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Kjære kolleger 

Pandemien har fått dimensjoner vi 
vel knapt ante konturene av, selv 

de mest pessimistiske. Først var det 
frykten for en helt ukontrollert situasjon 
der sykehusene måtte prioritere hardt 
mellom trengende respiratorpasienter 
- pasienter eldre enn 60 ville ikke få 
muligheten, slik vi hørte fra Italia. En 
situasjon der andre pasienter med 
andre alvorlige tilstander plutselig ble 
feid av banen, og tidligere ventelister 
ville fremstå som kosmetiske problem. 

Vi stengte ned - heldigvis gikk det ikke 
slik, og den første bølgen var over på 
noen uker, i hvert fall i den forstand at 
etablerte corona-kohorter kunne avvikles, 
og den reduserte kapasiteten var tilbake 
til normalen og operasjonsprogrammene 
på nytt ble like «optimistiske» som før.

I panikken mens man hamstret og 
leste Camus «Pesten» på nytt, hadde 
man ingen ide om varigheten dette 
skulle få! De som likevel tidlig skrev 
om det, anså jeg som vel dramatiske. 
Man hørte dog tidlig om både bølge 2 
og 3, uten å helt tro på at vi når vi først 
hadde kontrollen på nytt skulle miste 
den? Festivalene ble alle avlyst - men 
hvor mange av oss trodde for alvor at 
det skulle bli aktuelt i 2021?

Nå har vi vært igjennom en hel vinter 
med en mye mer langvarig bølge som 
først nå ser ut til å tillate forsiktige 
planer om normalisering - sommer-
ferien skal likevel helst tilbringes i 
Norge! Pandemien har satt dagsorden  
i snart halvannet år! Og kostbart har 
det blitt - hva har vi lært?

Etter 22.07.11 foretok man en gransk-
ning, og det ble trukket konklusjoner - 
som nå 10 år etter ikke er fulgt opp i den 
grad man skulle trodd. I den positive og 
forsonende ånd i tiden etter hendelsen, 
var det ikke mulig å tenke at disse 
«forbedringspunktene» virkelig ikke 
skulle komme til å bli fulgt opp i særlig 
grad? Det var jo avdekket en betydelig 
grad av pinlige mangler, mangelfull 
kommunikasjon - og avslag på tilbud 
om hjelp fra Forsvaret som hadde 
 materiell det sivile manglet. Bildet av 
en gummibåt med motortrøbbel på  
vei mot Utøya overlesset med blytungt 
bevæpnet personell ble en speiling av 
det hele som vi fortsatt har i hodet.

Det første vi som helsepersonell så 
- var at vi faktisk ikke hadde lager av 
smittevernutstyr. Det var faktisk akkurat 
så dårlig som det var varslet om fra 
bekymret personell lenge. Min avdel-
ingsleder dro på Maxbo for å kjøpe inn 
vernebriller, det oppsto umiddelbart et 
svart marked for trivielt verneutstyr 
- og på apoteket fikk jeg mulighet til å 
kjøpe en 50 pk munnbind for 680,- kr. 
Det var en farlig situasjon - og provoser- 
ende, fordi de som jobbet i kohortene 
skulle også måtte frykte for at de ikke 
skulle kunne beskytte seg selv. Etter-
hvert fikk man likevel forsyninger og 
Ledelsen som hadde fremskaffet dette 
ved «å jobbe 24/7» fikk oppslag i pressen. 
DET var som søren! Den samme ledelsen 
var selv årsaken til nedskalering av 
lagrene - i en foretaksmodell er lager 
nemlig «død kapital» - og dette sliter vi 

fortsatt med å få fokus på. Mangel på 
kapasitet, verneutstyr og medikamenter 
bagatelliseres fra myndigheter, i Sverige 
har man vedtatt å etablere beredskaps- 
lagre innen få år – og Finland har som sagt 
aldri forlatt ideen om en selvforsyning. 

Så kom et lite avbrekk i pandemi-
hverdagen – det forferdelige jordskredet 
på Gjerdrum! Nok en stresstest av 
beredskapen i samfunnet. En stor tra-
gedie og en voldsom mobilisering av 
profesjonelle og frivillige som begrenset 
de menneskelige tapene - naturkreftene 
kan ingen temme. Heldigvis skjedde 
dette, mens det var mindre trykk på 
intensivenhetene. En skjebnens ironi i 
dette er det delikate faktum at det lille 
beredskapslageret man faktisk hadde 
av smittevernutstyr - lå et par hundre 
meter fra skredkanten! En skulle nesten 
tro at det ligger et budskap her: Om du 
fortsatt vil insistere på «et lite lager» 
- bygg det i det minste på fjell! For ikke 
å si - inn i fjell, slik finnene har gjort det!

Tidspunktet for dette nummeret er 
justert i forhold til det forestående 
Presidentvalget. Vår erfarne leder av 
Overlegeforeningen Anne-Karin Rime 
er kandidat denne gang. Hun har gjort 
en solid jobb i Of-styret som medlem 
og leder, kjenner organisasjonsarbeidet 
og har etter hvert en solid kontaktflate 
mot politikere og myndigheter; det 
kommer godt med når foreningen skal 
arbeide strategisk for sine mål frem-
over. OVERLEGEN bringer selvsagt  
et intervju med begge kandidatene i 
anledning valget.   •
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Av Overlegeforeningens leder Anne-Karin Rime››

SPALTEN TIL
OF-LEDER

Det er en krevende oppgave å være 
tillitsvalgt og det å treffe andre og 

diskutere problemstillinger er noe som 
gir oss energi. Jeg håper vi snart får til 
fysiske møter og heftige diskusjoner.  
Vi skal likevel huske på de mulighetene 
digitale møter gir oss til å nå flere og 
utvikle det videre i tiden fremover. 

Vårens lønnsforhandlinger har 
 startet og nå er det brudd i både stat  
og kommune. Det er utfordrende for 
alle yrkesgrupper at NHO ikke hadde 
kontroll på eget lønnsoppgjør i fjor. 
Frontfaget har vært førende og ikke 
normerende i mange år. Det er provo-
serende når de private får et høyere 
oppgjør i et år hvor helsepersonell  
og ikke minst legene, har jobbet 
 ekstremt mye for å berge oss igjennom 
pandemien. Jeg og Of-styret forventer 
at årets oppgjør gjenspeiler innsatsen 
til legene i en krevende periode.

I denne utgaven av Overlegen kan 
dere lese at Danmark nå har tillatt 
bruk av anonyme journalnotater etter 
at en dansk lege ble drept av en tidlig-
ere pasient. Erfaringen er at leger i 
økende grad blir hengt ut på sosiale 

medier og at tonen og kommentar-
feltene på disse mediene er særdeles 
skarpe og noen ganger truende. 

Leger ved Diakonhjemmet sykehus 
har vært utsatt for dette. Sykehuset 
skriver på sine hjemmesider: «Vårt 
samfunn er bygget på gjensidig tillit  

til og toleranse for hverandre som er 
verdier vi setter høyt. Når disse verdiene 
blir krenket brytes vår samfunns-
kontrakt. Sykehuset aksepterer ikke  
og tar sterk avstand fra trakassering  
og truende adferd overfor ansatte i 
sosiale medier». 

Jeg forventer og forutsetter at alle 
arbeidsgivere klart og tydelig forsvarer 
sine ansatte. Sosiale medier er noe vi 
må forholde oss til og man føler seg 
ganske forsvarsløs når man blir omtalt 
eller truet der. Of vil derfor jobbe 
 videre med hvordan vi bedre kan møte 
og sikre at leger ikke opplever å bli 
utrygge i arbeidet grunnet trusler  
og uthenginger i sosiale medier.

Jeg har bestemt meg for å stille  
opp som kandidat til presidentvervet  
i Legeforeningen etter å ha fått tillit  
og heiarop fra landsrådet til å gjøre 
det. Jeg stiller med mye pågangsmot  
og et ønske om å fronte alt det flotte 
denne foreningen har å ta vare på,  
og på å utvikle den videre i takt med 
samfunnet vi alle er en del av.  •

Godt valg og god sommer!

For det første vil jeg takke for ny tillit til å skulle lede Overlegeforeningen i to nye år.  
Det har vært en spesiell styreperiode og veien videre er fortsatt preget av usikkerhet  
grunnet virusets mutasjoner. Vi har stort sett hatt digitale styremøter og tillitsvalgtmøter  
og høstet god og nyttig erfaring. Men vi begynner å merke slitasjen av å ikke møtes fysisk.  
De gode diskusjonene får man ikke til digitalt og man mister all småpraten og problem
løsningene som blir gjort i pauser og under middager.

Leger og sosiale medier

Du skal ikke klistre fine øyeblikk 
opp på veggen i tankene 

og forgylle dem med lengselen din. 
Du skal kjøre spettet 

hardt innunder arrete hverdager 
og vippe dem opp. 

En etter en 
Det er derfor 

livet har deg på mannskapslista.

Kolbein Falkeid
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Du blir nå Legeforeningens øverste  
organisatoriske leder – hva fikk deg til å 
ville ha denne jobben?
Legeforeningen samler legene, og med 
det også den medisinske kompetansen. 
Det gir en mulighet til løfte faget og 
fagfolkene, og til å påvirke befolkning-
ens helse på mange måter. For at Lege-
foreningen skal kunne bruke denne 
muligheten godt, er vi helt avhengige 
av et sekretariat som kan utdype pro-
blemstillinger og sette dem inn i en 
større sammenheng. Som fagforening 
skal vi favne alle leger uansett stilling 
og arbeidshverdag. Legeforeningens 
sekretariat har svært solid kompetanse 
på alle disse områdene. Jeg synes det er 
en utrolig spennende oppgave å kunne 
lede sekretariatets arbeid framover.

Du kommer nå fra en stilling med 
fagansvar – denne jobben er langt mer 
«byråkratisk» - du forlater klinikken for 
denne toppjobben? 
Jeg mener det er viktig at leger også tar 
på seg lederoppgaver. God helse skapes 

ikke bare i møte mellom kliniker og 
pasient, men også ved at vi skaper 
strukturer som gjør den kliniske 
 jobben mulig. Det er bare fint hvis jeg 
kommer til å savne klinisk arbeid; da 
glemmer jeg ikke hvem jeg jobber for.

Generalsekretærer sitter ofte lenge  
– tenker du å bli i stillingen (om det står 
til forventningene) henimot pensjon?
Geir Riise har gjort en utrolig god jobb 
som generalsekretær og har lagt lista 
høyt for den som følger etter. Jeg går 
inn i jobben med et ønske om å gjøre 
mitt beste, og fortsetter så lenge 
foreningen og jeg mener at min ledelse 
av sekretariatet er liv laga. Jeg håper 
det blir lenge.

Generalsekretæren leder organisasjons-
apparatet – skal ikke være «politisk». 
Vil det bli «et savn» å ikke skulle arbeide 
direkte med «kampsaker» - altså Lege-
foreningens plass i samfunnet og helse-
politikken, i arbeidet med medlemmenes 
interesser. 

Legeforeningens medlemmer og ledelse 
setter politisk retning og velger hvilke 
saker foreningen skal prioritere. Sekre-
tariatets oppgave er å bistå slik at vi 
oppnår så mye vi kan. Sekretariatet 
jobber dermed så avgjort med kamp-
sakene også. Min rolle er å sørge for  
at vår del av jobben gjøres godt.

Du har mye ledererfaring – du har  
vært sykehusdirektør. Du kommer altså 
også fra arbeidsgiversiden – det er vel 
en fordel kanskje i din nye jobb i Lege-
foreningen?
Jeg opplever vel at jeg kommer fra begge 
sider. Jeg har opplevd forhandlings-
situasjoner både som tillitsvalgt for 
Legeforeningen og med foreningen 
som motpart. Innsikt i hvordan vi har 
ulike perspektiver å ivareta er helt klart 
nyttig i jobben som generalsekretær. I 
mange sammenhenger finner ansatte 
og ledelse de aller beste løsningene når 
de jobber sammen; det er jo heldigvis 
ikke alltid vi er motparter, men sam-
arbeidspartnere.

Tillitsledelse er kanskje det nye prinsipp.  
I foretakene etterlyses denne type ledelse 
framfor målstyring (NPM) som nå 
regjerer – refleksjoner omkring det? Er 
du tilhenger av denne nye filosofien, vil 
ditt nye «departement» styres deretter?
Jeg er først og fremst tilhenger av tillit 
og åpenhet. Tillit er helt grunnleggende 
for å få til gode arbeidsplasser og gode 
resultater. Den må fungere begge veier 
og må bygges og fornyes hele tiden 
uavhengig av ledelsesfilosofi.  •

Vil favne alle leger
Intervju med Siri Skumlien, ny generalsekretær i Dnlf

Den nye generalsekretæren er ikke redd for å forsøke noe nytt - her første gang i kajakk.

Intervjuet av Arild Egge, redaktør
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Allerede ved oppnevning av 
 kommisjonen kunne vi ane 

 hvilken retning arbeidet kunne ta; 
ingen representanter fra fagmiljøene 
som behandlet pasientene ble gitt 
plass. Rett nok hadde flere i utvalget 
helsefaglig bakgrunn. Men det mest 
iøynefallende ved utvalgets sammen-
setning var at regjeringen utelukkende 
inkluderte ledere. Utvalgets leder Stener 
Kvinnsland er blant våre mest erfarne 
og betrodde sykehusledere. Han har 
vært administrerende direktør i Helse 
Bergen i mange år, og har hatt ulike 
styrelederverv i store helseforetak, 
Oslo universitetssykehus, Stavanger 
universitetssjukehus og Akershus 
 universitetssykehus. Han har også hatt 
en rekke andre oppgaver knyttet opp 
til vår helseforvaltning, blant annet 
vært medlem i regjeringens prioriter-
ingsutvalg og vært leder av kommisjonen 
som ble nedsatt av Høie for å avvikle 
de regionale helseforetakene. 

Enkelte av oss var skeptiske til at  
en så sentral sykehusleder skulle lede 
kommisjonens arbeid. De siste ti-årenes 
utvikling av sykehus har gått i retning 
av strømlinjeforming av tjenestene. 
Mindre sykehus med færre senger, 
kortere liggetid og redusert lagerhold. 
Beredskapshensyn har rett nok blitt 
regelmessig omtalt i styrende doku-
menter, men i realiteten har beredskapen 
gradvis blitt svekket. Kritikerne blant 
oss mente at Kvinnsland neppe ville 
lede vei inn i denne sentrale problem-
stillingen. 

Rapporten har gitt oss vann på 
 mølla. Sykehusene og beredskap i spe-
sialisthelsetjenesten er gitt en perifer 
omtale i rapporten. Innledningsvis 
peker utvalget på at vi var et godt 
 rustet samfunn, og trekker fram at 
Norge sammen med Sveits «er det 
OECD-landet som investerer mest i 
helse målt som andel av brutto nasjonal - 
produkt». Utsagnet – som for øvrig er 
feil – setter tonen for hvordan kommi-
sjonen tilnærmer seg helsevesenet; vi 
bruker mye, vi har mange ansatte, og  
vi klarte oss bra. At det knapt fantes 
reservekapasitet omtales ikke, og at det 
ikke var bygget opp beredskapslagre i 
sykehusene lastes ikke helsetjenesten, 
men regjeringen og Helsedirektoratet. 
Blant de 17 læringspunktene som listes 
opp som kommisjonens hovedbudskap 
er det ingen som omhandler helsetjen-
esten. I opplistingen av aktører med 
roller og ansvar i pandemiberedskap  
er verken regionale helseforetak eller 
sykehusene våre nevnt. 

I kapittelet som omhandler spesia-
listhelsetjenesten gjøres det ingen 
vurdering om hvor godt rustet syke-
husene var til en situasjon med økt 
behov. Intensivkapasitet, men heller 
ikke øvrig kapasitet er behandlet. 
Kommisjonen velger i stedet å rette 
oppmerksomheten mot om sykehus-
enes planer var tilpasset situasjonen 
som oppsto. Og her går kommisjonen 
langt i å frikjenne sykehusene; deres 
planer var avledet av den nasjonale 
pandemiplanen, og denne var tilpasset 

et annet agens enn et koronavirus. 
Denne forklaringen går igjen i rappor-
ten – vi var forberedt, men ikke på 
denne pandemien. Hva som egentlig 
skiller en pandemi med influensa fra 
koronapandemien forblir noe uklart 
for meg. Kommisjonen peker på at en 
influensapandemi neppe ville vare så 
lenge. Men det er jo ikke varigheten som 
har vært det kritiske i håndteringen, men 
belastningen som oppstår på helsetjen-
esten, og den akutte mangel på behand - 
l ingskapasitet og utstyr. Kommisjonen 
kritiserer overordnede myndigheter 
for at de ikke hadde etablert bered-
skapslagre for smittevernutstyr. De 
unnlater å kommentere at dette ansvaret 
var delegert ned i de enkelte helsefore-
tak. I Helse Sør-Øst sin regionale plan 
for forsyningsberedskap er det presisert 
at det enkelte helseforetak selv har 
ansvaret for å vurdere hva slags mate-
riell og utstyr som må være som må 
være tilgjengelig i en beredskaps-
situasjon. Helseforetaket skal selv 
opparbeide bufferkapasitet. 

Men som så mye annet har bered-
skap måttet vike med de endringene 
sykehusene har gjennomgått de senere 
årene. Lagerhold er en av mange ut-
giftsposter som har vært kuttet. Kon-
traktene med leverandørene kunne ha 
inneholdt klausuler om beredskaps-
lagre på europeisk jord, men det koster 
ekstra. At forsyningssituasjonen ville 
svikte, og at leverandøravtalene ville 
kanselleres grunne force majeure var 
kjent på forhånd. Verst stilt var da 

Koronakommisjonen om sykehus
– et hastig blikk fra oven

I midten av april la mangeårig sykehusdirektør og styreleder Stener Kvinnsland 
fram koronakommisjonens første rapport. De av oss som håpet på en kritisk 
gjennomgang av sykehusenes beredskap og forberedelse til pandemien ble 
skuffet. I en ellers bredt anlagt evaluering hopper kommisjonen ganske enkelt 
bukk over sykehusene manglende forberedelser til pandemien.

Av Christian Grimsgaard, styremedlem Of, konserntillitsvalgt Helse Sør-Øst
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sykehus som ikke lengre hadde lokale 
lagre, men var helt avhengig av «just in 
time» leveranser fra forsyningssenteret. 
Som Akershus universitetssykehus, 
sykehuset som har vært hardest belastet 
i pandemien. Der var det ikke bygget 
opp noe beredskapslager. Her kunne 
kommisjonen pekt på at sykehusets 
styre har vært blant dem som har for-
sømt sine plikter. De skulle ha innret-
tet virksomheten i tråd med de regio-
nale planene. Gjeldende versjon av den 
regionale planen ble ferdigstilt i februar 
2018.  Samme måned tiltrådte kommi-
sjonens leder som styreleder nettopp 
ved Akershus universitetssykehus. I 
den øvrige omtalen av sykehusene 
beskriver kommisjonen hendelsesfor-
løpet. Hvordan virksomheten ble løp-
ende tilpasset situasjonen med juster-
inger av elektiv aktivitet osv. Det er  
for så vidt en grei gjennomgang, men 
det er sånn måtelig interessant. Min 

 vurdering er at kommisjonen har 
 u nnlatt å gå inn på de mer betente 
områdene, dels ved å ikke beskrive 
dem, som intensivkapasitet, og dels 
ved å bortforklare dem, som ansvaret 
for smittevernutstyr. Hovedforklaringen 
på manglende beredskap ligger i dagen; 
effektivitetskrav trumfer beredskaps-
hensyn ved de fleste korsveier. Syke-
husene gis beskjed om å etablere 
 bufferkapasitet, men gis samtidig 
 beskjed om å redusere lagerhold. 

Kommisjonen har levert en vel-
skrevet og bredt anlagt rapport som 
nok tilfredsstiller mange andre hensyn 
enn helsetjenestens. Ville kommisjonens 
dekning av sykehusene vært bedre hvis 
sammensetningen var en annen? Det 
er vel sannsynlig. Medlemmer med 
erfaring fra akuttkjede eller bered-
skapsarbeid i sykehusene ville de vel 
neppe slått seg til ro med en så over-
fladisk behandling av dette viktige 

temaet. Men kommisjonen er jo valgt 
ut av noen, og som man roper i skogen 
får man svar. Mandatet peker heller 
ikke sterkt i retning av sykehusene. 
Kommisjonen skulle kartlegge alle 
relevante sider ved pandemien, her-
under «Berørte departementer og 
virksomheters forberedelser, håndtering 
og samarbeid». Kommisjonen skriver 
selv at «vår evaluering omfatter derfor 
regjeringen, departementene, direkto-
rater, Folkehelseinstituttet, statsforvalt - 
ere, helseforetak, kommuner og fylkes-
kommuner». Men noen inngående 
vurdering av beredskap i sykehus ble 
ikke denne gjennomgangen. Helsefore-
takene får ikke noe pass påskrevet, og 
regjeringen har gått glipp av en gylden 
anledning til å avdekke svakheter i 
dagens organisering av tjenestene. For 
kunnskap om helsetjenestens forbered - 
else og håndtering er Legeforeningens 
egen rapport en langt bedre kilde.  •

en gylden anledning til å avdekke svakheter i dagens organisering av tjenestene. For kunnskap 
om helsetjenestens forberedelse og håndtering er Legeforeningens egen rapport en langt 
bedre kilde.2 

 
 
 
 
 
Figur 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
https://www.helse-
sorost.no/Documents/Helsefaglig/Beredskap/Dokumenter/Regional%20plan%20forsyningsb
eredskap%20Helse%20Sør-Øst%20v.%2020.02.18.pdf 
 
vi må  også vedlegge lenke til rapporten -den kommer. 

