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To av de største endringene som angår legene er en ny nasjonal sykehusplan,
samt endring i spesialiststrukturen for leger. Begge saker har vært diskutert flittig i flere fora, og vil fortsette videre inn i det nye året. Mest følelser har nok blitt
vekket i diskusjonen om kirurgisk akuttberedskap. Legeforeningen har her gått
inn for at alle sykehus skal ha beredskap innenfor fagene medisin, kirurgi og
anestesi. I Nordland har lokalmiljøene angrepet dette helt forskjellig. På Helgeland
har man valgt og gå for en modell hvor de tre lokalsykehusene blir slått sammen
til et stort sykehus, mens man i Narvik kjemper for å få beholde sin beredskap
slik den er i dag. Dette illustrer hvor forskjellige behov vi har ut fra geografi og
allerede eksisterende og kommende infrastruktur. Dette er viktig for oss å få
formidlet slik at befolkningen i de nordligste fylker sikres god helsehjelp både i
akutte sitasjoner og ved elektive behandlinger.
Den nye sykehusstrukturen må ses i sammenheng med de endringene som
står på trappene innenfor spesialistutdanningen. Det er lite som er spikret her,
men det ser ut til at spesialiseringsløpet blir kortere enn det har vært til nå, og
at turnustjenesten blir en del av spesialiseringen. Det legges også opp til mer
spiss- og mindre breddekompetanse enn tidligere. Fra Nordland Legeforening
ser vi på dette som utfordrende da vi har mange sykehus med relativt få leger. Vi
verdsetter spisskompetanse, men de fleste pasienter har vanlige lidelser og har
mer behov for å bli sett helhetlig av leger som kan diagnostisere og behandle et
bredt sett med lidelser. Vi trenger derfor en bred kompetanse for å kunne tilby
pasientene god behandling i akutte situasjoner så vel som elektive utredninger
og kontroller på alle våre sykehus.
Det er store endringer som står på trappene i helsevesenet . Det er viktig at vi er
aktive i debatten både rundt ny sykehusstruktur og endringene i spesialistutdanningen. Vi har en sterk stemme i dette arbeidet, og det er viktigere enn på lenge
at vi bruker denne for å sikre framtidens pasienter god hjelp i akutte livstruende
situasjoner og ved behov for elektiv hjelp.
Hvis Høie skal nå sitt mål om pasientens helsetjeneste er han helt avhengig av
at utdanningen styrkes og ikke svekkes slik det kan se ut til.
God jul og godt nytt år.
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Friske pasienter og
feige leger
– Vi bedrer ikke folkehelsen ved å
gjøre stadig flere undersøkelser.
I verste fall ender friske folk opp
syke. «For sikkerhets skyld medisinen» har alvorlige bivirkninger
både for de friske, de syke og for
storsamfunnet.
Av Tove Myrbakk

G

isle Roksund er alvorlig
bekymret over utviklingen i
medisinen, og har flere med
seg her. Den siste kronikken hans i
Aftenposten hadde 250 000 lesere.
Tidlig i november innledet han
på et debattmøte i Bodø om «Friske
pasienter og feige leger» som Nordland
legeforening inviterte til i forbindelse
med kurs i pasientkommunikasjon.
Roper på en diagnose
– Overbehandling og overdiagnostikk har bivirkninger som vi ikke aner
omfanget av i dag. Vi endrer reglene
innen medisinen hele tiden, og er
i ferd med å sykeliggjøre livet. Tre
nattlige hosteepisoder er ikke langt
unna en astmadiagnose. Alle roper på
en diagnose og skole og NAV er blant
de som roper høyest. Vi er i ferd med å
gjøre barndommen om til en sykdom.
Fagfolk i psykiatrien har kjent
seg provosert over enkelte av hans
utsagn. Slik var det også på debattmøtet. Overlege Per Willy Antonsen
forsvarte økningen av diagnoser av
barn og ungdom i Norge.
– Før drev sosialfagene i stor grad
psykiatrien. I dag er mange av dem
erstattet av psykologer og leger. Det
har endret perspektivet og bidratt
til at flere får diagnoser. Kanskje har
man undervurdert barns lidelser.
Psykiatrien prøver å være et fag uten

Gisle Roksund og tema «Friske pasienter og feige leger» skapte engasjement i Bodø. Kristian
Fanghol ledet debatten. Foto: Ole Kristian Losvik

skråsikkerhet. Vi som jobber der er
mer opptatt av at barn og unge får
hjelp enn av diagnoser, sa Antonsen.
Han understreker at vanlige fagfolk
i psykiatrien ikke har innflytelse på
diagnosekriteriene, og var absolutt
villig til å diskutere rundt disse.
– Psykisk syke dør tidligere
– Barn og unge som sliter må få hjelp.
Det er det aller viktigste. De som er
psykisk syke blir uføretrygdet og dør
lenge før de somatisk syke. Dette må
vi ikke bagatellisere. Kanskje kan vi
fagfolk bidra med å fortelle politikerne om at kompetansesamfunnet
og kravene rundt unge mennesker er
med på å gjøre dem syke, sa Kristin
Alise Jacobsen, LIS i psykiatrien og
tidligere allmennlege.

Inger-Marie Sommerset er pasientombud i Nordland. Hun møter ofte
pasienter som sier de ikke blir sett av
legen sin. Hennes innlegg skapte en
god debatt rundt kommunikasjon.
Bård Fossli Jensen tror leger føler de
må legge på en ressurs som CT eller
MR i konsultasjonen om kommunikasjonen med pasienten går ekstra trått.
– Kanskje må pasienten bli hørt
på sin utrygghet mer enn på sin første
«bestilling». Tillit er det fundamentet
vi jobber i som leger, og det er kanskje
der vi skal sette inn støtet fremover.
Jensen er barnelege og har en doktorgrad i medisinsk kommunikasjon.
Kristian Fanghol i Helse Nord ledet
møtet.
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For mye
legehjelp
En av tre allmennleger mener
pasientene mottar for mye legehjelp når hele helsetjenesten ses
under ett.

God kommunikasjon
skaper tillit
Nordland Legeforening arrangerte i begynnelsen av november
kurs i pasientkommunikasjon. – For å kunne drive effektiv klinisk
medisin må vi kommunisere godt.
Av Tove Myrbakk

Det viser en undersøkelse gjort i Australia, Canada, Tyskland, Nederland,
New Zealand, Norge, Sverige, Sveits,
Storbritannia og USA.
Rapporten er publisert i tidsskriftet Health Affairs og Norge deltar i
undersøkelsen ved Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten.
Norske allmennleger oppfatter helsetjenesten som positiv i større grad
enn i andre land. De har også høyere jobbtilfredshet enn det som kom
fram i gjennomsnittet av svarene fra
de andre landene. Norge skårer dårligere enn snittet for andre land på
flere områder, blant andre systemer
for kvalitetsmåling, koordinering av
behandling, oppfølging av pasienter
mellom konsultasjoner og koordinert oppfølging med sykehus når
det gjelder utskrevne pasienter. Men
allmennleger i Norge har størst jobbtilfredshet, følger seg godt forberedt
på å motta ulike pasientgrupper og
har gode rutiner for kommunikasjon
med annet helsepersonell som tilbyr
hjelp i hjemmet.
Kilde: Dagens Medisin

Bord Fossli Jensen ønsker seg flere gode kommunikatører blant leger. I Bodø ga han råd
både for de hverdagslige pasientkonsultasjonene, de vanskelige samtalene og hvordan
få til endring.

B

ård Fossli Jensen er barnelege og har en doktorgrad
i medisinsk kommunikasjon. I november var han i Bodø
som foreleser på kurs i pasientkommunikasjon. Deltakerne besto av
allmennleger, sykehusleger, studenter og en stipendiat. De fikk ta
del i hans unike kompetanse og
sterke engasjement for å få til god
kommunikasjon og bygge tillit i
pasientkonsultasjonene.
– Invester i begynnelsen, få frem
pasientens perspektiv, vis empati
og invester i slutten.
Dette er fire gode vaner som
Jensen mener leger godt kan trene
mer på.

