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REDAKTØREN
ILLUSTRASJON: TORA MARIE NORBERG

PER HELGE MÅSEIDE

Kirurgen som
lurte en hel verden
Like utrolig som historien om Paolo Macchiarinis forskningsfusk og
eksperimenter på mennesker er historien om hvordan han ikke ble stanset
etter en lang rekke advarsler fra inn- og utland.
Men nå ruller hodene i tur og orden på
Karolinska Universitetssjukhuset og Karolinska Institutet (KI).
Historien startet i 2010 da Macchiarini
ble headhuntet for å bygge opp en enhet
for eksperimentell kirurgi. Som den første
i verden hadde han gjennomført en trakeatransplantajon med human nekrodonor i
2008. Nå holdt han på med å utvikle en
enda mer banebrytende teknikk: Trakea
skulle erstattes med et plastrør innsatt med
pasientens egne stamceller. Hvis dette virket
kunne det revolusjonere transplantasjons
kirurgien. I stedet for å benytte humane
organer og immunsuppresiv behandling,
kunne nye, kunstige organer produseres
utenfor kroppen og innopereres.
Gjennombruddet kom da islandske leger
kontaktet Karolinska på vegne av den eritreiske studenten Andemariam Beyene. Han led
av en langtsomtvoksende tumor som det var
vanskelig å behandle. Macchiarini overtalte
ham til å la seg operere som første pasient
i verden, selv om metoden aldri var testet
ut på dyr. Siden det i praksis ikke fantes
bedre alternativer kom Karolinska fram til
at metoden kunne defineres som medisinsk
behandling, og ikke forskning. Dermed
kunne man hoppe bukk over dyreforsøkene.
Teamet rundt italieneren var overbevist om
at de var med på å skrive medisinsk verdenshistorie da de i 2011 skar ut og erstattet
et stykke av Beyenes luftrør med et hvitt
plastrør som hadde ligget i en rosa stamcelleoppløsning i en plastbeholder kalt bioreaktor.
Andemariam Beyene ble det trofeet
som Macchiarini trengte for å bli kirurgisk
verdensstjerne. I The Lancet beskrev Macchiarini en pasient som var symptomfri fem
måneder etter en vellykket operasjon. Det
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biosyntestiske «nanokomposittet» var uten
anastomoselekkasjer, vaskualisert og delvis
dekket med friskt endotel. Og før inngrepet
var det innhentet etisk godkjenning, noe som
var nødvendig for å få resultatet publisert. Så
da var det kanskje forskning likevel? Senere
kom sannheten fram; noen etikk-søknad ble
aldri sendt.
På Island gikk Andemariam Beyene rundt
med stadig mer uttalte luftveisplager. Video
opptak viser en trakea som liknet et infisert
krater med en fistel, fibrose, og bare en
ørliten åpning ned til venstre lunge. Høyre
var i praksis nesten avstengt. Noe friskt epitel
var ikke å se. Implantatet hadde delvis løsnet.
Man forsøkte å redde situasjonen på Karolinska, men Beyene døde noe senere.
I Leuven i Belgia satt ØNH-professor
Pierre Delaere. Han hadde ingen tro på at
plastikk kunne omdannes til levende vev, selv
ikke med nanoteknologi og stamceller. I et
intervju med SVTs «Uppdrag granskning»
som ble sendt i 2015 omtalte han metoden
som den sikre død, medisinsk tortur og en av
medisinens største løgner. Etter behandlingen av Beyene skrev han flere varslingsbrev
om forskningsfusk til KIs rektor.
I 2013 fikk Macchiarini operasjonsforbud
på Karolinska, etter at to av tre pasienter var

«Det var en stråleglans rundt ham.
Alle ville danse rundt
gullkalven»
KJELL ASPLUND

døde. Men kunne årsaken være at de var
for syke, da de ble operert? Han begynte å
operere inn plastrør på pasienter med mindre uttalte plager, blant annet i Russland.
I forkant var det foretatt forsøk på rotter,
men ikke på større dyr. En ung kvinne som
var trakeostomert etter en bilulykke ble et
av ofrene og døde som en av åtte opererte
pasienter totalt. Bare to av dem overlevde.
Etter obduksjonen av Andemariam Beyene
ble det sendt flere interne bekymrings
meldinger om forskningsfusk på KI. Men
ingen ting skjedde. Deretter gikk fire kolleger, hvor av tre medforfattere i The Lancet,
systematisk gjennom pasientjournalene og
sammenliknet dem med hva som var viten
skapelig publisert. Det viste seg å være to helt
forskjellige historier. De fire oversendte en
mer enn 500-siders rapport til ledelsen ved
KI og forventet at dette ville slå ned som en
bombe. De hørte ingen ting, selv om både
New York Times og Nature begynte å skrive
om Macchiarini. Så kom reaksjonene; de
fire skulle politianmeldes for å ha skaffet seg
tilgang på journaldokumentasjon, alternativt
få en alvorlig advarsel.
KI bestemte seg nå for å be en pensjonert
professor granske påstandene om forskningsfusk. Til tross for en krass rapport, stilte rektor seg bak Macchiarini; han hadde KIs tillit.
Macchiarini var også verdensstjerne sosialt.
Vanity Fair skrev om hvordan han inn
ledet et forhold til TV-journalisten Benita
Alexander som skulle lage en dokumentar for NBC. Både ekteparene Obama og
Clinton, og artisten Kenny Rogers, ble
invitert da de to skulle gitte seg. Pave Frans
skulle foreta vielsen, men bruden ble tipset
om at paven i stedet ville oppholde seg i
Sør-Amerika da vielsen skulle finne sted.
Macchiarini forsøkte likevel å berolige ved

å si at paven nok skulle rekke å komme
innom likevel.
En av dem som har æren for at saken
endelig ble ordentlig belyst er den svenske
TV-produsenten Bosse Lindquist som
fotfulgte Macchiarini i ett år, og som nylig
fortalte norske forskningsjournalister om
sitt arbeid som resulterte i tre timelange
dokumentarer om «Stjärnkirurgen» som ble
sendt på svensk TV i tidlig i år.

tet har konkludert med en rekke alvorlige
brister, blant annet ved ansettelsen. Et mer
kuriøst poeng er at Macchiarini fikk redegjøre for sine bierverv på svensk, selv om
han ikke behersket språket. Og selv om han
fikk operasjonsforbud i 2013 ble ansettelsesforholdet på KI forlenget både dette året
og i 2015. Den svenske forskningsministeren har nå fjernet KIs styre, og både der
og på sykehuset ruller nå hodene i tur og
orden.

Snøballen har i høst rullet raskere og
raskere, etter at Kjell Asplund, leverte en
granskingsrapport for Karolinska Universitetssjukhusets del som har resultert i en
handlingsplan på 33 punkter. En ekstern
granskinskommisjon på Karolinska Institu-

Men hvorfor tok det så lang tid før saken
ble rullet opp i sin fulle bredde?
– Det var en stråleglans rundt ham. Alle
ville danse rundt gullkalven, sa den ansvar
lige for Karolinska Universitetssjukhusets
granskning, Kjell Asplund, til Expressen.

– Dette er et skrekkeksempel på hva som
kan skje når varslingskjeden ikke fungerer,
sa den pensjonerte professoren Dag S.
Thelle til Dagbladet. – Macchiarini var ei
stjerne. Hvem vil være en varsler?
De fire legene som varslet kan nok
skrive under på det. De har måttet leve
med trusler og trakassering. To er nå sluttet
på Karolinska.
– Alle universiteter, også UiO, må være
åpne og ta slike varsler på alvor: Hvordan behandler de en varslingssak? Hva er
kutymen og rutinen, sa Thelle til Dagbladet.
Det er et godt spørsmål. KI mottok seks
varslinger. De ble behandlet helt ulikt.
Noen ble ikke en gang vurdert.
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TEMA II PASIENTAKTIVISME

Pasientenes
inntogsmarsj

vil sette ut 200
•Pparer Rutledal
sko foran Stortinget for å få
oppmerksomhet rundt ME.

unhild Stordalen har bidratt til
•Gå innføre
stamcellebehandling ved
systemisk sklerose.

høst kan forskere søke Forsknings
•Irådet
om midler til 737 forslag fra
ME-pasienter og deres pårørende.

å roper Norsk psykiatrisk forening
•Nvarsko
på vegne av de pasientene
som ikke når opp i kampen om
ressursene.