 
2 https://www.legeforeningen.no/contentassets/b95b99be2d4947078b7b2e02427fb88d/legeforeningens-
underveisrapport-om-covid-19.pdf 

Figur 1

Referanser
1  https://www.helse-sorost.no/
Documents/Helsefaglig/
Beredskap/Dokumenter/
Regional%20plan%20forsy-
ningsberedskap%20Helse%20
Sør-Øst%20v.%2020.02.18.pdf

2  https://www.legeforeningen.
no/contentassets/b95b-
99be2d4947078b-
7b2e02427fb88d/ 
legeforeningens-underveis-
rapport-om-covid-19.pdf

Se lenke
https://www.helse-sorost.no/Documents/Helsefaglig/Beredskap/Dokumenter/Regional%20plan% 
20forsyningsberedskap%20Helse%20Sør-Øst%20v.%2020.02.18.pdf
https://www.koronakommisjonen.no/kommisjonens-rapport-og-presentasjoner/
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Pandemien avdekket tydelig hvor 
marginal intensivdekningen var, 

og at vi ikke har noen reservekapasitet. 
Vi er presset allerede i normalsitua-
sjonen, og det er ofte overbelegg. All 
beredskap er basert på omprioriteringer 
uttalte Overlegeforeningens leder 
Anne Karin Rime ved lansering av 
rapporten.

Rapporten er på 46 sider, og inne-
holder 7 kapitler. Her er beredskap, 
prioritering, digitalisering, informa-
sjon og samhandling behandlet, i til-
legg til utfordringer for legegruppen, 
vaksiner og Legeforeningens eget 
 arbeid med covid-19 omtalt.

Legeforeningen opprettet en Covid- 
19 gruppe i begynnelsen av mars 2020, 
med mandat i å holde seg orientert om 
situasjonen, gi råd til ledelsen og å 
koordinere aktiviteten i sekretariatet. 
Det ble gitt råd om avlysing av arrange-
menter og reiserestriksjoner. Egne 
sider om Covid-19 ble laget på Lege-
foreningens nettsider, og disse er 
 besøkt nær 40000 ganger. 

Faglige råd til myndighetene: 
 Legeforeningens medisinsk-faglige 
rådgivende gruppe ga sentrale helse-
myndigheter, som for eksempel FHI 
råd om håndteringen av pandemien  
for de mest berørte fagmiljøene. Her 
ble det gitt råd om aerosoldannende 
prose dyrer, smittevern og riktig bruk 
av verneutstyr, ikke minst på bakgrunn 
av mangel på dette utstyret. De fag-
medisinske foreningene utarbeidet 
prioriteringsråd for totalt 34 spesialist-
områder. Disse ble langt på vei brukt  
av Helsedirektoratet.

Spesialisthelsetjenesten: 
For legene i sykehusene var det jo 
spesielt mangel på smittevernutstyr, 
men også raske endringer av arbeidtid 
og arbeidsom råder. Noen sykehus 
flyttet ansatte til andre sykehus, og vakt- 
planer ble endret uten forhandlinger. 
Det ble derfor inngått en sentral, 
 midlertidig avtale med Spekter som 
skulle iverta sykehusenes behov for 
fleksibilitet med arbeidtagernes behov 
for vern. Avtalen utløp etter 26 uker,  

da det ikke lyktes å inngå en  mer varig 
innramming av avtalen. Rapporten 
om taler også konsekvenser for leger i 
forskning, og utfordringene med å 
gjennomføre spesialistutdanningen.

Vaksinering: 
Det har vært reist kritikk mot myndig-
hetenes prioriter ing av hvem som 
 skulle få vaksiner når, hvem som skulle 
prioriteres. Rapporten beskriver at 
Legeforeningen i desember 2020 anbe-
falte at utvalgte helsepersonellgrupper 
burde få vaksine samtidig med syke-
hjemsbeborere og andre risikogrupper. 
FHIs ekspertgruppe hadde verken 
klinisk eller juridisk kompetanse, og 
hadde nok ikke vurdert arbeids givers 
lovpålagte plikt til å gi ansatte et for-
svarlig arbeidsmiljø. Sammen med 
Sykepleierforbundet , KS og RHFene 
ble det gitt innspill til hvilke helse-
personellgrupper som skulle priori-
teres og regjeringen stilte etter hvert 
flere doser til rådighet for ansatte i 
helse tjenesten. •

Legeforeningens Underveisrapport om covid-19

Norge stengte på grunn
av 119 intensivpasienter

Denne rapporten er beretningen om en varslet katastrofe sa president  
Marit Hermansen da hun lanserte rapporten 7. april. Lite er gjort etter at  svine  
influensaepidemien avdekket store mangler ved den norske beredskapen. 
 Formålet med rapporten er å sikre at vi ikke står uforberedt ved neste krise. 
Nasjonale lagre av smittevernutstyr, intensivkapasiteten må økes og syke
husene rustes til å håndtere krise.

Foto: Sturlason

Av Arne Laudal Refsum, overlege, medlem av redaksjonskomitéen››

Rapporten er godt skrevet og lettlest. Du finner den her:
https://www.legeforeningen.no/nyheter/2021/legeforeningens-underveisrapport-om-covid-19/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/yrkesskadeerstatning-ved-koronasmitte/id2697065/
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Koronasmitte og covid-19 var 
 tidligere ikke omfattet av listen 

over de sykdommer som kunne god-
kjennes som yrkessykdom og gi rett  
til yrkesskadeerstatning, men ble i 
forbindelse med det første utbruddet  
i fjor vår  ført opp på listen. De nye 
reglene trådte i kraft fra 1. mars 2020, 
og gjelder også for yrkesskadefor-
sikringsloven.

– Helsepersonell står i første rekke  
i bekjempelsen av koronasmitten. De 
gjøre en uvurderlig innsats for felles-
skapet vårt, og utsettes samtidig for 
mer smitte enn de fleste andre, sa 
 arbeids- og sosialminister Torbjørn 
Røe Isaksen da de nye reglene ble 
 innført.

Reglene ble innført blant annet på 
bakgrunn av henvendelser fra Norsk 
Sykepleierforbund og Den norske lege-
forening. I et brev sendt til Arbeids-
departementet 30. mars 2020 påpekte 
Legeforeningen at det påhviler staten 
et særskilt ansvar å legge til rette for at 

helsepersonell kan utføre sitt arbeid 
uten frykt for eget liv og helseskade.

Dekker økonomisk tap
De nye reglene innebærer blant annet 
at helsepersonell som smittes på jobb 
av korona-viruset og som får alvorlig 
komplikasjoner i etterkant, vil kunne 
få full erstatning for et eventuelt øko-
nomisk tap. Reglene omfatter i første 
rekke ansatte i helsevesenet.

Samtidig er det også lagt opp til at 
regelendringene skal gjelde andre 
yrker der jobben gjøres i miljøer med 
særskilt sykdoms- eller smittefare, 
eller arbeidsområder hvor ansatte lett 
kan komme i kontakt med personer 
som er smittet av korona-viruset.

Dekker også hjemmekontor
Regjeringen har også gjort det klart at 
ansatte på hjemmekontor fortsatt skal 
være sikret yrkesskadedekning i folke-
trygden, på samme måte som om de 
var på sin vanlige arbeidsplass. Ved en 

eventuell skade vurderes saken på 
samme måte som i alle andre yrkes-
skadesaker.

Gjelder ikke  
selvstendig næringsdrivende
Dersom du tar arbeid som selvstendig 
næringsdrivende (oppdragstaker), er 
du ikke omfattet av yrkesskadeforsik-
ringer og andre ordninger som opp-
dragsgiver har etablert for sine eventu-
elle arbeidstakere. Som oppdragstaker 
er man heller ikke omfattet av lov om 
yrkesskadeforsikring eller folketrygd-
loven kapittel 13 om yrkesskadedekning, 
da disse lovene ikke gjelder for selv-
stendig næringsdrivende.  •

Covid-19 regnes
som yrkesskade

Helsepersonell som blir smittet på jobb av koronaviruset 
har rett til å få erstatning for yrkesskade. Av advokatfullmektig Jan Eikeland, 

juridisk rådgiver i Overlegeforeningen

KORTNYTT:  ØKT STATLIG STYRING AV SYKEHUSENE I SVERIGE?

Kd, som er Sveriges svar på KrF har fremmet et utredningsforslag om statlig styring av bl.a. sykehusene i landet. 
 Forslaget inneholder forslag til en endret ansvarfordeling mellom stat, region og kommuner. Det svenske Läkarförbundet 
ønsker en slik utredning velkommen. Pandemien har gjort det tydelig at det er på høy tid å se over ansvarsfordelingen, 
sier lederen i den svenske legeforeningen. Alle skal ha samme rett til behandling av høy kvalitet uansett hvor de bor i 
landet. I dag er det fylkene som eier og drifter sykehusene. I motsetning til i Norge krever fylkene selv inn skatt, og ved  
f eks økonomiske kriser vil arbeidsledigheten øke og skatteinntektene falle. Vi får håpe den svenske legeforening tar 
kontakt med Den norske legeforening for å lære av våre erfaringer med et statlig sykehusvesen.

Link til kortnytt: 
https://slf.se/pressrum/lakarforbundet-valkomnar-diskussion-om-okad-statlig-styrning-av-varden/
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Landsdelen har en stadig aldrende 
befolkning grunnet økt forventet 

levealder, men også som et resultat av 
fraflytting, lave fødselstall og sentrali-
sering. Dette gjenspeiles i pasientene 
som innlegges i sykehusene – de er ofte 
eldre, har komorbiditet, og behov for 
lengre sykehusopphold enn yngre, 
friskere pasienter. I Nord-Norge finnes 
fire helseforetak (Finnmarkssykehuset, 
UNN HF, Nordlandssykehuset og 
 Helgelandssykehuset) som må sam-
arbeide og koordinere og skal gi helse-
tjenester til folk i alle avkroker. Vi 
beskriver situasjonen ved 3 intensiv-
enheter med forskjellig størrelser. 

Utfordringer i koronatider
Landets marginale intensivkapasitet 
har havnet i søkelyset under korona-
pandemien. Frykten for å overbelaste 
intensivavdelingene har vært førende 
for de til enhver tid gjeldende restrik-
sjoner i samfunnet, der landets over-
ordnede strategi har vært å «flate ut 
kurven». I nord har vi vært spart for 
den verste smitten. Antallet Covid- 
pasienter på intensivavdelingene våre 
har vært lavt, sammenlignet med øvrige 
regioner. Regionens sårbare utgangs-
punkt gjorde likevel at man ved flere 
intensivavdelinger erfarte overbelast-
ning på plass og personell. Lands-
delens egenart med lange avstander  

og knappe ressurser gjør at selv i en 
normalsituasjon vil vi ofte ha knapt 
med intensivplasser, generelle senge-
plasser og beredskap. Det er verdt å 
spørre seg hvordan situasjonen ville sett 
ut i nord med et større smittetrykk.

Under pandemien har sykehusene i 
regionen opplevd mange av de samme 
utfordringene, som usikker tilgang på 
smittevernutstyr, ressurskrevende 
opplæring av hjelpepersonell og av-
hengighet av utenlandsk arbeidskraft.  
I tillegg har sykehusenes størrelse og 
lokalisering bidratt til at de enkelte syke- 
husene har hatt ulike hensyn å ivareta.  

Kirkenes
Kirkenes grenser til Finland i vest og 
Russland i øst. Befolkningen i Sør- 
Varanger er sammensatt - nordmenn, 
russere og finlendere lever og arbeider 
side om side, og det er stor aktivitet 
over grensene.  Nærheten til spesielt 
Russland, med et vesentlig høyere 
smittetrykk, har medført diverse ut-
fordringer.

Organiseringen av intensivavdelingen 
i Kirkenes baserer seg på sentraliserte 
funksjoner, der selv de aller enkleste 
respiratorpasientene skal overflyttes  
til annet sykehus i et høyere nivå etter 
initial stabilisering. Vær og enorme 
avstander begrenser imidlertid ofte 
transportmulighetene. Ved inngangen 

til pandemien ble det tidlig klart at 
Kirkenes Sykehus måtte ruste seg til 
selvstendighet på ressurskrevende 
intensivbehandling så langt det lot seg 
gjøre. Transportkapasiteten var ventet 
å være lav, det samme gjaldt intensiv-
kapasitet i samarbeidende sykehus. Små 
sykehus som i de senere år langt på vei 
er frarøvet sin selvstendighet skulle nå 
utføre avansert intensivbehandling. 

Under pandemien har intensivavdel-
ingen fått tilført ressurser, og dette har 
gitt mulighet til å beholde enkle respi-
ratorpasienter, samtidig som vi har 
kunnet opprettholde en forsvarlig 
beredskap. Vi kan på mange måter si at 
pandemien har ført med seg mye godt 
for avdelingen. I tillegg til etterlengtede 
personalressurser har det oppstått økt 
fokus på, og tid til, opplæring og fag-
utvikling.  Man kan forsiktig ane en ny 
entusiasme. Spørsmålet er hvor avdel-
ingen befinner seg når pandemien 
legger seg og normalsituasjonen er 
tilbake.

Bodø
Nordlandssykehuset omfatter sentral-
sykehuset i Bodø, samt lokalsykehusene 
i Lofoten og Vesterålen. Under normale 
omstendigheter har man i Bodø be-
manning til fem respiratorpasienter, 
mens de første estimatene fra FHI tilsa 
et antall pasienter mange ganger høyere 

Av Shirin K Frisvold, Anestesilege, Intensivavdelingen,
Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø

Rønnaug Hammervold, Anestesilege, Nordlandssykehuset Bodø
Hilde Wara, Anestesilege, Finnmarkssykehuset Kirkenes

Intensivutfordringer
og covid i nord

NordNorge er preget av store avstander og spredt befolkning. Landsdelen huser knapt 10%  
av befolkningen, men rommer hele 35% av fastlandsarealet. Det er langt mellom sykehusene,  
og for store deler av befolkningen er det mange timer med reisevei til nærmeste sykehus.
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enn det. Sykepleiere ble omdisponert 
fra andre avdelinger etter hvert som 
elektiv drift ble bremset. Parallelt med 
dette kom de første covidpasientene til 
avdelingen. 

På legesiden ble det innført nye vakt-
sjikt for å ha beredskap for mange 
respiratorpasienter, samtidig som det 
ble opprettet et vaktteam som sammen 
med Tromsø bemannet et eget smitte-
fly for transport av covidpasienter. 
Dette innebar at anestesilegene dekket 
sju vaktsjikt inkludert fly og helikopter. 
Den største utfordringen på legesiden 
lå imidlertid hos lokalsykehusene våre 
i Lofoten og Vesterålen, som begge i 
stor grad er avhengig av anestesilege-
vikarer. Når det har vært vanskelig å  
få vikarer inn i landet pga pandemi-
situasjonen har anestesileger fra Bodø 
delvis dekket også disse vaktsjiktene. 
Arbeidsmengden har i perioder vært stor. 

Tromsø
Verdens nordligste universitetssyke-
hus, Tromsø har regionsfunksjon for 
bl.a. nevrokirurgi, thoraxkirurgi og  
ECMO-behandling. Intensivavdelingen 
må alltid ha beredskap for å kunne ta 
imot pasienter som har behov for 
 regionssykehusets funksjoner. 

Intensivavdelingen i Tromsø har god 
legerekruttering med anestesileger 
som er subspesialiserte på intensiv-
faget. Under pandemiens første bølge 
bidro anestesileger fra de andre fag-
søylene, slik at man kunne bemanne et 
eget vaktsjikt for en covid kohortavdel-
ing, totalt sju vaktsjikt, i tillegg til at 
flere av anestesilegene inngår i pre-
hospitale vaktlinjer. 

Den største intensivutfordringen i 
Tromsø er mangel på intensivsykeplei-
ere. Utdanningskapasiteten for inten-
sivsykepleiere er lav, og avdelingen har 
i alle år vært avhengig av intensivsyke-
pleiervikarer for å få krevende turnuser 
til å gå opp. Begrenset vikartilgang har 
økt vaktbelastningen betydelig. Selv 
om intensiv rekrutterer godt med 
anestesileger så har få anestesilege-
stillinger, vikarstopp og full operativ 
virksomhet tvunget fram behovet for  
å redusere elektiv drift. 

Intensivutfordringer over tid
Driften av intensivavdelinger er en 
balansegang mellom å behandle inne-
liggende pasienter, og samtidig opp-
rettholde en viss beredskap. En kart-
legging gjennomført rett i forkant av 
pandemien (Regional intensivutred-

ning: status, utfordringsbilde og fram-
tidsperspektiv. 2019) viste en for dårlig 
intensiv- og intermediærkapasitet i 
størstedelen av landet. Nord-Norge er 
intet unntak.

Hele landet mangler sykepleiere, og 
særlig intensivsykepleiere. Rekrutte-
ring til nord har vist seg spesielt ut-
fordrende. De fleste sykehusene er 
avhengige av vikarer fra andre land for 
å opprettholde en forsvarlig sykepleie-
bemanning på sine intensivenheter.  
I tillegg er man ved en del sykehus 
avhengige av innleie av anestesilege-
vikarer. 

Nedbygging av intensivkapasitet 
over flere år har bidratt til at det i en 
normalsituasjon ikke er noen form for 
buffer i systemet. Det blir ikke utdannet 
nok intensivsykepleiere og det er 
 etablert for få anestesilegestillinger. 
Stramme budsjetter medfører kreative 
bemanningsløsninger med lav grunn-
bemanning og brannslukking der  
man tilsynelatende ikke har spille - 
rom til å prioritere langsiktige, gode 
løsninger til det beste for pasienter  
og personell. Dette er ikke et godt ut-
gangspunkt for å takle utfordringer 
som blant annet denne pandemien  
har ført med seg. •

Foto: ©
rom

aset - stock.adobe.com
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Refusjonskode:1

ICPC Vilkår nr
T89 Diabetes type 1 180, 181
T90 Diabetes type 2 244
ICD Vilkår nr
E10 Diabetes mellitus type 1 180, 181
E11 Diabetes mellitus type 2 244

Vilkår:1

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

Indikasjon:3

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

Dosering inntil 160 enheter i hver injeksjon2

 

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

Overgang fra Insulatard®2

Insulatard®  
eller annet 
basalinsulin 

ganger  
daglig 2 

Bytt til Tresiba®

Reduser total  
daglig dose med 20%
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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).
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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.

Kan benyttes uten dosejustering Anbefales ikke

Alder Voksne, ungdom og barn fra 1 år 
Eldre (≥65 år):   
Måling av glukose må intensiveres hos eldre,  
og insulindosen justeres individuelt

Barn under 1 år 
Ingen klinisk erfaring

Nyre funksjon 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 

Novo Nordisk Norway AS
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0484 Oslo
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Tresiba «Novo Nordisk»
Insulinanalog, langtidsvirkende.                                    ATC-nr.: A10A E06
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 in-
jeksjonsvæsker.
INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt penn 100 enheter/ml og 200 enheter/ml: 1 ml inneh.: In-
sulin 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, GLP-
1-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 

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: 
1A10A 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
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Refusjonskode:1

ICPC Vilkår nr
T89 Diabetes type 1 180, 181
T90 Diabetes type 2 244
ICD Vilkår nr
E10 Diabetes mellitus type 1 180, 181
E11 Diabetes mellitus type 2 244

Vilkår:1

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

Indikasjon:3

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

Dosering inntil 160 enheter i hver injeksjon2

 

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

Overgang fra Insulatard®2

Insulatard®  
eller annet 
basalinsulin 

ganger  
daglig 2 

Bytt til Tresiba®

Reduser total  
daglig dose med 20%
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desember klokken 04.02  
får AMK første telefon fra 

Gjerdrum. Det blir beskrevet at et hus 
er tatt i jordras. Flere telefoner kommer 
inn på kort tid, og i løpet av 5 minutter 
erkjenner AMK at dette er en masse-
skadehendelse. To luftambulanser, et 
redningshelikopter og en legebil sendes 
sammen med 27 akuttambulanser til 
Gjerdrum. OUS og AHUS settes i krise-
beredskap. Helseressurser på vei til 
skadestedet oppdateres fortløpende. 
Klokken 04.15 kommer det frem at 
minst seks hus er tatt i jordskred. 

Luftambulanseavdelingens bered-
skapsplan blir aktivert kort tid etter 
utkall. Vi som er på vei til skadestedet 
sørger for at en leder tar ansvar for 
varsling og mobilisering av eget perso-
nell. Ekstra ressurser settes inn for å 
dekke andre hendelser og sykdom i vårt 
område, og det blir etablert en egen stab 
på luftambulansebasen på Lørenskog 
for å koordinere innsats og personell.

Kaos og nye ras
Fremme på skadestedet er det kaotisk  
i den første fasen. Det går stadig nye 
ras, og bakkemannskaper fra Helse 
kommer ikke tett på skredområdet på 
grunn av egensikkerhet. Vi sørger for å 
bemanne rollen som Medisinsk Leder 
Helse (MLH), og vi forsterker evakuer-
ingspunkt med andre leger fra Luft-
ambulanseavdelingen. Tåke stopper de 
vanlige luftambulansehelikopterne, 
men redningshelikopteret fra Rygge 
lykkes med å komme frem til skade-
stedet og er på plass kl 05.30. Alle 13 
pasienter som berges ut fra selve 
 skredet i live heises opp i rednings-
helikopteret

Videre i den akutte fasen skjer det 
mye parallelt. Sykehjemmet evakueres, 
andre bygninger gjennomsøkes, og 
evakuerte undersøkes og triageres til 
enten sykehus, legevakt eller som 
uskadde til en varm samleplass. Sam-
tidig er IL-KO (Innsatsleder Politi sitt 
koordineringspunkt) opprettet og vi 
starter å planlegge for bakkeaksjon 
samtidig som luftaksjonen skal 
 koordineres.

Langvarig oppdrag
Fasiten er dessverre at 10 mennesker 
omkom i kvikkleireskredet på Gjerdrum. 
Syv av disse ble funnet etter en om-
fattende aksjon som varte frem til den 
05.01 kl 12.00. Da gikk aksjonen over  
til søk etter antatt omkomne. 

Det mest spesielle med denne hen-
delsen for oss fra Helse var varigheten 
av aksjonen. Det ble tidlig klart at det 
var behov for både forlenget helikopte-

rinnsats, tilstedeværende ambulanse- 
og luftambulansepersonell på bakken, 
samt tilstedeværende lege som MLH i 
IL-KO. Vi løser vanligvis oppdrag i 
løpet av timer, men dette oppdraget 
varte i nesten 7 døgn.

 Vi måtte også løse arbeidsoppgaver 
på siden av det vi vanligvis gjør. Kom-
munikasjon med lege i LRS (lokal red-
ningssentral, på politihuset), samar-
beid med kommunehelsetjeneste, 
smittevern, smittesporing, mediehånd-
tering og kollegial støtte er stikkord på 
arbeidsoppgaver på siden av den ope-
rative innsatsen.

