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Et helt spesielt overblikk
Dagene som helseminister er uforutsigbare. Men det er noen ting som
gjentar seg hvert eneste år. En av dem er sykehustalen på vinteren. Den andre
er intervjuet med Overlegeforeningens tidsskrift på høsten.

a blir jeg alltid utfordret. Av
noen som kjenner de små
og kompliserte detaljene i DRGsystemet og de lange linjene i den
politiske styringen av sykehusene.
Dere som er overleger på syke
husene har ikke bare en helt spesiell
rolle. Dere har også et helt spesielt
overblikk.
Da Overlegeforeningen ble stiftet
i 1961, slo den nyvalgte formannen,
Johan Haffner fast at de viktigste
oppgavene skulle være administra
sjonen og oppbygningen av syke
husvesenet, revisjon av sykehus
legenes lønns og arbeidsforhold
samt å arbeide for opprettelsen av
flere faste stillinger.
Foreningen har vokst. Sykehus
ene har vokst. Antall stillinger har
vokst. Men de viktigste oppgavene
lyder kjent – selv 60 år etter. Det
er fordi helsetjenesten og mulig
hetene også har vokst.
I de 60 årene Overlegeforeningen
har eksistert, har det norske sam
funnet og den norske helsetjenesten
utviklet seg på en måte og i et tempo
få kunne forestille seg.
I 1961 var forventet levealder
ved fødselen 71 år for norske menn.
I 2019 hadde den økt til 81 år.
Det norske velferdssamfunnet
har blitt bygget kraftig opp. Den
medisinske og teknologiske utvik
lingen har gått fortere og fortere.
De nye fantastiske mulighetene
stiller oss overfor nye vanskelige
valg, både dere fagfolk som står
midt i den krevende hverdagen
og vi politikere som skal gjøre de
overordnede prioriteringene.
Dagens leder av Overlege
foreningen, AnneKarin Rime,
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Gratulerer med 60-årsjubileet!
Bent Høie, Helse- og omsorgsminister

pekte på to oppgaver hun ville
konsentrere seg om da hun overtok
ledervervet. Den ene er å sikre en
god arbeidshverdag for landets
overleger. Den andre er å sikre
en god offentlig helsetjeneste. Det
er to viktige oppgaver som henger
tett sammen.
Helsetjenesten vår blir ikke god
og trygg hvis ikke de som arbeider
der har gode og trygge arbeidsfor
hold. Dette er ikke minst viktig
for overlegene som står i svært
krevende stillinger.

Dere gjør ikke bare en viktig jobb
på sykehusene våre. Dere gjør en
viktig jobb når dere utfordrer oss
politikere og deltar i debatten om
hvordan den norske helsetjenesten
skal være.
Vi trenger mer enn noen sinne
dere som kjenner de små detaljene
og de lange linjene.
Vi trenger mer enn noen sinne
dere med det helt spesielle over
blikket.
Vi trenger mer enn noen sinne
overlegene og Overlegeforeningen. •

MILEPÆLER FOR
Overordnede sykehuslægers forening/Norsk overlegeforening
• 1956  Overlægerådet ved Oslo Kommunale
sykehus ønsker å danne en forening,
og får støtte fra Norsk Kirurgisk Forening
og Norsk Internistforbund

• 2002  Statlig overtagelse av sykehusene

• 1957  Søknad til sentralstyret om å bli avdelig
i Dnlf avslått

• 2007  Fullt frikjøpt leder

• 1960  Statsansatte lægers ervervsgruppe (med Ylf,
Offentlige lægers Landsforening og Norsk
Militærmedisinsk Forening) etablert av
sentralstyret, denne får forhandlingsrett i
Kgl statsråd fra 1960, meldes inn i Embeds
mennenes Landsforbund, som igjen er medlem
av Norsk Akademikersamband
• 1961  Søknad til sentralstyret om å bli avdeling,
blir spesialforening. Forholdet til sykehus
eierne på den ene side og lægestaben på den
annen side viktig begrunnelse
• 1963  Medlemstallet 375
• 1974  Dannelsen av Akademikernes
fellesorganisasjon

• 2007  Streik Spekter, og endelig enighet
forhandlingssystem

• 2008  Streik Lovisenberg
• 2010  Of fremmer krav om Nasjonal sykehusplan
• 2011  Medlemstallet 8.000
• 2014  Of bidrar sterkt til Dnlfrapporten Innspill
til nasjonal sykehusplan
• 2015  Landsstyrevedtak: Hva sykehus må inneholde
hvis de skal behandle akuttpasienter
• 2016  Stortinget vedtar Nasjonal helseog sykehus
plan
• 2016  Den store sykehusstreiken om rullerende
tjenesteplaner/kollektivt vern
• 2017  Seier i Arbeidsretten

• 1977  Endring av Normaltilsettingsvilkårene
(rett til poliklinikk med privat inntekt)

• 2018  Helseforetakene aksepterer rullerende
tjenesteplaner

• 1986  Stillingsstrukturavtalen vedtatt

• 2018  Medlemstallet 10.000

• 1988  Navnebytte til Norsk overlegeforening

• 2020  «Koronaavtale» forhandlet frem heldigitalt

• 1990  Delt ledelse (Tromsøsaken) og 1992 Sogn
og Fjordane (Bioinginør lab.leder)

• 2020  Første heldigitale årsmøte

• 1992  Overtidsbetaling
• 1992  Ikke legepraksis utenom sykehus uten avtale
• 1993  Yrkesforening med obligatorisk medlemsskap
• 1994  Medlemstallet 4.000
• 1996  Streik, frittt å velge arbeidstid ut over 38/40
timer pr uke
• 1996  AF sprekker, dannelsen av Akademikerne

1961–2021 – 60 år

LEDERE I NORSK OVERLEGEFORENING
– 60 års jubileum 2021
1.9.2019 

AnneKarin Rime

1.9.2011

– 31.8.2019

Jon Helle

1.9.2007

– 31.8.2011

Arne Laudal Refsum

1.9.2006

 1.9.2007

Siri Tau Ursin

1.1.2002

 1.9.2006

Lars Eikvar

1.1.2001

 31.12.2001

Bente Mikkelsen

1.1.1998

 31.12.2000

Einar S. Hysing

1.1.1996

 31.12.1997

Olav Mjølsnes

1.1.1992

 31.12.1995

Tone Sparr

30.6.1987  31.12.1991

Rolf Schøyen

1.1.1986

 14.6.1987

Rasmus Svihus

7.6.1982

 31.12.1985

Odd J. Frisvold

død 2020

1.1.1978

 2.6.1982

W. Rolf Stinessen

død 1982

1.1.1974

 31.12.1977

Hans K. Dahl

død 1996

1.1.1972

 31.12.1973

Trygve Kahrs

død 1996

1.1.1970

 31.12.1971

Åke Mellbye

død 1975

1.1.1964

 31.12.1969

Sven Hjort

død 1990

Johan Haffner

død 1989
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15.2.1961  31.12.1963

Overlegeforeningen
leve
Vi
må spille på lag
- hipp, hipp hurra!

Arbeiderpartiet vil benytte anledningen til å gratulere Overlegeforeningen med sitt jubileum.
Dere representerer fagfolk vi er helt avhengig av i sykehussektoren dersom vi skal ha et
faglig medisinsk tilbud som er på lik linje med det beste i verden.
På et hotell i nærheten av flyplassen. Der nede i minglearealet ser jeg dem. Overlegene.
Litt gråstenk i tinningen, jeans og genser, et par høyhælte sko. Rolig konversasjon over rykende
kaffe. Jeg skal møte landsrådet i Overlegeforeningen for første gang. Det er med stor respekt,
en viss uro i magen og et godt forberedt manus jeg trekker pusten og går ned trappa.

VD

›› Av Marit Hermansen, president, Den norske legeforening
Arbeiderpartiet.no

Gratulerer

Foto: Stortinget
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de hårete målene. Helse- og omsorgsdepartementet rullerer nå Nasjonal
Helse- og sykehusplan hvert fjerde år.
Den ideen kan følges rett hjem til
Overlegeforeningen.
Overlegeforeningen er en stor
yrkesforening. Pippi Langstrømpes
ord kan passe godt i denne anledningen.
«Den som er veldig sterk må også være
veldig snill». Overlegeforeningen er
en samlende kraft i Legeforeningen og
bruker sin makt med klokskap. Vi får
størst innflytelse når vi står sammen,
kan være overlegenes versjon av Pippis
ordspråk.

Sentralstyret har i denne perioden
prioritert tillitsvalgtsatsing. Overlegeforeningens tillitsvalgte har lang kontinuitet og opparbeider stor kompetanse.
Mang en ny tillitsvalgt har lent seg
trygt på disse erfarne bautaene rundt
omkring i sykehusene. Det er ofte disse
erfarne tillitsvalgtes lodd å stå stødig i
vinden i krevende saker. Derfor må vi
bygge støtte og påfyll for våre tillitsvalgte. Det koster å stå der ute i stormen.
Overleger leder Helse-Norge. I mange
sammenhenger jeg møter, er det overleger på begge sider av bordet. Det har
vært svingende trender for ledelse
gjennom historien, med varierende
deltakelse av leger. Legeforeningen vil
at leger skal søke ledelse, og Overlegeforeningen er det naturlige stedet for
lederne i sykehusene. Jeg er glad for å
se at Overlegeforeningens medlemmer
tar lederansvar på alle nivå. Skulle jeg
utfordre Overlegeforeningen for de
kommende årene, måtte det være å
utvikle gode tilbud for alle ledere på
alle nivå i spesialisthelsetjenesten.
Målet må være at ledere – helt til topps
– tenker at det er nyttig og viktig å
Ingvild Kjerkol, helsepolitisk
talsperson
i Arbeiderpartiet
være medlem
av Overlegeforeningen.
Fordi Overlegeforeningen har erfaringen
og evnen til å se og forstå begge sider
av bordet – slik bare en klok 60-åring
klarer det.
Gratulerer med jubileet!
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et er jubileumsår, Of ble dannet
for 60 år siden – og bladet preges
på mange måter av det! I tillegg er det
20-årsjubileum for OVERLEGEN selv,
og det skal sannelig også nevnes. Det
var Bente Mikkelsen som ledet Of i
2001 og den entusiastiske Brynjulf
Ystgaard som var redaktør de første
to årene. Bladet er en av Of s viktigste
kommunikasjonsflater med medlemmene, og helt nylig er vi også digitalisert. DET anser vi som viktig, fordi
medlemmene nå har fått et arkiv som
rommer svært mange gode innlegg
knyttet til aktuelle kampsaker opp
igjennom årene – og ikke minst mange
gode drøftinger og presentasjoner av
arbeidslivsjus og opparbeidete rettigheter og plikter i forholdet til arbeidsgiver. Like viktig er bladet som et
forum for viktige helsepolitiske diskusjoner og fokus på vår egen rolle og
vårt samfunnsoppdrag.
Ideen denne gang har vært å se på
tiden som har gått siden 50-årsjubileet,
men også å se litt fremover. Det er ingen
overdrivelse å si at den medisinske
utviklingen akselererer, og vi lever i
spennende tider – ikke minst på grunn
av den teknologiske utviklingen. I
samlede fagmiljøer som Intervensjonssenteret ved OUS der mange ingeniører,
fysikere, matematikere jobber sammen
med ulike medisinske spesialister, blir
veien kort fra ide til prosjekt og utprøving av nye metoder. Kavlisenteret
ved NTNU er også et eksempel på

nærmere tilknytning mellom universitetsmiljø og klinisk hverdag. Tekno
loger sitter ofte med svar på de behov
vi har – å være under samme tak vil
være stadig mer naturlig når man oppdager hvor fruktbart dette er. Her har
vi fått IVS til å presentere – hva med
holografisk fremstilling av det hjertet
med transposisjon som skal opereres
i morgen; ha en interaktiv sesjon
sammen med din kollega dager i
forveien. Hva med dette i under
visningen?
Fagutvikling er spennende og er
driveren for de fleste av oss. Det er på
den andre siden synd at det fortsatt er
nok av motkrefter – i hverdagen. Hvorfor er det ikke mulig ila et 10-år å få
skiftet ut EPJ systemet Dips Classic
med Dips Arena; et system alle bruker
og er avhengig av? Budsjettdisiplinen
er det som er i høysetet i en Foretaksmodell – investeringsstopp når det
ligger an til at røde tall begrenser alle
anskaffelser og gjør at man «jobber med
dem» i årevis og bare må akseptere
«at rammene ikke tillater dette i dette
budsjettåret heller». Uten opparbeidet
søknadsansiennitet, holder ikke de
beste argumenter. Kvalitet og pasientsikkerhet er mye brukt i taler fra
parnasset – men brukt av oss virker
det ikke like sterkt og har i hvert fall
ikke den forventete effekt. Ikke en
gang forsøk på å vinne fram med
business-case argumentasjon, deres
egen modell, overbeviser. Det er

 eningsløst at man bruker mye
m
arbeidstid, faktisk, for å argumentere
for det selvfølgelige.
Vi har også ett år bak oss med
pandemi. Det har skapt mye debatt
rundt myndighetenes håndtering, FHI
s rolle – det har vanket både ris og ros.
Aldri har vi hatt slikt et engasjement
på sosiale medier, der synspunkter
brytes – stort sett saklig som seg hør
og bør, men det har ikke vært helt uten
«nettrolltendenser» i våre spalter
heller. Utenfor de medisinske diskusjonsrom de fleste av oss har fulgt noe
med på, har det vært skremmende å se
hvor kort distansen er til de villeste
konspirasjonsteorier av mange slag
også i vår virkelighet. Counterknow
ledge, post-sannhet æra og innbitte
Fake-news apostler presenterer seg
uten blygsel og demonstrasjoner finner
sted i flere europeiske byer. At folk er
slitne, er det ingen grunn til å klandre
– men man kan ikke stå fram å si at
viruset ikke finns, pandemien er en
bløff og vaksineprodusentene står bak
det hele. Likevel, disse oppfatningene
sirkulerer, og det er blitt vanligere å
hevde dem. Det er jammen tanke
vekkende.
Dips Arena, Foretaksmodell,
Business-case eller Fake-News
– «Vi gir oss aldri»! •
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SPALTEN TIL
OF-LEDER
›› Av Overlegeforeningens leder Anne-Karin Rime

Utfordringer i 2021
Overlegen nr 1 i 2021 er et jubileumsnummer i anledning av at Overlegeforeningen
fyller 60 år og inneholder flere hyggelige hilsener fra politikere og samarbeidspartnere.
Fellesnevneren som de trekker frem, er at ett godt samarbeid er det viktigste for å lykkes
med vårt felles mål om at Norge fortsatt skal ha et av verdens beste helsevesen for alle
innbyggere. Overlegeforeningen ønsker også i årene fremover å bidra med viktig
fagkunnskap for at vi sammen kan nå dette målet.

I

1961 når Overlegeforeningen ble
stiftet, så var de viktigste oppgavene
å arbeide for oppbygging av sykehus
vesenet, styrking av sykehuslegenes
lønns- og arbeidsforhold, og opprettelsen
av flere faste overlegestillinger. Dette
er fortsatt viktige oppgaver for Legeforeningen og vil alltid være det.

oppdatert medlemsregister og vi ber
derfor alle dere (og hør gjerne med
kollegaer) om å sjekke at man er
registrert i riktig yrkesforening. Dere
som har legespesialist stilling, kan nå
selv velge hvilken yrkesforening (Of
eller Ylf ) dere vil tilhøre.
Sykehusbygg

Faste stillinger

Fra 2014 har legespesialisten vært en
ny stillings-kategori man har etter endt
spesialistutdanning, og før man får en
fast overlegestilling. Vi ser i dag at disse
kan ende opp som tidligere reserveleger,
med samme ansvar som overlegene,
men til en lavere lønn. I en artikkel
fra Taralset har 22,7% av Of sine
medlemmer utenlandsk statsborgerskap, mot 10,7% av Ylf sine medlemmer
(LINK). Det sier oss at sykehusene
fortsatt importerer ferdige spesialister
i stor grad, og ikke klarer å dekke eget
behov gjennom spesialistutdanningen
i Norge. Hvor blir de legene som vi
utdanner av, når vi samtidig har en
fastlegekrise? Vi ser at Ylf har over
2500 registrerte legespesialister og
tror at endel av disse går i overlege
stillinger uten å ha meldt overgang til
Of, noe som vil være en del av forklar
ingen. Legeforeningen ønsker å ha et
8 OVERLEGEN 1-2021

Vi ser at sykehusbygg som er bygd etter
helseforetaksreformen og med dagens
finansieringsmodell er for små allerede
den dagen de åpner. Underveis i planleggingen tar man ut usikre gevinst
realiseringer flere ganger og ender
oftest med bygg hvor man får problemer med effektiv drift grunnet plassmangel. Både våre tillitsvalgte og overleger som har vært med i prosessene
mener man ofte ikke blir hørt når man
påpeker urealistiske forventninger til

«Vart skal vi gå
med all vår längtan
om inte til varandra»

Jenny Wrangborg

prosjektene og ikke minst at beslut
ningene allerede synes å være tatt når
«samarbeidet» starter. Of har derfor
satt i gang et arbeid for å få mer
kunnskap om hvor og når de reelle
beslutningene om sykehusbygg tas
og hvordan brukerinvolveringen er.
Den 24/3 har vi det første Webinaret
om sykehusbygging i Norge. Målet er
at vi kan bidra mer og påvirke bedre
slik at nye sykehus blir dimensjonert
etter reelle behov og blir gode arbeidsplasser.
Lønn og arbeidsforhold

For å bevare et godt offentlig helse
vesen så er det viktig at overlegers
lønns- og arbeidsvilkår er konkurransedyktige og gode. Vi har nå fått rett til
10 dagers etterutdanning i året og det
er viktig at vi, selv under pandemien,
forsøker å bruke disse dagene til å
heve vår kompetanse. Den medisinske
utviklingen går utrolig fort og det er
lite tid i hverdagen for jevnlig kompetanseheving.
Så la oss sammen bidra fremover
til at en god offentlig spesialisthelse
tjeneste fortsatt er førstevalget for
både leger og pasienter. •
Godt jubileumsår!

TEMA - OF 60 ÅR

Å være en del av noe større
For noen år siden besøkte jeg den britiske legeforeningen. Deres er slagord er
«We take care of the doctors so they can take care of you». Det samme gjelder for
Overlegeforeningen. Gjennom å jobbe for gode arbeidsvilkår for overlegene sørger
dere for god og trygg behandling av tusenvis av pasienter hvert år.

O

verlegene møter pasienter og
pårørende i livets vanskeligste
øyeblikk. De trosser gamle datasystemer og slitne sykehusbygg for
å gi best mulig behandling til de som
trenger det mest. Jeg har mange med
meg i å være takknemlig for den jobben
dere gjør!
Det legges ned et betydelig dugnadsarbeid av tillitsvalgte på alle landets
sykehus. Ofs mange tillitsvalgte bidrar
til å utvikle spesialisthelsetjenesten i
hele landet, blant annet gjennom å
delta i den offentlige helsedebatten.
Det er viktig for at befolkningen skal
ha tillit til tjenesten, og ha kunnskap
nok til å kunne vurdere om politikerne
har tatt gode eller dårlig beslutninger
om styringen av sektoren. Det har
iblant en høy personlig pris for tillitsvalgte å ytre seg. De risikerer sanksjoner
og hindringer i egen karriere, og vi har
sett historier om hets på sosiale medier.
Det er utrolig viktig å ha en sterk organisasjon som Overlegeforeningen og
Legeforeningen i ryggen i slike situasjoner. Å være del av noe større er
særlig viktig når det stormer.
Men det er også veldig gøy når livet
leker. Det er ingen tvil om at fellesskapet
og møtene i en forening gir fart til både
faglige og sosiale prosesser. Det er en
arena for deling av erfaring og utvikling
av nye ideer og livsvarige vennskap.
Jeg håper flere av møtene blir ansikt
til ansikt i året som kommer.

›› Av Kari Sollien, leder Akademikerne

Gjennom 60 år har Of bidratt til et
godt liv for norske leger. Jeg har observert de siste ti årene på nært hold, og
sett hvilken dedikasjon dere har. Den
jobben dere gjør er minst like viktig
som før.
Gratulerer med 60-årsjubileumet –
og lykke til med fortsatt viktig innsats
for fellesskapet både i Overlegeforeningen, i Legeforeningen og i
Akademikerne. •

Gratulerer med 60-årsjubileumet

TEMA - OF 60 ÅR

Gratulerer med jubileum
kjære kolleger
Velkommen inn i gruppen av foreninger som kan få vaktfritak! Ideen til deres forening
ble fremmet med et mål om å opprette et fellesforbund som kunne samordne og
fremme felles interesser for overlegene ovenfor Legeforeningen sentralt.

I

likhet med underordnede sykehusleger, som siden 1911 hadde
vært samlet i Yngre legers forening, mente dere en større
gruppe ville stå sterkere bak ønsker og krav enn mange små
foreningen. Og det fikk dere rett i.
Tross en noe treg start etablerte Overlegeforeningen seg som
en sterk yrkesforening med særlig fokus på den overordnede
utviklingen av helsetjenesten.
Det er gledelig for en Ylf leder å lese at overlegene ble inspireret
av de yngre legenes organisasjon, samtidig som Ylfs medlemmer
både nå og da bli dyktige fagpersoner ved å lære av overlegenes
faglige kompetanse og lange erfaring.
Denne kombinasjonen av erfaring og nye ideer gjør at vi i
felleskap kan representere og forhåpentligvis bedre norske
sykehuslegers vilkår, gjennom hele legelivet.
Veien fremover er som alltid usikker. Vi ser at kravene til hva
og hvor raskt helsetjenesten skal levere øker uten at rammene
økes tilsvarende.
Våre foreninger må i tiden fremover samarbeide om mange
og tunge problemstillinger.
Mange av sakene har stått seg over tid: bedring av lønns- og
arbeidsforhold, ledelse av sykehusavdelinger, utvikling av helsetjenesten til tross for strammer budsjetter.
Vi skal også sikre at sykehusene bygges store nok til god drift
og gode arbeidsforhold, en livsfasepolitikk som ivaretar både
seniorer og småbarnsforeldre, og rom til faglig oppdatering
gjennom hele legekarrieren.
Vi må være den premissleverandøren for hva en lege skal
være og gjøre, nå og i fremtiden.
Store vyer med andre ord, men det må vi ha om vi skal lykkes.
Og skal vi lykkes må vi gjøre det sammen. •
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Skal vi lykkes må vi gjøre det sammen.
Kristin Utne, Leder, Yngre legers forening
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En sterk og tydelig stemme
Det er alltid stas med runde tall og det gir en anledning til å reflektere litt.
Norsk helsevesen er blant de best i verden, men vi har også våre utfordringer og
opplever at ressursene ikke alltid står i forhold til oppgavene vi er satt til å løse.

S

om leger ønsker vi tilby pasientene den beste behandlingen
og strekker oss langt for å lykkes, men stadig flere av oss
opplever at tiden ikke strekker til og at oppgavene blir for mange
og ressursene for få både på sykehus og i allmennlegetjenesten.
Da er det godt vi er organiserte og kan stå samlet i arbeidet med
å utvikle helsetjenesten til det beste både for pasientene og vi
som jobber der.
Of har en sterk og tydelig stemme i samfunnsdebatten og er
også for oss allmennleger en viktig samarbeidspartner. Som allmennlege, hvor en må løse det meste selv, er det alltid godt å vite
at en har kollegaer med spisskompetanse innenfor sine områder
en kan spørre til råds eller henvise pasientene til. Vi jobber i hver
vår del av helsevesenet, men samarbeider daglig om å gi pasient
ene de beste tjenestene. Både gjennom turnustiden og senere på
kurs og møter på sykehuset ble jeg kjent med overlegene. Og fikk
mange nyttige kontakter. Det er langt lettere å spørre noen en
kjenner litt fra før. Slike samtaler har forhåpentligvis gitt utbytte
for begge parter, vært avklarende og ikke minst spart pasienten
for mye unødig tidsbruk.
På samme måte som vi samarbeider i det kliniske arbeidet til
daglig, opplever jeg også samarbeidet mellom yrkesforeningene
i Legeforeningen. Da jeg tiltrådte som leder i AF, var Legenes
hus under ombygging, og ledere for både yrkesforeningene og
fagmedisinsk foreninger satt samlet i åpent landskap i de midlertidige lokalene. Det var en fin tid med gode diskusjoner, informasjonsutveksling og samarbeid. Det ble enda klarere for meg at
utfordringene Of jobber med er mange av de samme vi har i
Allmennlegeforeningen, men for hver vår legegruppe og i hver
våre systemer. Tiden i åpent landskap styrket båndene mellom
lederne i foreningene og har bidratt til en tettere kontakt også
etter at vi havnet på hjemmekontor. Noe av styrken til Lege
foreningen er nettopp at vi står samlet og får til et godt sam
arbeid internt. Vi er selvfølgelig ikke enige om alt, men god
kjennskap til hverandre gjør det langt lettere å finne frem
til løsningene. •

Jeg vil gratulere Of med 60 års jubileet,
og ser frem til videre samarbeidet på
veien mot neste!
Nils Kristian Klev, Leder, Allmennlegeforeningen
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LIBTAYO® efficacy4
Response rates1

Median time to response1

Duration of response ≥ 6 months1

Group 1: mCSCC LIBTAYO 3 mg/kg Q2W (n = 59).
Median duration of follow-up was 16.5 months.

49.2% ORR

1.9 months (1.7:9.1)

93.1%

Group 2: laCSCC LIBTAYO 3 mg/kg Q2W (n = 78).
Median duration of follow-up was 9.3 months.

43.6% ORR

1.9 months (1.8:8.8)

67.6%

Group 3: mCSCC LIBTAYO 350 mg Q3W (n = 56).
Median duration of follow-up was 8.1 months.

41.1% ORR

2.1 months (2.0:8.3)

65.2%
Graphically adapted by Sanofi Genzyme

LIBTAYO safety profile
®

5

The safety was evaluated in 591 patients with advanced solid malignancies, including 219 advanced CSCC patients
Adverse reactions (ARs)

Immune-related adverse reactions (irARs)

• Serious ARs occurred in 8.6% of patients

• irARs occurred in 20.1% of patients

• 5.8% permanently discontinued LIBTAYO due to serious ARs

• Grade ≥ 3 irARs occurred in 8% of patients

• Severe cutaneous adverse reactions (SCARs) have
been reported in association with LIBTAYO treatment*

• 4.4% permanently discontinued LIBTAYO due to irARs

*Including Stevens-Johnson syndrom (SJS) and toxic epidermal necrolysis (TEN)
AR = adverse reactions; CSCC = cutaneous squamous cell carcinoma; irAR = immune-related adverse reactions; lsCSCC = locally advanced cutaneous squamous cell carcinoma;
mCSCC = metastatic cutaneous squamous cell carcinoma; ORR = objective response rate; PD-1 = Programmed Death-1; Q2W = every 2 weeks; Q3W = every 3 weeks
1. Libtayo SmPC Sept. 2020, pt 4.1, 2. Migden MR, Rischin D, Schmults CD, et al. PD-1 Blockade with Cemiplimab in Advanced Cutaneous Squamous-Cell Carcinoma. N Engl J Med. 2018 26;379(4):341–51. 3. Choi FD,
Kraus CN, Elsensohn AN, et al. PD-1 and PD-L1 inhibitors in the treatment of non-melanoma skin cancer: a systematic review. J Am Acad Dermatol. 2019 Jun 1; 4. Libtayo SmPC Sept. 2020, pt 5.1
5. Libtayo SmPC Sept. 2020, pt 4.8, 6. https://nyemetoder.no/Documents/Beslutninger/Beslutningsforum%2023112020_Protokoll.pdf

▼ Libtayo «Regeneron»

C
Antineoplastisk middel, monoklonalt antistoff. ATC-nr.: L01X C33. KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 350 mg/7 ml: Hvert hetteglass inneh.: Cemiplimab 350 mg, L-histidin, L-histidinhydrokloridmonohydrat, sukrose, L-prolin, polysorbat 80, vann til
1
injeksjonsvæsker. Indikasjoner: Som monoterapi til behandling av voksne med metastatisk eller lokalavansert kutant plateepitelkarsinom (mCSCC eller laCSCC) som ikke er egnet for kurativ kirurgi eller kurativ strålebehandling. Dosering: Mht. sporbarhet skal
preparatnavn og batchnr. noteres i pasientjournalen. Behandlingen skal initieres og overvåkes av lege med erfaring innen kreftbehandling. Voksne inkl. eldre: Anbefalt dose er 350 mg hver 3. uke. Behandlingen kan fortsette frem til sykdomsprogresjon eller uakseptabel toksisitet inntreffer. Dosejustering: Ingen dosereduksjon anbefales. Det kan være nødvendig å avbryte eller seponere behandlingen basert på individuell sikkerhet og toleranse. Vennligst les SPC for anbefalte justeringer for håndtering av bivirkninger samt detaljerte retningslinjer for behandling av immunrelaterte bivirkinger. Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Ingen dosejustering ved lett nedsatt leverfunksjon. Data for doseringsanbefalinger ved moderat eller alvorlig nedsatt leverfunksjon mangler. Nedsatt
nyrefunksjon: Ingen dosejustering anbefales. Begrensede data ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon (ClCR 15-29 ml/minutt). Barn og ungdom <18 år: Sikkerhet og effekt ikke fastslått. Data mangler. Tilberedning/Håndtering: Bør fortynnes og infunderes umiddelbart etter
anbrudd. Ikke rist hetteglasset. Trekk opp 7 ml (350 mg) fra hetteglasset og overfør til en i.v. infusjonspose med natriumklorid 9 mg/ml (0,9%) injeksjonsvæske eller glukose 50 mg/ml (5%) injeksjonsvæske. Bland den fortynnede oppløsningen ved å forsiktig snu den
opp-ned. Ikke rist oppløsningen. Sluttkonsentrasjonen bør være 1-20 mg/ml. Andre legemidler skal ikke gis gjennom samme infusjonsslange. Se SPC eller pakningsvedlegg for ytterligere informasjon. Kun til engangsbruk. Ubrukt legemiddel samt avfall bør destrueres
i overensstemmelse med lokale krav. Skal ikke blandes med andre legemidler, da uforlikeligheter ikke er undersøkt. Administrering: Gis som i.v. infusjon over 30 minutter gjennom en infusjonsslange med et integrert eller påsatt sterilt, ikke-pyrogent filter med lav
proteinbindingsgrad (porestørrelse 0,2-5 µm). Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene. Forsiktighetsregler: Forskriver bør være kjent med opplæringsmateriellet og gi pasient pasientkortet som forklarer hva de bør gjøre ved symptomer på immunrelaterte bivirkninger og infusjonsrelaterte reaksjoner. Alvorlige og fatale immunrelaterte bivirkninger som kan involvere alle organsystemer er sett. De fleste oppstår under behandlingen, men kan også oppstå etter avsluttet behandling. Kan påvirke mer enn én del av
kroppen samtidig, som f.eks. myositt og myokarditt eller myasthenia gravis. Pasienten bør overvåkes for tegn/symptomer på immunrelaterte bivirkninger. Disse bør håndteres i tråd med anbefalte justeringer av cemiplimabbehandlingen, hormontilførsel (hvis klinisk
indisert) og kortikosteroider. Ved mistanke om immunrelaterte bivirkninger bør pasienten undersøkes for å bekrefte dette og for å ekskludere andre mulige årsaker. Behandlingen bør avsluttes midlertidig eller seponeres permanent avhengig av bivirkningens alvorlighetsgrad. Immunrelatert pneumonitt: Er sett (inkl. fatale tilfeller), definert som kortikosteroidkrevende uten annen tydelig etiologi. Pasienten bør overvåkes for symptomer på pneumonitt. Ved mistenkt pneumonitt bør pasienten undersøkes med røntgen som indisert
basert på klinisk vurdering, og håndteres iht. anbefalt behandlingsjustering og med kortikosteroider. Immunrelatert diaré eller kolitt: Er sett, definert som kortikosteroidkrevende uten annen tydelig etiologi. Pasienten bør overvåkes for symptomer på diaré eller kolitt, og
håndteres iht. anbefalt behandlingsjustering, og med antidiarroika og kortikosteroider. Immunrelatert hepatitt: Er sett (inkl. fatale tilfeller), definert som kortikosteroidkrevende uten annen tydelig etiologi. Pasienten bør overvåkes for unormal leverfunksjon før og periodisk under behandlingen, basert på klinisk vurdering. Hepatitten håndteres iht. behandlingsjustering og med kortikosteroider. Immunrelaterte endokrinopatier: Er sett, definert som behandlingsutløste endokrinopatier uten annen tydelig etiologi. Sykdom i thyreoidea
(hypo-/hypertyreose): Immunrelaterte sykdommer i thyreoidea som kan oppstå når som helst i løpet av behandlingen er sett. Pasienten bør overvåkes for endringer i thyreoideafunksjonen ved behandlingsstart og periodisk under behandlingen basert på klinisk vurdering.
Pasienten bør behandles med hormontilførsel (hvis indisert) og anbefalt behandlingsjustering av cemiplimab. Hypertyreose bør behandles iht. standard medisinsk praksis. Hypofysitt: Immunrelatert hypofysitt er sett og det bør overvåkes for symptomer på hypofysitt,
og håndteres iht. anbefalt behandlingsjustering av cemiplimab, og med kortikosteroider og hormontilførsel, som klinisk indisert. Binyrebarksvikt: Er sett og det bør overvåkes for symptomer på binyrebarksvikt, og håndteres iht. anbefalt behandlingsjustering av cemiplimab, og med kortikosteroider og hormontilførsel, som klinisk indisert. Diabetes mellitus type 1: Immunrelatert diabetes mellitus type 1 er sett, inkl. diabetisk ketoacidose. Det bør overvåkes for hyperglykemi og symptomer på diabetes basert på klinisk evaluering, og
behandles med perorale antihyperglykemiske midler eller insulin, samt anbefalt behandlingsjustering. Immunrelaterte hudbivirkninger: Er sett, definert som bivirkninger som krever bruk av systemiske kortikosteroider uten annen tydelig etiologi, inkl. alvorlige kutane
bivirkninger (SCAR) som Stevens-Johnsons syndrom (SJS) og toksisk epidermal nekrolyse (TEN) (i noen tilfeller med fatalt utfall), og andre hudreaksjoner som utslett, erythema multiforme og pemfigoid. Det bør overvåkes for tegn på mistenkte alvorlige hudreaksjoner
og andre årsaker bør ekskluderes. Pasienten bør følges opp i tråd med anbefalt behandlingsjustering og med bruk av kortikosteroider. Ved symptomer/tegn på SJS eller TEN skal pasienten behandles iht. anbefalt behandlingsjustering, og henvises til spesialist for
vurdering og behandling. Hos pasienter med non-Hodgkins lymfom (NHL), tidligere eksponert for idelalisib og med nylig bruk av sulfonamidantibiotika, er det sett tilfeller av SJS, fatal TEN og stomatitt etter én dose cemiplimab. Pasienten bør følges opp i tråd med
anbefalte behandlingsjusteringer og med kortikosteroider, som beskrevet ovenfor. Immunrelatert nefritt: Er sett, definert som kortikosteroidkrevende uten annen tydelig etiologi. Pasienten skal overvåkes for endringer i nyrefunksjon og bør følges opp iht. anbefalte behandlingsjusteringer og med kortikosteroider. Andre immunrelaterte bivirkninger: Andre fatale og livstruende immunrelaterte bivirkninger er sett, inkl. paraneoplastisk encefalomyelitt, meningitt og myositt. Mistenkte immunrelaterte bivirkninger skal evalueres for å
utelukke andre årsaker. Pasienten bør overvåkes for symptomer på immunrelaterte bivirkninger, og håndteres iht. anbefalt behandlingsjustering og med kortikosteroider, som klinisk indisert. Transplantatavstøtning av solide organer er rapportert etter behandling med
PD-1-hemmere. Behandling kan øke risikoen for avstøtning ved solid organtransplantasjon. Fordel med behandling vurderes opp mot risiko for mulig organavstøtning. Transplantat-mot-vert-sykdom er sett ved behandling med andre PD-1/PD-L1-hemmere i assosiasjon
med allogen hematopoetisk stamcelletransplantasjon. Infusjonsrelaterte reaksjoner: Alvorlige eller livstruende infusjonsrelaterte reaksjoner kan opptre og pasienten bør overvåkes for symptomer på disse, og følges opp i tråd med anbefalt behandlingsjustering og bruk
av kortikosteroider. Ved milde eller moderate infusjonsrelaterte reaksjoner bør behandlingen avbrytes eller infusjonsraten reduseres. Ved alvorlige (grad 3) eller livstruende (grad 4) infusjonsrelaterte reaksjoner bør infusjonen avsluttes og cemiplimab seponeres permanent. Pasienter med aktive infeksjoner eller nedsatt immunforsvar: Data mangler og cemiplimab bør brukes med forsiktighet, og etter nøye nytte-/risikovurdering. Interaksjoner: For utfyllende informasjon om relevante interaksjoner, bruk interaksjonsanalyse. Ingen
interaksjonsstudier er utført. Bruk av systemiske kortikosteroider eller immunsuppressiver før oppstart av cemiplimab, bortsett fra fysiologiske doser av systemiske kortikosteroider (≤10 mg/dag av prednison eller tilsv.), bør unngås pga. mulig påvirkning på cemiplimabs
effekt. Systemiske kortikosteroider eller andre immunsuppressiver kan imidlertid brukes etter oppstart med cemiplimab for å behandle immunrelaterte bivirkninger. Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Data mangler. Ikke anbefalt under graviditet eller til
fertile kvinner som ikke bruker sikker prevensjon, med mindre klinisk nytte oppveier potensiell risiko. Reproduksjonsstudier hos dyr er ikke utført, men andre dyrestudier har vist hemming av PD-1/PD-L1-veien som kan føre til økt risiko for immunmediert avstøtning av
fosteret og påfølgende fosterdød. IgG 4 krysser placentabarrieren, og cemiplimab kan derfor potensielt overføres fra mor til foster. Amming: Overgang i morsmelk er ukjent. Antistoffer (inkl. IgG 4) utskilles i morsmelk, og risiko for nyfødte/spedbarn som ammes kan ikke
utelukkes. Ammende skal instrueres om å ikke amme under behandling og i minst 4 måneder etter siste dose. Fertilitet: Ingen kliniske data. Dyrestudier har ikke vist effekt på fertilitet. Bivirkninger: Svært vanlige (≥1/10): Gastrointestinale: Diaré (inkl. kolitt). Generelle: Fatigue (inkl. asteni). Hud: Kløe, utslett1. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Endokrine: Hypertyreoidisme, hypotyreoidisme. Gastrointestinale: Stomatitt. Immunsystemet: Infusjonsrelatert reaksjon. Lever/galle: Hepatitt. Luftveier: Dyspné, pneumonitt. Muskel-skjelettsystemet: Artralgi, artritt, muskel-skjelettsmerter (inkl. ryggsmerter, myalgi, nakkesmerter, smerter i ekstremiteter). Undersøkelser: Økt ALAT, økt ALP, økt ASAT, økt kreatinin i blod. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Endokrine: Binyrebarksvikt, diabetes mellitus type
1, hypofysitt, tyreoiditt. Hjerte: Myokarditt, perikarditt. Immunsystemet: Immunologisk trombocytopeni, Sjøgrens syndrom, vaskulitt. Muskel-skjelettsystemet: Muskelsvakhet, polymyalgia revmatika. Nevrologiske: Encefalitt, Guillain-Barrés syndrom, inflammasjon i
sentralnervesystemet, kronisk inflammatorisk demyeliniserende polyradikulonevropati, meningitt, myasthenia gravis, paraneoplastisk encefalomyelitt, perifer nevropati (inkl. nevritt). Nyre/urinveier: Nefritt. Øye: Keratitt. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Muskel-skjelettsystemet: Myositt. Ukjent frekvens: Immunsystemet: Transplantatavstøtning av solide organer. 1Inkl. makulopapuløst utslett, utslett, dermatitt, generalisert utslett, bulløs dermatitt, legemiddelutslett, erytem, pemfigoid, psoriasis, erytematøst utslett,
makuløst utslett, kløende utslett og hudreaksjoner. Overdosering/Forgiftning: Behandling: Hensiktsmessig symptomatisk behandling bør igangsettes. Se Giftinformasjonens anbefalinger L01X C33 på www.felleskatalogen.no. Egenskaper: Klassifisering: Humant
immunglobulin (IgG 4), monoklonalt antistoff. Virkningsmekanisme: Bindes til PD-1-reseptoren (programmert celledød-1-reseptoren), og blokkerer interaksjonen med ligandene PD-L1 og PD-L2. Binding til ligandene PD-L1 og PD-L2 som uttrykkes på antigenpresenterende celler, og som kan uttrykkes på tumorceller og/eller andre celler i tumorens mikromiljø, gir hemming av T-cellefunksjon, som proliferasjon, cytokinsekresjon og cytotoksisk aktivitet. T-celleresponser potenseres, inkl. anti-tumorresponser. Absorpsjon: Steady
state etter ca. 4 måneder. Fordeling: Vdss 5,2 liter. Halveringstid: T1/2ss 19,4 dager. Clearance er lineær ved doser fra 1-10 mg/kg hver 2. uke. Clearance etter 1. dose er ca. 0,33 liter/dag. Total clearance reduseres med ca. 35% over tid. Clearance ved steady state er
0,21 liter/dag. Metabolisme: Forventes å degraderes til små peptider og aminosyrer. Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares i kjøleskap (28°C). Skal ikke fryses. Oppbevares i originalpakning for å beskytte mot lys. Bør fra et mikrobiologisk synspunkt brukes umiddelbart. Brukeren er ansvarlig for oppbevaringstid og -forhold, som normalt bør være <24 timer ved 2-8°C/romtemperatur, med mindre fortynning/rekonstituering er utført under aseptiske forhold. Se SPC eller pakningsvedlegg for oppbevaring og holdbarhet eller
fortynning. Refusjon: Libtayo finansieres av sykehus (H-resept) og er besluttet innført av Beslutningsforum. Pakninger og priser: 7 ml (hettegl.) kr 68112,50. Sist endret: 29.01.2021. (priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag) Basert på SPC godkjent av SLV/
EMA: 09/2020

Sanofi and Regeneron are collaborating in the global development and commercialization for LIBTAYO (cemiplimab).
®
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GODKJENT
av Beslutningsforum!6
Som monoterapi er LIBTAYO® indisert
til behandling av voksne pasienter
med metastatisk eller lokalavansert
kutant plateepitelkarsinom, som
ikke er egnet for kurativ kirurgi eller
kurativ strålebehandling1,2

PD-L1 testing er ikke nødvendig4
HOLD DEG
OPPDATERT!:
HTTPS://WWW.SANOFI.NO/
NO/CONTACT-HCP

EMPOWER-CSCC-1 study design
LIBTAYO® has been studied in a prospective trial in patients with advanced CSCC1-3

mCSCC

Group 1
Patients with metastatic
(nodal or distant) CSCC
(n = 59)

laCSCC

Group 2
Patients with locally advanced CSCC
who were not candidates for curative
surgery or curative radiation
(n = 78)

mCSCC

In an open-label, multi-senter, phase 2 study, 193 patients with metastatic (nodal or distant) CSCC (mCSCC)
or locally advanced CSCC (laCSCC) who were not candidates for curative surgery or curative radiation have been
randomized to three groups1,2

Group 3
Patients with metastatic
(nodal or distant) CSCC
(n = 56)

Primary endpoint:
LIBTAYO®
3 mg/kg Q2W
for up to
96 weeksa

Tumor response
assessment every
8 weeks

• Confirmed ORR by independent
central review
Secondary endpoints included:
• Duration of response
• ORR by investigator assessment

LIBTAYO
350 mg Q3W
for up to
54 weeks
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Tumor response
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TEMA - OF 60 ÅR

Tallenes tale om overlegene
Of passerer 10 500 medlemmer og 40 % kvinner. Foreningen ble stiftet
i 1961 med 61 medlemmer, nå er det blitt over 10 500. Kvinnene er (endelig)
i sterk fremmarsj, og det er kvinneflertall i omtrent halvparten av spesialitetene.
Størst kvinneandel er det i barne- og ungdomspsykiatri med over 80%, lavest
i thoraxkirurgi med bare 6,5%. Oslo universitetssykehus har nesten 20% av
Ofs medlemmer ansatt. (Red.)

