslår å gi medisiner til en
større andel av befolkningen, men å målrette
behandlingen mot de som har den høyeste
risikoen, eller som har forventet størst glede
av denne.
– Hvilken påvirkning tenker du at studien vil
ha på arbeidet og debatten om utformingen av
retningslinjer?
– Jeg håper som et minimum at den vil
endre måten å tenke på hos de som er mest
opptatt av at en gitt verdi av blodtrykket er
mer viktig enn å senke det «per se». Jeg tror
dette vil få store konsekvenser for retnings
linjer, men vi får vente og se.
Viktigste dødsårsak. Høyt overtrykk er nå
den viktigste dødsårsaken i verden, både
for kvinner og menn i følge tall fra verdens
største helseundersøkelse, «The global burden of disease». ■
Lenker: Blood pressure lowering for prevention of car
diovascular disease and death: a systematic review and
meta-analysis, The Lancet: Volume 387, No. 10022,
p957–967, 5. mars 2016 (på nett 23. desember 2015)
A Randomized Trial of Intensive versus Standard BloodPressure Control, N Engl J Med 2015; 373:2103-2116
26. november 2015.
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– Pasientene stritter i mot unødig behandling
Gode retningslinjer som ikke
behøver å endres, er det beste
på legekontorene. Det mener
allmenlege-spesialistene Morten
Øwre og Niels-Erik Landmark
ved Din Lege på Frogner.
TEKST: PER HELGE SEGLSTEN
FOTO: PAAL AUDESTAD

Det er årets første dag med blodtrykks
hevende temperaturer i Oslo. Inne på sitt
kontor hos Din Lege henter allmenspesia
list Morten Øwre fram en paperback fra
skrivebordsskuffen. Det er Nasjonal faglig
retningslinje for individuell primærforebygging av hjerte- og karsykdommer. Den er
ikke lest i filler, men den er velbrukt.
– Hvis pasienten forstår hvor han ligger
i risikotabellen, er det lettere å få ham med
på hvorfor jeg tenker som jeg gjør, og få
ham giret til å være med på behandlingen,
sier Øwre.
Hvis risikotabellene endres, slik at pasienter
som har vært på medisiner tas av disse, eller
pasienter som har fått høre at de ikke behøver
medisiner, plutselig må begynne på medisiner,
kan det være vanskelig å forklare. Så det beste
er at retningslinjer og tabeller holdes uendret
så lenge som mulig, mener han.
Heller ikke Øwres kollega Niels-Erik
Landmark håper på endringer i de opp
graderte forskriftene.
– Vi venter ikke akkurat i åndeløs spenning. Vi har vært ganske fornøyde med
behandlingsmålet på 140/90, sier han.
Vil ha få medisiner. De to erfarne legene
har ikke opplevd noe press fra pasientene
sine om å endre behandlingen, selv om flere
studier har argumentert for å senke behandlingsmålet kraftig.
– Jeg opplever ikke at pasientene er veldig
opptatt av ny medisinsk forskning, selv om
de ofte har god kunnskap om egen sykdom,
sier Landmark.
Øwre opplever heller ikke noe pasientpress om en mer aggressiv behandling.
– Jeg møter ikke mange pasienter som er
fornøyd med å skulle gå på mer enn trefire medikamenter. De stritter heller i mot
å skulle ta flere medisiner.
Og her ligger kanskje legenes største
utfordring når det gjelder de faglige retnings
linjene, påpeker Øwre og Landmark.
– Retningslinjene er laget for en ideell
verden, og passer ikke alltid i situasjonene
vi møter i hverdagen, sier Landmark, og

Morten Øwre og Niels-Erik Landmark har
ikke opplevd noe press fra pasientene
sine om å endre behandlingen, selv om
flere studier har argumentert for å senke
behandlingsmålet for blodtrykk kraftig.

gir et eksempel: – Den eldste befolkningen
er sjelden med i studiene som har foreslått
dette, men retningslinjene skal jo gjelde for
hele befolkningen. Mange av pasientene våre
er eldre mennesker som skal behandles for
flere lidelser samtidig. Hvis retningslinjene
for de respektive lidelsene skal oppfylles, blir
det mange medikamenter, interaksjoner og
bivirkningspolitikk. Da kan vi som leger
bli nødt til å si at nok er nok, og ikke følge
retningslinjene fullt ut.
– Som leger må vi bruke skjønn og fagkunnskap, også i møte med retningslinjene,
sier Landmark. – Vi behandler mer aggressivt for å nå retningslinjemålene om pasienten er en 30 år gammel diabetiker, enn
om det er en 85-åring, sier han. ■

Vil ha bedre merking av virkestoffer
PER HELGE SEGLSTEN

En av legenes største frustrasjoner i arbeidet
med å følge behandlingsretningslinjene er at
pasienten ofte ikke får preparatene på resepten,
når de kommer på apoteket, forteller NielsErik Landmark ved Din Lege.
– De får som regel et synonympreparat, og
ofte er det ikke samme preparatet fra gang til
gang. Konsekvensen er i verste fall at pasienten
ikke tar alle medisinene, eller tar dobbel dose,
sier Landmark.
Medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i
Legemiddelverket er klar over problemet.
– Vi vet at synonympreparater kan skape

forvirring hos en del pasienter. Samtidig
er dette en viktig del av norsk legemiddel
politikk, og gir innsparinger på halvannen til
to milliarder kroner i året. I Legemiddelverket
har vi jobbet med å i større grad gå over til
virkestoff-forskriving, altså at legene skriver ut
medisiner etter hva de inneholder, og bedre
merking av medisinene, for eksempel ved at
virkestoffet blir trykket tydelig på samme plass
på alle pakninger.
– Er det mulig å få til regler som regulerer
dette på samme måte som man har fått til med
sigarettpakninger?
– Problemet med legemiddelpakninger er
at det ligger under et europeisk regelverk, og

å forandre på europeiske regelverk kan ta
lang tid, sier Madsen. – Her er det jo også
motkrefter: Legemiddelindustrien vil mye
heller ha merkenavnet sitt fremhevet. Så det
er nok et langt lerret å bleke, tror han.
– Selv om det ikke er satt i gang noe konkret
arbeid for å bedre medisinmerkingen, føler vi
at det er økende oppmerksomhet rundt dette
i EU, sier Madsen.
Er det en gyldig medisinsk grunn for det,
eller pasienten ikke er i stand til å holde
orden på medisinene sine, kan legen reservere mot bytte av preparater. Ifølge Apotekerforeningen skjer dette ved ca. 16 prosent av
medisinutskrivingene. ■
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– Retningslinjene
må være realistiske

Stress ned!

Steinar Madsen sitter i arbeidsgruppen som har lagt fram de nye retningslinjene for
individuell primærforebygging av hjerte- og karsykdommer. Han advarer mot å lage
retningslinjer med uoppnåelige behandlingsmål, selv om fersk forskning hevder
det er mye å hente på å senke blodtrykksgrensene fra dagens 140/90.
PER HELGE SEGLSTEN

– Hvis det settes opp mål som er veldig vanskelige å oppnå for store pasientgrupper, kan
det skapes en mistillit mellom pasient og lege,
der pasienten mener legen er ikke dyktig nok,
eller legen mistenker pasienten for ikke å følge
opp behandlingen, sier Steinar Madsen som
er medisinsk fagdirektør i Legemiddelverket.
– Sliter man med å oppnå behand
lingsmålet vil det også fort oppstå et stort
ekstraforbruk av helseressurser, for eksempel
stadige kontroller, legger han til.
Ikke sammenliknbare pasienter. Madsen
understreker samtidig at pasientene i kliniske
forskningsstudier ikke likner på pasientene
som kommer til norske legekontorer.
– Kliniske studier har utvalgte pasienter som
følges opp på en helt annen måte enn pasienter
på en vanlig klinikk. De er som oftest mindre
syke med mindre legemiddelbruk enn den
typiske blodtrykkspasienten. Mange av disse
pasientene er eldre og bruker flere medisiner,
med større risiko for bivirkninger.
– Om vi hadde satt målet for blodtrykksbehandlingen til under 130 mm Hg, ville vi
trolig vunnet noe på mortalitet, men vi ville
tapt masse på kompleksiteten av behandlingen, og retningslinjene ville ikke fungert i det
daglige på legekontorene, sier Madsen, som
trekker fram at målet har vært å lage enkle,
gode og anvendelige regler som passer for
behandlingen av de store gruppene pasienter.
– Det er det allmennlegene etterspør, og det
er jo for dem retningslinjene lages, sier han.
Grundig diskusjon. Madsen sier at medlemmene i arbeidsgruppen også har gjennomgått studiene som har argumentert for
å redusere blodtrykksmålet.
– Vi har hatt en grundig diskusjon, men
ingen mener at vi skal forandre intervensjons
grensen. Vi har enkle retningslinjer i Norge,
som vi har anbefalt å videreføre: Ved systolisk blodtrykk over 160 anbefales medikamentell behandling, Ved 140-160 kan man
diskutere det, og har man under 140/90,
behandler man som hovedregel ikke med
medikamenter.
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– Vi har hatt en grundig diskusjon, men ingen
mener at vi skal forandre intervensjonsgrensen.
Vi har enkle retningslinjer i Norge, som vi har
anbefalt å videreføre, sier Steinar Madsen,
medisinsk fagdirektør i Legemiddelverket.

– Så kommer det store spørsmålet: Hvilket
måltrykk skal man satse på å ta trykket ned til
hvis man har en pasient med 150-60 i blodtrykk? Tre grenser er blitt diskutert: 140 for
vanlige pasienter, og 135/130 for diabetikere.
Det er rundt disse tallene debatten har gått,
og etter en helhetsvurdering har vi landet på
å beholde måltallet for intervensjon på 140.
Hvis vi tar alle forhold i betraktning, mener
jeg den løsningen vi er kommet fram til, er
den beste. Det betyr jo ikke at man ikke kan
behandles til et blodtrykk under 140/90 –
noen pasienter kommer jo under dette bare
med enkel behandling. Men man kan jo ikke
sette en 95-åring på fire forskjellige medikamenter for å få ham under 130.
Støtte på legekontoret. – Men i dag er det jo
slik at ny forskning spres raskt på nettet og i dags
pressen. Risikerer man ikke bare at pasienter går
til en annen lege hvis de ikke får behandling i
tråd med forskningen de har lest om?
– Nei, jeg tror egentlig det motsatte som
skjer. Det vil alltid komme studier med resultater som er motstridende i forhold til dagens
praksis. Og selv om alle forskere trekker fram
sin studie som noe nytt og flott, er jo ikke