 En sentral oppgave for MLH under 
aksjonen var å formidle etablert kunn-
skap om overlevelsesmuligheter i luft-
fylte hulrom til både andre etater, på-
rørende og media. Bred faglig enighet i 
vårt kollegium rundt denne problem-
stillingen gjorde oppgaven enklere for 
legene som var til stede på Gjerdrum.

Katastrofer må vi lære av
Store og komplekse hendelser og ulykker inntreffer så sjelden at det er  
vesentlig at de brukes for å forbedre handlingsmønster og beredskapsplanverk. 
Kvikkleireskredet på Gjerdrum 30. desember 2020 er en tragedie, men den må 
brukes til å gjøre oss enda bedre forberedt neste gang katastrofen rammer.

››

Rasområdet på litt avstand.

Av Halvard Stave, Seksjonsoverlege, Luftambulanseavdelingen OUS

30 A
lle foto: H

alvard Stave
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Hva har vi lært?
Det er relativt kort tid siden tragedien 
på Gjerdrum. Det er  satt ned en nasjonal 
kommisjon som skal evaluere innsatsen 
til nødetatene under aksjonen. Eksterne 
granskninger er lurt og for håpentligvis 
kommer det mange nyttige forbedrings-
punkter ut av den nasjonale gransk-
ningen. Alle involverte seksjoner i 
Prehospital Klinikk i OUS har laget  
sin egen interne evaluering. Luftambu-
lanseavdelingen endte med 42 forbe-
dringspunkter som enten skal imple-
menteres i beredskapsplanverket eller 
i alle fall evalueres i løpet av 2021. 
Noen punkter som kan komme flere 
deler av landet til gode kan vi dele 
allerede nå.
•  Leger som er forventet å kunne få 

lederansvar under større katastrofer 
bør i størst mulig grad delta på øvelser 

og andre samtreningsarenaer 
sammen med Politi, Brann og andre 
deler av redningstjenesten.

•  MLH-kurs bør etableres og gjøres 
obligatorisk for alle luftambulanse-
leger. Legevaktsleger og kommune-
leger bør også vurdere å gjennomføre 
et slikt kurs.

•  Større beredskapsorganisasjoner bør 
ha mer spesifikke tiltakskort for flere 
typer større hendelser.

•  Luftambulansepersonell bør ha bedre 
kursing i USAR (Urban Search and 
Rescue).

•  Sørg for å teste varslingssystemer 
jevnlig, og sørg for nok superbrukere 
på disse.

•  Forbedre planer for hypotermifore-
bygging til mange pasienter ved 
 større hendelser. Det blir raskt tomt 
for isolerende materiale.

•  Sørg for å ha nok ekstra radioer, nok 
tilpasset øregarnityr og nok ekstra 
batterier/lademuligheter til lange 
aksjoner.

Lærende organisasjon
Vi mener at vi totalt sett løste opp-
draget på Gjerdrum på en bra måte, 
men det er mye å ta tak i etter denne 
hendelsen. En lærende organisasjon 
bør bruke alle anledninger til å bli 
bedre. Sjeldne og store hendelser  
gir oss en unik mulighet til et større 
for bedringsarbeid. Den viktigste 
evaluer ingen for oss er om vi greier å 
omsette erfaringene fra Gjerdrum til 
forbedring. Luftambulanseavdelingen  
i OUS planlegger å etablere et MLH-
kurs for hele landet innen utgangen  
av 2022. Det er et evaluerings punkt 
som alle dere andre kan måle oss på.  •

IL-KO ble satt innendørs den første morge-
nen. alle etater og frivillige representert.

Massive ødeleggelser i selve skredet
Rapport og overlapp i beredskapsenheten 
til ambulanseavdelingen ous.
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Forutsetningene for å håndtere 
kriser i helsetjenesten har lenge 

har vært under press. For 11 år siden
avdekket svineinfluensaen store 
 mangler i norsk helseberedskap.  
På tross av en rekke evalueringer og 
utredninger ble denne lærdommen 
lagt i en skuff. 

Da koronaviruset inntok landet i 
mars 2020 var det derfor tydelig at vi 
manglet tilstrekkelig smittevernutstyr, 
essensielle medisiner, fagfolk og ren 
kapasitet. Skal Norge være forberedt 
på neste pandemi, er det krystallklart 
at vi må bli mer selvforsynte med både 
medisiner og vaksiner, i tillegg til 

 smittevernutstyr. Intensivkapasiteten 
i sykehussektoren, som ligger under 
gjennomsnittet i OECD, må også styrkes.

Sprengt intensivkapasitet
Akershus universitetssykehus (Ahus), 
landets største akuttsykehus, har 
 primæransvar for en befolkning på 

Da koronapandemien kom til Norge, ble det raskt klart at vi ikke var godt nok  
forberedt. Helsetjenesten ble satt på en krevende prøve. For å være bedre rustet  
i fremtiden må beredskapen derfor styrkes. «Overlegen» har diskutert helsebered
skap med mannen som bestemmer: helse og omsorgsminister Bent Høie. 

Høie om helse 
og beredskap

– De nye sykehusene som er under planlegging og bygging vil være bedre rustet i store kriser enn dagens, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie. 

›› Av Tor Martin Nilsen, kommunikasjonsrådgiver i Overlegeforeningen

Foto: H
ans K

ristian T
horbjørnsen
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nesten 600 000 mennesker. I ordinær 
drift har sykehuset ti intensivsenger,  
i helgene bare åtte plasser. Det blir 
mindre enn to senger per 100 000 
innbyggere. Under pandemien har 
dette medført storstilt flytting av 
 pasienter til Oslo universitetssykehus 
under pågående intensivbehandling, 
utelukkende på grunn av kapasitets-
problemer på Ahus, og uten at vi 
 kjenner konsekvensene for pasientene. 

Høie sier at Oslo universitetssykehus 
har en koordinerende funksjon for 
intensivbehandlingen i regionen slik at 
belastningen mellom sykehusene for-
deles best. Han forventer at Helse 
Sør-Øst og Ahus vurderer om det er 
behov for å øke intensivkapasiteten.

– Helseregionene er ansvarlige for å 
gi et forsvarlig helsetilbud til innbygg-
erne i sin region. Sykehusene i Oslo og 
Viken har hatt den største belastningen 
med innlagte covid-19-pasienter og 
pasienter med behov for intensiv- og 
respiratorbehandling. Helse Sør-Øst 
har laget en egen plan for trinnvis ut - 
nyttelse av intensivkapasiteten. Sam-
tidig er det ikke uvanlig, også utenom 
koronapandemien, med overflytting av 
intensivpasienter mellom sykehusene 
slik at ressursene brukes riktig, sier 
helse- og omsorgsministeren. 

Det har vært hevdet at måten syke-
husene er finansiert på trolig fungerer 
som et disincentiv med henhold til å 
bygge ut tjenestetilbud som ikke gir 
inntekter, herunder intensivmedisin. 
Høie forklarer at finansieringssystemet 
i spesialisthelsetjenesten i hovedsak er 
todelt, og at basisbevilgningene er 
uavhengige av aktivitet.

 – Fordelingen baserer seg på for-
skjeller i befolkningens behov for 
 tjenester og forskjeller i kostnader  
ved å levere tjenestene. Inntekter  
via Innsatsstyrt finansiering (ISF) 

avhenger av hvor mye og hva slags 
aktivitet som gjennomføres, sier han 
og fortsetter: 

– Helsedirektoratet har etablert 
rutiner for samarbeid med tjenesten 
om endringsbehov i ISF og har en god 
og kontinuerlig dialog med helseregion - 
ene og sykehusene om dette. Det er 
viktig at sykehusene benytter seg av 
disse samarbeidslinjene ved behov for 
endringer i det nasjonale finansierings-
systemet, også knyttet til intensiv-
behandling.

Avdekket store mangler
Pandemien avdekket både kapasitets-
utfordringer, mangel på utstyr og 
 marginal bemanning i norsk intensiv-
medisin. Trange sykehus, dårlige 
 IKT-systemer, reduksjon av støtte-
personell for sykehusleger og ned-
bygging av intensivkapasitet, setter  
et ekstremt press på ansatte i helse-
tjenesten i møtet med en pandemi.  
Høie mener det er flere grunner til  
at vi havnet i en slik situasjon. 

– Sykehusene har hatt smittevern- 
og pandemiplaner. Det som er utfor-
drende er at koronapandemien har et 
langvarig forløp hvor kapasiteten hele 
tiden må tilpasses smittenivået i tillegg 
til å opprettholde normal drift i størst 
mulig grad. Det er viktig å skille mellom 
antall intensivsenger i en ordinær 
driftssituasjon og antall intensivsenger 
under en pandemitopp, sier Høie  
og utdyper:

– I begynnelsen av pandemien var 
det mangel på nok smittevernutstyr, 
noe som skapte utfordringer. Heldigvis 
fikk vi gjennom et godt arbeid fra 
 Helse Sør-Øst og Sykehusinnkjøp tak i 
smittevernutstyr, og nå har vi en relativ 
stor lagerbeholdning både i tjenesten og 
i vårt nasjonale beredskapslager. Helse- 
regionene var i ferd med å fornye deler 
av respiratorparken, og i forbind else 
med pandemien har vi kjøpt inn enda 
flere respiratorer og annet  medisinsk- 
teknisk utstyr. Tilgang på tilstrekkelig 
kvalifisert personell er også en kritisk 
faktor. En rekke tiltak er iverksatt i 
sykehusene for å ivareta dette under 
pandemien, inkludert omdisponering 
av personell og  kompetanseutvikling.

På spørsmål om intensivmedisin  
bør være desentralisert, altså med 
intensivenheter på alle akuttsykehus, 
eller sentralisert til noen få store syke-
hus, svarer Høie at han har bestilt en 
utredning. 

– Jeg har bedt helseregionene om  
å utrede det fremtidige og helhetlige 
behovet for intensivkapasitet. Utred-
ningen skal omfatte organisering, 
 sammensetning av kompetanse, ut-
forming og utstyrsnivå. Variasjoner  
i behov ved intensivenheter skal 
 ivaretas i utredningen. Det er naturlig 
at et slikt spørsmål vurderes i denne 
utredningen.

Produksjon av legemidler i Norge
Når det kommer til å forbedre bered-
skapen på viktige legemidler forteller 
statsråden at han er kjent med at flere 
kommersielle aktører ønsker å starte opp 
produksjon av legemidler og vaksiner i 
Norge. Han synes det er spennende om 
disse ser muligheter for bærekraftig 
næringsutvikling, men legger til at når 
helsetjenesten kjøper inn legemidler 
og vaksiner gjelder regelverket for 
offentlige anskaffelser. 

         «Da koronaviruset inntok landet i mars 2020 
 var det derfor tydelig at vi manglet tilstrekkelig  
       smittevernutstyr, essensielle medisiner,  
                    fagfolk og ren kapasitet»

         «Skal Norge være forberedt på neste pandemi, 
er det krystallklart at vi må bli mer selvforsynte  
             med både medisiner og vaksiner, 
       i tillegg til smittevernutstyr»
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Det innebærer at det i utgangspunktet 
ikke kan diskrimineres for varers opp-
rinnelse og mellom leverandører på 
bakgrunn av nasjonalitet, dersom det 
finnes et marked med kommersielle 
aktører som er tilgjengelig.

– Våren 2020 ble det innført en rekke 
tiltak for å trygge tilgangen til lege-
midler. Blant annet bygger vi opp 
 omfattende beredskapslagre for for-
syningskritiske legemidler, og vi har 
innført omsetningsrestriksjoner for å 
sikre at legemidler ment for det norske 
markedet forblir i landet. Vi har også 
skaffet råstoff for å kunne produsere 
enkelte kritiske intensivlegemidler, 
dersom disse ikke skulle la seg skaffe 
gjennom ordinære forsyningskanaler. 
Det har ikke vært nødvendig å iverk-
sette slik kriseproduksjon fordi andre 
tiltak har fungert etter hensikten. Som 
koronakommisjonen påpeker oppsto 
det ikke reell mangel på legemidler i 
løpet av 2020, og vi har vært i stand  
til å bistå andre land, sier Høie. 

Nasjonale beredskapslagre
Når det gjelder nasjonale beredskaps-
lagre utdyper Høie at de startet med  
å bygge opp beredskapslagre for for-
syningskritiske legemidler og smitte-
vernutstyr i 2020, og at dette vil fort-
sette i 2021. De vurderer fortsatt 
hvordan fremtidige beredskapslagre 
bør innrettes og tilpasses forsynings-
situasjonen. 

– Det ble i mars 2020 opprettet en 
midlertidig innkjøpsordning for smitte - 
vernutstyr og midlertidig beredskaps-
lager. Situasjonen for smittevernutstyr 
er nå god, men samtidig er det viktig at 
landet ikke kommer i en situasjon med 
ny mangel på smittevernutstyr. Det er 
derfor under etablering et nasjonalt 
beredskapslager for smittevernutstyr 
tilsvarende seks måneders forbruk i 
tjenesten. Lageret vil kunne supplere 
helsetjenesten med smittevernutstyr 
ved behov. Helsedirektoratet fikk 8. 
mars 2021 i oppdrag å utrede hvordan 
det fremtidige permanente nasjonale 
beredskapslageret for smittevernutstyr 
kan organiseres. Utredningen skal også 
vurdere hvordan helsesektoren kan 
samarbeide med andre sektorer om 
innkjøp, lagring, nasjonal produksjon 

og produksjonsavtaler for produkter 
som benyttes i flere sektorer, som 
 masker og hansker, forklarer Høie  
og fortsetter:

– Både markedet og forsyningslinjene 
for legemidler er globale, og tilgang til 
legemidler er en delt utfordring i Europa. 
At Norge skal være selvforsynt er ikke 
realistisk. Det innebærer at det også er 
behov for internasjonale tiltak. Vi vet 
at internasjonalt samarbeid om lege-
middelberedskap bør styrkes, og det  
er positivt at EU har ambisjoner om å 
styrke helseberedskapssamarbeidet. 
Internasjonalt samarbeid er viktig 
fordi det kan gi oss tilgang til verktøy 
som ikke er tilgjengelige for enkelt-
land.

Lav intensivkapasitet
Intensivkapasitet har lenge vært et 
forsømt helsepolitisk område, og Norge 
er blant de landene i Europa med lavest 
intensivkapasitet i forhold til antall 
innbyggere. Direktoratet for samfunns-
sikkerhet og beredskap har påpekt i  
en rekke rapporter at Norge mangler 
intensivplasser, utstyr og kompetanse 
til å håndtere en pandemi. Legeforen-
ingen har ved en rekke anledninger 
påpekt at dagens intensivkapasitet  
ved norske sykehus er utilstrekkelig. 
Utdanningskapasiteten til helse-
personell med intensivkompetanse  
må økes og styrkes. Det gjelder også 
for leger.

Større kapasitet betyr en større 
 buffer for å møte økte behov for inten-
sivbehandling under en fremtidig 
 krise. Høie påpeker at Norge har 
 intensivkapasitet på nivå med de  
andre nordiske landene. 

– En artikkel fra 2012 som det ofte 
refereres til, viser at Norge hadde høy-
ere intensivkapasitet enn Danmark, 
Finland og Sverige, og også høyere enn 
Storbritannia, Irland og Nederland.  
En OECD-rapport fra april 2020 viser 
at Norge har 8,6 intensivplasser per 
100 000, mens gjennomsnittet var på 
12. Dette var høyere enn for eksempel 
Danmark, Nederland og Irland. Den 
samme rapporten viser at Norge både 
har et høyt antall leger og sykepleiere 
sammenlignet med de andre OECD- 
landene, sier han og utdyper:

– I tillegg til at helseregionene skal 
utrede det fremtidige og helhetlige 
behovet for intensivkapasitet, skal det 
utdannes flere intensivsykepleiere.  
Det skal opprettes minst 100 nye ut-
danningsstillinger i intensivsykepleie. 
På den måten planlegger vi for å bedre 
den ordinære intensivkapasiteten, det 
vil si antall intensivsenger i en vanlig 
driftssituasjon.

Nye sykehus vil ha fleksible løsninger
Både Overlegeforeningen og Legeforen - 
ingen mener at Norge må revurdere 
hvordan vi bygger sykehus i fremtiden, 
med tanke på beredskap og intensiv-
kapasitet. Det er helt nødvendig å 
 slutte å bygge for små sykehus som 
gjør det vanskelig å omdisponere. 
 Norske sykehus er ikke bygget med 
tanke på funksjon under en pandemi, 
og spesielt er det vanskelig å skille 
«rene» områder fra smittefarlige 
 områder.

– Pandemien har vist at vi trenger 
nye moderne sykehus, og det er om-
fattende utbyggingsplaner i alle helse-
regionene. De nye sykehusene som er 
under planlegging og bygging vil være 
bedre rustet i store kriser enn dagens. 
De planlegges med mer fleksible løs-
ninger og helt andre forutsetninger for 
å ivareta smittevern enn mange av 
dagens sykehus, med ny teknologi og 
tekniske løsninger med en helt annen 
kvalitet og materialvalg. Nye sykehus-
bygg skal i hovedsak fungere effektivt 
under normale forhold, men planlegges 
med fleksible løsninger for å kunne 
tilpasse seg stadige endringer i måten 
helsetjenester leveres på. De skal også 
kunne fungere under perioder med økt 
pågang og mottak av uforutsette og 
store pasientgrupper som for eksempel 
ved storulykker og pandemier. Det tas 
hensyn til erfaringer fra dagens pandemi 
i planene, avslutter helse- og omsorgs-
minister Bent Høie.   •
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Komplisert urinveisinfeksjon  
(komplisert UVI), inkludert pyelonefritt

cUVI

Komplisert intraabdominal infeksjon

cIAI

Sykehuservervet pneumoni, inkludert 
ventilator-assosiert pneumoni (VAP)

Zavicefta er indisert til voksne  
og pediatriske pasienter fra  

3 måneder og eldre for  
behandling av følgende infeksjoner:

Behandling av voksne pasienter med bakteriemi som forekommer i assosiasjon med, eller mistenkes å være i assosiasjon med noen av 
infeksjonene oppført over. Zavicefta er også indisert til behandling av infeksjoner forårsaket av aerobe gramnegative mikroorganismer 
hos voksne og pediatriske pasienter fra 3 måneder og eldre med begrensede behandlingsmuligheter.  
 
Det må tas hensyn til offisielle retningslinjer for riktig bruk av antibakterielle midler.
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Zavicefta - til behandling av kompliserte gramnegative infeksjoner

Ny indikasjon

Ny indikasjon

Referanse: 1. Zavicefta SPC, 11.02.2021

Pfizer  - Postboks 3, 1324 Lysaker  - www.pfizer.no

Utleveringbestemmelse: Skal kun utleveres til bruk på menneske.
Pris: Zavicefta, pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning:10 stk. (hettegl.) kr. 13422,00.
Se SPC for utfyllende informasjon.
 
www.zavicefta.no
www.antibiotikaforum.no 

Zavicefta «Pfizer»
Antibiotikum, cefalosporin + betalaktamasehemmer.                                 ATC-nr.: J01D D52
PULVER TIL KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 2 g/0,5 g: Hvert hetteglass inneh.: Ceftazidimpentahydrat tilsv. ceftazidim 2 g, avibaktamnatrium 
tilsv. avibaktam 0,5 g, natriumkarbonat. 
DOSERING
Voksne ≥18 år med ClCR >50 ml/minutt: Anbefalt dose er 2 g/0,5 g (1 hetteglass) som skal gis hver 8. time med infusjonstid på 2 timer. Behandlingsvarighet 
avhenger av infeksjonstype. Ungdom og barn ≥6 måneder til <18 år med ClCR  >50 ml/minutt/1,73m: Anbefalt dose skal gis hver 8. time med infusjonstid på 
2 timer. Barn ≥3-<6 måneder med ClCR >50 ml/minutt/1,73m: Begrenset erfaring med bruk hos denne pasientgruppen. Anbefalt dose skal gis hver 8. time 
med infusjonstid på 2 timer.  
VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON 
Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene eller cefalosporiner. Alvorlig overfølsomhet for ethvert annet betalaktamantibiotikum (f.eks. 
penicilliner, monobaktamer eller karbapenemer). Interaksjoner: Samtidig bruk av probenecid anbefales ikke. Samtidig høydosebehandling med 
cefalosporiner og nefrotoksiske legemidler som aminoglykosider eller potente diuretika (f.eks. furosemid) kan påvirke nyrefunksjonen negativt. Samtidig 
bruk av kloramfenikol bør unngås pga. mulig antagonisme. Forsiktighetsregler: Alvorlige, og noen ganger fatale, overfølsomhetsreaksjoner kan forekomme. 
Ved overfølsomhetsreaksjoner må behandling seponeres umiddelbart og tilstrekkelige akuttiltak iverksettes. Forsiktighet bør utvises dersom ceftazidim/
avibaktam gis til pasienter med ikke-alvorlig overfølsomhetsreaksjon for penicilliner, monobaktamer eller karbapenemer.  
UTVALGTE BIVIRKNINGER
Blod/lymfe: Svært vanlige: Positiv direkte Coombs test. Vanlige: Eosinofili, trombocytopeni, trombocytose. Gastrointestinale: Vanlige: Abdominalsmerte, 
diaré, kvalme, oppkast. Generelle: Vanlige: Feber, trombose/flebitt på infusjonsstedet. Hud: Vanlige: Kløe, makulopapuløst utslett, urticaria. Immunsystemet: 
Ukjent frekvens: Anafylaktisk reaksjon. Infeksiøse: Vanlige: Candidiasis (inkl. vulvovaginal candidiasis og oral candidiasis). Lever/galle: Vanlige: Økt ALAT, økt 
ALP i blod, økt ASAT, økt LDH i blod, økt γ-GT. Nevrologiske: Vanlige: Hodepine, svimmelhet. Nyre/urinveier: Mindre vanlige: Akutt nyreskade, økt karbamid i 
blod, økt kreatinin i blod. 
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Løsningen er både enkel og krevende: 
Vi må være så godt forberedt vi 

overhode kan, drive godt i det daglige, 
skape kultur for læring og informa-
sjonssikkerhet - og ha så gode bered-
skapsplaner som mulig.