Er noen pasientgrupper i ferd
med å ta kontroll over medisinsk
forskning?
TEKST: PER HELGE SEGLSTEN
FOTO: HELGE SKODVIN

Per Rutledal har en kone og en sønn
som er ME-syke. Gjennom kampanjen
«MillionsMissing» er han med på å
skape oppmerksomhet om sykdommen, gjennom å stille ut skoene til
ME-syke som ikke klarer å være til
stede i familiene sine, på skole, jobb
og i sosialt liv.
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I garasjen hjemme på Nyborg utenfor Bergen har kunst
kurator Per Rutledal stablet opp plastkasser fra Clas
Ohlson. De er fulle av drøyt 200 par sko av alle slag.
Her er de godt brukte marsjstøvlene til en 27 år gammel yrkesmilitær som savner å være sammen med laget
sitt i Afghanistan, de grønne gummistøvlene til en syv år
gammel gutt som lengter etter å hoppe i sølepytter, og
de elegante, røde høyhælte skoene til en 48 år gammel
dame som skulle ønske hun orket å danse. Skoene og
beskrivelsene er sendt inn av ME-pasienter fra hele Norge.
Postmannen kommer med nye skopar hver eneste dag.
Etter planen skal Rutledal laste skoene inn i sin beige
Opel Vivaro, og kjøre dem over fjellet til Oslo, slik at han
om ettermiddagen 27. september kan plassere skoene,
sammen med eierhistoriene deres, pent ut over Eidsvolls
plass, rett foran løvene på Løvebakken og hovedinn
gangen til Stortinget.
Det er ikke først og fremst som kunstkurator Rutle
dal danderer sko på offentlig sted. Hans kone og sønn
er begge ME-syke, og de mer enn 200 skoparene skal
brukes i en demonstrasjon for å få stortingspolitikerne til
å bevilge mer penger til ME-forskning. Liknende demonstrasjoner arrangeres samme dag i 24 byer verden over,
under banneret «MillionsMissing» – et navn som henspiller på de ME-syke som ikke klarer å være til stede i
familiene sine, på skole, jobb og i sosialt liv.
Tror på oppmerksomhet. Per Rutledal er del av en trend
som gjør seg stadig mer gjeldende i helse-Norge. Pasienter og pårørende legger stadig mer trykk på forskere og
helsepolitikere for å få oppmerksomhet, penger og innsats
til sine saker. De kjøper inn dyrt medisinsk utstyr, samler
inn penger til forskningsprosjekter, og de aksjonerer med
så stor kreativitet at offentligheten ikke kan overse dem.
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TEMA II PASIENTAKTIVISME
Da vi snakket med Rutledal noen dager
før aksjonen, hadde han tro på at skoene ville
sørge for at ME-aksjonistene ble hørt.
– Vi hadde en liknende aksjon i Bergen
10. juni, med de 86 skoparene vi hadde fått
inn da. Og responsen var sterk – vi så flere som
begynte å gråte. Meningen var å ha en tydelig
aksjon med appeller, men slik det utviklet seg,
ble det en stille markering preget av ettertanke,
forteller han.
Men denne gangen skal roperten fram.
– Vi stiller ikke med et konkret, tallfestet
krav til Stortingspolitikerne, men vi har
konkrete krav til at det må komme mer og
bedre forskning på ME, og mer midler til
kompetanseheving hos dem som møter MEsyke i helsevesenet og i andre tjenester, sier
Rutledal.
27. september har stortingspolitikerne fremdeles sommerferie, men ME-aktivisten tror
likevel ikke det var spilt møye å demonstrere
foran nasjonalforsamlingen.
– Det er et sted hvor det er lett å få opp
merksomhet uansett, og til syvende og sist er
det jo stortingspolitikerne som er ansvarlige
for hva det forskes på i Norge. Selv om det
er i departement og i Forskningsrådet saksarbeidet gjøres, og pengene deles ut, så er det
politikerne som har ansvaret for å bevilge pengene som trengs, sier han
Stordalen sto fram. Da Gunhild Stordalen
for et par år siden ble rammet av systemisk
sklerodermi, betalte hun selv for å få behandlet sykdommen med stamceller og cellegift ved et sykehus i Nederland. Den første
behandlingsrunden virket. Det ble viet stor
oppmerksomhet i norske medier, ikke minst
fordi Stordalen stod fram både på TV og i
aviser. Kort tid etter ble det kunngjort at
behandlingsmåten også ville bli innført ved
sykehus her i landet. Stordalens behandling
falt sammen med publiseringen av en studie
som konkluderte med at stamcellebehand
lingen hadde tydelig effekt, og derfor lå det
nok uansett an til at behandlingen ville bli
vurdert innført.

«Vi vil heller merkes
så godt som mulig i
sosiale medier når
vi har en aksjon, enn
å være litt til stede
hele tiden» PER RUTLEDAL
– Men at Gunhild Stordalen har stått fram,
har vært en pådriver for å få denne prosessen
til å gå raskere. Det er det ingen tvil om, slo
overlege Øyvind Midtvedt ved Revmatologisk
avdeling på Rikshospitalet fast til TV2 etter at
de første pasientene var tatt under behandling
i fjor. Tidligere i høst fortalte han til VG at to
av de fem behandlede pasientene nå er døde.
Men man må ikke være millionær for
å slåss for nye behandlingsmetoder. Den
legeutdannede Oslo-kvinnen Maria Gjerpe var
i 2012 en såkalt pilotpasient i forbindelse med
en studie ved Haukeland sykehus der kreftmedisinen rituksimab ble testet på ME-pasienter.
Som pilotpasient visste hun hele tiden at det
var rituksimab hun fikk, og hun opplevde at
medisinen gjorde henne tilnærmet symptom
fri. Da Forskningsrådet avslo forskernes
søknad om midler til å fullføre siste fase av
studien, satte hun i gang innsamlingsaksjonen
«ME and You» på nettet, og klarte i løpet av
90 dager å samle inn 3,1 millioner kroner. Det
var på langt nær nok til å finansiere studien,
men var viktige penger likevel, forteller professor Olav Mella til Journalen. Han er leder for
Kreftavdelingen ved Haukeland sykehus, og
har sammen med overlege Øystein Fluge stått
i spissen for rituksimab-forskningen der.
– De 3,1 millionene Maria Gjerpe samlet
inn utgjør omtrent 10 prosent av de totale
kostnadene ved multisenterstudien. Men det
var svært viktig at pengene kom da de kom,
for på det tidspunktet var det helt uklart hva

Her står det en annonse
i papirutgaven.
Av hensyn til reklameregler,
er denne tatt ut av den
elektroniske utgaven.
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vi ville få av midler til å gjennomføre studien.
De innsamlede pengene gjorde det imidlertid mulig for oss å komme raskere i gang, sier
Mella, som fikk midler fra Forskningsrådet da
de søkte på nytt året etter.
Den tildelingen tror ikke Mella var påvirket
av innsatsen til Maria Gjerpe, og direktør
Arvid Hallén i Forskningsrådet sier også at
det var en søknad som ble innvilget på vanlig, selvstendig grunnlag, men etter at det var
kommet signaler fra departementet om at man
ville ha mer ME-forskning hvis det forelå gode
søknader.
Det betyr imidlertid ikke at Forskningsrådet
ikke hører på innspill fra pasientene. Tvert i
mot.
Ber pasientene om forskningsråd. I april
i år inviterte Forskningsrådet for første
gang pasienter, pårørende og behandlere
til å sende inn forslag til forskningsprosjekter innen deres sykdom. I år er det ME det
handler om, og da fristen for å sende inn
forslag gikk ut i begynnelsen av mai, var det
kommet inn hele 737 forslag om forskning
på ME. Forskning på årsaker og behandling
var det som gikk oftest igjen i de innsendte
innspillene.
Det er satt av en egen pott med forsk
ningsmidler, og et brukerpanel bestående av
pasienter, pårørende, behandlere, forskere og
helsemyndigheter har siden i sommer jobbet
med å lage en utlysningstekst forskere kan søke
på. Utlysningen skal etter planen sendes ut nå i
september, med søknadsfrist i november.
Dette pilotprosjektet, som har fått navnet
«Behovsidentifisert forskning» skal i følge
Arvid Hallén fortsette i årene som kommer, og
nye pasientgrupper vil bli invitert til å komme
med forslag allerede til våren.
Han er ellers ikke redd for at påvirkning fra
enkeltpersoner og pasientgrupper nå vil føre
til at det ikke alltid ligger faglige vurderinger
til grunn for tildelingene av offentlige midler
til medisinsk forskning.
– Nei, det er det ikke noen fare for. Selv om
det skulle være enkeltsituasjoner hvor kreative

innspill har ført fram, vil ikke det bety noe
i den store sammenhengen. Mesteparten av
midlene til medisinsk og helsefaglig forskning
brukes på universitetene og sykehusene, mens
Forskningsrådet kanaliserer 10-12 prosent av
de offentlige midlene gjennom godt organi
serte konkurransearenaer med omfattende
faglige prosesser før utlysninger og tildelinger,
sier Hallén.
Han tror heller ikke enkeltpersoner kan
regne med å ha direkte påvirkning på hvilken
forskning som skal prioriteres, som følge av
invitasjonen til pasientene.
– Når brukerpanelet er blitt enige om ut
lysningstekst, vil det være 30 millioner kroner i potten. Midlene utlyses på vanlig måte
gjennom Forskningsrådets nettsider og det
vil være en to-trinns prosess. Søkerne med
de beste søknadene vil bli invitert til andre
runde, antakelig med frist i mars neste år, og
her vil de få sine prosjektsøknader vurdert av
internasjonale fageksperter slik det er vanlig
for forskerprosjekter. Vi ser på denne behovsdefinerte tilnærmingen som et viktig supplement til de øvrige prosessene som er med på
å fastsette dette.
Hallén mener uansett at den medisinske
forskningen her i landet stort sett har opplevd
positive virkninger av engasjement fra pasientgrupper.
Pasientengasjement er bra! Det er Olav
Mella enig i.
– Historien i Norge viser jo at pasient- og
pårørendeengasjement har vært veldig nødvendig for å få forskning i gang. Hvor hadde
for eksempel norsk kreftforskning vært i dag
uten Kreftforeningen? Det er veldig få av oss
som sitter i overlegestillinger i kreftfeltet i
dag, som hadde hatt en doktorgrad hvis det
ikke hadde vært for forskningsbevilgninger
derfra. Sammenlignet med forskningsinnsatsen i de store sykdomsgrupperingene som
kreft, hjerte og lunge, er ME veldig smått.
Men det er jo ikke noen prinsipiell forskjell
på at ME-foreningene kommer på banen nå
enn den innsatsen de store pasientforeningene har gjort i årtier, sier han.
Mella ser ikke bort fra at pressgrupper kan
lykkes i å få myndigheter til å ta andre beslutninger enn de ellers ville gjort, men oppfatter
ikke det som udelt negativt.
– Ta for eksempel ME, som har vært en så
omstridt diagnose: Hvis ikke pasientforeningene hadde skapt så stor oppmerksomhet, så
hadde sannsynligvis forskningen på sykdommen ligget helt i dødvanne ennå, sier Mella,
som ikke ser bort fra at engasjementet til de
små foreningene oppleves som uvant fordi de
tar i bruk mer moderne metoder.
– Maria Gjerpe, for eksempel, brukte jo
internett og sosiale medier for å organsiere
en crowdfunding. Det har ikke vært vanlig i
Norge, sier han.