›› Av Anders Taraldset, statistikksjef i Legeforeningen
Medlemstall

Fig. 1 viser utviklingen i Ofs medlemstall fra 1973 til 2021. Ved det konstituerende møtet i 1961 fikk Norsk overlegeforening (Of ) 61 medlemmer, og nye
medlemmer kom raskt til. Allerede i
1963 var medlemstallet økt til 375, og
det tok mindre enn ti år å fordoble

dette medlemstallet. I 1973 var medlemstallet økt til 850. Of passerte 8 000
ordinære medlemmer i 2011. Legeforeningen innførte i 1993 obligatoriske
medlemskap i yrkesforeninger for alle
medlemmer og dette er forklaringen
på at medlemstallet ble nesten for
doblet fra 1992 til 1993. Of passerte

Fig. 1. Antall medlemmer i Of 1973- 2021
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10 000 ordinære medlemmer våren
2018. Per 1. februar 2021 hadde Of 10 529
ordinære og 55 assosierte medlemmer.
Per 1. februar 2011 var det 31,6 %
kvinner, og i 2020 var dette økt til 39,2 %
kvinner. Per 1. februar 2021 er dette økt
til 40,1 % kvinner. Gjennomsnittsalderen
er 57,5 år, 60,0 år for menn og 53,6 år
for kvinner. 23,2 % er pensjonister eller
ikke yrkesaktive. Andelen pensjonister
har økt kraftig over tid slik at veksten i
yrkesaktive medlemmer selvsagt er
svakere enn veksten i det totale
Kvinner
medlemstallet.
Fra 1. februar 2020 til
1. februar 2021 er andelen menn som er
yrkesaktive medlemmer av Of litt redusert, i takt med en økende kvinneandel
Menn
rødt tom.
og med en noe
svakere(Med
vekst i antallet
yrkesaktive medlemmer de seneste årene.
Av de ordinære medlemmene var
8 280 yrkesaktive, dvs alle som ikke
er registrert som alderspensjonister.
Dersom vi definerer 'yrkesaktive' litt
mer restriktivt og setter i tillegg en øvre
aldersgrense på 70 år, hadde Of 8 086
yrkesaktive ordinære medlemmer.
Av yrkesaktive ordinære Ofmedlemmene er det 45,7 % kvinner.
I mange spesialiteter har det lenge vært
kvinneflertall blant Ofs medlemmer.
Gjennomsnittsalderen er 52,1 år,
53,1 år for menn og 50,9 år for kvinner.
Stillingsbetegnelser
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6 083 har stilling som overlege, 430
seksjonsoverlege, 287 konstituert
overlege, 249 avdelingsoverlege, 215
er «lege», 114 er avdelingssjef eller
avdelingsleder, 48 er klinikksjef eller

1993
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Fig 2. Yrkesaktive ordinære medlemmer av Of under 70 år
i Norge etter hovedstilling per 1. februar 2021
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klinikkoverlege, 40 er seksjonsleder, og
23 er spesiallege. Fig.2.
Fig. 2 viser fordelingen på hoved
stilling som allerede nevnt innledningsvis. Av Ofs medlemmer er minst
75,2 % «vanlige» overleger (mot 70,4 %
i 2011 og 65 % i 2001). Dette gjenspeiler
først og fremst en svært kraftig nedgang i andelen avdelingsoverleger, fra
14,6 % i 2001 via 6,0 % i 2011 og til
bare 3,1 % i 2021. Den nest vanligste
stillingsbetegnelsen (etter «overlege»)
blant Ofs medlemmer er seksjonsoverlege, og her er det en relativ nedgang de
siste 20 årene, til 5,3 % i 2021.

«permanent» basis vært høyere i Yngre
seksjonsoverlege
legers forening
(Ylf ) enn i Of. Dette
var periodevis tilfellet også i årene før
2020, ettersom
det alltid er en del
overleger
sesongmessige svingninger i Ylfs medlemstall. Men allerede siden omkring
2010 har Ylf hatt flere yrkesaktive
medlemmer enn Of. Ylf har en ubetydelig andel pensjonister, mens andelen
pensjonister i Of er betydelig og økende.
Ylf har en høyere andel medlemmer
utenfor sykehus enn Of, slik at Of var
den klart største foreningen for sykehusleger i 2011. Men Ylf er blitt den
største yrkesforeningen også blant
sykehusleger allerede før 2021.

Of versus Ylf – hvem er størst?

Antall pensjonistmedlemmer øker

Of var i mange år den desidert største av
alle Legeforeningens underforeninger.
Men siden 2020 har medlemstallet på

Of har 58 yrkesaktive medlemmer i
utlandet, en kraftig nedgang fra 149 i
2011. Of har 2 411 medlemmer i Norge

som er ikke-yrkesaktive og/eller er fylt
70 år, noe som er nesten en fordobling
siden 2011 da dette utgjorde 1 267 medlemmer. 2 222 er registrert som alders
pensjonister, mot 1 165 alderspensjonister
i 2011. Andelen alderspensjonister er altså
fortsatt raskt økende, slik den også var
i 2011. I det følgende skal vi se nærmere
på de 8 086 ordinære medlemmene, og
i det følgende refereres disse til som
«Ofs medlemmer». Per februar 2011
utgjorde dette 6 535 yrkesaktive ordinære medlemmene av Of under 70 år i
Norge, mot altså 8 086 per 1. februar
2021. Fig. 5 viser fordelingen av Ofs
medlemmer etter t ariffområde. 7 035
eller 87 % av disse er ansatte i helseforetak, som tariffmessig utgjør Spekter
område 10, mot 88 % i 2011. Fordi 3,3 %
av Ofs medlemmer står uten registrert
ansettelse i medlemsregisteret, er nok
den reelle andelen nærmere 90 %.
Fordeling på helseforetak

Tabell 1 viser først fordelingen av
medlemmene på helseforetak, og deretter fordelingen på arbeidssteder for
de som ikke arbeider i helseforetak.
Det fremgår at Oslo Universitetssykehus er det desidert største helsefore
taket, med 18,2 % av Ofs medlemmer,
mot 21 % av Ofs medlemmer i 2011.
Dette kan delvis skyldes at overføring
ene av leger fra Oslo Universitetssykehus til hhv Vestre Viken HF og Akershus Universitetssykehus som følge av
organisasjonsendringer med virkning
fra 1. januar 2011 som ennå ikke var
fanget opp fullstendig i medlemsregisteret i tallene for 2011.

Fig. 3. Kjønnsfordeling per 1. februar 2021

Gjennomsnittsalder menn 53,1 år

Gjennomsnittsalder kvinner 50,9 år
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Fig 4. Yrkesaktive ordinære
medlemmer av Of under 70 år i Norge
i Spekter område 10, etter regionalt
helseforetak per 1. februar 2021

 vinner, men figur 1 viste kjønnsfor
k
delingen for alle Ofs ordinære medlemmer, og der er kvinneandelen
40,1 % (mot 31,7 % i 2011). Forskjellen
skyldes først og fremst at kvinneandelen
bare er 19,4 % blant alderspensjonistene
(mot 14,6 % i 2011).
RHF Nord
Statsborgerskap
og kjønn

RHF Sør-Øst
RHF Vest
RHF Midt-Norge
RHF Nord

Av dem som arbeider utenfor helseforetak, er det tariffområdet VirkeHUK som er klart størst, med 3,7 % av
medlemmene. Dette omfatter de fleste
av de private, ideelle sykehusene, som
gjerne er organisert som private stift
elser, men som står på offentlige helseplaner. Av disse er de største Diakonhjemmet Sykehus i Oslo og Haraldsplass i Bergen. I tillegg har vi Lovisenberg diakonale sykehus som siden
2008 tariffmessig har tilhørt Spekter
Område 13 og som de senere årene har
fått følge av Martina Hansens hospital
i Bærum.
Fig. 4 viser fordelingen av Of-medlemmene i Spekter område 10 fordelt
på regionalt helseforetak (RHF). Det
fremgår her at RHF Sør-Øst har 54,6 %
av disse 7 035 medlemmene, mot 57 %
i 2011. RHF Vest har 18,6 % (mot 18,1 %
i 2011), RHF Midt-Norge har 15,4 %
(mot 14,7 % i 2011) og RHF Nord har
11,4 % (mot 10,2 % i 2011).
Kjønnsfordeling

Fig. 3 viser at 45,7 % (mot 35 % i 2011)
av Ofs yrkesaktive medlemmer er
16 OVERLEGEN 1-2021

Tabell 2 viser kjønnsfordelingen blant
Ofs medlemmer for ulike grupper av
RHFpå
Midt-Norge
land, basert
registrert statsborgerskap i hhv 2011 og i 2021. 22,7 % av Ofs
medlemmer er utenlandske statsborgere
(18,4 i 2011).
RHFFor
VestYlfs medlemmer er
den tilsvarende andelen 10,9 % (mot
12,9 % i 2011). Omkring år 2000 var de
utenlandske
RHFlegene
Sør-Østi Norge klart yngre
enn de norske legene, og andelen
spesialister var også langt lavere blant
utenlandske enn blant norske leger.
Dette har endret seg kraftig de seneste
20 årene. De utenlandske legene er i
alle landgrupper gjennomsnittlig klart
eldre enn de norske legene (mens de i
2011 fortsatt var litt yngre enn de norske
legene (unntaket er leger fra andre
nordiske land, som gjennomsnittlig
var eldre enn de norske), og de eldste
er leger fra EU-land utenom Norden
før EU-utvidelsen 1.5. 2004. Andelen
godkjente spesialister har siden før
2011 vært klart høyere for utenlandske
enn for norske leger. Dette gjenspeiles
i at andelen utlendinger nå er blitt
dobbelt så høy blant overordnede enn
blant underordnede sykehusleger, mens
denne forskjellen var langt mindre i 2011.

Blant Ofs medlemmer er det nå
 mtrent like mange statsborgere fra
o
Norden som fra EU-land utenom
Norden før 1.5. 2004, mens den største
gruppen i 2011 var leger fra de 12 EUlandene før 1.5.2004 utenom Norden,
flest fra Tyskland. Nå i februar 2021 er
det blant Ofs medlemmer flest statsborgere fra Tyskland, Sverige, Danmark,
Polen, Serbia, Russland og Litauen. Det
er altså en økende andel medlemmer
fra Øst-Europa.
Tabell 2 viser også kvinneandelen
etter de ulike gruppene av statsborgere.
Det fremgår her at godt over halvparten
av Ofs medlemmer fra de totalt 13 nye
EU-landene siden 1.5. 2004 er kvinner,
og også blant Ofs medlemmer fra land
utenfor EU/EØS er litt over halvparten
kvinner, mens kvinneandelen er lavest
blant overleger fra Sveits (som ikke er
EU/EØS-land, men har særskilte av
taler med EU) og fra Norden utenom
Norge. Også blant EU-land før 1.5.
2004 er kvinneandelen klart lavere enn
for norske statsborgere. For norske
statsborgere er kvinneandelen 46,0 %
blant Ofs yrkesaktive medlemmer. Alt
i alt trekker utenlandske statsborgere
altså kvinneandelen ned, men her er
det store forskjeller mellom lands
gruppene.
Antall spesialister
blant Ofs medlemmer

Tabellene 3 og 4 er spesialitetsvise
tabeller som viser alle spesialistgodkjenninger, dvs at medlemmer med

Fig 5. Yrkesaktive ordinære medlemmer av Of under
år i Norge
Ukjent 70
ansettelse
etter tariffområde per 1. februar 2021
Andre tariffområder

Spekter Omr. 10 (Helseforetakene)
Virke-HUK
Staten

Spekter Omr. 13 (Lovisenberg og MH)
Spekter
SAN (alt utenom område 10,11 og 13)
Spekter SAN (alt utenom område 10,11 og 13)
Staten
Andre
tariffområde
Spekter
Omr. 13 (Lovisenberg og MH)
Ukjent ansettelse
Virke-HUK

Spekter Omr. 10 (Helseforetakene
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Tabell 1. Yrkesaktive ordinære medlemmer av Of under 70 år
i Norge etter helseforetak og andre arbeidssteder per 1. februar 2021
Helseforetak/Arbeidsssted

Antall

%Alle

1468
665
641
493
474
429
385
333
326
307
279
250
214
183
140
136
120
80
77
26

18.2
8.2
7.9
6.1
5.9
5.3
4.8
4.1
4.0
3.8
3.5
3.1
2.6
2.3
1.7
1.7
1.5
1.0
1.0
0.3

108
104
58
32
20
17
12
11
9

1.3
1.3
0.7
0.4
0.2
0.2
0.1
0.1
0.1

Private:
Aleris Helse AS
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL)
Unilabs Norge AS og Fürst Medisinsk Laboratorium
Volvat medisinske senter AS
Den norske legeforening

39
23
28
16
10

0.5
0.3
0.3
0.2
0.1

Offentlige:
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Oslo kommune
Det medisinske fakultet i Oslo
Bergen kommune
Forsvaret
Det medisinske fakultet - NTNU
Helsedirektoratet

16
13
11
9
8
7
7

0.2
0.2
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1

Oslo Universitetssykehus HF
Helse Bergen HF
St.Olavs hospital HF
Akershus universitetssykehus HF
Vestre Viken HF
UNN HF inkl. Harstad og Narvik mv.
Helse Stavanger HF
Sykehuset Innlandet HF
Sørlandet sykehus HF
Helse Møre og Romsdal HF
Sykehuset Østfold HF
Sykehuset i Vestfold HF
Nordlandssykehuset HF
Sykehuset Telemark HF
Helse Fonna HF
Helse Nord-Trøndelag HF
Helse Førde HF
Helgelandssykehuset HF
Helse Finnmark HF
Sunnaas sykehus HF
«Halvprivate»:
Diakonhjemmet Sykehus AS
Lovisenberg diakonale sykehus A/S
Haraldsplass Diakonale Sykehus AS
Martina Hansens hospital AS - Bærum
Betanien Sykehus - Bergen
Haugesund Sanitetsforenings revmatismesykehus
Betanien hospital - Skien
Modum Bad
Revmatismesykehuset AS - Lillehammer

Sum

8086

Tabell 2. Yrkesaktive etter kjønn og statsborgerskap per 1. februar 2021
Statsborgerskap

Mann

Kvinne

N=

Norge (antatt)
Norden utenom Norge
EU-land før 1.5.2004 (utenom Norden)
10 nye EU-land fra 1.5.2004
Romania og Bulgaria (EU-medlem fra 1.1.2007)
Kroatia (EU-medlem fra 1.7.2013)
Sveits (spesialavtale med EU/EØS)
Land utenfor EU/EØS/Sveits

54.0
61.1
60.0
45.2
36.1
50.0
77.8
48.9

46.0
38.9
40.0
54.8
63.9
50.0
22.2
51.1

6251
434
697
303
61
22
9
309

Sum

54.3

45.7

8086

mer enn én spesialistgodkjenning vises
én gang for hver spesialistgodkjenning.
Det fremgår at det er 10.116 spesialistgodkjenninger på 8.086 medlemmer,
altså 1,25 spesialistgodkjenninger per
medlem, eller nærmere 1,3 per godkjent
spesialist ettersom enkelte av medlemmene ikke er godkjente spesialister.
Tabell 3 er sortert etter antall spesialister i hver spesialitet blant Ofs medlemmer. I Tabell 4 er alle spesialitetene
sortert alfabetisk. Rangeringen av
spesialiteter blir noe annerledes for
medlemmer av Of enn for alle spesialister, blant annet fordi andelen privatpraktiserende spesialister varierer
kraftig mellom spesialitetene. Merk at
228 av Ofs medlemmer ikke har noen
gyldig norsk spesialistgodkjenning
(en nedgang fra 335 i 2011). Mange av
disse er konstituerte overleger, men
flertallet er registrert i vanlige over
legestillinger.
Siden omkring år 2000 har psykiatri,
anestesiologi, radiologi og ortopedisk
kirurgi styrket sin relative posisjon
antallsmessig blant Ofs medlemmer,
mens generell kirurgi har hatt den
største nedgangen.
Kjønnsfordeling i hver spesialitet

Tabell 4 viser kjønnsfordelingen prosentvis for hver spesialitet med grunnlag i det samme tallmaterialet som i
tabell 3. Det fremgår at det nå er
kvinneflertall i omtrent halvparten av
spesialitetene blant Ofs medlemmer,
inkl. akutt- og mottaksmedisin hvor vi
fikk de første spesialistgodkjenningene
i 2019 og rus- og avhengighetsmedisin
hvor vi fikk de første spesialistgodkjenningene i 2015. Til sammenligning
var det bare fem hovedspesialiteter
med kvinneflertall i 2011. Barne- og
ungdomspsykiatri var den første spesialiteten som oppnådde kvinneflertall,
og dette skjedde allerede på 1980-tallet,
da spesialiteten var svært liten. Her er
kvinneflertallet etter hvert blitt meget
stort. Lavest er kvinneandelen blant
Ofs medlemmer i ortopedisk kirurgi,
nevrokirurgi, maxillofacial kirurgi,
generell kirurgi og i de fleste av de
tidligere grenspesialitetene under
generell kirurgi (med tydelig unntak av
bryst- og endokrinkirurgi). Særlig lav
OVERLEGEN 1-2021

17

TEMA - OF 60 ÅR
Tabell 3. Yrkesaktive ordinære medlemmer av Of
under 70 år i Norge etter godkjente spesialitet per
1.mars 2021 (merk at medlemmer med flere spesialistgodkjenninger vises på alle godkjenninger).
Spesialitet
Indremedisin
Psykiatri
Anestesiologi
Radiologi
Generell kirurgi
Ortopedisk kirurgi
Barnesykdommer
Fødselshjelp og kvinnesykdommer
Hjertesykdommer
Nevrologi
Barne- og ungdomspsykiatr
Allmennmedisin
Onkologi
Gastroenterologisk kirurgi
Patologi
Fordøyelsessykdommer
Øre-nese-halssykdommer
Øyesykdommer
Lungesykdommer
Fysikalsk medisin og rehabilitering
Revmatologi
Urologi
Nyresykdommer
Infeksjonssykdommer
Geriatri
Medisinsk mikrobiologi
Plastikkirurgi
Rus- og avhengighetsmedisin
Karkirurgi
Blodsykdommer
Endokrinologi
Hud- og veneriske sykdommer
Nevrokirurgi
Medisinsk biokjemi
Immunologi og transfusjonsmedisin
Bryst- og endokrinkirurgi
Klinisk farmakologi
Medisinsk genetikk
Thoraxkirurgi
Nukleærmedisin
Klinisk nevrofysiologi
Samfunnsmedisin
Akutt- og mottaksmedisin
Arbeidsmedisin
Barnekirurgi
Maxillofacial kirurgi
Sum

Antall

%Alle

1271
1000
786
696
638
507
450
410
313
304
277
250
238
223
194
182
171
167
160
150
136
125
118
115
107
96
94
86
80
77
71
68
63
61
51
50
47
46
46
45
31
30
30
30
16
10

12.6
9.9
7.8
6.9
6.3
5.0
4.4
4.1
3.1
3.0
2.7
2.5
2.4
2.2
1.9
1.8
1.7
1.7
1.6
1.5
1.3
1.2
1.2
1.1
1.1
0.9
0.9
0.9
0.8
0.8
0.7
0.7
0.6
0.6
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.4
0.3
0.3
0.3
0.3
0.2
0.1

10116

100.0

er kvinneandelen i gastroenterologisk
kirurgi og i thoraxkirurgi hvor ingen
kvinne er blitt godkjent spesialist siden
2010. Kvinneandelen er også relativt
lav, dvs. godt under 40 %, i øre-nesehalssykdommer, anestesiologi, indre18 OVERLEGEN 1-2021

Tabell 4. Yrkesaktive ordinære medlemmer av Of under 70 år
i Norge etter godkjente spesialitet per 1. mars 2021 (merk at
medlemmer med flere spesialistgodkjenninger vises på alle
godkjenninger). Fordelt på kjønn og prosent av hvert kjønn.
Vannrett prosentuering

Mann

Kvinne

Akutt- og mottaksmedisin
Allmennmedisin
Anestesiologi
Arbeidsmedisin
Barnekirurgi
Barnesykdommer
Barne- og ungdomspsykiatri
Blodsykdommer
Bryst- og endokrinkirurgi
Endokrinologi
Fordøyelsessykdommer
Fysikalsk medisin og rehabilitering
Fødselshjelp og kvinnesykdommer
Gastroenterologisk kirurgi
Generell kirurgi
Geriatri
Hjertesykdommer
Hud- og veneriske sykdommer
Immunologi og transfusjonsmedisin
Indremedisin
Infeksjonssykdommer
Karkirurgi
Klinisk farmakologi
Klinisk nevrofysiologi
Lungesykdommer
Maxillofacial kirurgi
Medisinsk biokjemi
Medisinsk mikrobiologi
Medisinsk genetikk
Nevrokirurgi
Nevrologi
Nukleærmedisin
Nyresykdommer
Onkologi
Ortopedisk kirurgi
Patologi
Plastikkirurgi
Psykiatri
Radiologi
Revmatologi
Rus- og avhengighetsmedisin
Samfunnsmedisin
Thoraxkirurgi
Urologi
Øre-nese-halssykdommer
Øyesykdommer

63.3
58.0
68.1
33.3
75.0
46.9
17.7
46.8
32.0
49.3
75.3
38.0
29.5
79.4
76.6
51.4
75.4
30.9
29.4
62.9
58.3
77.5
48.9
45.2
61.9
80.0
44.3
38.5
28.3
82.5
46.7
40.0
55.1
44.5
85.6
40.7
66.0
40.6
53.2
27.9
38.4
60.0
93.5
72.8
69.0
53.9

36.7
42.0
31.9
66.7
25.0
53.1
82.3
53.2
68.0
50.7
24.7
62.0
70.5
20.6
23.4
48.6
24.6
69.1
70.6
37.1
41.7
22.5
51.1
54.8
38.1
20.0
55.7
61.5
71.7
17.5
53.3
60.0
44.9
55.5
14.4
59.3
34.0
59.4
46.8
72.1
61.6
40.0
6.5
27.2
31.0
46.1

30
250
786
30
16
450
277
77
50
71
182
150
410
223
638
107
313
68
51
1271
115
80
47
31
160
10
61
96
46
63
304
45
118
238
507
194
94
1000
696
136
86
30
46
125
171
167

Sum

56.2

43.8

10116

medisin og i enkelte av de tidligere
grenspesialitetene under indremedisin. Særlig lav er kvinneandelen i
fordøyelsessykdommer og hjerte
sykdommer. •

Lenker:

N=

Yrkesforeninger (legeforeningen.no)
Medlemsrapporter yrkesforeninger
(legeforeningen.no)
Yrkesaktive leger i Norge
(legeforeningen.no)

Når hverdagen er
full av begrensninger
INDIKASJON

Revestive (teduglutid) er indisert for behandling av pasienter ≥ 1 år med
kort tarm-syndrom («short bowel syndrome», SBS). Pasienten bør være
stabil etter en periode med intestinal adapsjon etter kirurgi.1
UTVALGT PRODUKT- OG SIKKERHETSINFORMASJON
REVESTIVE (teduglutid) 1,25 mg og 5 mg, pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning
Sikkerhetsinformasjon:
• Kontraindisert ved: Overfølsomhet for innholdsstoffene eller spor av tetrasyklinrester. Aktiv eller mistenkt malignitet. Malignitet i mage-tarmkanalen, inkl. lever- og
gallesystemet samt pankreas i løpet av de siste 5 årene.
• Voksne: Kolorektale polypper: Koloskopi med fjerning av polypper bør gjennomføres ved behandlingsstart. En oppfølgingskoloskopi (eller annen bildediagnostikk)
anbefales i løpet av de 2 første behandlingsårene, deretter minst hvert 5. år.
• Barn: Kolorektale polypper/neoplasi: Før behandlingsoppstart bør det tas prøver for okkult blod i avføringen, deretter årlige prøver. Koloskopi/sigmoidoskopi anbefales
etter ett års behandling, deretter hvert 5. år på kontinuerlig behandling med Revestive og dersom de har gastrointestinale blødninger som er nye eller uten kjent
årsak.
• SBS-pasienter skal være under nøye oppfølging iht. retningslinjer for klinisk behandling.
• Pasienter med SBS er utsatt for dehydrering som kan føre til akutt nyresvikt.
• Parenteral ernæring må justeres nøye for å unngå væskeoverbelastning eller dehydrering. Elektrolyttbalanse og væskestatus må overvåkes nøye under behandling,
særlig ved initial behandlingsrespons og seponering.
• Det er mulighet for økt absorpsjon av legemidler som tas samtidig.
• På grunn av risiko for dehydrering, skal seponering av Revestive foretas med forsiktighet
• Bør ikke brukes under graviditet og amming.
• Ved bivirkninger i galleblæren eller galleganger, i pancreas, eller ved gjentagende tarmobstruksjoner, skal behovet for fortsatt behandling med Revestive revurderes.
• Hyppigst rapporterte bivirkninger: Gastrointestinale (abdominal distensjon, abdominalsmerte, kvalme, oppkast), reaksjoner på injeksjonsstedet, luftveisinfeksjon,
hodepine og gastrointestinal stomikomplikasjon. Alvorlige bivirkninger: Hjertesvikt, pankreatitt og obstruksjon i tarm.
Dosering: Preparatnavn og produksjonsnr. skal noteres i pasientjournalen. Behandling av voksne og barn skal startes opp under veiledning av helsepersonell med erfaring
i behandling av hhv. SBS og pediatrisk SBS.. Optimalisering og stabilisering av i.v. væske og ernæring bør være gjennomført før behandlingsstart. Voksne inkl. eldre >65
år: Hetteglass 5 mg: 0,05 mg/kg kroppsvekt 1 gang daglig. Forsiktig nedtitrering av daglig dose kan vurderes for å optimere toleransen av behandlingen. Rekonstituert
Revestive gis som s.c. injeksjon i magen, ev. i låret hvis dette ikke er mulig. Skal ikke gis i.v. eller i.m. Barn og ungdom ≥1-17 år: 0,05 mg/kg kroppsvekt 1 gang daglig.
Kroppsvekt >20 kg: Hetteglass 5 mg brukes. Pakninger, priser og refusjon: 1,25 mg: 1 sett (28 hettegl. m/pulver + 28 ferdigfylte sprøyter m/oppløsningsvæske) kr. 104
513,10. H-resept. 5 mg: 1 sett (28 hettegl. m/pulver + 28 ferdigfylte sprøyter m/oppløsningsvæske) kr. 206 859,70. H-resept. Reseptgruppe: C.
For fullstendig preparatomtale, se Revestive SPC (godkjent 20.05.20) www.legemiddelsok.no
Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Du kan bidra ved å melde enhver mistenkt bivirkning.
Se avsnitt 4 for informasjon om hvordan du melder bivirkninger.
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1. Revestive (teduglutid) SPC (godkjent 20.05.20), avsnitt 4.1-4.6, 4.8 og 5.1. www.legemiddelsok.no
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Legespesialistene kan nå
selv velge yrkesforening: Of eller Ylf
I 2014 forhandlingene fikk Legeforeningen endelig igjennom at LIS skulle ha
rett til faste stillinger, på linje med andre arbeidstakere i Norge. Noen mente
nok at yngre leger hadde godt av å flytte litt på seg for å få erfaring fra ulike
steder før man ble overlege, men samfunnet hadde endret seg og mobili
teten til leger hadde ikke økt, snarere tvert imot. Vi så at våre medlemmer i
stor grad ble overleger ved det samme sykehuset de har vært LIS lege og
at det ofte ikke var ønskelig å endre arbeidsted etter spesialisering, også
Av Anne-Karin Rime,
leder av Overlegeforeningen
fordi mange leger underveis fikk familiære forpliktelser.

››

S

iden direkte konvertering fra LIS C
til overlege ikke var aktuelt, så ble
det opprettet en legespesialist-kategori
som man fikk etter å ha hatt en fast
LIS stilling ved sykehuset og så ble
ferdig spesialist. En legespesialist-
stilling kan ikke lyses ut, og er fra
begge forhandlingsparter ment å være
en kortvarig overgang til en overlege
stilling enten på «ditt» sykehus eller
ved å søke overlegestilling på et annet
sykehus.
I 2015 vedtok sentralstyret at legespesialistene skulle tilhøre Ylf, selv om
Of da mente at det burde være frivillig
om de sto i Of eller Ylf. Legespesialisten
var den gang en ny kategori, og man
hadde ikke mye erfaring med bruken
av stillingen i sykehusene. Nå vet man
at legespesialistene i stor grad følger
bestemmelsene for overlegene i tariffavtalen etter at de er ferdige med sin
spesialistutdanning. Mange går i dag i
bakvaktslag, mens noen blir værende i
forvaktslag, slik at for de fleste så vil Of
være riktig forening, mens noen
kanskje vil ønske å fortsette i Ylf.

Lenker:

«Of er glad for at medlemmene nå selv
kan velge yrkesforening utfra hvor de
føler mest tilhørighet»
I 2019 satte Ylf og Of ned en felles
arbeidsgruppe som så på hvilke
arbeidsoppgaver legespesialisten utførte. Se lenke nedenfor til rapporten.
Hovedfunnene er at legespesialistene
er en heterogen gruppe, men at fler
tallet gjør overlegeoppgaver og mange
går overlegevakter til en lavere lønn
enn det overlegene i tilsvarende sjikt
får.
Overlegeforeningen har de siste
årene fått flere henvendelser fra legespesialister som ønsker å være medlemmer i Of. De føler at de har mest til
felles med overlegene i det daglige - og
ønsker seg selvfølgelig en overlege
stilling. Flere er bekymret for at det
ikke opprettes flere overlegestillinger
og urolige for at man blir gående i

l egespesialiststillinger i flere år. Of
tok derfor opp igjen sentralt i Legeforeningen at legespesialisten selv bør
få velge yrkesforening.
Sentralstyret vedtok i februar at
legespesialisten nå selv kan få velge om
de vil fortsette å være i Ylf eller melde
overgang til Of. Det er den samme
ordningen Legeforeningen har for
leger i vitenskaplige stillinger (LVS)
og hhv Of eller Ylf.
Of er glad for at medlemmene nå
selv kan velge yrkesforening utfra hvor
de føler mest tilhørighet. Vi er trygge
på at både legespesialistene og over
legene sine lønns- og arbeidsbeting
elser vil bli ivaretatt på en god måte i
Of i kommende forhandlinger i godt
samarbeid med Ylf. •

Legespesialisten – arbeidsvilkår og utfordringer – rapport 2020 (legeforeningen.no)
https://www.legeforeningen.no/contentassets/af1b0d3c18d24b50845a3f29d5d1bc30/retningslinjer-fortilhorighet-til-yrkesforening.pdf

20 OVERLEGEN 1-2021

TEMA - OF 60 ÅR

Overlegenes arbeidsforhold
og helse i perioden 2010-2019
››

Av Judith Rosta, Seniorforsker, LEFO – Legeforskningsinstituttet og
Karin Isaksson Rø, Seniorforsker/Lege, LEFO – Legeforskningsinstituttet

INNLEDNING
Gode arbeidsforhold kan ha positiv innflytelse både på legers egen helse og kvaliteten på pasientbehandlingen.
Overlegenes nøkkelfunksjon som klinikere, kliniske veiledere og veiledere for leger i spesialisering peker på
betydningen av å kartlegge deres arbeidssituasjon og velvære.
I en artikkel i Overlegen i 2011 viste vi at norske overleger jobber mye, har god helse og er gjennomgående fornøyde
med jobben sin. Drøyt 40 % av overlegene opplevde samtidig de stadige omorganiseringene i helsevesenet som svært
stressende (1).
I denne artikkelen undersøker vi om overlegenes arbeidstid, jobbtilfredshet, arbeidsstress, selvrapporterte helse,
sykefravær, jobb–hjem-balanse og kjennskap til og bruk av støtteordninger har endret seg i perioden 2010-2019.
Vi sammenligner overlegene med legeledere (leger som er ledere i sykehus: sjeflege, klinikksjef, avdelingsoverlege,
avdelingsleder, seksjonsoverlege, seksjonsleder) og LIS-leger.
Data kommer fra Legeforskningsinstituttets (LEFO) legepanel, et tilnærmet representativt utvalg på mellom 1500
og 2200 yrkesaktive leger som annet hvert år er fulgt med postale spørreskjemaer siden 1994 (2). Gjennomgående temaer
har vært å undersøke arbeidsforhold og helse. De repeterte målingene gjør det mulig å beskrive tendenser over tid.
I denne artikkelen benyttes data fra 2010, 2012 og 2019.
Resultatene presenteres deskriptivt, med prosentandeler og gjennomsnittsverdier. Statistisk signifikans
testes med Pearsons khikvadrattest eller 95 % konfidensintervall.

RESULTATER
Utvalg

Kvinneandelen økte i alle jobbkategorier fra 2010 til 2019. Økningen
var høyest blant LIS-leger (55,7 % til
71,9 %), fulgt av overleger (42,8 %
til 50,5 %) og legeledere (27,0 % til
33,7 %). Gjennomsnittsalderen var
uendret for alle tre kategoriene; 50 år
for overleger, 54 år for legeledere og
35 år for LIS-leger.
Jobbtilfredshet

Jobbtilfredshet måles med Job Satisfaction Scale. Samlet jobbtilfredshet
oppgis som gjennomsnittet av svar
på ti spørsmål om tilfredshet med
arbeidssituasjonen scoret fra 1 (svært
misfornøyd) til 7 (svært fornøyd). I en

tidligere studie viste tall fra 2010 til
2017 fortsatt høy jobbtilfredshet blant
leger, men med en nedgående trend for
sykehusleger (inkludert overleger,
legeledere og LIS-leger) (3). Når vi
sammenligner tall fra 2010 til 2019,
finner vi imidlertid ingen signifikante
endringer hverken for overleger (5,13
til 5,01), for legeledere (5,30 til 5,30)
eller for LIS-leger (4,92 til 4,86). Det
var heller ikke signifikante forskjeller
mellom jobbkategorier eller kjønn.
Arbeidsstress

Selvrapportert arbeidsstress er blitt
undersøkt ved å måle balansen mellom
opplevd innsats på jobb opp mot den
belønning man mottar (Effort-Reward

-Imbalance, ERI). De som opplever
høyt arbeidsstress løper en større
risiko for stressrelaterte lidelser. I en
tidligere studie med data fra 2010 til
2016 og videre til 2019 har vi vist at
andelen leger med høyt arbeidstress
var relativt uforandret gjennom denne
perioden for sykehusleger (i snitt
26 %) (2). I data fra 2010 og 2019 viser
separate analyser for overleger (22,3 %
til 25,7 %), legeledere (23,4 % til
20,2 %) og LIS-leger (24,1 % til 29,8 %)
ingen statistisk signifikante endringer.
Det var en kjønnsforskjell mellom
kvinnelige (35 %) og mannlige (10 %)
LIS-leger i 2010, som man ikke finner
igjen i 2019.
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Arbeidstid

Våre studier med data fra 1994 til
2014 (4, 5) dokumenterte stabil ukentlig
arbeidstid både blant overleger (i snitt
46,5 timer), LIS-leger (i snitt 45,5 timer)
og legeledere (i snitt 48 timer) i fulltidsstillinger (≥ 37 timer). Andelen
deltidsarbeidende leger (< 37 timer)
økte marginalt i denne perioden blant
overleger (5,2 % til 6,5 %) og signifikant
blant LIS-leger (3,4 % til 10,2 %) (4, 5).
Tabell 1 viser legers arbeidstidsmønster
i 2010 og 2019. Uansett kjønn og jobbkategori viser leger en tendens til reduksjon av deltidsarbeid, og tilsvarende
en økning i ukearbeidstid mellom 3748 timer, med unntak av legeledere der
andelen med ukearbeidstid 49-60 timer
øker. Kvinnelige overleger hadde signifikant høyere andel med deltidsarbeid
enn kvinnelige LIS-leger i 2019.
Selvrapportert helse

De aller fleste overleger rapporterte
«svært god» eller «god» helse både i
2010 og 2019 (83,1 % og 85,4 %). Til
svarende andeler var 94,5 % og 91,9 %
for legeledere og 91,2 % og 92,1 % for
LIS-leger. Det var ingen statistisk
signifikante forskjeller mellom
kjønn eller jobbkategorier.

Sykefravær

Studier har lenge vist stabilt lavt sykefravær blant leger sammenlignet med
flere andre yrkesgrupper (6). I tallene
fra 2019 finner vi noen endringer i
dette mønsteret, se figurene 1.a-c.
Majoriteten av legene har ikke hatt
sykefravær i 2010, men andelen leger
uten noen sykefraværsdag har gått
ned i alle jobbkategorier i 2019. Sam
tidig har andel leger med korttids
sykefravær, dvs. 1 til 3 dagers og 4 til
10 dagers sykefravær økt, med unntak
av mannlige LIS-leger i kategori 4-10
dager. Det er grunn til å tro at disse
tallene kan ha økt i forbindelse med
Covid-pandemien. Andel leger med
≥ 11 dagers sykefravær var relativt
stabilt og lavt over tid.
Jobb–hjem-balanse

I flere studier rapporterer leger at de
føler seg stresset med tanke på å kunne
ivareta forpliktelser både på jobb og
hjemme (7). I tidligere studier av norske
leger har mannlige og kvinnelige leger
rapportert like høy grad av jobb–hjemstress (7).
I tallene fra 2019 oppga 22 % av
overlegene og 33 % av LIS-legene mye
eller svært mye jobb–hjem-stress. Blant

Tabell 1. Respondentenes arbeidstidsmønster gruppert i antall ukearbeidstimer

Ukearbeidstid
(timer)

2010
%

MENN

2019
%

2010
%

KVINNER

2019
%

Overleger				
< 37
9,0*
1,0*
14,4
7,4
37-48
58,0
66,0
66,6
74,3
49-60
29,0
29,3
18,2
15,2
> 60
4,0
3,7
0,8
3,1
(n)
176
188
132
191
Legeledere				
< 37
1,2
0,0
0,0
0,0
37-48
50,0
41,8
64,5
55,2
49-60
43,9
52,7
29,0
41,4
> 60
4,9
5,5
6,5
3,4
(n)
82
55
31
29
LIS-leger				
< 37
5,9
1,0
14,3*
1,9*
37-48
68,6
79,6
74,6*
90,8*
49-60
23,5
15,5
11,1
6,9
> 60
2,0
3,9
0,0
0,4
(n)
51
103
63
262
*Statistisk signifikante endringer over tid.
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LIS-legene var det ingen signifikante
kjønnsforskjeller, men blant overlegene
rapporterte kvinner signifikant mer
slikt stress (27 %) enn de mannlige
kollegene (16 %) (p = 0,01). Tidligere
studier har vist at det å jobbe noe redusert
(blant kvinnelige leger) kan redusere
slikt stress (7). Imidlertid er deltidsarbeid blant leger fortsatt ganske uvanlig,
og som vist ovenfor har andelen kvinner
som jobber deltid hatt en tendens til
reduksjon i løpet av studieperioden
både blant overleger og LIS-leger.
Støtteordninger for leger

Siden 1990-årene har Legeforeningen
hatt to ordninger som tilbyr kollegial
støtte, finansiert gjennom Sykehjelpsog pensjonsordningen (SOP). Støttekollegaordningen finnes i alle fylker og
Ressurssenter Villa Sana er et sentralisert tilbud for leger fra hele landet (8, 9).
Ordningene kan være holdningsskap
ende ved å alminneliggjøre hjelpsøking
blant leger, og de kan bidra til å senke
terskelen for å søke videre råd og behandling.
Vi finner at begge ordningene er
relativt godt kjent både av overleger,
legeledere og LIS-leger. Det var ingen
endringer i andelen leger som kjente til
ordningen fra 2012 til 2019. Signifikant
flere kvinnelige (76,9 %) enn mannlige
overleger (65,9 %) kjente til dem. Det
var imidlertid fortsatt 23,1-34,1 % av
overlegene som ikke kjente til ordning
ene i 2019.
Hva gjelder å oppsøke ordningene
for egen del rapporterte, i 2019, 5,8 %
av overleger og 4,9 % av LIS-leger å ha
benyttet støttekollegaordningen noen
gang. Det var 9,1 % av overlegene som
hadde vært til rådgivning på Villa Sana
og 1,6 % av LIS-legene. Tilsvarende var
det 4,3 % av overlegene og 0,8 % av
LIS-legene som oppga å ha deltatt på
kurs på Villa Sana.
Foreløpige tall tyder på at støtteordningene brukes mer nå enn tidligere,
og at andelen yngre kvinner som oppsøker hjelp øker. Vi har derfor startet
en studie for å kartlegge hvor mange
og hvilke leger som oppsøker støtteordningene og hvordan det går over
tid. Har behovene for kollegial støtte
endret seg siden begynnelsen av
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? I den nye studien gjør vi
ble gjort
også kvalitative intervjuer med leger
som har oppsøkt støtteordningene, for
å forstå hvorfor leger søker hjelp og
om ordningene er nyttige og møter
forventningene.
(9-11)

KONKLUSJON

Overleger har relativt høy jobbtilfredshet, god helse og lavt sykefravær. Det
er viktig å følge opp og diskutere de
tendenser vi her finner til økning av
korttidssykefravær samtidig som

kvinner (n=63) 2010

kvinner (n=264) 2019

a ndelen deltidsarbeid er blitt redusert.8
En fjerdedel av overlegene rapporterer8
høy grad av stress målt som ubalanse 8
mellom innsats og belønning på jobb.
En femtedel av overlegene generelt, og
mer enn en fjerdedel av kvinnelige overleger, opplever høy grad av jobb–hjemstress. Støtteordningene for leger er godt
kjent blant overlegene. I pågående
studier undersøker vi sammenhenger
mellom legers arbeidsforhold og helse
som kan gi grunnlag for å forbedre
legenes velvære og samtidig sikre
kvaliteten på pasientbehandlingen •

1.	Aasland OG, Rosta J. Hvordan har
overlegene det? Overlegen 2011;
nr. 1: 47-55.
2.	Rosta J, Bååthe F, Aasland OG,
Isaksson Rø K. Changes in work
stress among doctors in Norway
from 2010 to 2019: a study based on
repeated surveys. BMJ Open
2020;10:e037474.
3.	Rosta J, Aasland OG, Nylenna M.
Changes in job satisfaction among
doctors in Norway from 2010 to
2017: a study based on repeated
surveys. BMJ Open
2019;9(9):e027891.
4.	Rosta J, Aasland OG. Weekly
working hours for Norwegian
hospital doctors since 1994 with
special attention to postgraduate
training, work–home balance and
the European Working Time
Directive: a panel study. BMJ Open
2014;4:e005704.
5.	Rosta J., Aasland OG. Legers
arbeidstid og tid til pasientarbeid
i perioden 1994-2014. Tidsskrift 
for Den norske legeforening
2016;136(16):1355-9.
6.	Rosta J, Tellnes G, Aasland OG.
Differences in sickness absence
between self-employed and employed doctors: a cross-sectional
study on national sample of Norwegian doctors in 2010. BMC Health
Services Research 2014;14(199):1-8.
7.	Hertzberg KT, Tyssen R, Skirbekk
H, Isaksson Rø K. Jobb–hjem-
balanse i to kohorter av norske
leger. Tidsskrift for Den norske
legeforening 2019;139(10):915-20.
8.	Isaksson Rø K, Aasland OG. Støttelegers syn på støttekollegaordningen.
Tidskrift for Den norske legeforening
2016;136(4):313-6.
9.	Isaksson Rø K, Gude T, Tyssen R,
Aasland OG. Counselling for
burnout in Norwegian doctors:
one year cohort study. BMJ
2008;337:a2004.
10.	Isaksson Rø K, Tyssen R, Hoffart A,
Sexton H, Aasland OG, Gude T. A
three-year cohort study of the
relationships between coping, job
stress and burnout after a counselling intervention for help-seeking
physicians. BMC Public Health
2010;10(1):213.
11.	Isaksson Rø K, Tyssen R, Gude T,
Aasland OG. Will sick leave after a
counselling intervention prevent
later burnout? A 3-year follow-up
study of Norwegian doctors.
Scandinavian Journal of Public
Health 2012;40(3):278-85.
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Det viktigste
i pandemiens tid
Det er ikke vanskelig å si hva som har preget min tid
som leder av Overlegeforeningen: Koronaviruset.