IKT er en forutsetning for helsetjen-
estene i dag, og har også en viktig plass i 
beredskapsarbeidet vårt. Når pandemien 
krevde rask omstilling og utvikling på 
flere områder, kunne IKT-løsninger 
bidra effektivt til økt bruk av video-
konsultasjoner, bedre internkommuni-
kasjon, understøtte gode analyser og 
framskrivninger, digitalisere informa-
sjonsflyten mellom aktørene og til 
innbyggere og mer.  

To utfordringer
Økt bruk av digitale løsninger i helse - 
sektoren bidrar til pasientbehandlingen 
og styrker pasientsikkerheten.  Men vi 
ser særlig to utfordringer som følger 
med digitaliseringen; situasjoner der 
bortfall av IKT er årsaken til hendelser, 
og trusselbildet knyttet til informa-
sjonssikkerhet. 

Bortfall
Hendelser som leder til bortfall av IKT 
skjer, og vil skje framover. Det utenkelige 
kan skje. En viktig del av beredskapen 
er at vi erkjenner at vi aldri kan være 
godt nok forberedt. Beredskapsplanene 
våre må være  tydelige og ta høyde for 
et risikobildet som endrer seg løpende. 
Det gjør at vi må skjerpe oss, hele tiden. 

I en høststorm for noen år siden 
måtte seilskipet Statsråd Lehmkuhl 

kaste anker i Bømlafjorden. Ankeret 
ødela en av to fiberkabler mellom Helse 
Vest IKT sine datahaller i Stavanger og 
Bergen. Reparasjonen tok en uke. I to 
døgn var all trafikk avhengig av den 
ene kabelen, deretter ble det etablert 
en midlertidig løsning med trafikk via 
Oslo. Vi lærte at to alternative veier 
ikke er nok, vi har nå tre parallell fiber-
traseer for de viktigste sambandene.  

Helse Vest har også opplevd bortfall 
av DIPS, som følge av en større opp-
gradering. Da gikk det en hel dag uten 
at brukere fikk tilgang til journaldoku-
menter på sykehusene. I samme tidsrom 
døde en pasient ved et av sykehusene. 
Granskingen fylkeslegen gjorde viste at 
det ikke var noen årsakssammenheng. 
Men erfaringen vi gjorde oss under 
denne hendelsen understreket det 
faktum at dagens digitalisering leder til 
at bortfall av IKT kan ha konsekvenser 
for liv og helse. 

Informasjonssikkerhet
Når det går galt må samarbeidet i 
 helsetjenesten fungere effektiv og 
fordelingen av ansvar være tydelig: 
Helseforetakene må ha beredskap for  
å drive sykehus under forhold med 
redusert IKT, IKT-enhetene må ha 
beredskap for å gjenopprette IKT- 
løsningene raskest mulig. Det må være 
tett kontakt og god koordinering i  
disse krevende situasjonene. 

Informasjonssikkerhet er en annen 
årsak til utfordringer. Trusselbildet er  
i stadig endring. Helseforetakene har i 
økende grad blitt interessante mål for 

trusselaktører, og det er større risiko 
for dataangrep. Vi opplever også at 
sykehusene løpende er mål for digitale 
angrep utenfra. Forebyggende og pro-
aktivt arbeid er viktig for å, i den grad 
det er mulig, unngå at angrep lykkes. 

Den samlede risikoen knyttet til 
informasjonssikkerhet er høy. Dette 
følger av at et datainnbrudd vil kunne 
utfordre alle sider av informasjons-
sikkerheten. Konfidensialitet vil kunne 
utfordres ved at data hentes ut, til-
gjengelighet til informasjon vil kunne 
utfordres ved at data krypteres, slik at 
systemer tas ned, og integriteten for 
informasjon vil kunne utfordres ved  
at en inntrenger endrer informasjonen 
uten at det oppdages.

Dataangrep
Vi har også ved ett tilfelle vært utsatt 
for et omfattende dataangrep fra Inter-
nett. Angrepet mot Helse Vest lyktes 
ikke. Da lærte vi om statsfinansierte 
avanserte trusselaktører som arbeider 
utrettelig og systematisk mot forret-
ningsmessige eller politiske mål,  
også mot sykehusene.

Den tekniske IKT-sikkerheten må 
være god og samsvare med de høye 
standardene vi har og vet virker. Det 
kan gjelde alt fra sikkerheten i driften 
av systemene til å stoppe de som ikke 
vil oss vel. Vi opplever for eksempel 
alle forsøk på svindel på e-post, både 
på jobb og privat. Det må vi alle være 
våkne for. Visste du at mer enn 90 
prosent av alle innkommende e-poster 
blir fanget opp og faktisk ikke når deg? 

Ikt og beredskap
Sikker IKT er en forutsetning for pasientbehandlingen og pasientsikker heten, 
både i det daglige virket vårt og i beredskapssituasjoner. Men hvor godt 
 forberedt er vi når IKT er grunnen til hendelser og beredskap? Hvor godt er  
vi sikret mot et stadig økende trusselbilde for dataangrep? Hva gjør vi når  
det går galt?

Av Erik M. Hansen, direktør for e-helse, Helse Vest RHF››
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Fordi vi har system som stopper de. Vi 
har i dag mange teknologiske sikker-
hetsmekanismer som skal beskytte 
IKT-systemene fra eksterne angripere. 
Men, angriperne blir stadig med avan-
serte, derfor må disse sikkerhetsmeka-
nismene kontinuerlig videreutvikles.   

Sikkerhetskultur
Men informasjonssikkerhet handler 
også om sikkerhetskultur, som er det 
ansvaret vi alle har for å bidra til at 
hendelser ikke skjer. Det handler om  
å ikke klikke på lenka i den e-posten, 
lage gode passord og sørge for at andre 
ikke har tilgang til påloggingen din på 
maskiner og de ulike programmene du 
bruker. Det vil si, også når det gjelder 
vår egen hverdag, å tenke at det alltid 
er best å være på den sikre siden.

Så, hva kan gå galt? Svært krevende 
situasjoner kan oppstå, vi har noen 
kjente eksempler fra de siste årene, 
blant annet angrepene mot Hydro 
(2019), Hurtigruten (2020), Aqua 
Group (2020) og Østre Toten kommune 
(2021). Angrepet mot Hydro viste at de 
økonomiske og driftsmessig konsekvens - 
ene kan bli kolossalt store. Hydro har 
selv indikert kostnadene til å være over 
700 mill. kr. Stortinget ble også rammet 
av et angrep mot deres e-postsystem 
både høsten 2020 og våren 2021. Dette 
understreker de politiske utfordringene 
knyttet til de avanserte trusselaktørene. 

Simulerte dataangrep
Penetrasjonstesting (simulerte   
angrep) er en viktig del av kontroll-  
og forbedringsarbeidet. Norsk Helse-

nett ved HelseCERT gjennomfører 
regelmessig simulerte dataangrep mot 
regionene sin IKT-infrastruktur. Riks-
revisjonen testet IKT-sikkerheten i 
sykehusene i 2019 og 2020. I rapporten 
fra desember 2020 sier de at informa-
sjonssikkerheten må bli betre. Nye 
tester etter lukkingen av de avvikene 
Riksrevisjonen identifiserte viser gode 
resultater. Riksrevisjonen har bidratt 
med et svært verdifullt arbeid som har 
avdekket sårbarheter og gitt ny innsikt.

Informasjonssikkerhet er et felles 
ansvar og et kontinuerlig arbeid. IKT- 
og informasjonssikkerhet er avgjørende 
for pasientsikker heten og for virksom-
hetene våre, både til hverdags og i 
beredskap.  •

DATA- 
ANGREP

Foto: ©
w

ladim
ir1804 - stock.adobe.com
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››
Artikkelen bygger på et foredrag jeg 

holdt på et webinar i Regionutvalg 
Midt-Norge den 25 mars i år. 

La meg straks legge til side noen 
viktige problemstillinger. Norge er et 
av de land som har lykkes best hvis 
kriteriet er antall døde av covid-19 per 
innbygger. Dødsfall er harde ende-
punkter og en av de viktigste evalue-
ringsparametre vi kan bruke. Hvis vi 
bruker total dødelighet i 2020 som måle- 
stokk, finer vi ingen overdødelighet. 
Hvis vi sammenligner den negative 
effekten på økonomien av nedsteng-
ningen skiller Norges seg ikke vesentlig 
ut fra Sverige som har ført en noe 
 annen smittevernpolitikk. Selv om vi 
på mange måter har lykkes godt, er det 
ingen grunn til å avslutte skrivingen 
nå. Gitt en så alvorlig, stor og omfatt-
ende helsekrise bør vi absolutt ta oss 
litt tid til refleksjon og kanskje et 
 skråblikk eller to. 

Den 26 februar 2020 fikk vi vårt 
første covid-19 tilfelle. Allerede uken 
etterpå var det klart at det var knapt 
med smittevernutstyr og helseminister 
Høie ba norsk industri om å «trø til». 
Det skjedde og alle som tok tak med en 
gang fortjener takk. Smittevernutstyr er 
billig og enkelt å lage. Var den offent-
lige planen og strategien for å håndtere 
en pandemi at noen andre måtte «trø 
til» eller hadde våre myndigheter plan-
lagt hvorledes tilstrekkelig mengde av 
noe så grunnleggende som smittevern-
utstyr skulle sikres? «Norge burde visst 
at dette var noe som kunne inntreffe i 
dette århundret. Nå må vi jobbe med å 
bygge beredskapslagre og styrke oss for 
framtida,» sa Arbeiderpartiet leder 
Jonar Gahr Støre. I et læringsperspektiv 

representerer Støre «Norge» i like stor 
grad som Solberg og de fleste andre 
politikere. Spørsmålet blir ikke hvilket 
parti «som har skylden», men heller 
hvorfor endte vi i en mangelsituasjon 
hvor ingen - hverken før eller etter 
- har ønsket vi skulle ende?

La oss bruke smittevernutstyr som  
et kasus. Beredskap er å være forberedt 
til innsats for å møte uventede kritiske 
situasjoner. Smittevernutstyr er enkelt 
og billig sammenlignet med respiratorer, 
infrastruktur og personell. Spørsmålet 
blir da hvor mye slikt utstyr vi bør ha 
på lager og hvorledes vi bør organisere 
etterforsyningen? Hvor mye smitte-
vernutstyr vi hadde var på det aktuelle 
tidspunkt er ikke kjent da myndighet-
ene ikke ønsket å gå ut med tall. Det 
var med andre ord åpenbart at vi hadde 
kritisk mangel på smittevernutstyr og 
hemmelighold av detaljene omkring 
dette ble valgt som en hensiktsmessig 
strategi. I pandemiplanene sto det at  
«I enhver helsetjeneste, … skal personalet 
ha tilgang på beskyttelsesutstyr» og 
som ansatt har man forskriftsfestet rett 
på slikt utstyr i utførelsen av arbeidet. 
Da mangelsituasjonen ble påtrengende 
opplevet vi at norsk håndsprit fra Polen 
ble stoppet av  polske myndigheter og 
at vogntog med smittevernutstyr ble 
stoppet av Sverige på Svinesund. … og 
Norge vedtok forskrift med forbud mot 
eksport fra landet. «Enhver er selg selv 
nærmest» er et mange tusen år gam-
melt ordtak og når det gjelder smitte-
vernutstyr skiller vi oss ikke fra andre 
land. Hvorfor vi hadde en pandemi-
plan som ikke tok inn over seg at denne 
to tusen år gamle erkjennelsen fortsatt 
er like aktuell.  

Å forutsette i pandemiplanen at verdens- 
markedet skulle fungere som normal i 
en pandemi, er i overkant naivt, selv i 
Norge. … Men det var der vi var. 

Begrepet lærende organisasjon er et 
begrep som de fleste organisasjoner 
ønsker å smykke seg med. Den forrige 
pandemien traff oss da WHO erklærte 
at svineinfluensa var en pandemi den 
11 juni 2009.  

Den gangen lærte man nok til at mye 
«… verneutstyr (masker, drakter, munn-
bind mm). [og] … ytterligere 11 millioner 
munnbind kjøpt inn.» Fem år senere 
satt Helsedirektoratet med «et stort 
lager av munnbind som gikk i oppløs-
ning» fordi utstyret ikke hadde vært 
rullert. Løsningen var å kaste utstyret 
og stenge beredskapslageret. Lær-
dommen fra forrige pandemi varte i 
fem - 5 - år. Vi kan konkludere med at 
de som har ansvaret for helsebered-
skap ikke kan smykke seg med å være 

Skråblikk på koronapandemien
Helsetjenesten som virksomhet og helse som fag har  på en måte som få av oss har  
opplevet tidligere  vært i begivenhetenes fokus siden pandemien kom. Noen refleksjoner 
 omkring hvor ledes vi har håndtert pandemien er på sin plass. Det er ikke etterpåklokskapen 
som er metoden jeg vil anvende som verktøy, men jeg vil forsøke å drøfte hva vi absolutt  
kunne  og kanskje  burde  ha tenkt før pandemien traff oss i fjor. 

Av Jan Sommerfelt-
Pettersen, 

kontreadmiral, lege 

Jan Sommerfelt-Pettersen er lege fra 
Universitetet i Bergen i 1984. Han har 
jobbet mesteparten av sin karriere i 
Forsvaret og opprettholdt sin kliniske 
kompetanse i allmennpraksis samtidig. 
Han har vært sjef for Saniteten i Sjøfor-
svaret i 13 år. I over 15 år har han sittet i 
sentrale posisjoner i helsesamarbeidet i 
NATO. Karrieren i Forsvaret ble avslut-
tet som kontreadmiral og sjef for Sani-
teten i Forsvaret i 2018. Han har også 
vært assisterende fylkeslege og er spesi-
alist i samfunnsmedisin. Sommer-
felt-Pettersen er nå spesialrådgiver i 
Helse-Bergen og arbeider med helsebe-
redskap.
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en «lærende organisasjon» når det 
 gjelder smittevernutstyr.

Det ser ut som om prinsippet som 
ble lagt til grunn for beredskap med 
smittevernutstyr - og mye annet - var 
«just in time-prinsippet». Lagerhold er 
dyrt og skal holdes på et minimum, 
økonomi skal brukes på høyere priori-
terte formål og forsyninger er på vei til 
enhver tid. Da konge og regjering rømte 
til Tromsø for å unnslippe tyskerne i 
1940, etablerte de blant annet et medi-
sinaldepot i det enda frie Norge. Da 
konge, regjering, marine og flystyrker 
dro til Storbritannia, ble medisinal-
depotet med og ivaretok forsyning og 
beredskap for norske sivile og militære 
behov gjennom fem år utlendighet på 
en god måte. Erfaringen ble videre 
institusjonalisert i Lov om Norsk 
Medisinaldepot i 1953. Lærdommen 
satt lenger i den gangen, for Norsk 
Medisinaldepot ble ikke solgt før i 
2001. Helsedirektoratet skrev i 2019: 
«Mangel på buffer gjennom alle ledd i 
forsyningskjeden gjør at spesielt et land 
som Norge, som er et lite marked, be-
finner seg i en utsatt posisjon dersom 
det oppstår en mangel, enten årsaken er 
forsyningssvikt eller etterspørselssjokk.» 
Erkjennelsen var presis og korrekt, 
men hvorfor var det ingen som tok 
ansvar for å gjøre noe med dette? 
Skyldneren er ikke statlig mål- og 
 resultatstyring (MRS) eller en eller 
annen variant av new public manage-
ment (NPM). Det blir for enkelt og gir 
oss lite læring for å forstå hvorfor «just 
in time» lett kan bli til «just too late». 
Hadde vi hatt måleparametere for 
beredskap ville NMP virket, men slike 
krav mangler på de fleste områder 
innen beredskap. Hvorfor? Det enkle 
svaret er ikke NMP - som bare er en 
metode - men kan vel oppsummeres i 
ordtaket «It’t the economy stupid».

Norge har relativt få døde i pandemien 
sammenlignet med andre land, men 
når det gjelder smittevernutstyr er vi 
lik med de fleste land «vi liker å sam-
menligne oss med». Ett unntak er 
 Finland som hadde betydelige og 
 distribuerte beredskapslagre for medi-
sinsk utstyr inklusive smittevernutstyr. 
Hva har finnene forstått som vi ikke 
har forstått? 

Høsten 2017 sendte regjeringen ut 
brosjyren «Du er en del av Norges be-
redskap» til alle norske husstander 
hvor alle ble bedt om å tenke egen 
beredskap for seg selv og sin familie og 
ha minst tre dagers forsyninger hjemme. 
Det var Cecilie Daae som stod bak 
denne betydelige innsatsen for norsk 
beredskap som daværende direktør for 
Direktoratet for Samfunnssikkerhet og 
Beredskap. Hun skal ha en stor takk for 
å ha hevet norsk beredskap betydelig, 
uten at det kostet det offentlige store 
utgifter. Tenk om resten av landet, våre 
virksomheter og ikke minst våre helse-
myndigheter hadde tatt tilsvarende 
grep i 2017? 

Som sagt innledningsvis, gikk det 
ganske godt med Norge i pandemien. 
Det var ikke fordi vi hadde gode planer, 
god beredskap eller hadde vist evne til 
å ha lærende organisasjoner. Det var 
nok fordi vi var sjeldent gode på ad hoc 
planlegging og «trødde til» med store 
mengder initiativ, kreativitet, pågangs-
mot og det norskeste av alt - dugnad. 

En viktig forklaringsfaktor på mitt 
innledende spørsmål er som sagt for-
klaringen «It’t the economy stupid». 
Den amerikanske filosofen Santayana 
påstod at «Those who cannot remember 

the past are condemned to repeat it.» 
Norsk Medisinaldepot var en følge av 
våre egne krigserfaringer og denne 
lærdommen kan oppsummeres i slag-
ordet «Aldri mer 9 april». Det ser ut til 
at vi har glemt denne lærdommen. 
Grunnen til at finnene fortsatt har 
behold sin krigsberedskap er kanskje 
at de hadde åtte ganger så mange falne 
som oss under krigen.

Min påstand er at historieløshet kan 
koste oss dyrt. Denne gangen gikk det 
bra, fordi vi er spesielt gode på dugnad. 
Jeg tror det er bedre å satse på våre 
egne krigserfaringer og en tradisjon 
som du kan se på enhver gammel gård  
i hele landet. På tunet står beredskapen 
i form av et stabbur. Både i primærhelse - 
tjenesten og spesialisthelsetjenesten 
trenger vi hvert vårt stabbur. Avslut-
ningsvis blir da spørsmålet til deg, har 
vi lært denne gangen eller får den tyske 
filosofen Hegel rett i sin påstand - 
 «The only thing we learn from history  
is that we learn nothing from history.»

Ansvarsfraskrivning. Jeg fraskriver 
meg intet ansvar for denne artikkelen, 
heller tvert imot, men jeg uttaler meg 
ikke på vegne av min arbeidsgiver 
Haukeland Universitetssykehus.  •

Stabbur fra Bruvold i Ringsaker. Bygd på 1700-tallet. I dag på Hedmarksmuseet, Hamar. 
Jensens, Public domain, via Wikimedia Commons. 
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NAWSARH-prosjektet 1  ble 
etablert i 2007 for å anskaffe 
og innfase nye rednings-
helikoptre på alle Sea King- 
baser innen 2020. AW101 – 
SAR Queen – er tatt i bruk 
på Sola, men kan ikke lande 
på Norges største bered-
skapssykehus OUS Ullevål. 
Vi har beredskap for små  
og store hendelser og 
katastrofer i Helse Sør-Øst 
og noen nasjonale oppgaver. 
Sea King landet 63 ganger 
på Ullevål og 24 ganger på 
Rikshospitalet (RH) i 2019.

Aktiviteten er ventet å øke; 
AW101 flyr raskere, er bedre 
egnet i dårlig vær og har 
større rekkevidde. Akutt-
miljøet på Ullevål har i flere 
år påpekt nødvendigheten 
av å få etablert en landings-
plass på Ullevål før de nye 
helikoptrene ble operative. 
Et behov for interhospitale 
og interregionale transporter 
til Ullevål oppsto umiddel-
bart etter etablering på Sola 
1/9-2020 og helikopteret  
vil bli rekvirert ved en kata-
strofe ethvert sted i Sør- 

Norge, f.eks. ala ulykken 
med Scandinavian Star i 
1990.2 Det har ikke vært 
forståelse i OUS-ledelsen for 
disse synspunktene, man 
har kun fokusert på ferdig-
stillelse til basen på Rygge 
skulle bli operativ medio 
2022. Følgelig har det opp-
stått et akutt behov for en 
midlertidig landingsplass 
for AW101 i Oslo.

Det er mange involverte 
parter 3i denne prosessen. 
Hvem som er prosjekteier og 
prosjektleder for prosessen  
i OUS er fortsatt uklart.

Litt historikk
I september 1966 forulykket 
fergen MF Skagerak 4 i 
 Skagerrak. Redningsaksjonen 
ble ledet fra Danmark, og ble 
ilddåpen for de nyinnkjøpte 
danske redningshelikoptrene. 
Alle 144 personer ombord 
ble reddet. Norge hadde 
ingen helikopterbasert sjø-
redningstjeneste. I 1970 ble 
10 Sea King helikoptre be-
stilt og i mai 1973 var de 
operative på fire baser;   

Sola, Ørlandet, Bodø  og 
Banak. Disse Sea King 
 helikoptrene har snart  
vært i drift i 50 år.5

Regjeringen besluttet å 
kjøpe nye helikoptre av type 
AW101.6 Kontrakten ble 
undertegnet i desember 
2013. Allerede på dette tids-
punktet forelå en grundig 
rapport, utarbeidet av Luft-
ambulansetjenesten ANS  
på oppdrag av HOD og de 
regionale helseforetakene, 
med tittel Land ingsforhold 
ved sykehus.7  Rapporten 
påviste behov for betydelige 
tilpasninger ved en rekke 
akuttsykehus.

Prosessen i OUS
Anestesilege Anders Nakstad 
på Ullevål, som også var 
fag ansvarlig lege på heli-
kopterbasen på Rygge, var 
sterkt engasjert i denne 
saken. Han påpekte at 
AW101 hadde  høyere vekt 
(15.6 tonn, vs. Sea King 9.6 
tonn) og at land ingsplasser 
måtte tilpasses, samt mer 
vind ved landing/avgang. 

Nakstad døde i helikopter-
ulykken på Sollihøgda i 
januar 2014. Vi har forsøkt å 
følge opp saken i hans fot-
spor siden desember 2016.