Per Rutledal mener internett gjør det lettere
enn noen gang å være pasientaktivist i 2016.
– Det kreves fremdeles at man jobber og
står på, men det er relativt enkelt å bli synlig
å få folk med på laget. Sosiale medier er uhyre
effektivt. Vi hadde nylig 6000 delinger av en
video der en ME-syk snakker om sykdommen
og «MillionsMissing»-aksjonen, og vi arrangerer virtuelle demonstrasjoner der ME-syke
legger ut bilder av sko. Men det er viktig å sette
inn trykket til rett tid. Vi vil heller merkes så
godt som mulig i sosiale medier når vi har en
aksjon, enn å være litt til stede hele tiden. For
når for eksempel hashtaggen #MillionsMissing «trender» i sosiale medier, så ender det ofte
med omtale i de store tradisjonelle mediene.
Slik omtale øker trykket, og betyr mye for aksjonene, sier Rutledal.

«Vi har ikke mange
som står fram og gir
slike lidelser et ansikt,
eller rike onkler som
gir penger til forsk
ning på denne typen
lidelser, som dessuten
ikke kan behandles
med spennende medi
sinsk utstyr eller en
LARS LIEN
"magic pill"»
Dreier ressursene i feil retning. Men ikke
alle har lett salgbare sykdommer med pasienter som flommer over av kreativitet og enga
sjement til å aksjonere fram forskningsmidler.
Lars Lien er leder av kvalitetsutvalget i
Norsk psykiatrisk forening. Han er redd for at
det vil bli vanskeligere å nå fram i kampen om
forskningsmidler på hans område hvis pasientgrupper med gode aktivister og salgbare saker
klarer å påvirke bevilgninger og tildelinger.
– Vi ser jo allerede at sykehistorier om
enkeltskjebner, for eksempel kreftpasienter
som ikke får tilgang til en spesiell medisin
i Norge, er med på å påvirke politikere og
prioriteringsutvalg til å innføre slik medisin.
Det er helt klart at dette dreier ressursene i
en skjev retning, og at spesielle pasientgrupper
kan falle utenfor, sier Lien, og trekker fram
pasienter som sliter med psykisk helse og rus
som en særlig utsatt gruppe.

– Vi har ikke mange som står fram og gir
slike lidelser et ansikt, eller rike onkler som gir
penger til forskning på denne typen lidelser,
som dessuten ikke kan behandles med spennende medisinsk utstyr eller en «magic pill».
– Ofte er det ikke veldig klart definert ennå
hva som er god behandling for lidelsen, og
årsakene er ofte mange og sammensatte. I tillegg mangler psykisk helse og rus de sterke
pasient
organisasjonene som for eksempel
kreftpasientene har. Mental Helse er jo en relativt sterk organisasjon innen psykisk helse,
men den har ligget med brukket rygg de siste
par årene på grunn av lederskifter bl.a.
– Og innen rus har vi jo et konglomerat av
organisasjoner med til dels motstridende interesser. Enkelte har jo til og med antibehandling
som grunnlag for sin organisasjon. Dette gjør
det vanskelig for vårt felt å nå enhetlig fram og
være synlig i kampen om ressursene, sier Lien.
Han hadde gjerne sett at myndighetene
delte ut støttemidler på en måte som førte
til at små, spesialiserte pasientorganisa
sjoner ble oppmuntret til å slå seg sammen
til større og mer slagkraftige enheter.
– På hvilket område skulle du ønske du
hadde en pasientaktivist som virkelig fikk
gjennomslag for saken sin?
– Det måtte vært blant de pasientene som
har minst ressurser i dag, altså de som både
har en alvorlig psykisk lidelse og en alkohollidelse. De faller mellom mange stoler.
Og i tillegg har de veldig dårlig somatisk
helse. De dør jo opptil 35 år tidligere enn
resten av befolkningen. Å få gjort noe med
det, hadde vært utrolig bra. Men det er en
veldig mangefasettert innsats som må til for
å hjelpe dem: Kommunehelsetjenesten må
styrkes, spesialisthelsetjenesten må styrkes,
tannhelsetjenesten må styrkes og det er
behov for ressurser utenfor helsevesenet; for
å skaffe folk bolig og arbeid, sier Lien. – Det
hjelper ikke å bare ta en pille.
Utvider potten. Per Rutledal tror ikke han og
resten av ME-aktivistene tar penger fra svake
grupper med mindre salgbare lidelser enn den
han selv slåss for.
– Jeg kan skjønne tankegangen, men jeg
tror det blir feil å tenke slik. For etter min
mening er ikke dette et nullsumspill. Det
er ikke slik at mer penger til for eksempel
MS-forskning betyr mindre penger til ME-
forskning. I hvert fall fram til et visst punkt
vil det vi gjør for å skape mer oppmerksomhet om ME, og kreve mer innsats på dette
området, føre til at det totalt bevilges mer
til medisinsk forskning i Norge. Og det må
da være bra? ■

Les mer:

KOMMENTAR
DEBATTINNLEGG 

SIDE 12
SIDE 19
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TEMA I PASIENTAKTIVISME
KOMMENTAR:

FOTO:TRYGVE INDRELID

Vi må forske på det vi ikkje forstår

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

REIDUN FØRDE Senter for medisinsk etikk, Universitetet i Oslo.

S

jukdommen CSF/ME «fanst
«ikkje» då eg var student på
70-talet. Men vi lærte å behandle
magesår med invalidiserande
kirurgi, ryggpasientane blei lagt til sengs
og dopa, og hjarteinfarktpasientar fekk
absolutt sengeleie, oksygen og lidocain for
ventrikulær arytmi.

har mange ressurssterke talsmenn,
økonomisk, mediemessig og politisk, ein
kombinasjon med sprengkraft!
Forskningsressursar er eit knappheits
gode: når noko får midlar, merksemd
og engasjement frå flinke forskarar, er
det noko anna som ikkje får. Når noko
får flomlys, havnar lett andre område i
skuggen.
I dag veit vi at det vi den gongen «visste»
Helseministaren vil ha «pasientens
var god behandling, har gjort sjukdomhelsetjeneste» og internasjonalt snakkar
mane verre og ført til tidlegare død for
ein om «citizen participation» i forsking
mange pasientar. Eit tilbakeblikk på
som betyr at lekfolk skal vere aktive i
nær medisinsk historie fortel såleis at
fleire deler av forskningsprosessen. I
medisinen må vere audmjuk og open for eit etisk perspektiv er det nødvendig
at vi heilt sikkert tek feil i noko av det vi i å problematisere at sterke pasient- og
beste meining gjer også i dag. Forsking er pårørandegrupper, sterke pasientforeningar,
nødvendig, også på det vi trur vi veit.
ofte med legemiddelindustrien i bakhand,
ME er eit stort problem i dag ikkje
påverkar både forskningstema og
minst fordi tilstanden ofte rammar barn og forskningsmåte. Legemiddelindustrien
yngre menneske, er alvorleg og langvarig.
likar best forsking på legemidlar og
Slik blir det også ein sjukdom som rammar biologiske tilnærmingar. Media likar best
alle rundt pasientane. Når ein forstår så
å skrive om kjente fjes og spektakulære
lite av etiologi og behandling og tilstanden tilstandar. Media påverkar også politikarar.
er så alvorleg for så mange, kan ein
Men ved prioritering av helsetenester og
forsvare at forskning på ME blir prioritert. forskningsmidlar bør objektive kriterier og
Rituksimab-studien er finansiert av
rettferdige prosessar styre.
offentlege midlar som kom i tillegg til stor
Vi veit også at finansieringskjelda i
innsamlingsinnsats frå private. Tilstanden
nokre tilfelle påverkar resultatet. Når også
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forskningsfokus og metode blir styrt av dei
som finansierer kan det vere problematisk.
Kompliserte tilstandar utan sterke stemmer
blir lett dei tause taparane i ei tid der det er
ekstrem konkurranse om forskningsmidlar.
Det er viktig å samle kunnskapar om
dei psykososiale sidene ved sjukdommar.
Talet på personar, barn og vaksne, med
kroniske smertetilstandar har auka, og
yngre menneske som blir behandla med
antidepressiva har auka dramatisk. Det
same har talet på pasientar med ADHDdiagnose. Dette er eit paradoks i eit
samfunn som vårt, der helsa målt med
objektive mål, er betre enn nokon sinne.
Det er eit skrikande behov for forsking
som løftar blikket frå biologien og ut i
samfunnet og levemåten vår som tilsynelatande fører til at så mange unge flotte
menneske tilsynelatande ikkje tåler livet
sjølv. Vi må forstå for å kunne hjelpe. Å
forske på desse kompliserte samanhengane er sjølvsagt metodisk komplisert, og
det er antakeleg vanskeleg å få finansiert
slik forskning. Men i eit etisk perspektiv
er det viktig å gi stemme til dei tause
taparane, også på forskningssida.
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KRONIKK:

Eldreopprør før og nå
Gamle rebeller, demente, syke og barn presenteres som utgiftsposter i samfunnet.
Er det slik vi vil ha det, spør Henning Økland, medlem i Eldrealliansen. Den har
tatt tak i en rekke enkeltsaker for å belyse manger ved norsk eldreomsorg.

P

er Hovda født i 1908, dr. philos,
løytnant under krigen, medlem
av Det Norske VidenskapsAkademi fra 1968 og Norsk
språkråd fra 1971, regnes som 90-tallets
eldregeneral.