De vil gi gevinst i form av større
tillit mellom lege og pasient.
– Denne tilliten er vi helt avhengig av for å kunne gjøre en god jobb
for pasienten. Lønnsomt og effektivt er det også.
I Bodø ga han råd både for de
hverdagslige pasientkonsultasjonene, de vanskelige samtalene og
hvordan få til endring.
Nordland Legeforening har planer om å arrangere flere slike kurs.
Tilbakemeldingen fra deltakerne
var klare på at dette trenger legene.
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Hanne er årets Finnmarkslege
På festmiddagen i forbindelse
med medlemsmøtet til Finnmark legeforening 26.11.15
annonserte honnørkomiteen:
– Overlege i anestesi ved
Hammerfest sykehus Hanne
Iversen er kåret til årets
Finnmarkslege.
Av Paul Olav Røsbø

I begrunnelsen til denne høyt hengende utmerkelsen ble det trukket
fram Iversens mangeårige iherdige
innsats med å legge til rette for treninger og øvelser slik at helsevesenet skal
kunne redde liv i kritiske og vanskelige situasjoner. Hovedpersonen selv
var på reise hjem fra et av sine mange
kurs og øvelser, og var svært overrasket
og takknemlig når honnørkomiteen
ringte henne opp direkte på høyttaler
fra festmiddagen.
BEST-konseptet
Det har nå gått litt tid siden Hanne fikk
utmerkelsen og jeg tar en liten prat
med henne på telefon i forbindelse at
Doktor i Nord ønsker å ha noen ord om
”årets Finnmarks-lege” i neste utgave.
Hanne er som alltid hyggelig, engasjert
og pratsom.
Hun forteller at BEST-konseptet i korte
trekk handler om kompetanse for den
enkelte lege, sykepleier, og samspillet
mellom helsepersonell på sykehus,
mellom sykehus og kommunene og
mellom nødetatene.
– Øvelser har vært en helt naturlig
del i arbeidshverdagen min siden jeg
begynte som assistentlege i 1997, sier
hun.
– For meg har det derfor alltid vært
naturlig å jobbe etter et prinsipp om
å ha overblikk, ta beslutninger og
jobbe i team. Etter jeg ble kåret til årets
Finnmarkslege har jeg reflektert litt
over utviklingen som har vært opp
gjennom årene. Det har ikke skjedd
noen ting med teamene! Helsevesenet
representerer tradisjonelt en gammel
og konservativ organisasjonsmodell,
og det sprer seg i det daglige. Men pasientene bryr seg ikke noe om hierarkiet,
men hvor god behandling de får. Jeg

Hanne Iversen

har sett at i stadig større grad tør nå
alle i teamet å si i fra, mene noe når
ting ikke er ”helt allright”. Med den
tradisjonelle måten å jobbe på blir
det ofte dårlig kommunikasjon begge
veier. Teamleder vegrer seg for å ta
beslutninger, øvrige teammedlemmer avventer teamleders engasjement.
Nå synes jeg det er fascinerende å se
at kirurger, barneleger og allmennleger blir mer og mer komfortable med
teamlederrollen. Teamet vil hele tiden
forsøke gjøre det beste for pasienten,
og dermed gjøre jobben lettest mulig
for teamleder, men legen må fortsatt
ta beslutningene. Det ser ut som vi
nå tåler mer tydelig kommunikasjon
begge veier.
Det er strengt tatt unødvendig å fortelle at på dette stadiet er anestesilegen
fra Hammerfest er blitt veldig ivrig i
telefonen.
– Jeg tror det å drive med akuttmedisin her i Finnmark gir noen ekstra
erfaringer. Omfanget av ressurser er
glissent, avstandene er veldig store.
Dette setter store krav til AMK-sentral
og til legene som jobber ute. Klarer
man å lære seg noen håndgrep og noe
av systematikken kan man håndtere
dårlige pasienter ute og inne bedre.
Samtidig, ut over målet om å få best
mulig behandling for pasienten synes
jeg det er et poeng at vi som helsearbeidere vet med oss sjøl at vi har gjort et så
godt som mulig arbeid. Vi vet at noen
ganger går det galt og pasienter dør
eller får alvorlige varige skader. Dette
må vi kunne leve med resten av livet.
Hanne er klar på at hun tror det er godt

for alle å av og til bli ”pushet” litt ut av
komfortsonen slik man gjør på BESTøvelser. På ekte Hammerfestvis flirer
hun godt i telefonen:
– Æ synes det e litt artig at her blir æ
hedra for å gjøre hverdagen ”ubehagelig” for mine kollegaer!!!, men legger
raskt til.
– Som erfaren lege er det svært få som
går deg i kortene når du jobber. Det gir
prestasjonsangst. Jeg tror disse treningene er sunne for legene. Man får
avdekket eventuell feil tankegang og
man blir samtrent med de andre man
møter når det virkelig er alvor.
Hanne Iversen gjentar at hun synes
det er fantastisk artig å bli kåret til
årets Finnmarkslege. Hun ønsker å
understreke at hun ikke kan ta all æren
alene. Hun trekker fram at det absolutt
viktigste bidraget er traumekoordinatoren. Uten dette hadde hun ikke klart
å holde koken oppe, og føler at hun
nå kommer til dekket bord hver gang.
Traumekoordinatoren er sekretær for
traumeutvalget og er kontaktperson
mot nasjonale nettverk. Traumeutvalget består av en representant fra alle
avdelinger som mottar traumepasienter. Videre vil hun takke akuttavdelingen på Hammerfest Sykehus som hun
beskriver som ”kunnskapstørste», de
ønsker å gi og få undervisning.
– Det å undervise er utenfor produksjonen. Sykehuset får ikke DRG-poeng
for at jeg drar rundt og lærer kollegaer
å håndtere alvorlig syke pasienter. Men
sykehusledelsen har erkjent verdien
av å trene. Videre krever det at kolleger som står igjen på avdelingen
må springe litt ekstra når jeg er ute og
underviser. På dette viset har vi fått
på plass et miljø hvor undervisning i
akuttmedisin er tatt inn som en del av
det vi drive på med.
Til slutt vil en flirfull Hanne Iversen
påpeke at hun har en veldig tålmodig
mann som finner seg i at det går med
noen kvelder og netter med forberedelser til kurs og øvelser.
– Og æ er sikker på at ungan vet at
ABCDE er gjeldende behandlingsprinsipper i akuttmedisin - minstemann
e 5 år!
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Ansettes
uten
intervju
En av tre ansettes uten intervju.
Det viser evaluering av den
første turnustjenesten i ny
ordning.
Den første turnustjenesten i ny
ordning er nå evaluert. Den viser at
32 prosent i sykehustjenesten og 48
prosent i kommunehelsetjenesten
er ansatt uten intervju, i uryddige
prosesser og med uklare ansettelskriterier. I fjerde søknadsrunde, våren
2015, var det 51,3 prosent som ikke
fikk jobb.
– Når så mange blir ansatt uten
intervju, og gjennom uryddige
prosesser, må man spørre seg om
ansettelsene er basert på søkernes
relevante kvalifikasjoner, sier Rasmus Bakken, Nmf-leder til Dagens
Medisin.
Han etterlyser mer dokumentasjon og oppfølging rundt hvorfor så
mange ansettes uten intervju, og hva
som skiller arbeidsgiverne med ulik
praksis.
Det er Legeforskningsinstituttet
(LEFO) som står bak evalueringen.
http://legeforeningen.no/Emner/Andreemner/Publikasjoner/Rapporter/Nasjonalturnusevaluering-for-leger-2015/

Journalister er fra Jupiter
og medisinere fra Mars
Høsten 2014 arrangerte Nordland Legeforening konferansen «Helsejournalistikk – på tilliten løs?» som ble svært godt mottatt. I september
2016 arrangeres det ny konferanse for leger, journalister, redaktører
og kommunikatører, denne gangen i Oslo.
Av Tove Myrbakk

S

ist samarbeidet NLF med Helse
Nord, Norsk Redaktørforening,
Norsk Overlegeforening og
Norsk Journalistlag. Formålet var
å bidra til en ny forståelse mellom
leger og mediefolk. Etter kirurgisaken ved Nordlandssykehuset og en
del andre mediesaker var det til dels
stor mistillit overfor medias valg av
vinkling og grundighet i helsesaker.
Nordland Legeforening tok initiativ
til konferansen som man håpet på
kunne bidra til en større forståelse
for legerollen og medias utfordringer
i møtet med helsevesenet.
Neste år er ikke Helse Nord med og
konferansen arrangeres i Oslo for å få
flere journalister med. Fra programmet kan vi røpe; «Bloggerne - den
femte statsmakt», «Helsejournalis-

tikkens kår etter Kunda- og Schjenkendommen», «PFU – selvjustis eller
bukken som passer havresekken?»,
«Helsejournalistikk mellom kvakksalveri og konservativ skolemedisin»,
«Hva gjør manglende åpenhet i helsedebatten?» og «På tilliten løs». Det
blir også satt søkelys på presseetiske
og legeetiske dilemmaer. På kvelden
blir det debattmøte på Litteraturhuset der Oslo Legeforeningen og lokale
medieorganisasjoner er arrangør i
samarbeid med konferansen.
Dato er 5. og 6. september 2016
og konferansehotell er Thon Opera
hotell i Oslo. Konferansen søkes godkjent for alle spesialiteter og du er
velkommen som deltaker. Påmelding
på nordland-legeforening.trmed.no/
kurs

Sykdomsforekomst av smittsomme
sykdommer i kommunene
Nasjonalt senter for samhandling og
telemedisin sender ut e-post hver fredag med informasjon om sykdomsforekomst av smittsomme sykdommer i kommuner. Nå er tjenesten også
tilgjengelig for Nordland. E-posten
viser agens med positive prøveresul-

tat for luftvei- og gastrointestinale
sykdommer de siste 30 dager. Tjenesten leveres i samarbeid med Avdeling
for Mikrobiologi og Smittevern ved
UNN og Mikrobiologisk Avdeling ved
Nordlandssykehuset.