Akuttmiljøet ved Ullevål  
har deltatt aktivt i alle fora 
der denne saken har vært 
diskutert, og har kommet 
med gjentatte purringer til 
OUS-ledelsen om at saken 
haster, bl.a. via Fagråd for 
traumatologi 8 ved to anled-
ninger; i 2019 og 2020. Det 
har ikke vært mulig å nå 
frem med våre synspunkter. 
Det må være beredskap på 
Ullevål for transporter med 
AW101 fra hele Sør-Norge i 
minst 10 år frem i tid. Frem-
driften i  prosjektet har vært 
kritikk verdig langsom.

I mangel av en ferdigstil-
lelse på Ullevål, valgte to 
representanter fra akutt-
miljøet å fronte saken i NRK 
29/10-2020.9  Medisinsk 
fagdirektør uttale ved anled-
ningen: «Ikke vårt ansvar å 
skaffe landingsplass  i Oslo»,10 
hvilket er overraskende når 
man er flyplasseier og driver 

››

Nye redningshelikoptre:
Lang dags ferd mot
redusert beredskap i HSØ

Norwegian All Weather Search And Rescue Helicopter Project – NAWSARH  
– er iverksatt for anskaffelse og innfasing av 16 nye redningshelikoptre. Behovet 
for tilpasninger av landingsplasser ved akuttsykehusene har vært kjent siden  
november 2013. Det er ikke etablert permanent landingsplass for AW101 ved  
Ullevål før redningshelikopterbasen på Sola ble operativ 1/92020. Det har  
gitt svekket evne til å nyttiggjøre seg fremskrittet med AW101 i en akutt  
og katastrofesituasjon.

Av Nils Oddvar Skaga, Fagansvarlig overlege  
i traumatologi, Avdeling for anestesiologi, OUS Ullevål
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landsomfattende akutt- og 
beredskapsvirksomhet.

Gjerdrumulykken
Ved rasulykken på Gjerdrum 
30/12-2020 var OUS Ullevål 
pga. ovennevnte mangel 
ikke i den katastrofebered-
skap en kunne forvente. 
Akuttmiljøets påpekning av 
det akutte landingsbehovet 
som oppsto etter 1/9-2020 
hadde blitt ignorert.

AW101 ble rekvirert fra 
Sola umiddelbart etter 
 ulykken, og ankom Gjerdrum, 

drøyt 1 ½ time etter raset.  
De overlevende var da 
 allerede hentet opp med  
Sea King fra Rygge.

En nødløsning for landing 
i Oslo var fortsatt ikke god-
kjent av alle berørte parter, 
men AMK og Politiet hadde 
etablert sine rutiner for 
midlertidig landing på fri-
luftsområdet Voldsløkka ved 
Ullevål. Hadde det vært 
ytterligere 10-20 kritisk syke 
pasienter med hypotermi og 
alvorlige skader som skulle 
til Ullevål med AW101, ville 

hver pasient fått en tids-
forsinkelse til  behandling på 
minst 15–20 minutter.

Avslutning:
Ullevål sykehus er et ledende 
akuttsykehus og vår viktig-
ste beredskapsinstitusjon.  
Vi må ha tilgjengelighet for 
transport av pasienter til OUS 
med alle typer helikoptre 
som er operative. Enhver 
forsinkelse og omlasting av 
pasienten fra AW101 til et 
annet transportmiddel gir 
økt risiko for kritisk syke  

og skadde. Når basen på 
Rygge blir operativ med 
AW101 medio 2023, er det 
anslått et behov av ca. 100 
landinger per år ved OUS. 
Da må landingsplassene på 
både Ullevål og RH være 
ferdig stilte. Hvis ikke, blir 
denne saken en enda større 
misære.  •

Foto: Jne Valokuvaus, A
dobe Stock.com

Linker til artikkelen:
1 https://no.wikipedia.org/wiki/NAWSARH-prosjektet
2 https://no.wikipedia.org/wiki/MS
3 https://no.wikipedia.org/wiki/NAWSARH-prosjektet
4 https://no.wikipedia.org/wiki/MF
5 https://www.tu.no/artikler/50-ar-gamle-redningshelikoptre-norge-prover-a-selge-sea-king/479330
6 https://no.wikipedia.org/wiki/AgustaWestland_AW101
7  http://www.luftambulanse.no/system/files/internett-vedlegg/landingsforhold_ved_sykehus-_rapport_ 

versjon_ad-motet_16_des_2013_komplett.pdf
8 https://ehandboken.ous-hf.no/document/41172
9 https://tv.nrk.no/serie/kveldsnytt/202010/NNFA23102920/avspiller
10  https://www.nrk.no/trondelag/leger-slar-alarm_-nytt-redningshelikopter-kan-ikke-lande-pa-sykehus-i-os-

lo-1.15219029
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SAR Queen kan som kjent ikke lande 
ved alle sykehus eller skadesteder. 

Dette har vakt bekymring. Det vil alltid 
være best å kunne lande rett ved et 
sykehuset, særlig når det haster. Det  
er ikke til å komme fra at pasienten i 
mange tilfeller kunne kommet raskere 
til behandling om alle akuttsykehus 
hadde hatt landingsplass for SAR 
 Queen. Når det haster flyr vi til det 
sykehuset hvor pasienten raskest mulig 
kan få nødvendig behandling, uavhengig 
av geografisk tilhørighet. Dette er ikke 
nytt, men hvor man velger å fly vil 
endres med SAR Queen i forhold til de 
eldre Sea King-helikoptrene. For oss  
på Sola betyr det at vi flyr noen flere 
pasienter enn tidligere til Haukeland 
universitetssykehus i Bergen, fordi 
Stavanger universitetssjukehus ikke har 
landingsplass for SAR Queen. Dette vil 
igjen endres når nytt sykehus og ny 
landingsplass ved sykehuset er klar om 
noen år i Stavanger. Det er imidlertid 
viktig å huske på at det også foregår 
behandling om bord i helikopteret. 
Som alle andre luftambulanser i Norge 
er SAR Queen bemannet med anestesi-
lege. Kabinen er godt tilrettelagt for 
pasientbehandling, og selv om vi ikke 

kan gjøre alt er vi godt trent i å håndtere 
kritisk syke pasienter frem til definitiv 
behandling. De nye helikoptrene har 
bedre lysforhold, bedre plass og mindre 
støy og vibrasjoner sammenlignet med 
Sea King. Når det gjelder landing på 
skadested så er det, på samme måte 
som med Sea King, ikke alltid mulig å 
lande. Dette løses ved at redningmann 
og lege ved alle oppdrag hvor det er 
ukjente landingsforhold, tar på seg 
klatresele og gjør nødvendig utstyr 
klart til utheising. Ved ankomst på 
skadested heises lege, redningsmann 
og utstyr ned rett i nærheten av pasi-
enten. Hele crewet er drillet på denne 
operasjonen, og fra vi ankommer stedet 
til lege og redningsmann er på bakken 
med alt nødvendig utstyr tar det under 
fire minutter. Pilotene flyr inn mot 
stedet med vinden mot nesen på heli-
kopteret, da vil den kraftige vinden 
som helikopteret genererer (down-
wash) ligge bak helikopteret og ikke 
påvirke skadestedet. Det vil være en 
del støy mens dette pågår. Slik støy  
har man også når Sea King og Luft-
ambulansen lander. Når personell og 
utstyr er levert på bakken kan SAR 
Queen lande på et egnet sted eller 

holde seg i lufta på avstand, for så å 
komme tilbake for å heise pasient, lege, 
redningsmann og utstyr opp igjen ved 
behov.  

  SAR Queen har flere egenskaper 
som er viktige for pasientene. Blant 
annet flyr SAR Queen raskere enn Sea 
King. Der vi før brukte 50 minutter fra 
Sola til Haukeland (Bergen) bruker vi 
nå 37 minutter. Responstiden er tilsvar - 
ende som for Sea King, i gjennomsnitt 
ca. 11 minutter (fra alarm til take-off ). 
I 2020 var beredskapsgraden for red-
ningshelikopteret på Sola 99,7%. Dette 
er høyest i landet. I tillegg kan SAR 
Queen fly i værforhold hvor det dannes 
is på helikopteret. Dette øker mulighet - 
ene våre til å gjennomføre oppdrag i 
vinterhalvåret. Ved søksoppdrag er det 
svært gode søkelys på SAR Queen, 
dette er verdifullt når det er mørkt ute. 
Helikopteret kan også settes opp til å 
fungere som en egen basestasjon: Der-

SAR Queen

Av Kristin Tønsager, overlege, PhD 
Luftambulanseavdelingen SUS
og Einar Johan Tveit, overlege, avdelingssjef 
Luftambulanseavdelingen SUS

››

Norges nye redningshelikopter SAR Queen ble satt på  
beredskap første gang 1.9.20. og med dette har vi fått et 
 oppdatert og fremtidsrettet verktøy for å drive redningstjeneste 
av høy kvalitet. SAR Queen vil innfases over hele landet i løpet 
av de neste par årene, men foreløpig er helikopteret kun 
 operativt på Sola. Det betyr at vi per i dag (mars ‘21) kun er  
sju leger som har erfaring med å fly redningstjeneste med 
SAR Queen. Vi vil her dele noen av våre erfaringer.  
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som en savnet person ikke har telefon-
dekning kan vi likevel oppnå kontakt 
med vedkommende via telefon dersom 
denne er skrudd på og har strøm. Vi 
erfarer nytten av ny teknologi, og har 
allerede avverget en større leteaksjon 
ved å bruke helikopteret som mobil 
basestasjon. De savnede svarte på SMS 
at de var forsinket og i god behold, og 
mange timers leteaksjon og bruk av 
store ressurser ble avverget. Dersom 
en person har behov for hjelp og vi  
får kontakt, kan vi dirigere letemann-
skaper direkte til posisjonen hvor  
vedkommende befinner seg, om vi ikke 
kan lande selv.   

Vi opparbeider oss kontinuerlig 
erfaring med bruken av SAR Queen  
og ser lyst på fremtiden for rednings-
helikoptertjenesten, også når det 
 gjelder luftambulanseoppdrag.   •

 

KORTNYTT:

Legen Charlotte Asperud ble i 2019 overfalt og drept i sitt eget hjem av en 
tidligere pasient som hun hadde fått tvangsinnlagt 5 år tidligere. Leger kan nå 
utelate navnene sine i journalene, men dette er en mulighet som skal brukes 
med omtanke, sier Camilla Rathcke, formand i den danske Legeforeningen. 
Det er viktigere at legene er åpne om at de føler seg utrygge. Rathcke, leder 
for Overlegeforeningen og Ylf har forståelse både for anonyme navneskilt og 
anonym føring av journalen. Samtidig understreker de at lege-pasientrelasjonen 
ikke er forenlig med slik anonymitet, unntatt i helt spesielle situasjoner.

 
Link til kortnytt:
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fuge-
skriftet.dk%2Fnyhed%2Ftidligere-patient-idomt-forvaring-drab-pa-lae-
ge&amp;data=04%7C01%7CEdith.Stenberg%40legeforeningen.no%7C-
92d01840226643250ec408d90c6f737f%7C712db2b01beb4350baa79bdd0895
01a9%7C0%7C0%7C637554495089350968%7CUnknown%7CTWFpbGZsb-
3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiL-
CJXVCI6Mn0%3D%7C1000&amp;sdata=%2FB%2FjXZrSONExXM-
91GCSyM6JbVDcylMyAvvcbg7ey6kY%3D&amp;reserved=0

Foto: K
ristin Tønsager



ARR = absolutt risikoreduksjon; RRR = relativ risikoreduksjon; CI = konfidensintervall; HR = risikofrekvens.

Referanser: 1. Xarelto preparatomtale, avsnitt 4.1, oppdatert 01 /2021.  2. Patel M.R., Mahaffey K.W., Garg J. et al., Rivaroxaban  
versus warfarin in non-valvular atrial fibrillation. N Engl J Med. 2011; 365(10): 883–891.  3. Bansilal S., Bloomgarden Z.,  
Halperin J.L. et al. Efficacy and safety of rivaroxaban in patients with diabetes and nonvalvular atrial fibrillation: the  
Rivaroxaban Once-daily, Oral, Direct Factor Xa Inhibition Compared with Vitamin K Antagonism for Prevention of Stroke 
and Embolism Trial in A fibrillation (ROCKET AF Trial). Am Heart J. 2015; 170: 675–682.e8.

Rivaroksaban (Xarelto), antitrombotisk middel, ATC-nr B01 AF01. Tabletter 15 mg og 20 mg. Indikasjon: Fore-
bygging av slag og systemisk emboli hos voksne med ikke-klaffeassosiert atrieflimmer med én eller flere risikofaktorer, 
slik som kongestiv hjertesvikt, hypertensjon, alder ≥75 år, diabetes mellitus, tidligere slag eller forbigående iskemisk 
anfall. Dosering: Anbefalt dose er 20 mg 1 gang daglig. Behandling bør pågå over lengre tid forutsatt at fordeler ved 
forebygging av slag og systemisk emboli er større enn blødningsrisiko. Glemt dose: Skal tas umiddelbart, og neste dag 
fortsetter man med 1 daglig dose. Dobbel dose skal ikke tas i løpet av én og samme dag som erstatning for glemt dose. 
For pasienter med moderat/alvorlig nedsatt nyrefunksjon (CrCl15–49 ml/min) er anbefalt dose 15 mg 1 gang daglig. 15 
og 20 mg tabletter skal tas sammen med mat. Behandling med rivaroksaban kan inititeres eller fortsettes ved behov for 
konvertering. For alle pasienter bør det før konvertering innhentes en bekreftelse på at rivaroksaban er tatt i henhold 
til forskrivning. Beslutning om initiering og varighet av behandling skal ta hensyn til gjeldende retningslinjer for anti-
koagulasjonsbehandling. Pasienter med ikke-valvulær atrieflimmer som gjennomgår PCI med innsetting av stent: Data 

vedrørende sikkerhet er tilgjengelig. Begrenset erfaring med redusert dose på 15 mg 1 gang daglig (eller 10 mg 1 gang 
daglig ved moderat nedsatt nyrefunksjon, CrCl30-49 ml/min) i tillegg til P2Y12-hemmer i ≤12 måneder. Bivirkninger: 
Kan forbindes med økt risiko for skjult eller synlig blødning fra vev/organer, noe som kan føre til posthemoragisk anemi. 
Symptomer og alvorlighetsgrad (inkl. dødelig utgang) varierer ut fra lokalisering, grad eller omfang av blødningen og/eller 
anemien. Blødningsrisiko kan være økt hos visse pasientgrupper, f.eks. ved ukontrollert alvorlig arteriell hypertensjon og/
eller ved samtidig behandling med andre legemidler som påvirker hemostasen. Menstruasjonsblødninger kan øke og/el-
ler bli forlenget. Blødningskomplikasjoner kan manifesteres som svakhet, blekhet, svimmelhet, hodepine eller uforklarlig 
hevelse, dyspné og uforklarlig sjokk. Symptomer på hjerteiskemi som brystsmerter eller angina pectoris kan oppstå som 
en konsekvens av anemi. Komplikasjoner sekundært til alvorlig blødning, som kompartmentsyndrom og nyresvikt pga. 
hypoperfusjon, kan oppstå. Det må derfor tas hensyn til muligheten for blødning ved evaluering av tilstanden til enhver 
antikoagulert pasient. Vanlige (≥ 1/100 til < 1/10): Blod/lymfe: Anemi (inkl. respektive laboratorieparametre). Gastro-
intestinale: Diaré, dyspepsi, forstoppelse1, gastrointestinal blødning (inkl. rektalblødning), gastrointestinale/abdominale 
smerter, gingival blødning, kvalme, oppkast1. Generelle: Feber1, nedsatt generell styrke og energi (inkl. fatigue, asteni), 
perifert ødem. Hud: Ekkymose, kutan/subkutan blødning, prurwitus (inkl. mindre vanlige tilfeller av generalisert pruritus), 
utslett. Kar: Hematom, hypotensjon. Lever/galle: Transaminasestigning. Luftveier: Epistakse, hemoptyse. Muskel-skje-
lettsystemet: Smerte i ekstremitet1. Nevrologiske: Hodepine, svimmelhet. Nyre/urinveier: Blødninger i urogenitaltractus 
(inkl. hematuri og menoragi)2, nedsatt nyrefunksjon (inkl. økt kreatinin i blod). Skader/komplikasjoner: Blødning etter inn-
grep (inkl. postoperativ anemi og sårblødning), kontusjon, sårsekresjon1. Øye: Øyeblødning (inkl. konjunktivalblødning).  
Mindre vanlige (≥ 1/1000 til < 1/100): Blod/lymfe: Trombocytopeni, trombocytose (inkl. økt blodplatetall)1. Gastroin-

testinale: Munntørrhet. Generelle: Malaise. Hjerte: Takykardi. Hud: Urticaria. Immunsystemet: Allergisk dermatitt, allergisk 
reaksjon, allergisk ødem, angioødem. Lever/galle: Nedsatt leverfunksjon, økt alkalisk fosfatase1, økt bilirubin, økt γ-GT1. 
Muskel-skjelettsystemet: Hemartrose. Nevrologiske: Cerebral og intrakraniell blødning, synkope. Undersøkelser: Amylase-
økning1, lipaseøkning, økt laktatdehydrogenase1. Sjeldne (≥ 1/10 000 til < 1/1000): Generelle: Lokalt ødem1. Lever/
galle: Gulsott, hepatitt (inkl. hepatocellulær skade), kolestase, økt konjugert bilirubin (med eller uten samtidig økt ALAT). 
Muskel-skjelettsystemet: Muskelblødning. Skader/komplikasjoner: Vaskulær pseudoaneurisme (sett med frekvens mindre 
vanlig ved forebygging av aterotrombotiske hendelser etter perkutan koronarintervensjon). Svært sjeldne (< 1/10 000): 
Hud: DRESS, Stevens-Johnsons syndrom/toksisk epidermal nekrolyse. Ukjent frekvens: Muskel-skjelettsystemet: Kompart-
mentsyndrom sekundært til blødning. Nyre/urinveier: Nyresvikt/akutt nyresvikt sekundært til blødning som er tilstrekkelig 
til å forårsake hypoperfusjon. For beskrivelse av enkelte bivirkninger, se Forsiktighetsregler og SPC. 1. Sett ved forebygging 
av VTE hos voksne som gjennomgår elektiv hofte eller kneprotesekirurgi. 2. Menoragi er svært vanlig ved behandling av 
DVT, LE og forebygging av tilbakefall hos kvinner < 55 år. Forsiktighetsregler: Pasienter med kunstige klaffer: Skal ikke 
brukes som tromboseprofylakse ved nylig utført kateterbasert implantasjon av aortaklaffer (TAVR). Bruk anbefales ikke 
til pasienter med kunstige hjerteklaffer pga. manglende data. Brukes med forsiktighet ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon, 
pga. økt blødningsrisiko. Bruk ved CrCl<15 ml/min anbefales ikke. Blødningsrisiko: Pasienten skal observeres nøye for 
tegn på blødning. Brukes med forsiktighet ved økt blødningsrisiko. Administrering skal avbrytes ved alvorlig blødning. Ved 
blødning kan doseutsettelse eller seponering vurderes. Behandling tilpasses individuelt ut fra alvorlighetsgrad og lokali-
sering av blødning. Egnet symptomatisk behandling kan brukes ved behov, f.eks. mekanisk kompresjon (f.eks. ved alvorlig 
epistaksis), kirurgiske prosedyrer for blødningskontroll, væskebehandling og hemodynamisk støtte, blodprodukter (pakkede 

røde blodceller eller ferskfrosset plasma, avhengig av anemi eller koagulopati) eller blodplater. Dersom blødningen ikke 
kan kontrolleres bør administrering av enten et spesifikt reverseringsmiddel for FXa-hemmere (andeksanet alfa), eller en 
reverserende prokoagulant f.eks. protrombinkomplekskonsentrat (PCC), aktivert protrombinkomplekskonsentrat (APCC) 
eller rekombinant faktor VIIa (r-FVIIa), vurderes. Interaksjoner: Samtidig behandling med sterke hemmere av CYP3A4 
eller P-gp anbefales ikke. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene. Aktiv klinisk signifikant blødning. 
Lesjoner/tilstander, dersom dette anses å være en betydelig risiko for alvorlig blødning. Samtidig behandling med alle 
andre antikoagulanter, unntatt ved bytte av antikoagulasjonsbehandling eller når ufraksjonert heparin administreres for å 
holde sentralt vene- eller arteriekateter åpent. Leversykdom assosiert med koagulopati og klinisk relevant blødningsrisiko, 
inkl. cirrhosepasienter med Child-Pugh B og C. Graviditet og amming. Pakninger og priser: 15 mg: 28 stk. (blister) kr 
733,80. 98 stk. (blister) kr 2477,70. 100 × 1 stk. (endose) kr 2527,50. 20 mg: 28 stk. (blister) kr 733,80. 98 stk. (blister) 
kr 2477,70. 100 × 1 stk. (endose) kr 2527,50. Refusjon: 15 og 20 mg: Refusjonsberettiget bruk: Forebygging av slag og 
systemisk emboli hos voksne pasienter med ikke-klaffeassosiert atrieflimmer med en eller flere risikofaktorer, slik som 
kongestiv hjertesvikt, hypertensjon, alder f.o.m 75 år, diabetes mellitus, tidligere slag eller forbigående iskemisk anfall. 
Refusjonskode: ICPC: K78, K93, K94; ICD: I26, I48, I80, I82. Vilkår: Ingen spesifisert. Basert på Xarelto SPC godkjent av 
SLV/EMA 01/2021. Bayer AS, Postboks 193, 1325 Lysaker. Tlf: 23 13 05 00. Reseptgruppe C. For ytterligere informasjon 
se www.felleskatalogen.no.

▼ Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking.

- 

Refusjonsberettiget bruk:

Forebygging av slag og systemisk emboli hos voksne pasienter med ikke-klaffe- 
assosiert atrieflimmer med en eller flere risikofaktorer, slik som kongestiv hjerte- 
svikt, hypertensjon, alder f.o.m 75 år, diabetes mellitus, tidligere slag eller 
forbigående iskemisk anfall.