det som legges fram alltid banebrytende. Noe
er faktisk tull, noe er ikke så nytt, og noe
forskning er det for tidlig å trekke entydige
konklusjoner av. I slike tilfeller vil pasientens
lege kunne vise til en konkret veiledning som
helsemyndighetene står bak.
– I hvor stor grad følges retningslinjene av
legene? Mange av oss har vel for eksempel
opplevd at retningslinjene for hvordan blodtrykk
skal måles, kan virke grundigere enn det man
opplever på legekontoret?
– Det er i utgangspunktet viktig at retningslinjene følges, for å oppnå enhetlig og
god behandling. Og avvik fra behandlingen
skal være godt begrunnet. Når det gjelder din
erfaring med blodtrykksmålinger, så har du
kanskje aldri hatt blodtrykk over 130/80?
Det er jo unødvendig å måle flere ganger
hvis den første målingen viser at blodtrykket
er helt topp.
– Når det er sagt, er jeg helt enig i at i
mange situasjoner følges ikke retningslinjene
til punkt og prikke. Noe av det skyldes at en
del retningslinjer som er laget opp gjennom
årene, ikke er brukbare i praktisk medisin.
En tilbakemelding vi får, er at retningslinjer
ikke er spesifikke nok. For eksempel når det
ramses opp flere medikamenter som skal
brukes i en behandling, men det ikke står
noe om hvilket medikament som skal brukes
først. Dette er et generelt problem, og ikke
noe som bare gjelder blodtrykksbehandling.
Vil trolig stå i mange år. Tidligere var
det Norsk selskap for allmenmedisin som
laget retningslinjene, og de hadde i sin tid
en glidende blodtrykksgrense som økte
med aldreren. Dette ble endret i 2009.
– Retningslinjene ble forenklet på dette
området, og alle leger i dag bør huske
140/90, sier Madsen, som ikke tror at nye
medisiner vil bety vesentlig bedre behand
lingsresultater: – Så jeg tror retningslinjene
vil være uforandret i flere år fremover.
Forslaget til nye nasjonale faglige retnings
linjer for individuell primærforebygging av
hjerte- og karsykdommer er nå på intern
høring i Helsedirektoratet. De vil så sendes
på ekstern høring, før de sannsynligvis blir
lagt fram like over sommeren. ■

Monica Guldbrandsen.

ASLAUG OLETTE KLAUSEN
Monica Gulbrandsen, eller «PT Monica»,
er sykepleier, men er nå personlig trener
og eier treningsprogrammet Tren for
livet.
– Jeg jobber forebyggende med stort
sett friske mennesker som har en hektisk
og mer eller mindre stressende livsstil,
med for eksempel mye arbeid, forteller
hun.
Målet på hennes treninger er stress
reduksjon. I tillegg kommer det fore-

byggende i å oppleve mestringsfølelse
og trene til en sterkere og sunnere kropp.
– Jeg forteller ikke hvor bra trening er
for å senke blodtrykket. Jeg snakker bare
generelt – og entusiastisk – om hvor bra
det er for helsen, å holde formen for å
kunne yte maksimalt i hverdagslivet, og
for å ha det bra. Jeg bruker enkle motivasjonssetninger, og gjør det lite kompli
sert.
– Det jeg ellers snakker om er hvor
viktig det er å være ute i naturen. Særlig i forhold til stress. På en halvtime er

mye gjort. Det er min fanesak: Å få folk
ut i marka. Og opp av sofaen. Det er ikke
nødvendig å begynne å trene på egen
hånd først, sånn som mange gjør. Da
stopper det ofte opp. I gruppetreningene
vil vi ha med alle typer mennesker.
– Har du vært i kontakt med noen leger
i forbindelse med det dine treningsgrupper, for eksempel om grønn resept?
– Nei. Jeg har tenkt på det, men jeg har
hørt av veldig mange at det er en lang
prosess og vanskelig å få til. Så jeg har
foreløpig ikke tatt kontakt. ■

– Leger må følge opp treningsråd!
Fysisk aktivitet har en rekke gunstige helse-effekter, inklusivt blodtrykksreduksjon. Men legeråd
om en sunnere livsstil må følges opp i senere konsultasjoner, i følge tidligere toppidrettslege.
ASLAUG OLETTE KLAUSEN

Og når alt kommer til alt er flaks den viktigste enkeltfaktoren for et langt liv. – Alle eldre
kan, og bør, være i fysisk aktivitet. Det butter imidlertid for mange eldre når man sier å
«trene». Men å trene betyr egentlig at man øver
til noe man har lyst til å oppnå, sier tidligere
toppidrettslege Thor-Øistein Endsjø (80). Nå
er han pensjonist, coach for senior treningsgrupper og medforfatter for boka «Trening for
oss over 60», som utkommer i januar.
Endsjø mener at den viktigste effekten av
trening for eldre er å kunne opprettholde et
aktivt liv. En aktiv livsstil øker også sannsynligheten for at et noe lengre liv og en senere
debut av aldersrelaterte sykdommer. – Tar jeg
din venn på 70 år med på en gåtur vil blodtrykket gå opp under gåturen. Det første døgnet etter at du har hatt en slik fysisk aktivitet
er blodtrykket lavere enn ellers. Ved å være i
aktivitet hver dag vil man i løpet av 4 til 6
måneder få et stabilt redusert blodtrykk.
Mange kan bruke mindre medisiner, og noen

kan slutte helt, sier han. Men den blodtrykkssenkende effekten forsvinner etter 10-12 dagers inaktivitet
Rimelig aktivitet. Mange føler seg mye bedre
eller går ned i vekt etter det han omtaler som
«rimelig fysisk aktivitet».
– Hva er rimelig fysisk aktivitet?
– Det handler om intensitet. Intensitet er
avhengig av hvilket utgangspunkt du har,
så om du går eller løper 45-60 minutter om
dagen, og intensiteten er fra 50-80 prosent av
hva du orker, ser det ut til å være optimalt. Blir
man andpusten er det greit, går man i en bakke
og det er tungt å snakke, er det også greit.
– Like bra som å gå den lange turen er det å
være i intens aktivitet 10-15 min. flere ganger
om dagen. Ved høyt blodtrykk har det også
vist seg at systematisk styrketrening som øker
muskelvolumet også reduserer blodtrykket.
Følg opp råd. For å komme i gang er det viktig
med rådgiving og å følge opp rådene.
– Dette gjelder også fastleger og allmenn-

leger. Du kan ikke bare si at pasienten har
høyt blodtrykk og må trene, men følge opp
med nye samtaler og spørre hvordan treningen
føles, om belastningen oppleves som riktig, og
om det gjør godt.
Endsjøs inntrykk er at det er veldig varierende i hvilken grad legene faktisk følger opp
sine pasienter godt nok. Noe handler om hvor
mange pasienter legen har, noe om legens egne
interesser. Endsjø er helt overbevist om at en
lege som selv trener oftere vil følge opp sine
pasienter som trener, og få flere til å trene.
– Legen må ikke definere hvordan pasienten
skal trene. Hvis jeg som lege sier at du skal
gjøre dét og dét, og du ikke vil, faller rådene
på steingrunn. Du må i samtalen finne frem
til noe pasienten har lyst til å gjøre.
Til slutt poengterer han at: – Selv om
du trener og har en aktiv livsstil, kan ingen
love deg et langt liv, om enn sannsynligheten
øker. Det vi kan love er at du kan være aktiv
og ha det bedre den tiden du lever. Tross
alt er den viktigste enkeltfaktoren som betyr
noe for et langt liv flaks. ■
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BOKMELDING:

KRONIKK:

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

Fine minibiografiar om norske naturvitskapsfolk
som nysgjerrige unge vil ha glede av
Denne boka er bygd opp av elleve minibiografiar om norske kvinner og menn som har
sett spor etter seg i medisinsk og naturvit
skapleg forsking. Forfattaren er kjemikar og
arbeider som universitetslektor i naturfag ved
NTNU. Ho har også vore vitskapsjournalist i
NRK. Dei korte tekstane viser godt at forfattaren likar seg i rolla som formidlar av natur
fagstoff. Tekstane flyt lett. Språket er presist
utan å vere tungt. Eg vil trur at sjølv folk som
tykkjer at lesing av nynorsktekstar stundom
kan gå litt tregt, fort vil gløyme målforma ved
lesinga av denne boka.
Sjølv om tittelen på boka kan tolkast ganske
vidt, kjem det tydleg fram i forordet at for
fattaren brenn for å auke interessa for natur
faglege emne i den norske skulen. Gjennom
å fortelje om vitskapleg nybrottsarbeid og
folka bak dette, ønskjer ho å spreie kunnskap
om eit fagfelt som ho, og mange med henne,
meiner at har vore nedprioritert både i skulen og den allmenne samfunnsdebatten. Ho
definerer ikkje målgruppa si, men eg vil tru
at dei mest aktuelle lesarane er ungdom i dei
høgare trinna i grunnskulen og det første året
i vidaregåande skule.
Men, for alt i verda, eg må seie at eg hadde
utbytte av lesinga sjølv også. Gerhard
Armauer Hansen visste eg jo sjølvsagt om
frå før. Men minibiografien om han får
veldig fint fram spenninga mellom kunn
skapstørsten og dei etiske utfordringane han

ein skal kunne seie at ein mikroorganisme er
årsak til ein gitt sjukdom.
Tilsvarande ser vi i teksten om kjemikaren
Odd Hassel. Under krigen valde han å publi
sere funna sine på norsk i staden for på tysk,
noko som ikkje var umiddelbart karriere
fremjande! Men han fekk no likevel Nobelprisen i kjemi i 1969. Av unge forskarar har
Gro Amdam, May-Britt Moser, Edvard Moser
og Sven Wedemeyer kome med. Nettopp
historiene dei har å fortelje, kan godt vise unge
i dag at det ligg mykje nye kunnskap framfor
folk som er nysgjerrige og som ønskjer å leite.
Verda er så visst ikkje ferdig utforska.

EIKESETH, UNNI
NORSKE FORSKINGSBRAGDER.
Vitskaplege oppdagingar gjennom
150 år.
Oslo: Det Norske Samlaget, 2016.
217 s, ill. NOK 299,ISBN 9788252186703

møtte i arbeidet sitt. Og ikkje hugsa eg at
Jacob Henle var den som først omtala det
som vi seinare kjenner som Kochs postulat;
eit sett av kriteria som må vere oppfylt for at
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i papirutgaven.
Av hensyn til reklameregler,
er denne tatt ut av den
elektroniske utgaven.

Forfattaren gjer godt greie for arbeidsmetode
og kjeldebruk. Forteljargrepa er gode, og ho
maktar å bruke personlege data på ein nøktern måte inn i utviklinga av den vitskaplege
forteljinga. Tekstane gir fin innsikt i vitskapleg
observasjonsevne og metodebruk, samstundes
som dei viser korleis eit liv i vitskapens teneste
kan arte seg.
Boka bør vere eit godt val som sommarlesing for ein naturfaginteressert ungdom
som ikkje er fullstendig hekta på nettbrett.
Lesinga vil også gi litt ekstra øving i nynorsk
for dei som slit med sidemålet. Og for oss som
har nynorsk som hovudmål, er det jo berre
nydeleg å sjå kor godt denne målforma lar seg
bruke også i naturfag og medisin. Slett ikkje
alle veit eller trur det. ■

Er pasientforeninger
alltid pasientenes forening?
Pasientene kan tape på at deres pasientforening er lite representativ, har et avvikende syn på sykdom,
eller har bindinger til kommersielle interesser, skriver Preben Aavitsland.