›› Av Overlegeforeningens leder Anne-Karin Rime
Hva hadde du tenkt skulle være
det viktigste Of skulle jobbe med
og hvordan gikk det?
Etterutdanning for spesialister

Landsstyret vedtok i 2015 at vi skulle
jobbe for en obligatorisk etterutdanning
for spesialister og det er noe jeg mente
vi måtte få fortgang i. Faglig kompetanse har vært og er vår styrke som
overleger og vi må få bedre struktur
på det. «Rigget» for etterutdanningen
er på plass, men «ingen» på arbeids
giversiden har kapasitet til å se på det.
Vi gir oss ikke og jeg håper at vi får
dette på plass de neste årene.
Vi klarte imidlertid i forhandlingene
i 2020 å få gjennomslag for at vi har
krav på 10 dager kurs/etterutdanning i
året. Dette er det viktig at vi nå bruker
godt. Kompetanse er ferskvare og vi
trenger alle faglig påfyll for å kunne
gjøre gode vurderinger til det beste
for pasientene.
Leger i ledelse

God ledelse med faget i fokus er viktig
for god pasientbehandling.
Pandemien har vist hvor viktig det
er med god ledelse basert på faglige
kvalifikasjoner. De fleste av våre med24 OVERLEGEN 1-2021

lemmer utøver ledelse i jobben som
overlege, formell eller uformell. Alle
har gjort en formidabel innsats. Vi har
overleger i Helsedirektoratet, i Folkehelseinstituttet og også i Helsedepartementet, som har bidratt med råd til
regjeringen for å ta oss best mulig
igjennom pandemien. Vi har en rekke
dyktige overleger i sykehusene og i de
regionale foretakene som legger planer
for situasjoner vi ikke vil havne i, og
som mange ganger må ta vanskelige
beslutninger på mangelfullt kunnskaps grunnlag. Ikke minst i starten
av pandemien hvor det var mangel på
det meste, var det utfordrende å være
i lederposisjoner. Vi skulle hatt en
ledersamling i november 2020 hvor
nettverksbygning ville ha vært en
viktig faktor, men som vi måtte flytte
til april 2021 og som vi igjen har måttet
flytte til november 2021. Det blir dog
et webinar i april.
Slik føles det som mye av 2020 har
vært – vi planlegger og vi utsetter, alt
grunnet viruset. Men, vi gir oss ikke.
Tillitsvalgte

Dere har vært fenomenale. Dere har
brettet opp ermene, gått i krisemøte
etter krisemøte.

Trøstet redde kolleger, kommet
med gode råd til ledelsen om hvordan
«ståa på golvet» er. De stedene hvor
samarbeidet mellom arbeidsgiver o
g tillitsvalgte har vært godt, har situasjonen vært bedre for alle. Vi hadde
ukentlige møter på Teams og holdt
hverandre oppdaterte om smittesituasjonen, smittevernutstyr, bemanning,
reisevei, overfylte intensivavdelinger,
nedstengte poliklinikker og bekymringer
over færre pasienter i akuttmottaket.
Vi skulle ha satset enda mer på dere
som gjør den viktige jobben der ute.
Vi har kommet litt på vei med mange
kontaktpunkter, WhatsApp dialog og
forhåpentligvis snart et fysisk møte.
Så kjære alle overleger. Året som
leder for Overlegeforeningen ble alt
annet enn hva jeg så for meg, men jeg
er uendelig stolt over å være lege og å
få lov til å lede denne fagforeningen
med så mange unike, flotte medlemmer
som tar ansvar når liv og helse står på
spill. Vi har ennå mye ugjort, pandemien
er ikke over, men vi gir oss aldri og vi
er best sammen! •
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Presentasjon av Ofs sekretariat – 2021
Yrkesforeningene har i en årrekke benyttet seg av tjenester i Legeforeningens sekretariat.
Alle medarbeiderne i Ofs sekretariat har sitt ansettelsesforhold i Legeforeningens avdeling
for Jus og Arbeidsliv, og er «utleid» i ulike prosentstillinger til Of. Sekretariatsleder i 50 prosent,
juridiske rådgivere i totalt 70 prosent og konsulent i 20 prosent.
Foto: Edith Stenberg

›› Av Edith Stenberg, redaksjonskomitéen
Of kjøper også sekretariatsbistand fra Samfunnspolitiskog kommunikasjonsavdeling med 25 prosent, samt regnskapsbistand fra økonomiavdelingen med 10 prosent.
Sekretariatet bistår Ofs leder, styret og redaksjonen
i Overlegen med smått og stort.
Hovedoppgavene er å gi råd og bistand i styrearbeidet,
tarifforhandlinger med arbeidsgiver, utforming av
høringssvar, samt øvrig organisasjonsmessig drift av en
stor forening og med utstrakt kurs- og møtevirksomhet.
Nå også på digitale plattformer, som har vært en bratt
læringskurve for både sekretariatet og styret.
Skiftende ledere og styrer gir sekretariatet nye oppgaver og nye t ankerekker, noe som både er sunt, morsomt
og lærerikt. Samarbeidet med de tillitsvalgte er en stor
og verdsatt del av jobben.
Foreningen har egen e-post-adresse:
of@legeforeningen.no

Edith Stenberg
Sekretariatsleder
edith.stenberg@legeforeningen.no
ETTER- OG VIDEREUTDANNING VED UNIVERSITETET I BERGEN

Jan Eikeland
Juridisk rådgiver
jan.eikeland@legeforeningen.no

Liv Marit Fagerli
Juridisk rådgiver
liv.marit.fagerli@legeforeningen.no

Erfaringsbasert master i helseledelse,
kvalitetsforbedring og helseøkonomi
Hva er god og effektiv ledelse i helsesektoren? Hvordan
skal vi prioritere og sikre god tjenestekvalitet når kravene til
økonomistyring og virksomhetsplanlegging øker?
• Lederutdanning på deltid
• Tre frittstående kurs à 20 studiepoeng:
Ŧ Helseledelse
Ŧ Kvalitetsforbedring i helsetjenesten
Ŧ Helseøkonomi
• Avsluttende masteroppgave 30 studiepoeng
• 4 ukesamlinger fra september – mars
• Nytt opptak i juni hvert år
• Studiestart høsten 2021

Søknadsfrist 15. april

Les mer: uib.no/videre

Anna Sundberg
konsulent
anna.sundberg@legeforeningen.no
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OZEMPIC® (semaglutid) – ukentlig GLP-1-analog1
Indikasjon5
Ozempic® er indisert til behandling av voksne med utilstrekkelig kontrollert diabetes mellitus type 2 som tillegg til diett og fysisk aktivitet:
– Som monoterapi når metformin er vurdert uegnet grunnet intoleranse eller kontraindikasjoner
– I tillegg til andre legemidler til behandling av diabetes.
For resultater fra studier vedrørende kombinasjoner, effekt på glykemisk kontroll, kardiovaskulære hendelser og populasjoner som ble undersøkt, se
SPC avsnitt 4.4, 4.5 og 5.1.

Reseptgruppe, refusjonsvilkår og pris2,6
C Antidiabetikum, GLP1-reseptoragonist. ATC-nr.: A10B J06
Refusjonsberettiget bruk:
Behandling av type 2 diabetes mellitus i kombinasjon med metformin og/eller sulfonylurea og/eller basalinsulin hos pasienter som ikke har oppnådd
tilstrekkelig glykemisk kontroll på høyeste tolererte dose av disse legemidlene.
Refusjonskode:
ICPC
Vilkår nr ICD
Vilkår nr
T90 Diabetes type 2 232
E11 Diabetes mellitus type 2 232

Vilkår:
232 Refusjon ytes i kombinasjon med metformin til pasienter som ikke oppnår
tilstrekkelig sykdomskontroll på høyeste tolererte dose metformin.

Pakninger og priser:
0,25 mg: 1,5 ml ferdigfylt penn kr 1161,40
0,5 mg: 1,5 ml ferdigfylt penn kr 1161,40
1 mg :
3 ml ferdigfylt penn kr 1161,40
(Pris per januar 2021)

START

TITRÉR

0,25 mg
én gang pr uke
i 4 uker

0,5 mg
én gang pr uke
i minst 4 uker

Utvalgt sikkerhetsinformasjon7
Gastrointestinale bivirkninger: Hyppigst rapporterte bivirkninger er gastrointestinale,
inkludert kvalme (svært vanlig ≥1/10), diaré (svært vanlig ≥1/10) og oppkast (vanlig ≥1/100
til <1/10). De fleste tilfellene var milde eller moderate i alvorlighetsgrad og av kort varighet.
Hypoglykemi: Kombinasjon med SU-preparater eller insulin kan øke risiko for hypoglykemi.
Egenmåling av blodglukose er nødvendig for å justere dosen av sulfonylurea og insulin, spesielt
når behandling med Ozempic® startes opp og insulin reduseres. En trinnvis tilnærming til
dosereduksjon av insulin anbefales.
Diabetisk retinopati: Rask forbedring av glukosekontroll er blitt forbundet med midlertidig
forverring av diabetisk retinopati. Økt risiko observert hos pasienter med eksisterende diabetisk
retinopati som behandles med insulin og Ozempic®, og forsiktighet bør utvises.
Diabetisk ketoacidose: Diabetisk ketoacidose har blitt rapportert hos insulinavhengige
pasienter etter rask seponering eller dosereduksjon av insulin når behandling med en GLP-1
reseptoragonist ble startet.

VEDLIKEHOLD
0,5 mg én gang pr uke
eller

1 mg én gang pr uke

for ytterligere glykemisk kontroll

Kan benyttes uten dosejustering

Anbefales ikke

Alder

Ikke nødvendig med dosejustering

Barn/ungdom
under 18 år

Nyrefunksjon

Lett, moderat eller alvorlig nedsatt Terminal
Begrenset erfaring med alvorlig nedsatt
nyresykdom*

Begrenset erfaring hos pasienter ≥75 år

nyrefunksjon

Hjertesvikt

NYHA klasse I-III

NYHA klasse IV

Leverfunksjon Mild, moderat og alvorlig nedsatt
Begrenset erfaring ved alvorlig nedsatt
leverfunksjon, forsiktighet bør utvises

* eGFR (ml/min 1,73 m2) < 15

For ytterligere informasjon se fullstendig preparatomtale eller www.felleskatalogen.no
Referanser: 1. Ozempic® SPC, avsnitt 4.2 (sist oppdatert 03.12.2020) 2. https://www.felleskatalogen.no/t/medisin/blaarev-register/a10bj06-1 (01.03.2021) 3. Ozempic® SPC, avsnitt 5.1 (sist oppdatert
03.12.2020) 4. Marso SP, Bain SC, Consoli A, et al. Semaglutide and cardiovascular outcomes in patients with type 2 diabetes. N Engl J Med. 2016;375:1834-1844 5. Ozempic® SPC avsnitt 4.1 (sist
oppdatert 03.12.2020) 6. https://www.felleskatalogen.no/medisin/ozempic-novo-nordisk-653285 (01.03.2021) 7. Ozempic® SPC, avsnitt 4.2, 4.4 og 4.8 (sist oppdatert 03.12.2020)

Du kan lese mer om Ozempic® på vår nettside: www.ozempic.no

1 GANG PER UKE

Novo Nordisk Norway AS
Nydalsveien 28 · Postboks 4814 Nydalen · 0484 Oslo
www.novonordisk.no · Telefon: +47 22 18 50 51

semaglutid injeksjon

Ozempic® er et registrert varemerke tilhørerende Novo Nordisk A/S. NO21OZM00007 Mars 2021

Dosering – én gang per uke1
Ozempic® skal administreres én gang per
uke, subkutant i abdomen, i låret, eller
i overarmen, når som helst på dagen til
måltid eller utenom måltid1

OZEMPIC

®

(semaglutid) –

ukentlig GLP-1-analog

1

Tilgjengelig på blå resept til behandling av
voksne med diabetes type 2 etter metformin2
• har vist bedre glykemisk kontroll og større
vektreduksjon enn Januvia®, Bydureon®,
Trulicity® og Lantus®3*

STØRRE
HBA1C-REDUKSJON3*†

STØRRE
VEKTREDUKSJON3*†#

13-20 mmol/mol (1,2-1,8%)

‡

3,5-6,5 KG

‡

REDUKSJON I ALVORLIGE
KARDIOVASKULÆRE
HENDELSER3**
26% RRR
##

Ozempic® er ikke indisert for vekttap
Relativ risikoreduksjon
* Behandling med Ozempic® viste vedvarende, statistisk overlegen og klinisk relevant reduksjon i HbA1c og kroppsvekt sammenlignet med placebo og behandling med Januvia®,
Lantus®, Trulicity® (Gjelder Ozempic® 0,5 mg versus Trulicity® 0,75 mg, og Ozempic® 1 mg versus Trulicity® 1,5 mg) og Bydureon®.3
** Kardiovaskulær sikkerhetsstudie: 3297 pasienter med type 2-diabetes og høy kardiovaskulær risiko ble tilfeldig randomisert til Ozempic® eller placebo, begge i tillegg til
standardbehandling for HbA1c og kardiovaskulære risikofaktorer for å nå behandlingsmål.4
Primært endepunkt: Kardiovaskulær død, ikke-fatalt hjerteinfarkt, ikke-fatalt hjerneslag (HR 0,74 95% KI 0,58-0,95, p=0,001 for non-inferiority, p=0,02 for superiority, testing
for overlegenhet var ikke forhåndsdefinert) 26% relativ og 2,3% absolutt risikoreduksjon.4
†
Ozempic® vedlikeholdsdose 0,5 og 1 mg. Dosen kan økes til 1 mg én gang per uke for å bedre den glykemiske kontrollen ytterligere.1
‡
Intervallene viser gjennomsnittsverdier fra ulike studier.3
#

##
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Novo Nordisk Norway AS
Nydalsveien 28 · Postboks 4814 Nydalen · 0484 Oslo
www.novonordisk.no · Telefon: +47 22 18 50 51

semaglutid injeksjon

Ozempic® er et registrert varemerke tilhørerende Novo Nordisk A/S. NO21OZM00007 Mars 2021

• har vist reduksjon i alvorlige kardiovaskulære
hendelser 3**
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På sporet av den tapte tid
Jeg innbiller meg å ha hørt – for mange år siden – et sitat av nestoren
Ole Berg1, hvor han predikerer at det vil komme store omveltninger i sykehusene.
Og at «legene vil være de siste til å forstå hva som skjer». Sitatet er i mitt
hode akkompagnert av et bilde fra en gammel lærebok – av Arkimedes som
overrumples av soldater og utbryter «ikke trå i mine sirkler!» (før han stikkes
i hjel). Om Berg noensinne har uttalt seg i denne retning, så har han fått rett.
Endringene de siste to-tre ti-årene har ikke vært altomfattende,
men likevel gjennomgripende. Hvor går veien videre?

››

Av Christian Grimsgaard,
styremedlem Of, konserntillitsvalgt Helse Sør-Øst

Den nye eiers vilje
Langsomt blir all ting til – skritt for
skritt endres vi og virksomheten. Fra å
være (i alle fall nogenlunde) rause og
omsorgsfulle hus med plass for omsorg
og behandling av våre syke, har sykehusene skrumpet både i ånd og form.
Nå ser vi konturene av reduserte og
konsentrerte produksjonsenheter for
medisinsk behandling – under ledelse
av et nytt regime – skolert i de mange
helselederutdanningene som har vokst
fram. I de nye lærestedene predikes
verken Hippokrates eller Nightingale,
men målstyring, lovbestemmelser og
offentlig virksomhetsstyring. Gradvis
har antallet kandidater og den kollektive
selvbevissthet økt. Da tankegodset
nådde kritisk masse tok det fyr – Vi vil!
Dele opp, og slå sammen. Effektivisere,
restrukturere og rapportere. Et striglet
og lydig korps av den nye tids virksomhetsledere gyver løs på gårsdagens
bygg og organisering.
Ikke alle deler begeistringen for det
nye lederskapet og kursendringen. Selv
om treneren er oppildnet er stemningen i garderoben dempet. Resignasjon
og nostalgi er beslektet. Når nåtiden
synes karrig og framtiden fortoner seg
mørk, kan de som blir stående utenfor
det glade selskap holde varmen ved å
minnes. De samles på skjermede
28 OVERLEGEN 1-2021

 øteplasser som tiden ikke har nådd.
m
I kantina, på høstmøtet, og i landsråd
og landsstyrer, i ymse faglige fellesskap
og innerst i hjørnet på posten. Fellesskapene gir styrke, det blåses ut om
vanstyre – ignoranse og inkompetanse.
Det tiskes og hveses og vedtas, det
stemmes og velges. Nå må det være
stopp! Sykehus er ikke butikk, og
pasienten ikke en vare, og hva med
faget? Der finnes da vel skikkelige
folk i blant?
De vil nok gjerne lytte – absolutt –
gode ledere lytter til sine ansatte. Men
de er så travelt opptatt med sine mange
forehavender. En ny dag gryr, og så
mye er ugjort. Ingen tid til nøling, det
syke og umoderne skal vekk. Bør ikke
alle behandlingsformer standardiseres?
Kan ikke også våre sjelelige lidelser
passes inn et pakkeforløp og et Excelark? Hvordan kan enda mere få plass i
produksjonslinjene? Et 100-millioners
prosjekt med bedret pasientlogistikk
som siktemål nedsettes. Dessuten bør
alle nye metoder bør vurderes av en
sentral komité – sentralkomiteen? Nei,
Nye Metoder! Penger er det heldigvis
ikke mangel på når fremtiden skal
formes. Og når de er i så godt driv,
hvorfor ikke konstruere et fullkomment datavarehus? Slik at dette

g litrende byggverket blir fullstendig
synlig og gjennomskinnelig i sanntids
styringsinformasjon.
Kanskje var det dette de drømte om?
Vår tids geistlige, økonomene som
virket i det stille på 80 og 90 tallet. I
OECDs Public Management-komiteer
hvor New Public Management-ideene
ble formalisert; corporate governance
– prinsipper for virksomhetsstyring i
offentlig sektor.
Nå kan avkastningen høstes – helsevesenet støpes om både utenfra og
innenfra. Du verden så fint det hele
faller på plass. Moderne styring og
drift i skinnende nye og sterile bygg.
Profesjonelle ledere, rapporter, indikatorer og sanntids styringsinformasjon.
Nå kan omsider omsorg og skjønn
ryddes ut. Foretak skal rendyrke
industrialiseringen av diagnostikk
og behandling. Omsorg får kommunen
ta seg av.
Sykehusbygg, sykehustomter og
ansatte-boliger selges unna i et drivende
tempo. Gullet på kistebunnen skal
avhendes de som vet å realisere verdier.
Styremedlemmene tramper rundt i
velferdsstatens sirkler og utfører forvirret eiers vilje. De stemmer for alt de
får seg forelagt.
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Drøm eller dystopi?
Var det dette Berg hadde i tankene?
Var det i så fall en drøm eller et
dystopisk bilde? Ikke så godt å bli
klok på; I siste nummer av Tidsskriftet
Michael risser Berg opp utviklingen
slik han har sett den utspille seg.2 Berg
beskriver hvordan økonomikken og
industrialiseringen tar over, som for
beredt på 80 og 90 tallet, og derfor
ventet. I teksten fremstiller Berg i liten
grad svakheter eller ulemper (som han
har gjort i andre sammenhenger).
Han beskriver at det nye regimet i
størst grad er utformet som et venstreliberalt prosjekt. Men at endringene

har hatt vedvarende støtte både fra
venstre og høyre-siden i politikken.
Han synes å mene at det stadig er mye
ugjort, og at vi burde ha kommet lengre
på en del områder. Han varsler at fremtidige endringer vil følge de samme
sporene, men skje i høyreliberal
retning.
Kanskje han (nok en gang?) får rett.
At vi står foran flere reformer, og i
høyreliberal retning. Tilhengerne av
utviklingen vil nok mene at det nye
regimet og industrialiseringen var
nødvendig for å bevare helsevesenet.
Men hva gjenstår etter hvert av vel-

ferdsstatens offentlige solidariske
helsevesen? Er ikke lederskapet alle
rede i ferd å miste garderoben? Uten
helhjertet oppslutning fra fagutøverne
vil sykehusene neppe blomstre, og
fagfolkene vil se etter andre mulig
heter. Hva skulle holde dem igjen,
solidaritet? Er ikke det avviklet i det
nye regimet – hvor alt er målbare
transaksjoner? Jeg er redd for at
historien like gjerne kan betraktes
som en lang og kronglete vei som
ender opp i forvitring, forfall og
endelig privatisering av tjenestene.

Den frustrerte kliniker
I 1991 beskrev statsviteren Christopher
Hood et sett med styringsmetoder hentet
fra private sektor som ble tatt i bruk i
offentlig forvaltning. Hood benevnte
dem «New Public Management». Mer
enn tjue år senere satte den samme
Hood seg fore å undersøke om reform
ene faktisk hadde gitt en bedre og mer
effektiv forvaltning.3 Han støtte på
problemer; det lot seg ikke gjøre å følge
indikatorer i lengre tidsserier. Dels var
indikatorene faktisk endret underveis,
dels var innholdet endret i det skjulte,
og dels hadde indikatorene opphørt å
eksistere. Endringene så ut til å ha
sammenheng med sviktende resultater.
En variant av at vinneren skriver historien. Kontrollerer du indikatorene
kontrollerer du også historien.5
Om sykehusvesenet og endelig
pasientene har nytt godt av de mange
endringene sykehusene har gjennomgått de siste ti-årene er ikke enkelt å
fastslå. Vi behandler flere, vi skriver
ut raskere, og ventetiden har gått ned.
Tilsynelatende. For når mottar pasienten
egentlig behandling? Ventetid til oppstart av helsehjelp var den samme i
2019 som i 2013, til tross for at offisiell

ventetid er redusert. Og hjelper det
pasienten at antallet konsultasjoner
i hvert forløp har økt? At bildet er
sammensatt er kanskje opplagt; noen
pasientgrupper har vel fått det bedre,
mens for andre er bildet omvendt. I de
største pasientgruppene – de eldste
blant oss – er det vel ganske åpenbart
at mange nå får et dårligere sykehus
tilbud enn før. Industrialisering av
tjenestene har i liten grad gavnet dem.
Og om vi til sammen får mer ut av hver
helse-krone lar seg heller ikke enkelt
fastslå. Aktiviteten har økt og bevilgningene økt, men hvor mye forsvinner
på veien? Hvor stor andel av bevilgningene går med til det etter hvert så om
fattende styringsregimet, IKT-systemene
og alle rapportene vi skal produsere?
Og har andelen nytteløse behandlinger
økt?
Blant de som står ute i pasient
behandlingen oppleves i alle fall ikke
alt rosenrødt. Mange klinikere og
pasientnære ledere er frustrerte. I 2018
undersøkte Legeforeningen oppfatninger
blant leger i sykehus. Færre enn en
tredjedel ville anbefale nærstående å
velge legeyrket. Færre enn en tredjedel

sa seg enig at pasientbehandlingen
utviklet seg til det bedre. Og bare hver
syvende sykehuslege mener at utvikl
ingen vil gi bedre arbeidsplasser. De
blomstrer ikke akkurat under en ny
trosretning hvor lojaliteten er vendes
oppover i stedet for ut mot pasienten.
Men mange konkrete forhold kan vel
også bidra; trangere bygg, manglende
arbeidsstasjoner og kontorer, dårlige
IKT-løsninger, rapporteringskrav,
manglende støttepersonell og sikkert
mere til. Det etterlatte bildet er at
klinikerne nå i større grad må tilpasse
seg de nye sykehusene enn omvendt.
Vi står i kø i påvente av poliklinikkrom,
operasjonsstue, arbeidsstasjon, at programmet skal starte eller sekretærhjelp.
Vi betjener i større grad et samlebånd.
Skiftet svekker klinikernes autonomi,
men trolig også effektivitet.
Karl Arne Johannessen og Terje
Hagen undersøkte utviklingen i legeproduktivitet etter innføringen av foretaksreformen.4 I en periode hvor mange
klinikere nok ville mene at arbeids
presset har økt og hverdagen har blitt
mer slitsom, ville en vente at hver lege
behandlet flere pasienter. Men de fant
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det omvendte; fra 2001-2013 falt
produktiviteten, hvert legeårsverk
«produserte» seks prosent færre
DRG-poeng. Selv om arbeidshver
dagen av mange oppfattes som mere
strevsom så får vi ikke behandlet flere.
Alle fremtidsscenarier som oppstilles
viser at tilgangen på arbeidskraft vil bli
den største utfordringen framover. Og
den mest opplagte løsningen er at vi
må få mere ut av hver ansatt, høyere
produktivitet. Men vi observerer altså
den omvendte utviklingen i sykehusene,
og blant de arbeidstakerne som
vanskeligst lar seg erstatte.
Dette forholdet er mer enn noe annet
egnet til å fange interesse, både i Stortinget, departementet og i de regionale
helseforetakene. De vil gjerne fylle
pose og sekk. Hvordan skal vi få mere
ut av hver enkelt ansatt? Hvordan skal
vi ta tiden tilbake, og få til å behandle

flere pasienter? Også Legeforeningen
har vært en pådriver for å få rettet
oppmerksomhet mot problematikken.
Her er interessene sammenfallende. I
Helse Sør-Øst sin regionale utviklingsplan er derfor «mer tid til pasientrettet
arbeid» oppført som ett av fem satsingsområder. Vi har bidratt med å male ut
problemområdene. I planen beskrives
problemer som mange vil nikke gjenkjennende til; mangel på rom, på utstyr, på støttepersonell, alle unødige
arbeidsoppgaver og unødig rapportering. For å bøte på dette vil Helse
Sør-Øst «ta tiden tilbake» og «lage
en tiltaksplan over hvordan leger og
sykepleiere kan få mere tid til pasient
ene» og «lage systematikk for forenk
ling og reduksjon av arbeid som ikke
oppfattes å gi verdi for klinisk
personale».

Det neste veiskillet
Hva har vi lykkes med å bevege? Foreløpig ikke så mye. Jeg veksler mellom å
tro at ideen virkelig har noe for seg, og
å tenke at det hele er fånyttes. Skal en
komme noen vei må det røskes til. Som
da dagkirurgene ble etablert, da var
det mulig å få fart på ting. Men i dag?
Skritt for skritt har klinikernes
arbeidsbetingelser blitt forringet.
Ikke nødvendigvis villet, men som en
konsekvens av at alle a ndre hensyn
har blitt tillagt større vekt. Nybygg skal
holde rammen (og blir for små) dataprogrammene skal generere rapporter,
sekretærer skal rasjonaliseres bort.
Industrialiseringen og økonomikken
er i førersetet.
Er det realistisk å tro at vi kan klare å
snu utviklingen? At vi skal få gjennomslag for å bygge store nok bygg, hvor
vi kan veksle mellom to rom på poli
klinikken, og hvor vi kan dele på a rbeidet
med sykepleier eller sekretær - at de
igjen kan fylle ut en sykemelding og
en resept? Hvor vi ikke må skrive ut
gamlemor midt på natten for å rydde
plass. Eller er dette en naiv forestilling
om at det forgagne skal vende tilbake?
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Og satsingen et narrativ som er innvilget
oss for å dempe kritikken; se vi anerkjenner problemene, og fører det
tilsynelatende inn i to-do blokka.
Kanskje ligger svaret midt imellom;
jo visst, ideen er sletts ikke dårlig,
og vi har ikke noe imot den – men den
får klare seg selv, og spire i karrig jord
og trange bygg.
Fra mitt utsiktspunkt ser ikke de
nærmeste årene alt for løfterike ut hvis
ikke noen griper kraftfullt inn. Det er
stadig for mye driv og forsett i alle de
profesjonelle virksomhetslederne som
nå har tatt føringen. Trolig ville det
vært klokt av dem å stanse opp og lytte,
og se om det fantes målsetninger og
veier en kunne enes om. Men jeg er
redd for at de i jomfruelig iver blir
løpende fra de som står i pleie og behandling. At de vil jage videre i flokk
etter alt det ugjorte. Men stadig er vi
mange som dyrker vår have, og vil ta
tiden tilbake. Hvilken tro den yngre
garde bekjenner seg til vil kanskje
være avgjørende for retningsvalget
ved det neste veiskillet •
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OVERLEGEN:

«Fra arbeidstageroverlege
til klinikkarbeider?» (gjentrykk)
Dette nummeret av Overlegen er et jubileumsnummer. Vi forsøker å
se fremover, men også bakover. Professor Ole Berg ledet Avdeling for
helseledelse og helseøkonomi ved UiO, og var stifteren av Ole Berg s
 tudiet,
hvor utallige leger har fått sin lederutdanning. Til Ofs 50-års jubileum i 2011
skrev han «En fortelling i tre avsnitt», en historie om fremveksten og
omdannelsen av rollen som overlege. Til dette nummeret velger vi å
gjentrykke tredje avsnittet «Fra arbeidstageroverlege til klinikkarbeider?».
Av Ole Berg,
Hans noe dystre spådommer er langt på vei blitt gjort til virkelighet
Institutt for helse og samfunn,
i løpet av de 10 årene som er gått. (Red.)
Avdeling for helseledelse

››

og helseøkonomi,
Universitetet i Oslo

H

vis vi forutsetter at utviklingen
mot mer styrt omsorg fortsetter,
og at denne styringen baseres på en
industriell forståelse av klinisk praksis,
kan vi få se at også den overlegerolle vi
nå har, rollen som arbeidstageroverlege,
vil forvitre. Dagens overlegerolle blir i
så fall en overgangsrolle mellom den
opprinnelige, ekte medikratiske, overlegerollen og en slags klinikkarbeiderrolle. Her er det ikke plass til mer enn
å antyde hvordan dette kan skje.
Mye av utgangspunktet er det kunnskapsutviklingen gjør med legearbeidet.
Grunnlaget for den gamle legeautonomi
var at leger flest så på kunnskapen på
en almen måte. Det innebar at praksis
krevde oversikt over og innsikt i «alt».
Leger måtte etter hvert spesialisere seg,
men de skulle først få den helhetlige
oversikt. De skulle være almene medisinere før de, i tillegg, ble spesialister.
Selv om de ble spesialister skulle almenkunnskapen fortsette å spille en rolle.
Dette innebar at spesialkunnskapen
ikke kunne bli helt spesiell, og for
eksempel konkretiseres som helt
standardiserte prosedyrer. Der kom
selvsagt etter hvert prosedyrer, endog

stadig mer spesifiserte prosedyrer. De
skulle allikevel anvendes med skjønn;
legen måtte bruke dem også på grunnlag av en mer almen, ikkestandardisert,
vurdering. Til sammen innebar dette at
klinisk praksis ikke kunne reduseres til
noe rent teknisk. Men mer kom til, som
også bidro til å sikre legeautonomien.
Selv om teorien etter hvert nærmet seg
praksis, og i økende grad kom til å
erobre den, var det slik at praksis ikke
bare var et spørsmål om en mekanisk
utførelse av prosedyrer. De praktiske
ferdigheter ble tilegnet, og personliggjort, gjennom refleksiv praksis, ikke
bare gjennom mekanisk trening. Den
gode kliniker var en som behersket
ferdighetene som en kunstner. Evnen
til å «treffe», til å få det til, krevde lang
tids øvelse og erfaring, og alle utviklet
ikke i samme grad den samme «teft».
Peter F. Hjort (1924-2011) pleide å si,
som den gamle «gammeldagse» indremedisiner han også var, at noen leger
har «grepet», mens andre aldri helt
får det. Hjort hadde det. Han krydret
stadig sine eminente foredrag med
eksempler som «satt», og som viste at
han hadde grepet, både som lege og

som formidler. Hans eksempler viste
også at det å lykkes praktisk ofte også
var et spørsmål om å treffe pasienten i
et partnerskap. Prosedyrene kan derfor
ikke bare, ikke engang i teorien, utledes fra teorien: De må delvis formes
gjennom refleksiv, og ofte interaktiv,
praksis. Misjonslegen Albert Schweitzer
(1875-1965) understreket dette poenget
da han engang bemerket overfor noen
nordvestlige besøkende ved hans afrikanske klinikk, at skal legen, eller for
den saks skyld heksedoktoren, lykkes
må han få frem legen i pasienten, den
sterke i den svake.29 Han må, som de
«gamle» sa, mobilisere vis medicatrix
naturae. Sir William Osler (1849-1919),
kanskje den engelsktalende medisins
mest respekterte lege for et drøyt sekel
siden, moret seg i en artikkel han skrev
i 1910, «The Faith that Heals», med å
erklære: «Our results at Johns Hopkins
Hospital were most gratifying. Faith in
Saint Johns Hopkins, as we used to call
him, an atmosphere of optimism, and
cheerful nurses, worked just the same
sort of cures as did Aesculapius at
Epidaurus».30
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Det var altså dette, det å bruke
hele lærdommen, og det praktisk å
«skreddersy», og mobilisere (pasienten)
som gjorde at legen måtte ha en betyd
elig grad av frihet i praktiseringen, og i
noen grad også i styringen, av sin profesjon. Det var dette «kunstneriske»
element, mer enn vitenskapen som
sådan, altså som teori og prosedyrer,
som legitimerte legens frihetskrav. Det
er vitenskapens nyere utvikling som
truer dette element, og dermed legens
frihet. Kunnskapen konkretiseres stadig
mer og blir, som teori, mer og mer
praksisstyrende. Praksis brytes opp i
stadig flere, og stadig mer spesifikke,
forutsetningsspesifiserte, prosedyrer.
Prosedyreutviklingen baseres ikke,
som den intil begynnelsen av 1990-
årene gjorde, på konsensus blant
klinikere, men på s tatistisk baserte
undersøkelser utført av forskere og
kunnskapsoppsummerere, altså
teoretikere, som i stigende grad har
spesialisert seg som sådanne, altså som
har forlatt klinikken. Prosedyrene formuleres, forvaltes og formidles også på
en stadig mer kontekstkontrollert måte:
Klinikerne trenger dermed ikke benytte
så meget generell kunnskap, altså utøve
teoretisk skjønn. Ferdighetsutviklingen
krever nok stadig praktisk-personlig
trening, men innslaget av refleksiv
praksis snevres inn. Kunsten, og den
personliggjorte, men også delvis personlige, kunnskap, skal ut. Den fremstår mer og mer som idiosynkratisk.
Utviklingen i standardiserende retning
har vært voldsom siden slutten av 1980årene, og særlig siden etableringen av
den såkalte evidensbaserte medisin i
begynnelsen av 1990-årene. Vi taler
om en tung, det vil si stadig mer institusjonalisert, tendens. Den oppstod i
Canada og Storbritannia, men har
siden spredt seg raskt, først til resten
av den engelsktalende verden, til
Norden og til dels til Frankrike. Den
ble til å begynne med møtt med noe
større grad av nølen i de land der den
korporative og medikratiske ordningen
av klinikken tradisjonelt har stått
sterkest, altså i de tysktalende land,
Sveits medregnet, og i Benelux-landene,
men også her faller etter hvert motstanden. «Teoribølgen», eller prose
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dyrebølgen, er iferd med å bli global.
Som vi har påpekt har de stadig mer
offensivt styrende organer, de nordvesteuropeiske stater, de canadiske
provinser, i noen henseender de offentlige amerikanske klinikkbetalere (for
Medicare og Medicaid) og de private
amerikanske klinikkeiere, tatt imot den
nye, standardiserte medisinen med
åpne armer. Den gir et langt bedre,
både faglig legitimt og praktisk mulig,
grunnlag for å nærstyre medisinen.
Utviklingen av informasjonstekno
logien bidrar på avgjørende måter til
at dette nærstyre lar seg sette ut i livet:
Denne t eknologi gjør en kontinuerlig
overvåkning av, og dermed kontroll
med, ikke bare pasientene, men også
legene, mulig. Trykket for å føye seg
blir slik stort. Fristelsen til å utøve
skjønn, altså utfordre standarder,
synker: Den som føyer seg kan ikke
«taes», selv om det går galt, mens den
som utøver skjønn blir personlig ansvarlig, hvis det går galt. Det nye regime
skaper altså mer defensive leger, eller
man vil, mer underdanige leger. Det
var i sin tid, altså for ca. halvannet
sekel siden, at mange av de tidligere
frie og stolte håndverkerne ble gjort
til styrte proletarer. Det er ikke uten
grunn at der innen profesjonssosio
logien en tid har vært tale om en slags
proletarisering av legeyrket, særlig
spesiallegeyrket.31
I en kommentar uttaler en tidligere
britisk fengselslege og psykiater,
Anthony Daniels (f. 1949) seg på denne
måten om utviklingen:
«Junior doctors, and increasingly
senior doctors also, are now shift
workers. Of course, this has meant that
there is no continuity of care, or very
little, in our hospitals: but there is no
better way to ensure that young
doctors do not believe themselves to
be members of a profession with a
glorious tradition than to turn them
into clock-watchers, and the patients
into parcels to be handed on to the
next person once the music stops.
Doctors are now in essence production
line workers, no different from people
who work in car factories».32
Så langt har industrialiseringen av
medisinen i første rekke gitt seg utslag

i standardisering av praksis gjennom
prosedyreutvikling. Nå ser vi at neste
skritt taes: Virkningsfull praksis er jo
ikke bare et spørsmål om hvordan hver
og en i den ofte lange kliniske «kjeden»
oppfører seg, men også om hvordan
kjeden som sådan fungerer, altså hvor
faglig godt, og ressursmessig effektivt,
hver og én oppfører seg, og hvor godt
integrert alles aktivitet er. Vi er forsåvidt derfor allerede litt inne i neste fase
av industrialiseringen. I Norge tales
det om behandlingsforløp. På engelsk
ble det først talt om «clinical pathways»,
men nå tales det heller, og mer ambisiøst, om «integrated care pathways».33
Først var det tale om å skape slike innad på sykehusene. Nå tales det mer om
et forløp som gjelder på tvers av behandlingsinstanser, og der pasientene
og deres pårørende inngår. Vi ser en
parallell til industrien: I de integrerte
fabrikkene ble samordningen ordnet
gjennom samlebåndet. Med dagens
mer «virtuelle» organisasjoner må man
tale om forsyningskjeder, altså kjeder
som går på tvers av mange produsenter
og helt frem til kunden. Denne utviklingen er fortsatt i sin vorden, men
tendensen er ikke til å ta feil av. Den
vil vesentlig forsterke styringen av
klinikerne, i prinsippet forsåvidt også
pasientene: Vi aner konturene av «livsledelsen», eller «the management of
lives», en vidtdreven medikalisering,
for å bruke Ivan Illich uttrykk.
I en kronikk i Aftenposten i februar
(2011) pekte Per Fugelli på at han, som
pasient, erfarte at «kjeden» ikke fung
erte for ham.34 Han etterlyste ikke en
mer teknisk preget forsyningskjedeledelse, men en gammel-kunstnerisk,
personlig legeledelse. Men det han
etterlyste er hverken det arbeidsgiverne
egentlig tilstreber, eller, for den saks
skyld, leger lenger føler seg tiltrukket av.
Den utvikling vi er inne i, «overalt»,
er altså en utvikling som vil forsterke
overlegenes rolle som spesialiserte
arbeidstagere. Titelen overlege vil bli
tiltagende misvisende. En bedre titel
hadde allerede nå vært spesiallege.
Men den kan også bli avlegs før den
blir innført. Den kunnskapsutvikling
vi ovenfor har beskrevet svekker
argumentasjonen for at spesiallege
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arbeider, men også at skillet mellom
denne legen, på vei «nedover», og
«klinikkteknikerne», på vei «oppover»
blir mer og mer utydelig. Den amerikanske psykiateren Jerrold Maxmen
(1942-1992) så allerede i 1976 for seg at
legen ville forsvinne i løpet av 2020årene og bli erstattet av det vi har kalt
klinikkarbeidere, men som han kalte
«medics».35
Etter den gamle medikratiske ordningen var det legene selv som definerte
legerollene, den almene og de spesielle. De gjorde det gjennom fakulteter
de dominerte og dominerer og de
gjorde det gjennom sine
foreninger. Dette året (2011)
blir denne defineringsrollen,
hva spesiallegerollene angår,
helt overtatt av myndighetsorganer (Helsedirektoratet) i