For å få epost sendt regelmessig
kan man registrere seg på adressen
https://www.erdusyk.no/open/register eller ved å sende e-post til snow.
support@telemed.no.
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Helsepolitikk langs leia
Marte Walstad var kaptein på sin
siste helsepolitiske seilas på MS
Finnmarken i midten av oktober.
Sammen med seg hadde hun
med seg engasjerte innledere,
en splitter ny president, aktive
sentrale tillitsvalgte og en flott
gjeng med lokale tillitsvalgte.
Av Tove Myrbakk

D

en høstlige seilasen med
lokalforeningene i MidtNorge og Nord-Norge er
populær, også blant de sentrale tillitsvalgte i foreningen. Mange setter av datoen for ny seilas tidlig på
året for å sikre at de ikke glemmer
den. Tillitsvalgte fra andre regioner
trygler om å få være med, og flere av
dem får det.
Lojalitet versus ytringsfrihet
Komiteen, og spesielt Marte Walstad
som har ledet, planlagt og gjennomført konferansen de siste årene, er
raus. Men det er ingen tvil om hvem
som prioriteres aller høyest. For nye
tillitsvalgte er dette en unik måte å
bli kjent med organisasjonen på og
skaffe seg viktige nettverk. For de som
har vært med noen år er dette ei viktig
vitamininnsprøytning.
De siste årene har konferansen
funnet sin form. Gjennom konferansens tre dager diskuteres og
reflekteres det over fire ulike helsepolitiske utfordringer. Denne gangen
var det lojalitet versus ytringsfrihet
som var først ut. Eli Berg har forsket
og skrevet bok og er klar på at gode
rammebetingelser for leger er viktig
for pasientsikkerheten. Hun mener
noen arbeidssteder burde vært politianmeldt.
Marit Kvikne er kommunikasjonsdirektør på St Olav og har en sjef
som etter reformen var først ut blant
sykehusdirektørene til offentlig å ytre
at sykehusene ikke har nok penger.
Det handler om gjensidig tillit
– Kanskje er helsevesenet en litt kuet

Jostein Tørstad, Bjarne Storset, Gaute Nilsen, Tove Myrbakk, Jo-Endre Midtbu, Marte Walstad,
Stian Holmvik og Kenneth Kjelsnes.

sektor? Er Kvernmo lojal eller illojal?
Ledelsen på St Olav er klar på at man
ønsker ansatte som er aktive i helsedebatten. Vi har retningslinjer, men
ingen pekefinger eller munnkurv. Det
handler om gjensidig tillit. Men kanskje de vanskeligste sakene bør løses
innenfor egen organisasjon.
Stian Wik Rasmussen, populær
helsesjef i Bodø kommune, var krystallklar på at ytringsfriheten må vektes mer enn lojalitetsplikten. Arbeidsreglementet i kommunen ble endret
etter at Mari Kristin Johansen fikk
refs av kommunens ledelse da hun
gikk ut offentlig med sin bekymring
om antall sykehjemsplasser. Visepresident Jon Helle har møtt mange
ulike ledere rundt omkring på norske
sykehus de senere årene, og sett at
enkelte ledere legger opp til at ansatte
og tillitsvalgte enten er for eller imot.
– Det de ikke skjønner er at det
er de som er imot som kan si i fra i
tide om viktige ting. Begrepet lojalitet ses på som lydighet hos enkelte
sykehusledere.
Vinden løyet og nordlyset kom
Olaf Dimitri Røe er både en engasjert
overlege og en dyktig folkemusiker.
Det siste fikk forsamlingen nyte godt
av under festmiddagen. En særdeles
behagelig overraskelse. Røe er sterkt
engasjert i prioritering og kritisk til
ukritisk prioritering etter begreper
som helsegevinst og helsetap. Han
debatterte om prioritering i helse-

vesenet mot Jan Abel Olsen, seniorforsker på Universitetet i Tromsø og
president Marit Hermansen.
Innimellom helsepolitikk var det
tillitsvalgtkurs og anløp langs leia.
Det var meldt sterk kuling i Nordland,
og et halvt døgn før skipet krysset
Vestfjorden var det liten storm i Lofoten. Men da MS Finnmarken kom på
nordovertur var vinden løyet. Noen
fikk til og med se glimt av nordlys på
kveldinga.
God og dårlig prosess
Komiteen hadde håpet at ny nasjonal
helse- og sykehusplan skulle være
klar i oktober. Debatten om denne
ble preget av at det er mye man ikke
vet, annet enn at mange er sikre på at
akuttkirurgien vil få en sentral plass.
Bjarne Storset og tillitsvalgte i
Møre- og Romsdal hadde en fin gjennomgang av hvordan prosessen rundt
nytt sykehus har vært, både før den
vanskelige lokaliseringsdebatten, og
etter at ministeren vedtok at sykehuset skulle bygges i Molde. Klaus Becker, overlege og foretakstillitsvalgt
på Helgelandssykehuset, er fornøyd
med at prosessen rundt nytt sykehus
på Helgeland har vært preget av stor
åpenhet og involvering av mange.
Men han er forberedt på langt hardere
fronter når det kommer til lokaliseringsdebatt om et års tid.
Kristian Fanghol skal jobbe med
nasjonal helse- og sykehusplan i
Helse Nord fremover.
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Christian Grimsgaard. Bak Vestfjorden.

Anja Fog Heen, Sara Underland Mjelva, Marit Hermansen og Christian Grimsgar

– Da vi funksjonsfordelte kreftkirurgien satte vi volum lavere enn
landet forøvrig for å beholde dette
på lokalsykehusnivå. Om denne blir
hevet vil ikke ett eneste av sykehusene på Helgeland operere tarmkreft.
Da må det bli færre sykehus, selv om
helseministeren har føyd på klima,
geografi og kommunikasjoner til

tallene.
Ny nasjonal helse- og sykehusplan
skal behandles før sommeren 2016.
Om det blir endringer blir det et politisk tema ved stortingsvalget i 2017.
Siste tema ut var primærhelsetjenesten – hva nå? I primærhelsemeldingen som kom i mai er det lagt
stor vekt på at en fragmentert kom-

munehelsetjenesten skal ha en dør
inn. Oppgavefordeling og teamarbeid
skal gi fastlegene bedre tid til pasientene. Det gir både utfordringer og
muligheter. Petter Brelin og Anders
Grimsmo var blant innlederne.
Neste år er det helsepolitisk konferanse på MS Finnmarken 4. – 6.
oktober. Sett av datoene allerede nå.

Spennende fagdag
Barneavdelingen ved Hammerfest sykehus arrangerte i midten
av november en fagdag for personell på Helsestasjoner. Det var
lagt opp til mye praktisk undervisning og kasuistikker.
Av Paul Olav Røsbø

Både helsestasjonene og barneavdelingen på Hammerfest sykehus
har over tid sett
behov for faglig
påfyll for helsestasjonsleger og
helsesøstre i fylket. I tillegg ønsket
man å få til mer nettverksbygging på
tvers av kommunegrensene. Kurset
var godkjent for legenes videre og
etterutdanning, og lagt til forkant
av Finnmark legeforenings julekurs.
Responsen var god og så mange som
10 av de 22 deltakerne var leger.
På finnmarkssykehuset.no kan
vi lese følgende: Deltakerne satt som

trollbundet da den erfarne barnelegen Jørgen Landehag undersøkte en
seks måneders gutt og en syv uker
gammel jente. Han undersøkte og
fortalte hva han gjorde, og hva han
så etter.
– Det er et ekstremt nærvær med
barna. Det er så dypt. Halve undersøkelsen har jeg gjort allerede før jeg
har begynt. Jeg følger med på barnet hele tiden mens jeg snakker med
foreldrene. Nummer en er å hilse på
barnet og få en god kontakt. Jeg ser
om barnet følger meg med blikket.
Deretter begynner selve undersøkelsen, forteller Landehag.
Barnelege Pal Ivan, fastlege i Alta
og praksiskonsulent Arve Østlyngen,
fastlege i Hammerfest Daniela Ivan,
fastlege i Karasjok Ilona Sipilæ og
barnelege Ingrid Wæraas Rønning
sto bak fagdagen som ble arrangert
for første gang.
– Kurset har vært etterspurt av
kommunene, og det er som kjent en
av spesialisthelsetjenestens oppgave
å dele kompetanse med primærhelsetjenesten. Fagkunnskap er mer enn
det man leser i lærebøker. Her vil vi se

hvordan vi gjør det i praksis, sier Pal
Ivan, og er klar på at dette ikke skal
være en engangshendelse.
Assisterende fylkeslege Marit
Gansmo orienterte om kommunenes
og helsestasjonenes plikter.
– Helsestasjonene har en betydelig rolle ift helsetilbudet til barna, og
samtidig en unik posisjon til å bidra
til bedre helse. Målet er at tjenestene
skal bli bedre. Vi har hatt et landsomfattende tilsyn og vet i dag mye
om tilbudet for barn fra null til seks
år. Det som er gjennomgående i våre
funn, er ressursmangel i landets kommuner, sier Gansmo.
Etter en praktisk tilnærming av
undersøkelse av barna på barneavdelingen hadde barnelege og forsker
Ane Kokkvoll foredrag om hvordan
man tolker vekstkurver. Pal Ivan tok
for seg henvisning og samhandling
mellom første- og andrelinjetjenesten. Helsesøster Tone Dervo i Alta
kommune orienterte om hjelpemidler i EPJ, sjekklister og referanser til
helsestasjonshåndboka. Til slutt
avrundet barnelege Ingrid Wæraas
Rønning.