D

diagnostikk og behandling, og som også
lager spørreundersøkelser. I dette universet
får mange diagnosen «flåttsyk» ved hjelp
av udugelige tester eller alternative legers
blikk. Det fikk ikke avisleserne vite.
Kan det være at foreningen forvirrer pasienter og hemmer faglig utvikling ved å fremme
et så avvikende syn på «flåttsykdommer»?

e beste pasientforeningene støtter pasientene, opplyser publikum, påvirker politikken,
samler penger til forskning og
gir brukernes syn på forskning og kvalitetsforbedring for å skape den «pasientenes
helsetjeneste» som regjeringen har bedt om i
stortingsmeldingene om primærhelsetjenesten
og sykehusene og i HelseOmsorg21-strategien.
Når makt flyttes fra myndigheter, helsetjenes
ten og forskningssystemet til pasientforeningene, må de tåle kritiske spørsmål fra
journalister og forskere:
Hvor stor andel av de
•Representativitet:
aktuelle pasientene er med i foreningen,

og finnes demografiske eller sosioøkonomiske skjevheter? Hvordan er foreningens
demokratiske ordninger og økonomi?

Har foreningen et helhetlig og
•Ideologi:
medisinsk anerkjent syn på sykdommens
etiologi, diagnostikk og behandling?
Har foreningen et medisinsk fagråd med
innsikt i sykdommen?

Hvilke avtaler har foreningen
•Bindinger:
med legemiddelfirmaer og andre firmaer?
Hvilke forretninger driver foreningen selv
og dens tillitsvalgte?

Dårlige svar kan svekke troverdigheten og
påvirke samhandlingen mellom pasienter
og helsetjenesten. Allerede har vi sett flere
utfordrende situasjoner:
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
(LHL), en stor og viktig organisasjon med en
stolt historie, har en avtale med Novartis om
å markere den internasjonale hjertesviktdagen
med en konferanse i mai hvert år. Et PR-firma
hjelper til. På årets konferanse tok en politiker
til orde for et pakkeforløp for hjertesvikt,
og LHL-lederen slo et slag for Novartis’ nye
legemiddel. Opplegget kan synes som et vinnvinn-opplegg der LHL får oppmerksomhet
om sin pasientgruppe og kanskje noen

PREBEN AAVITSLAND, professor i samfunnsmedisin, Universitetet i Oslo; leder for Epidemi
og smittevernlege i Arendal kommune

midler til driften, og Novartis får større salg.
Det er ikke like opplagt at det er en seier for
pasientene at deres forening binder seg så nært
til et legemiddelfirma.
Aftenposten fortalte nylig at «mange flåttpasienter opplever at de ikke blir tatt på alvor av
helsevesenet». Opplysningene kom fra en
spørreundersøkelse i regi av NorVect, én av
fire-fem norske foreninger for «flåttsyke»,
altså pasienter som tilskriver sine ulike plager
et flåttbitt. Undersøkelsen var markedsført på
foreningens hjemmesider og på Facebooksider
og andre steder der disse pasientene møtes.
Avisen fortalte ikke at NorVects ideo
logi stammer fra den amerikanske Lyme-
bevegel
sen som har utviklet helt egne
tanker om smittemåter, sykdomsbilder,

«Når makt flyttes fra
myndigheter, helsetjenesten og forsknings
systemet til pasientforeningene, må de tåle
kritiske spørsmål fra
journalister og forskere.»

Kronisk trøtthetssyndrom, eller myalgisk
encefalopati (ME), betegner én eller flere
sykdommer med variert sykdombilde og lite
kjent etiologi. Noen pasienter blir helt friske
etter å ha lært litt om hjernens virkemåte
og mental selvhjelp. Andre lider i årevis og
håper på et revolusjonerende legemiddel.
ME-foreningen organiserer noen av disse
pasientene og har et klart syn på ME som en
nevrologisk sykdom som krever legemiddel
behandling. Foreningens medisinske fagråd
er lite representativt for dem som behandler
disse pasientene i helsetjenesten. Foreningen
kjemper sterkt for dette synet og mot andre
syn. For eksempel har foreningen påvirket
Helsedirektoratets faglige retningslinjer,
trakassert en lege som fremmet et syn som
foreningen er uenig i, påvirket en offentlig
helsetjeneste til å avlyse et foredrag om mental
trening, påvirket helseministeren til å bevilge
penger til én bestemt studie, og arrangert en
spørreundersøkelse for å få oppmerksomhet
om hvordan sykdommen egentlig er. En sterk
«vi mot dem»-holdning kjennetegner også
nettsamfunn for disse pasientene.
Kan det være at foreningen støter fra seg
pasienter som har et annet syn på sykdommens natur, og som har blitt bedre eller
friske ved hjelp av mentale teknikker?
Det er lett å slutte seg til målet om en
«pasientenes helsetjeneste», og da må pasientene høres i forskning og tjenesteutforming. Men hva om pasientene representeres
av pasientforeninger som ikke er representative for hele pasientgruppa, som har et
avvikende syn på sykdommens natur, eller
som har bindinger til legemiddelfirmaer? ■

VIL DU SKRIVE KRONIKK? Den skal være på 4500 tegn med mellomrom og leveres med portrett av forfatteren.
Kommentar/leserinnlegg skal være på 2500 tegn. Ta kontakt med redaktør Per Helge Måseide (se kolofon s. 3).
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Redd, syk og feit
I risikosamfunnet blir helseproblemer blåst opp til «epidemier»,
og selv om vi ikke er mer utsatt for farer enn tidligere. Fedme-epidemien
er et slikt eksempel, skriver Lars Fr. Svendsen.

V

I risikosamfunnet er vi slett ikke mer utsatt for
farer enn tidligere. Imidlertid har vi en større
bevissthet om risiko. Den offentlige samtalen
i det senmoderne samfunnet gjennomsyres
av en alarmisme hvor så å si alt betraktes i et
risikoperspektiv. Det er også slående hvor hyppig epidemibegrepet forekommer. Nær sagt
ethvert helseproblem som får et visst omfang
i befolkningen blir omtalt som en «epidemi».

«Alarmerende påstander
om at en så-og-så stor del
befolkningen nå lider av
overvekt eller fedme er
villedende.»
Folks risikopersepsjon blir i stor utstrekning
formet av deres konsum av massemedier. Det
har vært en sterk økning i antall forekomster
av ord som «frykt» og «risiko» i avisene de
siste tiårene. Folk blir mer engstelige av sitt
konsum av massemedier. For eksempel er det
dokumentert at folk som ser mye på tv er mer
tilbøyelige enn andre til å oppfatte sitt nabolag
som utrygt, tro at kriminaliteten øker og at de
er i fare. Nyheter er også underholdning som
skal være engasjerende, og derfor forsøker man
ofte å etablere en relasjon mellom mediekonsumenten og nyheten som formidles. Det finnes
til enhver tid en rekke farer som kan tjene
som utgangspunkt for presseoppslag, men
det er ingen klar forbindelse mellom mengden oppmerksomhet et fenomen vies i masse
mediene og den reelle faren fenomenet utgjør.
Ikke minst er helserisiko et takknemlig
fenomen for massemediene. Vår forhold til
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i engster oss stadig mer for det
meste, til tross for at vi lever
under historiens beste betingelser,
aldri har levd lenger, aldri har vært
mindre syke, og, når vi først er syke, har større
muligheter enn noensinne til å få effektiv
behandling. Vi har ikke et dagligliv som kretser rundt kampen for overhodet å overleve, og
har en materiell velstand uten historisk side
stykke. Likevel oppfattes det senmoderne livet
som særlig utsatt.

LARS FR. SVENDSEN er forfatter og professor
i filosofi ved Universitetet i Bergen. Essayet er
en omarbeidet versjon av et foredrag han holdt
ved De nordiske mediedager i Bergen i mai.

egen helse har gjennomgått store endringer,
hvor sykdommer har karakteren mer av å være
permanente trusler mer enn noe som rammer
oss fra tid til annen og med en begynnelse og
en slutt. Disse permanente truslene minnes vi
daglig om i massemediene, som forteller oss
om hvilke risikosignaler tilsynelatende uskyldige symptomer kan være. Hele livet betraktes
i sykdommens perspektiv, redusert til en kronisk kamp mot lidelser som mest sannsynlig
aldri vil ramme de fleste av oss.
Når vi ikke bekjemper sykdommer direkte,
skal vi bekjempe risikofaktorer for sykdom.
Her har ikke minst overvekt og fedme stått
sentralt. Strengt tatt finner man advarsler
mot en kommende fedmeepidemi i hvert
fall ett århundre tilbake i tid, men det er ved
årtusenskiftet at debatten skyter fart og at det
blir en utbredt oppfatning at overvekt og fedme
utgjør en helserisiko av særlig stor betydning.
Det rapporteres stadig at fedmekurvene peker
oppover, men gjør de det? En økning har
utvilsomt funnet sted siden 1970-tallet. Hvis
vi velger et kortere tidsperspektiv, for eksempel utviklingen siden Levekårsundersøkelsen i
2008, finner vi ingen økning frem til levekårs
undersøkelsen 2012. Barnevektstudien viste
ingen økning fra 2008 til 2012, og heller ingen
økning fra 2012 til 2015. Vi kan også se på
gjennomsnittlig fødselsvekt, som etter å ha økt
mellom 1990 og 2000 nå er tilbake like over
nivået i 1990. BMI-økningen ser ut til å ha flatet ut. «Epidemien» er etter alt å dømme forbi.