Norge. Dermed vil også myndighetene
ha et godt utgangspunkt for etter hvert
å begynne å se på rolleutformingen for
spesialleger som et organisatorisk
virkemiddel. De vil knapt kaste seg
over oppgaven raskt, men vil etter
hvert kunne gjøre det.
I neste omgang kan turen komme til
grunnutdannelsen. Det var slik de
industrialiserende arbeidsgivere så
på den arbeidskraft de trengte, instrumentelt, altså på samme måten som de
så på maskinene: Om man skulle bruke
mennesker eller maskiner til oppgaver var et kalkulasjonsspørsmål.
Dette perspektivet kan utvides. Ettersom den industrielle logikk i stigende grad
innføres også innen de akademisk baserte tjenesteytenTegner: Tore Strand Olsen

utdannelsen skal komme på toppen av
almenlegeutdannelsen. Det blir mer og
mer naturlig å starte den første spesialiseringen allerede i grunnutdannelsen,
for eksempel midt i den. Siden kan den
så starte med én gang, og samtidig forkortes – også i forhold til dagens almenutdannelse. I dette perspektiv er den
nært forestående fjernelse av den
almendannende turnustjenesten bare
et lite skritt på veien mot legeyrkets
oppdeling. Innsnevringen av spesialitetsutdannelsene, som da ortopedien ble
en «ren» spesialitet (og ble løsrevet fra
generell kirurgi), er lignende, små skritt.
Da den vanlige industrialiseringen
kom i gang, ble treningen, eller programmeringen, av arbeiderne redusert
drastisk sammenlignet med opplæringstiden for håndverkere. Man har lenge
sagt og trodd at kunnskapsbasert praksis krevde lang utdannelse og stor frihet i yrkesutøvelsen. Det er ikke uten
videre slik: Industrien er en funksjon
av teoretisk kunnskap, og arbeideren
er et typisk eksempel på en kunnskapsarbeider, eller kunnskapsanvender.
Spesiallegen kan derfor godt etter
hvert bli en klinikkarbeider.
Kunnskapsutviklingen kan altså
gjøre det mulig ikke bare å få spesial
leger ut i praksis langt tidligere, og
billigere, men altså også å bryte opp
legeyrket som et iallfall delvis integrert
yrke. Men i den grad det skjer, og legene sendes «nedover», vil de også kunne
møtes av andre, på vei «oppover»,
nemlig teknisk-medisinsk arbeidende
sykepleiere, bioingeniører, radiografer
etc. Den utviklingen har forsåvidt
lenge vært i gang, også i Norge. I den
engelsktalende verden blir denne utviklingen nå fremmet på en stadig mer
bestemt måte; der tales om «jobb
glidning». Det går raskere å få sykepleiere «opp» enn leger «ned». Det er
også økonomisk mer fristende: Dyre
mennesker erstattes av billigere
mennesker. Samtidig vil konkurransen
drive de dyres pris nedover. I denne
sammenheng vil den aktuelle, meget
raske, vekst i legebefolkningen i stadig
flere land, spille en rolle, en pris
nedsettende rolle.
Denne utviklingen innebærer ikke
bare at overlegen blir en slags klinikk-
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de, administrerende og endog kunnskapsutviklende yrker, vil disse yrkene,
på måter som ligner på den de
vareskapende håndverksyrkene ble
utsatt for, bli mer preget av utførelse og
iverksettelse. De får et tydelig
arbeidstagerpreg. Etter hvert vil stadig
flere av dem også oppleve at en økende
andel av oppgavene vil bli overført til
maskiner og kunder (pasienter), gjerne
sammen (som selvbetjening). Det er
derfor den kjente amerikanske økonomen Paul Krugman (f. 1953) i en artikkel i The New York Times nylig (mars
2011) bemerket at «It’s no longer true
that having a college degree gurantees
that you’ll get a good job, and it’s becoming less true with each passing decade».36 Det som kan skje med ikke bare
overlegen, men legen, er uttrykk for at
den akademiske middelklasse er iferd
med å komme på defensiven. Det spesielle med det er at det er den selv som
sørger for at det går slik. Industrialiseringen av åndsarbeidet kommer innenfra, ikke utenfra, som den gjorde for
(det skapende) kroppsarbeidet. Kunnskapsutviklerne, klinikkens sivilingeniører, gjør, i samarbeid med de styrende i nstanser, ledende leger
inkludert, klinikerne til klinikkarbeidere. Slik skapes der også spenninger
mellom teoretikere og praktikere innad
i det som var en profesjon.
I dette perspektivet blir veksten i
akademikerbefolkningen generelt, og
legebefolkningen spesielt, alvorlig. I
Norge var en halv promille av befolkningen leger i 1920. Andelen var steget
til én promille i 1950 og til 3,4 promille
i 2000; i det siste tilfelle gjelder tallet
yrkesaktive leger som er 67 år eller
mindre. Nå, i 1911, er legeandelen
(yrkesaktive leger) 4,4 promille.37
Ganske snart er altså en halv prosent
av befolkningen yrkesaktive leger. Hvis
utviklingen fortsetter som nå, skal den
andelen i løpet av en drøy generasjon
tredobles. Slik vil det ikke gå, men når,
eller hvis, den industrielle revolusjon
for alvor slår inn i klinikken, vil ned
turen for legene kunne bli dramatisk.
Vi merker oss også at nedturen vil ramme
spesiallegene, altså overlegene, først.
Vi har i det ovenstående forutsatt at
klinikken vil bli mer og mer preget av
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den industrielle logikk. Den må ikke bli
det, men over lang tid nå er den blitt
det, og motkreftene er svake. Kreftene
som arbeider for en fortsatt industrialisering er sterke og blir sterkere, ettersom klinikkens eiere og ledere på den
ene siden, og klinikkens fagutviklere
på den annen side, i stigende grad
finner hverandre.
Mange vil påpeke at det er grenser
for hvor langt det lar seg gjøre å indu
strialisere klinisk virksomhet, og derfor at de perspektiver vi har tegnet, er
urealistiske. Det er også åpenbart at
det er noe annet å standardisere og
prosessorganisere undersøkelse og
behandling av syke eller skadede
mennesker enn å gjøre slikt med varefremstilling. Vi ser jo også at reparativ
virksomhet på tekniske områder er
langt mindre industrialisert enn ny
produktiv virksomhet. Dessuten, den
sykdom og de skader mennesker utsettes for, er mer varierte enn de skader
biler, husholdningsmaskiner og datamaskiner utsettes for. Ja, de menneskelige problemer kan i prinsippet sies
som regel å ha noe enestående ved seg,
både biologisk og psykologisk. De
«industrielle» råd klinikerne får av
kunnskapsutviklerne og –forvalterne
er derfor også alltid basert på statistikk;
de må, eller bør, altså anvendes med
skjønn, eller «gammeldags» (tilnærming). Man kan også legge vekt på det
forhold som kunstnerisk er så viktig,
nemlig at lege-pasient-kontakt i noen
grad er interaktiv: Industrialiseringen
vil jo omdanne samarbeidende tjenesteytelse til utvendig produksjon. Mange
pasienter, særlig selvbevisste sådanne,
reagerer negativt på å bli behandlet
slik, altså industrielt. De vil at legen
skal se mer enn deres «standardiserte»
lidelse, altså at denne lidelsen har
rammet dem som reagerende og ager
ende personer. Vi kan endelig legge til
at i et land med en liten og spredt befolkning, vil grunnlaget for å drive
særlig industrielt være lite.
Jo lenger industrialiseringen drives,
jo sterkere vil antagelig motforestillingene mot sider ved den, bli. Men skal
motforestillingene bli mer enn det, må
de omfatte konstruktive alternativer,
eller snarere tillegg, tillegg som peker i

retning av en viss medisinsk nyprofesjonalisering.
Forutsetningen for at man kan få en
slik betinget nyprofesjonalisering av
medisinen er at det faglige grunnlag
for skjønnsutøvelse i konkrete beslutnings- og handlingssituasjoner er til
stede: Det er bare slik man kan legitimere at legen kan kreve å få, og kan
gies, en viss grad av klinisk autonomi.
I den grad legen får et slikt grunnlag
for klinisk skjønnsutøvelse vil det også
styrke hans eller hennes grunnlag for å
spille en viktig rolle i den skjønnsutøv
else som legges til grunn når ramme
betingelsene for hans eller hennes
kliniske virksomhet bestemmes.
At skjønnsutøvelsen i noen grad
bringes tilbake, eller føres videre, i
klinikken, betyr også at medisinen
rehabiliteres som kunst. Skal det skje
kreves det at teorien også betoner det
kontekstuelle eller systemiske: Jo mer
man aksepterer at sykdom, og helseproblemer ellers, i noen grad må forståes også som systemisk problemer,
og derfor må behandles som sådanne,
jo mer må legen i sin praksis utøve
skjønn. I prinsippet kan man tenke seg
at et program tok «alle» hensyn, altså
at der i de kliniske retningslinjer ble
kontrollert for det meste, men i praksis
virker det i dag urealistisk: Systemer er
i sin natur åpne og dynamiske. Og noe
er det i alle tilfeller vanskelig å ta hensyn til slik, nemlig legen og pasienten
som «subjektive» personer, og som
skapere av et «subjektivt» forhold. Den
teoretiske forutsetningen for at kunsten
skal få vekstvilkår, er altså at leger
trenes opp til, og oppmuntres til, å
resonnere kontekstualiserende. Det
vil bidra til det at medisinen holdes
samlet, gjerne også gjennom en felles
praksis etter almenutdannelsen (turnustjeneste eller lignende), at spesialiser
ingen skjer innen en ramme som gjør
at dens plass i helheten betones, at der
i fagdiskusjonene på sykehus legges
vekt på å se ting mer «på tvers» og at
den integrerende medisinske tenk
ningen får større plass og høyere anseelse i den medisinske litteratur.
Skal medisinen rehabiliteres som
kunst, krever det videre at praksis forståes som noe som også må utvikles
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gjennom refleksiv praksis, altså gjennom
prøving og feiling det reflekteres over,
og ikke bare som teknisk trening. Den
store kunstneren behersker de standardiserte teknikkene, men så godt at han
eller hun kan anvende dem på en naturlig,
sikker og skreddersyende, altså «ekstrastandardisert», måte. Når man iakttar
leger i praksis, eller blir «utsatt» for dem
som pasienter, ser man som regel forholdsvis raskt at ikke alle har «grepet»
i samme grad, selv om de kanskje teknisk
«kan» like mye. I tabell 1 har vi, med
utgangspunkt i teori- og praksisdimensjonene, skjematisk illustrert hva
teknisk og industriell og kunstnerisk
(og humanistisk) medisin går ut på.
Skal medisinen rehabiliteres som
kunst, og profesjonen igjen bli mer av
en profesjon, må altså disse kunstneriske elementer i den medisinske måte
å tenke og handle på gies fornyet oppmerksomhet. Kanskje kan man si
medisinen tar et lite skritt i denne
retning når noen av de nye kunnskapsforvalterne vil bytte ut «basert» med
«informert» i uttrykket «evidensbasert
medisin»? Men fortsatt ligger der an
tagelig en erkjennelsesteoretiske slagside i forståelsen av hva som gir evidens. Kanskje er det faktisk også en
viss eminens, altså personlig dyktighet? Nå er «eminens» rangert sist som
evidensgrunnlag blant EBM-skaperne;
den skal etter hvert erstattes av en mer
virkelig evidens. David Sackett, en av
skaperne av EBM-foretagendet, skriver
imidlertid, sammen med fire andre,
allerede i 1996:

«Good doctors use both individual
clinical expertise and the best external
evidence, and neither alone is enough.
Without clinical expertise, practice risks
becoming tyrnannised by evidence, for
even excellent external evidence may
be inapplicable to or inappropriate for
an individual patient. Without current
best evidence, practice risks becoming
rapidly out of date, to the detriment of
patients».38
Men skal ikke den «eksterne evidens»
fortrenge den «interne», altså den
individuelle kliniske ekspertise, må den
få mer systematisk oppmerksomhet og
forholdet mellom de to former for
evidens må avklares.
Man kan si at utviklingen i industriell retning startet da spesiallegene
begynte løsrivelsen fra den helt systemiske medisin, altså den almene. Mange
av spesiallegenes alment orienterte
kolleger var skeptiske, men hadde lite
å stille opp med for å stanse den tunge
utviklingen kunnskapsveksten skapte.
Spesialistene kunne imidlertid berolige
de urolige for så vidt som de tok med
seg en god del av det kunstneriske inn i
spesialmedisinen. De ble like meget
medikrater som sine kolleger utenfor
murene. Men gradvis har de gitt opp
kunsten og blitt mer og mer lydige
spesialister og arbeidstagere. Skal
kunsten få en renessanse, og forsåvidt
medisinen reddes fra oppløsning, kan
det nok være at meget vil stå, eller
falle, med spesiallegene, med dem vi
ennå, om enn litt misvisende, omtaler
som overleger. •

Tabell 1: En skjematisk karakteristikk av teknisk (industriell) og kunstnerisk medisin

TEORI

PRAKSIS

Spesialiserende
Generaliserende/
			systemisk
Rent teoretisk
og eksplisitt

Teknisk/industriell
medisin

Semiteknisk
medisin

Også erfaringsbasert,
Semikunstnerisk
Kunstnerisk
taus og personlig
medisin
(humanistisk)
			 medisin
Les hele artikkelen inkludert fotnoter her:
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Fotnoter:
29	Norman Cousins (1915-1990), en amerikansk journalist, forfatter og fredsaktivist, forteller i sin bok Anatomy of an
Illness (Toronto: Bantam Books, 1981
(1979)), om et besøk hos Albert Schweitzer
i Lamberéné, Gabon. Cousins spurte
blant annet Schweitzer om hvordan og
hvorfor han samarbeidet med naturlegene
(heksedoktorene). Schweitzer svarte:
«The witch doctor succeeds for the same
reason all the rest of us succeed. Each
patient carries his own doctor inside
him. They come to us knowing that
truth. We are at our best when we give
the doctor who resides within each
patient a chance to go to work» (s. 69).
30	Kursiveringen er Oslers. Canadieren
Osler, én av «de fire store» skaperne av
den skole som fornyet amerikansk
medisin ved det forrige århundreskifte,
Johns Hopkins School of Medicine, er her
sitert etter René Dubos, «Introduction»,
i Norman Cousins, op. cit., s. 17.
31	Allerede i 1985 argumenterte John B.
McKinlay og Joan Arches for «proletariseringstesen»; kfr. deres artikkel
«Towards the Prolatarianization of
Physicians», International Journal of
Health Services, bind 15, nr. 2, s. 161-195.
32	Daniels, som også har vært og er en ivrig
og polemisk skribent, med en konservativpessimistisk snert, skriver ofte under
pseudonym, som her: Theodore Dalrymple, «Doctors are being stripped of
their autonomy – in short they are being
proletarianized», The Social Affairs Unit,
8. Mars 2007: http://www.socialaffairsunit.org.uk/blog/archives/001435.php.
33	Kfr. Sue Middleton, Jane Barnett og
David Reeves, «What is an integrated
care pathway?», Hayward Medical
Communications, 3, nr. 3, 2001: http://
www.medicine.ox.ac.uk/bandolier/
painres/download/whatis/
What_is_an_ICP.pdf
34	Per Fugelli, «Engangsleger», Aftenposten,
kronikk, 3. februar 2011, s. 4.
35	Jerrold Maxmen, The Post-Physician
Era: Medicine in the Twenty-First
Centruy, New York: Wiley, 1976.
36	Paul Krugman, «Degrees and Dolars»,
New York Times. 6. Mars 2011. Utgangspunktet for Krugmans artikkel var en
tale president Barack Obama nylig holdt
og hvor han sa det «alle vet», nemlig at
«If we want more good news on the jobs
front then we’ve got to make more investments in education». Professor
Krugman starter sin kommentar slik:
«But what everyone knows is wrong».
37	Den norske legeforening, historisk statistikk: http://www.legeforeningen.no/
id/1458.
38	David L. Sackett, William M. C. Rosenberg, J. A. Muir Gray, R. Brian Haynes og
W. Scott Richardson, «Evidence based
medicine: what it is and what it isn’t»,
British Medical Journal, bind 312, 1996,
s. 71 (leder).
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OVERLEGENS Perspektivmelding

››

Av Arne Laudal Refsum,
overlege, medlem av redaksjonskomitéen

Bakgrunn: I denne utgaven av bladet
har vi artikler om overlegenes arbeidsforhold og helse, og vi har en artikkel
av Legeforeningens statistikksjef
Taraldset. Vi har mange hilsninger fra
minister, president, partirepresentanter
og artikkel om tillitsledelse. Vi har oppdatert milepæler for foreningen, og jeg
prøver her å se om man kan skimte en
rød tråd i utviklingen og hva dette
betyr for fremtiden, som er preget av
langt flere leger, kjønnsbalanse i snart
alle spesialitetene, kortere arbeidstid
og en endret holdning til legerollen.
Legerollen, hvordan legeyrket utøves,
har vært et sentralt fokus for dette
bladet hele tiden. Rammebetingelsene
endres, og med dem, så endrer vi hvordan vi jobber. Her kan man se på IKTsystemer. Noen av oss er så gamle at
vi husker den evige jakten på papirjournalen, en ofte uorganisert bunke
løsark, som var bortgjemt på et eller
annet kontor, mens den nå bare er et
par tastetrykk unna. Fremskritt, men
også den faren at du som lege ser mer
inn i PC-skjermen enn du snakker med
pasienten. Følgene er at merkantile
tjenester, et nyord for legesekretærer,
er blitt borte, og legene bruker enda
mer tid lenket til datamaskinen, og
mindre på pasientrettet arbeid.
Legekårsundersøkelsen har
fulgt en kohort leger fra 1994. I 2000
rapporterte overlegene en ukearbeidstid på 44,6, stigende til 45,2 i 2010 og
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46,5 i 2019. For LIS-legene er også
arbeidstiden stabilt høy, men her må
man huske at alle timer på natt nå er
aktive, og at det er satt av 4 timer pr
uke til faglig fordypning. I tilsvarende
undersøkelse i 2010 brukte overlegene
3,1 time pr uke til faglig fordypning, i
fritiden.
Det er blitt langt flere kvinner også
blant overlegene. Det er nå 45,7 % av
Ofs medlemmer som er kvinner.
I 20 av 30 hovedspesialiteter er det
nå flere kvinner enn menn. Andelen
kvinner er nær 50% i alle alders
kohortene annet enn medlemmer
over 60 år. Legene har fortsatt lavt
sykefravær, men det er stigende, blant
både menn og kvinner. Det er viktig
å se at de endringene legerollen gjennomgår nå, ikke er knyttet til mann/
kvinne diskusjonen, men er allmenne
trekk for hele legepopulasjonen.
Legeforeningen gjennomførte tidens
lengste legestreik i Spekterområdet i
2016. Dette var for å sikre rullerende
tjenesteplaner, og på den måten unngå
rovdrift, spesielt i ferieavviklingen.
Vi ser at fastlegene har samme problematikk i forhold til sine kommuner. De
har arbeidstid på over 50 timer pr uke,
og så kommer legevakt i tillegg. Nå vil
de ikke mer, og hele fastlegeordningen
knaker i sammenføyningene. Under
koronapandemien har vi sett det
samme fra kommuneoverlegene.
Her tror jeg artikkelen vi hadde her i
bladet 1-2019, «Å være lege, eller jobbe

som lege» oppsummerer en trend som
har utviklet seg over lang, lang tid.
Ser man på «Milepæler for Norsk overlegeforening forrest i bladet, vil jeg
trekke frem noen punkter. I 1990 ble
delt ledelse innført, legene mistet sin
enerett på å lede sykehusene. I 1992
kom overtidsbetaling, også legene var i
ferd med å bli tariffstyrte arbeidstagere.
Dette ble ytterligere forsterket etter
1996 oppgjøret, et grasrotopprør ledet
an av Ylf. Selv om det var de yngre
legene som aksjonerte, fikk dette stor
betydning også for overlegene. Det ble
nå for første gang opp til den enkelte
lege å velge å jobbe mer enn 38 timer
pr uke, før måtte man akseptere å
jobbe så mye som arbeidsgiver for
langte, ofte langt over 50 timer pr uke,
og vakt i tillegg.
Den statlige overtagelsen av sykehusene i 2002 har medført et langt
større fokus på økonomistyring, aktivitet
og produksjon. En samtidig innføring
av NPM som styringsideologi har
endret sykehusene til rene industrielle
produksjonsbedrifter, og den faglige
autonomien har jevnt og trutt blitt
redusert. Det er ikke all selvbestemmelse som det er et tap at har blitt
borte, pasientene er nok ofte tjent med
at man følger vitenskapelig kunnskap
om hvilken behandling som er best,
men samtidig forsvant muligheten til å
påvirke egen arbeidsdag og arbeidsoppgaver. Overgangen fra autonome
kompetansemedarbeidere til tariff
regulerte arbeidstagere akselererte.

Foto: Sturlason

Regjeringen har lagt frem sin perspektivmelding, hvor den trekker opp
utfordringene de nærmeste 40 årene. Det er en meget utfordrende øvelse,
og den er ikke mulig uten også å skue bakover. Hvor var vi, hvor er vi, hvordan
kom vi hit, og hvor skal vi? Bakgrunnen for denne artikkelen er en diskusjon
i redaksjonskomitéen, hvor redaktøren og undertegnede fikk merkelappen
«Gamle gubber», sikkert fortjent. Her skal jeg prøve å trekke opp
perspektivene for overlegene fremover, om enn ikke 40 år.
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Systemeierne, dvs kommuner, helseforetak og departement må innstille
seg på at denne utviklingen vil fortsette.
Rammene rundt arbeidssituasjonen
vår, med høyt produksjonspress, lite
autonomi, styrkede pasientrettigheter
(det er bra, misforstå ikke) og frykt for
tilsynssaker gjør at samtidighetskonflikter ikke lenger kommer til å være
akseptabelt. Det betyr at visitt og vakt,
eller vakt og poliklinikk samtidig ikke
vil være akseptabelt eller vanlig i
fremtiden.
Den nye spesialistutdanningen
for LIS vil kreve mye av overlegene,
noe det ikke er tatt hensyn til ved innføringen av reformen. Fokus for LIS
flyttes fra å lære ved å jobbe og på den
måten få stor og variert erfaring (det
var dette som var bakgrunnen for at
gamle gubber påstanden nevnt øverst
ble fremsatt) til å ha en planmessig og
forutsigbar progresjon, mens overlegene
skal stå for volumet av arbeidsinnsats.
Videre krever denne reformen betydelig
omfang av veiledning fra overlegenes
side, og læringsmålene skal fortløpende
evalueres av veiledende overlege. Dette
kommer de nye generasjonene av overleger til å forlange avsatt tid til, det er
ikke noe vi bare gjør innimellom. Videre
er det ingen grunn til at overleger ikke
skal ha avsatt tid til fortløpende faglig
fordypning, utarbeiding av intern
undervisning og foredrag i sine arbeidsplaner på samme måte som de yngre
kollegaene.

vist at det er en trend i tiden at man tar
ut noe av velstandsøkningen i kortere
arbeidstid og mer fritid. 33% av både
mannlige og kvinnelige LIS-leger oppgir mye eller svært mye jobb-hjemstress, dvs at de føler seg stresset i
presset mellom å ivareta forpliktelser
både hjemme og på jobb. Dette må vi

overleger ta inn over oss, samtidig som
vi må forholde oss til at også mer enn
20% av overlegene også føler på dette
stresset. Det er ikke uten grunn at
Legeforeningens ressurssenter på Villa
Sana merker økt pågang, eller at det er
etablert et behandlingstilbud for leger
med rusproblemer. •

Alt var ikke bedre før, og det nytter
ikke fortape seg i fortidens autonome
frie legerolle. Med den fulgte svært
lange arbeidsuker, ikke avgrensbart
totalansvar, Me Too # og engangsleger.
(Per Fugelli) Statistisk Sentralbyrå har
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økt risiko for tromboemboliske bivirkninger. Forsiktighet må utvises ved forhøyet
kardiovaskulær risiko, inkl. kjent koronarsykdom. Behandlingsavbrudd bør vurderes
ved tegn eller symptomer på akutt myokardiskemi. Aneurismer og arteriedisseksjoner:
VEGF-hemmere kan fremme dannelsen av aneurismer og/eller arteriedisseksjoner
hos pasienter med eller uten hypertensjon. Før oppstart må denne risikoen vurderes
nøye hos pasienter med risikofaktorer som hypertensjon eller aneurisme i anamnesen.
Gastrointestinal perforasjon og iskemisk kolitt: Kan gi økt risiko for gastrointestinal
perforasjon. Behandling bør seponeres permanent ved utvikling av gastrointestinal
perforasjon eller iskemisk kolitt. Tilfeller, inkl. fatale, er rapportert. Særlig forsiktighet
ved tidligere abdominalkirurgi, tidligere magesår, divertikulær sykdom, eller ved samtidig bruk av kortikosteroider og NSAID. Ved fullstendig tilbakegang av iskemisk kolitt
kan behandling unntaksvis gjenopptas etter nøye vurdering. Hypertensjon: Kan øke
blodtrykket. Blodtrykk skal måles jevnlig og som klinisk indisert. Pulmonal hypertensjon: Bør ikke brukes ved alvorlig pulmonal hypertensjon. Nøye overvåkning anbefales
ved mild til moderat pulmonal hypertensjon. Sårtilheling: Kan svekke sårtilheling. Ved
perioperativt avbrudd kan behandling gjenopptas etter klinisk vurdering av adekvat
sårtilheling. Pirfenidon: Ved samtidig administrering kan bivirkninger som ved hvert
av legemidlene forventes. Soya: Inneholder soya. Peanøttallergikere kan ha økt risiko
for alvorlige allergiske reaksjoner på soyapreparater. Interaksjoner: For utfyllende
informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se L01X E31. Nintedanib
er et P-gp-substrat. Samtidig bruk av potente P-gp-hemmere kan øke nintedanibeksponeringen. Pasienten bør overvåkes nøye, og behandling av bivirkninger kan kreve
avbrudd, dosereduksjon eller seponering av nintedanib. Potente P-gp-induktorer kan
redusere nintedanibeksponeringen. Valg av alternativt legemiddel med ingen eller
minimale P-gp-induserende egenskaper, bør overveies. Graviditet, amming og fertilitet:
Graviditet: Kan gi fosterskade. Dyrestudier har vist reproduksjonstoksisitet. Data fra
gravide mangler. Graviditetstest skal utføres før behandling og etter behov under behandling. Skal ikke brukes under graviditet. Sikker prevensjon bør brukes ved oppstart,

under behandling og i minst 3 måneder etter siste dose. Kvinner som tar p-piller og
opplever oppkast og/eller diaré eller andre tilstander som påvirker absorpsjonen, bør
rådes til å bruke svært effektivt alternativt prevensjonsmiddel. Amming: Små mengder
utskilles i melk hos rotter. Risiko for diende spedbarn kan ikke utelukkes, og amming
skal frarådes.Fertilitet: Ingen tegn på nedsatt mannlig fertilitet basert på prekliniske
data. Ingen data for effekt på kvinnelig fertilitet. Bivirkninger: Frekvensintervaller angis
som følger: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000
til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000), ukjent frekvens
(kan ikke anslås ut i fra tilgjengelige data).
Organklasse

Bivirkning

Blod/lymfe
Mindre vanlige

Trombocytopeni

Gastrointestinale
Svært vanlige

Abdominalsmerte, diaré, kvalme

Vanlig

Oppkast

Mindre vanlige

Kolitt, pankreatitt

Hjerte
Mindre vanlig

Hjerteinfarkt

Hud
Vanlig

Utslett

Mindre vanlige

Alopesi, kløe

Kar
Vanlig

Blødning

Mindre vanlige

Hypertensjon

Ukjent frekvens

Aneurisme,
arteriedisseksjon

Lever/galle
Vanlig
Mindre vanlige

Økt ALAT, ASAT og γ-GT
Hyperbilirubinemi, legemiddelindusert
leverskade, økt ALP

Nevrologiske
Vanlige

Hodepine

Nyre/urinveier
Ukjent frekvens

Nyresvikt

Stoffskifte/
ernæring
Vanlige

Redusert appetitt, redusert vekt
Dehydrering

Mindre vanlige
Undersøkelser
Svært vanlige

Økte leverenzymer

Overdosering/Forgiftning: Symptomer: Økte leverenzymer og gastrointestinale
symptomer. Behandling: Behandling bør avbrytes, og støttebehandling igangsettes
ved behov. Ofev, KAPSLER, myke: Styrke: 100mg, Pakning varenr.: 60stk (bilister)
197927. Pris (kr): 15903,90,-. Styrke: 150mg, Pakning varenr.: 60stk (bilister) 484271.
Pris (kr): 28435,60,-.
H-resept: L01X E31_1 Nintedanib
Refusjonsberettiget bruk: Rekvirering skal gjøres i tråd med nasjonale handlingsprogrammer for kreft og føringer fra RHF/LIS spesialistgruppe. Per 01.02.2021 er det
kun IPF som er på H-resept. Beslutning fra Beslutningsforum avventes i forbindelse
metodevarselet Nintedanib (Ofev) til behandling av progressiv kronisk fibroserende
interstitiell lungesykdom. Vilkår: 216 Refusjon ytes kun etter resept fra sykehuslege eller
avtalespesialist.
Sist endret: 02.02.2021.
Basert på SPC godkjent av SLV/EMA: 07.01.2021.

IPF210302-100999

Boehringer Ingelheim har utarbeidet oppslagsbøker
og nyttige verktøy om Idiopatisk lungefibrose, IPF:

IPF - VEILEDER FOR
BEHANDLINGSTEAMET
OG PASIENTER
Veilederen er laget sammen med ekspertene innen feltet og gir en oversikt over Idiopatisk
lungefibrose (IPF), diagnostisering, helhetlig oppfølging og hvordan leve med sykdommen. I
tillegg omfatter boken oppfølging av behandling med OFEV og hvordan håndtere bivirkninger.
For pasienter som er diagnostiserte med IPF har vi utarbeidet en oppslagsbok for å leve best
med sykdommen.

WEBMØTE Som helsepersonell tilbyr vi deg veiledning og opplæring via webmøte.
Meld din interesse, så kontakter vi deg og lager en avtale etter ønske.

1. Oppslagsbok IPF
- Veileder for
behandlingsteamet

2. IPF pasienthåndbok
- Veileder for pasienter

3. Imaging Atlas of Interstitial Lung Diseases
Radiologi er viktig for å diagnostisere interstitielle
lungesykdommer (ILD) og Boehringer Ingelheim har
i samarbeid med radiologer og lungeleger laget et
Imaging Atlas of Interstitial Lung Diseases.

Gå inn på ofev.no
for å bestille eller avtale møte

Ofev® er indisert til behandling av idiopatisk lungefibrose (IPF) hos voksne. Behandling skal initieres av lege med erfaring innen
diagnostisering og behandling av IPF. Følg viktige og fullstendige forsiktighetsregler og kontraindikasjoner i SPC. Svært vanlige
bivirkninger er diaré, kvalme, abdominalsmerter og økte leverenzymer. Følg nøye med på leververdiene ved oppstart. Første tegn på
diaré bør behandles med hydrering og antidiarroika, som loperamid. Støttebehandling med antiemetika bør gis ved kvalme og oppkast.
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Tid for det
utadvendte digitale sykehus
100 utvalgte pasientmøter på video tilsvarte én reise rundt
jorda ved fysisk oppmøte. Å satse på digitale helsetjenester
er det viktigste vi gjør for å møte framtida.

Per Olav Østbyhaug, Direktør for eHelse St. Olavs hospital og
››JarlAv Reitan,
Innovasjonsrådgiver/tjenestedesigner St. Olavs hospital

D

et siste året har vært annerledes
for de fleste av oss. Naturlig nok
også innen sykehussektoren. Aktivitet
som ikke haster, omgjøres for å gi rom
for kriseberedskap. Men ikke alt trenger
å vente. I 2020 hadde St. Olavs hospital
200 ganger så mange pasientmøter på
video sammenlignet med før pandemien.
40 000 videokonsultasjoner er gjennomført, og alle klinikker ved sykehuset er
i gang. Aller størst er bruken innen
psykisk helse.

Det utadvendte sykehus

Det utadvendte og digitale sykehus
handler om mer enn videokonsultasjoner
for de som bor langt unna sykehuset.
Innen rusbehandlingen tilbys digitale
selvrapporteringsverktøy, med formål
om å redusere antall personer som
faller ut av behandlingen. Innen psykiatrien tilbys terapeutveiledet internettbehandling for personer med panikkangst, depresjon og sosial fobi. En
behandling som viser seg å gi like stor
effekt som tradisjonell behandling. I
tillegg er det også bruk av medisinske
sensorer i hjemmet, som kommuniserer
faresignaler tilbake til sykehuset. Da
kan man forebygge i stedet for å behandle. Og barn med kreft tilbys
avansert hjemmebehandling, hvor
sykehuset oppsøker pasienten for å gi
behandling, i stedet for at familien må
reise.
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Vi blir flere

Behov, forventninger og muligheter
for nye tilbud i helsetjenesten vil øke
i årene som kommer. Om vi ikke gjør
endringer i måten vi jobber på, vil
behovene etter all sannsynlighet overstige våre muligheter til å øke tilbudet.
Trøndelag opplever vekst både i til
flytning og i gjennomsnittlig levealder,
og det utfordrer de offentlige helse
tjenestene.
I år 2000 var gjennomsnittlig liggetid på sykehus 6 døgn. 20 år senere er
snittet nede på 4 døgn. Samtidig er
antall dagbehandlinger i samme periode
mer enn fordoblet. Med andre ord, vi
ligger kortere på sykehuset, men reiser
dobbelt så ofte. Bare ved St. Olav gjennomføres nær 700 000 dagbehand
linger årlig. Fram mot 2035 anslås
det ytterligere 60 prosent økning i
antall dagbehandlinger. Det er tid
for helsehjelp på nye måter.
Bedre, raskere og billigere

Vi jobber stadig med å finne nye veier
hvor vi kan yte helsehjelp bedre, raskere
og billigere. Samtidig er vi klar over at
veksten ikke er en høststorm vi kan ri
av, men noe som vil vare. Sykehuset
har derfor et stort fokus på å tenke
nytt. Innovasjon er nøkkelen, og i
det ligger vel så mye tjeneste som ny
teknologi.
I Helse Midt-Norge har vi gjort et
bevisst valg om å bruke et gammelt

verktøy for gjennomføring av videokonsultasjoner med pasienter. Et kjent
verktøy, uten nye installasjoner, lange
anbudsprosesser, nye passord eller nye
metoder som må læres. Vi har jobbet
aktivt i et regionalt samarbeid i Midt,
for å tilpasse verktøyet best mulig.
Mange små innovasjoner måtte på
plass for å få det til å fungere.
Fra ord til handling

Greie verktøy og gode beskrivelser er
ikke nok, hvis ikke brukeren ser verdien.
En slik satsing må forankres hos ledere,
det må være tydelig at dette er en
ønsket retning. Ved å velge å satse, må
man også være bevisst at kvaliteten på
helsetjenesten kommer først. Viktig
heten av kunnskap om effekt for pasientgruppen er avgjørende. Det får vi
fra forskning og egne kvalitetsstudier.
Travle klinikere trenger også enkle og
gode beskrivelser om hvordan de går
fram. Ved St. Olav har vi utviklet en
videoressursside, nesten som en kokebok, hvor all informasjon finnes visuelt
enkelt. I løpet av året har den hatt
nærmere 15 000 klikk. Kunnskap gir
trygghet i gjennomføring.
Og det virker…..!

I praksis ble 23 prosent av alle planlagte
polikliniske konsultasjoner på St. Olav
i 2020 gjennomført utadvendt eller
virtuelt. Pasientene som har deltatt i
virtuelle møter er fornøyde. I tillegg
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slipper man å reise. Et utvalg av 100
pasienter som ble fulgt opp på video
i 2019, viste en reell besparelse på til
sammen 40 000 km. Det er én gang
rundt jorda, bare for 100 pasientmøter.
Med videokonsultasjoner blir sykehuset både mer fleksibelt og kan ha
en hyppigere pasientkontakt.
Hvordan ser
framtidas helsetjeneste ut?

Vi slår fast at framtidas helsetjeneste
kommer til å bli mer digital både foran
og bak sceneteppet. Og en viktig komponent i framtidas helsetjeneste i Midt,
er Helseplattformen. Den skal gi oss
muligheten til at fastlegen, hjemme
tjenesten og spesialisten kan se de
samme relevante dataene, i tillegg til å
samhandle med brukeren. Det at inn-

«Vi slår fast at framtidas helsetjeneste kommer
til å bli mer digital både foran og bak sceneteppet.
Og en viktig komponent i framtidas
helsetjeneste i Midt, er Helseplattformen»

byggerne kan få tilgang til sine egne
data, bestille timer digitalt og gjennomføre videomøter med behandleren,
er innovativt og helt i tråd med samfunnsutviklingen.
Bruk av digitale verktøy reduserer
antall reiser for pasienter, og gir mennesker bedre muligheter til selv å
mestre eget liv og helse. Det gir også

en bedre ressursbruk i helsesektoren.
Derfor er digitale helsetjenester løftet
som et av de viktigste satsingsområd
ene for å møte framtida på St. Olavs
hospital. •
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Tanker om digitale løsninger
for konsultasjoner
Pasientens helsetjeneste, sier Høie. Det er et selvsagt og godt utgangspunkt
for utvikling både av eksisterende og nye helsetjenester.

›› Av Bjørn Magne Jåtun, barnelege, Ålesund sykehus
Perspektiver om konsultasjoner

Å møte pasienten på deres premisser
og ut fra deres behov. Helsetjenester
kan ytes på mange måter, men utgangspunktet vil alltid være et møte mellom
pasienten og behandleren, et møte
mellom to mennesker. Digitale konsultasjoner er en relativt ny arena for et
møte mellom pasienten og behandleren,
og jeg vil i denne artikkelen belyse
noen erfaringer og tanker om digitale
konsultasjoner. Dette er ingen vitenskapelig artikkel, så jeg tillater meg å
være fri i forhold til å reflektere uten
å dokumentere.
Bakgrunn og definisjon

En digital konsultasjon er en konsultasjon som gjennomføres enten pr telefon
eller pr videotjeneste. Innholdet og
gjennomføringen av en digital konsultasjon er i hovedsak lik det som foregår
med et fysisk møte, men som jeg vil
komme tilbake til med noen ulikheter
vi må være oss bevisste.
Helse Møre og Romsdal har siden
høsten 2019 tatt i bruk digitale konsultasjoner, og var ved pandemiens start
i begynnelsen av 2020 godt forberedt
for å flytte konsultasjonene over fra
et frammøte basert opplegg til videokonsultasjon eller telefonkonsultasjon.
Selv om video- og telefonkonsultasjon
i seg selv er to tilnærmet likeverdige
metoder, favoriserte i starten finansieringssystemet en videobasert konsultasjon som gav ordinær refusjon i motsetning til telefonkonsultasjoner som
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gav en betydelig lavere refusjon. I
etterkant har denne ulike refusjonsordningen blitt opphevet til fordel
for vanlig konsultasjonstakst.
Om konsultasjoner

Det er ikke min ambisjon å ha noen
stor utgreiing her om konsultasjoner
og konsultasjonsteorier. Malterud og
Stensland har skrevet en fin oversikt
over konsultasjonsmodeller som er
publisert på hjemmesiden til Norsk
forening for allmennmedisin (Konsultasjonsmodeller). I stor grad er modellene
overførbare til spesialisthelsetjenesten,
selv om bestillingen ofte (men ikke
alltid) er mer avklart når pasienten
kommer til spesialisthelsetjenesten.
Fra legens side er det «sykdommen»
eller helseplagen som er hovedfokuset,
og hva som er faglig «riktig» behandling. Det er nok også pasientene enige
i, men de har gjerne sin egen saksliste
eller agenda som de har behov for å
drøfte. Og det er ikke alltid at problemstillingen er så tydelig som man først
trodde, og sondering av pasientens liv
kan være avgjørende. Eksempel på det
er vold i nære relasjoner hvor pasienten
ikke alltid tør eller vil fortelle uten at
han/hun spørres direkte. Og hodepinen
eller magesmertene kan skyldes stor
psykisk belastning, stress, bekymringer
for barn, foreldre, andre pårørende
mm.
Det handler derfor om mer enn det
rent medisinsk-faglige innholdet i en
konsultasjon. Pasienten ønsker å bli

møtt som og sett som et menneske,
både for den tilstanden som er årsaken
til konsultasjon men også for hvem den
personen er. Å komme inn på de vansker
som kan være årsak til helseplagene,
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forutsetter at pasienten har en relasjon
og tillit til legen basert både på de
generelle forventningene vi alle har til
legen vår og erfaringer fra de faktiske
møtene med legen.
I Barne- og ungdomsmedisinen er
det et naturlig og viktig perspektiv å se
«pasienten» ikke bare som barnet/den
unge (indekspasienten), men som et
medlem i en familie hvor også foreldr
ene og andre nære familiemedlemmer
har behov som må dekkes. Uro og bekymringer hos foreldre er ikke alltid
proporsjonal med sykdommens alvorlighetsgrad, men vil likevel trenge å bli
adressert for å kunne oppnå en felles
forståelse om tilstanden og v idere
behandlingsforløp.
Grunnlaget for en god relasjon
mellom pasient og lege er tillit og felles
forståelse. Tillit er ikke en gitt enhet,
og er ikke noe som kan manes frem når
det trengs. Tillit er noe vi må gjøre oss

fortjent til, en forventning om at vi
kan gi pasienten den hjelpen han eller
hun trenger både for sykdom og for
de vansker som sykdom kan medføre.
Relasjoner bygges i møter mellom
mennesker, og det fysiske møtet vil
jeg postulere har klare fordeler når
relasjoner skal bygges.
Bruk av videokonsultasjoner

Både i forkant av pandemien, men ikke
minst i tiden etter pandemiutbruddet,
har bruken av digitale konsultasjoner
økt i stor grad over hele landet både
innen spesialisthelsetjenesten og i
primærhelsetjenesten. Dette gjelder
også for Helse Møre og Romsdal. Det
har muliggjort oppfølging av pasienter
hvor frammøte-konsultasjoner vanskelig
kunne gjennomføres av smittevernhensyn.
Min erfaring fra det siste året med
video- og telefonkonsultasjoner er

blandete, men i stor grad er det et godt
supplement til tidligere oppmøtebaserte
konsultasjoner.
Tidsbruk og ressursbruk
Redusert reisetid

I Møre og Romsdal er det for mange
store geografiske avstander med fjordkryssinger som gjør reisen frem og
tilbake til sykehus relativt tidskrevende.
Det er landbasert reise da avstandene
er for korte til flyreiser. Selv om det er
4 sykehus i Møre og Romsdal, kan
fordelingen av kompetanse være ulik
fra et sykehus til et annet og for noen
tilstander sitter spesialisten på «feil»
side av fylket.
Videokonsultasjoner kan derfor
spare pasientene for mye reisetid, det
sparer helseforetaket for store reiseutgifter, og det er samfunnsøkonomisk
nyttig for arbeidslivet ved å redusere
fravær fra arbeidet. For skolebarn og –
Foto: Kommunikasjonsavdelingen, Helse Møre og Romsdal
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ungdom er det viktig å unngå fravær
både fra skole og fritidsaktiviteter.
Flere som kan delta

Ved innkalling til videokonsultasjon
kan man også invitere andre enn pasienten dersom det er nødvendig. For barn
og ungdom er det oftest naturlig at en
eller begge foreldrene deltar i konsultasjonen. Noen ganger kan også andre
behandlere som f.eks fastlege eller annet
helsepersonell kobles til den samme
konsultasjonen. Slik kan samarbeidet
mellom ulike grener av helsetjenesten
forbedres i stor grad, og det effektiviserer
tidsbruken for samarbeidsmøter.
I den grad videokonsultasjon ikke
forringer kvaliteten på behandlingen
er det en god løsning med videokonsultasjoner, evt alternerende med
oppmøtebaserte konsultasjoner.