YLF på besøk i Finnmark
Hva skjer når Finnmarkssykehuset med tillitsvalgte
inviterer ledelsen i YLF til å
komme på besøk i Hammerfest
i desember måned, og
invitasjonen til medlemsmassen i vestfylket blir sendt
ut kort tid før faktisk oppmøte?
Av Liz-Iren Hansen

M

assemønstring er kanskje
en liten overdrivelse, men
det skal sies at oppmøteprosenten var godt over hva man oftest
får til å mønstre på landsbasis. En
stor takk til Finnmark legeforening
som bistod med midler slik at man
etter et godt møte kunne ta turen
opp til Mikkelgammen for en flott
opplevelse!
YLF-leder Christer Mjåseth og
styremedlem Kristin Utne deltok
på møtet etter eget ønske. For de tillitsvalgte og ansatte LIS- legene på
Finnmarkssykehuset var det viktig
å få fram noen av utfordringene,
samt gi ledelsen i YLF et innblikk i
hvordan man forsøker å jobbe opp
mot dette. Det var også viktig å få vist
fram det som fungerer bra, og hva
som oppleves som viktig for legene
i vestfylket. Som del av dette ble det
gitt informasjon om planene om å få
6 års medisinstudenter til Finnmark
som del av studiet ved UiT.
Ledelsen i YLF fikk også omvisning
og møte med direktøren. På dette
møtet var det flere sentrale punkter
som ble tatt opp, blant annet fikk
de innsyn i plantegninger for nytt
sykehus i Kirkenes, Hammerfest og
nærsykehus planlagt i Alta.
En kjent nasjonal trend som man
blant annet ser ved det nye sykehuset
i Kirkenes er at det allerede fra starten
av planlegges bygging i for liten skala.
På møtet ble kontorlokaler for kommende medisinstudenter og ansatte
leger ved nytt sykehus i Hammerfest
etterspurt. Ikke overraskende, men
likevel svært skuffende ble det her
bekreftet at det nok er langt i fra sikkert at samtlige leger får kontorlo-

Det var rundt 25 som møtte opp på møtet, både LIS-leger og turnusleger.

kaler. Det virker dessverre som om
ledelsen ikke har forståelse for hvordan leger arbeider, og deres behov for
å ivareta både pasientrettigheter og
personvern. Avglemt er også studier
som klart viser at arbeid i kontorlandskap ikke er like produktivt som
arbeid i kontorløsninger. Skal man
kalle en spade en spade, slik som er
vanlig her i Finnmark, så må man
faktisk ta til ordet og si det som det
er. Uten legene er Finnmarkssykehuset kun et noe avansert sykehjem.
YLF-ledelsen trakk fram det at leger i
sykehus tradisjonelt kanskje ikke er
flinke nok til å stille krav.
På ettermiddagen var det lagt
opp til informasjonsmøte hvor YLFledelsen la fram viktige saker som det
arbeides med, herunder kommende
tariffoppgjør og viktigheten av å ha
på plass tillitsvalgte i forhandlingene
om B-delen som er spesifikt for helseforetaket. Rekrutterings- og stabiliseringsutfordringene i fylket burde
være tema i forhandlingsprosessene.
Dette var delvis også et tema da foretakstillitsvalgt Linn T orienterte om
hva tillitsvalgtapparatet lokalt arbeider med. Finnmarkssykehuset liker
å framstille seg som svært vellykket
i å rekruttere og stabilisere, både i
media og internt. Signaler fra leger
i foretaket er nok langt fra samsvarende med det billedskjønne bildet
helseforetaket liker å male. Som
eksempel ble ”Finnmarksavtalen”
for LIS-leger i foretaket og nyansatte
trukket frem. Ansatte i foretaket
opplever å bli lite verdsatt gjennom

uthuling av eksisterende avtaler.
Dette gjelder ikke bare for LIS-leger,
men også godt etablerte overleger
opplever at deres avtaler stadig blir
dårligere.
Leder for Finnmark legeforening
Pølle Røsbø var også tilstede og informerte om hva Finnmark legeforening
gjør for medlemmene. Det ble også
invitert til mer tverrfaglig samarbeid,
og ønske om at sykehusleger også
deltar på kursene som arrangeres to
ganger i året. Rekruttering og stabilisering er også ei utfordring i kommunene. Både sykehusleger og fastleger
blir preget av ustabiliteten, og det blir
lagt merke til hos Fylkeslegen.
Etter et interessant og informativt
møte tok man turen som nevnt til
Mikkelgammen. Mjåseth og Utne
hadde aldri vært i Finnmark før, og
satte stor pris på å få oppleve samisk
tradisjon i form av både god røyka
reinkjøtt ,og et lite foredrag om
samisk kultur og musikk i form av
tradisjonsrik joik. Stemningen rundt
bålet må anses til å ha vært svært god
med mange gode samtaler og noen
nye bekjentskaper. En positiv opplevelse var også det godt oppmøtet
av turnusleger. Hvem vet, kanskje
noen etter dette velger å bli i fylket,
og kanskje en eller annen også velger
å ta på seg et verv innenfor tillitsvalgt
apparatet?
YLF-ledelsen skulle egentlig også
vært i Kirkenes, men ble forhindret
av Widerøe. Det lover de å komme
tilbake til en annen gang.
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Trenger en regionalisert
helsetjeneste i nord
trekke fram en helt grunnleggende
premiss for som etter min mening
arbeidet i utvalget må baseres på.

Planlegging og organisering
av spesialisthelsetjenestene til
befolkningen må ta utgangspunkt i geografiske områder. Det
må ”Kvinnslandutvalget” basere
sitt arbeid på, skriver adm. dir.
Lars Vorland i ett av fredagsbrevene sine på tampen av 2015.

S

tener Kvinnsland, tidligere sjef
i Helse Bergen og fortsatt styreleder på OUS, leder det viktige arbeidet om hvordan staten skal
organisere sitt eierskap til og styring
av spesialisthelsetjenesten. For 23
år siden kom det forrige ”Kvinnslandutvalget” med sin rapport om
forholdet mellom pasientvolum og
behandlingskvalitet. Også det var et
viktig arbeid som vakte stor interesse
og debatt. Rapporten ble sentral i
diskusjoner om sykehusstruktur landet rundt og uenigheten gikk mellom
små og store sykehus og sentrum og
periferi.
Sentrum – periferi
Når vi trekker fram denne rapporten i tilknytning til ”Kvinnsland II
utvalget”, som skal utrede framtidig
organisering og styring, så er det for
å poengtere at det også her kan ligge
sentrum - periferi konflikter. Jeg vil

St.meld. nr 9(74-75)
Regiona liseringsprinsippet må
fortsatt være grunnlaget for organisering og planlegging av spesialisthelsetjenesten. Med det mener
jeg at et bestemt geografisk område,
for eksempel Nord-Norge, skal være
basis for planlegging og organisering
av spesialisthelsetjenestetilbudet til
befolkningen.
Regionaliseringsprinsippet ble
innført med stortingsmelding nr. 9
(1974-75) Sykehusutbygging mv i et
regionalisert helsevesen. Det ble starten på styrkingen av et godt desentralisert helsetilbud i hele Norge. Ikke
minst gjaldt det Nord-Norge.
Rikshospitalets monopol på spesialisert behandling opphørte, stavnsbåndet til spesialistene i sør ble klippet over og vi kunne bygge opp våre
egne gode tjenester. Spådommene om
at folk ville dø som følge av dette var
mange, men slik gikk det ikke.
Regionsykehuset i Tromsø utviklet
seg på alle områder og nordlendingene
kunne få sitt høyspesialiserte tilbud i
nord. Forskning og utdanning fulgte.
Sentralsykehusene ble utviklet til å
gi brede tilbud på mange områder.
Dette var i fylkeskommunens glansperiode og styrking av sykehustilbudet
var deres viktigste oppgave.
Befolkningsperspektivet
Jeg kan ikke få understreket sterkt
nok hvor viktig det er at en geografisk enhet sees under ett. Muligheten
for å ha et befolkningsperspektiv på
planleggingen vil bli viktigere og viktigere. Slik kan vi få samlede prioriteringer og ikke et stykkevis og delt
helsevesen, med ”sykehusshopping”
som ingrediens.