BMI

KATEGORI

18,5 – 24,9
25 – 29,9
30 – 34,9
35 – 39,9
40 og over

Normal vekt
Overvekt
Fedme klasse I
Fedme klasse II
Fedme klasse III
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ESSAY:

Hvis vi simpelthen har stabilisert oss på et farlig høyt nivå, kan det likevel være god grunn
til å rope varsko. Så hvor stort er problemet?
De fleste store metastudiene plasserer lavest
dødelighet klart innenfor overvektskategorien.
De gir oss ikke grunn til å anta at overvektige er utsatt for signifikant høyere risiko
enn normalvektige. Tvert imot kan vi hevde
at den delen av befolkningen som har fått
en vektøkning og beveget seg fra kategorien
normalvektig til overvektig statistisk har økt
sin levealder noe. Sett under ett gir fedme i
praktisk talt alle studier høyere dødelighet
enn normalvekt og overvekt, men hvis man
differensierer mellom fedme klasse I, klasse
II og klasse III, viser dette seg å gjelde entydig bare for klasse II og III, mens resultatene
spriker mer for fedme klasse I.
Nylig ble det publisert en studie i British
Medical Journal som hevder at de normalvektige likevel har lavest dødelighet. Selv om vi
legger til grunn denne studiens funn, er det
ingen grunn til å slå alarm. Det avgjørende
er selvsagt hvor mye høyere risiko det er snakk
om. Studien tilsier at en økning på hele 5
BMI-enheter gir en økning i relativ risiko på
ca. 1.2. Det er mildt sagt beskjedent. Ved bare
å rapportere at overvekt ifølge denne studien
gir økt risiko for å dø, skaper man et inntrykk
av det er langt farligere enn hva det faktisk er.
For øvrig kom det uken etter en annen studie
i Journal of the American Medical Association,
som igjen plasserer lavest dødelighet midt i
overvektsgruppen.
Alarmerende påstander om at en så-og-så
stor del befolkningen nå lider av overvekt eller
fedme er villedende. Å slå sammen overvekt og
fedme på en slik måte når gruppene har så ulik
helserisiko, gir et feilaktig bilde av hva slags

«Den politiske
normalismen er i øye
blikket en større trussel
mot borgeres frihet og
lykke enn den politiske
ekstremismen.»

folkehelserisiko overvekt og fedme representerer. Det er som å slå sammen en gruppe med
kronisk migrene og gruppe med litt hodepine
nå og da, som om de var ensartede, og deretter si at vi står overfor et enormt folkehelseproblem siden hundre prosent av den norske
befolkningen lider av migrene eller har lett
hodepine fra tid til annen.
Diskusjonen om hva som er det absolutt
laveste punktet på kurven for BMI og
dødelighet har mer akademisk enn politisk interesse. Hvorvidt det optimale er en
BMI på 23 eller 27 er temmelig irrelevant

for den enkelte borgers helserisikobilde.
Vi må heller rette blikket med dem som
er i reell fare, og da må vi opp i fedmekategoriene. Fortrinnsvis klasse II og III,
som omfatter 2 prosent av befolkningen.
Resten av befolkningen kan i grunnen få
være i fred. Medisinen kan alltids fortelle
deg at du statistisk vil leve noen år færre
eller flere avhengig av hva slags kosthold og
kroppsvekt du har, men den kan ikke fortelle deg om ett slags liv er bedre enn et annet.
Dette er av betydning fordi folks forståelse
av hvilke trusler eller utfordringer vi har som

samfunn og individer legger føringer på hvilke
politiske løsninger vi vil akseptere eller til og
med kreve. Det liberale demokratiet hviler
på en forutsetning om at borgerne skal fatte
frie og fortrinnsvis informerte valg om hva
slags liv de skal leve og om hvordan samfunnet bør organiseres. Da er det også en forutsetning at de presenteres for et noenlunde
etterrettelig bilde av hvordan det er stilt.
Normalitetsrommet krymper stadig, og den
politiske normalismen er i øyeblikket en større
trussel mot borgeres frihet og lykke enn den
politiske ekstremismen. ■

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

FRA FORENINGEN:

Styrets beretning om Oslo legeforenings virksomhet i tiden 1. januar til 31. desember 2015:

LED EREN

St yr et
LEDER
Kristin H. Hovland
400 06 400
Skanska Norge AS
kristin.hovland@skanska.no
NESTLEDER
Aasmund Bredeli, Of
22 11 80 80
Oslo universitetssykehus
aasmund.magnus.bredeli@ous-hf.no
Recep Øzeke
22 89 40 00
Oslo universitetssykehus, Aker
recep.ozeke@ous-hf.no
Kari Løhne	 
Oslo universitetssykehus
kari.lohne@ous-hf.no

22 11 80 80

Gunnar Frode Olsen, Af
22 76 33 60
Kantarellen legesenter
gunnar.olsen@kantarellen.nhn.no
Henning Økland, Ylf
Oslo universitetssykehus

02770

Marit Kamøy, LSA
23 47 40 72
Bydel Sagene
marit.kamoy@bsa.oslo.kommune.no
Even Holt, PSL
Moloklinikken
eveho@online.no

900 56 250

Jose Hernan Alfonso, Namf
alfonso@stami.no
Emma Lengle, Nmf, student UiO
emmalengle@yahoo.com
SEKRETARIAT
Unni Brøter
23 10 92 40
Oslo legeforening
unni.broter@legeforeningen.no
Anita Ingebrigtsen
23 10 92 42
Oslo legeforening
anita.ingebrigtsen@legeforeningen.no
KURSKOMITÉ
Reidar Johansen
22 95 55 90
leder
Majorstukrysset legegruppe
reidar@doctor.com
HELSETJENSETER FOR LEGER
Linda Elise Grønvold
Avdelingsrådgiver
Kjelsås legesenter  
22 34 82 00
lindaelisegronvold@hotmail.com
Gro Bjartveit
Frysja legekontor  
Avdelingsrådgiver
grobjar@gmail.com

Gjennomslag for
menneskerettigheter
«Vårens vakreste eventyr» har en av
dirigentene kalt landsstyremøtet til Legeforeningen.
I hvert fall samlet 145 delegater og
flere medlemmer seg på Soria Moria
noen dager siste uken i mai. Fem av
Oslo-styrets medlemmer var delegater for
henholdsvis Oslo legeforening, Overlegeforeningen og Yngre legers forening.
Oslo legeforening fikk inn en sak nr.
20 på landsstyremøtet – følgende resolu
sjon ble vedtatt ved akklamasjon:
Legeforeningen ser med stor uro på unø
dig lidelse som skapes gjennom håndter
ingen av migrasjonsstrømmene etter de
siste års humanitære katastrofer.
Respekt og medmenneskelighet er svært
viktig for å ivareta god psykisk og soma
tisk helse. Dette gjelder uansett etnisitet,
kulturell bakgrunn, religion, kjønn eller
legning.
Legeforeningen støtter Den internas
jonale sammenslutningen av lege
foreninger sin resolusjon fra april 2016,
som påpeker legers plikt til å sikre
adekvat medisinsk behandling uavhen
gig av sivil eller politisk status hos
pasienten.
Legeforeningen forventer at menneske
rettighetskonvensjonen og barnekonven
sjonen etterleves i møte med flyktninger
og andre mennesker i nød.
Flere saker som er viktige for arbeidsforholdene våre fremover, var oppe til
diskusjon. I skrivende stund er forhand
lingene med Spekter brutt pga uenighet
om arbeidstid og vaktfritak for gravide.
Landsstyret vedtok en resolusjon fremmet
av Ylf om vaktfritak i siste trimester for
gravide. Rettigheter som er opparbeidet
over flere år, ser vi nå blir forsøkt fjernet.
Det er bekymringsfullt.

region, uansett hvilket alternativ som blir
valgt, og styret vil følge med i prosessen
og gi innspill der vi mener det er behov.

«Rettigheter som er
opparbeidet over flere
år, ser vi nå blir forsøkt
fjernet.»
Oslo legeforening arrangerte møte i april
på Litteraturhuset om Kapasitetsutfordringer
i Oslo og Akershus sykehusområder. Der sa
adm. dir. Erikstein ved Ous at han vil anbefale Helse Sør-Øst å starte utbyggingen av
Aker tidlig, og at utbyggingen skal samordnes med Oslo kommunes storbylegevakt.
Slik jeg har oppfattet det, er Oslo kommune klare til å starte arbeidet med å flytte
storbylegevakten til Aker nå. Erikstein ville
ikke si høyt at Aker skulle prioriteres først,
men vi håper det blir resultatet når Helse
Sør-Øst skal ha saken oppe til behandling i
styremøte 16. juni. Oslo by vokser fort, og
det er viktig å få et lokalsykehus på plass for
en stor del av Oslos befolkning.
Styret sendte i vinter innspill til sentral
styret om at Legeforeningen i alle sine
arrangementer hvor det blir servert alkohol også har gode, alkoholfrie alternativer
som serveres samtidig. Les mer om dette i
Tidsskriftet nr 8.

KRISTIN
H. HOVLAND,
leder Oslo
legeforening

22 10 62 10

Oslo legeforening er en lokalforening
i Den norske legeforening.
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Styret med vara i perioden 1. januar til 31. august 2015.
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Jon Magnussen oppsummerte rapporten
han og medarbeidere har utarbeidet for
Legeforeningen: Mellom politikk og
administrasjon. Organisering av spesialist
helsetjenesten i Norge. Det kom ingen
fasitsvar – men tydeliggjøring av hva
som kjennetegner en god modell; valget mellom politikk og administrasjon,
og forskjellige typer beslutninger. Vi kan
vel regne med at det blir endringer i vår

Safety moment: Pass på at propan-flasken
ikke står under grillen når du griller i sommer; fett kan renne ned på slangen. Når
det blir varmt kan ventilen slippe ut propan som hvis det antenner kan gi stikkflammer. Kommer flammene borti fett vil det
brenne mer. Og gassflasker skal transporteres stående slik at ikke sikkerhetsventilen
settes ut av spill.
God sommer ønskes dere alle!

Leder
Svein Aarseth
Fritt valgte representanter:
Recep Øzeke
Pernille Bruusgaard

Legeforeningens representant til ressursgruppe
for Helsesenteret for papirløse innvandrere:
Svein Aarseth.

Vara til fritt valgte:
Sigrid Aune de Rodez Benavent

Representanter fra yrkesforeningene:
1. vara
2. vara
Af
Bjørn Sletvold
Tove Gridset		
Namf
Kristin H. Hovland nestleder
Jose Hernan Alfonso
Morten Wærsted
LSA
Marit Kamøy
Tore W. Steen
Ole Kristian Furulund
LVS
Har ikke oppnevnt representant til styret i denne perioden
Of
Aasmund Bredeli
Christian Grimsgaard
PSL
Even Holt
Geir Slapø
Anne Christine Østrem
Ylf
Christer Mjåset
Marius Myrstad
f.o.m. 1. august 2014
Representant fra Norsk medisinstudentforening:
Vivian S. Amundsen
Pallavi Puri
f.o.m. 01.08.2014
Observatør:

Per Helge Måseide, redaktør Journalen

Sekretariat:

Unni Brøter
Anita Ingebrigtsen

Vara til fritt valgte:
Jasna Ribic
Ailin Harlem

Representanter for yrkesforeningene:
Af
Gunnar Frode Olsen
Namf
Jose Hernan Alfonso
LSA
Marit Kamøy
OF
Aasmund Bredeli, nestleder
PSL
Even Holt
Ylf
Anne Bethke

1. vara
Nadia Shaukat
Morten Wærsted
Tore W. Steen
Christian Grimsgaard
Geir Slapø
Maria Vistnes

Legeforeningens regionsutvalg Sør-Øst:
Kristin Hovland, er medlem av regionsutvalget.
Aasmund Bredeli fra Of, Anne Bethke fra Ylf, Marit
Kamøy fra LSA og Emma Lengle fra Nmf er også
representanter i Regionsutvalget.
Representant i Samarbeidsutvalget Oslo kommune
og Helse Sørøst: Marit Kamøy.
Representant i arbeidsgruppe om bydelsoverlegefunksjonen: Har ikke vært i funksjon i 2015.