Refusjonskoder:

ICPC kode K78:  
Atrieflimmer/flutter  
Vilkår: Ingen spesifisert

ICD kode I48:  
Atrieflimmer og atrieflutter 
Vilkår: Ingen spesifisert

Uthevet sikkerhetsinformasjon:
♦ Som med andre antitrombotiske midler må Xarelto brukes med  

forsiktighet hos de med økt blødningsrisiko
♦ Vær oppmerksom på pasienter med nedsatt nyrefunksjon
♦ Skal ikke brukes ved kreatininclearance < 15 ml/min
♦ Xarelto er ikke anbefalt hos de med kunstige hjerteklaffer
♦ Vanligste rapporterte bivirkninger på Xarelto er blødningskomplikasjoner
♦ Se felleskatalogteksten før forskrivning av Xarelto, merk spesielt  

kontraindikasjoner, forsiktighetsregler, interaksjoner og bivirkninger.
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a.    Med forsiktighet hos pasienter med CrCl 15–29 ml/min. Bruk anbefales ikke hos pasienter med CrCl < 15 ml/min.1 Xarelto 20 mg én gang daglig:  
For pasienter med atrieflimmer og CrCl ≥ 50 ml/min. Xarelto 15 mg én gang daglig: For pasienter med atrieflimmer og CrCl 30–49 ml/min.

Indikasjon: Forebygging av slag og systemisk emboli hos voksne 
pasienter med ikke-klaffeassosiert atrieflimmer med én eller flere 
risikofaktorer, slik som kongestiv hjertesvikt, hypertensjon, alder ≥ 75 år, 
diabetes mellitus, tidligere slag eller forbigående iskemisk anfall.1

Redusert risiko for kardiovaskulær død med Xarelto®  
hos dine atrieflimmerpasienter med diabetes2, 3

I den samlede populasjonen i ROCKET AF var det ingen signifikant forskjell i resultatet for kardiovaskulær dødb eller i det primære sikkerhetsendepunktet for alvorlig eller ikke-alvorlig blødning, 
sammenlignet med warfarin.2 b.  RRR ble beregnet som 1-HR av Bayer. c.  Rapportert som vaskulær død i publikasjon, Bansilal et al. 2015.3
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Xarelto er dokumentert hos høyrisikopasienter. Effekt og sikkerhet er, sammenlignet med  
alle andre NOAK, studert i en pasientpopulasjon med høyere risiko for hjerneslag, hvor 40 %  
av pasientene hadde også diabetes.1–3

Med Xarelto kan du gi dine pasienter:

Beskytt dine pasienter med  
atrieflimmer og diabetes med ▼Xarelto®

♦	  Beskyttelse mot slag og kardiovaskulær død2, 3

♦	  Dokumentert effekt og sikkerhet hos pasienter 
med nedsatt nyrefunksjon

♦	  Den riktige dosen til riktig tid og av riktig grunna,1

Pre-spesifisert subanalyse fra ROCKET-AF studie. 
Primært endepunkt for totalpopulasjon i studien (n=13962) var slag eller 
systemisk emboli (Xarelto vs. VKA): HR 0,79 (KI 0,66–0,96) p<0,001 for 
non-inferiority. Primært sikkerhetsendepunkt for totalpopulasjon i studien 
(n=14236) var alvorlig og ikke-alvorlig kliniske relevant blødning (Xarelto vs. 
VKA): HR 1,03 (KI 0,96–1,11) p=0,44.
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ARR = absolutt risikoreduksjon; RRR = relativ risikoreduksjon; CI = konfidensintervall; HR = risikofrekvens.

Referanser: 1. Xarelto preparatomtale, avsnitt 4.1, oppdatert 01 /2021.  2. Patel M.R., Mahaffey K.W., Garg J. et al., Rivaroxaban  
versus warfarin in non-valvular atrial fibrillation. N Engl J Med. 2011; 365(10): 883–891.  3. Bansilal S., Bloomgarden Z.,  
Halperin J.L. et al. Efficacy and safety of rivaroxaban in patients with diabetes and nonvalvular atrial fibrillation: the  
Rivaroxaban Once-daily, Oral, Direct Factor Xa Inhibition Compared with Vitamin K Antagonism for Prevention of Stroke 
and Embolism Trial in A fibrillation (ROCKET AF Trial). Am Heart J. 2015; 170: 675–682.e8.

Rivaroksaban (Xarelto), antitrombotisk middel, ATC-nr B01 AF01. Tabletter 15 mg og 20 mg. Indikasjon: Fore-
bygging av slag og systemisk emboli hos voksne med ikke-klaffeassosiert atrieflimmer med én eller flere risikofaktorer, 
slik som kongestiv hjertesvikt, hypertensjon, alder ≥75 år, diabetes mellitus, tidligere slag eller forbigående iskemisk 
anfall. Dosering: Anbefalt dose er 20 mg 1 gang daglig. Behandling bør pågå over lengre tid forutsatt at fordeler ved 
forebygging av slag og systemisk emboli er større enn blødningsrisiko. Glemt dose: Skal tas umiddelbart, og neste dag 
fortsetter man med 1 daglig dose. Dobbel dose skal ikke tas i løpet av én og samme dag som erstatning for glemt dose. 
For pasienter med moderat/alvorlig nedsatt nyrefunksjon (CrCl15–49 ml/min) er anbefalt dose 15 mg 1 gang daglig. 15 
og 20 mg tabletter skal tas sammen med mat. Behandling med rivaroksaban kan inititeres eller fortsettes ved behov for 
konvertering. For alle pasienter bør det før konvertering innhentes en bekreftelse på at rivaroksaban er tatt i henhold 
til forskrivning. Beslutning om initiering og varighet av behandling skal ta hensyn til gjeldende retningslinjer for anti-
koagulasjonsbehandling. Pasienter med ikke-valvulær atrieflimmer som gjennomgår PCI med innsetting av stent: Data 

vedrørende sikkerhet er tilgjengelig. Begrenset erfaring med redusert dose på 15 mg 1 gang daglig (eller 10 mg 1 gang 
daglig ved moderat nedsatt nyrefunksjon, CrCl30-49 ml/min) i tillegg til P2Y12-hemmer i ≤12 måneder. Bivirkninger: 
Kan forbindes med økt risiko for skjult eller synlig blødning fra vev/organer, noe som kan føre til posthemoragisk anemi. 
Symptomer og alvorlighetsgrad (inkl. dødelig utgang) varierer ut fra lokalisering, grad eller omfang av blødningen og/eller 
anemien. Blødningsrisiko kan være økt hos visse pasientgrupper, f.eks. ved ukontrollert alvorlig arteriell hypertensjon og/
eller ved samtidig behandling med andre legemidler som påvirker hemostasen. Menstruasjonsblødninger kan øke og/el-
ler bli forlenget. Blødningskomplikasjoner kan manifesteres som svakhet, blekhet, svimmelhet, hodepine eller uforklarlig 
hevelse, dyspné og uforklarlig sjokk. Symptomer på hjerteiskemi som brystsmerter eller angina pectoris kan oppstå som 
en konsekvens av anemi. Komplikasjoner sekundært til alvorlig blødning, som kompartmentsyndrom og nyresvikt pga. 
hypoperfusjon, kan oppstå. Det må derfor tas hensyn til muligheten for blødning ved evaluering av tilstanden til enhver 
antikoagulert pasient. Vanlige (≥ 1/100 til < 1/10): Blod/lymfe: Anemi (inkl. respektive laboratorieparametre). Gastro-
intestinale: Diaré, dyspepsi, forstoppelse1, gastrointestinal blødning (inkl. rektalblødning), gastrointestinale/abdominale 
smerter, gingival blødning, kvalme, oppkast1. Generelle: Feber1, nedsatt generell styrke og energi (inkl. fatigue, asteni), 
perifert ødem. Hud: Ekkymose, kutan/subkutan blødning, prurwitus (inkl. mindre vanlige tilfeller av generalisert pruritus), 
utslett. Kar: Hematom, hypotensjon. Lever/galle: Transaminasestigning. Luftveier: Epistakse, hemoptyse. Muskel-skje-
lettsystemet: Smerte i ekstremitet1. Nevrologiske: Hodepine, svimmelhet. Nyre/urinveier: Blødninger i urogenitaltractus 
(inkl. hematuri og menoragi)2, nedsatt nyrefunksjon (inkl. økt kreatinin i blod). Skader/komplikasjoner: Blødning etter inn-
grep (inkl. postoperativ anemi og sårblødning), kontusjon, sårsekresjon1. Øye: Øyeblødning (inkl. konjunktivalblødning).  
Mindre vanlige (≥ 1/1000 til < 1/100): Blod/lymfe: Trombocytopeni, trombocytose (inkl. økt blodplatetall)1. Gastroin-

testinale: Munntørrhet. Generelle: Malaise. Hjerte: Takykardi. Hud: Urticaria. Immunsystemet: Allergisk dermatitt, allergisk 
reaksjon, allergisk ødem, angioødem. Lever/galle: Nedsatt leverfunksjon, økt alkalisk fosfatase1, økt bilirubin, økt γ-GT1. 
Muskel-skjelettsystemet: Hemartrose. Nevrologiske: Cerebral og intrakraniell blødning, synkope. Undersøkelser: Amylase-
økning1, lipaseøkning, økt laktatdehydrogenase1. Sjeldne (≥ 1/10 000 til < 1/1000): Generelle: Lokalt ødem1. Lever/
galle: Gulsott, hepatitt (inkl. hepatocellulær skade), kolestase, økt konjugert bilirubin (med eller uten samtidig økt ALAT). 
Muskel-skjelettsystemet: Muskelblødning. Skader/komplikasjoner: Vaskulær pseudoaneurisme (sett med frekvens mindre 
vanlig ved forebygging av aterotrombotiske hendelser etter perkutan koronarintervensjon). Svært sjeldne (< 1/10 000): 
Hud: DRESS, Stevens-Johnsons syndrom/toksisk epidermal nekrolyse. Ukjent frekvens: Muskel-skjelettsystemet: Kompart-
mentsyndrom sekundært til blødning. Nyre/urinveier: Nyresvikt/akutt nyresvikt sekundært til blødning som er tilstrekkelig 
til å forårsake hypoperfusjon. For beskrivelse av enkelte bivirkninger, se Forsiktighetsregler og SPC. 1. Sett ved forebygging 
av VTE hos voksne som gjennomgår elektiv hofte eller kneprotesekirurgi. 2. Menoragi er svært vanlig ved behandling av 
DVT, LE og forebygging av tilbakefall hos kvinner < 55 år. Forsiktighetsregler: Pasienter med kunstige klaffer: Skal ikke 
brukes som tromboseprofylakse ved nylig utført kateterbasert implantasjon av aortaklaffer (TAVR). Bruk anbefales ikke 
til pasienter med kunstige hjerteklaffer pga. manglende data. Brukes med forsiktighet ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon, 
pga. økt blødningsrisiko. Bruk ved CrCl<15 ml/min anbefales ikke. Blødningsrisiko: Pasienten skal observeres nøye for 
tegn på blødning. Brukes med forsiktighet ved økt blødningsrisiko. Administrering skal avbrytes ved alvorlig blødning. Ved 
blødning kan doseutsettelse eller seponering vurderes. Behandling tilpasses individuelt ut fra alvorlighetsgrad og lokali-
sering av blødning. Egnet symptomatisk behandling kan brukes ved behov, f.eks. mekanisk kompresjon (f.eks. ved alvorlig 
epistaksis), kirurgiske prosedyrer for blødningskontroll, væskebehandling og hemodynamisk støtte, blodprodukter (pakkede 

røde blodceller eller ferskfrosset plasma, avhengig av anemi eller koagulopati) eller blodplater. Dersom blødningen ikke 
kan kontrolleres bør administrering av enten et spesifikt reverseringsmiddel for FXa-hemmere (andeksanet alfa), eller en 
reverserende prokoagulant f.eks. protrombinkomplekskonsentrat (PCC), aktivert protrombinkomplekskonsentrat (APCC) 
eller rekombinant faktor VIIa (r-FVIIa), vurderes. Interaksjoner: Samtidig behandling med sterke hemmere av CYP3A4 
eller P-gp anbefales ikke. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene. Aktiv klinisk signifikant blødning. 
Lesjoner/tilstander, dersom dette anses å være en betydelig risiko for alvorlig blødning. Samtidig behandling med alle 
andre antikoagulanter, unntatt ved bytte av antikoagulasjonsbehandling eller når ufraksjonert heparin administreres for å 
holde sentralt vene- eller arteriekateter åpent. Leversykdom assosiert med koagulopati og klinisk relevant blødningsrisiko, 
inkl. cirrhosepasienter med Child-Pugh B og C. Graviditet og amming. Pakninger og priser: 15 mg: 28 stk. (blister) kr 
733,80. 98 stk. (blister) kr 2477,70. 100 × 1 stk. (endose) kr 2527,50. 20 mg: 28 stk. (blister) kr 733,80. 98 stk. (blister) 
kr 2477,70. 100 × 1 stk. (endose) kr 2527,50. Refusjon: 15 og 20 mg: Refusjonsberettiget bruk: Forebygging av slag og 
systemisk emboli hos voksne pasienter med ikke-klaffeassosiert atrieflimmer med en eller flere risikofaktorer, slik som 
kongestiv hjertesvikt, hypertensjon, alder f.o.m 75 år, diabetes mellitus, tidligere slag eller forbigående iskemisk anfall. 
Refusjonskode: ICPC: K78, K93, K94; ICD: I26, I48, I80, I82. Vilkår: Ingen spesifisert. Basert på Xarelto SPC godkjent av 
SLV/EMA 01/2021. Bayer AS, Postboks 193, 1325 Lysaker. Tlf: 23 13 05 00. Reseptgruppe C. For ytterligere informasjon 
se www.felleskatalogen.no.

▼ Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking.

- 

Refusjonsberettiget bruk:

Forebygging av slag og systemisk emboli hos voksne pasienter med ikke-klaffe- 
assosiert atrieflimmer med en eller flere risikofaktorer, slik som kongestiv hjerte- 
svikt, hypertensjon, alder f.o.m 75 år, diabetes mellitus, tidligere slag eller 
forbigående iskemisk anfall.

Refusjonskoder:

ICPC kode K78:  
Atrieflimmer/flutter  
Vilkår: Ingen spesifisert

ICD kode I48:  
Atrieflimmer og atrieflutter 
Vilkår: Ingen spesifisert

Uthevet sikkerhetsinformasjon:
♦ Som med andre antitrombotiske midler må Xarelto brukes med  

forsiktighet hos de med økt blødningsrisiko
♦ Vær oppmerksom på pasienter med nedsatt nyrefunksjon
♦ Skal ikke brukes ved kreatininclearance < 15 ml/min
♦ Xarelto er ikke anbefalt hos de med kunstige hjerteklaffer
♦ Vanligste rapporterte bivirkninger på Xarelto er blødningskomplikasjoner
♦ Se felleskatalogteksten før forskrivning av Xarelto, merk spesielt  

kontraindikasjoner, forsiktighetsregler, interaksjoner og bivirkninger.
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a.    Med forsiktighet hos pasienter med CrCl 15–29 ml/min. Bruk anbefales ikke hos pasienter med CrCl < 15 ml/min.1 Xarelto 20 mg én gang daglig:  
For pasienter med atrieflimmer og CrCl ≥ 50 ml/min. Xarelto 15 mg én gang daglig: For pasienter med atrieflimmer og CrCl 30–49 ml/min.

Indikasjon: Forebygging av slag og systemisk emboli hos voksne 
pasienter med ikke-klaffeassosiert atrieflimmer med én eller flere 
risikofaktorer, slik som kongestiv hjertesvikt, hypertensjon, alder ≥ 75 år, 
diabetes mellitus, tidligere slag eller forbigående iskemisk anfall.1

Redusert risiko for kardiovaskulær død med Xarelto®  
hos dine atrieflimmerpasienter med diabetes2, 3

I den samlede populasjonen i ROCKET AF var det ingen signifikant forskjell i resultatet for kardiovaskulær dødb eller i det primære sikkerhetsendepunktet for alvorlig eller ikke-alvorlig blødning, 
sammenlignet med warfarin.2 b.  RRR ble beregnet som 1-HR av Bayer. c.  Rapportert som vaskulær død i publikasjon, Bansilal et al. 2015.3
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Xarelto er dokumentert hos høyrisikopasienter. Effekt og sikkerhet er, sammenlignet med  
alle andre NOAK, studert i en pasientpopulasjon med høyere risiko for hjerneslag, hvor 40 %  
av pasientene hadde også diabetes.1–3

Med Xarelto kan du gi dine pasienter:

Beskytt dine pasienter med  
atrieflimmer og diabetes med ▼Xarelto®

♦	  Beskyttelse mot slag og kardiovaskulær død2, 3

♦	  Dokumentert effekt og sikkerhet hos pasienter 
med nedsatt nyrefunksjon

♦	  Den riktige dosen til riktig tid og av riktig grunna,1

Pre-spesifisert subanalyse fra ROCKET-AF studie. 
Primært endepunkt for totalpopulasjon i studien (n=13962) var slag eller 
systemisk emboli (Xarelto vs. VKA): HR 0,79 (KI 0,66–0,96) p<0,001 for 
non-inferiority. Primært sikkerhetsendepunkt for totalpopulasjon i studien 
(n=14236) var alvorlig og ikke-alvorlig kliniske relevant blødning (Xarelto vs. 
VKA): HR 1,03 (KI 0,96–1,11) p=0,44.

XARN0225_Xarelto_SPAF_Uppslag_210x260uf.indd   All PagesXARN0225_Xarelto_SPAF_Uppslag_210x260uf.indd   All Pages 2021-04-28   14:542021-04-28   14:54
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Dagens Sea King helikoptre er 
viktige når ingenting annet kan 

fly. Nye SAR Queen er et all-værs heli-
kopter og vil styrke denne kapasiteten 
ytterligere. I et land med mye vær, 
mørketid, spredt befolkning og store 
avstander blir dette også verdifullt for 
primær- og spesialisthelsetjenesten. 
All-værs redningshelikoptre på 
 Svalbard har vist seg å bety mye for 
nødstedte og pasienter.

Landeplasser på sykehus for heli-
koptre står sentralt. Pasienter med 
tidskritiske tilstander kan bli levert 
direkte til behandlingsteam på sitt 
lokalsykehus. Kompliserte intensiv-
overføringer fra lokal- til universitets-
sykehus kan gjøres dør-dør. Kuvøse-  
og ECMO-team kan flys ut til kolleger 
på lokalsykehus og svært syke pasienter. 
Landeplassene gir en tidsgevinst på 
alle oppdragstyper, og øker pasient-
sikkerheten fordi vi unngår omlast-
ninger. I tillegg belastes ikke lokal 

ambulansebil beredskap. Vi kan spare 
mellom 20 til 60 minutter sammenlignet 
med omlasting til bil på nærmeste 
lufthavn. For de sykeste og de hardest 
skadde kan dette være viktige minutter.

Pasienter skal flys til riktig behand-
lingsnivå. Noen ganger et lokalsykehus, 
noen ganger et universitetssykehus. 
Landeplasser på sykehus er verktøy 
som sikrer optimal utnyttelse av syke-
husstrukturen, og hindrer utilsiktede 
pasientstrømmer. Fravær av en lande-
plass kan gjøre at det nærmeste lokal-
sykehuset blir overfløyet. Det kan være 
uhensiktsmessig for pasienten, forringe 
ønsket utvikling av lokal beredskap og 
belaste pressede universitetssykehus. 

Nord-Norge har 12 akuttsykehus 
hvor ni har nære landeplasser. Sea 
King kan lande på alle ni. Hvis SAR 
Queen skal gjøre det samme, må lande-
plasser på seks lokalsykehus og UNN 
utbedres. Prosesser som skal sikre at 
SAR Queen kan operere på de samme 

landeplassene er startet, men omfanget 
av utbedringene og tidshorisonten er 
uavklarte.

SAR Queen innfases i Finnmark 
høsten 2021, og i Nordland våren 20222.  
Per i dag kan det kun lande på to av  
12 sykehus i Nord-Norge (Bodø og 
Stokmarknes). Vi risikerer at SAR Queen 
kommer på beredskap før sykehus-
nære landeplasser kan ta imot de. Vi 
risikerer også at det etableres hast-verk 
løsninger som kan gi uønskede påvirk-
ninger av annen sentral sykehusdrift.

Alle akuttsykehus bør ha en helikop-
terlandeplass. Ved bygging av nye syke-
hus har landeplassen ofte falt ut med 
økonomiske prioriteringer. Det er en 
aktuell problemstilling ved nye Ham-
merfest sykehus, og har vært det på 
Stokmarknes, Kirkenes og Narvik. SAR 
Queen kan bli en formidabel  ressurs 
for rednings- og helsetjenesten. Men 
det forutsetter at akuttsykehusene kan 
ta imot de. Landeplassene ved sykehus 
må defineres som samfunns kritisk 
infrastruktur, og krever nå overordnede 
prosesser som sikrer et solid løft. 
 Rednings- og ambulanse helikoptre er 
svært kostbare anskaff elser, og lande-
plassene er en forut setning for effektiv 
utnyttelse av investeringene.  •

 

 

Et løft for landeplasser ved sykehus haster for pasienter, lokal akutt 
beredskap og helikoptertjenester. Redningshelikoptre har søk og redning  
som primær funksjon, og er en viktig del av den statlige luftambulansetjenesten, 
sammen med ambulansehelikoptre og fly. I nord er ofte et redningshelikopter 
nærmeste luftambulanse, og i 2019 hadde basene Bodø, Banak og Svalbard 
1010 henvendelser om oppdrag1.

Seksjonsoverlege Bård Rannestad, Seksjon RW, LA avdelingen UNN HF

Nye landingsplasser ved sykehus haster 

Referanser
1   Medisinske virksomhetsdata 

2019 redningshelikopterbase 
Banak, redningshelikopterbase 
Bodø og Sysselmannens 
 redningshelikoptre

2   Muntlig meddelelse 
 Luftforsvaret

Fo
to

: ©
D

an
 R

ac
e 

- 
st

oc
k.

ad
ob

e.
co

m



OVERLEGEN 2-2021 31

Beredskap
Vi fikk siden høre om Legemiddel-
mangel av fagdirektør i Legemiddel-
verket Steinar Madsen, hvor globale 
problemer gir nasjonale utfordringer. 
Han presenterte urovekkende tall 
knyttet til bl.a. medisinmangel og 
 avregistreringer pga. utilstrekkelige 
salgstall. Det er særlig allmennmedisinen 
som oppøver byrden av legemiddel-
mangel. Dette koster oss 300 millioner 
kroner årlig. Det er ikke meldeplikt for 
uregistrerte medisiner, så det kommer 
ofte overraskende når de avregistreres. 
Foreløpig gis det ikke gebyr for å  
varsle om dette, men det er ønskelig  
og noe Legemiddelverket arbeider 
med.  Reserver er heller ikke lenger 
vanlig, man produserer når man  
får en ordre. 