Eldreomsorg, psykisk helsevern og
barnevern har alltid vært populære temaer
i valgår. Det er ikke rart, da både eldre,
foreldre og pårørende til pasienter med
psykiske sykdommer utgjør betydelige
velgermasser. Likevel ser det ut til at
interessen og viljen til å tilføre midler
og gjennomføre tiltak som kan bedre
forholdene svinner hen når politikerne
har inntatt regjeringskontorene. Interessen
for gamle synes å holde seg noe lenger hos
opposisjonspartiene som ofte kaster seg på
skandalesaker.
I 2006 ville Høyrebyrådet med
Erling Lae i spissen og legge ned 300
sykehjemsplasser. Som plaster på såret
ble det lovet 50 nye sykehjemsplasser i
Spanias sol og varme.
Sykehjem i Spania var en av Carl I.
Hagens kongstanker og sosialbyråd
Margaret Eckbo (FrP) satte i gang en
prosess med kjøp av tomter i Spania til
sykehjem. Planene strandet med det som
er kjent som Altea-skandalen, som førte

14

JOURNALEN N R 3 I 2 016

HENNING ØKLAND er geriater og indremedisiner, og er også styremedlem i Oslo
legeforening som var medarrangør på dialogkonferansen på Litteraturhuset 22.august.

til Eckbos avgang. Hun ble etterfulgt
av Sylvi Listhaug (FrP). Skandalen
fikk liten konsekvens for henne, selv
om Arbeiderpartiet, SV og Rødt
fremmet mistillitsforslag. Regningen til
skattebetalerne var antakelig på minst
35 millioner kroner. Det kunne dekket
mer enn 1500 flere hjemmebesøk hver
uke i 2009.
Neste eldremilliard kom da TV2 i
2011 kunne fortelle at 3000 eldre ventet
på sykehjemsplasser og flere kommuner
ikke opererte med ventelister. Stoltenberg
lanserte da en julegave på en milliard.
Det er påtagelig hvorledes kvaliteten
og tilbudet innen eldreomsorgen hele
tiden har vært avhengig av pårørende
og privatpersoners evne til å lage
oppmerksomhet omkring klanderverdige
forhold. Kristin Høydahl, direktør
ved Institutt for menneskerettigheter
ved Universitet i Oslo, er svært kritisk
til forholdene for eldre relatert til
menneskerettighetene. Hun mener de
eldres forhold bør kartlegges grundig.
På tross av utallige rapporter hvor det
beskrives svært kritikkverdige forhold i
behandling av eldre virker det likevel
ikke som det utløser tiltak som vil gi en
permanent bedring av omsorgstilbudet.

Etter at Asbjørn fikk høre om Synnøves
historie oppfordret han til « Et Nasjonalt
eldreopprør». Eldrealliansen ble dannet
som en uformell sammenslutning av flere
grupper og enkeltpersoner som vil arbeide
for eldres, pasienters og pårørendes
rett til omsorg og verdig behandling.
Kirurg og tidligere generalsekretær i
Helsetjenesteaksjonen, Synne Bernhardt,
tok på seg oppgaven med å administrere
alliansens aksjoner:
Eldrealliansen dro 22. juni med sine
aksjonister for å møte Asbjørn, de
folkevalgte, og kommuneadministra
sjonen i Åsnes. Da forsvant trusselen
om nedleggelse av omsorgsboligen. Den
fortsetter i ordinær drift.
Eldrealliansen dro 13. juli til Kragerø
for å markere sin støtte til Elisabeth på
93 år. Etter et møte med lokalpolitikere
og administrasjonen tilbys hun sykehjemsplass.
Eldrealliansen dro 5. juli på nytt oppdrag, denne gangen til Furuset sykehjem, der planene var å legge ned 120
plasser. Bydeler med mange gamle har
et stort behov for sykehjemsplasser,
noe som merkes på budsjettene. Da
er hjemmesykepleie en mye billigere
løsning.
22. august arrangerte Eldrealliansen et
dialogmøte med politikere og eldre på
Litteraturhuset. Etter at dette ble avholdt
har eldrebyråd Inga Marte Thorkildsen
(SV) hatt flere møter med fagfolk og
pårørende som er involvert i eldreomsorgen. Hun har også satt i gang en rekke
lovende pilotprosjekt, og vil ikke videreføre bestiller-utfører-modellen.

•

•
•

På 90-tallet engasjerte Per Hovda seg sterkt i de eldres rettigheter og den omsorg de eldre ofte ikke fikk.

FOTO:PER HELGE MÅSEIDE

På 90-tallet engasjerte Hovda seg sterkt
i de eldres rettigheter og den omsorg
de eldre ofte ikke fikk. Han kone
Margit Hovda utviklet demens og Per
Hovda fikk gjennom hennes sykdom
innsyn i eldreomsorgen. En rekke
andre sterke personligheter engasjerte
seg også etter hvert, bl.a Ivar Bunæs,
som også i dag, 25 år etter, er engasjert
i en verdig eldreomsorg gjennom
gruppen Eldrekonvensjonen. 90-tallets
superkjendis Odd Grythe involverte
seg også, etter et førstesideoppslag i
VG, kom «eldremilliarden» på plass da
politikerne følte et stort moralsk press fra
befolkningen.

I juni 2016 presenterte TV2 historien
til Synnøve Græsmo fra Åsnes som hadde
fått avslag på sin sykehjemsplass og som
like etterpå falt, pådro seg et lårhalsbrudd
og døde. Asbjørn Krogsæther som er 87
år gammel og bor på Åsnes pleiehjem, ble
svært opprørt over historien om Synnøve.
Asbjørn hadde tidligere blitt bedt om å
flytte fra pleiehjemmet, noe han nektet da
han mente at han måtte ha plassen.

Eldrealliansen er ikke tenkt å være en
sammenslutning for å kjempe for dem
som greier å komme frem i pressen men
har brukt enkelttilfeller for å sette fokus
på et generelt problem. Den ønsker
å fremme kravet om at det norske
samfunn må stå for visse grunnleggende
medmenneskelige verdier. Det er den
fremtiden vi ønsker våre barn skal leve i,
et samfunn hvor menneskelige verdier er i
fokus, med verdig behandling og omsorg
av gamle og unge.

•

1.november planlegger Eldrealliansen
fakkeltog over hele Norge for å sette
fokus på behovet for å styrke tiltak som
vil gi de gamle en verdig alderdom.

22. august arrangerte Eldrealliansen et dialogmøte med politikere og eldre på Litteraturhuset i
Oslo, og der var blant annet pensjonert sykepleier Sigrid Wisløff til stede.
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KRONIKK:

Hvorfor trenger helsevesenet Riksrevisjonen?
Fra tid til annen påpekes det at Riksrevisjonen er for opptatt av detaljer,
at vi bidrar til for mye tilsyn og at vi hemmer innovasjon. Sist ut var
administrerende direktør Anne-Kari Bratten i Spekter, som under
Arendalsuka hevdet at Riksrevisjonen ikke skiller mellom stort og smått.

M

en hva er alternativet til å ha
en riksrevisjon?

Riksrevisjonen er Stortingets kontroll
organ. Vi skal gjennom revisjon, kontroll
og veiledning bidra til at statens inntekter
blir innbetalt som forutsatt, og at statens
midler og verdier blir brukt og forvaltet i
samsvar med Stortingets vedtak og forutsetninger. Oppgavene gjennomføres som
regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon eller
som selskapskontroll. Vi gjennomfører
regnskapsrevisjon av rundt 230 statlige
virksomheter, inkludert departementene.
Hvert år gjennomfører vi mellom 10 og 15
forvaltningsrevisjoner. I tillegg utfører Riks
revisjonen selskapskontroll av mer enn 100
statlige selskaper, inkludert helseforetak.

som sikrer uavhengighet, nødvendige ressurser og kompetanse, vil bidra til å sikre
demokratiet. Når det gjelder helsevesenet,
som er tilnærmet 100 prosent offentlig
finansiert, er det nødvendig for Stortinget
å motta uavhengig informasjon om hvorvidt pengene brukes effektivt slik at alle
får den helsehjelpen de har behov for og at
hjelpen holder høy kvalitet.
Et av de bærende målene i helsepolitikken
er at vi skal ha et likeverdig helsetilbud
uavhengig av geografi, kjønn eller andre
forhold. Statistikk over tilgang til, og bruk
av, helsetjenester viser store forskjeller mellom ulike områder av landet.

Vi har gjennomført relativt mange
forvaltningsrevisjoner på helseområdet.
Bakgrunnen er at det offentlige har et stort
ansvar for sikre god folkehelse og å yte
befolkningen gode helsetjenester. Området
er dessuten godt regulert når det gjelder
pasientrettigheter, valgmuligheter og krav
til kvalitet. Helseområdet er også vesentlig
når det gjelder statens utgifter. For 2016
har Stortinget bevilget 140 milliarder
kroner til de regionale helseforetakene med
underliggende helseforetak. Det er risiko
for at de mange vedtak og forutsetninger
som Stortinget har satt for ressursbruk, lik
rett til helsetjenester og andre kvalitetskrav,
ikke blir oppfylt på en tilfredsstillende
måte. I våre årlige risikoanalyser som vi
gjør for alle departements- og sektor
områder, er det ofte mange risikoer knyttet
til helseområdet. Dette betyr ikke at
dette området er dårligere forvaltet enn
andre sektorområder – men det er et stort
område, med mye penger involvert og det
er høye krav til kvalitet.