2. vara
Benedicte BerleBroch
Anne Christine Østrem

Representanter for Norsk medisinstudentforening
Nmf
Emma Lengle
Line Stensland
Observatør:

Per Helge Måseide, redaktør i Journalen

Sekretariat:

Unni Brøter
Anita Ingebrigtsen

Landsstyrerepresentanter f.o.m. 1. september 2015
Kristin Hovland
Recep Øzeke
Marit Kamøy
Varamedlemmer til Landsstyret:
Kari Løhne og Jose Hernan Alfonso.
Avdelingstillitsvalgte i Oslo:
Overlegeforeningen – Aasmund Bredeli
Yngre legers forening – Anne Bethke
Kurskomitè:
			valgt t.o.m.
Reidar Johansen, leder Af
2017
Terje Johansen, Af		
2017
Henrik Steenfeldt-Foss, Af
2019
Nina Borge, Of		
2019
Marit Skogstad, Namf		
2017
Aslak Holtestaul, Af		
2019
Helsetjenester for leger
Styringsgruppe for lege-leger
Linda Elise Grønvold Af
avdelingsrådgiver
Stein Wiel		
Af
Jose Hernan Alfonso Namf
oppnevnt av styret

Støttekollegagruppe
Gro Bjartveit
Sven Haaverstad
Shahram Shaygani
Valgkomité
Kristian Vetlesen
Svein Aarseth
Bente Thorsen

Journalen
Redaktør Per Helge Måseide. Redaksjonssekretær
Ellen Renberg i firmaet Svovel er også ansvarlig for
layout. Journalistene Kristin Mack-Borander, Trygve
Monsen, Aslaug Olette Klausen, Per Helge Seglsten og
fotograf Paal Audestad har medvirket. Annonsetilgangen
har vært god. Det benyttes en ekstern annonseakkvisitør.
Journalens nettsider www.fagbladetjournalen.no har vært
redesignet og videreutviklet. Journalen på Facebook:
facebook/fagbladetjournalen.com. Journalen på Twitter:
twitter.com.Journalen
Oslo legeforenings nettsider
Ansvarlige: Anita Ingebrigtsen og leder.

Styret med vara i perioden 1. september til 31. januar 2015.
Leder
Kristin Hovland
Fritt valgte representanter:
Recep Øzeke
Kari Løhne

Fondet til fremme av allmennmedisinen i Oslo
Fondsstyret består av kurskomiteens medlemmer, samt
en representant oppnevnt av Oslo legeforenings styre.
Gunnar Frode Olsen ble valgt for neste periode.

Legeforeningens representant til arbeidsgruppe
i Sykehjemsetaten:
Bjørn Sletvold, til 31.8.2015.
Oslo legeforenings representant i Sentralt parts
sammensatt utvalg Oslo kommune (Rammeavtalen
om fastlegeordningen):
Svein Aarseth til 31.08.2015.
Oslo legeforenings representanter til Samarbeidsutvalget for Legevakten i Oslo (Rammeavtalen 10.5.2):
Geir Sneen og Ellen Anita Fagerberg.
Representant i Legeforeningens forhandlingsdelega
sjon om Rammeavtalen om fastlegeordningen i Oslo:
Svein Aarseth til 31.08.2015.

Af
Af
PSL

avdelingsrådgiver

Namf
Af
Af

Tillitsvalgte for leger i bydelene og foretaks– og
hovedtillitsvalgte ved institusjoner,
se Legeforeningens nettside: https://legeforeningen.no/
Emner/Andre-emner/Tillitsvalgt/
Representant til Forhandlingsutvalg for fastlønnede
leger i Oslo kommune: Marit Kamøy
Oslo legeforenings lønnsutvalg
Leder og yrkesforeningenes representanter i styret.
Konfliktberedskapsutvalg
Utvalget settes sammen når konflikt oppstår. Det har ikke
vært nødvendig å sette sammen et slikt utvalg.

MEDLEMMER
Per 1. januar 2016 hadde foreningen 6 039 medlemmer,
hvorav 816 alderspensjonister, 57 fullt uføretrygdede, 21
delvis uføretrygdede og 21 arbeidsledige.
Medlemmene fordelte seg slik på ordinære medlem
skap i yrkesforeninger:
Norsk overlegeforening 2.344
Yngre legers forening 1.791
Allmennlegeforeningen 856
Foreningen for leger i vitenskapelige stillinger 306
Leger i samfunnsmedisinsk arbeid 218
Norsk arbeidsmedisinsk forening 104
Praktiserende Spesialisters Landsforening
420
ÅRSMØTET
Årsmøtet ble holdt på Legenes hus 26. august 2015.
Christer Mjåset ble valgt til møteleder og gjennomgikk
årsmeldingen og regnskap som ble tatt til etterretning.
Aktivitetsbudsjett for 2016 var basert på opprettholdt
aktivitet og var foreslått med et underskudd på –
kr 21 000, med en inntektsside på kr 4 802 000 og
utgiftsside på Kr 4 823 000. Referat fra årsmøtet, se
nettet. Styret ba om årsmøtets fullmakt til å overskride
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ÅR S ME LD I NG :

STYREMØTER
Det ble holdt 10 styremøter i 2015 og det er behandlet
102 saker i årets styremøter.
KURS
Oslo legeforening har holdt 2 økonomikurs for turnusleger
i kommunehelsetjenesten i Oslo og Akershus. Det
har vært ca 50 deltakere på hvert kurs. Turnuslegene i
kommunehelsetjenesten må opprette enkeltmannsforetak når de har legevakttjeneste. Dette kurset ga en enkel
innføring i «hvordan drive egen bedrift». Dette inngår i
veiledning til turnusleger.
Det ble arrangert møteserie i 2015 med 2 møter i
vårhalvåret og 2 i høsthalvåret. Møtene var godkjent som
møteserie til videre– og etterutdanningen i allmenn
medisin, tellende med 3 poeng per gang, totalt 12 poeng.
Det ble utstedt kursbevis etter presensliste ved deltakelse
på minst 2 kurs.
Temaene var:
Helse– og sosialombudet – Tilgjengelighet på fastlege
kontoret
Migrasjonshelse – Fastlegens møte med innvandrer
pasienten
Migrasjonshelse – Fastlegen i møte med pasienter med
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Journalen nr 2/2015.
Tema: Medisinmangel: Både utgående medikamenter
og legemidler uten gode alternativer er et problem, og
det nest beste er ikke alltid godt nok. Kardiolog Bjørn
Bendz og fagdirektør Steinar Madsen i legemiddelverket
er intervjuet. Det kan oppstå problemer med forsyningen
av viktige legemidler. Det er satt inn tiltak, som Legemiddelverket håper hjelper. Denne utgaven inneholdt også
årsmelding, regnskap, budsjett og innkalling til årsmøte.
Journalen nr 3/2015
Tema: Svensk radiolog ansatt i et spansk firma
gransker norske røngtenbilder fra Praha.
Grenseløs radiologi og telemedisin. Små sykehus og
private røntgeninstitutt benytter seg av dette. Radiologisk forening mener at det ikke er god nok utnyttelse av
ressursene ved kompliserte tilfeller f.eks. kreftbehandling.
Pasienten må komme i første rekke.
Journalen nr 4/2015
Tema: Ny debatt om tilregnelighet i straffesaker. Tilbake
til 22. juli-saken og psykologspesialist Pål Grøndahl som
har gitt ut boken "Rettspsykiatriske beretninger". Norsk
sykehusplan, flyktningstrømmen og tillitsvalgrekruttering
var også temaeri denne utgaven.
Samarbeid med medisinstudentene
Det har 2 ganger vært avviklet møter for studenter med
lisens.

Leder av kurskomiteen Reidar Johansen og Anita
Ingebrigtsen (sekretariatet) deltok på det årlige kurs
komitéseminaret på Soria Moria i januar.
Oslo, 19. mai 2016
På vegne av styret i Oslo legeforening

Kristin H. Hovland
Leder

0
454 365
454 365

454 365

564 177
1 088 736
1 075 659
49 317
2 777 888
1 684 603
4 555 442

92 951
92 951

Journalen nr 1/2015.
Tema: Anonym kritiker får ros. Varsling i helsevesenet.
Jo-Inge Myhre har stått fram som den anonyme. Han
ønsker handlingsrom til helsepersonell. Noen leger får
munnkurv av arbeidsgiver, men går ut i det offentlige med
sine erfaringer fra institusjoner, kommuner mm. Allmenn
praktiker og 1. amanuensis Eli Berg har forsket på temaet
og utgitt bok, Hold munn eller gå – makt og avmakt i
helsevesenet, etter historiene hun fikk høre fra noen av
landets tillitsvalgte etter foredrag hun holdt.

309 837
309 837
98 337
5 009 808

JOURNALEN
Journalen er medlem av Fagpressen, har egen formåls
paragraf, se nettet, og redigeres etter Redaktørplakaten
og Vær Varsom-plakaten. Hvert nummer har en egen
frittstående helsejournalistisk temasak.

1 510 123
1 510 123

Trinn I – OUS samt Diakonhjemmet og Lovisenberg ble
avholdt. Det er nå Legeforeningen sentralt/JA-avdelingen
som har ansvar for og gjennomfører tillitsvalgtkurs.

ÅRSMELDING – KURSKOMITEEN
Komiteen består av seks medlemmer, hvorav fire allmenn
praktikere, en arbeidsmedisiner og en sykehuslege. Det er
avholdt fire møter og det har vært jevnlig korrespondanse/
kontakt per
e-post og telefon. Hovedoppgavene er å godkjenne de
lokale kurskomiteer, sykehushospiteringer og møteserier,
samt arrangere kurs for allmennleger. Kursgodkjenningen
er i all hovedsak lagt til spesialitetskomiteen i allmenn
medisin.
Gjennomførte kurs i 2015:
Akuttmedisin
Krav om gjennomført obligatorisk kurs i akuttmedisin
ble innført 1.1.2012, både for videreutdanningen og ved
resertifiseringen i spesialiteten allmennmedisin.
Kurskomiteen har siden 2011 arrangert et kurs i året for
allmennleger i Oslo og Akershus. Nytt kurs ble avholdt
våren 2015 med 93 deltakere. Kurset var delt opp i to
teorikvelder, samt en praksisdag med ca 30 deltakere pr
gang (5 grupper à 6 leger). Antall tellende poeng: 16.
Klinisk emnekurs i urologi og sexologi
Dato: 24.-27. april. Sted: Hurtigruten MS Trollfjord.
Antall deltakere: 50.
Antall tellende poeng: 18.
Klinisk emnekurs i laboratoriemedisin
Dato: 5., 12. og 19. november. Sted: Diakonhjemmet
Sykehus. Antall deltakere: 114.
Formålet med kurset var å oppdatere allmennlegene
på relevante emner innen laboratoriemedisin, da det er
en sentral og omfattende del av en allmennpraktikers
hverdag og et stort fagområde hvor det er vanskelig å
holde seg oppdatert. Vi håper med dette å ha bidratt til
økt forståelse, kvalitetssikring og riktig bruk av laboratorie
tjenester.
Antall tellende poeng: 15.
Kjøp og salg av fastlegepraksis
Dato: 26. november. Sted: Thon Hotel Opera. Antall deltakere: 52. Antall tellende poeng: 6.
Tema: Regelverk og rettslige rammer for overdragelse –
Overdragelse av praksis – Forhandling og avtaleinngåelse
– Hvordan opparbeide en verdifull praksis? – Skatte
messige regler og retningslinjer – Null-lister.