En likeverdig tilgjengelighet til og
fordeling av tjenester til befolkningen
må først og fremst ordnes gjennom
planlegging, ikke via et marked.
Det andre viktige poenget er behovet for samarbeid mellom sykehus.
Den interne avhengigheten mellom
fagmiljøer, på tvers av sykehusenheter, er økende fordi kompetansen, ikke
minst på diagnostikk blir mer og mer
spesialisert. Felles behandlingsopplegg gjennomføres og pasienter må
delvis få sine tilbud på flere steder.
Det kan ikke etableres mellom
sykehus på kryss og tvers, det krever
et strukturert samarbeid.
Samfunnsperspektivet
Til sist har dette noe med et større
samfunnsmessig perspektiv å gjøre.
En så stor og betydningsfull samfunnssektor som spesialisthelsetjenesten må kunne samhandle og
planlegge sammen med andre store
aktører.
Ikke minst høyskole og universitetssektoren hvor vi er avhengig av å
jobbe tett sammen for å avstemme
våre behov og utdanningskapasitet.
Likedan er det på vei og samferdselsområdet. Vil en ha en samlet utvikling
av ulike geografiske områder så må
våre behov være del av myndighetenes
planleggingsgrunnlag.
En regionalisert helsetjeneste har
vært en suksess og det må vi fortsatt
satse på uavhengig av hvordan staten
ellers organiserer sitt eierskap og sin
styring.

Adm. dir.
Lars Vorland,
Helse Nord
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LIVET
I CASA
DIDLIVET I CASA
DIDRIKSEN

M

an har i Aftenposten kunne
lese legen Ingrid Netelands
betraktninger om det å
jobbe med pasienter innen rus og
psykiatrifeltet. Hun ber dem skjerpe
seg. Hun ber dem ta tak i seg selv og
gjøre noe vettugt med livet sitt. Hun
forteller også at det er i møte med
disse pasientene hun føler seg mest
usikker som lege. Hun blir sint, hun
blir oppgitt. Hun føler ikke at studiet
gav henne verktøy til å takle det og
hun føler seg maktesløs.
Nå skal jeg ikke si at jeg syntes at
innlegget til Neteland var glitrende.
Det er noe med at når man ber folk
om å skjerpe seg så bør de ha en forutsetning for å gjøre det. Og kanskje
er det ens egen tankerekke man skal
titte nermere på og skjerpe til…
Men jeg kjenner meg igjen i det hun
skriver. Også jeg blir sur når politiet
kommer med en som har kjørt i fylla
og tre mann må sitte på ham for at
jeg skal ta blodprøver. Midt på natta
når jeg lå og sov. Og jeg kjenner på
maktesløsheten når jeg for ørtene
gang har samme samtale med samme
pasient om de samme trasighetene
som ingen av oss helt finner noen
fornuftig vei ut av. Og jeg kjenner på
mangelen av motivasjon til å forsøke
samme behandlingsrunden på nytt,
når det gikk helt skeis de siste fem
gangene. Og jeg har virkelig lyst til å

filleriste han som sitter der i januar
og har mistet både jobb og kone fordi
han drakk seg dritings på julebordet
og gjorde en hel rekke med saker han
ikke burde gjort. Og så ballet det på
seg etter det. Mest fordi jeg vet han er
en skikkelig kjernekar, når han bare
ikke blir tilbudt alkohol.

vet kommer med julebordsesong, jul
og januar.
Laila Didriksen, kommuneoverlege i
Gildeskål og firebarns-mamma.

Og om man kanskje er uenige med
Neteland når hun sier skjerp dere til
pasientene, så tror jeg at vi bør ha
hennes «rop om hjelp» i mente. For
dette er en pasientgruppe som trenger oss alle i helsevesenet. Det nytter
ikke at noen dedikerte ildsjeler blant
oss synes dette er et kjempespennede
felt å jobbe med. For er det ikke sånn
for de fleste av oss da? At vi stønner
litt når vi ser navnene på lista, at vi
tenker litt på hvordan vi fort kan få
dem ut av kontoret og gå videre til
noe mer spennende som den kortisoninjeksjonen som kommer etterpå.
Så det ville jo vært fint om innlegget til Neteland faktisk brakte noe
fruktbart med seg. For oss leger. At vi,
ikke foran pasienten, men til hverandre kunne snakke litt mer om dette og
hjelpe hverandre med å finne interessen, motivasjonen og kunnskapen
som trengs for å hjelpe de vi er der for.
Nemlig pasientene. Jeg vet i allefall
med meg selv at jeg selv kunne trengt
litt positivt påfyll og dytt i rompa for
å se det meningsfulle med jobben jeg

Laila Didriksen med datteren Dis Asora.

Nasjonal helse- og sykehusplan

Inviterer til møte over nyttår
5. januar inviterer Helse Nord
RHF til møte i Bodø. Her vil det
bli belyst ulike forhold som er
særlig viktige i nord.
Av Tove Myrbakk

Over nyttår inviteres alle kommuner i Nord-Norge som har sykehus
og distrikts-/lokalmedisinske sentra,
KS, fylkeskommunene, lokale sykehusaksjoner, fylkesmannsembetene

i nord, universitet og høgskoler til
en bred presentasjon av Nasjonal
helse- og sykehusplan. Stortinget skal
behandle Nasjonal helse- og sykehusplan våren 2016 og oppfølgingen
av Stortingets bestemmelser vil skje
etter det.
I mellomtiden er det stort engasjement, spesielt i Lofoten og Ofoten. Lokalsamfunn og engasjerte
fagfolk mobiliserte til helseministerens besøk i desember, og Bent Høie

med følge møtte et folkehav både på
Gravdal og i Narvik. Kvinnslandutvalget som ikke har med en eneste
fagperson fra sykehusområder nord
for Trondheim kommer nordover
februar 2016.
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For å yte trenger man
anerkjennelse og respekt
Man yter ikke når man ikke blir
anerkjent og respektert, sier den
kjente advokaten og verdiformidleren Geir Lippestad.
Av Ole-Kristian Losvik

– Menneskeverd som begrep er for
meg en enkel størrelse som vi kan dele
i to. Det består av anerkjennelse og
respekt. Hvis du både anerkjenner og
respekterer så har du menneskeverd.
Geir Lippestad var invitert for å
snakke om menneskeverd på IA-konferansen. Han mener hele begrepet
enklest kan forstås gjennom disse
to verdiene. Han mener også det er
enkelt å bruke disse verdiene i praksis. Det handler bare om å sette seg
inn i og forstå hvordan andre har det.

– Å gidde å sette seg inn i hvordan
noen andre har det, det er det viktigste en arbeidsgiver kan gjøre for
et inkluderende arbeidsliv, mener
advokaten.
Tilrettelegge, ikke renovere bort
de med nedsatt funksjon
Lippestad deler i hovedsak inn hva
vi gjør med personer som av en eller
annen grunn har redusert funksjon
i to grupper. Han mener vi enten kan
renovere bort vedkommende, eller så
kan vi tilrettelegge for at de skal bidra.
– Som eksempel har vi en flink operasjonssykepleier, hun er kjempeflink
i jobben sin, men har begynt å miste
hørselen. Det er klart at hørsel er viktig på operasjonssalen for å unngå
at det skjer feil. Hun fikk beskjed om
at hun ikke kunne fortsette i jobben
sin.