«Det er viktig at videokonsultasjon blir et tilbud
til pasientene, men vi må være lydhøre for
deres ønsker om å få møte opp fysisk»
tasjoner med fysisk oppmøte til tross
for nevnte tekniske utfordringer. En
grunn er nok seleksjon av konsultasjon
om hva som egner seg og kan tas på
Skype, men ikke alltid er det grunnen.
Andre grunner kan være at man slipper
tidsbruken med å hente pasienten inn
på kontoret, og den rituelle velkomsten
med å la de ta av seg jakke og sette seg
ned og vanlige velkomsthilsener som
gjøres på en konsultasjon. Avslutningen
er tilsvarende forkortet med kortere
avskjedsrituale enn ved fysiske konsultasjoner.

Praktisk gjennomføring

Selve gjennomføringen av en videokonsultasjon vil være avhengig av de
tekniske løsningene som er valgt. I
Helse Møre og Romsdal benyttes pr i
dag Skype for Business til videokonsultasjoner. Det krever at pasienten installerer dette som en app på sin mobil
telefon eller PC.
Erfaringene er at det som oftest
fungerer, men det skjer ofte nok ganger
til at det skaper forsinkelse i konsultasjonen og frustrasjon for både pasient
og behandler. Det kan være selve oppkoblingen som ikke går, det kan være
flimrende bilde pga dårlig nett, lydkvaliteten kan være dårlig og noen ganger
konverteres konsultasjonen til en telefonkonsultasjon med eller uten bilde
fra Skype-oppkoblingen. Heldigvis
fungerer det oftest såpass bra at undertegnede ikke har mistet motivasjonen
for å bruke systemet.
Tidsbruk pr konsultasjon

Som ved alle konsultasjoner er det
viktig å være pasientorientert og høre
hva pasienten eller foreldrene ønsker
å diskutere av utfordringer. Dernest
kommer mine prioriteringer om hva
jeg behøver å vite for å kunne gi riktig
behandling.
En del videokonsultasjoner erfarer
jeg er raskere gjennomført enn konsul44 OVERLEGEN 1-2021

Frivillighet

Bruk av video- eller telefonkonsultasjon må være frivillig for pasienten.
Det skal være et tilbud som pasienten
opplever er trygt og godt å bruke, som
gir dem den helsegevinsten de ønsker
fra konsultasjonen og som sparer pasienten for potensielt stressende og
lange reiser. I en pandemi-situasjon
kan det noen ganger være riktig å
enten tilby pasienten videokonsultasjon, eller å utsette konsultasjonen til
smittesituasjonen gjør det forsvarlig
å avholde fysiske konsultasjoner.
Noen pasienter har fortalt meg at
de opplever det beklemmende å sitte
foran et kamera og snakke med legen.
Noen opplever at situasjonen blir for
upersonlig, og ønsker heller å få komme
til en fysisk konsultasjon. Det er derfor
viktig at videokonsultasjon blir et tilbud til pasientene, men vi må være
lydhøre for deres ønsker om å få møte
opp fysisk.
Hva er det vi kan vi
miste ved en videokonsultasjon?

Som jeg innledet denne artikkelen
med, er alle konsultasjoner et møte
mellom mennesker. Ved et fysisk møte
er det ikke bare ordene vi hører som
formidler et budskap, men det er også
de usagte ordene og de ikke-verbale

uttrykkene som sier noe om pasientens
tilstand. I denne sammenheng er pasienten mer enn personen med sykdommen, men den familien som pasienten
er en del av. Hvordan de pårørende har
det kan også være viktig for å kunne
hjelpe den som har sykdommen.
Min opplevelse er at det er vanskeligere under en videokonsultasjon å bygge
relasjoner og ikke minst skape rom og
muligheter for å ta opp andre sider av
livet til pasienten som kan ha stor innvirkning på hvordan sykdommen
mestres. Vi mister noe av det non-
verbale språket som kommunikasjonsmiddel ved videokonsultasjon fordi vi
ikke er i samme rom.
Jeg ser ikke bort fra at noen pasienter
kan oppleve det annerledes enn det jeg
beskriver her, og at de tvert imot opplever at videokonsultasjon kan gi dem
en betryggende avstand til behandleren.
At det kan være lettere å åpne seg opp
for noen som man har større distanse
til enn ved et fysisk møte. Den digitale
legen kan bli en avatar som virker mer
anonym og derfor mindre farlig for
pasienten å snakke med. Her igjen er
det viktigere at pasienten får velge selv
hvilken type konsultasjon de ønsker
seg, enn at det skal være en forventning om at flest mulig skal velge
videokonsultasjon.
Oppsummering

Videokonsultasjoner som teknisk
virker sømløse og enkle å bruke, og
som blir brukt på riktig måte er et
åpenbart godt alternativ til fysiske
konsultasjoner med mange potensielle
gevinster ved seg. Men i jakten på
effektivisering og kostnadsbesparelser
skal vi ikke glemme at konsultasjonene
først og fremst er et møtepunkt mellom
mennesker hvor tanker og følelser
uttrykkes på flere måter enn bare med
ord. Pasienten skal få velge. Det er
pasientens helsetjeneste. •

Entyvio® (vedolizumab) er indisert til behandling av voksne med
moderat til alvorlig aktiv ulcerøs kolitt eller moderat til alvorlig
aktiv Crohns sykdom som har hatt utilstrekkelig respons, mistet
respons eller som var intolerante overfor konvensjonell behandling
eller en TNFα‑antagonist.1
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MÅLET ER SIKKERHET4
Entyvio er den eneste godkjente
biologiske behandlingen som kan
tilby en fleksibel administrasjonsform
basert på pasientenes behov med
både intravenøs og subkutan
vedlikeholdsbehandling.1
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UTVALGT PRODUKT- OG SIKKERHETSINFORMASJON
Entyvio (vedolizumab)
Injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn/sprøyte 108 mg. Pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning 300 mg
Sikkerhetsinformasjon:
• Overfølsomhet overfor virkestoffet eller noen av hjelpestoffene. Aktive alvorlige infeksjoner som tuberkulose, sepsis, cytomegalovirus, listeriose og opportunistiske infeksjoner
som progressiv multifokal leukoencefalopati (PML).
• Intravenøs vedolizumab skal kun administreres av helsepersonell med tilgang på utstyr for å handtere akutte overfølsomhetsreaksjoner inklusiv anafylaksi, hvis de oppstår.
• Levende vaksiner, særlig levende orale vaksiner, skal brukes med forsiktighet samtidig med vedolizumab.
• Bruk under graviditet bør unngås, med mindre nytten klart oppveier potensiell risiko for mor og foster.
• Hyppigst rapporterte bivirkninger: Infeksjoner (som nasofaryngitt, øvre luftveisinfeksjon, bronkitt, influensa og sinusitt), hodepine, kvalme, feber, fatigue, hoste, artralgi og
reaksjoner på injeksjonsstedet (s.c. administrasjon).
• Alvorlige bivirkninger: Allergiske reaksjoner (<1/100) og infeksjoner (<1/10).
Dosering: I.v. (300mg). Ulcerøs kolitt: Voksne: 300 mg ved uke 0, 2 og 6, deretter hver 8. uke. Behandlingen bør avsluttes hos pasienter uten tegn til terapeutisk nytte innen
uke 10. Noen pasienter med redusert respons kan ha nytte av en økning i doseringsfrekvens til 300 mg hver 4. uke. Crohns sykdom: Voksne: 300 mg ved uke 0, 2 og 6, deretter
hver 8. uke. Pasienter uten respons kan ha nytte av en dose ved uke 10. Fortsett behandling hver 8. uke fra uke 14 hos responderende pasienter. Noen pasienter med redusert
respons kan ha nytte av økt doseringsfrekvens til 300 mg hver 4. uke. S.c. (108 mg): Etter god opplæring i s.c. injeksjonsteknikk kan en pasient eller omsorgsperson injisere s.c. hvis
dette er hensiktsmessig. Ulcerøs kolitt og Crohns sykdom: Anbefalt dose er 108 mg administrert som s.c. injeksjon annenhver uke etter en induksjon på minst to intravenøse
infusjoner. Den første s.c. dosen skal gis i stedet for neste planlagte i.v. dose og deretter annenhver uke. Pakninger, priser og refusjon: 20 ml (hettegl.) kr. 24854,40. H‑resept.
Ferdigfylt sprøyte kr. 7274,90. Ferdigfylt penn kr. 7274,90. H‑resept. Besluttet innført av Beslutningsforum 15.12.2014. Inngår i TNF BIO anbefalinger 2021‑2022. Reseptgruppe: C.
For fullstendig preparatomtale av Entyvio, se SPC (godkjent 05.11.2020) www.legemiddelsok.no
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Teknologien forandrer medisinen
I auditoriet på Intervensjonssenteret, sitter det to mann med store
briller spent rundt hodet og gestikulerer ut i luften. Det er kardiologen
Henrik Brun og hjertekirurgen Sigurd Birkeland som planlegger
morgendagens hjerteoperasjon.
professor emeritus, Intervensjonssenteret,
›› Av Erik Fosse, Avdelingsleder,
Oslo Universitetssykehus/Inst klinisk medisin, UiO

D

et ser komisk ut, men jeg vet at
de to nå er inne i hjertet til et lite
barn og ser den medfødte hjertefeilen i
detalj fra innsiden. Det de har på hodet
er datamaskiner som prosesserer MR
bildene av det lille barnet og viser et
interaktivt tredimensjonalt hologram
av hjertet. Denne teknologien har utviklet seg i kjølvannet av at all bilde
informasjon er digital og at prosessorene
kan behandle store datamengder på
sekunder. I dag kan vi velge mellom
å trykke ut de tredimensjonale bilde
volumene i plast i en 3D-printer, eller

å vise anatomien i et interaktivt
hologram.
Kontrasten er stor fra å sitte på
røntgendemonstrasjon og se bilder
på en lyskasse slik vi gjorde det da jeg
startet min kirurgiske karriere på 1970
tallet. Da lærte jeg også at den viktigste
forutsetningen for et godt resultat var
store snitt og godt lys.
Jeg spesialiserte meg i thoraxkirurgi
og det var fantastisk å kunne operere
tette kransarterier med å sy en ny åre
forbi forsnevringen i kransarterien.
Klaffesykdommer ble behandlet med

Barnekardiolog Henrik brun og barenhjertekirurg Sigurd Birkeland planlegger hjerteoperasjon ved hjelp av Hololens. (Foto: Mathias Lippert)
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å sy inn en kunstig klaff eller ved en
plastikk. De første radiologiske hjerte
intervensjonene ble introdusert på
1980-tallet, men det skulle 20 år før
de fortrengte den åpne kirurgien. I
2004 ble det utført 3430 operasjoner
for behandling av tette kransarterier
i Norge, det var all time high. Så gikk
det nedover. I 2019 ble det utført 1117
bypassoperasjoner, mens det ble utført
over 12000 intervensjoner.
Fra kontoret mitt hører jeg sum
mingen fra roboten som styrer bildeforsterkeren i hybridrommet over meg.

Hololensteknologien gir god detaljoppløsning som gjør planleggingen enkel. (Foto:
Mathias Lippert)
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Urologer og radiologer kan overvåke ablasjonen av prostata på skjermen. MRen gir
god oversikt. (Foto: Karl Øyri)

Der setter kardiologene inn en ny
aortaklaff på en skrøpelig eldre pasient.
Etter en drøy halvtime er summingen
over, det er så lang tid det tar, hvis det
ikke tilstøter noe uforutsett. En slik
ekspertise kommer ikke av seg selv.
Bare på denne ene stuen kommer det
samme teamet til å skifte mer enn
500 aortaklaffer i år. Ved å sentralisere
behandlinger til sentre med et høyt
volum, der samme team utfører den
samme prosedyren hver dag, kan vi
redusere både komplikasjonsfrekvens
og behandlings- og liggetid. Utskifting
av hjerteventiler ved hjelp av inter
vensjonsteknikk har hatt en enda mer
dramatisk effekt på behandling av
hjertesykdom i Norge. Fra de første
21 prosedyrene i 2008, ble det i 2019
utført 840 slike prosedyrer. Samme
år ble det bare gjort 390 inngrep der
kirurgisk utskifting av aortaklaffen var
eneste prosedyre, 124 færre enn året før.
Da vi bygde de to første hybridstuene
i en brakke i Oslo sentrum, var det et
eksperiment. Fram til da ble kirurgiske
prosedyrer gjort i operasjonsstuene,
mens radiologisk veiledede prosedyrer
skulle gjøres på røntgenavdelingen.
Da Stortinget i 1995 vedtok å etablere
en egen avdeling med en tverrfaglig
organisasjon for å drive operasjons
stuer med radiologisk utstyr, var dette
helt nytt. I dag yrer I ntervensjonssenterets operasjonsgang av syke
pleiere, radiografer, radiologer, nevrokirurger, gastrokirurger, ortopeder og

Bare føttene er synlig når paisenten ligger inne i MRen i naskose og tumoren i prostata
brennes bort med fokusert ultralyd gjennom urethra. (Foto: Karl Øyri)

kardiologer. Alle har pasienter som
skal behandles i senterets teknologitunge stuer. Fra de to stuene i parken,
til åtte rom med to MR maskiner, to
hybrid stuer med angiografiutstyr, to
rom som kan betjenes av et bevegelig
CT-gantry, et rom for endoskopiske
og laparoskopiske prosedyrer og et
dedikert rom for forsøksdyr er det
gått 20 år.
I dag bygger alle større sykehus
hybridrom, og den tverrfaglige organisasjonen i egne avdelinger griper om
seg. Dette er en organisasjonsmodell
der de ulike spesialistene deler på
rommene seg imellom, det vil si at
karkirurgiske, ortopediske, ØNH,
nevrokirurgiske, og hjertekirurgiske
pasienter har tilgang til den samme
teknologien. Dette gir kanskje en
pekepinn om hvordan fremtidens
operasjonsstuer vil bli organisert.
I laparoskopirommet, lærer kirurgen
Bjørn Edwin opp yngre kirurger i
laparoskopisk fjerning av levermeta
staser. Da jeg begynte min kirurgiske
karriere, var lever-metastaser en dødsdom. I dag kommer pasientene fastende

om morgenen, blir operert med kikkhullsteknikk og overnatter en natt før
de reiser hjem. Det er nummeret før
dagkirurgi. Denne pasientvennlige
logistikken er bare mulig fordi HPB
teamet ved OUS behandler mange
pasienter og rutinene er godt innar
beidet hos alle som er involvert i
behandlingen, sykepleiere, leger og
laboranter.
I MR-rommet utvikler vi sammen
med urologisk avdeling ved Aker sykehus HIFU behandling ved Ca prostata.
MR veiledet HIFU behandling innebærer at det legges en probe med
mange ultralydhoder inn i uretra.
Mens pasienten ligger inne i MRen
fokuseres ultralydbølgene slik at vev
kan brennes bort på en kontrollert
måte, som et alternativ til robotkirurgi.
På begynnelsen av 2000 tallet begynte
vi å prøve ut de første operasjonsrobot
ene. Siden da er roboter blitt vanlig ved
en rekke inngrep, men har hatt størst
gjennombrudd for prostatakirurgien.
Nå, 20 år etter, prøver vi ut teknikker
som kan erstatte de store operasjonsrobotene.
OVERLEGEN 1-2021
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Hjertekirurgi i hybridrom. (Foto: Karl Øyri)

Robotene i fremtiden vil ikke bare
være store telemanipulatorer. Etter at
såkalte pillekameraer for undersøkelse
av tynntarm ble introdusert i 2001, har
vi deltatt i flere internasjonale prosjekter for å automatisere analyseringen av
bildene. Det er også gjort flere forsøk
på å kunne styre kameraet, enten ved
hjelp av eksterne magnetfelt eller ved
å gi kameraet en motor for fremdrift.
Utfordringen med motor er batteri
kapasitet, derfor er foreløpig utvendig
styring ved hjelp av eksterne magneter
det mest realistiske.
Kunstig intelligens gir
nye muligheter og utfordringer

Utviklingen av navigasjonssystemer,
der instrumentene markeres og følges
i et sporingssystem, har vært brukt i
nevrokirurgien i flere år. Navigasjon og
sporing av instrumentene øker sikkerheten og presisjonen i inngrepene.
Utviklingen av navigering er en forutsetning for utvikling av mer autonome
roboter. Sammen med selskapet Cassi48 OVERLEGEN 1-2021

nation og ØNH avdelingen ved OUS
har vi testet en robot som driller plass
til et cochleaimplantat gjennom os
mastoideus. Roboten kan etter hvert
finne veien selv ved hjelp av preoperative bilder og intraoperativ CT.
Multidisiplinære team (MDT) møter
for å legge et behandlingsopplegg for
den enkelte pasient har eksistert i hele
min karriere, men møtene eser ut. Vi
får stadig mer informasjon om hver
enkelt pasient som har betydning for
valg av behandling. Gensekvensering
gir store mengder data om hver pasient.
Dersom all den detaljerte informasjonen
skal bli med i vurderingen av pasienten,
må sorteringen og vektingen av informasjonen automatiseres. I 2017 startet
vi derfor det såkalte BIGMED prosjektet
som skulle identifisere og fjerne flaskehalser for å innføre presisjonsmedisin i
klinikken. Prosjektet avdekket både
juridiske og teknologiske hindre som
må fjernes før denne typen funksjonalitet kan bli en realitet i sykehusene.
Men om noen år vil antagelig fullgen-

omsekvensering være en standard
prøve som tas av alle pasienter ved
første kontakt med helsevesenet.
Også når det gjelder overvåkning
av pasienter vil kunstig intelligens
spille en rolle. I operasjons- og intensivavdelingene vil computeren kontinuerlig følge utviklingen av pasientens
vitale data, den vil kunne varsle og
foreslå behandling hvis noe inntreffer.
Ved intervensjonssenteret har vi i noen
år hatt tilgjengelig et komplett oppsett
for utvikling av kunstig intelligens
algoritmer som basert på overvåkningsdata kan utføre trendanalyser og
varsle hvis et er en uønsket utvikling.
Etter hvert vil denne funksjonen også
flyttes hjem til pasienten. Det er ikke
utenkelig at i løpet av det neste tiåret
vil poliklinisk oppfølging kunne
erstattes av sensorer kombinert
med en chattefunksjon.
Brukt riktig, kan kunstig intelligens
bidra til en tryggere og mer pasientvennlig helsetjeneste. •

Oluf Dimitri Røe

Foto©2016 Thor Egil Leirtrø
www.thoregilphoto.com

Overlegen fortsetter serien om overleger som har gjort
seg bemerket ved å gjøre en stor innsats på også andre
områder enn sitt daglige virke som overlege.

›› Intervjuet av Mathis Heibert

Forsker, onkolog og allsidig musiker
– Oluf Dimitri Røe er alt dette
Hvorfor ble du lege og onkolog?
Det var to ting jeg ville bli, musiker og
lege. Musikk har alltid vært en del av
meg. Onkologi var for meg det ultimate
fag, folk døde av dette, og biologien var
i førersetet - du måtte kunne den for å
behandle kreft og medmennesker.
Hvilken annen
spesialitet kunne du ha valgt?
Psykiatri var spennende, jeg studerte
først psykologi før studiet. Freud,
Jung og behaviorismen var meget
interessante, sjelens irrganger.
Og behovet er jo veldig stort.
Ved siden av å være lege er du også
folkemusikker og har medvirket i mange
forskjellige prosjekter. Har du musikergenet i blod, eller: når oppdaget du
musikkens magi?
Min mor sang dagen lang hjemme, jeg
begynte å finne greske melodier på en
blokkfløyte før jeg begynte på skolen.
Musikken kom helt naturlig og det
var aldri kjedelig å øve skalaer.
Hvordan har din gresk-norske bakgrunn
påvirket deg som musiker?

Veldig mye. Det å vokse opp med gresk
musikk og kirkefestene på Mykonos og
føle at det er et medium for glede har
jeg hatt med meg hele tiden.
Har musikk som uttrykksform og
medium blitt viktigere i en pandemi
situasjon med begrenset sosial kontakt?
Hele livssituasjonen er blitt endret i
pandemien. Jeg tror det er farlig at
politikerne undervurderer kulturens
rolle i samfunnet, uten kultur i pandemien ville langt flere bukke under,
psykisk.
Hva har gjort mest
inntrykk på deg i din karriere?
Som lege mitt første barns fødsel. Jeg
så alle mulige komplikasjonene for
meg, men når jenta kom ut, frisk og hel,
da var alle sorger glemt og naturens
doktor hadde gjort sitt under. Det andre
er immunterapiens fantastiske gjennombrudd.
Hva er du mest stolt over å ha fått til?
En kalkulator for å finne de med høy
risiko for lungekreft. Og at loven i
Danmark endret seg etter våre

 ublikasjoner om yrkeseksponering
p
med asbest erstatning ved mesotheliom.
Hva er mest ergerlig ikke å ha fått til?
En blodprøve for å påvise lungekreft.
Men vi er på vei dit forhåpentligvis.
Hvordan kan det legges bedre til rette
for klinisk forskning på mindre sykehus?
Vi trenger overleger som gis tid til å
praktisere forskning. Gi LIS mulig
heten til kombinerte stillinger som
ledd i PhD og stimulerer til kliniske
studier.
Hva gjør du for «å lufte hodet»?
Spiller musikk, spise og drikke i lag
med venner, plukke druer på Samos.
Hvilke råd vil du gi
til unge overleger i dag?
Finn en god balanse mellom familie,
fritid og arbeid. Det kan være at en
helg med familien på tur er mer verdt
enn en vitenskapelig artikkel. Ikke vær
redd for døden. Det vil gjøre livet som
lege mer harmonisk og samtalen med
pasientene enda bedre. •
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Hva vil NTNU med en ny master
i anvendt helseteknologi?
Av Arild Faxvaag, Overlege ved Revmatologisk avdeling, St.Olavs hospital
››Professor
i Helseinformatikk, Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU

Hva vil NTNU med en ny master i anvendt helseteknologi?
Av Arild Faxvaag, tittel + arbeidssted.
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retninger kan igjen defineres som
produkter eller maskiner som frem
stilles for å utføre en oppgave. NTNU
sitt PhD program i medisinsk teknologi
definerer medisinsk teknologi som
«teknologiske metoder, materialer
og utstyr for bruk i medisinsk fore
bygging, diagnostikk, behandling og
rehabilitering».2 I planleggingen av
den nye utdanningen har vi brukt
begrepet helseteknologi om tekno
logiske metoder, materialer og utstyr
som brukes i planlegging, organisering,
realisering, dokumentasjon, evaluer
ing, ledelse og videreutvikling av
kunnskapsbasert helsehjelp. Helsehjelp omfatter også befolkningsrettede
tiltak, annen forebygging og egenomsorg. Etter denne definisjonen er
medisinsk teknologi å regne som en
type helseteknologi. Helseteknologi
inkluderer også teknologiske løsninger
Figur 1 Tidslinje for utvikling av sentrale teknologier innen fagområdet hjertemedisin (Arild Faxvaag og Stein
Figur 1 Tidslinje for utvikling av sentrale teknologier innen fagområdet hjertemedisin (Arild
for å organisere og koordinere helseSamstad, upublisert)
Faxvaag og Stein Samstad, upublisert)
hjelp.
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Foto: Kim Sørenssen/NTNU

NTNU i Trondheim er Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.
Da det medisinske fakultet ble etablert på 70-tallet var nærheten til de tunge
teknologiske fagmiljøene et av de viktigste argumentene for opprettelsen.

TEMA - DEN DIGITALE FREMTID

Figur 2 Roller knyttet til programmering, ytelse, analyse og forbedring av kunnskap-basert helsehjelp.

Vi ser for oss at all teknologibruk
legger beslag på ressurser. Enhver
betydelig investering i nye teknologier
eller metoder krever en løpende vurdering av risiko og nytteverdi, også etter at
teknologien eller metodene er tatt i bruk.
For legemiddelområdet heter dette fase
4 studier. Vi ser for oss at teknologikompetanse kan brukes betegnelse på
det en gitt person må beherske for å
kunne gå inn i ulike roller knyttet til
pilotering, vitenskapelig utprøving,
anskaffelse, innføring opplæring, bruk,
monitorering og evaluering av helseteknologi. Vi ser for oss at studentene
som tar den nye masteren skal få en
utdanning som gir dem denne kompetansen. Vi ser for oss at dette skal være
en utdanning som kommer i tillegg til
selve profesjonsutdanningen.
Bildedannende teknologier og tekno
logier som brukes til å gjøre målinger
har det til felles at de genererer data.
Dataene som genereres definerer
teknologien, samtidig som de spiller en
avgjørende rolle når teknologien er ny
og skal testes, valideres og sertifiseres.
Bildedannende teknologier kan gi
opphav til store datasett. En enkelt
MRI-undersøkelse kan for eksempel
kreve mer enn 300 megabyte med
lagringsplass. Et apparat for måling av
blodsukker er et eksempel på sensorteknologi som gir opphav til longitudinelle data. Slike datasett kan også bli
store og kan brukes til å følge med på
sykdom utvikles over tid. Felles for alle

teknologier som brukes i diagnostikk
og monitorering av helsetilstand er at
dataene de genererer må gjøres tilgjengelig via et informasjonssystem. Felles
for de samme teknologiene er at institusjonene som bruker dem er pålagt å
følge med på om teknologiene er trygge
å bruke.
Vi ser derfor at studentene som blir
tatt opp på den nye masteren må bygge
kompetanse på analyse av store mengder
helsedata. Dette vil også innebære
bruk av automatiserte teknikker som
maskinlæring og kunstig intelligens.
Vi ser også at studentene må få kompetanse på å omsette ny innsikt til kunnskapsbaserte prosedyrer, behandlingsprogram og pasientforløp. I tillegg skal
studentene få en generell kompetanse
på områdene teknologidrevet endring
og tjenesteinnovasjon. Figur 2 illustrerer
noen av rollene.
Masteren er beregnet på personer som
har en helsefaglig grunnutdanning på
bachelor- eller master-nivå. Studenter
som gjennomfører profesjonsstudiet i
medisin skal kunne ta masteren parallelt
med legestudiet. Når de er ferdige vil de
sitte på en dobbeltkompetanse som vi
tror blir etterspurt både i sektor, forvaltning og helserelatert industri. De
vil blant annet kunne fylle viktige roller
i register-miljø og analyseenheter samt
i kvalitets-, pasientsikkerhets-, forbed
rings- og endringsarbeid. Hvis alt klaffer
vil de første studentene kunne tas opp
høsten 2022. •

Fotnoter:
1 h
 ttps://www.dictionary.com/
browse/technology
2 h
 ttps://www.ntnu.no/studier/
phmedt
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RHF-SPALTEN

DIGITALISERING

– for bedre helsetjenester
De siste tiårene er det innført et stort antall IKT-løsninger i helsetjenesten.
I økende grad registreres informasjonen digitalt i stedet for på papir. Innen
mange fagområder er arbeidsmåter radikalt endret og tjenestene forbedret.
Ett eksempel er radiologi hvor man arbeider med digitale bilder. Teknologi har
gått fra å være et støtteområde til å bli en sentral og integrert del av tjenestene.

›› Av Cathrine M. Lofthus – administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF

I

samfunnet forøvrig representerer
utbredelsen av internett på 90-tallet
og innføringen av smarttelefonen på
2000-tallet tidsskiller i digitaliseringen.
Befolkningen forventer i dag i økende
grad at både kommersielle og offentlige
aktører tilbyr gode og brukervennlige
tjenester gjennom digitale plattformer
og grensesnitt.
Digitalisering legger
til rette for økt samhandling

Det faktum at informasjonen er digital
og ikke lenger finnes på papir, frigjør
informasjonen fra det fysiske rom og
gir dermed helt nye muligheter for økt
samhandling. Det betyr at klinikere
enklere kan dele informasjonen seg
imellom både innenfor et sykehus,
mellom helseforetak og regioner, samt
ikke minst på tvers av omsorgsnivåene.
Digital informasjon åpner også for
helt nye muligheter når det gjelder
samhandlingen mellom spesialist
helsetjenesten og pasientene. Dette
er godt formulert og målsatt gjennom
Stortingsmelding 9 (2012-2013)
Én innbygger – én journal. Ambisjonene
i denne stortingsmeldingen er ikke
realisert ennå, men vi er heldigvis godt
i gang.
Alle innbyggere i Helse Sør-Øst fikk
for eksempel mulighet til å se journaldokumenter og innsynslogg for sin
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egen sykehusjournal via innbygger
portalen helsenorge.no i 2019. Oslo
universitetssykehus prøver nå ut det
som kalles dokumentdeling via kjerne
journal, hvilket innebærer at en pasients
journaldokumenter er tilgjengelig for
klinikere både ved andre sykehus og
på tvers av omsorgsnivåer. Både Oslo
kommune, ved for eksempel legevakten,
og enkelte fastlegekontorer deltar i
piloten. Resultatene så langt fra denne
utprøvingen er lovende.
Den videre realisering av Én inn
bygger – én journal vil på nasjonalt nivå
ivaretas gjennom programmet som er
døpt Helhetlig samhandling. Dette
arbeidet ledes av Direktoratet for
e-helse. Helse Sør-Øst ser frem til aktiv
deltakelse og verdiskaping gjennom
dette programmet de neste årene.
Mer oppfølging og behandling hjemme

Pasientens netthelsetjeneste skal forbedre samhandlingen mellom helsepersonell og pasienter slik at pasientene kan følges opp og få behandling der
de bor. Gode innovasjonsinitiativ i
helseforetakene har gjort det mulig å
prøve ut nye løsninger og skape erfar
inger med nye digitale helsetjenester.
I Drammen sykehus, Vestre Viken, har
digital oppfølging for pasienter med
epilepsi vært i bruk siden desember
2019. Pasientene besvarer kontroll-

spørsmål om sin helsetilstand på egen
mobil, PC eller nettbrett tre ganger
årlig. På denne måten får behandlende
lege en løpende oversikt over sykdoms
forløpet, uten at pasienten trenger å
møte på sykehuset. Konsultasjoner på
sykehuset gjennomføres med utgangspunkt i problemstillinger pasienten
har rapportert inn. Slike løsninger har
så langt vært vanskelige å implementere
grunnet utfordringer med tekniske
løsninger som tilfredsstiller lovkrav og
forskrifter, og det er gledelig at det nå
har lykkes flere steder. Det vil da bli
lettere for andre å følge etter.
Ved Sykehuset i Vestfold har pasienter
med angst- og depresjonslidelser helt
siden 2014 fått tilbud om veiledet internettbasert behandling. Behandlingen
har tatt utgangspunkt i konseptet
eMeistring, utviklet av Helse Bergen.
Resultatene viser at veiledet internettbasert behandling gir effekt på linje
med tradisjonell behandling for enkelte
angst- og depresjonslidelser. I tillegg
viser resultatene at metoden gir pasientene større fleksibilitet, større grad
av anonymitet og bortfall av reisetid.
Behandlingsmetoden har gjort det
mulig å tilby flere pasienter helsehjelp
ved at hver terapeut har kunnet
behandle opptil tre ganger flere
pasienter. Nå innføres løsningen
i hele Helse Sør-Øst.

RHF-SPALTEN

«Teknologi er blitt en integrert del av
helsetjenestene og kan bidra til en enklere og mer
effektiv hverdag for leger og annet helsepersonell,
og d erigjennom også bedre pasientsikkerhet,
økt kapasitet ved sykehus og bedre
pasientopplevelser»
I mars 2020 ble fysisk oppmøte ved
sykehusene noe man ønsket å unngå
om mulig, for å redusere smittefaren.
I løpet av kort tid tok helsetjenesten i
bruk telefon- og videokonsultasjon.
Opptil 50 prosent av konsultasjonene
ble gjort digitale i stedet for fysiske for
enkelte pasientgrupper ved noen av
sykehusene i Helse Sør-Øst. Dette viser
at mulighetene for og viljen til å ta i
bruk nye digitale tjenester absolutt
er til stede, både hos pasientene og
klinikerne.
Ny innsikt raskere enn før

Hvert eneste sekund registreres store
mengder informasjon om pasienters
sykdomsforløp. Sykehusene vil i sanntid kunne følge med på aktiviteten i de
ulike avdelingene, identifisere flaskehalser og redusere unødige variasjoner
i helsehjelpen, i jakten på de gode
pasientforløpene.
Den enorme mengden med informasjon vil kunne gi oss ny innsikt når den
blir gjenstand for forskning og gjennom bruk av kunstig intelligens. Det er
nettopp data som er «drivstoffet» for
algoritmene bak kunstig intelligens
og som gir det store potensialet ved
kunstig intelligens. Flere forskningsprosjekter i regionen har vist hvordan
kunstig intelligens kan bidra til å gi
klinikerne bedre innsikt og beslutningsstøtte og dermed bidra til bedre
og mer effektiv pasientbehandling.
Et eksempel på dette er samarbeidsprosjektet mellom Universitetet i Agder
og Sørlandet sykehus der kunstig
intelligens er benyttet for å identifisere
språklige uttrykk relatert til for eks

empel allergier i journaldokumenter.
Journaldokumenter består hovedsakelig
av fritekst og en pasient kan ha flere
hundre dokumenter i sin journal. Spesielt i en akuttsituasjon har det stor
verdi at legen kan bli varslet av datamaskinen om at denne pasienten
sannsynligvis har en viss type allergi
(Artificial intelligence can help doctors
- Center for Artificial Intelligence
Research (uia.no)).
Et annet eksempel er satsingen
DoMore, som pågår ved Radium
hospitalet, Oslo universitetssykehus.
Her brukes kunstig intelligens til å
analysere store mengder pasientdata,
inkludert digitale vevssnitt av det
kreftrammede organet. Resultatet er
bedre prediksjon av kreftforløpet og
dermed mer presis behandling av
pasienten (domore.no).
Det digitale
trusselbildet er krevende

Ved digitalisering vil noen risikoom
råder reduseres eller forsvinne, mens
andre kommer til. Et godt og systematisk arbeid med informasjonssikkerhet
må til for å stå imot trusselen som
organiserte kriminelle utgjør mot data
systemene. Informasjonssikkerheten
skal sørge for at informasjonen er tilgjengelig for de som skal ha tilgang
(tilgjengelighet), at den ikke blir endret
utilsiktet eller av uvedkommende
(integritet) og at den ikke blir kjent for
uvedkommende (konfidensialitet).
Gjennom digitalisering av informa
sjonen og det faktum at helsesektoren
er tilkoblet internett, er informasjonssikkerhet blitt enda viktigere.

Informasjonssikkerheten ivaretas
gjennom adferden til hver enkelt av
oss, av definerte rutiner og av tekno
logien. Økt digitalisering må derfor
gå hånd i hånd med økt fokus på informasjonssikkerhet.
Viktigheten av informasjonssikkerhetsarbeidet i et nasjonalt perspektiv
ble tydeliggjort av at Sønstebyprisen
for 2021 nylig ble tildelt virksomheter
som forsvarer Norge mot cyberangrep.
Nye systemer kan
oppleves som mer tungvint

En annen utfordring er at innføring av
nye digitale løsninger og økt grad av
strukturert informasjon, kan oppleves
som mer tungvint enn det var tidligere.
I vår region gjelder dette for eksempel
den elektronisk kurveløsningen. Av
denne grunn er det særdeles viktig med
sterk deltakelse av klinikere når nye
løsninger skal innføres eller eksister
ende løsninger skal videreutvikles.
Vi trenger leger som engasjerer seg i
dette. Digitale løsninger skal bidra til
mer tid til pasientrettet arbeid og
sikrere og bedre dokumentasjon, men
ikke mer plunder og heft. Dette vil
stille krav til løsningene som innføres
og til bred deltagelse fra klinikere, men
også til økt digital kompetanse hos
alle ansatte i helsesektoren.
Ny teknologi gir store
mulighet for forbedringer

Teknologi er blitt en integrert del av
helsetjenestene og kan bidra til en
enklere og mer effektiv hverdag for
leger og annet helsepersonell, og
derigjennom også bedre pasientsikkerhet, økt kapasitet ved sykehus og bedre
pasientopplevelser. Erfaringer både fra
innovasjonsprosjekter i regionen og fra
pandemien har vist at dette er mulig.
Et tett og godt samarbeid mellom
teknologer og klinikere blir helt
sentralt for å lykkes med den videre
digitaliseringen.
Helsesektoren går en fantastisk
spennende tid i møte – vi gleder oss til
fortsatt godt samarbeid om å utvikle og
forbedre helsetjenesten. •
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UTVALGT PRODUKT- OG SIKKERHETSINFORMASJON
ALOFISEL (darvadstrocel) 5 millioner celler/ml injeksjonsvæske, suspensjon
Sikkerhetsinformasjon:
• Kontraindisert ved overfølsomhet for innholdsstoffene eller bovint serum.
• Kan inneholde spor av benzylpenicillin og streptomycin, og kjent hypersensitivitet bør vurderes.
• Lokalbedøvelse anbefales ikke.
• Andre oppløsninger enn natriumklorid
• 9 mg/ml skal ikke injiseres gjennom fistelkanalene, verken før, under eller etter injeksjon av Alofisel,
da dette kan påvirke behandlingens effekt.
• Preparatet kan ikke steriliseres.
• Pasienten skal følges opp mtp. infeksjon.
• Interaksjonsstudier in vitro har vist at preparatets cellelevedyktighet og immunmodulerende
funksjon ikke påvirkes av klinisk relevante konsentrasjoner av konvensjonelle behandlinger for Crohns
sykdom (infliksimab, metotreksat og azatioprin).
• Ikke anbefalt under graviditet og hos fertile kvinner som ikke bruker prevensjon. Bør ikke brukes
under amming.
• Hyppigst rapporterte bivirkninger: Analfistel, proktalgi, analabscess og smerte etter prosedyre.
Indikasjon: Behandling av komplekse perianale fistler hos voksne med inaktiv/mild aktiv luminal Crohns
sykdom, når fistlene ikke har vist god nok respons på minst én konvensjonell eller biologisk behandling.
Skal kun brukes etter at fistlene er forbehandlet.
Dosering: Preparatnavn og batchnr. skal noteres i pasientjournalen. Skal bare administreres av spesialist
med erfaring i diagnostisering og behandling av tilstander hvor preparatet er indisert. En enkeltdose består
av 120 millioner celler (4 hetteglass). Hvert hetteglass inneholder 30 millioner celler i 6 ml suspensjon. Det
fullstendige innholdet av de 4 hetteglassene administreres som injeksjon i fistelkanalvevet ved kirurgi
under anestesi for behandling av opptil 2 interne åpninger og opptil 3 eksterne åpninger. En dose på
120 millioner celler kan behandle opptil 3 fistelkanaler som er åpne til det perianale området. Umiddelbart
før administrering skal fistelkanalene forbehandles ved en kraftig utskrapning av alle fistelkanalene,
med spesiell vekt på de interne åpningsområdene, vha. en metallkyrette. De interne åpningene sys for
å lukkes.
Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares ved 15-25°C. Holdbar i 72 timer.
Pakninger, priser og refusjon: 4x6 ml (hettegl.) kr. 746587,80. H-resept. Besluttet innført i Beslutningsforum
28.1.2019.
Reseptgruppe: C.
For fullstendig preparatomtale, se Alofisel SPC (godkjent 30.11.2020) www.legemiddelsok.no
Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som
mulig. Du kan bidra ved å melde enhver mistenkt bivirkning. Se avsnitt 4 for informasjon om hvordan
du melder bivirkninger.
Referanser:
1. Alofisel (darvadstrocel) SPC (24.01.2020) avsnitt 4.1
2. https://www.legemiddelsok.no/
3. Panés J, García-Olmo D, Van Assche G, et al. Expanded allogeneic adiposederived mesenchymal stem cells (Cx601) for complex perianal fistulas
in Crohn’s disease: aphase 3 randomised, double-blind controlled trial. Lancet 2016;388(10051):1281–90.
4. Panés J, García-Olmo D, Van Assche G, et al. Long-term Efficacy and Safety of Stem Cell Therapy (Cx601) for Complex Perianal Fistulas in
Patients With Crohn’s Disease.Gastroenterology 2018;154(5):1334-42.
5. Alofisel (darvadstrocel) SPC (24.01.2020), avsnitt 4.3, 4.4, 4.6, 4.8.
Takeda AS • Postboks 205 • 1372 Asker • Tlf. 800 800 30 • www.takeda.no
C-APROM/NO/ALOFI/0034/13909 • Utarbeidet februar 2021

Indikasjoner: Behandling av komplekse perianale fistler hos voksne med inaktiv/mild aktiv luminal Crohns
sykdom, når fistlene ikke har vist god nok respons på minst én konvensjonell behandling eller biologisk
behandling. Alofisel skal kun brukes etter at fistlene er forbehandlet.1

(DARVADSTROCEL)

ET BEHANDLINGSALTERNATIV FOR PASIENTER
MED CROHNS SYKDOM MED

KOMPLEKSE PERIANALE FISTLER1

FØRSTE ALLOGENE
STAMCELLEBEHANDLING
GODKJENT I EUROPA2
•
•
•
•

Vedvarende høyere remisjon vs. kontrollgruppen3,4
Raskere symptomlindring vs. kontrollgruppen3,4
Minimalt invasiv3
Gunstig sikkerhetsprofil3,4

Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell
oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning.
VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON5
• Kontraindisert ved overfølsomhet for innholdsstoffene eller bovint serum.
• Kan inneholde spor av benzylpenicillin og streptomycin, og kjent hypersensitivitet bør vurderes.
• Lokalbedøvelse anbefales ikke.
• Andre oppløsninger enn natriumklorid
• 9 mg/ml skal ikke injiseres gjennom fistelkanalene, verken før, under eller etter injeksjon av Alofisel, da dette kan påvirke
behandlingens effekt.
• Preparatet kan ikke steriliseres.
• Pasienten skal følges opp mtp. infeksjon.
• Interaksjonsstudier in vitro har vist at preparatets cellelevedyktighet og immunmodulerende funksjon ikke påvirkes av klinisk
relevante konsentrasjoner av konvensjonelle behandlinger for Crohns sykdom (infliksimab, metotreksat og azatioprin).
• Ikke anbefalt under graviditet og hos fertile kvinner som ikke bruker prevensjon. Bør ikke brukes under amming.
• Hyppigst rapporterte bivirkninger: Analfistel, proktalgi, analabscess og smerte etter prosedyre.