REVISJON
Årsregnskap for 2015 for Oslo legeforening er revidert av revisjonsfirmaet RSM Norge AS. I likhet med
tidligere år konkluderer revisjonsfirmaet med at årsregnskapet er gitt i samsvar med lov og god regnskapsskikk. Revisjonsberetning foreligger i Oslo legeforeninges sekretariat og deles ut på årsmøtet.

Onsdag 15. oktober inviterte Oslo legeforening til møte
i Store auditorium på Rikshospitalet. Temaet for møtet
var «Campus Oslo – Fleip eller fakta?»
Innledere:
– Førsteamanuensis Marianne Skjulhaug, Arkitektur– og
designhøgskolen i Oslo
– Professor Jon Magnussen, NTNU
– Adm.dir. Bjørn Erikstein, OUS
Møteleder: Aasmund Bredeli

Tillitsvalgtkurs
Tillitsvalgtkurs trinn I for HTV kommunalt ansatte ble ikke
avholdt i 2015.

HELSETJENESTE FOR LEGER
Støttekollegagruppen
Det er 3 støttekolleger tilknyttet Oslo legeforening.
Lege-leger
Det har i 2015 vært 23 lege-leger i Oslo. Det ble arrangert
et vellykket kveldsmøte i Legenes hus i oktober 2015
for lege-legene og støttekollegene. Temaet for møtet var
legekårsundersøkelsen, som ble fremlagt av Olaf Aasland.
Det var 15 deltakere, som hadde en god diskusjon etter
foredraget. Møtet ble avsluttet med middag.
Helsetjenesten for leger er stadig i bruk og flere av legene
får henvendelser fra kolleger som ønsker oppfølging.

3 031 814
36 081
23 616
3 091 511

Debattmøte på Litteraturhuset 02.11.2015:
Psykisk helsearbeid/helsevern i Oslo. Hvem gjør hva?
Bygges psykiatrien ned?
Innledere:
– Ole Rikard Haavet, fastlege og førsteamanuensis ved
Institutt for helse og samfunn.
– Trude Fixdal, avdelingsleder BUPA. OUS.
– Petter Bugge, avdelingsleder Søndre Oslo DPS.
– Hanne Heggheim, medlem av sosialkomiteen i
Gamle Oslo.
Møteleder: Marit Kamøy, bydelsoverlege i Sagene bydel
og styremedlem i Oslo legeforening.

Høringssaker:
– Etiske regler
– Lovforslag om å etablere kommunalt pasient– og
brukerregister
– Rett til opphold i sykehjem
– Prinsipp– og arbeidsprogram 2015-17
– Utredning Helsedirektoratets og HRFenes oppgaver
– Forskningsfinansiering LEFO
– Forslag til endring av etiske regler
– Prioriteringer i helsetjenesten
– Endring av betegnelsen "lokalforening"
– Helsepolitisk debatt på Landsstyremøtet
– Norsk hjerneslagforskning
– Legeforeningens samarbeid med andre

Regnskap
2013

TEMA– og INFORMASJONSMØTER
Debattmøte i Litteraturhuset 23.03.2015:
Et klassedelt helsevesen – Vi tar debatten om prioritering
i norsk helsevesen. Vi ønsker å belyse primærhelse
tjenesten og hvilke prioriteringer som gjøres der.
Innledere:
– Marit Hermansen, leder i Norsk forening for allmennmedi
sin, sentralstyremedlem: Overordnet om NOUen og priori
teringsprinsippenes betydning i allmennhelsetjenesten
– Arnulf Heimdal, allmennlege i Oslo
Prioriteres helse, og pleie– og omsorgstjenester høyt nok?
– Seksjonsoverlege, Prof.em. Thomas Bøhmer,
Leder for Seniorsakens Ressursgruppe for Helse-omsorg
Hvordan skal vi i fremtiden kunne tilby en pleie– og
omsorgstjeneste i kommunene av tilstrekkelig kvalitet?
Møteleder: Svein Aarseth, styreleder i Oslo legeforening

HOVEDOMRÅDER FOR OLFS ARBEID
Oslo universitetssykehus. Kommunehelsetjenesten.
Spesialisthelsetjenesten. Tillitsvalgtarbeid. Journalen.

Mentorordningen
Oslo legeforening jobber med mentorordningen i sam
arbeid med Norsk medisinstudentforening, Oslo.
11. november 2015 ble det arrangert et møte med foredrag av Terje Pettersen (Legeforeningen og Stami) om
veiledningspedagogikk. Mentorene og studentene var
meget fornøyd og fortsetter samarbeidet inntil mentor
ordningen legges om og fakultetet overtar tjenesten.

			
Regnskap Budsjett Regnskap
Noter		
2015
2015
2014
ANSKAFFEDE MIDLER					
Medlemsinntekter
3		 3 233 554 3 099 405 2 971 582
Tilskudd
4		 13 095
34 000
34 515
Andre inntekter			 19 450
20 000
20 800
Sum anskaffede midler
3		 266 099 3 153 405 3 026 897
Aktivitetet som oppfyller formålet					
Kursinntekter
5		 1 551 063 1 210 000 1 521 100
Sum aktiviteter som oppfyller formålet			 1 551 063 1 210 000 1 521 100
Aktivitetet som skaper inntekter					
Annonser			 347 889
320 000
358 171
Sum aktiviteter som skaper inntekter			 347 889
320 000
358 171
Finansinntekter			 57 419
99 000
92 803
Sum anskaffede midler			 5 222 470 4 782 405 4 998 971
					
FORBRUKTE MIDLER					
Kostnader til anskaffelse av midler					
Kostnader ved annonsesalg			 106 028
95 000
107 451
Sum kostnader anskaffelse av midler			 106 028
95 000
107 451
Kostnader til formålet					
Produksjonskostnader Journalen			 720 322
581 000
660 727
Kurs og konferanser
5		 1 004 352 1 098 500
863 771
Tillitsvalgte/Forhandlinger			 1 033 522 1 144 500 1 123 150
Helsetjenester for leger			 23 020
51 500
44 854
Sum kostnader til formålet
6		 2 781 215 2 875 500 2 692 502
Administrasjonskostnader
6		 1 832 070 1 784 000 1 777 738
Sum forbrukte midler
6		 4 719 313 4 754 500 4 577 690
					
Årets aktivitetsresultat			 503 157
27 905
421 280
					
Tillegg/reduksjon formålskapital (egenkapitalen)					
Overført til formålskapitalen med selvpålagte restriksjoner			
0
0
-20 900
Overført til/(fra) annen formålskapital			 503 157
0
442 180
Sum endring formålskapital (egenkapital)		 9 503 157
0
421 280

OSLOLEGEN 2015
Det var mottatt 8 forslag til årets Oslolege. Et enstemmig
styre utnevnte Knut Melhuus, overlege ved skadelegevakten i Oslo til årets Oslolege. Recep Øzeke og Pernille
Bruusgaard er fritt valgte styremedlemmer i Oslo legeforening, de danner komiteen som behandler forslagene
til Oslo-legen og innstiller til styret.

flyktningebakgrunn – fokus på psykisk helse og kommunikasjon
Fastlegens rolle i lindrende behandling
Det var 41 påmeldte til møteserien. Møteansvarlig var
Svein Aarseth.

OSLO LEGEFORENING AKTIVITETSREGNSKAP

budsjettet med inntil kr 300 000,– ved særskilt behov for
bistand til tillitsvalgtapparatet. Underskuddet dekkes inn av
overskuddet for 2014. Dette ble vedtatt.
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ÅR S ME LD ING :
KRONIKK:

NOTER
TILTIL
ÅRSREGNSKAPET
2015 2013
NOTER
ÅRSREGNSKAPET

Note 1. Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med God Regnskapsskikk (F) for ideelle
Organisasjoner (Standarden) og består av følgende:
∫ Aktivitetsregnskap ∫ Balanse ∫ Noter
Foreningen er ikke skattepliktig for sin virksomhet, jfr. Skattelovens §2-32.
Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.Eiendeler
bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler
er klassifisert som omløpsmidler. Anleggsmidler med begrenset økonomisk
levetid avskrives planmessig.
Kontingenter inntektsføres i den perioden medlemskapet gjelder. Inntektsføring av annonseinntektene skjer når annonsen er levert. Videre inntektsføres
tilskudd i den periodede er bevilget til og kursinntekter inntektsføres når kurset
er gjennomført.
Note 2. Kostnader etter art
Driftskostnader spesifisert etter art:
Driftskostnader
2015
Kostnader annonsesalg
106 028
Trykking/distribusjon Journalen
492 313
Personalkostnader
2 113 383
Honorar selvst.næringsdrivende
0
Kostnader lokaler
113 509
Småanskaffelser
71 148
Kontorhold
79 552
Fremmedtjenester
733 938
Reise/møte og kursarrangement
904 093
Tilskudd
20 000
Andre driftskostnader
81 118
Avskrivninger av anleggsmidler
1 426
Sum driftskostnader
4 716 504

2014
107 451
435 060
1 997 243
406 795
111 734
103 438
92 577
432 675
717 243
91 179
73 658
7 780
4 576 832

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

Finansinntekter/-kostnader
Finansinntekter
57 419
92 803
98 337
Finanskostnader
2 808
859
882
Netto finansposter
54 611
91 944
97 455
I aktivitetsregnskapet er inntekter og kostnader i den grad det er mulig fordelt
på aktivitet. Det
omfatter også finansposter. Forbrukte midler består av sum driftskostnader og
finanskostnader.
Finansinntekter inngår i linjen finansinntekter.
Note 3. Medlemsinntekter
Den norske legeforening innkrever kontingentene for Oslo legeforening.
Kontingent
Ordinær kontingent			 1 904 847
Ekstrakontinget			 1 328 707
Sum			 3 233 554
Note 4. Tilskudd
Tilskudd
Støttekollega-arbeid			
Sum			

13 095
13 095

Note 5. Kurs og konferansekostnader
Kurs
Inntekter
202 Ullevål høstkurs
511 210
206 Møteserie
22 200
209 Hurtigrutekurs
472 508
213 Akuttmedisin
404 800
216 Kjøp og salg av fastlegepraksis 140 345
350 Kurskomiteen
0
Sum
1 551 063

Kostnader
133 482
42 653
406 126
193 309
73 598
155 184
1 004 352

Resultat
377 728
-20 453
66 382
211 491
66 747
-155 184
546 711

Note 6. Administrasjons– og formålsprosent
Formålsprosent og administrasjonsprosent beregnes som midler anvendt til
formålet, hhv til administrasjon i forhold til sum forbrukte midler.
Adm. Prosent
2015
2014
2013
Formålsprosent
59%
59%
61%
Administrasjonsprosent
39%
39%
37%

Erfaringer fra utlandet viser at ved å snakke med den enkelte
fastlege kan antibiotikabruk, innleggelser og bivirkninger reduseres.
Nå blir metoden prøvd ut i Norge, skriver kronikkforfatterne.