I 2015 undersøkte vi hvordan ordningen med de private avtalespesialistene
som skal bidra til å oppfylle målet om et
geografisk likeverdig helsetilbud, fungerte.
Vår undersøkelse viste at tilgangen til
avtalespesialister, som står for nærmere 30
prosent av det polikliniske helsetilbudet,
gjennomgående ikke bidro til et geografisk
likeverdig tilbud av polikliniske helse
tjenester. For noen av avtalespesialistene,
øye og psykisk helse, bidro avtalespesia
listene til å forsterke de geografiske forskjellene. Årsakene til denne skjevheten
ligger blant annet i at de regionale helseforetakene ikke utnytter sitt handlings
rom godt nok til å sikre samsvar mellom
plassering av avtalespesialistenes hjemler
og behovet for polikliniske tjenester. Svært
få legehjemler har blitt omdisponert i
perioden 2010 til 2014, og få nye hjemler er kommet til. Avtalespesialistene er
private næringsdrivende og mottok 3,2
milliarder kroner fra staten i 2014. Vi har
stor tro på at Helse- og omsorgsdepartementet og de regionale helseforetakene
vil følge opp undersøkelsen og sørge for
at avtalespesialistenes hjemler bidrar til et
mer likeverdig tilbud.

Riksrevisjonens rapporter bidrar til åpenhet om hvordan forvaltningen gjennomfører den politikken Stortinget har vedtatt.
En riksrevisjon som har rammebetingelser

Riksrevisjonen har gjennomført flere
undersøkelser som belyser kvalitet i helse
tjenesten. I 2012 undersøkte vi oppfølgingen av Nasjonal strategi for forebygging av
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– For noen av avtalespesialistene, øye og
psykisk helse, bidro avtalespesialistene
til å forsterke de geografiske forskjellene,
skriver riksrevisor Per-Kristian Foss.

infeksjoner i helsetjenesten og antibiotikaresistens. Undersøkelsen viste at Helse- og
omsorgsdepartementet og de regionale
helseforetakene i liten grad hadde sikret
at strategien ble implementert slik at den
kunne bidra til bedre resultater. I 2012
var det fortsatt store variasjoner mellom
helseforetakene når det gjaldt utbredelsen
av sykehusinfeksjoner. Det synes å være
nødvendig med en sterkere oppfølging av
styringskravene for å endre praksis.
Ventetid er en sentral kvalitetsindi
kator, og hvor lenge en pasient må vente
på behandling har stor betydning for
livskvaliteten. Riksrevisjonen har undersøkt registreringen av ventetid og blant
annet funnet at enkelte sykehus registre
rer ventetiden som avsluttet lenge før
behandlingen starter. I oppfølgingen av

Riksrevisjonens undersøkelser har det
kommet nye regler og prosedyrer for
registrering av ventetids slutt som skal
bidra til riktigere registrering. Dette er et
område som Riksrevisjonen fortsatt overvåker fordi det er usikkert i hvilken grad
praksis har endret seg.
Riksrevisjonen har gjennomført flere
store undersøkelser om effektivitet i
helsesektoren. Helsedirektoratet gir årlig
ut rapporten Samdata som viser store
forskjeller i produktivitet. Det finnes lite
informasjon i denne rapporten om faktorer som kan forklare disse forskjellene.

Riksrevisjonen har i flere undersøkelser
kommet med bidrag som kan forklare
forskjellene og dermed bidra til en
bedre ressursbruk. Blant faktorene som
forklarer forskjeller i produktivitet, kan
nevnes bedre utnyttelse av operasjonsstuene, effektive behandlingsforløp som
ofte gir færre liggedøgn, tverrfaglig standardiserte behandlingsforløp for enkelte
pasientgrupper, god styring og ledelse og
ikke minst evnen til å lære av hverandre.
Disse rapportene har blitt godt mottatt av
både Helse- og omsorgsdepartementet og
mange av helseforetakene, og vi har stor
tro på at våre resultater kan bidra til mer

helse for hver krone brukt og god kvalitet
i helsetjenesten.
Kunnskapen som Riksrevisjonens undersøkelser frambringer blir i hovedsak brukt
både av helseforvaltningen og helseforetakene. Resultatene fra effektivitets
undersøkelsene bidrar til å formidle
god praksis, og til å forbedre den faglige
og administrative styringen. Mange av
undersøkelsene har dessuten bidratt til
endringer i prosedyrer og regelverk som
igjen kan bety mye for kvaliteten i helse
tjenesten. Med andre ord: Helsevesenet
trenger Riksrevisjonen. ■

VIL DU SKRIVE KRONIKK? Den skal være på 4500 tegn med mellomrom og leveres med portrett av forfatteren.
Kommentar/debattinnlegg skal være på 2500 tegn. Ta kontakt med redaktør Per Helge Måseide (se kolofon s. 3).
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Fortsatt gjelder: Tillit skaper velferds
staten – og ikke omvendt, som påpekt
av forskerne Andreas Bergh og Christian
Bjørnskov i 2011. Tillit er skjørt: det kan
lett brytes ned, og tar tid å bygge opp.
Motparten forsøker å si at de ikke
ønsker streik, og at de ikke ønsker
endringer – men det er voldsomme
endringer de har innført på noen sykehus
– og som klart svekker den enkeltes vern.
For å sikre det kollektive vernet, som har
vært basert på gjensidig tillit tidligere, ser
vi at det nå er nødvendig å få avtalefestet
dette.
Bent Høie ønsker ikke å kommentere
brevet fra Akademikerne med spørsmål
om hvilke føringer departementet har
gitt. Men, uavhengig av konflikten, er det
helt nødvendig at vi vet om dagens politikere ønsker et brudd med den norske
trepartsmodellen.
Etter sommeren har Oslo legeforening
vært med å arrangere to debatter på
Litteraturhuset
• Er eldre mindre verdt i dagens samfunn?
En dialogkonferanse om eldreomsorgen
i Oslo
• Helsedebatten – ser vi hele bildet?

Jeg tror det er svært viktig å løfte
helsedebattene ut i det offentlige rom.
Enkeltmenneskers erfaringer med helsevesenet er ikke alltid slik vi ønsker de skal
være. Hvordan skal vi sikre at pasientene
får den hjelpen de behøver? Hvilket nivå
på tjenestene er godt nok? Hva har vi råd
til, og hva er vi villige til å betale for?
I juni kom rapporten Nasjonale
retningslinjer for åpen tilgang til forsk
ningsresultater. Den er nå ute til høring.
I innledningen heter det: «Umiddelbar
og fri tilgang til forskningspublikasjoner
for alle vil gi store gevinster, og bidra til
å bygge kunnskapssamfunnet.» Videre:
«EUs konkurranseråd vedtok i mai 2016
full åpen tilgang innen 2020.1Dette er
et svært ambisiøst mål, som viser at EU
prioriterer overgangen til åpen tilgang
høyt. Vi mener Norge bør støtte opp om
et slikt felles mål.» Dette er vi enige i.
Løsningen om Open access ligger
imidlertid frem i tid – og jeg gjentar fra
lederen i nr 1/2016: Mens det jobbes
med saken, foreslår jeg at Helse- og omsorgsministeren finner en løsning som kan
gjelde for i dag og sikre fortsatt like god
tilgang til oppdatert kunnskap som den
vi hadde før Helsebiblioteket i fjor måtte
avslutte mange abonnement pga innsparinger.
Uansett om det fortsatt er streik eller
ikke når du får Journalen:
– Tusen takk til alle dere som er tatt ut i
streik, og har stått på for oss alle sammen!

KRISTIN H HOVLAND,
leder Oslo legeforening
MER OM OPEN ACCES-DEBATTEN:
Se kronikken «Hvem skal betale», av Erlend
Hem og Michael Bretthauer, i nr. 4/2015.
Den ligger også på nett:
http://fagbladetjournalen.no/hvem-skalbetale/
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LHL er pasientenes
forening

Mens jeg skriver denne lederen er 498 akademikere tatt ut i streik.
Og over en million arbeidstakere støtter oss!
Eivind Falkum, forsker ved Arbeidsforsk
ningsinstituttet, mener at Legeforeningen
her går foran og tar en viktig kamp på
vegne av alle arbeidstakere i Norge. Det
handler om å forsvare gode og forutsigbare arbeidsforhold. Press på rettigheter
i arbeidslivet gjelder ikke bare legene,
men også andre arbeidstakere i Norge
i dag, som for eksempel unges rettig
heter i forbindelse med sommerjobber,
rettigheter for ansatte som kommer fra
andre land og jobber her, eller syke
pleieres muligheter til å få en 100 %
stilling. Det handler om hva slags
arbeidsforhold vi ønsker at det skal være
i samfunnet vårt.