TEMA - FREMTIDENS LEDELSESFILOSOFI

Tillitsbasert ledelse
Tillit er et fint ord. Tillit er selve «gudestoffet», skrev Per Fugelli (1). Uten tillit
vil medisinen bli «en slagmark invadert av advokater, byråkrater, journalister,
kontrollører, konsumenter og spekulanter», hevdet han. Sosiologen Helge
Skirbekk fant at selv om pasienter i utgangspunktet har tillit til leger som
gruppe, er legers atferd i det kliniske møtet avgjørende for om pasientene
er villig til å gi legen tillit (2). Legen må ta seg tid, ta pasienten på alvor
og følge opp pasientens problemer, avdekket Skirbekk.

›› Av Jan Frich, professor, Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, Universitetet i Oslo

T

illit er noe som skapes i relasjoner
– og tillit kan lett brytes ned og
svekkes. Tillit er noe som oppstår
mellom mennesker, men som også gjør
seg gjeldende i møtet mellom mennesker
og institusjoner. Tillit etableres og
utvikles over tid gjennom tillitsskapende handlinger, hvor åpenhet, saklighet,
sannferdighet og gjensidig respekt og
anerkjennelse er viktig. Den som mottar tillit kan være tilliten verdig, men
det motsatte kan også være tilfelle.
Det er mulig å bli lurt. Det er mulig å
bli sveket.
Litt teknisk kan vi si at tillit uttrykker
i hvilken grad noen er villig til å være
avhengig av en annens handlinger når
noe står på spill for vedkommende. En
lege i spesialisering vil ønske å arbeide
mer selvstendig, og innen operative fag
må man søke å gjennomføre operative
inngrep på egenhånd. Overlegen som
gir den yngre kollegaen tillit må på sin
side vurdere risikoen for uønskede
hendelser opp mot hensynet til at en
yngre kollega utvikler sin kompetanse.
Også i en kollegial relasjon blir tillit
gjenstand for vurdering: Er den underordnede legen kompetent nok? Kjenner vedkommende sine begrensninger
og påkaller hjelp når det er behov for
det?
Tillit er et trekk ved kulturen i enhver
organisasjon. I alle organisasjoner vil
det eksistere uformelle og formelle
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regler som påvirker hvem som gis tillit
og under hvilke vilkår. Noen organisasjoner preges av en mistillitens logikk
hvor man i utgangspunktet ikke stoler
på andre med mindre det kan godt
gjøres formelt at man er tilliten verdig.
I andre organisasjoner stoler man i
utgangspunktet på hverandre inntil
det motsatte er bevist. En organisasjon
med høy grad av tillit er som regel mer
effektiv og smidig enn en organisasjon
preget av rigid kontroll og styring. Ofte
finnes elementer av tillit og kontroll
om hverandre, for å balansere smidighet opp mot risiko og konsekvensene
av at noen misbruker tilliten de er gitt.
Ledelse basert på tillit handler om å
gi medarbeidere spillerom og mulighet
til å ta ansvar. Ledelse tuftet på tillit
handler om at lederen tror at medarbeidere ønsker å gjøre en god jobb og
samtidig forholder seg til organisasjon
ens mål. I relasjonen mellom leder
og medarbeider handler tillitsbasert
ledelse mye om å se den enkelte og å
tilpasse graden frihet og kontroll ut fra
den enkeltes forutsetninger. Ut fra en
slik situasjonsbestemt tilnærming til
ledelse vil lederen kunne ha en dele
gerende tilnærming til motiverte medarbeidere som er kompetente til å gjøre
oppgavene det er snakk om. Stilt ovenfor en medarbeider som mangler motivasjon eller som mangler kompetanse
vil lederen måtte ha en annen tilnær-

ming, med tettere oppfølging, rådgivning eller veiledning. Det er lite som er
mer ødeleggende og demotiverende
enn en leder som utøver detaljstyring
med en medarbeider (eller en leder på
nivået under) som både er motivert for
og kompetent til å gjøre jobben. Samtidig
må medarbeidere og underliggende
enheter godta at tilliten ikke kan være
blind, men må være bygget på dokumenterbare resultater.
Tillitsbasert ledelse handler ikke kun
om at ledelsen viser medarbeidere tillit
og gir frihet under ansvar. Det er vel så
viktig for organisasjonen at medarbeidere har tillit til lederen og ledelsen.
Hvis medarbeidere konsekvent mistror
ledelsen og dens motiver vil forutsetningene for tillitsbasert ledelse svekkes.
En leder vil vanskelig kunne gi tillit
hvis vedkommende ikke får tillit, og
det er stor risiko for at det som er
viktig for organisasjonen ikke oppfattes
av medarbeidere. Ledere har som oppgave å formidle mål, motivere for innsats, stimulere til utvikling og å bidra til
koordinering og fordeling av ressurser.
I alle organisasjoner vil det være målkonflikter, eksempelvis mellom det som
vurderes å være optimalt fra et faglig
ståsted sett i forhold hvilke ressurser
som er til rådighet. Slike konflikter kan
ikke alltid løses, men de må håndteres
– det er ofte lederens lodd å lande det
krevende kompromisset. I krevende
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spørsmål kan ledere vinne tillit ved å
vise integritet, formidle «oppover»
hvordan mål og virkemidler kan
komme i konflikt, og å være åpen om
rammebetingelser og de hensyn som
er veiet mot hverandre.
Hvis vi ser historisk på legers rolle,
og særlig overlegers rolle, var det nok
mer frihet for den enkelte enn i dag.
For 60 år siden var den medisinske
logikken enerådende og det var liten
grad av ytre styring og kontroll med
tjenestene. I dag er det mange som
skal ha sitt. Helseforetakenes medarbeidere rapporterer internt, og ledelsen rapporterer til eget styre og til det
regionale helseforetaket. De regionale
helseforetakene svarer til eier, Helseog omsorgsdepartementet, som i neste
runde svarer for ressursbruken og
kvaliteten i tjenestene til Stortinget.
Helsedirektoratet forvalter nasjonale
kvalitetsindikatorer og Helfo gransker
bruken av takster og DRG-koder. Helsetilsynet undersøker alvorlige hendelser
og gjennomfører planlagte tilsyn. I
2018 fikk vi en statlig undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjen
esten som gransker alvorlige hendelser
og forhold. Riksrevisjonen har i økende

grad interessert seg for helsetjeneste.
Helse er et yndet tema i media. Helsetjenesten er blitt en stor budsjettpost
som påkaller politisk interesse. Rommet
for å være fri og frank har krympet (3),
og samtidig kan vi utgjøre en mye
større forskjell for så mange flere i dag
enn for 60 år siden.
Helsetjenesten er et komplekst
system med eventyrlige muligheter, og
som i økende grad påkaller interesse
fra eksterne aktører. Den demokratiske
logikk, med økende brukermedvirkning
og involvering i utviklingen av tjenest
ene, gjør seg stadig mer gjeldende. Vi
lever i en tid med økende «guvernering»
og økende vilje og evne til styring (4).
Helsetjenesten kan ikke uten videre ta
tilliten for gitt, men må vise at man er
den verdig. Vi må ikke glemme at tillit
er «gudestoffet». Tillit avler vilje til
ansvar, vekst, engasjement og motivasjon. En god helsetjeneste er en helsetjeneste som preges av en tillitsbasert
ledelse hvor både kompetanse og ledelse
respekteres og verdsettes. En god
helsetjeneste er ikke over- eller understyrt, men passelig styrt – og den gir
klinikerne handlingsrom til å finne
og utvikle de gode løsningene. •
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«Safety, Quality and Informatics
leadership» ved Harvard
››

Av Susanne S. Hernes (mottaker av Ofs lederstipend),
Phd., Fagdirektør Sørlandet Sykehus HF, Spesialist i geriatri og indremedisin
Førsteamanuensis, K2, Universitetet i Bergen

Våren 2019 satt jeg som litt frustrert
foretakstillitsvalgt og tenkte at det
måtte finnes andre måter å digitalisere
forbedringsarbeid i klinisk praksis i
kombinasjon med lederutdanning.
Etter undersøkelser av tilgjengelige
nasjonale og internasjonale kurs
meldte jeg meg opp på kurset
«Safety, Quality and Informatics

leadership» ved Harvard. Kurset har
en global profil, med kombinerte
fysiske work-shops og digitale forelesninger og gruppearbeid. Dette var
et spennende år, med mye arbeid ved
siden av vanlig jobb. Kursets globale
profil innebar gruppearbeid med
deltagere fra alle verdensdeler, og ga
mye kunnskap også om kulturelle ut-

fordringer helse og ledelse. Covid-19
påvirket dessverre kurset, og flere av
de fysiske work-shop’ene ble digitale.
Det svekket en del av den internasjonale nettverksbyggingen, men selve
læringsutbyttet var allikevel godt.
Etter endt kurs satt jeg igjen med
spennende kunnskap om digital kvalitetsledelse som nå er i daglig bruk.
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TILLITSLEDELSE

- har vi en bedre fremtid?

Foto: Sturlason

OVERLEGEN har hatt digitalt teamsmøte med Jonas Gahr Støre,
leder i Arbeiderpartiet.

››

Intervjuet av
Arne Laudal Refsum,
overlege, medlem av
redaksjonskomitéen

Organisering og ledelse av spesialisthelsetjenesten griper direkte inn i overlegenes hverdag.
New Public Management (NPM) (og den medfølgende markedstenkningen) er et skjellsord
hos legene, og vi øyner et håp når noen tar til orde for en ny ledelsesfilosofi. Aps leder Jonas
Gahr Støre ble intervjuet om «tillitsledelse» av OVERLEGEN for et år siden. Det er ikke
meningen at han skal få klippekort i bladet, men det har vært umulig å få noen fra BI;
NHH eller universitetene til å skrive om dette. Vi ber derfor Støre om å utdype.

Arbeidslivets regler

Støre kommenterer våre vanskelig
heter med å få noen fra institusjonene
som står for det aller meste av leder
utdanning her i landet med at dette
åpenbart er et hull i pensum. Det er en
svakhet at ledere i arbeidslivet gjennom
sin utdanning får så liten innføring i
spillereglene i den norske modellen.
De må vite hva en hovedavtale er, og
hva en tariffavtale er, og hva trepartssamarbeidet står for. Hvordan ellers
kan de utvikle virksomhetene?
Vi har en stor offentlig sektor sier
Støre, og den skal vi være stolt av.
Dette er jo et nordisk og europeisk
fenomen, og det har vist seg meget
økonomisk gunstig, rett og slett en
konkurransedyktig måte å organisere
blant annet helse, omsorg og utdanning
på. Men innen denne sektoren, feks.
helsevesenet, NAV, politi og skole har
det de siste 20-30 årene kommet alt for
mye markedstenkning. Intensjonene
har vært gode, og det kunne vært bra
dersom målene stemte med insentivene.
Men altfor ofte oppleves det at målene
som er stilt opp, ikke stemmer med
hverdagen. Dette skyldes jo ofte at
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erfaringen til folk ikke har vært lagt til
grunn for utarbeiding av målene.
Det som skaper resultater er at de
ansatte, også i offentlige virksomheter
som sykehus, får utnytte sitt potensiale,
brukt sin erfaring. Vi må erkjenne at
oppgavene som skal løses, enten det
handler om behandling av en pasient
med sammensatte helseproblemer,
eller møte med en person som skal
hjelpes tilbake i arbeid, er det ikke A4.
Det er ikke noe vi kan løse med stykkpris som i et marked. Derfor må vi
sette færre, mer treffsikre og konkrete
mål, og disse blir man målt på. Denne
tilnærmingen er i større grad basert på
tillit, og dette gir ofte gode resultater,
samt at man blir anerkjent og sett.
Nei til nye pasientrettigheter

Støre sier at NPM fikk en unaturlig
drevet markedsstyring, og er klar på
at vi må bort fra denne måten å styre
offentlig sektor på. Men det betyr ikke
at man kan fjerne mål for hva som skal
oppnås. Sykehusbudsjettene er meget
store, og det er skattebetalernes penger.
Det forplikter. Regjering og Storting
må være klare på formålene: Like

verdighet, respekt og lik tilgang til
helsetjenester. Samtidig må politikerne
være mye mer tilbakeholdne med å
vedta stadig nye pasientrettigheter.
Slike rettigheter har en klar tendens
til å bidra til mer rapportering og kontroll og utfylling av skjemaer. Dette tar
arbeidstid fra overlegene og andre i
sykehusene, tid de skulle brukt til å
behandle pasientene. Støre har hørt
om situasjoner der sykehusansatte
møter pasienter med advokat. Samtidig
er det slik at det med Ap i regjering
ikke blir slutt på ISF, innsatsstyrt
finansiering og erstatte dette med kun
rammefinansiering. Dette er jo noe
venstrepartiene ønsker seg, men Støre
mener man heller må finne en bedre
balanse. Rammefinansieringen må
styrkes, og innenfor noen områder,
som psykisk helsevern, rus og fødsels
omsorg, bør ISF fjernes helt.
100 dagers plan

En ny tilnærming til ledelse i offentlig
sektor egner seg ikke til å lage en enkel
programerklæring. Dette er noe som
må utarbeides sammen med partene.
Sykehusene har sine veletablerte
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organisasjoner, og sammen med disse
kan en ny regjering sette i gang med
å jobbe frem tiltak. En plan for slik
gjennomgang kan komme i løpet av
100 dager, så skal man ta seg den tiden
som trengs, sektor etter sektor.
Han er imidlertid meget tydelig
på at en slik gjennomgang og en ny
ledelsesmodell ikke må føre til at
man får redusert aktivitet og økende
ventelister.
Mer spesialiserte sykehustjenester

Støre opplever at sykehusene blir mer
og mer spesialiserte og kompliserte, og
kan oppnå bedre resultater på stadig
nye områder. Men dette gir også større
risiko, og det må være en sikkerhet for

«Regjering og Storting må være klare på formålene:
Likeverdighet, respekt og lik tilgang
til helsetjenester»
de som jobber i sektoren, at samfunnet
har tillit til at de løser disse oppdragene,
og som dermed har ansvaret. Samtidig
må vi aldri glemme at målet for helsepolitikken må være å bidra til at folk
i størst mulig grad får helsehjelp før
sykehus blir nødvendig. Vi må alltid
ha politikk for styrket folkehelse som
prioritet. Et annet område som roper
etter reform og endring, er å få til et

bedre samspill mellom tjenestene i
kommune og stat, slik at pasientene
ikke faller mellom stolene. Her trekker
han spesielt frem at han er veldig urolig
for fastlegeordningen. Han mener man
ser både en rekrutteringskrise og en
avgangskrise. Her må det tas grep som
monner innen kort tid. •

Les Støres gyldne middelvei i Overlegen 1-2020.

Overlegen 1-2020 – Overlegen Digital
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Et år med Covid-19
For ett år siden ble vi uforberedt invadert av det nye Coronaviruset
– det skulle utvikle seg til en pandemi og sette flere lands helsevesen på en
meget alvorlig prøve. Vi så det utvikle seg i øst, men vi er vant til at det ikke
helt når våre land og vi slipper med skrekken. Så ikke denne gang. Det ble
vanlig med svært alvorlige rapporter fra Italia med daglige dødstall vi er helt
uvant med, når det er 100 år siden Spanskesyken og de store Pestene
herjet i middelalderen.

I

hvert fall – det vi så i Italia, måtte
vi forhindre ble til virkelighet her i
landet. En meget stram nedstengning
av hele samfunnet ble resultatet 12.
mars. Det er litt absurd å tenke på at
det utløste en vill hamstring i butikkene
og at de som dro på hytta for å søke ly
der – ble truet både med Sivilforsvar
og bøter på 20 000 kr. Etterhvert lærte
vi å leve med situasjonen, butikkhyllene
var igjen normalt fulle, hjemmekontor
ble vanlig – og nordmenn plassert
hjemme med begrenset bevegelses
frihet, begynte å pusse opp; hyllene på
Maxbo var tomme...
Langsomt lærte vi å holde avstand,
nye hilseformer ble vanlige – og en
klem rykket tilbake i intimadferds-
repertoaret. Folkemengder ble truende,
folk skifter til det andre fortauet når de
møter noen på søndagstur mens de
smiler unnskyldende. Vi gikk over en
slags normalisering mot sommeren –
man kunne dra til Danmark og noen
andre steder, men svært mange gjenoppdaget Norge som et feriemål. Bobilsalget satt rekorder og fortsatt er det et
knapphetsgode i forkant av sommeren
21. Aldri har så mange «gått i fjellet».
Nå er vi inne i ny nedstengning, det
åpnes og lukkes i hele landet alt etter
R-tall og om det er Britisk eller Sør
afrikansk mutant som dukker opp –
disse har skapt nye nesten uhåndterlige
bølger i England og i andre europeiske
land. Vi er derfor på nytt denne våren
i gang med å konfrontere/frykte en
3. bølge og overveier på nytt innstramninger – som kanskje ligner de vi hadde
for akkurat ett år siden. Det er ikke lett
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å si at vi ser enden på det eller lyset i
tunellen!
Dette året har hatt helt uoversiktlige
kostnader på menneskelige og samfunnsmessige plan – heldigvis har vi
økonomi og sosiale innretninger som
gjør oss nesten ekkelt bedre i stand til å
møte disse utfordringene enn land som
det også er naturlig å sammenligne seg
med, USA for eksempel – som fullstendig
mistet kontrollen av grunner det ikke
er nødvendig å terpe på.
Våre myndigheter stengte ned fordi
vi sto overfor noe som åpenbart kunne
være av en annen dimensjon enn de
epidemiene vi tidligere har stått over
for. Vår kapasitet til å møte en slik
sykdom var også utvilsomt svak og jeg
har tillagt dem det som en del av beslutningsgrunnlaget og motivasjonen
for en så kontant håndtering. Ellers
fantes det ikke tester (naturligvis) eller
tilstrekkelig lager av smittevernutstyr
– det er mer bemerkelsesverdig. Med
6 intensivsenger/100 000 innbyggere
var det åpenbart at vi lå langt nede på
en europeisk skala – Tyskland har 29,2
senger i samme målestokk. Sverige og
Danmark har også bygget ned sin kapasitet og er like «moderne» som oss,
dvs < 10 senger.
Vel – det er gode grunner til å se lysere
på 2021 og mulighetene for en mer
normal høst: Befolkningen har lært
svært mye om hygiene, avstand er blitt
noe vi er bevisst på og i flere byer er
munnbind (noe vi tidligere bare så på en
merkelig måte var vanlig for japanske
turister) blitt et helt vanlig syn. Det var
vanskelig å få aksept i starten, men i

›› Av Arild Egge, redaktør

butikker er det de uten munnbind som
skiller seg ut nå (der nedstengning har
vært strengest). Denne endrede smittetankegangen – som man for ett år siden
kunne lure på hvordan man skulle få
alle oss til å forstå – sitter overraskende
bra nå. Det eksisterer en slags dugnadsånd på dette feltet.
Ellers er det mest avgjørende for en
normalisering – vaksinen! Den ER et

faktum og vaksinasjonen er i gang. I
skrivende stund har vi ennå ikke fått
tildelt 400 000 doser, men vaksinasjonsapparatet er bygget opp i le av
ventetiden. Vi har hatt våre runder på
vaksinasjonsstrategi – det måtte dessverre omkamp til for å få «oppgradert»
helsearbeidere i denne køen – litt bitter
strid for de som har stått i stormen og
som må forvente å være de mest ekspo
nerte i en 3. bølge! Fordelingsstrategien
utover det ganske land har tatt utgangspunkt i rettferdighet – forholdsmessig
rettferdighet. Den runden pågår og man
har funnet å justere noe på dette prinsippet, slik at det kommer flere vaksiner
der smitten brer seg raskt. Dette er forventede diskusjoner i et norsk landskap
– men vi tar dem og det skjer da noe. Det
som selvsagt er det viktigste med dette
aspektet er at vi ikke får nok vaksiner
fort nok – disse diskusjonene næres jo
av at det ennå er et knapphetsgode.
Kanskje vi må ta saken i egne hender
og samtidig gjøre noe for naboforholdet
i nord – å kjøpe Sputnik av Russland?

«Det som er bedre – er beredskapen
og innsatsen i befolkningen – og det er den vi
fortsatt må stole på»
Det som imidlertid er en uendret
utfordring – er vår begrensede intensivkapasitet – som i hvert fall delvis er
et resultat av vår forretningsmodell for
tiden: Too small, too late. Minner om
tallene over – vi må forklare hvorfor
det antas at vi skal klare oss med så
mange færre intensivsenger enn
normen andre steder i Europa. Dette
må myndighetene stå til ansvar for.
Det er kjedelig, og heller ikke nå få
noen innrømmelser, men tvert imot
forsikringer om at «vi IKKE har for få
senger; dessuten har man satt i gang
utdanning av flere intensivsykepleiere
og leger». Da det å øke rammene for
utdanning nå, selvsagt ikke hjelper på
den krisen vi står midt oppe i, og fordi

det finns en debatt fra de siste 10 årene
der fagfolk har varslet om denne ut
fordringen – er det på sin plass å legge
seg flat som politiker i denne sammenhengen. Mest innbitt og synlig er selvsagt
Høie, og jeg skulle gjerne sett at han var
mindre «kjekk». Vi har dessuten gjort
oss avhengig av utenlandsk arbeidskraft i disse stillingene – og det er i en
slik situasjon sårbart - det har vi vel sett?
Som flere framtredende kolleger har
lagt frem i pressen – vi står ikke bedre
rustet nå – i helsetjenesten! Det er like
alvorlig – og DET er grunnen til at en
3. bølge ikke må slippes inn over oss!
Det som er bedre – er beredskapen
og innsatsen i befolkningen – og det er
den vi fortsatt må stole på. •
Foto: ©Blue Planet Studio / ©Kateryna - stock.adobe.com
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Har du bistilling? Har du registrert det?
Mange overleger har bistillinger ved universitet eller høyskoler, men det er
erfaringsmessig få som registrerer dette.
Mange overleger har bistilling ved
universitetene, men det er dessverre
få som registrerer dette i medlemsregisteret. Vi oppfordrer derfor alle
våre medlemmer til å oppdatere
medlemsregisteret når de har slike
bistillinger.

Fremgangsmåte:

Alle endringer kan gjøres ved å
logge inn på legeforeningen.no, velge
«Min side» på toppmenyen. Velg
deretter fanen «Arbeidsforhold»
og trykk på «Legg til stilling».
Arbeidsforhold som overlege
registreres ved å velge stillingstypen

'Ledende stilling i spesialisthelse
tjenesten'. Arbeidsforhold som
forsker registreres ved å velge
stillingstypen 'Forskerstillinger'.
Spørsmål om registrering av
arbeidsforhold og kontaktinformasjon på Min side, kan rettes til
medlem@legeforeningen.no

LEGEFORENINGENS
MEDLEMSFORDELER

Bruk medlemsfordelene
− og spar tusenlapper hvert eneste år!
Du får rabatt på alt fra bank, forsikring,
juridisk bistand, bil, reiser og hotell.
Du kan enkelt finne
ut mer om dine
medlemsfordeler
ved å logge deg inn
på «Mine sider» på
www.legeforeningen.no
eller last ned Lege
foreningens app
A+ Legeforeningen
på din mobil.

ER DU IKKE
MEDLEM ENNÅ?
Bli med i Norges
største medisinske
felleskap og dra nyt
te av alle
medlemsfordelene.
Fordelene ved å være
mange er mange!

LEGEFORENINGEN
HAR LANSERT EN
NY MEDLEMS APP
Last ned Legeforeningens
medlemsapp til din mobil
− og du har alltid medlems
kortet og fordelene lett
tilgjengelig i lomma.
Last ned appen
A+ Legeforeningen
– gratis, så klart!
Last ned fra
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Leger som formidlere
og ytringsfrihetens kår
Foto: UiO

Gratulerer Overlegeforeningen med årets jubileum! Legerollen og
lederrollen i helsetjenesten har endret seg i løpet av de siste 100 år,
noe som blant annet skyldes samfunnsutviklingen, den medisinske
og teknologiske utviklingen og hvordan helsetjenesten er endret.
I denne artikkelen skal jeg se nærmere på legers ytringsfrihet,
begrunnelsen for denne og dagens kår når det gjelder ytringer.

›› Av Anne Kjersti Befring, dr. juris, førsteamanuensis, Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo

G

jennom hele perioden
har leger hatt et personlig juridisk ansvar for
pasientbehandlingen, til
tross for at systembeslut
ninger har fått økt betydning. Det personlige an
svaret virker begrensede
på arbeidsgivers styringsrett
og forplikter ledelsen til å
tilrettelegge slik at yrkesut
øvelsen blir forsvarlig. Leger
skal ha lojalitet hos pasientene. Pasientene har fått
økte rettigheter til informasjon. Leger skal varsle dersom det ikke er mulig å
ivareta pasientens behov på
en forsvarlig måte. Det er
mer aktuelt enn noensinne å
diskutere hvordan leger skal
settes i stand til å ta ansvaret
for pasientbehandlingen,
blant annet når det er knappe
helseressurser og når pasientens behov forutsetter
koordinering mellom flere
nivåer eller -enheter.1
Legers ytringsfrihet har
betydning for den offentlige
debatten og følger av Grunnloven § 100.2 Arbeidsgivere
kan ikke begrense denne
friheten gjennom instrukser.
Stortinget må forholde seg
til Grunnlovens rettigheter

«Hensynet til demokratiet og sannhets søking begrunner
at ansatte har en vid adgang til å ytre seg, også om
forhold som berører arbeidsgiver og selv om ytringene
kan skade arbeidsgivers interesser»
når det vedtas nye lover og
forskrifter. Taushetsplikten
om pasientinformasjon
setter imidlertid begrensninger for ytringsfriheten.
Ledelsen kan velge hvem
som skal opptre og uttale
seg på vegne av virksom
heten. Men ledelsen kan
ikke møte alminnelige
ytringer fra ansatte med
trusler eller sanksjoner.
Ytringsfrihet betyr at den
ansatte har en rett til å ytre
seg på arbeidsplassen og til
å delta i den alminnelige
samfunnsdebatten om ulike
politiske spørsmål. Det kan
skje ved avisinnlegg, ved
deltakelse i panel eller
ved deltakelse i debatt
programmer i radio og TV.
Ytringsfrihetens begrunnelse dreier seg ikke bare
om hensynet til den enkeltes
rettigheter. Ytringsfriheten
er grunnleggende for å dekke
samfunnets behov for kunn-

skap og debatt. Leger har en
viktig rolle i å bidra til begge
deler. I Grunnloven § 100
står det:
«Det påligger statens
myndigheter å legge forholdene til rette for en åpen og
opplyst offentlig samtale.»
Denne tilretteleggingsplikten har betydning ved ny
lovgivning og ved hvordan
staten organiserer tjenester.
Den må ses i sammenheng
med plikter for de regionale
helseforetak, kommuner og
ledelse til å tilrettelegge slik
at leger kan overholde sine
plikter, blant annet til diskusjon om utviklingen av helsetjenesten, pasientbehandling
og helseforskning, om kjerneområder for helsetjenesten.
Forutsetning om at
åpenhet om utfordringer i
den offentlige helsetjeneste

I henhold til ytringsfriheten
skilles det ikke mellom

ytringer av politisk og faglig
karakter. Ytringsfriheten vil
beskytte ansattes frihet til å
delta i politisk virksomhet
og til å fremsette politiske
ytringer. Og det samme
gjelder ytringer i faglige
spørsmål og deltakelse i
faglige debatter. Hensynet
til demokratiet og sannhetssøking begrunner at ansatte
har en vid adgang til å ytre
seg, også om forhold som
berører arbeidsgiver, selv
om ytringene kan skade
arbeidsgivers interesser.
Lojalitetsplikten setter noen
begrensninger for ytringers
karakter, blant annet ved at
det stilles krav om et visst
saklighetsnivå for uttalelsen
dersom ytringen innebærer
kritikk av helsevirksomheten.
I offentlig finansierte helsetjenester skal det mye til før
ytringsfriheten kan begrenses, selv om den innebærer
kritikk av virksomheten.
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«Leger har en sentral rolle som formidlere av både
medisinsk kunnskap og om situasjonen i helsetjenesten»
Ansatte kan opplyse om
faktiske forhold i virksomheten. Det kan gis bemerkninger til hvordan beslutninger påvirker pasienttilbudet og om antatte
konsekvenser fremover i
tid. Det kan gis uttalelser om
mangel på ansatte og spesialister, og om utstyr. Ansatte
kan uttrykke uenighet med
ledelsen om situasjonen
uten at det er brudd med
lojalitetsplikten. Samfunnets
investeringer i et offentlig
helsetilbud og pasientrettigheter forutsetter at det skal
være åpenhet om hvordan
helsetjenesten fungerer,
utviklingen av pasienttil
budet og i behandlings
metoder. Utgangspunktet er
derfor at utfordringer med å
tilby befolkningens nødvendige helsetjenester og med
beredskap skal diskuteres.
Stortinget lovvedtak og
bevilgninger har en viss
innbyrdes sammenheng
og krever oppfølgning.
Stortinget, departementer
og eiere av helse- og omsorgstjenester, er avhengig
av å ha oversikt over kapasiteten i sykehusene og situasjonen for øvrig. I dette ligger
at det må være åpenhet om
helsetjenesten kan oppfylle
rettigheter for befolkningen
om å ha tilgang på forsvarlige helsetjenester når dette
er nødvendig. Det vil si om
staten – og eiere: kommunene
og de regionale helseforetakene – makter å sørge for et
tilstrekkelig pasienttilbud
og om helsevirksomheter
og helsepersonell makter å
oppfylle plikter i forbindelse
med pasientbehandlingen.
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Ytringsfrihetens kår

De siste årene er det mange
eksempler på at ledere ikke
ønsker å delta i den offentlige
debatt om helsetjenesten og
at ledere heller ikke forholder
seg til at leger og andre
arbeidstakere har ytrings
frihet. Sivilombudsmannen
har for eksempel kritisert
en kommune-leder som påla
en lege å ikke uttale seg til
media. Dette kan tyde på at
det er vanskeligere å få sykehusledere og leger til å delta
i samfunnsdebatten og at
det skapes forventninger om
at slik deltakelse er uønsket.
Kunnskap om helsetjenesten
og utviklingen i denne tjen
esten har betydning når
stemmeretten benyttes.
Et viktig perspektiv er at
mangelen på diskusjoner og
prosesser internt i en helsevirksomhet kan føre til at
beslutningsgrunnlaget er
utilstrekkelig. De senere
årene er det truffet viktige
avgjørelser for utviklingen
av helsetjenesten og der det
viser seg i ettertid at de var
truffet på et for dårlig opplyst grunnlag. Dette er en
svakhet som får betydning
for sykehustilbudet og for
den samlede ressursbruken i
helsetjenesten.3 Feilinvesteringer fører til at ressurser
som kunne vært benyttet til
pasientbehandling må benyttes til å rette opp feil.
Nødvendig dialog mellom
ledere og ansatte, mellom
ledere på ulike nivåer, samt
prosess for å få innspill fra
andre, er nødvendig for å
kunne ha et tilstrekkelig
grunnlag for å treffe avgjør
elser i komplekse saker.

Tidligere programleder
for Debatten uttalte for noen
år siden at det er svært vanskelig å få sykehusdirektører
og andre ledere til å delta i
diskusjoner om sykehusdrift. Flere journalister har
sagt at det er vanskelig å få
kontakt med sykehusdirektører for kommentarer om
egen virksomhet. Dette skjer
til tross for at slike debatter
har stor politisk betydning
og at befolkningen har rett
til innsyn i situasjonen i
helsetjenesten. De siste
årene har situasjonen i
helsetjenesten blitt viet stor
interesse i valgkamper av
den grunn at dette spørs
målet vektlegges når befolkningen bruker stemmeretten.
Stortingsrepresentanter
har gjentatte ganger tatt opp
spørsmålet om eier og helsevirksomheter forholder seg
til kravet om åpenhet og
offentlig innsyn som er grunnleggende for virksomheter
som er offentlig finansiert,
blant annet er dette tatt opp
av Riksrevisjonen (se for
eksempel Dokument 3:2,
2012–2013, s. 44 f ). Det har
også oppstått spørsmål om
ledere makter å svare det
øverste kontrollorganet i
Stortinget (kontroll- og
konstitusjonskomité) på en
åpen og ærlig måte. Denne

komiteen har konkludert med
at det har vært alvorlig svikt,
blant annet når det gjelder
manglende prosess i forbindelse med sammenslåing av
sykehusene i Oslo, og IKT
investeringer. I den forbind
else har representanter stilt
spørsmål ved om de har fått
riktig informasjon under
behandlingen i komiteen. Det
har blitt kommentert at Kontroll - og konstitusjonskomiteen ikke mottok informasjon
fra eier, departementet og de
regionale helseforetakene,
men fra Riksrevisjonen og
fra media. Se de skarpe uttalelser om at styreledere og
direktører for helseforetakene
snakket usant i Innst. 316 S.
[2011–2012]). Der uttaler
stortingsrepresentant PerKristian Foss: «Jeg er enig
med Martin Kolberg også i
to andre observasjoner. (…)
Her er det med andre ord
noen som ikke taler sant, eller
noen som går rundt hverandre. Mangel på k
 ommunikasjon er den mest diplomatiske
fremstillingen av det som jeg
tror det er mulig å gi.»
Riksrevisjonen har i flere
av sine rapporter pekt på
behovet for større grad av
åpenhet og involvering av
fagmiljøer i forbindelse med
at det treffes beslutninger av
stor betydning for helse- og
omsorgstjeneste. En åpenhetskultur forutsetter at
relevante fagmiljøer involveres, at feil kan erkjennes
og behovet for prosess. For
eksempel skal det være

«La Fauci bli et forbilde for
betydningen av faglig integritet og mot,
og hvordan den skal ivaretas til
tross for motstand fra øverste leder,
Mr. president»

kunnskap om beredskaps
nivået i tilfelle en pandemi,
om kapasiteten i helsetjen
esten bygges ned, om per
soner med ulike sykdommer
får nødvendig helsehjelp i
tide, og behovet for kompetansemiljøer og eventuellt
nedbygging av slike miljøer.
En åpenhetskultur er nødvendig for at helsetjenesten
tar ansvar for å utvikle pasienttilbudet på en demokratisk
måte og for å redusere risikoen
for at noen få treffer beslutninger i « lukkede prosesser».
Stortinget og befolkningen
skal ha kunnskap om sykehustilbudet for å kunne på
virke hvordan helsetjenesten
skal prioriteres og utvikles.
Leger som formidlere
og faglig integritet

Leger har en sentral rolle som
formidlere av både medisinsk
kunnskap og om situasjonen i
helsetjenesten. Den raske
medisinsk-teknologiske utviklingen og kunnskapsutviklingen har ført til økte behov
for formidling og diskusjon.
Spesialisering blant leger
øker, noe somhar betydning
for arbeidsformer og formidling. Dette omfatter at man
må ha en forståelse for hvor

langt egen kompetanse rekker
og når man må samarbeide
med andre. Dette har også
betydning for uttalelser. Den
teknologiske utviklingen
innebærer mer komplekse
strukturer for hvordan
pasienttilbudet organiseres
og koordineres, og invester
inger i infrastruktur og etterutdanning. Det stiller økte
krav til at hver lege tar sitt
ansvar som formidlere og
opptrer med faglig integritet.
Covid-19 pandemien har
illustrert betydningen av
legers faglige integritet.
Anthony Stephen Fauci var
en av lederne i Trump administrasjonens koronastrategi
og er en anerkjent medisinsk
forsker og immunolog. Det
ble tydelig for enhver at han
ikke innrettet seg etter Trumps
instruksjoner om hva som
skulle formidles. Etter hvert
forsvant han fra pressekonferanser. Fauci uttalte at han
fikk tilbake sin frie rolle som
sjefsrådgiver etter at den nye
presidenten Biden tiltrådte
fra januar 2021. La Fauci bli
et forbilde for betydningen av
faglig integritet og mot, og
hvordan den skal ivaretas til
tross for motstand fra øverste
leder, Mr. president. •

Fotnoter:
1 H
 elsetilsynet 2016. Svikt i samhandling mellom sykehus og kommuner.
https:// www.helsetilsynet.no/no/Toppmeny/Presse/Nyhetsarkiv/
Svikt-i-samhandling-mellom-sykehus-og-kommuner/
2 A
 nne Kjersti Befring. Helsepolitikk og ledelse. Cappelen Damm, 2015.
3 S
 e blant annet Riksrevisjonens Dokument 3:2 (2012–2013). Stortingets
dokumenter, Innst. 234 S (2012–2013) og i Innst. 316 S (2011–2012)
Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomitéen, om sak om deler av
omstillingen ved Oslo universitetssykehus. I en rapport fra SINTEF
vises det til mangler i planlegging og investeringer, «toppstyring» og
manglende involvering av fagmiljøene som forklaring (s. 23): «Når det
gjelder selve gjennomføringen av prosessen, opplevdes den som veldig
toppstyrt, med en alt for stor avstand til ledelsen. Videre fremheves
det også at det sterke fokuset på økonomiske og administrative temaer
bidro til at man mistet fokus på den tjenesteytende delen. Endelig
avdekker intervjuene også en oppfatning av manglende involvering av
fagmiljøene i prosessen.»

Det er tilliten innbyggerne i samfunnet har til
myndighetene som gjør at koronaepidemien kan
håndteres så godt, sies det. Det er kanskje det.
Når denne tilliten kombineres med en åpen
demokratisk samfunnsdebatt, der motforestilling
ene blir løftet frem, og hvor også tvilen hos, og
mellom fagmyndighetene vises frem, ja da er vi
kanskje et samfunn med (mye) tillit. Folkehelse
instituttet, FHI, etablerte en ekstern ekspertgruppe
for etikk og prioritering, for å komme med forslag
om hvilke grupper som burde prioriteres i den
første fasen av vaksinasjonsprosessen.
Allerede her skurrer det litt. Regjeringen gir
oppdraget til FHI. Man skaper seg med andre
ord avstand fra mulige kontroversielle avgjørelser.
Så gjør FHI det samme, de setter ned en ekstern
gruppe. Enda mer avstand.
Det var jo regjeringen som skulle ta den endelige
avgjørelsen, men kunne på denne måten peke på
ekspertgruppen som ansvarlige for rådene.
Legeforeningens politiske ledelse sluttet opp
om rådene fra ekspertgruppen. Kanskje fordi
gruppens innstilling var såkalt dynamisk. Det
betyr at dersom smittesituasjonen skulle bli verre,
komme ut av kontroll, ja da kunne for eksempel
helsepersonell flyttes frem i køen.
Norsk anestesiologisk forening protesterte.
Ekspertgruppens forslag harmoniserte ikke med
anbefalingene fra WHO. Protesten fikk ingen
gjennomslag i Legeforeningens politiske ledelse.
Dette er alvorlig. Også i en organisasjon som vår
må den sentrale ledelsen være lydhør for debatt
og motforestillinger for å fortjene tillit.

« Haukugla»
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N YTT F R A L E D E R U TVA LG E T

Marieke Claessen,
›› Avavdelingssjef
og leder,
Ofs lederutvalg

Lederseminar
for legeledere
Nå hadde jeg virkelig gledet meg til å treffe dere i april, men smittetallene de siste ukene har
dessverre utviklet seg i feil retning. Selv om vi har et like stort behov for å treffe hverandre som
dere, har Of og lederutvalget besluttet å flytte lederseminaret til november med et nytt forsøk
på fysisk oppmøte. Tema for samlingen og innledere beholder vi som planlagt.

I

stedenfor seminaret i april
organiserer vi et digitalt møte,
torsdag 22. april på ettermiddagen.
Det blir en invitasjon på Zoom, som er
kompatibel med de fleste (sykehus)
PC, og møtet skal ha ca. 2 timers
varighet på slutten av arbeidsdagen.
En av foredragsholdere blir Siri Tau
Ursin, AD i Finnmarkssykehuset og
tidligere leder av lederutvalget i Of.
Hun ønsker å dele sin erfaring som
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ny i stilling som AD under korona
pandemien. I tillegg jobber vi med
å skaffe oss en foredragsholder som
kan reflektere over ledelse i sykehus.
Det blir satt av tid og mulighet for
spørsmål og innspill. Det hadde for
eksempel vært fint med deres innspill
til lederutvalget og Of i forhold til
lederstilling i sykehus. Hvordan kan
Of også oppleves som en god fag
forening for legeledere?