Operasjonssykepleieren var derimot
en kreativ dame, og ville veldig gjerne
fortsette med det hun kunne aller
best. Så lenge hun kunne se den som
snakket, så klarte hun fint å kompensere for hørselstapet med å lese på
leppene. Men på operasjonsstuen, så
hadde alle på munnbind, og sjeldent
kunne hun se munnen.
Gjennom å ta kontakt med produsenten av munnbinde, så fikk hun
tak i munnbind der man kunne se
leppene gjennom munnbindet. Og
dette fikk positive konsekvenser for
flere i operasjonsteamet.
– Det visste seg at det var flere som
hadde problemer med å høre beskjedene som ble gitt, men ingen hadde
turt å si fra. Men når hele operasjonsteamet begynte å se på hverandre når

Helseetikk fikk Lippestad til å
Advokat Geir Lippestad forteller at det var hans kone som er
sykepleier som fikk ham til påta
seg forsvareroppdraget i 22. Julisaken. Hun brukte medisinsk etikk
for å argumentere for at også
Breivik hadde rett til en forsvarer.
Av Ole-Kristian Losvik

– Hva er problemet ditt, Geir? Hvis han
hadde kommet inn med skuddskader
på sykehuset, så hadde ikke jeg sagt at
han får blø ihjel. Vi hadde satt inn alt
for å berge ham. Det er vår etikk, våre
verdier på sykehuset. Hva er din etikk
og dine verdier, spurte kona ham om
dagen etter 22. Juli.
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Flyktningsituasjonen
tvinger oss til å tilrettelegge.
Det ingen visste når det foredraget
på konferansen ble avtalt var at
Geir Lippestad skulle bli byråd i
Oslo. Han har blant annet ansvar
for mangfold og inkludering.
– Skal vi renovere bort flyktningene fra arbeidslivet? Det kommer til å gå galt, det lover jeg. Jeg
tror ikke det er noen annen måte
å tenke på enn å ta utfordringen.
Vi må tilrettelegge. Det er den
eneste muligheten vi har, mener
Lippestad.

sysselsette 10-15.000 flyktninger
bare i Oslo. Svært mange av de
som kommer, trenger ganske mye
kompetanse før de kommer inn i
arbeidslivet. Lippestad foreslår
at man i større grad skal bruke
frivillig sektor for å få de nyankomne i aktivitet.
– Alternativet til å tenke alternativt er at de ikke har noe å gjøre.
Det å ha noe fornuftig å foreta seg
er mye bedre enn å ikke være i
aktivitet.
– Vi må tenke nytt, og vi må gjøre
det for å gi alle muligheten til å
gripe det norske samfunn og bli
her. Hvis vi tenker at flyktningesituasjonen er en ulykke som har
rammet oss, så blir det en ulykke
som rammer oss.

Innen utgangen av 2016 så er
det anslått at 60.000 mennesker
flykter til Norge. I tillegg kommer familiegjenforeningssaker. I
følge Lippestad er det noen leger
og tannleger blant dem, men
veldig mange har liten formell
kompetanse.
– Det er klart at vi har en stor
utfordring akkurat nå, vi skal jo

Lippestad sier han selv har vært
i Libanon. Og han er ikke i tvil
om at disse flykter fra den mest
grusomme krig vi har sett siden
andre verdenskrig.
– Folk flykter fra krig og drap,
det er bakgrunnen for at menneskene kommer. Det er ikke fordi
de skal i 17-maitog. Vi må prøve
å løse dette på et eller annet vis.

de snakket, og være tydelig på
hvem de snakket til, så fikk alle
på stuen mer tydelighet, forteller
Lippestad.

forsvare Breivik

Evju er kåret
til Nordlandsdoktern 2015
27. august ble Sverre-Håkon Evju
kåret til årets Nordlandsdoktor
i forbindelse med årsmøte i
Nordland Legeforening for sitt
sterke engasjement for lokalsykehusene.
Av Tove Myrbakk

Konas mening kom kort tid etter
Lippestad var blitt ringt opp av
Oslo politikammer med forespørsel om å bli forsvarer for
terrorsiktede Breivik. Advokaten hadde ønsket at kona skulle
støtte ham i at dette kunne ikke
familien begi seg inn på. Men
han fikk et annet svar enn han
hadde tenkt seg, og i omtalen av
seg selv karakteriser han tankene sine som både pinlige og
stakkarslige.
– Den drittkjerringa der vil jeg
ikke være gift med, var det første
jeg tenkte. Jeg hadde jo tenkt at
hun skulle ta meg ut av problemstillingen. Jeg ville ikke ha noe
med saken å gjøre, og tenkte hun
bare kunne ta ansvar og få meg

unna denne situasjonen, fortalte
Lippestad.
I foredraget sa han at han har
hatt stor glede av helseetikken,
som hans kone har tatt med
hjem fra jobben. Lippestad tror
at de som jobber i helsevesenet
er vant til å reflektere over verdier og gjør dette i praksis.
– Jo tettere du jobber på andre
mennesker, jo flinkere må du
være på å reflektere rundt verdier i kontekst. På sykehuset må
det være sånn at den som trenger
hjelp mest, skal ha det først, sier
Lippestad.
– Det viktigste rådet jeg fikk
under hele saken, var rådet fra
min kone, sier Lippestad.

Han fikk prisen for sitt store engasjement i kampen for at alle lokalsykehus skal ha full akuttberedskap.
Styret i Nordland Legeforening er
imponert over hans evne til å vinne
frem og tale lokalsykehusenes sak i
møte med helseminister, storting,
regionale helseledere og egen forening. Evju har også stått i bresjen for
god legevaktsmedisin og har arrangert et av landets beste akuttmedisinkurs gjennom flere år i Narvik. Han
og er også initiativtaker til kurs i villmarksmedisin som arrangeres årlig.
Nordland Legeforening grat u le r e r S v e r r e -H å k on s om
Nordlandsdokter`n 2015, og er glad
for at vi kan nyte godt av hans engasjement i foreningen vår.

16 DOKTOR I NORD

Ikke alle kan gå på jobb

med gråten i halsen
Hvorfor sykemeldes folk med
diagnosene angst, søvnløshet
eller depresjon når det burde
stått skilsmisse, sorg eller konflikt med sjefen,spør kommunelege Morten Laudal.
Av Ole-Kristian Losvik

Altfor ofte setter vi en annen diagnose
enn det som faktisk er sant. Og om
diagnosen er feil, blir også behandlingen feil. Statistikken blir gal og
utvikling av tiltak blir ikke målrettet.
Problemet vil øke og flere ineffektive
tiltak må lanseres, hevder allmennlege
Morten Laudal.
– Om du får angst fordi sjefen er en
drittsekk, nytter det ikke å sette inn
tiltak mot angsten, for sjefen er jo der
uansett sier Laudal.
Fastlegen synes det er synd at man
altfor ofte setter diagnoser på tilstander som er normale, såkalt medikalisering. Istedet mener han samfunnet
bør akseptere at det for eksempel kan

være helt greit å være hjemme fra jobb
en periode etter et dødsfall.
– Etterhvert er alle blitt enige om
at det kan være gode grunner for
at piloter med kjærlighetssorg skal
kunne være hjemme fra jobb., forteller Laudal med referanse til den
tragiske flyulykken.
Han mener dette er et eksempel på det
er få som egentlig mener at praksis
skal være slik regelverket egentlig er.
– Er det virkelig noen som mener
at vi skal leve slik at en livskrise ikke
påvirker arbeidsevnen vår, spør Laudal.
I følge dagens regler er verken fødsel, separasjon, samlivsbrudd eller
nære dødsfall sykemeldingsgrunner,
påpeker legen som tror at det likevel kan være sånn at det gir redusert
funksjon.
Laudal påpeker at avisenes forsider
til stadighet preges av kjente personer
som er sykemeldt grunnet personalkonflikter, anklager om ulovligheter
eller mistanke om korrupsjon.

– Det er jo vanskelig å fortelle folk flest
at dette ikke er gyldige sykemeldingsgrunner så lenge ingen tar til
motmæle mot tilfellene vi leser om
i avisene.

Mediekurs for leger
Hvordan tenker og jobber journalister? Hvor går grensene mellom
taushetsplikt versus ytringsfrihet for leger? Hva gjør man når
media ringer og vil ha kjappe
svar på kompliserte tilstander
og vanskelig pasientsaker?
Av Tove Myrbakk

Nordland Legeforening arrangerer
mediekurs for leger 31. mai og 1. juni
i Bodø. Kurset er godkjent som valgfritt kurs for alle spesialiteter med 16
poeng. Erfaringsmessig har vi lagt
opp til et praktisk kurs med mye
medietrening. Deltakerne deles inn
i grupper på 8-10 som får prøvd seg på
ulike scenarier hentet fra legehverdagen. Gruppelederne har erfaring
fra radio, TV, aviser, samt kursing
av helseledere.
Helsejournalist Tine Dommerud
i Aftenposten gir dere et innblikk i
hvordan hun jobber med å finne
frem til de gode helsesakene. Fast-

lege og journalist Ole Kristian Losvik reflekterer rundt sosiale medier
som arena for å fremme helsesaker
og møtested for helsefolk. Jurist Jan
Eikeland fra JA-avdelingen tar dere
med i gråsonen mellom taushetsplikt
og ytringsfrihet. Det blir gode råd å
få fra kommunikasjonssjef i Legeforeningen Knut Braaten.
Kurset passer også svært godt for
tillitsvalgte i Legeforeningen.
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Depresjoner kan
behandles over nett
Vi må våge å tenke nytt om depresjonsbehandling
mener allmennlege Maja Wilhelmsen.
Av Ole-Kristian Losvik

Bare 30% av deprimerte får
behandling. Det kan være
flere årsaker til dette, både
at pasienten vegrer seg for å
ta kontakt med legene, men
også at allmennlegene har
dårlig selvtillit for å hjelpe
pasienter med depresjon.
Forsker og allmennlege Maja
Wilhelmsen ved Universitetet i Tromsø har sett på
om internettbasert terapi
av depresjon kan bidra til
å gi bedre hjelp til flere. På
IA-konferansen presenterte
hun eksempler på løsninger
der pasienten får hjelp av
smarte nettløsninger.
– Internettstøttet depresjonsbehandling i allmennpraksis gir mulighet for å

ta tak i problemet tidlig, gi
kostnadseffektiv hjelp og
ha behandling med høy tilgjengelighet, forteller Wilhelmsen.
Hun forteller at mange dessverre finner dårlig selvhjelp
på nettet, og tror det vil være
en fordel om norske leger
heller kunne anbefale nettprogrammer som har vist å
ha god effekt. Hun presiserer
at dette skal være et tillegg til
vanlig behandling.
– Internettbasert terapi av
depresjon betyr ikke at pasienten kan overlates til seg
selv, for aller best effekt er
det når pasienten også følges
opp av legen.