Note 7. Varige driftsmidler
Det er benyttet lineære avskrivninger på anskaffelseskost
Inventar
IT-utstyr
Anskaffelseskost 01.01.2015
101 661
37 468
Tilgang
42 775
0
Avgang
0
0
Anskaffelseskost 31.12.2015
144 436
37 468
Akk. ord. avskr. 01.01.2015
101 661
37 468
Avskrivninger avgang
0
0
Årets ordinære avskrivninger
1 426
0
Akk. ord. avskr. 31.12.2015
103 087
37 468
Bokført verdi 31.12.2015
41 349
0
Avskrivningssats
20%
33%

unnskapsbaserte oppdateringsvisitter (KUPP) er det norske
navnet på undervisningsmetoden «Academic detailing»
som ble utviklet ved Harvard Medical
School i Boston i 1983. Metoden har senere
blitt utbredt i USA, Australia og Canada. I
Norge er KUPP et pilotprosjekt med støtte
fra Helsedirektoratet, anbefalt av Norsk
Forening for Allmennmedisin (NFA), for
å finne ut om metoden er godt egnet for
produsentuavhengig faglig oppdatering.

Sum
139 129
42 775
0
181 904
139 129
0
1 426
140 555
41 349

Note 8. Bankinnskudd
Av bankinnskudd er kr 159 929 bundne midler til dekning av skyldig skattetrekk.
Skyldig skattetrekk utgjør kr 152 322 per 31.12.2015.
Fond til
Annen formåls- Sum formålsfremme av
kapital
kapital
allmennmedisin		
i Oslo
Formålskapital per 1.1. 2015
323 984
4 022 907 4 346 891
Årets aktivitetsresultat
0
503 157
503 157
Formålskapital per 31.12. 2015
323 984
4 526 063 4 850 047

Note 9. Formålskapital

Note 10. Personalkostnader, ytelser til ledelsen og revisor
		2015
2014
2013
Lønn og honorarer		1 447 325 1 418 240 1 429 051
Arbeidsgiveravgift		304 565
282 328
275 990
Pensjon		317 575
243 306
202 279
Andre ytelser		43 917
53 369
49 694
Sum		2 113 383 1 997 243 1 957 014
I foreningen har det vært to ansatte gjennom hele året, en heltidsstilling og en 80%
stilling. Foreningen er pliktig å ha en obligatorisk tjenestepensjon. Pensjonsordningen tilfredsstiller kravene til pensjon. Pensjonsforpliktelse overfor samtlige ansatte
er dekket ved kollektiv pensjonsordning. Denne er ikke balanseført, og den årlige
pensjonspremie anses som årets pensjonskostnad. Årets premie er kr 317 575.

NOTE 10 FORTSETTER HER
						
Godtgjørelse til ledelsen Styrehonorar Andre honorar Praksis– komp. Andre ytelser
Sum			
Styrets leder fom september
66 668
3 750
116 366
0
186 784
Styrets leder tom august
133 336
10 000
143 200
2 015
288 551
Det er i 2015 kostnadsført
Styrets nestleder fom september
16 668
0
0
4 392
21 060
honorar til revisor med
Styrets nestleder fom august
33 336
8 750
0
0
42 086
kr 22 500 inkl. mva. hvor alt
Redaktør Journalen
0
124 440
0
10 874
135 314
gjelder ordinær revisjon.
Øvrige medlemmer styre og landsstyre
0
86 250
35 890
8 485
130 625
Sum
250 008
233 190
295 456
25 766
804 420
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Kunnskapsbaserte
oppdateringsvisitter – et
nytt tilbud til fastlegene
ROAR DYRKORN, prosjektleder Avd. for klinisk farmakologi, St. Olavs Hospital
HARALD CHRISTIAN LANGAAS, leder RELIS Midt-Norge

K

KUPP baserer seg på at en fokusgruppe
bestående av spesialister innen et fagområde
destillerer en retningslinje innen et fagområde eller terapiområde til et minimum (4-6
A4 sider) og gjør én-til-én avtaler med leger
for en oppdateringsvisitt på 15-20 minutter i kontortiden. I KUPP er det et poeng
at møtene med legene foregår enkeltvis,
og ikke i grupper. Det er dokumentert at
læringsutbyttet er langt større på denne
måten. Selv om dette er en ressurskrevende
organisering er det svært effektivt for den
enkelte fastlege, som kan få gjennomført
møtet på sitt eget kontor innenfor rammen
av en pasientkonsultasjon.
National Prescribing Service (NPS) i Australia, som er et av landene som benytter
KUPP, har brukt metoden siden 1999. NPS
har sitt hovedkontor i Sydney med ca. 250
ansatte. Konsulentfirmaet Deloitte har vurdert den samfunnsøkonomiske gevinsten av
NPS’ arbeid i Australia til ca. 9 dollar for
hver dollar som brukes (personlig meddelelse
Debra Rowett, NPS). Dette henger sammen
med innsparinger som følge av færre sykehusinnleggelser på grunn av bivirkninger,
økt produktivitet, mindre sykmeldinger og
reduserte medisinkostnader.
I forbindelse med arbeidet med den nye
Legemiddelmeldingen fikk miljøet ved
Avd. for klinisk farmakologi og RELIS
ved St. Olavs Hospital innvilget støtte til
pilotering av KUPP i Norge. Vi er nå i

gang med vår andre kampanje: Riktigere
bruk av antibiotika, der vi fokuserer på at
fenoksymetylpenicillin er førstevalg ved
alle de vanligste luftveisinfeksjonen, slik
det går fram av den nasjonale antibiotika
veilederen fra Antibiotikasenteret for
primærhelsetjenesten (ASP). Brosjyren vi
bruker i denne kampanjen er laget i samarbeid med bl.a. ASP.
Til nå har vi besøkt over 600 fastleger i
Nord- og Sør-Trøndelag, og i Møre og
Romsdal med antibiotikakampanjen, og vi
venter på tallene fra reseptregisteret for de
tre første månedene etter gjennomføringen.
Nå skal antibiotikakampanjen innføres
i enkelte prosjekter i Helse Sør-Øst og
Helse Vest. Etter det man vet i skrivende
stund skal Avd. for klinisk farmakologi ved
OUS og RELIS Sør-Øst gjennomføre den
første delen i Østfold, men hvis noen av
Oslos fastleger vil KUPP`es så kan de ta
kontakt med lokalt ansvarlig Kari Grandaunet Kjeldstadli: kakjel@ous-hf.no ■
FAKTA 
DETTE MENER FASTLEGENE
OM KUPP
336 fastleger har levert evaluering
på Questback-skjema noe som gir en
svarprosent på 73,9.
% ville gjerne ha nytt besøk.
•998,5
% mente det var satt av passe tid
•til6oppdateringsvisitten
(20 minutter).
4 % mente de fikk svar på det de
•9lurte
på om emnet.
mente temaet var relevant
•S67amtlige
% svarte at oppdateringsvisitten til
•en viss
grad eller i stor grad vil føre til
endring i deres forskrivning av antibiotika.
97 % vurderte kunnskapsbaserte oppdateringsvisitter som en godt egnet
metode for faglig oppdatering
98,5 % sa at de vil si ja til tilbud om
kunnskapsbasert oppdateringsvisitt
innen et annet terapiområde.

INNKALLING TIL

ÅRSMØTE
I OSLO LEGEFORENING

ONSDAG 24. AUGUST
2016 KL. 18:00
i kantinen i Legenes hus,
Akersgata 2, Oslo

(inngang fra Christiania Torv).

Saksliste:
1. Godkjenning av innkallingen.
2. Valg av møteleder og tellekomité.
3. Godkjenning av saksliste.
4. Styrets beretning og beretning
fra kurskomité.
5. Aktivitetsregnskap for 2015.
6. Forslag til aktivitetsbudsjett for
2017, herunder kontingent,
fastsettelse av honorar for leder,
nestleder, redaktør av Journalen,
leder av kurskomitè og satser for
frikjøp/praksiskompensasjon.
7. Utdeling av utmerkelsen
«Årets Oslo-lege».
Forslag som skal behandles på
årsmøtet må være styret i hende
senest åtte uker før møtet.
Etter årsmøtet blir det enkel
bevertning før foredrag kl. 19:00.

«Hva tenkte de»

Ingen av Eidsvoll-grunnlovens paragrafer er mer gåtefull enn §2: En
religionsfrihetsparagraf som nektet
jøder og jesuitter adgang til riket står
som en stengt port til en av Europas
frieste konstitusjoner. Bestemmelsen
om jødene var så viktig for Eidsvollsfedrene at den inngikk i grunnsetningene. Men selv om paragrafen
inntar en sentral plass i hva vi vet om
1814, har den i 200 år langt på vei
vært uutforsket.
v/Dr.philos Håkon Harket, medforfatter av «Jødehat – antisemittismens historie fra antikken til i dag».

GRATIS INNGANG!
VELKOMMEN!

•

Det bes om påmelding innen 18. august
til unni.broter@legeforeningen.no.

•

Vennligst før opp fullt navn, adresse,
samt eventuell matallergi i påmeldingen.
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Her står det en annonse
i papirutgaven.
Av hensyn til reklameregler,
er denne tatt ut av den
elektroniske utgaven.

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

I FORBIFARTEN I JAN BØHLER

lagt fram bare noen få dager før styremøtet.
I høringsprosessen virket det som om det
var Ullevål som skulle miste lokalsykehus
funksjonen. Jeg forsvarte da Ullevål fordi
jeg mener vi trenger all lokalsykehuskapasitet vi har i området, sier Bøhler.
Den mangeårige lederen i Oslo Arbeiderparti har siden vedtaket vært en forkjemper
for å få tilbake lokalsykehusfunksjoner på
Aker sykehus. 25. april i år ble det kjent at
det igjen blir lokalsykehus på Aker.
– Hvordan er det som politiker å sitte å se på
at helseforetakene gjør disse endringene?
– Jeg blir ganske frustrert. Jeg skjønte ikke
hvordan de kunne mene at Ahus kunne
overta hele Akers opptaksområde. De skulle
øke med bare 107 sykehussenger, og Aker
hadde på det meste hatt over fire hundre
senger. Jeg skjønte ikke hvordan de kunne
mene at de kunne effektivisere så mye. Og
jeg skjønte ikke hvordan de kunne se bort
fra den store befolkningsveksten, både i
Oslo og Akershus.
– Sammenlikner du med størrelsen på
lokalsykehus rundt om i landet trenger
du her et nytt lokalsykehus hvert femte år
fremover. Det er ingen som har planer for
det i det hele tatt. Så jeg var hoderystende
til den planleggingen. Og når det da viste
seg allerede under tre år etterpå at Ahus
måtte kaste kortene og Ahus sine pasienter
fra Groruddalen skulle sendes til Diakon
hjemmet, Lovisenberg eller Ullevål, så
mener jeg at de som har gjennomført disse
analysene burde utsettes for mye sterkere
kritikk av hvordan det kunne gå så galt, og
føre til så fatale feil.