KR ON IK K:

D

I Journalen nr. 2/2016 har professor i
samfunnsmedisin UiO og smittevernlege
i Arendal, Preben Aavitsland, en kronikk
med tittelen «Er pasientforeninger alltid
pasientenes forening?».
Han innleder med å skrive at «når makt
flyttes fra myndigheter, helsetjenesten
og forskningssystemet til pasientforeningene, må de tåle kritiske spørsmål fra
journalister og forskere». Dette er det
Frode Jahren.
ikke vanskelig å være enig med ham i. I
fortsettelsen trekker han fram tre eksempler på pasientforeninger
hvor man bør stille spørsmål om hvorvidt deres aktiviteter er til
pasientenes beste. Foreningene er Landsforeningen for hjerte- og
lungesyke (LHL), NorVect, som er en av flere foreninger for flåttsyke, og ME-foreningen.
Aavitsland omtaler et årlig arrangement hvor LHL har et
samarbeide med legemiddelfirmaet Novartis i forbindelse med
den internasjonale hjertesviktdagen. Han skriver at «LHL får
oppmerksomhet om sin pasientgruppe og kanskje noen midler
til driften, og Novartis får større salg.» Videre skriver han at
«LHL-lederen slo et slag for Novartis' nye legemiddel».
LHL gir avansert behandling og rehabilitering av hjerte- og
lungesykdom. I tillegg har LHL i mange år samarbeidet med
de største legemiddelselskapene i Norge. LHL har blant annet
samarbeidet med Pfizer og Serena Tonstad for å endre lege
middelforskriften slik at legemidler for røykeslutt kan gis refu
sjon. LHL har ikke mottatt penger for dette arbeidet, slik vi
heller ikke har mottatt penger til driften fra Novartis. LHL og
Novartis har dekket halvparten av hjertesviktkonferansen hver.
Legestanden samarbeider i stor grad med industrien. Det er etter
LHLs mening naturlig. Pasientforeninger må etter LHLs syn
også ha rett til å uttale seg om legemidler. Mener Aavitsland noe
annet, ville det vært interessant å få vite dette.
Hjertesvikt er en alvorlig tilstand som rammer stadig flere i Norge
ettersom befolkningen eldes, og sammen med satsing på forebyggelse og behandling/rehabilitering av hjerneslagrammede er
hjertesviktbehandling et område LHL ønsker å løfte fram. Når det
kommer framskritt i medikamentell eller annen behandling for disse
gruppene er det naturlig for LHL å arbeide for at flest mulig av de
pasienter som kan ha nytte av slik behandling får tilgang til det.
Aavitsland velger å nevne LHL sammen med foreninger som
har syn på årsaker og behandling av spesielle tilstander som
avviker fra etablerte medisinske oppfatninger. LHL er opptatt av
evidensbasert medisin og jobber med å nå ut til sine pasientgrupper med kunnskap om og tilbud om anerkjent behandling. Vi i
LHL er overbevist om at dette arbeidet er til pasientenes beste.

FRODE JAHREN
generalsekretær

Faksimile av
kronikk skrevet av Preben
Aavitsland i
Journalen
nr. 2/2016.
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Sneversynt og
intolerant om pasientforeninger
Preben Aavitsland hadde en kronikk
i Journalen nr. 2/2016, med tittelen
«Er pasientforeninger alltid pasientenes foreninger? Kronikken tok opp et
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Aavitsland er kritisk til ME-foreningen
som har et klart syn på ME som en
nevrologisk sykdom. Samtidig mener
Ola Didrik Saugstad.
han at foreningens medisinske fagråd
er lite representativt for dem som behandler disse pasientene
i helsetjenesten.
Det er riktig at ME-foreningen har tatt avstand fra en rekke
metafysiske forklaringsmodeller angående ME som er ganske
utbredt langt inn i helsevesenet. ME-foreningens syn på ME
er, såvidt jeg forstår, helt i overenstemmelse med den store
IOM (Institute of Medicine)-rapporten fra USA som ble
publisert i februar 2015. Rapporten konkluderer med at det er
ingen tvil om at ME er en somatisk, sansynligvis en immuno
logisk/inflammatorisk sykdom. Rapporten har ført til at det nå
skal satses store midler på biomedisinsk ME-forskning i USA.
Hvis Aavistland eller andre ikke er enige i denne rapportens
konklusjoner, må man argumentere for det, ikke kritisere dem
som er faglig oppdaterte, i dette tilfellet ME-foreningen.
Som medlem av ME-foreningens fagråd kjenner jeg meg ikke
igjen i Aavitslands beskrivelse. Flere av medlemmene står, eller
har stått sentralt i utredning, forskning og behandling av disse
pasientene. Selv har jeg sett hundrevis av svært syke MEpasienter, i motsetning til mange i helsetjenesten som arbeider
med ME-syke, og som ikke har tatt seg bryet med å reise hjem
til dem som er så syke at de ikke når frem til helsetjenestens
tilbud.
Jeg vet ikke hvor godt Aavitsland er inne i ME-feltet, men
når han går ut i den offentlige debatten forventer jeg at han
er oppdatert på den raskt økende informasjonen som
publiseres om ME som en somatisk sykdom.

OLA DIDRIK SAUGSTAD
Professor, dr.med

HVA MENER DU? Du kan delta i debatten på våre nettsider, www.fagbladetjournalen.no, der disse innleggene legges ut,
på

www.facebook.com/fagbladetjournalen eller

www.twitter.com/journalen.
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BOKMELDING:
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.

Den evige stridsmannen
«Utan ei nærare
kopling mot robust
teori, er det ikkje alltid
like lett å sjå korleis
den bastante kampen
Fugelli fører for norske
verdiar … skal balanserast mot den toleransen som han etterlyser.»

For alle dei som har følgt med i Per
Fugelli sin forfattarskap sidan hundre
årsskiftet har denne boka eit ganske
forutseibart innhald. Ho er sett saman av
fleire tekstar, skrivne til ulike tider gjennom omlag 15 år. Dei tekstane som er
publiserte tidlegare, er samla i siste delen
av boka under overskrifta «epidemien».
Før dette kjem to korte innleiande kapittel, og ein lengre kommenterande tekst
som er kalla «epikrisen». Strukturen har
såleis visse likskapstrekk med ei vitskapleg
avhandling, med ei kappe som kommenterer tekstar som er publiserte separat.
Som vanleg skriv Fugelli lett og ledig.
Teksten er munnleg i forma. Leiken med
ord får stort spelerom. Trepunktslistene,
triadane, forenklar stoffet. Forfattaren
elskar å omskrive, parafrasere, både vitskapsfolk og politiske debattantar. Allegoriane, språkbileta, ligg på rekkje og rad.
Sjølv om dette gjer at boka er lettlesen,
medfører det også at det djupt alvorlege
innhaldet får ei noko lettbeint innpakking.
Men dei retoriske knepa, som på mange
måtar er typisk for Fugelli, lever sitt eige
liv. Dette er særleg tydeleg i starten av
boka der forfattaren koplar eit anfall av
atrieflimmer til si uro over og manglande
forståing av det han observerer i samtida. Han konkluderer: Men hjertet som er
klokere sier Stopp! – og går i galopp. Dette
er høgrisikoskriving, og fører sjølvsagt til
at han støyter ein del lesarar frå seg. Men
det er Fugelli klår over når han gjer sine
skrivegrep. Irritasjonen som han skapar,
trur eg at han ser på som ein nødvendig
biverknad av den «vaksinen» som han
marknadsfører.

«Dette er høgrisiko
skriving, og fører sjølvsagt
til at han støyter ein del
lesarar frå seg»
20
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PER FUGELLI
VAKSINEN. MOT FRYKT,
TERROR OG RASISME
Oslo: Universitetsforlaget, 2016
ISBN 978-82-15-02729-6
NOK 299,-

Symptoma på epidemien som han
omtalar, er særleg framandfrykt, rasisme
og sjølvnøgde menneske. I epikrisen,
analysen av epidemien, set Fugelli folkevettet som den mest vesentlege førebyggjande innsatsfaktoren. Han hevdar at den
norske folkesjela er raus, når ho er trygg.
Og den nødvendige tryggleiken føreset at
folk sjølv kan koma fram med si uro, men
ikkje minst sine idear om likeverd, tillit
og rettferd som grunnsteinar i samfunnet
som vi ønskjer oss.
Den første teksten i den andre delen av
boka er opprinneleg skriven i 2003. Her
er han innom ei rekkje teoretikarar som
han nyttar som berebjelkar for analysen.
Det er til dømes Gregory Batesons skismogeneseteori, Thomas Kuhns tenking
om paradigmeskifte og Senecas idé om å
forsone seg med dei menneskelege vilkåra.
Fugelli spør seg om dette kan vere fornuftige tilnærmingar for å forstå kva som
skjer også politisk i etterkant av hendin-

gane 11. september 2001. Det er interessante koplingar han legg opp til her. I
teksten frå 2003 blir dette rimelegvis berre
ståande som spørsmål og opne tankar.
Som eit politisk kampskrift kan dette
gjerne få stå som lause tankar. Men eg
skulle ønskt meg at Fugelli hadde fanga
opp desse trådane på ein tydeleg måte i
drøftingane i «kappeteksten» (epikrisen)
i denne boka. Det ville ha styrkt boka
som akademisk tekst, og det ville ha vore
spennande å lese ein oppdatert refleksjon
om teoribaserte forklaringar frå det førre
tiåret framleis hadde noko for seg. Utan
ei nærare kopling mot robust teori, er
det ikkje alltid like lett å sjå korleis den
bastante kampen Fugelli fører for norske verdiar som likeverd og fridom skal
balanserast mot den toleransen som han
etterlyser.
Kanskje dette sitatet er kjernen i det fugelliske evangeliet: Norge kan godt leve med
en kjedekollisjon mellom kulturer hvis vi
besøker hverandres meningsrom og gudshus
med nysgjerrighet. Da kan vi til og med
utløse kraften og nyskapingen som følger av
verdier i kamp – med ord.

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

I FORBIFARTEN I KRISTIN KORNELIA UTNE

– Det går ikke fint uten et kollektivt vern
Kristin Kornelia Utne kommer med raske skritt mot
Legenes hus. Hun har vært en
av de mest profilerte legene
i sykehusstreiken, og det er
lett å kjenne henne igjen fra
videosnuttene på YouTube
hvor hun forklarer bakgrunnen for streiken. Hun hilser
hjertelig og insisterer på en
kaffe i kantina.  

KRISTIN KORNELIA UTNE

2001- 2005 Studier i realfag, psykologi
og samfunnsfag ved NTNU

2005– 2011 Profesjonsstudiet i
medisin, Warszawa

2010 Leder av Norsk medisinstudenforening (Nmf)

2013- Dr. gradsstip., Sykehuset i Østfold (SØF) og UiO

2013- Foretakstillitsvalgt for Ylf, SØF.