Kollegiale støttegrupper i
Nordland og Finnmark

Å være lege kan være vanskelig, og arbeidet byr
på spesielle påkjenninger. Legeforeningens kollegiale helse- og omsorgstilbud kan benyttes av
alle leger og medisinstudenter, og er ikke knyttet
til om du er medlem. Under finner du informasjon om de kollegiale støttegruppene i Nordland
og Finnmark. Tilbudet er gratis. Det føres ingen
journal og alt er taushetsbelagt.
NORDLAND
Lasse Djerv
Avdelingsrådgiver
Tlf.: 75 50 11 08 - Priv. mob.: 913 45 330
Priv. e-post: lasse@djerv.no
Anne Karin Forshei
Tlf.: 75 06 06 60 - Priv. mob.: 959 71 615
Priv. e-post: anne.karin.forshei@gmail.com
Ellen Birgitte Pedersen
Tlf.: 76 18 50 00 - Priv. mob.: 913 05 690
Priv. e-post: ellen.b.pedersen@uit.no
Karl-Børre S. Andersen
Priv. mob.: 907 21 055 - Priv. tlf.: 76 94 28 24
Priv. e-post: karl-ba@online.no
Oddgeir Skoglund
Tlf.: 76 05 64 20 - Priv. mob.: 922 94 489
Priv. e-post: oddgeir.skoglund@gmail.com
Åse Valla
Tlf.: 75 19 70 90
E-post: ase.valla@hemnes.nhn.no
Priv. mob.: 916 67 895 - Priv. tlf.: 75 19 17 03
Priv. e-post: aas-vall@online.no
Liv Randi Flatøy
Tlf.: 48 20 71 00
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Jostein K. Tørstad
Avdelingsrådgiver - Tlf.: 78 97 76 60
Priv. mob.: 90 04 18 62 - Priv. e-post: jkt@svk.no
Ingelin Kartveit Høyland Nordal
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Kjetil Ryan
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– Hold deg normal, er rådet fra professor ved Hypokonderklinikken Ingvard Wilhelmsen

Det er ikke sikkert
du skal lytte så godt
på kroppen
sammen ganske mange tanker som
dere ikke sier høyt, og det tror jeg er
lurt.

avkrefte. - Hvis det først smeller, så vil
jeg gjerne vært uthvilt og mett, fortalte
kongen.

For å holde seg normal så har professoren to råd. Wilhelmsens bastante
utsagn må tas med en liten klype salt,
men han brukte foredraget til å spissformulere noen råd om man noen ganger tenker og kjenner litt for mye etter.

Ikke lytt til kroppens signaler. – Du
kommer til å høre så mye rart da. Hvis
du begynner å tvile på hjertet, så går
du til legen, og han finner nok ikke noe
galt.
– Det er helt utrolig hva normale folk
kan tåle. Min erfaring er at det ofte er
dårlig samsvare mellom problemets
størrelse, og hvordan man forholder
seg til.

Wilhelmsen synes det er en gode levemåte: Sørg for at hvis det skjer noe forferdelig i livet, så er du ikke helt på
felgen. Og skulle man møte veggen, så
har jammen professoren et råd for det
også.

Ikke stol på tankene dine. – Folk tar
tankene sine alt for alvorlig. Det aller
meste du tenker, er tull. Dere har alle

Wilhelmsen forteller om da kongen ble
spurt om han lå våken om natten med
bekymring for terror. Det kunne han

Hvis man skal lytte til kroppen
og tankene sine, så blir man
fort unormal sier professor ved
Hypokonderklinikken Ingvard
Wilhelmsen.
Av Ole-Kristian Losvik

– Hvis du møter veggen, så er det jo
oftest en dør i nærheten. Men det nytter ikke å stå med nesa i veggen. Man
må ta et steg tilbake. Ellers kan man
jo ikke finne døren, avslutter professoren.
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Gradering
er løsningen

Matoppskrifter:
Parker houserundstykker
Disse rundstykkene er særdeles populære i
heimen og blant venner og familie. Jeg bruker
surdeig, men det går fint å bruke fersk gjær bare
man bruker lite og hever lenge. Om du bruker
kald melk kan du heve over natta i kjøleskapet,
og lage de til frokost eller julebrunsj. Kan være
lurt å doble deigen .

– Leger som skriver sykemeldinger med gradert sykefravær har pasienter
som kommer fortere tilbake og sjeldnere faller ut av arbeidslivet sier forsker
og psykolog Arnstein Mykletun

Graderte sykemeldinger er det mest effektive tiltaket for
å få ned sykefraværet, mener Arnstein Mykletun, forsker
og psykolog ved Universitetet i Bergen.
Av Ole-Kristian Losvik

Han sier det er et godt forskningsmessig grunnlag for at
økt bruk av graderte sykemeldinger reduserer sykefraværet.
– Leger som skriver sykemeldinger med gradert sykefravær
har pasienter som kommer fortere tilbake og sjeldnere faller
ut av arbeidslivet. Mykletun
tror kanskje man har litt urealistiske forventninger til hvor
helsefremmende jobben skal
være. Men det å ha en jobb er
i seg selv helsefremmende. Og
gradert jobb er bedre enn full
sykemelding. – For eksempel
er Norge landet med klart flest
uføretrygdede på angst. Vi skiller oss klart ut internasjonalt.
Flere leger burde unngå å sykemelde for angst.

Et av de store utfordringene
som Mykletun påpeker er at
det er få insentiver for å gradere
sykemeldingene. Det blir ofte
mer jobb for fastlegen, mindre behagelig for pasienten
og arbeidsgiver kommer ofte
dårligere ut av det økonomisk,
mener han. Dessverre strandet
utprøvingen av dette på dataproblemer noen år tilbake.
– IA-avtalen i 2010 bygget på
råd fra en ekspertgruppe som
anbefalte 20 prosent arbeidsgiverfinansiering ved full
sykemelding. Forslaget fikk
støtte fra både arbeidsgiver- og
arbeidstakersiden, men strandet visstnok på datautfordringer i Nav, forteller Mykletun.

750 g hvetemel
10 g gjær
1 ss honning
1 ss salt
3,75 – 4 dl melk, litt kaldere enn lunket
1 egg piskes i melka
125 gram smør i terninger (skal i etterhvert)
smør til pensling
Ha i hvetemel og melk la stå i ½ time. Bland det
tørre og ha i sammen med gjær og pisket egg.
Elt i 10 minutter. Ha i smørterningene og elt i 5
minutter til slik at alt er skikkelig blandet. Hev i
4 - 5 timer eller mer i romtemperatur, gjerne med
en plastpose rundt. Deigen skal være rundt dobbelt så stor. Lag rundstykker eller kjevle deigen
til den er rundt 1 cm tykk. Stikk ut rundinger
med Norgesglassring eller annet som er ca 7 cm
i diameter. Legg rundingene på stekebrettet,
press et spor tvers over, pensle med resten av
smøret, brett i to og trykk kantene godt sammen.
Uansett hvor godt du trykker, de spretter opp
under stekingen, men det er sånn de skal være.
Smør igjen med smeltet smør. Stek på 220 grader
i 12-15 minutter.
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Kronikk
Leder i Norsk Kompetansesenter for
traumatologi Torben Wisborg sier
«Økt avstand gir økt dødelighet», og
har vært med på å dokumentere at
dødeligheten er opptil halvannengang større i distriktene. I februar i år
var i vår region isolert av uvær. Med
stengte bruer og helikopter som ikke
kunne fly spurte jeg meg det betimelige spørsmålet «Blør vi saktere her i
Nord?»
70 % av helikopterturene
hindres av uvær
Lørdag 6. desember var det ei bussulykke i Tysfjord. Det var vintervær
med snø og vind, ikke noe uvær av
den typen som får navn, men helt
alminnelig nordnorsk vintervær.
Sea-Kingen klarte ikke å lande.
Ambulansehelikopteret fra Evenes,
som hadde kommet litt før og landet, kunne ikke lette igjen. Det gikk
13 timer før det kom seg til basen på
Evenes. 7 personer var lettere skadet.
Bare flaks at ingen ble alvorlig skadd.
Anestesioverlege og leder på helikopterbasen på Evenes, Bård Rannestad,
sier at i 70 % av tilfellene hindrer været
dem om vinteren i å utføre oppdrag.
Og dette gjelder helikopter, og ikke
ambulansefly!
Det er blitt fortalt mange usannheter
om lokalsykehusene. De levere dårlig
kvalitet og har hyppig vikarinnleie.
Alvorlige ulykker går rett forbi uansett, fremtidens kirurgi og utstyr blir
så spesialisert at det må sentraliseres.
Det må være minst 60 000 i nedslagsfeltet osv.
Alle disse argumentene er blitt motsagt av fagfolk, av leder i kirurgisk
forening og av legeforeningen som er
klar på at akuttsykehus skal ha beredskap i akuttkirurgi. Hvorfor respekter
man ikke disse faglige vurderingene?

vil bli en selvoppfyllende profeti. I dag
er det ikke fast ansatt anestesilege
i Nordfjord. Dette løses med vikarstafetter. Det samme ser vi i Kiruna
der de fjernet akuttkirurgien for flere
år siden.