Nasjonalt senter for beredskap og 
legemiddelmangel er lagt til OUS  
som jobber mye med dette.  

https://oslo-universitetssykehus.no/
fag-og-forskning/nasjonale-og-regio-
nale-tjenester/nasjonalt-senter-for- 
legemiddelmangel-og-legemiddel-
beredskap-i-spesialisthelsetjenesten

Når det oppstår mangelsituasjoner, 
må alternativ medisin tilbys. Det kan  
i noen tilfeller føre til at behandlings-
regime må endres. Kritisk blir det  
først dersom det ikke finnes en god 
erstatning, Det fører til at pasienter 
risikerer og ikke å få optimal behand-
ling pga. produksjonsvansker. Noen 
etterspurte om hvorfor ikke vi produ-
serer selv. Det skyldes bl.a. enorme 
kostnader og at medikamenter har  
kort levetid, som gjør det lite  hensikts - 
messig å produsere selv. 

Madsen formidlet også utfordringer 
med hensyn til spesielle hendelser.  
Her trakk han fram bl.a. hacking som 
et problem, da hackere kan manipulere 
lagersituasjonen eller stjele forsknings-

informasjon. Madsen trakk også fram 
klimaforandringer der uvær og stormer 
kan ødelegge fabrikker som produserer 
legemidler (eks fra Puerto Rico). Det 
har også vist seg at forurensing kan 
skape problemer for produksjonen, 
som da blodtrykksmedisin produsert i 
Kina ble forurenset med et kreftfrem-
kallende stoff (medisinen ble trukket 
fra markedet).

Legemiddelforsyningskjeden er 
dessverre også blitt et mål for hybrid 
krig og terror. Global virksomhet er 
derfor helt avhengig av sikre og gode 
IT systemer. 

Når det gjelder nasjonal lagring innen 
kritisk medisin, så har vi ikke tilstrek-
kelig beredskap om medisin i dag. Det 
er videre ønskelig å levere informasjon 
direkte til brukerne. Dersom vi skulle 
lure på om en medisin er blitt mangel-
vare, vil det stå i Felleskatalogen.  •

Gjentrykk og utdrag fra Overlegen 2-2019, fra artikkelen om Vårmøtet i Of 2019

Legemidler og beredskap
«Overlegen» har forsøkt å få Steinar Madsen i Statens Legemiddelverk til å kommentere  
legemiddelberedskapen, men har stor forståelse for at dette ikke har kunnet bli prioritert nå. 
Overlegeforeningen hadde Steinar Madsen som foredragsholder på landsrådsmøtet i 2019  
og vi har her et gjentrykk av referatet fra hans foredrag: «Legemiddelmangel»:

KORTNYTT:   LITT FOR MYE TRAN SYLVI?
 
Fremskrittspartiets nye leder er kjent for å skyte fra hofta. Nå har hun funnet løsningen på fastlegekrisen:  
Legg ansvaret for kommunehelsetjenesten inn under helseforetakene. Under en debatt ved Allmennlegeforeningens 
vårmøte kom hun med forslaget, og ifølge Dagens Medisin kom hun med følgende begrunnelse: Helseforetakene sitter 
med mange leger som kan benyttes der det mangler kapasitet, for eksempel til legevakt. FrP vil skrote de regionale 
helseforetakene og flytte finansiering av store byggeprosjekter fra helsebudsjettet til Stortinget for å unngå at byggene 
blir for små.

Link til kortnytt: 
https://www.dagensmedisin.no/artikler/2021/04/27/vil-legge-fastlegene-under-helseforetakene/
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Medisinmangel er et 
økende problem i 

høyinntektsland. En euro-
peisk studie fra 2019 viste  
at 95 prosent av sykehus-
apoteker anser det som et 
problem. Det får store kon-
sekvenser i form av for-
sinket, dårligere eller av-
brutt behandling.

Det er sammensatt hva 
som forårsaker medisin-
mangel. Det ser vi i forsk-
ningsprosjektet Mia 
( «Measures for improved 
availability of medicines and 
vaccines»). For eksempel opp- 
gir Legemiddelindustrien 
produksjonsproblemer og 
økning i etterspørsel. Helse-
direktoratet på sin side 
 peker på lange produksjons-
tider, lite sikkerhetslagring  
i forsyningskjeden, og at 
Norge er et lite marked.

Til tross for at problemet 
er såpass sammensatt, er 
nasjonal egenproduksjon 
gjentatte ganger lansert som 
en hovedløsning. Det er 

forståelig nok et fristende 
tiltak, med muligheter for å 
ta kontroll over produksjon 
og forsyningskjeder og 
 bygge opp en ny industri  
og nasjonal prestisje.

Ensidig søkelys på egen-
produksjon viser imidlertid 
en manglende forståelse av 
kompleksiteten og kostnad-
ene ved legemiddelproduk-
sjon. Det risikerer å kort-
slutte diskusjonen og trekke 
oppmerksomheten vekk fra 
viktige prinsipper som 
 samarbeid og god styring a 
v globale forsyningskjeder.

Medisinsk forsynings-
sikkerhet behøver ikke å 
være et nullsumspill der 
hvert land verner om sine 
interesser. Vi mener at et 
bedre mål er å diversifisere 
medisinproduksjon, slik at 
forsyningskjedene blir mer 
robuste og mindre utsatt  
for krisehendelser.

Det er flere tiltak Norge 
kan gjøre for å minimalisere 
risikoen på en kostnads-

effektiv måte. For eksempel 
ved å ta tak i det faktum at 
mange produsenter er kon-
sentrert i få land. Innkjøps-
prosesser kunne belønne 
produsenter med uavhengige 
forsyningskjeder, istedenfor 
å velge kun de billigste.

Norge kunne også samar-
beide med andre land for å 
gi mer forutsigbare prognoser 
om etterspørsel, slik Syke-
husinnkjøp allerede gjør 
med Danmark og Island.

Her er det naturlig å se til 
våre samarbeidspartnere. 
For eksempel EU som i sin 
nye farmasøytiske strategi 
for Europa legger vekt på 
utvikling av konkurranse-
dyktighet og innovasjon i 
EUs medisinske industri, og 
tydelige krav til produsenter 
og forsyningskjeder utenfor 
Europa.

Norsk produksjon kan 
være en del av løsningen, 
men kostnaden og nytten må 
veies opp mot andre tiltak i de 
globale forsyningssystemene.

Et godt eksempel er norske 
myndigheters vurdering av 
norsk produksjon av smal-
spektret antibiotika. Dette 
er et produkt der Norge og 
andre nordiske land er blant 
hovedmarkedene, fordi vi 
har en langt lavere grad av 
antibiotikaresistens enn 
resten av verden.

Dermed kan det gi øko-
nomisk mening å legge slik 
produksjon til Norge.

For mesteparten av de 
mer enn 1100 markedsførte 
legemidlene i Norge er ikke 
egenproduksjon gjennom-
førbart. Vi vil forbli avhengige 
av et godt internasjonalt 
samarbeid. Debatten bør 
derfor peiles over på spørs-
målet om hvordan dette 
samarbeidet kan styrkes.  •

Innlegg om medisiner:
Hvis norsk egenproduksjon er svaret, 
hva er så spørsmålet?

Vi må finne smartere løsninger for å sikre medisinsk forsyningssikkerhet  
enn å etablere norsk egenproduksjon.

Artikkelen er hentet fra Dagens Næringsliv og er skrevet av Marianne Jahre og Christine Årdal
Artikkelen gjengis med tillatelse fra Dagens Næringsliv og av forfatterne

Les flere innlegg i saken her:
https://www.dn.no/innlegg/innlegg-legemiddeldebatten-kan-ikke-reduseres-til- 
en-diskusjon-av-egenproduksjon/2-1-1001279
https://www.bi.edu/research/centres-groups-and-other-initiatives/mia/the-mia-project/
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Artikkelen gjengis med tillatelse fra sjukhuslakaren.se

Under arbetets gång har hon 
bland annat inspirerats av 
Finland, som i krisens inle-
dande skede klarade sig 
bättre än andra länder, myc-
ket tack vare sina lager inom 
sjukvården.

– Om betänkandet genom-
förs fullt ut skulle jag säga 
att vi får en bättre beredskap 
än i Finland, säger Åsa Kull-
gren i Aftonbladet.

Hon föreslår en lagerhåll-
ning i tre steg, där nivå tre är 
ett statligt säkerhetslager.

– Det går inte att hålla 
lager som klarar långvariga 
kriser. Till slut tar lagren 
slut. Men med en god lager-
hållning så köper vi oss tid 
för att säkerställa att Sverige 
får tillgång till sjukvårdspro-
dukter genom inköp. •

Krisberedskap
Om tre år är krislager för
läkemedel möjliga

Ifall arbetet startas på en gång kan beredskapslager för läkemedel vara på plats om tre år. 
Den bedömningen gör regeringens utredare Åsa Kullgren, som nu har lämnat sina förslag på 
hur den svenska sjukvårdens krisberedskap kan stärkas.

Akson var navnet på det nye nasjonale journal-
systemet for kommunehelsetjenesten, en videreføring 
av visjonen om én innbygger – én journal fra 2013. 
Kommunene ved KS har tatt over ansvaret for pro-
sjektet fra Direktoratet for e-helse, og har valgt å 
bytte navn og innrette prosjektet annerledes. 
 Prosjektet heter nå «Felles kommunal journal»  
og det legges opp til en stegvis utskifting og for-
bedring av journalsystemer, i større grad behovs-
drevet, basert på en mer moderne IKT-arkitektur. 

KORTNYTT:  AKSON PRIMO 
MAI 2021

Foto: A
ndy D

ean Photography - stock.adobe.com

Det er nå ca. ett år til Helseplattformen skal starte  
piloten på St. Olavs hospital, Trondheim kommune og  
et par  fastlegekontorer. Prosjektet er nå i en testfase,  
men samtidig driver man fortsatt med å gjøre løsningen 
ferdig til bruk. Legeforeningens sekretariat er involvert i 
forhandlinger på vegne av fastleger og avtalespesialister  
i regionen. Det er mange kompliserte områder knyttet  
til migrering av data inn og ut av Helseplattformen, 
 konfidensialitet, analyse av data, håndtering av  
endringsønsker og mye mer. Dialogen er konstruktiv. 

KORTNYTT:  HELSEPLATTFORMEN  
PRIMO MAI 2021
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Sykehusbygg HF som oppdrag å 
legge til rette for og bidra til stand-

ardisering, erfaringsoverføring, god 
ressursutnyttelse og ressurstilgang 
innen planlegging og bygging av syke-
hus i Norge. I arbeidet med optimali-
sering av akuttsykehuset på Hjelset 
som en del av Sjukehuset Nordmøre  
og Romsdal (SNR), har Sykehusbygg 
aktivt nyttet erfaringene fra evaluering 
av Sykehuset Østfold, Kalnes.

Det er først de siste årene at nyere 
norske sykehus er evaluert med tanke 
på funksjonalitet. Det er gjennomført 
evaluering av Nordlandssykehuset 
Vesterålen og nytt Østfoldsykehus på 
Kalnes. Det pågår evaluering av Finn-
markssykehuset, Kirkenes og UNN 
Tromsø A-fløya. I tillegg finnes det 
noen masteroppgaver og andre mindre 
undersøkelser av funksjonalitet på 
delområder bl.a. på St. Olavs hospital 
og på Kalnes.

Samtidig vet alle som har fulgt norske 
sykehusprosjekter over tid, at sykehus-
planlegging vel så ofte handler om 
politiske spørsmål – lokalisering, 
 endret sykehusstruktur og ikke minst 
– hvilken ramme stilles til rådighet for 
et sykehus under bygging – hvor stort 
kan man bygge.

«Optimalisering» av et  
allerede planlagt prosjekt
Optimalisering er et begrep som ofte 
benyttes når et planlagt prosjekt må 
omarbeides fordi det viser seg å ligge 
over den ramma prosjektet er tildelt. 

Det er heller ingen ukjent problem-
stilling. Av nyere sykehus har både 
Nytt Østfoldsykehus på Kalnes og 
Sjukehuset Nordmøre og Romsdal 
(SNR)1, akuttsjukehuset på Hjelset, 
gjennomført optimaliseringsprosesser.

Utfordringen med en optimalisering 
for et allerede ferdig dimensjonert og 
planlagt sykehus, er at det vil kunne 
innebære risiko for negativ effekt både 
på kapasitet, funksjonalitet og kvalitet. 

Kapasitet og funksjonalitet
Hvis programarealet må reduseres er 
det flere innfallsvinkler:
-  Deler av opprinnelig programmert 

areal bygges ikke 
Beslutningen om hvilke grep som må 
tas for å komme innenfor rammen 
når det gjelder areal, ligger hos syke-
huseier, enten helseforetak eller regi-
onale helseforetak.

-  Endring av dimensjonerende fakto-
rer som f.eks. utvidet åpningstid for 
planlagt virksomhet besluttes også av 
sykehuseier. Dette ble gjort på St. 
Olav mellom byggefase fase 1 og byg-
gefase 2, der effektiv åpningstid ble 
endret fra 8 til 10 timer/dag. Hverken 
Østfold-sykehuset eller SNR har 
gjennomført denne type endring i 
optimaliseringsprosessen. Begge 
beholdt opprinnelig dimensjonering, 
med 10 timers effektiv drift på Kalnes 
og 8 timers effektiv drift i SNR.

-  Planlagte rom kan reduseres mens 
funksjonen beholdes, enten ved at 
hvert rom blir mindre eller at noen 

rom tas ut av et funksjonsområde. 
Slik prosesser kan gjennomføres av 
prosjektorganisasjonen med med-
virkning fra sykehuset.

Både Østfoldsykehuset og SNR har 
valgt å flytte ut funksjoner fra det opp-
rinnelig planlagte prosjektet, i hoved-
sak kontorarbeidsplasser som ble vur-
dert til å kunne ligge utenfor sykehus- 
kroppen. De ble lagt til Sarpsborg for 
Kalnes, og legges i et eksisterende bygg 
på samme tomt på Hjelset.

Optimalisering av bygningskroppen 
for å gjøre bygget mer kompakt, for å 
redusere bruttoarealet på bygget, er 
ofte en del av en slik prosess. Det kan 
gi seg utslag i redusert areal på enkelt-
rom, at enkeltrom plukkes ut, eller at 
bygget blir planlagt så kompakt at det 
gir lite framtidig fleksibilitet for til-
pasninger. 

Valg av løsninger og materialer
Den mest effektive måten for å reduse-
re kostnader i et byggeprosjekt vil være 
å redusere antall m2 som bygges. For 
sykehus er ikke dette ukomplisert fordi 
alle funksjonene som er planlagt er 
nødvendige for at sykehuset skal kunne 
drive effektiv og nødvendig pasient-
behandling. Tar man bort ett eller flere 
funksjonsområder, vil kapasitet og 
behandlingsmuligheter bli redusert. 
Noen pasientgrupper vil i så fall måtte 
få sin behandling ved et annet sykehus.

Kostnadsreduksjon gjennom valg av 
løsninger og materialer kaster relativt 

Kunnskapsbasert planlegging av sykehus

– hvordan lærer vi?
  

For å sikre et framtidsretta og godt sykehustilbud til landets befolkning er det 
avgjørende at nye sykehusprosjekter blir planlagt og bygd basert på forsknings
basert og erfaringsbasert kunnskap nasjonal og internasjonalt.

Av Liv Haugen, Spesialrådgiver medisin | Sykehusbygg HF
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sett mindre av seg, og har som konse-
kvens at redusert kvalitet og holdbar-
het vil kunne gi økte driftsutgifter for 
vedlikehold.

Erfaringer fra evaluering av Øst
foldsykehuset Kalnes for optimalise
ringsprosessen for Sjukehuset Nord
møre og Romsdal
Evalueringen av Kalnes ble gjennom-
ført av Sykehusbygg i 2019 på oppdrag 
fra Helse Sør-Øst RHF, med ferdigstil-
lelse og offentliggjøring av rapporten  
i 2020. Rapporten er tilgjengelig på 
www.sykehusbygg.no, under evaluer-
ingsrapporter.  Noen medarbeidere i 
Sykehusbygg som deltok i evalueringa 
av Kalnes var involvert i optimalise-
ringsprosessen for SNR, som foregikk 
fra høsten 2019 til 2020. Erfaringene 
fra evaluering av Kalnes var derfor 
tilgjeng elige for SNR-prosjektet før 
rapporten ble offentliggjort og kunne 
tas hensyn til i den grad det var relevant.

Dimensjonering Kalnes versus SNR
Sykehuset Østfold HF med Kalnes og 
Moss sykehus dekker en befolkning 
som er nesten 3 ganger så stor som 
SNR. Sykehusene vil derfor ikke være 
direkte sammenlignbare.  Helse Møre 
og Romsdal HF vil i tillegg til det fram-
tidige akuttsjukehuset på Hjelset og 
dagtilbudet i Kristiansund, ha sykehus 
i Ålesund og Volda. Ålesund sjukehus  
vil være det mest spesialiserte, mens 
akuttsjukehuset på Hjelset vil få fore-
taksdekkende funksjoner for nevrologi 
og mikrobiologi.

Kapasitet døgnplasser
Kalnes ble planlagt med 90% gjennom-
snittsbelegg for somatiske normalsen-
ger. Det gir mindre bufferkapasitet enn 
SNR som er planlagt med et gjennom-
snittsbelegg på 85% - i tråd med WHOs 
anbefaling for sykehus som har øye-
blikkelig-hjelp-funksjon. Ny befolk-
ningsframskriving fra SSB fra 2020 gir 

mindre befolkningsvekst i området  
for SNR enn opprinnelig lagt til grunn. 
Forventningen er derfor at sengekapa-
siteten ved akuttsjukehuset på Hjelset 
vil være tilstrekkelig.

Kapasitet akuttmottak
Det har til nå ikke foreligget gode 
 metoder for å dimensjonere akutt-
mottak. Antall innleggelser som øye-
blikkelig-hjelp påvirkes av samhand-
ling med kommunale tjenester, og 
kapasitet og kompetanse i prehospitale 
tjenenester. Dersom sykehuset har en 
organisering der akuttmottaket i stor 
grad utreder og avklarer innkomne 
pasienter og eventuelt sender dem 
hjem eller til kommunale tilbud, vil det 
øke plassbehovet i akuttmottaket fordi 
oppholdstiden pr. pasient øker.

Akuttmottaket på Kalnes har vist seg 
å ha for liten kapasitet og er under 
utbygging og ombygging. I forhold til 
befolkningsgrunnlaget er akuttmottaket 
på Hjelset planlagt med bedre kapasitet 
enn det som opprinnelig bygd ble på 
Kalnes. Med ca. 1/3 av befolknings-
grunnlaget har akuttsjukehuset på 
Hjelset ca. halvparten av antall mottaks - 
rom sammenlignet med opprinnelig 
antall på Kalnes.

Kapasitet poliklinikk
Østfoldsykehuset Kalnes er dimensjonert 
med høy utnyttingsgrad for all planlagt 
virksomhet. Det betyr 10 timers effektiv 
drift 240 dager i året. SNR har lagt til 
grunn middels utnyttingsgrad med 230 
dager pr. år og 8 timers effektiv drift. 
Antall spesialrom i poliklinikk (eks: 
skopirom, urolab, spesialrom for øye 
etc.) er ikke sammenlignet. Noen slike 
rom må alle sykehus ha minst ett av 
dersom de har den aktuelle spesialiteten, 
uavhengig av sykehusets størrelse. 
Etter ønske fra Helse Møre og Romsdal 
HF ble det i løpet av optimaliserings-
prosessen funnet plass til 9 rom beregnet 
for virtuell poliklinikk, i tillegg til opp-
rinnelig planlagt kapasitet for rom i 
poliklinikk. Disse rommene er små og 
kan ikke benyttes til undersøkelse av 
pasient i rommet. Med denne siste 
tilpasningen som ble utløst av endring-
ene i forbindelse med koronapandemien, 
er forventningen at SNR vil ha kapasi-

Helse SørØst oppsummerte læringspunktene fra Kalnes 
i styresak 64/2020 med følgende læringspunkter:

Fra Styresak HSØ 64/2020
 1.  Evaluering av beregninger av kapasitetsbehov gir læring for  

å videreutvikle dagens framskrivningsmodell
 2.  Hvordan byggene blir utformet påvirker hvor funksjonelle  

områdene i sykehuset blir
 3.  Arkitektoniske virkemidler og god merking er viktig for at pasienter  

og pårørende skal finne fram i sykehuset
 4. Ensengsrom bør fortsatt være standard
 5.  Det må utvikles og planlegges løsninger som kan gi økt fleksibilitet  

i perioder med høyt belegg
 6.  Ansatte trenger arbeidsplasser nær der behandlingen foregår for å 

kunne samarbeide om pasienten og ha et sted å dokumentere
 7. Knappe areal til støttefunksjoner kan gi dårligere effektivitet
 8.  Integrering mellom psykisk helsevern og somatikk gir faglige synergier
 9.    Akuttmottak stiller høye krav til fleksibilitet og mulighet for senere 

utvidelse
 10.    Poliklinikker må kunne endres raskt, og være tilrettelagt for å møte 

pasienter ved hjelp av digitale konsultasjoner
 11.    Prosj.org. og OU-prosjektet må være tilgjengelig inntil ett år etter  

at bygget er ferdig
 12.    Valg av materialer må baseres på en vurdering ut fra hva som  

er den totalt beste løsningen gjennom livsløpet til bygget
 13.    Planer for realisering av gevinster ved nytt sykehus på justeres  

underveis
 14.   Betydelig omstillingskostnader
 15.  Mye tid til opplæring
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tet til å kunne håndtere den økte på-
gangen på polikliniske tjenester.

Utforming av bygg og funksjonalitet
Utforming av bygget og tilrettelegging 
for gode logistikkløsninger har betyd-
ning for hvordan sykehuset virker når 
det tas i bruk. Kunnskap om hva som 
har betydning ligger til grunn for plan-
legging og utforming, og intensjonene 
hos de som planlegger et sykehus er 
alltid de beste. 