Medlem av Legeforeningens landsstyre,
Utdanningsfond III og spesialitetsråd.

Styremedlem Ylf og Østfold legeforening

TEKST: MELANIE EKHOLDT HUYNH
FOTO: PAAL AUDESTAD

Streiken er på sin 8. dag, ennå vet ingen hvordan eller når den vil ende.

FAKTA OM STREIKEN

– Hei, Kristin hvordan har du det i dag ?
– Litt sliten, det har vært en ganske tøff
periode. Men veldig bra. Supert med alle
medlemmene som støtter oss, og all den støtten vi har fått fra de andre fagforbundene;
Unio, Politiets fellsforbund, Norsk Tjeneste
mannslag, Forskerforbundet. Det er helt fantastisk at de også støtter oss i denne veldig
viktige kampen.
– Men hvorfor skulle de andre forbundene
støtte Akademikerne og legene ?
– Dette er jo ikke en kamp om en time her
og en time der. Denne kampen handler om
medbestemmelse og kollektivt vern. Retten
til medbestemmelse for organiseringen av
arbeidstid er essensiell for alle jobber.
Utne sitter i styret til Yngre legers forening
(Ylf), er foretakstillitsvalgt på Sykehuset Østfold og medlem av konfliktberedskapsutvalget
der. Men hun har også steppet inn som leder
av det sentrale konfliktutvalget i Akademi
kerne i noen dager. Og hun har vært en av
dem som har frontet streiken utad.
Fra Kristin Kornelia Utne var barn, ville
hun bli lege. Rettferdighetssansen har alltid
vært der, og den er der fremdeles. Med glød
i øynene forteller hun at hun også har studert statsvitenskap. Samfunnskontrakten og
oppbyggingen av samfunnet, den norske
modellen, er fremdeles en hjertesak for henne.
– Det med legeforening og organisasjon
er så spennende! Og det å være med i pro
sesser og påvirke og ta et ansvar for vår egen
hverdag. Men jeg har alltid vært slik. Jeg har
vært i elevrådet, det ligger en slags personlig
hetstype der.
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Kristin Kornelia Utne oppmunterer streike
vaktene på Ullevål til fortsatt innsats.

– På gymnaset, gikk jeg på biblioteket og
fant frem gamle videoer fra politiske debatter fra 80-tallet for å se hvordan politikken til
partiene hadde forandret seg. Det interessante
var å se hva partiene sa den gang, og hva de sier
nå. Hvordan hadde diskursen i offentligheten
forandret seg? Hvordan hadde mine meninger,
og de rundt meg sine meninger, forandret seg?
Kjempespennende! Men jeg valgte legeyrket.
Som medisinstudent var hun svært enga
sjert i Legeforeningen. Hun forklarer at som
styremedlem i Ylf forholder hun seg til politikk, både på RHF- og departementsnivå.

– Men som tillitsvalgt på et helseforetak jobber en opp mot ledelsen. Det er et helt annen
måte å jobbe på.
– Møtet mitt med helsevesenet var ganske
brutalt. Alle som studerer medisin skjønner at
det kommer til å bli tøft. Det jeg ikke forstod
i forkant, var hvor tungt det ville bli å jobbe
i systemet. Selve pasientarbeidet og jobben vi
skulle gjøre, gikk bra. Presset på effektivisering
og økonomiske rammer som utfordrer utføring
av god pasientbehandling, overrasket meg.
I 2011 startet hun å jobbe som lege. Det
var ganske utfordrende å begynne å jobbe, det

var mange tunge vakter. Hun presiserer at hun
har møtt masse hyggelige ledere, men at hele
rammen rundt jobben og det store presset hele
tiden på effektivitet gir en opplevelse av stadig
mindre autonomi.
– I tillegg synes jeg det er synd å bli framstilt
av motparten som om vi leger er litt vanske
lige og grådige. Når du ser de utspillene mot
oss som gruppe, og mot andre grupper, som
sykepleierne, så spør jeg meg; er det virkelig
sånn man skal omtale folk som jobber i helse
vesenet?
– Når vi sier vi må ha et kollektivt vern, så

blir det sett på som «hva er det dere klager
på. Dette her kommer til å gå kjempefint».Vel
erfaringen min, er at det gjør ikke det. Det går
ikke fint uten et kollektivt vern.
– Jeg mener at alle leger og sykepleiere
trenger akseptable arbeidstidsordninger for å
kunne gjøre en god jobb. Og vi er dem som
møter pasienten, og hvis vi er slitne eller ikke
føler ansvar for pasientmøtet, så blir det ikke
god behandling. Hele helsetjenesten er bygd
rundt pasientmøtet, det er det vi gjør. Det
må vi ikke glemme, pasientmøtet er essensen i
pasientbehandlingen.

 Akademikerne helse gikk til sykehus
streik 7. september etter at meklingen
med Spekter brøt sammen.
 Uenigheten dreier seg om hvorvidt
arbeidsgiver skal kunne ha anledning til
å inngå individuelle arbeidstidsavtaler.
 Akademikerne har vist til at det flere
steder er i ferd med å bli innført individuelle avtaler, i strid med hevdvunnen
praksis.
 Akademikerne frykter at leger må jobbe
inn vakter i ferier og permisjoner og at
de kan bli tvunget til å gå 60-timers
uker i inntil 38 uker etter hverandre.
 Akademikerne har fått massiv støtte fra
andre deler av fagbevegelsen.
 Spekter mener at Akademikerne driver
en ren skremselspropaganda, og at
muligheten til å inngå individuelle avtaler
er nødvendig av helsepolitiske årsaker
og av hensynet til pasientrettigheter.
 Spekter mener at legene ønsker å opp
rettholde dagens arbeidstidsordninger
av økonomiske årsaker, bl.a. fordi det gir
bedre muligheter for vakansvakter.



– Hvis du tar et historisk blikk. Hvor lenge
har det vært slike kollektive vern?
– Da må vi gå tilbake til 1892, sier hun. Da
kom Lov om tilsyn med arbeidere i fabrikker,
som forbød barnearbeid, og la begrensninger
på natt- og helgearbeid.
Kristin ser nok at jeg blir litt overrasket
over årstallet som er mer enn 120 år tilbake
i tid. Hun forteller at hun har studert kollek
tiv arbeidsrett og sett på Verkstedsoverenskomsten, som var den første tariffavtalen.
Arbeidstakerne organiserte seg, og krevde at
de som gruppe skulle ha noe å si om hvordan
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I FORBIFARTEN I KRISTIN KORNELIA UTNE
de skulle jobbe, og hvordan arbeidstiden skulle
bli fordelt.
– Det var virkelig en stor kamp på den
tiden, men til slutt fikk de til avtale mellom
arbeidsgiver og arbeidstaker. Arbeidsgiverne
var datidens fabrikkeiere som inngikk en avtale
med de ansatte om hvordan de skulle jobbe og
hvordan de skulle fordele arbeidet.
Hun er opprørt over forslaget fra Arbeidstidsutvalget, som leverte sin innstilling i
januar, og trekker linjene tilbake til 1897,
da 10 timers-dagen ble innført i Norge.
– Og nå foreslår arbeidstidsutvalget, at
arbeidsgiver skal ensidig pålegge sykepleierne
12 timers vakter!
– Hva med legene på 1890-tallet?
Hun tenker seg om. Svarer litt drømmende.
– Ja, hvordan var det å være på lege da? Jeg
tenker på på hva slags verktøy man hadde.
Det fantes ikke antibiotika. Så det var å gå
visitt og gi vann, spørre pasienten: går det
bra? Legene stod jo mye mer alene, og det
var mindre å støtte seg på. Så var det distriktslegen som folk gikk til, i kommunene
og i fylket.
Samtalen går over til Legeforeningens historie. Nå var det egentlig legene begynte å
organsiere seg ? Det viser seg at Kristin har
lest om det også. Fakta er at den ble stiftet
i 1886. (På den tiden var det ca. 1000 leger
i Norge. Red. anm.) Men var Legeforeningen en faglig forening før fagforeningsaksen
kom til?
Hun beklager at hun ikke husker
detaljene, men trekker linjene til nåtiden.
– Dette med gjennomsnittsberegning med
timetall og medbestemmelsesrett er nå blitt
tatt inn i lovverket. Det har jo gjort Norge
til et av de mest produktive samfunnene i
verden. For autonomi hos arbeiderne gjør
at de føler ansvar.
– Så kan man spørre seg hva har nådagens
akademikere med datidens fabrikkarbeidere
å gjøre, men utfordringen med tanke på
arbeidstid og dens plassering er den samme.
Og det er interessant. Og derfor får vi støtte.
– Om du er Teknamedlem (ingeniør, red.
anm.), økonom, psykolog, havnearbeider
eller lege, så handler det faktisk om retten
til kollektivt vern, akseptable arbeidstidsordninger og en mulighet som gruppe å stå
sammen og forsvare oss. For vi som gruppe
må stå sammen, hvis ikke så blir det for mye
press på enkeltansatte.
– Vi har jo aldri tidligere vært en så klart
definert arbeidstager som i dag. Legene har
hatt en mye større autonomi tidligere, nå
som vi blir presset mer og mer så blir vi i
større grad en arbeidstaker, en som går på
jobb og får lønn.
Utne mener at det er en klar årsakssammenheng mellom legers autonomi,
arbeidspress som følge av dårlige rammebe
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Kristin Kornelia Utne har vært sentral i streiken.

tingelser, og kvaliteten på det arbeidet som
gjøres.
– Jeg er redd for at jo mer vi blir presset
til å produsere og produsere, jo mindre ansvar
kommer vi til å føle og det ønsker jeg ikke, og
jeg tror heller ingen andre leger ønsker det.
Motivasjonen for å gjøre en god jobb kan da
lett dale, som da faktisk kan føre til dårligere
helsetjenester.
– Medbestemmelse gir oss muligheten til å
gjøre en god jobb, slår hun fast.
– Er det noen ganger slik at det ikke er
ønskelig å ha for «tenkende» arbeidere ?
– Ja, men det er veldig synd når man driver
et kunnskapsfag hvor en er avhengig av kli
nisk skjønn og evne til å ta kompliserte beslutninger i vanskelige situasjoner. Da er det veldig
dumt om du har folk som lar være å tenke og
reflektere. Så kan du jo si at vi er vanskelige.
Men kritiske røster kommer jo av at folk tenker, man skulle fremelske at leger kritiserer og
sier: «Her gjør vi det ikke godt nok, hvordan
kan vi forbedre oss?». Det er jo kjempeviktig.
– Hvorfor blir ikke kritiske røster sett på
som noe positivt?
– Vi har fått helseforetak, og jeg har inntrykk
at de i stor grad er opptatt av omdømme. Når
man er opptatt av omdømme, og noen sier at
tilbudet ikke godt nok, så tror man at dette
ikke er bra. Men all omdømmeforskning viser
at det som skaper godt omdømme er tillit, og
hvis skal få tillit må man også vite at alt skal
ut i lyset, det gode og det dårlige. Du ser på
fryktkulturdebatten, den er ikke heldig. Det
er kun mulig å bli bedre om man åpner for
legitim kritikk, sier hun.