Som å sammenligne
epler og appelsiner
Sykehusene i Nordfjord og Lærdal i
Helse Førde er brukt som eksempler
på hvor bra det kan bli med sykehus
uten akutt kirurgi, det såkalte Nærsykehuset. Hva hadde de i Nordfjord
og Lærdal før de tok bort akuttkirurgien? De hadde svært lite kirurgi, ikke
intensivavdeling og de hadde ikke
traumemottak. Der gikk de aller fleste
ulykker rett forbi, slik Høie generaliserer at det gjør ved alle lokaIsykehus.
Her hos oss har Helse Nord vært meget
dyktige i å tilpasse lokalsykehusenes
akuttfunksjon og fødetilbud ut i fra
vær og geografi. De har bygget opp
velfungerende traumemottak som
trener regelmessig og levere kvalitet.
UNN Narvik har alle legestillinger
besatt, og svært lite innleie av vikar.
Det å sammenligne UNN Narvik med
Lærdal/Nordfjord er som å sammenligne epler og appelsiner
Disse vingeklippede nærsykehusene
vil bli lite attraktive å jobbe på, og
påstanden om rekrutteringsproblem

Anestesilegene får ikke vedlikeholdt
og utviklet håndverket sitt tilstrekkelig uten akuttkirigien. De drar!
Turnusleger vil det og bli betydelig
mindre av da det ikke vil være døgnkontinuerlig akuttkirurgi, og dermed
vil en viktig rekrutteringsarena forsvinne for mindre sykehusene, og for
vår landsdel. Siste turnuslege rapport
fra 2015 viser at våre mindre sykehus i
nord som Harstad, Narvik, Vesterålen
Finnmark skårer veldig høyt, Helse
Førde lang under gjennomsnittet.
Stabilt og fungerer godt
Vi i Narvik har i dag et lokalsykehus
som funger veldig bra. Traumemottaket fungerer godt, vi har en god akuttmedisinsk- og fødselsberedskap for
Narvikregionen. Det er gode rutiner
og prosedyrer. Vi har et stabilt, entusiastisk og godt sammensatt fagmiljø.
Hvorfor gjøre noe som er bra, og har
potensiale til å bli enda bedre, dårligere? Det er vi mange som spør oss.
Fjerner helseministeren akuttkirurgi, svekker han den akuttmedisinske kompetansen på indremedisin.
De som trenger dette komplette fagtilbudet mest, de mest sårbare og svake,
de som tåler transport dårligst, de
eldre, de skal klare seg med et redusert
lokalt B-helsetilbud på fremtidens
nærsykehus.
Uten akuttkirurgi må mange pasienter fraktes milevis med ambulanse.
Det kan ta 3-4 timer fra Narvik til
Harstad i dårlig vær, og da under forutsetning av at bruene og veiene er
åpne. Ofte med svært sårbare pasien-
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Rekruttering
og stabilisering
av leger i primærhelsetjenesten
ter. Det gir økt dødelighet.Denne
veien blir 8 mil lengre fra Tysfjord.
Dette binder også opp ambulansene. Med ny bru vil pasienter fra
indre Troms og komme nærmere
Narvik, og nedslagsfeltet vil være
over 40 000. I tillegg er det store
pasienttall fra den andre siden av
grensen, 4 mil unna Narvik, som
ikke er tatt med. Dette er områder
med svært stor turistaktivitet med
mange hoteller, alpinanlegg ,snøskuterkjøring og Nordlysturisme
som øker betydelig. Helse Nord
har avtale om å yte prehospital
tjeneste helt opp til Abisko, for i
Kiruna har de ikke akuttkirurgi.
Lokal tilpasning
Argumentet med at fremtidens
kirurger vil bli så spesialiserte at
de ikke kan ivareta akutt kirurgi,
er motsagt av leder i Norsk kirurgisk forening. Han sier at dette er
fullt mulig med kurs og øvelse.
Slik det allerede gjøres i dag. Det
handler ikke om avanserte nevrokirurgiske inngrep, men å åpne
buker, få kontroll på blødninger og
eventuelt pakke for stabilisering
og videresending til traumesenter. Traumatologi utvalget har
foreslått maks 45 min transport
avstand til nærmeste Traumesenter, og det betinger helikopter, som
i 70 % av tilfellene vinterstid ikke
kan fly. Vi skjønner at man ikke
kan ha tre parallelle kirurgteam/
vaktteam med 6-8 kirurger i hvert
team på hvert lokalsykehus. Man
må tilpasse lokalsykehusene i vår
landsdel etter vær og geografi, og
befolkning. Da må man tilpasse
kirurgteamene til lokalsykehusene, og ikke tilpasse sykehusene
etter kirurgene. I Narvik er det gastrokirurger og urologer som utgjør
dette vaktteamet. De oppretthol-

der akuttkirurgisk kompetanse
med nødvendig trening, kursing
og ambulering. Dette har man
gjort til nå ved UNN Narvik, og
slik gjøres det også feks ved sykehusene i Finnmark som fortsatt
skal ha døgnkontinuerlig akuttkirurgi i fremtiden tross lavt pasitentgrunnlag.
Gi oss 10 år
Høie sier den fremlagte helse- og
sykehusplanen skal gjelde for
de neste 10 år. Gi oss nå disse 10
årene, og se hva vi får til. Men, i
motsetning til tidligere må det
være en forutsetning at man tilfører ressurser og utnytter potensialet ved å desentralisere flere
oppgaver som for eksempel mer
elektiv kirurgi. Lokalsykehusene
skal ikke være som de har vært,
men aktive og fremoverlente, og
med på den rivende faglige utviklingen. De skal være være et supplement til, og avlaste de større
sykehusene. Det er fullt mulig å
lage økonomiske fordelaktige og
bærekraftige lokalsykehus hvis
man vil.
Vi er muligens kjent for å være
seige i nord, men «Vi blør ikke
saktere».
Sverre Håkon Evju
Spesialist i allmenn medisin
og overlege, Narvik Legevakt

Mang en rådmann og helsesjef
har vært frustrert over hvor dyrt
det er å få rekruttert leger til
kommunen.
Jeg har inntrykk av at kommunene
nærmest ensbetydende forbinder Den
Norske Legeforening med lønn og
lønnsforhandlinger. Kanskje det er slik
i sykehusene også. Lønn har flere ganger
vist seg å rekruttere, men jeg er sterkt
tvilende til at det er like stabiliserende
i lengden. Jeg har nå bodd i Finnmark i
10 år og sett mange gode leger komme
og gå. Det er naturligvis mange grunner til å dra sørover, men noen ganger
er det leger som kunne tenkt seg å bli
”hadde det bare ikke vært for arbeidsforholdene”….
Jeg tror arbeidsgivere må ta inn over
seg at om man lager en stilling og en
arbeidshverdag man selv overhodet ikke
kunne tenke seg å stå i, så vil ikke legene
gjøre det heller. Flere leger har blitt møtt
at de har valgt utdanningen selv, og det
enkle svaret på dette har derfor blitt. Ja,
men så trenger jeg ikke jobbe her heller..
Kommuner som har problemer med å
rekruttere kan vi sammenligne med det
å komme på lille juleaften klokka fem på
ettermiddagen med ambisjoner om å få
tak i verdens vakreste juletre, for en billig
penge. Man ender som oftest opp med
å måtte kjøpe et dyrt og dårlig et (tre).
Finnmark legeforening tar i disse
dager initiativ til å samarbeide med
KS og Fylkesmannen om å arrangere
et erfaringsseminar hvor temaet er
”Rekruttering og stabilisering av leger
i primærhelsetjenesten”. Målgruppen
er helsesjefer og rådmenn i Finnmark.
Vi leger kan ikke belære arbeidsgiverne
hvordan de skal gjøre jobben sin, men
noen ganger opp gjennom årene har
jeg tenkt litt oppgitt. Dere kunne jo ha
spurt oss!
Pølle Røsbø, leder Finnmark
Legeforening og Regionsutvalg Nord
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