Invitasjonen sendes ut på mail så
snart vi har programmet på plass.
Etter påmelding får dere tilsendt
linken for å logge dere inn via Zoom.
Velkommen til webinaret! •

Boliglån

1,35 %

nom.

1,41 % eff.*

Senk skuldrene
med bankavtalen
* Pr. 24.2.21. Eff.rente 1,41 %, 2 mill., o/25 år, totalt 2 371 063. Forutsetter at låntakere har lønnsinngang og kort- eller regningsbetaling i Danske Bank.

Akademikerne Pluss tilbyr sammen med Danske Bank en bankavtale
til alle medlemmene i Den norske legeforening. Den kollektive avtalen
sikrer at du kan være trygg på å alltid ha blant markedets beste betingelser.
Som kunde i Danske Bank får du personlig rådgivning tilpasset dine individuelle
behov, planer og ambisjoner – nå og i fremtiden. Når og hvordan du ønsker
å møte banken, er opp til deg.

Les mer på danskebank.no/legeforeningen

Har du spørsmål du ønsker besvart i bladet,
send en mail til redaktør arild.egge@ous-hf.no

Fire ukjente rettigheter
(muligens)
Av advokatfullmektig
Jan Eikeland, juridisk
rådgiver i Overlegeforeningen

Både tariffavtalene og lovverket gir legene mange rettigheter.
Her presenteres fire rettigheter som du muligens ikke var klar
over, men som kan være veldig nyttig for deg å vite om,
dersom situasjonen skulle oppstå.

Rett til å beholde fast
årslønn ved omplassering

Yrkesskadeforsikring
på reise mellom hjem

Leger ansatt i sykehusene og som blir omplassert har
- under visse vilkår - rett til å beholde sin faste årslønn.

Leger i sykehusene har
en utvidet rett på yrkes
skadeforsikring ved reise
til arbeidsstedet.

Rettigheten gjelder ved omplassering innen samme sykehus. Hovedvilkåret
er at omplasseringen har sin bakgrunn i situasjoner «som ikke skyldes arbeids
takerens forhold». Konkret nevnes tilfeller som sykdom, yrkesskade og
rasjonalisering. Omplassering begrunnet i legens generelle utøvelse av
arbeidet vil dermed ikke være omfattet.
For leger ansatt i private sykehus gjelder det en begrensing om at arbeids
takeren må ha vært ansatt i minst 1 år. Denne tidsbegrensingen gjelder ikke
i helseforetakene.
Ved omplasseringer som faller innenfor disse vilkårene, har legen rett til
å beholde sin «faste årslønn» på overgangstidspunktet. Begrepet fast årslønn
benyttes ikke i Legeforeningens tariffavtaler i sykehusene. De begrepene som
her brukes er blant annet basislønn, minimumslønn, individuelle tillegg,
vaktlønn og tillegg for utvidet arbeidstid (UTA).
Det kan derfor ikke legges til grunn at «fast årslønn» skal forstås på samme
måte som «full lønn etter oppsatt tjenesteplan», som legene er sikret ved fravær
grunnet blant annet i sykdom og fødselspermisjon. Grunnen til den ulike
begrepsbruken er at «fast årslønn» er hentet fra et annet tariffområde
(Kommunenes Sentralforbund). Det er derfor rettslig noe uklart om UTA
og vaktlønn inngår i begrepet.
Legeforeningen har hatt få saker hvor bestemmelsen er brukt. I de få tilfellene
har sykehusene praktisert bestemmelsen uten at UTA og vaktlønn inngår,
men partene har funnet andre løsninger for å sikre legens lønns- og arbeids
vilkår etter omplassering.
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Etter lov om yrkesskadeforsikring er
enhver arbeidsgiver forpliktet til å
tegne en yrkesskadeforsikring for sine
ansatte. Denne forsikringen dekker
skader og sykdommer som en arbeidstaker påføres «i arbeid på arbeids
stedet og i arbeidstiden».
Det vil mange ganger være vanskelig
å avgjøre om skaden faller innenfor
lovens grunnvilkår, men det er i for
arbeidene slått fast at daglig transport
mellom arbeidsstedet og hjemmet
faller utenfor yrkesskadeforsikringen,
med mindre den skjer i regi av arbeidsgiveren eller er av slik art at den medfører vesentlig økt risiko for skade.
Det følger imidlertid av Legeforen
ingens overenskomster både med helseforetakene (Spekter) og de private
sykehusene (Virke) at sykehusene er

Permisjon ved oppdrag i utlandet
Mange leger ønsker i perioder å jobbe med humanitære prosjekter i utlandet.
Hvis du jobber på et sykehus, gir tariffavtalen sterke føringer på at du bør få permisjon
til slike oppdrag. Du kan også få basislønn i inntil en måned per kalenderår.
Den aktuelle bestemmelsen i Legeforeningens overenskomst med Spekter (helseforetakene) del A2 i § 8.2 slår i første
ledd fast at leger «bør gis permisjon uten lønn for å arbeide i internasjonale organisasjoner, Forsvarets internasjonale
operasjoner og i norske hjelpetiltak i utviklingsland». En tilsvarende bestemmelse gjelder også i Virke-området
(private sykehus).
Når bestemmelsen bruker ordet «bør» gir det en sterk og klar føring fra tariffpartene på at sykehuset forventes å
tilrettelegge for at legen får permisjon. Tidligere var dette en «kan-bestemmelse», men ble for en del år siden endret
til å være en «bør-bestemmelse». Dette betyr at arbeidsgiver har en klar forpliktelse til å innvilge permisjon, med mindre
de har gode grunner for å si nei til en slik forespørsel om permisjon.
I andre ledd framgår det at leger som er knyttet til hjelpeorganisasjoner «kan gis permisjon i inntil 1 måned med basislønn per kalenderår i forbindelse med utrykning til hjelp for nødstillede». Når bestemmelsen nevner basislønn, innebærer
det blant annet at vaktlønn og tillegg for utvidet arbeidstid (UTA) faller utenfor.
Dette er også en kan-bestemmelse, og den er dermed ikke utformet slik at den gir direkte rettigheter for legene, men
etter det Legeforeningen erfarer er det vanlig at legen innvilges lønn i slike tilfeller. Dersom legen får lønn fra annen
arbeidsgiver i permisjonstiden, skal lønnen gå til fratrekk i den lønnen som utbetales fra arbeidsgiver.
Bestemmelsen regulerer ikke hvor lang tid i forveien du må søke for å få innvilget permisjon, men dersom dette
skal være aktuelt, vil det være lurt å ta kontakt med arbeidsgiver så tidlig som mulig.

gjelder
og arbeid
forpliktet til å tegne en yrkesskadeforsikring som dekker de hendelsene
hvor arbeidstakeren skades ved ulykke
på direkte ordinær reise mellom hjem
og arbeidssted. Det samme gjelder ved
tjenestereiser.
Yrkesskadeforsikringen gjelder også
når arbeidstaker blir skadet som følge
av vold og/eller trusler fra pasient eller
bruker på fritiden, på grunn av forhold
som har tilknytning til arbeidet, og som
medfører hel eller delvis arbeidsuførhet
eller dødsfall.
Leger ansatt i helseforetakene som er
utsatt for en yrkesskade vil også ha rett
på at arbeidsgiver dekker kostnader til
sykebehandling, helbredelse samt andre
nødvendige utgifter forårsaket av yrkesskaden i den utstrekning utgiftene ikke
dekkes av det offentlige. I tillegg dekkes
vesentlige saksomkostninger som har
vært avgjørende for å få endret et vedtak
i NAV til gunst for arbeidstaker. Rettighetene til å få dekket disse kostnadene
gjelder imidlertid ikke for leger ansatt
i private sykehus i Virke-området.

Du kan si nei
til den sjette ferieuken
Hovedregelen er at arbeidstakere er pliktig til å
avvikle ferie. Dette gjelder ikke den sjette ferieuken
for arbeidstakere over 60 år.
Noen vil kanskje protestere på at det framstilles som et gode at man kan si
nei til en ekstra ferieuke, men grunnen er at de fleste leger vil tape penger
på å avvikle den sjette ferieuken.
Ferieloven sikrer alle arbeidstakere over 60 år rett til en ekstra ferieuke.
For denne ferieuken har også arbeidstakeren en ensidig rett til å bestemme
når den skal avvikles, så fremt arbeidsgiver blir varslet to uker før ferien
starter.
Når det gjelder den ekstra ferieuken, gir imidlertid ikke ferieloven rett
til feriepenger utover den delen av lønnen som overstiger 6 ganger folke
trygdens grunnbeløp, den såkalte G-begrensingen. Seks G tilsvarer i dag
drøye 600 000 kroner, som dermed innebærer at alle overleger i sykehusene
vil tape penger, dersom de avvikler den sjette ferieuken.
En arbeidstaker vil i utgangspunktet ikke kunne velge å arbeide i ferien.
Både arbeidsgiver og arbeidstaker har en plikt til å sørge for at ferien av
vikles. Det finnes noen unntak fra denne regelen. Dette følger av ferieloven,
hvor det i § 5 (5) heter at «arbeidstakere gis rett til å motsette seg avvikling av
feriefritid og eventuell tilleggsfritid i den utstrekning feriepengene ikke dekker
lønnsbortfallet under feriefraværet».
I forarbeidene til loven går det uttrykkelig fram at denne bestemmelsen
også omfatter de situasjoner hvor feriepenger ikke dekker lønnsbortfallet
under ferieavviklingen av den sjette ferieuken.
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JUS FOR LEGER:

Juridisk bistand til medlemmer
sett i 10-årsperspektiv – tallenes tale
Vi har blitt bedt om å skrive noe på oversiktsnivå om utvikling i saker i Jus og arbeidslivs
avdelingen (JA) i Legeforeningen sett i lys av medlemsutviklingen, Rettshjelpsutvalget og
noe mer generelt om tilsynssaker. Vi setter altså fokus på tall, tilknyttet noen refleksjoner.
Vi har gjort noen undersøkelser, og fått satt opp noen tall på en ny måte, som viser noen
utviklingstrekk. Tallene må leses med forbehold, da vi vet noen feilkilder finnes, blant
annet registreringspraksis. Tallene er altså mer indikasjoner på en utvikling enn en fasit.

››

Av sjefadvokat Frode Solberg
og advokat Anders Schrøder Amundsen,
Jus og arbeidsliv, Dnlf
Juridisk bistand til medlemmer

Legeforeningens hovedordning for
juridisk bistand til medlemmene er
direkte bistand fra sekretariatet. Kort
sagt kan medlemmet få bistand i alle
sakstyper som er knyttet til yrkesut
øvelsen som lege. De aller fleste saker
håndteres av JA. Noen saker henvises
til Rettshjelpsordningen, hvor med
lemmet kan søke om tilskudd til å
bruke ekstern advokat. Medlemstil
budet omfatter normalt ikke skatteog selskapsrett. Det ble derfor i 2017
inngått avtale med Skattebetalerforen
ingen, som mange næringsdrivende

leger benytter seg av, men avtalen
kan også benyttes til private skattespørsmål.
Saksutvikling

Inntrykket internt i JA er at etter
spørselen etter bistand og rådgivning
i saker er stadig økende, og at den øker
mer enn økningen i medlemsmassen
skulle tilsi. Nå har vi innhentet data
som klart bekrefter inntrykket. Tabellen
nedenfor viser utviklingen de siste
11 år.
Som man kan se, har det vært en
ganske voldsom økning i antall saker

i perioden, fra 2300 saker til 6126. Årlig
økning i antall saker har ligget på 10,4 %
i gjennomsnitt de siste 10 år, mens siste
år er et byks på ca. 20,3 %. Det kan legges
til her at 746 saker ble registrert som
covid-19-relaterte i 2020, og forklarer
deler av den betydelige økningen. Ser
man tilbake på de siste 10 år, har antall
saker økt betydelig mer enn prosentvis
medlemsvekst, noe som tyder på at det
etterspørres mer juridisk bistand per
medlem enn tidligere. Dette er en
trend over lengre tid. I 2010 innkom
0,08 saker fra hvert medlem. Dette
tallet har steget noenlunde jevnt og

Tabell 1
År

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Antall medlemmer i Dnlf

27417

28454

29599

30383

31004

32279

33412

34362

35188

36330

37620

Antall saker i JA

2300

2542

2753

3206

3626

4084

4149

4585

4972

5093

6126

Saker pr medlem

0,08

0,09

0,09

0,11

0,12

0,13

0,12

0,13

0,14

0,14

0,16

19

20

20

21

22

26

24

27

26

25

26

121,1

127,1

137,7

152,7

164,8

157,1

172,9

169,8

191,2

203,7

235,6

Antall rådgivere i JA (inkl ledere)
Antall saker pr rådgivere (inkl ledere)
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Figur 1

Figur 1

Figur 2

Figur 2

var doblet til 0,16 i 2020. Hvert enkelt
Som man kan se, har det vært en ganske voldsom økning i antall saker i perioden, fra 2300 saker til
medlem etterspør altså dobbelt så mye
6126. Årlig økning i antall saker har ligget på 10,4 % i gjennomsnitt de siste 10 år, mens siste år er et
bistand som for 10 år siden. Dette er
byks på ca. 20,3 %. Det kan legges til her at 746 saker ble registrert som covid-19-relaterte i 2020, og
etter vårt syn ikke uventet, da legeforklarer deler av den betydelige økningen. Ser man tilbake på de siste 10 år, har antall saker økt
hverdagen stadig blir mer komplisert
betydelig mer enn prosentvis medlemsvekst, noe som tyder på at det etterspørres mer juridisk
juridisk sett og stram økonomi hos
bistand
enn tidligere.
Dette er en trend over lengre tid. I 2010 innkom 0,08 saker fra
sykehusper
ogmedlem
kommuner
gjør at gode
hvert
medlem.
Dette
tallet
har
steget
noenlunde jevnt og var doblet til 0,16 i 2020. Hvert enkelt
løsninger for individet blir vanskeligmedlem
etterspør
altså
dobbelt
så
mye
bistand som for 10 år siden. Dette er etter vårt syn ikke
gjort. Det setter juridiske spørsmål på
uventet,
da
legehverdagen
stadig
blir
mer
spissen, og behovet for juridisk bistandkomplisert juridisk sett og stram økonomi hos sykehus og
kommuner
gjør at gode
løsninger
for individet blir vanskeliggjort. Det setter juridiske spørsmål på
øker. Uenigheter
ender
altså oftere
spissen,
og behovet for
juridisk
bistand øker. Uenigheter ender altså oftere som "advokatmat" enn
som «advokatmat»
enn
tidligere.
tidligere.
Vi ser også at økningen i antall saker
overstiger økning i antall rådgivere Vi ser også at økningen i antall saker overstiger økning i antall rådgivere - altså advokater, jurister og
altså advokater, jurister og økonomer
økonomer - slik at saksmengden per rådgiver nesten er doblet siden 2010 (95%). Igjen må det
- slik at saksmengden per rådgiver
påpekes at det ligger en feilkilde i registreringspraksis og også at rådgiverne har andre oppgaver enn
nesten er doblet siden 2010 (95%).
enkeltsaker. De fleste av rådgiverne har i tillegg til enkeltsaker oppgaver tilknyttet forhandlinger,
Igjen må det påpekes at det ligger en
yrkesforeninger,
utredning, opplæringsvirksomhet
osv. Likevel
er tallene
på en betydelig
retningslinjer fastsatt av sentralstyret.
feilkilde i registreringspraksis
og også
og direkte
telefoner.
Dettydelig
er foretatt
økning.
Grafen
nedenfor
viser
gjennomsnittlig
antall
nye
tildelte
saker
pr.
rådgiver
pr. år. MedRettshjelpsutvalget
antall
bevilger økonoat rådgiverne har andre oppgaver enn
periodevise tellinger som indikerer
rådgivere,
menes
jurister
og
økonomer,
inkludert
ledere.
Grovt
fremstilt
har
det
gjennom
perioden
misk
støtte
til
ekstern
juridisk bistand
enkeltsaker. De fleste av rådgiverne
et
ganske
stabilt
nivå
på
10-12
000
Utover
dette
besvares
sværtårsverk,
mangedahenvendelser
på telefon i vaktsentralen
og direkte tele
vært
økonomer
og resten jurister.
Antall hoder
tilsvarer
ikke
permisjoner
innenfor gitte saksområder. Vedtektene
har ito
tillegg
til enkeltsaker
oppgaver
telefoner
per
år.nødvendigvis
Denne formen
for
er foretatt periodevise tellinger som indikerer
et ganske stabilt nivå på 10-12 000 telefoner
etc
ikke er fratrukket.
ble sist revidert ved landsstyremøtet i
tilknyttet
forhandlinger, yrkesforen
bistand/rådgivning er effektiv, og biDenne
formen
for
bistand/rådgivning
er
effektiv,
og bidrar også til atogleger
unngår å havne i
2020. Rettshjelpsutvalget
sentralinger, utredning, opplæringsvirksomdrar også til at leger unngår å havne i
situasjoner
som
har
potensial
til
å
bli
enda
mer
ressurskrevende.
I
tillegg
er
styret skal i henhold til vedtektenedet iverksatt en
het osv. Likevel er tallene tydelig på
potensial til å bli
for
vurdere
fra sak til sak
en betydelig økning. Grafen nedenfor
enda mer
I tillegg
tiltak
for åressurskrevende.
effektivisere saksbehandlingen
vedordningen
bruk av maler,
spesialisering,
saksgang intern
om
- og hvor
- økonomisk
viser gjennomsnittlig antall nye tildelte
er det iverksatt
en rekke tiltak
for å
avdelingen,
informasjon
på hjemmesider,
opplæring
avmye
tillitsvalgte
mm. støtte
som skal gis.
saker pr. rådgiver pr. år. Med antall
effektivisere saksbehandlingen ved
Utvalget tok stilling til totalt 60
rådgivere, menes jurister og økonomer, bruk av maler, spesialisering, saksgang
søknader om rettshjelp i 2020, hvorav
inkludert ledere. Grovt fremstilt har
internt i avdelingen, informasjon på
Rettshjelpsordningen
det gjennom perioden vært to økonohjemmesider, opplæring av tillitsvalgte 42 ble innvilget. For de to foregående
år var tallet hhv. 45 og 53. Gjennommer og resten jurister. Antall hoder
mm.
Rettshjelputvalget arbeider i henhold til vedtekter
av landsstyret og retningslinjer fa
side 2defastsatt
snittet
siste 11 år er 38 søknader
tilsvarer ikke nødvendigvis årsverk,
sentralstyret.
Rettshjelpsutvalget
bevilger
økonomisk
støtte
ekstern
juridisk
Rettshjelpsordningen
hvorav 24 innvilgestilårlig,
se tabell
2: bistand inne
da permisjoner etc ikke er fratrukket.
saksområder.
Vedtektene
ble
sist
revidert
ved
landsstyremøtet
i
2020.
Rettshjelpsutvalget
Rettshjelputvalget arbeider i henhold
Utover dette besvares svært mange
til vedtekter fastsatt
av landsstyret
og
henvendelser på telefon i vaktsentralen sentralstyret
skal i henhold
til vedtektene
for ordningen vurdere fra sak til sak om - og hvor

økonomisk støtte som skal gis.
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Utvalget tok stilling til totalt 60 søknader om rettshjelp i 2020, hvorav 42 ble innvilget. For d
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Tabell 2
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Antall søknader

57

45

42

32

34

45

46

29

53

45

60

Antall innvilget

31

21

25

13

24

32

34

17

37

34

42

Antall avslag

24

24

17

17

10

15

12

12

16

11

18

54,4 %

46,7 %

59,5 %

40,6 %

70,6 %

71,1 %

73,9 %

58,6 %

69,8 %

75,6 %

70,0 %

Innvilgelsesprosent

Innvilgelsesandelen var i 2020 på
70 % mot 63 % i gjennomsnitt de foregående 11 årene. Størstedelen av sakene hvor det ble innvilget støtte dreide
seg enten om arbeidsrettslige problemstillinger eller tilsynssaker. Disse to
sakstypene har vært dominerende i
hvert fall de siste 17 årene. Det er i
gjennomsnitt bevilget kr 35 356,- pr
positive vedtak i perioden 2010-2020,
men beløpene varierer betydelig. Et
standardbeløp i en tilsynssak kan være
om lag kr 20.000, mens tilskudd til
rettsaker kan være sekssifrede beløp.
Særlig om tilsynssaker

En tilsynssak kan oppstå på ulike måter.
Med tilsynssak tenker vi her på saker
som kommer til behandling i helsetilsynet. For eksempel kan man ha fått
klage fra pasient eller pårørende (pasientrettighetsloven § 7-4). Det kan ha
blitt gitt melding om forhold som kan
medføre fare for pasienters sikkerhet
(helsepersonelloven § 17). Det kan ha
kommet melding fra helse- og sosial
ombud, pasient- og brukerombud,
Barneombudet, helse- og omsorgs
tjenesten, barneverntjenesten, apotek,
kontrollkommisjoner, politi, andre
tilsynsmyndigheter, media eller andre.
Videre kan det ha kommet meldinger
etter spesialisthelsetjenesteloven § 3-3
a som overføres fra Statens helsetilsyn
til Statsforvalteren for oppretting av

tilsynssak. En annen måte en sak kan
oppstå er melding om unaturlig dødsfall eller skade fra Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
(spesialisthelsetjenesteloven § 3-3
femte ledd).
Mange leger vil oppleve å få en
tilsynssak rettet mot seg i løpet av
karrieren. Anslagene for andelen av
hvor mange leger som får rettet sak
mot seg - eller blir involvert (for eks
empel via sak mot sykehuset) - varierer
fra omlag 25% og oppover på 30-tallet.
Det må her umiddelbart legges til at
dette primært dreier seg om saker som
meldes og behandles i helsetilsynet i
fylket (nå statsforvalteren, tidligere
fylkesmannen). Vårt inntrykk er at en
god del av disse er grunnløse og legges
bort. Kun en mindre andel av disse
sendes inn til Helsetilsynet sentralt for
vurdering av reaksjon, og noen av disse
igjen ender med reaksjon.
JA får jevnlig henvendelser fra medlemmer som ønsker bistand i tilsyns
saker. Dette gjelder både saker som er
til behandling hos helsetilsynet i fylket
og Helsetilsynet sentralt. Mange saker
stopper i fylket fordi det ikke er grunnlag for å vurdere reaksjoner i saken. Dersom det er aktuelt med reaksjoner, må
saken sendes til Helsetilsynet sentralt.
Saksbehandlingssystemet i JA inneholder emneknagger, som gjør at sakene
kategoriseres. Uttrekk av data fra dette

systemet viser antall saker JA har mottatt og som er registrert som en tilsynssak. Sannsynligvis er tallene generelt
høyere da ikke alle saker kategoriseres.
Våre tall viser slik utvikling: se tabell 3.
Det er – som for andre type saker
– en stor økning i perioden, men grovt
sett kan man si at andelen av tilsyns
saker i JAs portefølje er ganske stabil.
Økningen av tilsynssaker øker grovt
sett proporsjonalt med totalt antall
saker. JA har i 2020 altså bistått i overkant av 115 medlemmer i enkeltsaker.
I tillegg kommer omfattende uformell
rådgivning, for eksempel per telefon.
Det er en utfordring at det gis lite veiledning fra tilsynsmyndighetene og at
det er svært lang saksbehandlingstid.
Dette gjør at medlemmet trenger omfattende rådgivning og oppfølgning
over lang tid, og i de mest alvorlige,
omfattende sakene over flere år.
Antall administrative reaksjoner
mot leger pr. år har svingt mellom det
laveste på 81 i fjor, til 160 i 2015.
Som en kan se av sirkeldiagrammet
nedenfor, er den vanligste årsaken til
tilbakekall av autorisasjon, rusmisbruk.
Om lag en fjerdedel av sakene som ender
med autorisasjonstap har rusmisbruk
som tilbakekallsgrunn. I rene tall dreier
det seg om mellom 9 og 15 leger årlig.
Det er kanskje overraskende for
noen, men vår erfaring er at det skal
ganske mye til før legen mister autori-

Tabell 3
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Antall tilsynssaker i JA-avdelingen

51

45

51

55

63

73

69

94

95

97

115

Antall tilsynssaker pr rådgiver

2,7

2,3

2,6

2,6

2,9

2,8

2,9

3,5

3,7

3,9

4,4
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Tabell 4
Antall
administrative
reaksjoner 2010
mot leger pr.
år har svingt
det laveste2014
på 81 i fjor,2015
til 160 i
Administrative
reaksjoner
2011
2012mellom2013
2015.
Advarsel
53
59
68
64
54
100
Tabell 4
Administrative
reaksjoner
Begrenset autorisasjon
Advarsel
Begrenset autorisasjon
Tilbakekall
Tilbakekall
Tap av rekvisisjonsrett
Sum

2010
10
53
10
27
27
8
98

Tap av rekvisisjonsrett

8

2011
59
5
24
8
96

Sum
98
Tallene uttrykt grafisk ser slik ut:

2012
5
68
7
24 30
11
116

8

2013 7 2014
64
54
7
6
25 30 32
7
6
103
98

11

96

116

20157 2016
100
63
14
10
25 27
38
8
7
160
107

7

103

2017
6
59
12
32
47
7
125

6

2018
78
11
45
8
142

98

2019
14
52
11
3840
9
112

8

2016

2017

2018

2019

2020

63

59

78

52

36

10

12

11

11

11

27

47

45

40

30

7

7

8

9

4

107

125

142

112

81

2020
36
11
30
4
81

160

Figur 3
Tallene
uttrykt grafisk ser slik ut:

ADMINISTRATIVE REAKSJONER 2010-2020
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Begrenset autorisasjon

10

12
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100

54

2014

47

2015

2016

Tilbakekall

2017

45

9

11

40
11

30
11

78
52

2018

4

2019

36
2020

Tap av rekvisisjonsrett

fra i 2015 hvor faglig svikt var på hele
35 tilfeller1 , ukjent av hvilken grunn.
Vi har også ønsket å se nærmere på
saker som behandles av Helsetilsynet2
og som ender med reaksjon sett opp mot
antall leger totalt. Utfordringen er
imidlertid at tallet for leger i Norge år
for år er noe usikkert. Derimot er antall
yrkesaktive medlemmer i Legeforen
ingen en kjent størrelse. Med forbehold
om at det kan være statistisk avvik blant
de legene som ikke er medlem, kan det
se ut som det er en trend at det er færre
reaksjoner pr. lege nå enn tidligere.
Grafen nederst til høyre på side 66
illustrerer dette. Samtidig får JA-avdelingen i Legeforeningen inn flere saker
pr. medlem enn tidligere, noe grafen
nederst til venstre på side 66 viser.

Som en kan se av figuren nedenfor, er den vanligste årsaken til tilbakekall av autorisasjon er

sasjonen
på grunnlag av faglig svikt,
rusmisbruk. Om lag en fjerdedel av sakene som ender med autorisasjonstap
hargodkjenning
rusmisbruk som
Mistet
selv
om
dette
nesttallstørste
kategori
tilbakekallsgrunn.er
I rene
dreier det
seg om mellom 9 og 15 leger årlig.
i utlandet
av tilbakekallssaker. Mangelfull journal13%
Det er kanskje
overraskende
for noen,
men vår erfaring er at det skal ganske mye
til før legen mister
føring
vil normalt
inkluderes
i denne
autorisasjonen
på
grunnlag
av
faglig
svikt,
selv
om
dette
er
nest
største
kategori
av tilbakekallssaker.
gruppen. Den tredje vanligste årsak er
Sykdom
Mangelfull journalføring vil normalt inkluderes i denne gruppen. Den tredje
vanligste årsak er at
at legen har mistet godkjenning i ut4%årsaker siden 2010:
legen har mistet godkjenning i utlandet. Se sirkeldiagram for akkumulerte
landet. Se sirkeldiagram for akkumuAnnen atferd
lerte årsaker siden 2010:
utenfor
Tallene er hentet fra Helsetilsynet.
yrkesutøvelsen
Statistikken som er presentert hos
8%
Helsetilsynet er ikke konsistent hvorvidt det kun er tilbakekall av autorisaAnnen atferd
side 5
sjonen som er med i grunnlaget, eller
i yrkesutøvelsen
om også begrenset autorisasjon og tap
8%
av rekvisisjonsrett er med. Dette varieRollesammenblanding
rer fra år til år. Av den grunn har vi
1%
endret tabell og figur fra rene tall til
Seksuell utnyttelse
prosentstørrelser, for på den måten å
av pasient 8%
se om det er en utvikling. Det vi kan se
av grafen, er at rusmisbruk jevnt over
Legemiddeltyveri 1%
utgjør den vanligste årsaken, bortsett

Mistet
Helsefaglig svikt
i yrkesutøvelsen
21%

Sykdo

Annen
Ikke innrettet
seg etter
advarsel
10%

Annen

Rolles

Seksu
Rusmisbruk 26%
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Figur 5
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 ttps://www.helsetilsynet.no/presse/
h
nyhetsarkiv/2016/reaksjoner-mot-
helsepersonell-og-virksomheter-i-
helse-og-omsorgstjenesten-i-2015/
2
https://www.helsetilsynet.no/tilsyn/
om-tilsynssaker/statistikk-reaksjonermot-helsepersonell/
1

2
2
5
2
1
2

11
2020

Mistet godkjenning i utlandet

Tallene er hentet fra Helsetilsynet. Statistikken som er presentert hos Helsetilsynet er ikke konsistent
hvorvidt det kun er tilbakekall av autorisasjonen som er med i grunnlaget, eller om også begrenset
Dette kanogskape
forernoen
fristene
av har
tilsynet,
autorisasjon
tap av grunnlag
rekvisisjonsrett
med. Dette varierer
fra år tilsom
år. Avsettes
den grunn
vi endretog be om
tabell
og figur fra rene
tallvi
til tar
prosentstørrelser,
for på denutsettelse
måten å se om
det er enman
utvikling.
Det vi mer tid.
refleksjoner.
Hvis
første og siste
dersom
trenger
kan
se
av
grafen,
er
at
rusmisbruk
jevnt
over
utgjør
den
vanligste
årsaken,
bortsett
fra
i
2015
hvor
år i intervallet ga Helsetilsynet i 2010
Flere av våre advokater og jurister
faglig svikt var på hele 35 tilfeller1, ukjent av hvilken grunn.

reaksjoner i 98 saker, mens JA-avdel

Figur 6

har lang erfaring med tilsynssaker, og

2
Vi
har også
ønsket
se nærmere
påbehandlet
saker som behandles
av
Helsetilsynet
ogi som
ender
medDet er som
ingen
kun
harå notert
å ha
51
bistår
jevnlig
slike
saker.
reaksjon
sett
opp
mot
antall
leger
totalt.
Utfordringen
er
imidlertid
at
tallet
for leger
i Norge
årskriver
for år
saker. For
2020
(hvor
det
riktignok
var
hovedregel
legen
selv
som
utAntall
tilsynssaker
med reaksjon
pr yrkesaktivt
er noe usikkert.
Derimot
er antall yrkesaktive
medlemmer
i Legeforeningen en kjent størrelse. Med
få
reaksjoner)
er
de
tilsvarende
tallene
kast
til
svar
i
tilsynssaker.
Vår
erfaring
forbehold om at det kan være statistisk
avvik blant de legene som ikke er medlem, kan det se ut som
medlem
81 er
og 115. Det er vanskelig å utlede noe
er at dette er den beste fremgangsmåten
det
0,0070en trend at det er færre reaksjoner pr. lege nå enn tidligere.

sikkert ut fra dette, men dersom dette
for den berørte legen, som kjenner
skyldes at legene er blitt «flinkere» til å saken og de faktiske forholdene. Vi
få0,0050
hjelp fra Legeforeningen når tilsyns- mener også at det som regel gir et bedre
0,0040 oppstår, er dette en positiv og
saker
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Dette kan skape grunnlag for noen refleksjoner. Hvis vi tar første og siste år i intervallet ga
Helsetilsynet i 2010 reaksjoner i 98 saker, mens JA-avdelingen kun har notert å ha behandlet 51
74 OVERLEGEN 1-2021
saker. For 2020 (hvor det riktignok var få reaksjoner) er de tilsvarende tallene 81 og 115. Det er
vanskelig å utlede noe sikkert ut fra dette, men dersom dette skyldes at legene er blitt "flinkere"
til JA-avdelingen
å
Samtidig får
i Legeforeningen inn flere saker pr. medlem enn tidligere, noe grafen

JUBILEUMSKURSET 2021
Jubileum Of 60 år – Jubileumskurset 2021
Medlemmer, tillitsvalgte og landsrådsrepresentanter!
Sett av tirsdag 31. august og onsdag 1. september 2021
Da blir det jubileumskurs på Grand Hotel i Oslo for alle medlemmer av Of
I vår usikre tid så planlegges dette arrangementet foreløpig
også som et hybrid-møte med muligheter for å følge arrangementet digitalt.
Dette er det planlagte vårkurset som nå flyttes til høsten.
Følg med på hjemmesiden vår for oppdatert informasjon.
https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/yf/norsk-overlegeforening/
Tema og forelesere vil bli publisert så snart det er klart fra kurskomitéen.

FORELØPIGE TEMA:

Ledelse, beredskap, konsulentbruk i helsetjenesten, fremtidsvisjoner

Jubileumskurset

Her finner du oss:
www.facebook.com/Norsk overlegeforening
@overlegeforeningen

Utvalgt sikkerhetsinformasjon4
Hypoglykemi er en svært vanlig bivirkning (≥ 1/10) og kan forekomme dersom insulindosen
er for høy i forhold til insulinbehovet.
Hyperglykemi Bruk av utilstrekkelige doser eller avbrytelse av behandlingen, særlig hos
pasienter med behov for insulin, kan føre til hyperglykemi og diabetisk ketoacidose.
Lipodystrofi (inkludert lipohypertrofi, lipoatrofi) og kutan amyloidose kan forekomme på
injeksjonsstedet og forsinke lokal insulinabsorpsjon. Kontinuerlig rotering av injeksjonssted
innen et gitt injeksjonsområde kan bidra til å redusere eller forebygge disse bivirkningene.
Reaksjoner på injeksjonsstedet kan forekomme. Disse er vanligvis milde og forbigående,
og forsvinner normalt ved fortsatt behandling.
Annen samtidig sykdom, især infeksjoner og febertilstander, øker vanligvis pasientens
insulinbehov.

Alder

Kan benyttes uten dosejustering

Anbefales ikke

Voksne, ungdom og barn fra 1 år
Eldre (≥65 år):

Barn under 1 år
Ingen klinisk erfaring

Måling av glukose må intensiveres hos eldre,
og insulindosen justeres individuelt

Nyrefunksjon

Kan brukes
Måling av glukose må intensiveres ved nedsatt
nyrefunksjon, og insulindosen justeres individuelt

Leverfunksjon

Kan brukes
Måling av glukose må intensiveres ved nedsatt
leverfunksjon, og insulindosen justeres individuelt