– Hvis man skal late som om alt alltid er
bra. kan enkeltindivider som uttaler seg kritisk,
enten det gjelder arbeidsplaner, pasientbehand
ling eller korridorpasienter, bli ansett som
brysomme for omdømmet. Disse legene kan
faktisk bli sanksjonert, på subtile måter som
ikke å bli satt opp på operasjoner eller ikke å
få fornyet vikariatet sitt.
– Hvorfor er det så få leger som forteller om
hvordan de har det på jobb? Fordi de er redde.
Vi har en fryktkultur i helsevesenet, ikke på
alle avdelinger, men mange ansatte er redde
for å uttale seg fordi de er redde for at dette
skal påvirke egne arbeidsforhold. Og det gjør
det alt for ofte, sier hun. Selv tror Kristin at å
ta det som fungerer dårlig på sykehusene fram
i lyset, og deretter vise det som er blitt gjort av
forbedringer, kan føre til at pasientene føler
seg tryggere.
– Hvordan ser du for deg resultatet av
streiken ?
– Jeg er usikker på utfallet men i fremtiden
kommer vi også til å ha tunge vaktuker, det
er vi forberedt på. Vi må sikre at de avløses
med mindre tunge uker for å unngå at ansatte
blir slitne og syke. Jeg tror også at vi må se
på hvordan vi bruker legenes arbeidskraft på
en mer hensiktmessig måte. Jeg tror vi bruker
mye tid på såkalt støttearbeid, som andre
arbeidsgrupper kunne tatt seg av. En god
sekretær er mye flinkere til å gjøre sekretærarbeid. Jeg er ikke så god på det, men jeg er god
på pasientbehandling. Og jeg tenker at vi må
legge opp systemet slik at jeg kan gjøre pasientarbeidet, og så kan de som er dyktige på andre
områder, gjøre det de gjør. Dette kommer til
å bli en kjempereform! ■
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INTERVJU: 

Melanie Ekholdt Huynh debuterte som «assistent
lege» i barne- og ungdomspsykiatrien i 1999. Ritalin ble da gitt svært sjelden til barn, og som oftest
som tilleggsbehandling til barn som var innlagt
på institusjoner som Lille Sogn, ved gamle Statens
Senter for barne- og ungdomspsykiatri.

Nå skriver fastleger ut sentralstimulerende til barn og unge som har vært til
utredning ved en poliklinikk.
Ekholdt følte tiden var inne for å ta en
prat med sin første veileder, Pål Zeiner.

MELANIE EKHOLDT HUYNH

– I mange tiår har du fordypet deg i
ADHD-feltet? Hvilke tanker har du om
diagnosen i dag?
– Det er mange grunner til at barn kan være
urolige og ukonsentrerte. Somatiske sykdommer, lærevansker, en vanskelig livssituasjon,
traumer eller engstelse er noen av områdene
som må kartlegges i en differensialdiagnostisk vurdering. Samtidig har mange med
diagnosen ADHD andre samtidige vansker,
såkalt komorbiditet. Dette tilsier en omfattende kartlegging av uro og konsentrasjonsvansker hos barn, ungdom og voksne. Det
er viktig å kunne tenke bredt omkring disse
symptomene og ikke tenke at all uro sannsynligvis er ADHD.
– I følge det svenske kunnskapssenterets
SBU-rapport så kan det å bruke lang tid
på en grundig utredning også være proble
matisk?
– Flere studier, også i Norge, har vist at det
går gjennomsnittlig fire år fra foreldre starter
å bekymre seg, til utredningen kommer
i gang. Gjennomsnittlig utredningstid i
Norge har i flere rapporter ligget på omtrent
trekvart år, men endringer ved bruk av
behandlingslinjer, pakkeforløp og annet vil
sannsynligvis gi kortere tid før diagnose er
satt. Imidlertid må en huske på at noen differensialdiagnostiske vurderinger er så kompliserte at en må bruke relativt lang tid før en
kan komme med en endelig konklusjon.
– Fra dine forelesninger om ADHD husker
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Melanie Ekholdt
Huynh, barne- og
ungdomspsykiater.
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– Det er mange grunner
til at barn er urolige

Pål Zeiner, overlege.

jeg at du vektlegger vurdering av på hvilken
måte tilstanden gir redusert funksjon i
hverdagen?
– Både symptomer og funksjon må
kartlegges. Barn med samme diagnose kan
ha veldig forskjellige symptomatologi. Noen
kan være veldig ukonsentrerte, andre mer
preget av hyperaktivitet og impulsivitet.
Noen fungerer ganske bra med sine vansker,
mens andre kan falle utenfor både skolemessig, sosialt og på andre måter. Ett kriterium
for å sette diagnosen ADHD er at symptomene gir redusert fungering i hverdagen. Det
er en utfordring å enes om en standard for å
definere funksjonsutfall.
– Allmennleger har i en rapport av Getz
og medarbeidere fra 2008 nettopp stilt seg
spørsmål om hvordan barn med så forskjellig symptombilde kan få samme diagnose?
– For alle medisinske tilstander vil det være
variasjoner i symptombilder og ledsagende funksjonsvansker. Symptombildet

ved ADHD har vært beskrevet i medi
sinsk litteratur i mer enn 100 år, men det er
stadig en diskusjon om det er ulike kliniske
undergrupper med tanke på årsaksfaktorer,
patogenese, forløp og effekt av ulike behand
linger.
– Studier av testresultater, genetiske faktorer, gjennomblødning i ulike hjerneområder opp mot symptomer peker mot at det
kan være flere undergrupper, men så langt
har en i dag ikke kommet frem til metoder
som kan brukes i klinisk hverdag for klassi
fikasjon ut fra annet enn atferdskarakteri
stika. Så på sett og vis kan en snakke om
et spektrum av tilstander slik som er vanlig
for mange andre tilstander, for eksempel
autisme. I tråd med dette vil det kunne være
mange ulike modeller for å forstå både de
atferdskarakteristika og de funksjonsvansker
barn og ungdom med ADHD har.
– Kan du utdype dette?
– Noen har problemer med å stoppe og
vente, noen er treige, og noen har forstyrrelser i tidsoppfatningen. Andre strever
mest med planlegging og organisering.
Dessverre har vi veldig begrenset kunnskap
om hvilken behandling som er mest effektiv for ulike undergrupper av ADHD.
– Et eksempel: Hvis barn som primært
har vansker med tidsoppfatningen skal
bli bedre, må en prøve ut programmer
for å bedre tidsoppfatningen eller evne
til å få bedre «timing» i de oppgaver som
skal løses. Vi mangler fortsatt effektive
programmer på dette området, og vi
har begrenset kunnskap om effektene av
ulike eksisterende behandlinger på denne

«Dessverre har vi veldig begrenset kunnskap om
hvilken behandling som er mest effektiv for ulike
undergrupper av ADHD.»
type vansker. Hvis en gir medisiner som
sentralstimulerende midler, atomoksetin eller guanfacin, vil i 50–75 prosent
rapportere om bedring ved reduksjon av
hyperaktivitet og impulsivitet og økt konsentrasjonsevne, men det er ikke sikkert
at de samtidig får bedre tidsoppfatning.
Dette må derfor sjekkes parallelt.
– Hvordan er bruken av ADHDmedikasjon nå?
– Tall fra Norsk pasientregister viser at om
lag prosent av barn og unge som diagno
stiseres med ADHD, prøver medisiner.
Vi har dessverre begrensede data på hvor
mange som bruker medisiner systematisk over år. Fra 2010 har tallene for
antall barn og unge som prøver og bruker
medisin for ADHD vært stabile.

– I SBU-rapporten beskrives det at dét å
prøve ut sentralstimulerende før endelig
diagnostisk vurdering, i enkelte tilfeller
kan være hensiktsmessig?
– Effekten av sentralstimulerende midler
er ikke spesifikk for ADHD. Studier
av barn uten vansker har vist bedret
konsentrasjonsevne og nedsatt aktivitetsnivå når de har prøvd sentralstimu
lerende midler selv om effektstørrelsen har
vært mindre enn hos barn med ADHD.
I tillegg er det 25–30 prosent av barn
med diagnostisert ADHD som ikke viser
bedring av atferd på medisiner. God
praksis er derfor avklaring av diagnose før
igangsetting av behandling. Effekten av
medisiner kan ikke brukes som støtte for
diagnostiske overveielser. ■
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