Jan Bøhler hadde en av sine første sommerjobber på Aker, og staket opp tette vasker og rør rundt i bygningen.
Dette var hans faste inngangsdør på morgenen. Den er lik som for førti år siden.

– Jeg har vært innmari
frustrert og sinna
Snart 10 års kamp for lokalsykehus i Oslo på Aker ser ut til å bli kronet
med seier for Groruddals-forkjemper Jan Bøhler (AP).
TEKST: ASLAUG OLETTE KLAUSEN I FOTO: PAAL AUDESTAD
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tortingsrepresentant Jan Bøhler (AP)
har vært engasjert i spørsmål rundt
lokalsykehus i Oslo siden helseforetakene Sør og Øst ble slått sammen for snart
10 år siden.
Den gang ble det sendt tre modeller på
høring. I november 2008 vedtok imidlertid
styret i det nye helseforetaket Helse Sør-Øst
en helt annen løsning enn hva høringsforslagene foreslo. Aker sykehus mistet sin
lokalsykehusfunksjon, mens AHUS skulle
ta over bydelene i Groruddalen i Oslo, samt
Follo kommune i Akershus.
– Jeg reagerte veldig på det. Forslaget ble

Frustrert og sinna. I fjor ble det lagt fram
en ny rapport om lokalsykehusbehovet
som skal være grunnlag for planleggingen framover. Den fremkaller like sterk
hoderysting fra Bøhler. Så vidt han kjenner
til er det samme institusjon og i stor grad de
samme analytikerne som har ført i pennen
rapporten om lokalsykehusenes fremtid,
som de som lagde den forrige i 2007/-08.
Den blir behandlet på styremøte i Helse
Sørøst 16. juni.
– Jeg har vært innmari frustrert og sinna
fordi de har skapt så mye problemer og uro
blant folk som bor i Groruddalen, og enda
mer irritert da det høsten 2014 viste seg
hvordan de hadde bommet. Jeg har ikke tillit til at de konklusjonene de kommer med
nå er holdbare. Anbefalingene i rapporten
er jo bare å bruke Diakonhjemmet og
Lovisenberg mer, og ingen nye grep for å
bygge stor nok kapasitet.
– Det setter spørsmål ved styrings
systemet når de har tatt disse avgjørelsene.
Til syvende og sist har de eiermøter med

JAN BØHLER

Født: 1. mars 1952 i Oslo

Oppvokst på Kalbakken i Groruddalen
i Oslo

Bor: Haugenstua i Groruddalen,

Utdanning: Cand.mag fra Universitetet
i Oslo

Yrke: Sveiser og ungdomsarbeider

Verv: Leder i Oslo Arbeiderparti 20042016. Stortingsrepresentant: 2005
– 2017, Sentralstyre medlem i AP fra
2002.

Eneste Stortingsrepresentant fra
Groruddalen, område i Oslo med
rundt 130 000 innbyggere, og med
det større enn de fleste norske byer.

statstråden, og da har statsråden muligheter
til å gripe inn. Jeg tror statsrådene kan få seg
en smell om de alltid tenker at foretaket har
analysene og det rette svaret. Det gjelder
også tidligere statsråder, som var fra Ap.
Det gjelder på tvers av politisk farge å ha
en nennsom hånd overfor helseforetak som
har så stor makt.
– Men Aker skal nå bli lokalsykehus igjen?
– Ja. Nå føler jeg at vendepunktet er nådd.
Det skal bli et stort lokalsykehus, et storbysykehus. Det skal bygges ut i flere faser,
og etter hvert vil pasientene fra bydelene i
Groruddalen bli flyttet dit. Og fra flere av
bydelene i indre by.
– Det er en veldig lettelse når det skjer
noe riktig og nødvendig. Man kan stå i
mange politiske diskusjoner der en kan
forstå argumentasjoner i begge retninger,
men her er det så åpenbart hva som er riktig. Vi må ha planer om nye lokalsykehus i
Oslo, og det er på Aker vi kan gjennomføre
det raskest. Det ville bare være prestisje som
ville hindre fornuften her. Det er en lettelse
at fornuften til slutt kan seire, sier Bøhler.
Det har imidlertid altså vært en lang
kamp for dem som har kjempet for nett
opp dette. Han har ikke tall på hvor mange
ganger han har tatt det opp med helseministeren. I perioder har følt at om han ikke har
stått helt alene, så har det heller ikke vært
for mye støtte. Han gir ros til Aker sykehus'
venner som har stått på, selv etter at alt håp
så ut til å være ute.
– Er det mange andre saker du har vært like
utholdende i?
– Ja. Jeg prøver å være det hele tida i saker
jeg er sikker på. Jeg har en del saker jeg har
prøvd å holde tråden i gjennom mange år.
Jeg har for eksempel Groruddal-satsingen
som har vart i ti år, og nå skal forlenges i
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10 år til, som handler om opprusting av hele
området med 140 000 innbyggere.
– Blir det en form for hjertesaker?
– Ja. Jeg liker å jobbe med hjertet. Så hvis jeg
engasjerer meg for fullt, så er det hjertesaker.
Storebror og prygelknabe. Jan Bøhler har
for øvrig en følelse av at det er få andre
steder i landet det ville være mulig å få
igjennom slike avgjørelser om lokalisering
av lokalsykehus.
– Jeg husker at selv Senterpartiet, som er
lokalsykehusenes forsvarer rundt i landet, i
2008/-09 sa at man kunne gjøre et unntak
når det gjaldt nedleggelse av lokalsykehus i
Oslo, siden det er så korte avstander her. De
skjønte ikke argumentet med kapasitet og
hva som er behovet framover. De har snudd
kraftig på det senere.
– Det er en kombinasjon av at selv om
Oslo er storebror, så er Oslo også litt prygelknabe på Stortinget. Det er nesten som om
fordi Oslo er så stor og sterk, så fortjener vi
å bli behandlet litt røft. Det har vært tynt
med støttespillere for Aker i perioder. Så da
konsentrerte vi oss først om at Aker ikke
skulle selges, og å opprettholde tjenester
og samhandlingsarenaen der. Jeg drev en
oppholdende strid med å legge tjenester dit
også, som rusakutten og rehabilitering.
– Har ikke befolkningen Groruddalen fått det
helsetilbudet de har krav på fordi det er Oslo øst?
– Det er i hvert fall noen symptomer på
det. Ambulansetjenesten har flere overskridelser på uttrykningstid i bydeler som
Stovner og Grorud. Hvert minutt teller når
det er slagtilfeller. Det er også få andre steder
i landet der du kan risikere å bli sendt til
fire forskjellige lokalsykehus, noe som vil
fortsette en god stund til. Jeg synes også at
tiltakene for de med livsstilsykdommer er
for sporadiske. Vi gjør ikke nok for å hindre at livsstilsykdommene blir mer alvorlige.
Groruddalen på godt og vondt. Bøhler er
eneste stortingsrepresentant som bor og
lever i Groruddalen. Han har med det følt
på kroppen de utfordringer Oslo øst kan by
på. Noe som også er årsaken til at han altså
har jobbet for Groruddalssatsingen.
– Det er mye som har blitt bedre. Det har
blitt mye hyggeligere uteområder, som det er
tryggere å ferdes i. Kriminaliteten i områder
som Furuset har gått ned, men det kommer
stadig nye ting. Vi har forsatt vold i nære
relasjoner, ungdomsvold og det er voksende
problemer med kyniske narkonettverk. Det
er også miljøer med religiøst begrunnet ekstremisme, som det ikke er så lett å få andre
til å se hva betyr.
– Jeg føler at det er et sosialt engasje-
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«Jeg vil anbefale mange flere å komme
seg til Groruddalen.»
ment og forståelse på Stortinget. Men det er
klart det ville være bedre om det er flere som
har de samme erfaringene og opplevelsene.
Jeg bor i blokk i Groruddalen i et område
med mange innvandrere, og jeg synes for
eksempel ikke det er alle som forstår de
forskjellige sidene ved integrering. Det er
lettere å se når det er en del av hverdagen.
Jeg opplever særlig at det er mange
diskusjoner som blir fjerne i forhold til hva
som er sakene for oss.
– Du har blitt beskrevet som Groruddalpatriot,
blant annet etter flere musikkvideoer som hyller
området. Hva er det som driver deg i det?
– Det er sjela mi. Vi flyttet til nybygde Kalbakken på 1950-tallet, som var et paradis
etter å ha bodd trangbodd i indre by. Det
var en opplevelsesrik oppvekst med fotball
og lek i skogen.
– Det er veldig mange mennesker i
Groruddalen som jeg føler har den samme
avslappede, uhøytidelige tonen som meg.
Det er ikke mye statussymboler. Jeg er veldig glad i det livet, blokklivet. Det er mine
folk, min store familie. På godt og vondt.
– Her om dagen ble moren min utsatt for
eldreran og ble frastjålet smykker og annet
med stor affeksjonsverdi. Det går helt fint
med henne, men det var ikke noe hygge
lig. Det er ikke noen usminket virkelighet
vi lever i. Men vi kan ikke flytte inn i en
skjønnmalt verden.
Selv gjør han også sitt utenfor politikken
for bydelen. Han sto på scenen under Granit
trock i fjor, han er leder i idrettslaget og
besøker jevnlig ungdomsklubber. Gitaristen

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

Bøhler opplyser at han «spiller og tester ideer
med et par-tre gode venner», er innom noen
musikkmiljøer på besøk, men at han ikke
har noe fast band. Senere, samme kveld som
Journalen møter ham, skal han også spille i
lokalmiljøet. Hvor forblir en hemmelighet.
– Det er viktig for meg å by på meg
selv. Drivkraften er den følelsen av at vi er
sammen om noe. Jeg har fått mange nye
bekjente i innvandrermiljøene også. Jeg tenker ikke på hvem som har hvilken hudfarge
lenger. Det er et miljø som ikke har fordommer. Vi har også mye undergrunn, og sultne
ungdommer både i musikk og idrett. Det er
idretter som drives fram av minoriteter med
mye talent, som innebandy, basket, cricket
og futsal.
– Jeg føler at jeg får frem at det er mye
positivt her også. Jeg tror det er mange
som har sans for den stemningen og den
litt uvørne tonen og den direkte talen. Jeg
vil anbefale mange flere å komme seg til
Groruddalen.
Bøhlers fortjeneste? Ved Stortingsvalget i
2013 fikk Arbeiderpartiet rundt 60 prosent
av stemmene i Bøhlers valgkrets og opp mot
det samme i nærliggende kretser. Var det
hans fortjeneste?
– Det skal jeg ikke si. Men det er jo jeg
som er kandidat der. Og tall som dette har
vi ikke sett i området siden 50-tallet. Det er
veldig hyggelig, og det fører til en forpliktelse. Det er noe annet å jobbe for et område
med en slik støtte, enn om du bare får 20
prosent av stemmene. Du blir en tillitsvalgt
på en annen måte. ■
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