Tresiba «Novo Nordisk»
ATC-nr.: A10A E06
C Insulinanalog, langtidsvirkende.
T INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i sylinderampulle 100 enheter/ml: 1 ml inneh.: Insulin degludec (rDNA)
100 enheter (E) tilsv. 3,66 mg, glyserol, metakresol, fenol, sinkacetat, saltsyre, natriumhydroksid, vann til injeksjonsvæsker.
T INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt penn 100 enheter/ml og 200 enheter/ml: 1 ml inneh.: Insulin degludec (rDNA) 100 enheter (E), resp. 200 enheter (E) tilsv. 3,66 mg, resp. 7,32 mg, glyserol, metakresol,
fenol, sinkacetat, saltsyre, natriumhydroksid, vann til injeksjonsvæsker.
Indikasjoner: Behandling av diabetes mellitus hos voksne, ungdom og barn fra 1 år.
Dosering: Mht. sporbarhet skal preparatnavn og batchnr. noteres i pasientjournalen. Administreres 1 gang
daglig, når som helst i løpet av dagen, fortrinnsvis på samme tidspunkt hver dag. Fleksibilitet i valg av
administreringstidspunkt tillates når det ikke er mulig å administrere ved samme tidspunkt hver dag, men
klinisk erfaring med dette mangler hos barn og ungdom. Det skal alltid være minst 8 timer mellom injeksjonene.
Doseres i overensstemmelse med pasientens individuelle behov. Optimalisering av glykemisk kontroll anbefales
vha. dosejustering basert på fastende plasmaglukose. Dosejustering kan være nødvendig ved økt fysisk
aktivitet, endret kosthold, eller annen samtidig sykdom. Ved overgang fra andre insulinpreparater anbefales
streng blodglukosekontroll i overgangsperioden og de første påfølgende uker. Dose og tidspunkt for
administrering av hurtigvirkende insulinpreparater, eller annen samtidig antidiabetisk behandling, må ev.
justeres. Insulin degludec 1 enhet (E) tilsv. humaninsulin 1 internasjonal enhet (IE), insulin glargin (100 E/ml) 1
enhet (E) eller insulin detemir 1 enhet (E). Diabetes mellitus type 1: Skal kombineres med hurtigvirkende
insulin for å dekke insulinbehovet ved måltider. Tas 1 gang daglig sammen med måltidsinsulin, etterfølgende
individuelle dosejusteringer er påkrevd. Overgang fra andre insulinpreparater: En dosereduksjon på 20% av
den tidligere dosen med basalinsulin eller den tidligere basalkomponenten i et kontinuerlig s.c.
insulininfusjonsregime bør vurderes, etterfulgt av individuell dosejustering basert på glykemisk respons.
Diabetes mellitus type 2: Kan administreres alene eller i enhver kombinasjon med orale antidiabetika, GLP1-reseptoragonister og bolusinsulin. Anbefalt daglig startdose er 10 enheter, etterfulgt av individuell
dosejustering. Ved tillegg av insulin degludec til GLP-1-reseptoragonister er anbefalt startdose 10 enheter
daglig etterfulgt av individuelle dosejusteringer. Ved tillegg av GLP-1-reseptoragonister til insulin degludec
anbefales det å redusere dosen av insulin degludec med 20%, for å minimere risikoen for hypoglykemi. Dosen
justeres deretter individuelt. Overgang fra andre insulinpreparater: For pasienter som behandles med
basalinsulin 1 gang daglig, basalbolusbehandling, eller behandling med blandingsinsulin eller selvblandet
insulin, kan overgangen fra basalinsulin til insulin degludec gjøres enhet for enhet basert på tidligere
basalinsulindose, etterfulgt av individuelle dosejusteringer. En dosereduksjon på 20% av den tidligere dosen
med basalinsulin bør vurderes ved overgang fra basalinsulin 2 ganger daglig og ved overgang fra insulin glargin
(300 E/ml), etterfulgt av individuell dosejustering. Glemt dose: Glemt dose anbefales tatt så snart den
oppdages, og deretter gjenopptas vanlig doseregime med 1 daglig dose. Det skal alltid være minst 8 timer
mellom injeksjonene. Spesielle pasientgrupper: Nedsatt lever- eller nyrefunksjon: Måling av glukose må
intensiveres, og insulindosen justeres individuelt. Barn og ungdom <18 år: Ingen klinisk erfaring med bruk av
dette legemidlet til barn <1 år. Kan brukes av ungdom og barn fra 1 år. Ved endring av basalinsulin til Tresiba
er det nødvendig å overveie individuell dosereduksjon av basal- og bolusinsulin for å minimere risikoen for
hypoglykemi. Eldre ≥65 år: Måling av glukose må intensiveres, og insulindosen justeres individuelt.
Tilberedning/Håndtering: Oppløsning som ikke fremstår som klar og fargeløs skal ikke brukes. Skal ikke
etterfylles, deles med andre eller blandes med andre legemidler. Skal ikke tilsettes infusjonsvæsker. Det skal
alltid settes på en ny nål før hver bruk. Nåler skal ikke brukes om igjen: Gjenbruk av nåler øker risikoen for tette
nåler, noe som kan føre til under- eller overdosering. Pasienten skal kaste nålen etter hver injeksjon. FlexTouch
ferdigfylt penn: Med ferdigfylt penn 100 enheter/ml kan det administreres en dose fra 1-80 enheter pr.
injeksjon, i trinn på 1 enhet. Med ferdigfylt penn 200 enheter/ml kan det administreres en dose fra
2-160 enheter pr. injeksjon, i trinn på 2 enheter. Dosetelleren viser antallet enheter uansett styrke, og det skal
ikke foretas noen doseomregning ved overgang til ny styrke. For å unngå feildosering og potensiell
overdosering skal det aldri brukes en sprøyte til å trekke legemidlet opp fra sylinderampullen som er i den
ferdigfylte pennen. FlexTouch brukes sammen med NovoFine nåler med lengde opptil 8 mm. Se
pakningsvedlegg. Penfill sylinderampuller: Brukes sammen med NovoFine nåler og insulininjeksjonssystemer
fra Novo Nordisk. Se pakningsvedlegg. Administrering: Kun til s.c. injeksjon i låret, overarmen eller
abdominalveggen. Injeksjonsstedene skal alltid varieres innen samme område for å redusere risikoen for
lipodystrofi og kutan amyloidose. Pasienten skal instrueres i riktig bruk. Skal ikke administreres i.v., da dette kan
gi alvorlig hypoglykemi. Skal ikke administreres i.m., da dette kan endre absorpsjonen. Skal ikke brukes i
insulininfusjonspumper. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene. Forsiktighetsregler:
Hypoglykemi: Utelatelse av et måltid, ikke planlagt anstrengende fysisk aktivitet, eller for høy insulindose i
forhold til insulinbehovet kan føre til hypoglykemi. Hos barn (spesielt ved basal-bolusregimer) er det viktig å
tilpasse insulindoser med matinntak og fysisk aktivitet for å minimere risikoen for hypoglykemi. Pasienter som
oppnår betydelig forbedring av blodglukosekontrollen (f.eks. ved intensivert insulinbehandling), kan oppleve
endring i vanlige varselsymptomer på hypoglykemi, og må informeres om dette. Vanlige varselsymptomer kan
forsvinne hos pasienter som har hatt diabetes lenge. Annen samtidig sykdom, især infeksjoner og feber, øker
vanligvis insulinbehovet. Samtidig sykdom i nyre, lever eller sykdom som påvirker binyre, hypofyse eller
thyreoidea, kan kreve doseendringer. Den forlengede effekten av insulin degludec kan forsinke restitusjon etter
hypoglykemi. Hypoglykemi kan svekke konsentrasjons- og reaksjonsevnen, og ved bilkjøring bør pasienten
rådes til å ta forholdsregler for å unngå dette. Det bør overveies om bilkjøring er tilrådelig for pasienter som har
nedsatte eller manglende forvarsler på hypoglykemi eller som opplever hyppige hypoglykemianfall.
Hyperglykemi: Administrering av hurtigvirkende insulin anbefales ved alvorlig hyperglykemi. Utilstrekkelig
dosering og/eller avbrytelse av behandlingen kan føre til hyperglykemi og potensielt til diabetisk ketoacidose.
Annen samtidig sykdom, især infeksjoner, kan føre til hyperglykemi og økt insulinbehov. Ved diabetes mellitus
type 1 fører ubehandlet hyperglykemi etter hvert til diabetisk ketoacidose, som er potensielt dødelig. Skifte til
insulin av annen type, annet merke eller fra annen tilvirker, må skje under medisinsk kontroll og kan kreve
doseendring. Hud og underhud: Injeksjonssted må roteres kontinuerlig for å redusere risiko for lipodystrofi og
kutan amyloidose, da injeksjon i områder med slike reaksjoner kan gi forsinket insulinabsorpsjon og forverret
glykemisk kontroll. Hypoglykemi er sett etter plutselig endring i injeksjonssted til et område uten reaksjoner.
Overvåkning av blodglukose anbefales etter endring av injeksjonssted, og dosejustering av antidiabetika kan
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vurderes. Kombinasjon med pioglitazon: Tilfeller av hjertesvikt er rapportert ved samtidig bruk av pioglitazon
og insulin, spesielt ved risikofaktorer for å utvikle hjertesvikt. Dette må tas i betraktning hvis kombinasjonen
vurderes, og pasienten skal observeres for tegn og symptomer på hjertesvikt, vektøkning og ødem. Pioglitazon
skal seponeres ved forverring av kardiale symptomer. Hvordan unngå feilmedisinering: Insulinetiketten skal
kontrolleres før hver injeksjon, for å unngå utilsiktet forveksling mellom de to styrkene av ferdigfylt penn, samt
forveksling med andre insulinpreparater. Antall valgte enheter på pennens doseteller skal kontrolleres visuelt,
og det kreves derfor at pasienter som skal injisere selv kan lese av dosetelleren. Blinde/svaksynte skal alltid få
hjelp/assistanse fra annen person med godt syn, og som har fått opplæring i bruk av pennen. Øyesykdom:
Intensivering av insulinbehandling med umiddelbar forbedret glykemisk kontroll kan være forbundet med
forbigående forverring av diabetisk retinopati, mens langvarig forbedret glykemisk kontroll reduserer risikoen
for progresjon av diabetisk retinopati. Insulinantistoffer: Administrering av insulin kan føre til dannelse av
insulinantistoffer. I sjeldne tilfeller kan forekomsten av slike insulinantistoffer kreve justering av insulindosen for
å korrigere tendens til hyper- eller hypoglykemi. Interaksjoner: For utfyllende informasjon om relevante
interaksjoner, bruk interaksjonsanalyse. Betablokkere kan maskere symptomer på hypoglykemi. Oktreotid/
lanreotid kan enten redusere eller øke insulinbehovet. Alkohol kan forsterke eller redusere insulinets
hypoglykemiske effekt. Følgende kan redusere insulinbehovet: Orale antidiabetika, GLP-1-reseptoragonister,
MAO-hemmere, betablokkere, ACE-hemmere, salisylater, anabole steroider og sulfonamider. Følgende kan
øke insulinbehovet: Orale antikonsepsjonsmidler, tiazider, glukokortikoider, thyreoideahormoner,
sympatomimetika, veksthormon og danazol. Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Ingen klinisk
erfaring med bruk hos gravide. Dyrestudier har ikke vist forskjell mellom insulin degludec og humant insulin
når det gjelder embryotoksisitet og teratogenisitet. Intensivert blodglukosekontroll og overvåkning anbefales
generelt hos gravide med diabetes, og ved planlagt graviditet. Insulinbehovet minker vanligvis i 1. trimester og
stiger deretter i 2. og 3. trimester. Etter fødselen går insulinbehovet vanligvis raskt tilbake til samme nivå som
før graviditeten. Amming: Ingen klinisk erfaring. Hos rotter ble insulin degludec utskilt i melk; konsentrasjonen
i melk var lavere enn i plasma. Ukjent om insulin degludec skilles ut i morsmelk hos mennesker. Det forventes
ingen metabolsk effekt på nyfødte/spedbarn som ammes. Fertilitet: Reproduksjonsstudier på dyr har ikke
indikert negativ effekt på fertilitet. Bivirkninger: Svært vanlige (≥1/10): Stoffskifte/ernæring: Hypoglykemi1.
Vanlige (≥1/100 til <1/10): Generelle: Reaksjon på injeksjonsstedet2. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100):
Generelle: Perifert ødem. Hud: Lipodystrofi3. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Immunsystemet: Overfølsomhet4,
urticaria. Ukjent frekvens: Hud: Kutan amyloidose. Spesielle pasientgrupper: Ingen indikasjon på forskjeller
mht. frekvens, type og alvorlighetsgrad av bivirkninger observert hos eldre, barn og ungdom (>1 år til <18 år)
og hos pasienter med nedsatt nyre- eller leverfunksjon i forhold til den generelle populasjonen. 1Alvorlig
hypoglykemi kan føre til bevisstløshet og/eller krampeanfall, og kan gi forbigående eller permanent
hjerneskade eller t.o.m. dødsfall. 2Inkludert hematom, smerte, blødning, erytem, knuter, hevelse, misfarging,
kløe, varmefølelse samt klump på injeksjonsstedet. Vanligvis milde og forbigående, forsvinner normalt ved
fortsatt behandling. 3Lipodystrofi (inkl. lipohypertrofi, lipoatrofi) og kutan amyloidose kan forekomme og
forsinke lokal insulinabsorpsjon. 4Manifestert ved hevelse i tunge og lepper, diaré, kvalme, tretthet, kløe.
Overdosering/Forgiftning: Hypoglykemi kan utvikles i sekvensielle faser. Symptomer: Varierer fra matthet,
sult, svette og kramper til bevisstløshet (insulinsjokk). Behandling: Ved mild hypoglykemi gis glukose eller
sukkerholdige produkter oralt. Det anbefales derfor at pasienten alltid har med seg glukoseholdige produkter.
Ved alvorlig hypoglykemi, der pasienten er bevisstløs, injiseres glukose i.v. eller glukagon (0,5-1 mg) i.m. eller
s.c. Glukose skal gis i.v. hvis pasienten ikke reagerer på glukagon innen 10-15 minutter. Når pasienten igjen er
ved bevissthet, anbefales perorale karbohydrater for å forhindre tilbakefall. Se Giftinformasjonens anbefalinger
for insulin og analoger A10A på www.felleskatalogen.no. Egenskaper: Klassifisering: Langtidsvirkende
insulinanalog. Virkningsmekanisme: Bindes spesifikt til humaninsulinreseptoren. Blodglukosenedsettende
effekt skyldes økt opptak av glukose i muskel- og fettceller, samt hemming av glukoseutskillelse fra lever
Absorpsjon: Etter s.c. injeksjon dannes oppløselige og stabile multiheksamerer som danner et insulindepot i det
subkutane vevet. Virkningstiden er >42 timer innenfor terapeutisk doseområde. Steady state-konsentrasjon i
serum nås etter 2-3 dager ved daglig administrering. Kravene til bioekvivalens er oppfylt for styrkene
100 enheter/ml og 200 enheter/ml. Proteinbinding: >99%. Halveringstid: Ca. 25 timer, uavhengig av dose.
Metabolisme: Metaboliseres på lignende måte som humant insulin. Alle metabolitter som dannes er inaktive.
Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares ved 2-8°C (i kjøleskap). Holdes borte fra kjøleelementet. Skal ikke
fryses. Beskyttes mot lys. Frosset insulin skal ikke brukes. Etter anbrudd eller medbrakt som reserve: FlexTouch
(ferdigfylt penn): Oppbevares ved høyst 30°C eller ved 2-8°C (i kjøleskap) i maks. 8 uker. La pennehetten sitte
på for å beskytte mot lys. Penfill (sylinderamp.): Legemidlet skal ikke oppbevares i kjøleskap. Oppbevares
<30°C i maks. 8 uker beskyttet mot lys. Pakninger og priser: Injeksjonsvæske, oppløsning i
sylinderampulle: 100 enheter/ml: 5 × 3 ml1 (Penfill sylinderamp.) kr 577,10. Injeksjonsvæske, oppløsning
i ferdigfylt penn: 100 enheter/ml: 5 × 3 ml1 (FlexTouch ferdigfylt penn) kr 699,70. 200 enheter/ml: 3 × 3
ml1 (FlexTouch ferdigfylt penn) kr 683,50.
Refusjon:
1
A10A E06_1 Insulin degludec
Refusjonsberettiget bruk: Behandling av diabetes mellitus
Refusjonskode:
ICPC
Vilkår nr
ICD
Vilkår nr
T89
Diabetes type 1
180, 181
E10
Diabetes mellitus type 1 180, 181
T90
Diabetes type 2
244
E11
Diabetes mellitus type 2
244
Vilkår: (180) Refusjon ytes kun til pasienter som ikke oppnår behandlingsmålene til tross for optimal behandling
med middels langtidsvirkende NPH-insulin på grunn av: - hyppige eller alvorlige nattlige følinger som skyldes
insulinbruken - store blodsukkersvingninger som ikke gjør det mulig å oppnå akseptabel blodsukkerkontroll
(181) Behandling skal kun startes av spesialist i indremedisin, barnesykdommer eller ved sykehusavdeling med
tilsvarende spesialitet
(244) Refusjon ytes kun til pasienter som til tross for optimal behandling med to daglige doser middels
langtidsvirkende NPH-insulin har vedvarende utfordringer med hypoglykemier.
Sist endret: 17.12.2020
Basert på SPC godkjent av SLV/EMA: 06.11.2020
Priser per januar 2021

Telefon: +47 22 18 50 51
www.novonordisk.no
E-post: Kundeservice-norge@novonordisk.com

NO21TSM00001 06-jan-2021

Referanser: 1. https://www.felleskatalogen.no/medisin/blaarev-register/a10ae06-1 (Lest 07.01.2021). 2. Tresiba® SPC, avsnitt 4.2 (sist oppdatert 06.11.2020). 3. Tresiba® SPC, avsnitt 4.1 (sist
oppdatert 06.11.2020). 4. Tresiba® SPC, avsnitt 4.2, 4.4 og 4.8 (sist oppdatert 06.11.2020).

FORHÅNDSGODKJENT
REFUSJON VED
DIABETES TYPE 21
Tresiba® kan skrives på blå resept ved diabetes type 2, også av allmennleger.
Se refusjonsvilkår nedenfor

1 GANG DAGLIG FOR ALLE2
Dosering inntil 160 enheter i hver injeksjon2
Overgang fra Insulatard®2

2

Bytt til Tresiba®
Reduser total
daglig dose med

ganger
daglig

20

%

Indikasjon:3

Vilkår:1

Behandling av diabetes mellitus hos voksne, ungdom og barn fra 1 år.

180 Refusjon ytes kun til pasienter som ikke oppnår behandlingsmålene til tross for optimal
behandling med middels langtidsvirkende NPH-insulin på grunn av:
- hyppige eller alvorlige nattlige følinger som skyldes insulinbruken
- store blodsukkersvingninger som ikke gjør det mulig å oppnå akseptabel blodsukkerkontroll

Refusjonskode:1
ICPC
T89
T90
ICD
E10
E11

Diabetes type 1
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Presentasjon av
foretakstillitsvalgte for overlegene
Styret i Overlegeforeningen ønsker å presentere de enkelte foretakstillitsvalgte rundt
om i landet fortløpende. Dette for at dere medlemmene lettere kan vite hvem de er
og hvordan få kontakt med de. I denne utgaven presenterer vi fem foretakstillitsvalgte
i Helse Sør-Øst.

ANNE MARIT WANG FØRLAND
Spesialitet:
Onkologi
Foretak:
Oslo universitetssykehus
Kontaktinfo:
FTV
uxfrac@ous-hf.no
Mobil 482 99 840

ERIK HØISKAR
Spesialitet:
Anestesi Ullevål
Foretak:
Oslo universitetssykehus
Kontaktinfo:
Vara FTV
uxhiec@ous-hf.no
Mobil 952 57 152

BRITT FRITZMAN
Spesialitet:
Bryst og endokrin kirurgi
Foretak:
Sykehuset Østfold Kalnes
Kontaktinfo:
FTV
britfri@so-hf.no
Mobil 900 27 855
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STÅLE ØRSTAVIK CLEMENTSEN
Spesialitet
Ortopedi
Foretak:
Akershus universitetssykehus HF
Kontaktinfo:
FTV
sclementsen@gmail.com
Mobil 970 71 763

KRISTINE MARIE MAMEN VEGE
Spesialitet:
Fysikalsk medisin og rehabilitering
Foretak:
Sunnaas Sykehus HF
Kontaktinfo:
FTV
kmvege@gmail.com
Mobil 930 31 536

For registrering og mer informasjon:
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«Digitalt tariffkurs uten bølgeskvulp,
men med stort engasjement»
I fjor skrev vi om «siste tariffkurs på Danskebåten» og ønsket
velkommen til nytt kurs som var «plantet støtt på land». Kort tid
etterpå ble verden forandret og rammene rundt årets tariffkurs
ble bestemt av «Zoom», et program som de fleste av oss har
stiftet bekjentskap med. Men dette var ikke til hinder for en
innholdsrik dag med stort engasjement fra tallrike tillitsvalgte
som deltakere. Tariffkurset ble holdt torsdag 11. februar i år.

K

ursets tema var «Offentlige og
private helsetjenester», et viktig
tema også for stortingsvalget til høsten.
«En sterkt offentlig helsetjeneste»

Marit Hermansen innledet med å
formidle hva Legeforeningen er enig
om med de private helseaktørene; at
det er viktig å fortsatt ha et sterkt
offentlig helsevesen i Norge som
førstevalg. De private helsetjenestene
og tilhørende aktører kan være et tilskudd med mer fleksibilitet og faglige
innspill til detaljregulerte offentlige
organisasjoner. En av utfordringene
er hvordan ressurser og midler skal
være fordelt. Overbehandling er en
annen utfordring hos noen private og
presidenten minnet om Legeforening
ens kampanje «Gjør kloke valg».
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Befolkningen vil sannsynligvis ikke
i fremtiden betale både for det offent
lige helsevesen og en helseforsikring
og en fare er at private aktører kan
være med på å fremme et 2-delt
helsevesen.

››

Av Solveig Nergård og
Mathis Heibert, styremedlemmer Of

«byråkrati uten like» med lange lederlinjer og lite fleksibilitet.
Bjørdal spurte om «hvorfor skal
staten ha monopol på å være arbeids
giver for leger?» og argumenterte for
at konkurranse om å gi best pasient
behandling er positivt.

«Privat versus offentlig helsetjeneste»

Stig Tyvold, kvalitetssjef og anestesilege på Aleris fortalte om «Privat versus
offentlig helsetjeneste». Han opplevde
utfordringer når han kombinerte
forsknings- og spesialiseringsløp og
ønsker å fokusere på å utveksle kunnskap for å samlet sett styrke helse
tilbudet i Norge.
Jonas Bjørdal, medisinsk leder for
Volvat Kirurgi Østlandet, snakket om
sin ferd til «the dark side» og hvordan
det offentlige helsevesen har blitt et

«Avtalehjemler- hele eller delte?»

Etter en virtuell lunsjpause hvor alle
savnet de gode diskusjonene og personlig utveksling av synspunkter, holdt
Frøydis Olafsen, leder i PSL, et innlegg
om «Avtalehjemler- hele eller delte?»
Olafsen minnet om samarbeidsavtalen
med helseforetakene. Det er per i dag
knapt 1500 avtalespesialister relativt likt
fordelt mellom somatikk og psykiatri.
Hun tok oss gjennom historien om
etablering av avtalehjemler på 80-tallet

og snakket om utfordringer å få ansatt
en spesialist i en slik hjemmel der det
ofte er mangel på dialog mellom helseforetakene og avtalespesialisten.
Øyelegene Ingeborg Lund Grønning
og Espen Solberg, som begge jobber i
delte stillinger, påpekte at utredninger
på sykehus ofte er mer komplekse med
behov for støttepersonell og mer utstyr. I en avtalepraksis er det enklere
problemstillinger der det er enklere å
optimalisere tids- og ressursbruk, dessuten faller tiden for opplæring av LIS

bort. En av hovedfordelene med delte
stillinger er kompetanseoverføring
mellom behandlingsnivåer som også
øker forståelsen for hverandre.
«Hvilken vei tar vi i 2021?»

Anne-Karin Rime åpnet tariffkonferansen 2021 med å spørre «Hvilken
vei tar vi i 2021»?
Sammen med Hanne Gillebo-Blom,
forhandlingssjef i Legeforeningen,
trakk hun frem viktige forhandlings
resultater fra fjorårets hovedoppgjør

(A2): Spesialister har nå rett til 10
kursdager per år som ledd i etterutdanning for overleger («inntil» er fjernet).
Det skal være et partssamarbeid om
fremtidens overenskomst med samarbeidsprosjektet «Fremtidens tariffavtaler» Eventuelle behov for videreutvikling av arbeidstidsbestemmelser og
lønnssystem for leger i sykehus skal
kartlegges. Bedre organisering av forutsigbare pasientløp med god kvalitet,
pasientsikkerhet og et trygt arbeids
miljø for ansatte står på listen. Likeledes
kvalitet og effektivitet i utdannings
løpene tilpasset ny utdanningsstruktur
skal vektlegges og gjennomgås.
Til slutt orienterte Marie Skontorp,
styremedlem og leder i arbeidsgruppen
«Ofs vedtekter – orientering om arbeidet
med vedtektsendringer» der landsrådet har bedt styret nedsette en
arbeidsgruppe som skal legge fram
konkrete forslag til endringer av Ofs
vedtekter og valginstruks opprinnelig
til landsrådsmøte våren 2021. Arbeidet
med tekst og begrepsharmoniseringer
er kompleks og omfattende og vil pågå
til over sommeren.
Etter en hel dag med et flott digitalt
kurs med gode diskusjoner ser vi frem
til neste møte – forhåpentligvis «på
ordentlig» - det gir så absolutt mer
verdi! •
OVERLEGEN 1-2021
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Legeforeningens fagakse
Fagaksen er Legeforeningens organisering av de 46 fagmedisinske foreningene. Disse velger
et faglandsråd hvor alle foreningene er representert og hvor Lis-representasjon er lovfestet.
Faglandsrådet velger et fagstyre og delegater til Legeforeningens landsstyre. Fagaksen skal
styrke tverrfaglig samarbeid og dialog med helsemyndigheter.

›› Av Cecilie Risøe, leder av fagstyret

Forskning og
helseinnovasjon
Å fremme forskning og helseinnovasjon er fagmedisinske
kjerneoppgaver, og det arbeides godt med dette i mange
fagmedisinske foreninger. Med en mer samlet fagakse bør
vi kunne hente gevinster ved samarbeid på tvers innen
disse områdene.

L

egeforeningens forskningsutvalg
har vært et rådgivende organ for
sentralstyret i to tiår. Funksjonstiden
har vært 4 år, og det har vært noe utskiftning av medlemmer for hver nye
periode. Ved opprettelsen i 1998 var
problemstillinger som rekruttering,
lønns- og arbeidsvilkår og konkurranse
fra andre fagdisipliner blant temaene
som ble løftet. Men utvalget engasjerte
seg både i forskningens kår og i forsk
erens kår, det vil si både fagmedisinsk
og på fagforeningsområder, og har hatt
en viktig rolle i utformingen av Legeforeningens forskningspolitikk. Tidlig
ere forskningsutvalg har levert flere
gode rapporter og strategidokumenter
som «Vind i seilene for medisinsk
forskning» (2006), «Mot en ny vår
for medisinsk forskning?» (2007),
«Forskning er helsetjenestens grunn
pilar» (2012) og «Kunnskap koster»
(2016).
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Funksjonstiden til sist oppnevnte
forskningsutvalg opphørte 1. sept
ember 2019. Nytt utvalg ble ikke oppnevnt, i stedet satte sentralstyret ned
en arbeidsgruppe som skulle utrede
hvilke muligheter Legeforeningen har
til å løfte medisinsk forskning. Arbeidsgruppens anbefaling var at et forsk
ningsutvalg burde ha et spisset og
tydelig mandat som ikke dreier seg
om lønns- og arbeidsvilkår, men faglige
premisser for helsefaglig forskning.
Sentralstyret vedtok i oktober 2020
at forskningsutvalget heretter skal
rapportere til fagstyret. Dette er i
tråd med Legeforeningens uttrykte
ønske og vedtak om å styrke den fagmedisinske aksen. Fagstyret fikk i oppdrag å utarbeide mandat for et nytt
forskningsutvalg og oppnevne medlemmer til utvalget. Forskningsutvalget skal rapportere minst 1 gang
årlig til fagstyret, og fagstyret skal

holde sentralstyret orientert om ut
valgets aktiviteter.
Mandatet ble vedtatt på fagstyre
møtet i januar. Forskningsutvalget skal
arbeide for å styrke forskningssvake
områder, med særskilt oppmerksomhet
mot at vi trenger en satsning og ressursmessig styrking av klinisk forskning
innen allmennmedisin, og skal arbeide
for at helsepersonell gis god tilgang til
oppdaterte forskningsresultater gjennom internasjonale databaser og vitenskapelige tidsskrift. Utvalget skal innta
en proaktiv rolle og skal ved behov og
på forespørsel gi innspill og utarbeide
høringsuttalelser innen aktuelle og
relevante forskningssaker. De fagmedisinske foreninger er invitert til å foreslå medlemmer av utvalget, og opp
nevning vil skje i mars.
Det er viktig at Legeforeningen
forsøker å påvirke forskningspolitiske
beslutninger og tar mål av seg til å

Legeforeningens fagakse
Foto: ©Belogen - stock.adobe.com

være en aktiv pådriver for gode finansieringsordninger. Strategien i politiske
langtidsplaner definerer langt på vei
grunnlaget for de kårene norsk helseforskning får i årene framover. I tidlig
ere forskningsmeldinger har medisinsk
forskning vært ett av satsningsområdene,
men i Regjeringens siste Langtidsplan
for forskning fremheves ikke lenger
helseforskning. I stedet henvises det til
dokumentet «HelseOmsorg 21 - Nasjonal
forsknings- og innovasjonsstrategi for
helse og omsorg» med undertittelen
«Et kunnskapssystem for bedre folkehelse». Dokumentet definerer strateg
iske satsinger innen tre hovedområder
- god folkehelse, grensesprengende
forskning og næringsutvikling og
nasjonaløkonomisk utvikling, og det
legger opp til en betydelig styrking av
allmennmedisinsk forskning. Mer og
bedre forskning i primærhelsetjenesten
er viktig, men forskning i spesialist
helsetjenesten trenger også finansiering.
Forskning og helseinnovasjon er nær
beslektet, og i januarmøtet oppnevnte
fagstyret en arbeidsgruppe for helseinnovasjon. Initiativet kom fra leder for
Norsk radiologisk forening i februar
2020. Helga Brøgger pekte på at «det er
mange interessenter i helseinnovasjon,
både innen forvaltningen, RHFene,
Norges Forskningsråd og Innovasjon
Norge samt et utall mer eller mindre
etablerte bedrifter med midler fra
ulike risikokapitalfond, som håper
å finne «det neste store» i helse
sektoren.… Med dette for øyet er det
viktig at noen holder den faglige fanen
høyt hevet. Vi ønsker nye, gode og
effektive løsninger velkommen, men
det skal være til nytte for pasienter
(redusert dødelighet, redusert sykelighet, bedre helse, bedre livskvalitet) og

«Mer og bedre forskning i primærhelsetjenesten
er viktig, men forskning i spesialisthelsetjenesten
trenger også finansiering»
for helsepersonell (ikke løsninger som
medfører mer plunder og heft for de
ansatte). God innovasjonspraksis krever
at man i initialfasen stiller gode spørsmål og peker på tydelig utfordringer i
pasientforløp og/eller arbeidshverdagen
til helsepersonell. … ». Fagstyret syntes
det var et flott initiativ, men har et
meget knapt budsjett som kun dekker
helt nødvendige utgifter til styremøter
og faglandsrådsmøtet. Vi allierte oss
derfor med sentralstyret, og dette blir
et fellesprosjekt med finansiering over
sentralstyrets disposisjonskonto. Fag
styret har utformet et bredt mandat
som favner både spesialist- og primærhelsetjenesten, og gruppen består av
5 personer – 1 fra fagstyret, 1 fra IT-
utvalget, 1 fra innovasjonsmiljøet,
1 fra en fagmedisinsk forening og 1 fra
en yrkesforening. Gruppen vil rapportere etter 1 år, og det vil bli meget
spennende å følge gruppens arbeid.

Norsk overlegeforening fylte 60 år
15. februar, og jeg har hørt at Overlegen
nr. 1 skal være et jubileumsnummer.
Hjertelig til lykke til jubilanten, måtte
foreningen ha mange gode år fremfor
seg, og igjen tusen takk for at Overlege
foreningen viser omsorg for fagaksen
og lar oss slippe til på de siste sidene i
medlemsbladet i hvert nummer. Det
betyr mye for oss!
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Nyfødtscreening:

Fra dråpe til diagnose
— og livslang oppfølging
For 60 år siden utviklet Robert Guthrie en metode der man via noen dråper blod på et
filterkort kunne plukke ut nyfødte med Fenylketonuri (PKU) før de utviklet symptomer.
Det var da gått nesten 30 år etter at Asbjørn Følling oppdaget PKU i 1934. Tidlig diagnose
og behandling hindret nevrologisk skade, og nyfødtscreening for PKU ble starten på en
verdensomspennende suksesshistorie i forebyggende medisin. En rivende teknologisk
utvikling har muliggjort screening for over 50 metabolske sykdommer i en liten tørket
blodflekk. Det siste tiåret har DNA-analyser i den samme blodflekken komplettert
biokjemi, og byr på både nye muligheter og utfordringer.

Tangeraas og Asbjørg Stray-Pedersen, Nyfødtscreeningen,
›› Av Trine
Oslo universitetssykehus. Erle Kristensen, Seksjon for medfødte
metabolske sykdommer, Oslo universitetssykehus

F

enylketonuri (PKU) ble oppdaget
av den norske kjemikeren og legen
Asbjørn Følling i 1934 [1]. Sykdommen
skyldes en defekt i omsetning av aminosyren fenylalanin, som akkumulerer
over tid og er hjernetoksisk. Tidlig
behandling med proteinredusert diett
forhindrer hjerneskade. I Norge ble
nasjonal nyfødtscreening for PKU og
medfødt hypotyreose innført i 1978, og
siden har 1300 barn unngått forsinket
psykomotorisk utvikling fra disse to
sykdommene. PKU som årsak til nevrologisk skade har for lengst blitt del av
medisinsk historie blant barn født i
Norge, men forekommer fortsatt hos
flyktninger og immigranter som ikke
har fått tilbud om nyfødtscreening fra
sine fødeland. Dette minner oss på
betydningen av nyfødtscreening som
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et viktig forebyggende tiltak for enkeltfamilier og for samfunnet.
En ny teknologisk æra

Wilson og Jungner (WJ) publiserte i
1968 ti kriterier som skulle anvendes
i vurderingen av hvilke tilstander som
egner seg for screening [2]. De mest
sentrale punktene er at testen må ha høy
sensitivitet og spesifisitet, sykdommen
må oppdages presymptomatisk, være
behandlbar, og sykdommens naturlige
forløp må være kjent. Helsedirektoratets
16 krav til nyfødtscreening følger langsmed de samme linjer, se faktaboks.
For 60 år siden utviklet Robert
Guthrie en metode for deteksjon av
fenylalanin i en blodprøve på filterkort.
Screeninganalyser var lenge basert på
manuelle metoder der forhøyet fenyla-

lanin ble lest av på papirkromatogram.
I årene rundt årtusenskiftet ble ny
teknologi med tandem massespektrofotometri tilgjengelig, der over 70
metabolitter kunne analyseres sam
tidig (Figur 1). Med dette kunne flere
sykdommer inkluderes i nyfødtscreen
ingprogrammene til en lav kostnad.
Men i kjølvannet av mulighetene dukket
nye utfordringer opp. Blant annet fant
man nå flere nyfødte med svært milde,
til dels også asymptomatiske, utgaver
av sykdommene.
Antall tilstander som er tatt med i
nyfødtscreening i Europa varierer fra
2-40 sykdommer. I 2012 ble Nyfødt
screeningen i Norge utvidet fra to til
23 tilstander, med cystisk fibrose,
medfødt binyrebarkhyperplasi og 19
nye metabolske sykdommer. I 2018 ble

Legeforeningens fagakse

«Nyfødtscreening
er ikke en test,
men et program som
omfatter livslang
oppfølging»

I nyfødtscreeningens spede begynnelse
ble fenylalaninflekker fremstilt ved
papirkromatografisk metode og visuelt
bedømt.

alvorlig kombinert immunsvikt lagt til,
og per januar 2021 er 25 sykdommer
inkludert i programmet. Screeningen
baseres på kvantitative analyser av
biokjemiske metabolitter og andre
biomarkører, og for tilstander der den
primære screeningtesten har lav spesifisitet, gjøres en mer spesifikk bio
kjemisk andretest. Så nær som alle
tilstandene kompletteres med mål
rettet DNA-sekvensering.
Biokjemi og genetikk hånd i hånd

I en tid der genetisk diagnostikk er
stadig bredere, billigere og lettere
tilgjengelig, kan man spørre seg om
genetikk kan erstatte biokjemi som
første screeningtest? I en nylig publisert studie [3] ble eksomsekvensering
sammenliknet med biokjemisk test

Årlig stikkes om lag 60.000 nyfødte i Norge i hælen for å screenes for 25 medfødte tilstander.
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«Tidlig diagnose og behandling hindret nevrologisk skade,
og nyfødtscreening for PKU ble starten på en verdensomspennende
suksesshistorie i forebyggende medisin»
som første screeningtest. Andelen av
både falsk negative og falsk positive
prøver var klart høyere. Metoden var
dessuten ikke rask nok til å oppdage
tilstander som krever hurtig avklaring
på grunn av tidlig og akutt klinisk debut.
Derimot var genetikk meget godt egnet
som avklarende test til et avvikende
biokjemisk resultat. I Norge har inn
føring av DNA-sekvensering i filterkort
(med svartid 2-3 arbeidsdager) i tillegg
til analyse av biomarkører i mange tilfeller avklart diagnosen, og økt positiv
prediktiv verdi for genetiske screen
ingtilstander til 50-70% [4,5]. Enkelte
tilstander har ikke egnete biomarkører
som kan detekteres i filterkortet, men

Nær 100 år etter at Asbjørn Følling oppdaget PKU, screenes nå barn i Norge for 25 medfødte
sykdommer.
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enkelte tilstander gjøres en 2. test med biokjemiske markører. To av tre av barna har tilstanden det varsles ut for.

har en prevalent genforandring som
kan benyttes som biomarkør. Et eks
empel på dette er spinal muskelatrofi
(SMA), hvor 95% har den samme
delesjonen.
Utvidelser av Nyfødtscreeningen

Nyfødtscreeningen har søkt om at
SMA opptas i nyfødtscreeningprogrammet, etter at Nusinersen (Spinraza)
og engangsbehandling med genterapi
(Zolgensma) har potensiale til å endre
prognosen radikalt for barna. Helse
direktoratet anbefalte i februar 2021
at nyfødtscreeningprogrammet utvides
til å inkludere test for SMA. Vi antar at
Forskriften om massegenetisk screening
vedtas endret, og at SMA-screening for
alle nyfødte i Norge blir realisert i løpet
av 2021. Flere alvorlige tilstander hvor
behandling finnes eller er under ut
vikling vil fremover være kandidater
for nyfødtscreening. Men selv om
teknologien for å teste for en tilstand
er utviklet, er det mange hensyn som

må vurderes før tilstanden inkluderes
i nyfødtscreeningen. Et av de viktigste
premissene er at et oppfølgingsapparat
er etablert før tilstanden inkluderes i
screeningen: Nyfødtscreening er ikke
en test, men et program som omfatter
livslang oppfølging. •

Helsedirektoratets 16 krav til nyfødtscreening
1.	Tilstanden skal være et viktig helseproblem

2.	Tilstandens naturlige forløp skal være tilstrekkelig kjent
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doi.org/10.1186/s12920-0170247-4.
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3.	Tilstanden skal ha en symptomfri fase som kan detekteres
4.	Det må finnes en sikker, presis og validert test

5.	Kriterier og prosedyrer for videre oppfølging av testpositive må være
definert
6.	Testmetoden skal være akseptabel for målgruppen

7.	Det må finnes tiltak eller b
 ehandling som gir bedre effekt i tidlig stadium
enn ved klinisk diagnostikk
8.	Tiltak/ behandling må være etablert og godt dokumentert
9.	Tiltak/ behandling skal være akseptabel for målgruppen

10.	Screeningprogrammet skal redusere sykdomsspesifikk d
 ødelighet
eller sykelighet av tilstanden
11.	Helsegevinstene må være større enn de negative effektene
12.	Personvern og juridiske aspekter må være ivaretatt

13.	Screeningprogrammet skal være akseptabelt fra et etisk perspektiv
14.

Informasjon om deltakelse i s creeningprogrammet må være kunnskaps
basert og bidra til informerte valg

15.	Screeningprogrammet skal tilfredsstille kravene til kostnadseffektivitet

16.	Det må foreligge en plan for ledelse, kvalitetssikring og e
 valuering av
programmet
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Strand, J.; Lundman, E.;
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Performance of Expanded
Newborn Screening in
Norway Supported by PostAnalytical Bioinformatics
Tools and Rapid Second-Tier
DNA Analyses. International
journal of neonatal screening
2020, 6, 51, doi:10.3390/
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NORSK OVERLEGEFORENINGS LEDERSTIPEND 2021 – UTLYSNING

Formål

Norsk overlegeforening (Of ) arbeider for at overleger vil ta på seg og bli værende i lederfunksjoner.
Of prioriterer lederutdanning og lederutvikling.
Ofs landsrådsmøte 2020 vedtok i forbindelse med behandlingen av budsjett for 2021 å øremerke
kr. 400.000,- av egenkapitalen til å etablere en ordning med lederstipend til videre- og etterutdanning
for ledere etter retningslinjer som godkjennes av styret. Ordningen er en prøveordning som vil bli
evaluert og videreutviklet.
Stipendkomite

Stipendkomiteen består av to representanter fra Ofs lederutvalg og en fra Ofs styre. Stipendkomiteen
vurderer søknader fortløpende og gir tilbakemelding til styret når stipend er innvilget. I tvilstilfeller
kan søknader legges fram for styret til endelig avgjørelse.
Kriterier for å søke stipend

• Lederstipend er et tilbud til medlemmer av Norsk overlegeforening.
• Det kan søkes stipend for lederutdanning som gir studiepoeng eller annen lederutdanning.
• Program med bekreftelse på opptak må vedlegges utfylt søknadsskjema. Alternativt kan det
søkes stipend som innvilges under forutsetning av senere opptak.
• Leger som innehar lederstillinger og andre som har interesse for ledelse og/eller innehar
tillitsvalgtverv kan søke.
• Mulighet for dekning hos arbeidsgiver må være forsøkt, slik at stipendet fra Of blir et supplement.
Det må framlegges skriftlig dokumentasjon på at det er søkt om støtte hos arbeidsgiver, samt svaret
fra arbeidsgiver. Det vises i denne sammenheng til arbeidsgivers ansvar når det gjelder videreog etterutdanning for leger i lederstillinger.
• Totalbeløpet for den enkelte søker er begrenset oppad til kr. 40.000,- i dokumenterte utgifter.
• Stipendet skal primært dekke kostnader/utgifter til selve lederkurset. Utgifter til datautstyr
og bredbånd/nettilgang dekkes ikke. Søknad om dekning av eventuelle reiseutgifter og hotell,
må skje på grunnlag av dokumenterte faktiske kostnader.
Mottak av stipend forutsetter

• Bekreftelse på gjennomført kurs/utdanning.
• Innsendelse av utfylt sluttrapport i samsvar med sluttrapportmal.
• Utgifter må dokumenteres med originalbilag. Disse originalbilagene
skal først oversendes etter at utdanningen er sluttført.
• Kort presentasjon av kurs/utdanning til publisering i «Overlegen».
Eventuelle spørsmål kan rettes til Norsk overlegeforenings sekretariat.
Søknader med vedlegg kan sendes på e-post til of@legeforeningen.no
Informasjon og søknadsskjema etc.

https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/yf/norsk-overlegeforening/organisasjonen/lederstipend/

Vi må spille på lag
Arbeiderpartiet vil benytte anledningen til å gratulere Overlegeforeningen med sitt jubileum.
Dere representerer fagfolk vi er helt avhengig av i sykehussektoren dersom vi skal ha et
faglig medisinsk tilbud som er på lik linje med det beste i verden.

V

Arbeiderpartiet.no

Gratulerer

Foto: Stortinget

i ønsker at sykehusene skal være faglig spennende
arbeidsplasser, og som rekrutterer framtidas helsepersonell, og da er dere en viktig brikke.
Om Arbeiderpartiet kommer i regjering etter høstens
stortingsvalg vil vi ta et oppgjør med dagens målstyring.
Resultater i helsetjenesten er og blir viktig, og tjenesten må
drives effektivt for å rekke over alle pasientene – men vi
mener at pendelen mot markedstenkning og målstyring
under høyreregjeringen har gått altfor langt. Det har gått på
bekostning av andre viktige verdier i tjenesten, som tillit til
ansatte og ledere som er tett på tjenesten. Fagfolkene må
få større rom og fleksibilitet til å løse utfordringer i tjen
esten etter faglige vurderinger. Vi ønsker å sikre en grunn
finansiering av den offentlige spesialisthelsetjenesten som
gir reell mulighet til å øke behandlingskapasiteten.
Arbeiderpartiet ønsker å innføre en tillitsreform og gi
ansatte mer tillit og økt medvirkning. Pasientene skal høres
og delta i dialog med sine behandlere. Og vi vil gjennomføre
en samhandlingsreform 2.0 og sørge for at krav til kvalitet
og frister kobles til hele pasientløpet, ikke bare til tiden
pasienter ligger på sykehus. For å få til dette er vi avhengig
av å spille på lag med dere. •

Ingvild Kjerkol, helsepolitisk talsperson i Arbeiderpartiet

En uvurderlig innsats
Gratulerer med 60-årsdagen, Norsk overlegeforening.
Jeg vil benytte anledningen til å takke dere for den uvurderlige innsatsen dere
gjør hver dag for folk. Vårt helsevesen er i verdenstoppen, og det skyldes i stor grad
at vi har dedikerte og høyt kompetente leger.

ange kjenner på utrygghet på
grunn av koronapandemien. Jeg
tror vi alle, særlig eldre og de i risikogruppene, setter ekstra pris på og
føler oss betrygget av at vi har dyktige
ansatte i helsevesenet. Dere overlegers
rolle har vært helt avgjørende for at vi
ser ut til å ha lykkes i kampen mot viruset. Det er blitt lagt ned et formidabelt
arbeid i å begrense smittespredningen,
og jeg er dypt takknemlig for bidraget
deres for å begrense smitten og bidra til
at de mest sårbare av oss overlever pandemien.
Helse og eldreomsorg har vært viktig
for FrP i alle år. Vi skal fortsette å være
en garantist for at helsesektoren blir
prioritert høyt. Deres erfaringer er
viktig og vi er alltid lydhøre for nye
løsninger som skaper bedre tjenester.
Helseteknologi er et slikt innspill som
vi har tatt med oss og viet stor plass til
i vårt nye partiprogram. Norge trenger
en ambisiøs statlig satsing på ny helse
teknologi for at vi også i fremtiden kan
tilby gode helsetjenester over hele
landet. Jeg tror også at det vil gjøre at
dere får en arbeidshverdag hvor dere
og annet helsepersonell vil få enda
bedre tid til pasientene. •

Foto: Elin Eike Worren
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Dere har lagt 60 gode år bak dere og vi vil fortsette
å kjempe for at dere får 60 gode nye år.

Gratulerer

Siv Jensen, Leder Fremskrittspartiet

Viktigst er fagfolka
Senterpartiet vil arbeide for et sterkt, offentlig og desentralisert helsevesen i Norge.
Vi vil motvirke en todeling av helsevesenet ved å prioritere de offentlige sykehusene,
og styrke lokalsykehusene.

S
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enterpartiet mener at norske sykehus trenger ny organisering
og finansiering. Vi vil erstatte helseforetaksmodellen med en
helseforvaltningsmodell, som sikrer folkevalgt styring av sykehussektoren. I dag er norske sykehus overstyrt og underledet. Lederlagene er mange, samtidig som det mangler stedlig ledelse. Senterpartiet mener at alle sykehus og store sykehusavdelinger må ha
stedlig ledelse, med både faglig ansvar, person – og økonomiansvar.
Senterpartiet vil stoppe nedbygging av sengekapasitet i norske
sykehus, både i somatikken og i psykisk helsevern. I dag blir nye
sykehus konsekvent bygd for små. Senterpartiet vil endre ut
byggingsmodellen for sykehus, som i all for stor grad forutsetter
effektivisering og reduksjon i døgnbehandling. Senterpartiet vil
skille investering og drift av sykehus, slik at sykehus ikke trenger
å gå med overskudd på pasientbehandling for å klare nødvendige
investeringer. Store investeringer må vedtas av Stortinget i en
nasjonal helse og sykehusplan, og fullfinansieres over stats
budsjettet.
Den viktigste ressursen i helsevesenet, er fagfolka. Senter
partiet vil styrke rekruttering til norsk helsevesen i fremtiden,
ved å øke nasjonal utdanning av leger og øke antallet LIS1
stillinger i sykehus. •

Med dette vil jeg og Senterpartiet gratulere Norsk overlegeforening med 60 års dagen!

Gratulerer

Kjersti Toppe, Helsepolitisk talsperson, Senterpartiet

Returadresse
Norsk overlegeforening
Postboks 1152, Sentrum
0107 Oslo