Hva sluttresultatet blir, kan bare 
evalueres når sykehuset har vært i  
drift et par år. Her gjelder det engelske 
ordtaket til fulle: «The proof of the 
pudding is the eating»

Sengeområder
De sykehusene som er evaluert, har 
ensengsrom og er organisert med 
gruppering av sengerom i tun, med 
arbeidsbase og nærlager i tunet.

Både evaluering av Kalnes og 
 erfaringer fra andre sykehus, viser at 
mange faktorer påvirker effektiviteten 
i drift av sengeområder. 
•  Mulighet for oversikt over og kontakt 

med kollegaer
•  Oversikt over pasientrom – innsyn 

uten å måtte gå inn i rommet
•  Plassering av støtterom  

– og gangavstand til disse
•  Tilgang på arbeidsplasser for doku-

mentasjon og tverrfaglige arbeidsrom

•  Dimensjonering av lagerkapasitet  
i sengeområdene i tråd med forsyn-
ingsprinsipper for sykehuset

Østfoldsykehuset, Kalnes og St. Olavs 
hospital byggefase 2 har sengeområdene 
utformet med hjørner, der fordelingen 
av tun er 2 i det ene «benet» med 1 tun 
«rundt hjørnet», se illustrasjon figur 1. 
Kalnes har i tillegg sengeområder som 
har to tun i hvert ben. Erfaringene er at 
det ene tunet som blir liggende ‘alene’ 
opplever seg isolert og har redusert 
samhandling med de to andre. Fordel-
ingen med 2+ 2 tun fungerer bedre. 

Evaluering av Nordlandssykehuset, 
Vesterålen og erfaringer fra St. Olav 
byggefase 1, viser at løsningen med 3 
tun på rad er en god løsning.

Akuttsjukehuset på Hjelset har sine 
driftsenheter med 28-30 senger liggende 
i en fløy tilsvarende illustrasjonen i 
figur 2, med en noe annen plassering 
av arbeidsstasjonene. Det er jobbet 
med å sikre siktlinjer mellom alle  
3 arbeidsstasjonene. 

I sengeområder vil areal til – og 
 plassering av – sengerom og bad ha 
 første prioritet. Det vil i mange pro-
sjekter kunne gå på bekostning av 
 støtterom, som lager og klinikknære 
arbeidsplasser. På Hjelset er det mange 
små nærlager langs korridorene, mens 
det har vært en utfordring å få plassert 
gode støtterom som medisinrom, lager 
utstyr og desinfeksjonsrom. Om antall 
arbeidsplasser for dokumentasjon og 
for tverrfaglige møteplasser vil vise seg 
å være tilstrekkelig, gjenstår å erfare. 
Innføring av Helseplattformen i Helse-
region Midt-Norge vil påvirke arbeids-
prosesser og behovet for arbeidsplasser 
– uten at det på nåværende tidspunkt 
er entydig hvilke utslag det vil gi.

Poliklinikker
Poliklinikker må ha enkel adkomst og 
være lette å finne. I Kalnes ligger alle 
poliklinikkene på plan 1. Den delen  
av poliklinikken på Kalnes som har 
enkeltkorridorløsning, er vurdert som 
god når det gjelder pasientlogistikk. 
Den delen av poliklinikken som har 
flere innvendige korridorer er krevende 
å finne fram i og skilting har vist seg å 
være en stor utfordring. Evalueringa av 

 

 
Figur 2 Prinsippskisse med 3 tun langs en korridor 

Figur 1 prinsippskisse med løsningen 2 + 1 tun rundt et hjørne 
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Kalnes påpeker digital skilting som en 
framtidig løsning.

Akuttsjukehuset på Hjelset har for-
delt poliklinikkene (og dagbehandling) 
over 3 plan, inngangsplanet og to plan 
over, alt i samme del av sykehuset. De 
er lett tilgjengelig med heis og trapp 
fra resepsjon. Når man kommer opp i 
etasjen ligger poliklinikken i to fløyer 
om orienterer seg rett sør og rett nord. 
Sagt på en annen måte – pasientene 
skal enten gå til høyre eller til venstre. 

Alle konsultasjonsrom i poliklinikken 
har dagslys. Spesialrommene ligger i 
midtkjernen uten direkte dagslys. 
 Digital skilting er under vurdering på 
Hjelset, men er ikke besluttet ( januar 
2021).

Operasjonsområdet
Evaluering av Kalnes oppsummerte 
følgende anbefalinger:

•  Kompakte operasjonsområder 
 reduserer gangavstand

•  Operasjonsområdet må planlegges 
for utvidelsesmuligheter

•  Mottak og overvåkning av dag-
kirurgiske pasienter krever eget 
 logistikkforløp og må planlegges  
ved utforming

•  Forberedelsesrom for oppdekking 
mellom to og to operasjonsstuer  
gir god effektivitet

•  Hybridstuer krever større areal.

Disse anbefalingene er ivaretatt for 
akuttsjukehuset på Hjelset. Sykehuset 
er ikke planlagt med hybridstue, men 
tilstrekkelig areal er tilrettelagt i til-
knytning til en av operasjonsstuene.

Somatikk og psykisk helsevern
En av de viktige erfaringene fra Kalnes 
er at integrering mellom psykiske helse-

vern og somatikk gir faglige synergier. 
I tillegg anbefales det å ivareta spesielle 
behov for utforming for psykisk helse-
vern, blant annet å legge til rette for 
trygge og oversiktlige utearealer der 
pasienter kan gå ut fra sengeområder 
uten å måtte ha følge.

På Hjelset blir det et eget bygg for 
psykisk helse, forbundet med soma-
tikkdelen gjennom gangbru fra resep-
sjonsområdet. Sengene er fordelt på  
to etasjer, og sengeområdene bygges 
rundt innvendige atrier som gir 
 skjermede uteområder.

Bygg og teknikk,  
materialvalg og løsninger
Å legge drifts- og vedlikeholdsperspek-
tiv til grunn for materialvalg og løsninger 
er en av de viktigste anbe falingene i 
evalueringsrapporten, noe som ble 
understreket også i HSØ’s styrevedtak. 

 

 
Figur 2 Prinsippskisse med 3 tun langs en korridor 

Figur 1 prinsippskisse med løsningen 2 + 1 tun rundt et hjørne 
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Ellers påpekes behov for at «tunge» 
områder (operasjon og bildediagnos-
tikk) må legges slik i  bygget at det gir 
utvidelsesmuligheter  
i forlengelsen av der funksjonen ligger. 
Noen områder i sykehus har mye støy 
og fuktighet, og bygg/ teknikk må ta 
høyde for å ivareta dette.

Akuttsjukehuset på Hjelset har i 
skrivende stund ikke gjort alle valg for 
løsninger og materialer, fordi detalj-
prosjekteringen gjenstår. Erfaringene 
fra Kalnes er med som premisser, og 
Helse Møre og Romsdal HF har vært 
tydelig på at de ønsker drifts- og ved-
likeholdsperspektiv lagt til grunn for 
beslutningene.

Læringspunkter for  
optimaliseringsprosesser
Det er mulig å utnytte optimaliserings-
prosesser til forbedringer når byg-
ningskroppen endres. I opprinnelig 
prosjekt på Hjelset var arealet til steril-
sentral delt på to plan, med produksjon 
på ett plan og sterilt lager ett plan un-
der. Det samme gjaldt sykehusapoteket 
– med utsalg ved hovedinngangen og 
produksjonsarealene på et annet plan. 
Begge disse funksjonene har nå fått 
sine arealer samlet på ett plan. En 
annet forbedring er adskilt kjøre-
mønster og ankomst for ambulanse  
til akuttmottak og varetransport til 
varemottaket.

Fordelingene av poliklinikker på 3 
plan gir økt belastning på heiskapasi-
tet. Øyepoliklinikken som har høy 
besøksfrekvens, ligger på inngangs-
planet rett ved resepsjon. Samtidig er 
poliklinikkene organisert slik at det 
blir lettere å orientere seg. Sengeom-
rådene med alle rom langs en korridor 
uten innvendige hjørner har potensiale 
i seg for å skape bedre oversikt og 
 samhandling.

Utflytting av kontorarbeidsplasser 
vil ha konsekvenser for framtidig drift. 
Utflytting av administrative arbeids-
plasser (Kalnes, i Sarpsborg) har mindre 
konsekvenser for drift, enn flytting av 
arbeidsplasser for klinisk personell 
(SNR, på samme tomt). Mangel på 
klinikknære arbeidsplasser vil kunne 
føre til at andre rom omgjøres til 
 kontor, noe som gir reduksjon for 
 annet funksjonsareal og dårligere 
 logistikk. Mange sykehus har endt opp 
med å måtte etablere kontorarbeids-
plasser i brakker på området. 

Utfordringer ved optimalisering
Det er viktig å gjennomføre transpa-
rente prosesser med god medvirkning 
fra eier/helseforetaket gjennom en 
optimaliseringsprosess. 
•  Det er relativ lite å spare på redusert 

materialkvalitet – med potensielt 
store omkostninger for framtidig 
drift og vedlikehold.

•  Endringer i funksjonsareal 
 – utflytting av funksjoner/ fjerning 
av rom (eks samtalerom i Kalnes)/ 
reduksjon i romstørrelser fordi 
 bygget skal «krympes» - krever 
ROS-analyse for å ha oversikt over 
hvilke konsekvenser det vil kunne gi 
for sykehuset i drift.  •

Referanser
1  Sjukehuset Nordmøre og 
Romsdal, SNR, består av akutt-
sjukehuset på Hjelset utenfor 
Molde og et tilbud med poli-
klinikk, bildediagnostikk, 
dagbehandling/dagkirurgi  
og laboratoriefunksjoner i 
Kristiansund

KORTNYTT:   JEG KLANDRER IKKE KOLLEGAENE FOR Å SLUTTE 
– REGJERINGEN FORRÅDTE DEM!

Les denne hjerteskjærende beretningen av Samantha Batt-Rawden,  
President i Doctors´ Association UK og spesialist i intensivmedisin.

«Noen dager føles det som om alle kollegaene mine planlegger å slutte». Pandemien rammet UK hardt, og kom i kjøl-
vannet av en av de verste vintrene. Ventetidene til akuttmottakene hadde slått alle rekorder. Årsaken var mange år med 
harde sparetiltak for helsevesenet, og pandemien førte til noen av verdens dårligste dødsrater. Vi snakker om «snakk og 
dø» pasienter. Relativt unge veltrente pasienter som slår av en spøk, selv om oksygenmetningen er kritisk lav. Stemmen 
min vil være noe av det siste de husker før de bedøves og legges på respirator. Det å fortelle pårørende på facetime  
at deres kjære ikke kommer til å overleve har vært noe av det verste med denne grusomme sykdommen.  

Link til kortnytt: 
https://www.theguardian.com/commentisfree/2021/apr/06/colleagues-leaving-nhs-government-betrayed
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Det er fantastisk flott å jobbe i nye 
lokaler, og for en stor del er nok 

bygget lettere å holde rent enn det 
gamle. Men hvor lenge vil det vare? 
Spritdråper fra året som gikk har satt 
sitt tydelige preg på gulvbelegget 
 mange steder, det var ikke beregnet  
for den framtiden vi er inne i.

Enkeltrom med bad er romslig for en 
person, men når det er for få rom, og 
korridoren er smal sier det seg selv at 
1-meters regelen er svært vanskelig å 
overholde, 2-meter er helt umulig. 
Mangel på kjøkkenfasiliteter, pause-
rom, og møterom på postene gjør pre-
visitt og annet samarbeid mellom de 
ansatte vanskelig. Kun en spisesal for  
6 sengetun er ikke supert i pandemi-
tider. Resultatet er behov for flere leger 
og sykepleiere blant annet fordi man 
må forlate avdelingen for å snakke 
sammen på møterom i andre deler av 
bygget.

I disse tider er kontorlandskap for 
sekretærer og leger ikke bare proble-
matisk med tanke på taushetsplikt og 
arbeidsro, men gir ingen mulighet for å 
holde avstand og ikke smitte kolleger. 
Jeg tror min egen avdeling, radiologisk, 
omtrent er den eneste avdelingen på 
huset som har rimelig romstørrelse for 
både gode tider og coronatider. Takket 
være at vi har to CT-maskiner har vi 
kunnet ha den ene CT-en tilgjengelig 
til enhver tid for pasienter med smitte. 
Det har virkelig vært et gode.

Økonomenes ide om at lite areal i 
forhold til den aktivitet som bedrives 
er en god ting virker enda mer feilslått 

nå. For eksempel gir gynekologenes 
ultralydrom på poliklinikken, selv i 
normale tider uten corona, på ingen 
måte plass til både en gravid, en gyne-
kolog og en LIS-lege. Og en vordende 
far får verken luft å puste i på det lille 
rommet eller plass til å sitte eller stå.

Akuttmottaket er allikevel den delen 
av sykehuset som «tar kaka». Tre små 
mottaksrom uten vindu og med dårlig 
ventilasjon, ingen venterom eller 
 triageringsrom med plass til seng eller 
båre. Ambulansegarasjerommet må 
brukes til triagering og smitteavklar ing. 
Ved traumer har vi måttet ta et postop-
rom i bruk. Dette gir lett sam tidighets- 
konflikt og er dårlig smittevernsmessig. 
Mottakspasienter som må på toalettet 
må låses inn på radio logisk avdeling og 
følges tilbake av sykepleier. 

Våre problemer er nok på ingen måte 
unike, og smittetrykket har jo så langt 
vært mye lavere hos oss enn mange 

andre steder i landet. Coronapandemien 
har likevel vist oss med all tydelighet  
at skal vi kunne bedrive god medisin 
må vi ha mer plass, mer kvadrat gulv 
rett og slett. Vi har ganske godt med 
medisinsk utstyr, litt for få toaletter, 
vasker og lokale kjøkken, men gulv-
plass og avskjerming av både ansatte 
og pasienter er mangelvare! 

Vi vet at de i Hammerfest for tiden 
jobber hardt for å få bygge stort nok,  
og skulle ønske at både de og andre 
som er i byggeprosess skulle kunne få 
mer plass – at man skulle kunne lære 
av tidligere feil. Vi klarte ikke å argu-
mentere for mer plass enda vi så pro-
blemene som ville komme. Hvis det 
skulle komme noe godt ut av pandemien 
så måtte det være at noen får øynene opp 
for at mye og godt utnyttet areal ikke 
nødvendigvis blir dyrt og ineffektivt. 
Men man kan vel bare drømme om  
at det skal skje. •

››

I Overlegen nr 3 2019 ble vårt nye sykehus godt og grundig beskrevet av min 
kollega Tone Hagerup på medisinsk avdeling med denne kontante overskriften: 
«Nye Kirkenes sykehus – nytt, men for lite». Tone beskrev plassmangel både  
for ansatte og pasienter, og pekte på de utfordringene dette kan gi for blant  
annet brannvern og smittevern. Svært mye av det hun påpekte av problemer  
var allerede behørig berørt i diskusjoner og møter underveis i byggeprosessen, 
men ble vi hørt? Når jeg leser artikkelen igjen, med øyne farget av et år  
med  coronapandemi, er det svært fristende å rope: «Var det ikke det vi sa!» 

Hva var det vi sa?

Av Vibeke Danielsen, 
avd. overlege, Klinikk 

Kirkenes

TEMA  SYKEHUSBYGG



Ofev, Boehringer Ingelheim                  C
Antineoplastisk middel, proteinkinasehemmer  
ATC-nr.: L01X E31

KAPSLER, myke 100 mg og 150 mg: Hver kapsel inneh.: Nintedanib (som esilat) 100 
mg, resp. 150 mg, soyalecitin, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171), gult, rødt 
og sort jernoksid (E 172). Indikasjoner: Voksne: Idiopatisk lungefibrose (IPF). Andre 
kroniske fibroserende interstitielle lungesykdommer (ILD) med en progressiv fenotype. 
Systemisk sklerose-assosiert interstitiell lungesykdom (SSc-ILD). Dosering: Behandling 
skal initieres av lege med erfaring innen håndtering av sykdommer som preparatet 
er godkjent for. Voksne: Anbefalt dose 150 mg 2 ganger daglig med ca. 12 timers 
mellomrom. Anbefalt daglig dose må ikke overskrides. Bivirkninger håndteres ved 
symptomatisk behandling, dosereduksjon og midlertidig behandlingsavbrudd, inntil 
aktuell bivirkning tillater fortsatt behandling. Behandling kan gjenopptas med full eller 
redusert dose på 100 mg 2 ganger daglig. Dersom redusert dose ikke tolereres, bør 
behandlingen seponeres. Ved avbrudd pga. økt ASAT/ALAT >3 × øvre normalnivå, kan 
behandlingen gjenopptas med redusert dose (100 mg 2 ganger daglig) når transami-
naseverdiene har returnert til utgangsnivået. Denne dosen kan etter hvert økes til full 
dose. Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Anbefalt dose ved lett nedsatt 
leverfunksjon (Child-Pugh A) er 100 mg 2 ganger daglig med ca. 12 timers mellomrom. 
Behandlingsavbrudd eller seponering bør vurderes for håndtering av bivirkninger. 
Anbefales ikke ved moderat og alvorlig nedsatt leverfunksjon (Child-Pugh B og C). 
Nedsatt nyrefunksjon: Justering av startdosen er unødvendig ved lett til moderat 
nedsatt nyrefunksjon. Ingen data ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon (ClCR <30 ml/
minutt). Barn og ungdom: Ingen data. Eldre: Ingen justering av innledende dose kreves. 
Administrering: Bør tas til samme tid hver dag. Skal tas med mat, dvs. under eller 
straks før eller etter et måltid. Skal svelges hele med vann. Skal ikke tygges. Skal ikke 
knuses. Kontraindikasjoner: Graviditet. Overfølsomhet for innholdsstoffene, peanøtter 
eller soya. Forsiktighetsregler: Gastrointestinale sykdommer: Alvorlige tilfeller av diaré 
med dehydrering og elektrolyttforstyrrelser er rapportert. Første tegn på diaré bør 
behandles med hydrering og antidiarroika, som loperamid. Støttebehandling med 
antiemetika bør gis ved kvalme og oppkast. Behandlingsavbrudd eller dosereduksjon 
kan være nødvendig. Behandlingen kan gjenopptas med redusert eller full dose. Ved 
vedvarende, alvorlige symptomer bør behandlingen seponeres. Lever: Legemidde-
lindusert leverskade, inkl. alvorlig med fatalt utfall, er sett. De fleste leverrelaterte 
hendelser forekommer i løpet av behandlingens 3 første måneder. Transaminase- og 
bilirubinnivåer skal derfor måles før behandlingsoppstart og i løpet av første behand-
lingsmåned, deretter overvåkes regelmessig de påfølgende 2 månedene og deretter 
som klinisk indisert. Behandlingsavbrudd, dosereduksjon eller seponering kan være 
nødvendig ved økte leverenzymnivåer. Behandlingen skal seponeres permanent ved 
kliniske tegn eller symptomer på leverskade. Nøye overvåkning anbefales hos pasi-
enter <65 kg, asiatiske pasienter, kvinner og ved økende alder. Nyrefunksjon: Nedsatt 
nyrefunksjon/nyresvikt, inkl. fatalt utfall, er sett. Pasienten bør overvåkes, særlig ved 
risikofaktorer for nedsatt nyrefunksjon/nyresvikt. Dosejustering bør vurderes ved ned-
satt nyrefunksjon/nyresvikt. Blødning: VEGFR-hemming kan være assosiert med økt 
blødningsrisiko. Pasienter med kjent risiko for blødning, inkl. pasienter som er arvelig 
predisponert for blødning eller som får full dose antikoagulantia bør kun behandles 
med nintedanib hvis forventet fordel oppveier potensiell risiko. Tilfeller av blødning, 
inkl. fatale, er rapportert. Tromboemboliske hendelser: Basert på virkningsmekanismen, 
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 sam-
tidig 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 hyperten-
sjon: 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 nintedanibek-
sponeringen. 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 be-
handling. 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

Mindre vanlige

Redusert appetitt, redusert vekt

Dehydrering

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 handlings-
programmer 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. 
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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.

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.

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

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.

Ofev, Boehringer Ingelheim                  C
Antineoplastisk middel, proteinkinasehemmer  
ATC-nr.: L01X E31

KAPSLER, myke 100 mg og 150 mg: Hver kapsel inneh.: Nintedanib (som esilat) 100 
mg, resp. 150 mg, soyalecitin, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171), gult, rødt 
og sort jernoksid (E 172). Indikasjoner: Voksne: Idiopatisk lungefibrose (IPF). Andre 
kroniske fibroserende interstitielle lungesykdommer (ILD) med en progressiv fenotype. 
Systemisk sklerose-assosiert interstitiell lungesykdom (SSc-ILD). Dosering: Behandling 
skal initieres av lege med erfaring innen håndtering av sykdommer som preparatet 
er godkjent for. Voksne: Anbefalt dose 150 mg 2 ganger daglig med ca. 12 timers 
mellomrom. Anbefalt daglig dose må ikke overskrides. Bivirkninger håndteres ved 
symptomatisk behandling, dosereduksjon og midlertidig behandlingsavbrudd, inntil 
aktuell bivirkning tillater fortsatt behandling. Behandling kan gjenopptas med full eller 
redusert dose på 100 mg 2 ganger daglig. Dersom redusert dose ikke tolereres, bør 
behandlingen seponeres. Ved avbrudd pga. økt ASAT/ALAT >3 × øvre normalnivå, kan 
behandlingen gjenopptas med redusert dose (100 mg 2 ganger daglig) når transami-
naseverdiene har returnert til utgangsnivået. Denne dosen kan etter hvert økes til full 
dose. Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Anbefalt dose ved lett nedsatt 
leverfunksjon (Child-Pugh A) er 100 mg 2 ganger daglig med ca. 12 timers mellomrom. 
Behandlingsavbrudd eller seponering bør vurderes for håndtering av bivirkninger. 
Anbefales ikke ved moderat og alvorlig nedsatt leverfunksjon (Child-Pugh B og C). 
Nedsatt nyrefunksjon: Justering av startdosen er unødvendig ved lett til moderat 
nedsatt nyrefunksjon. Ingen data ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon (ClCR <30 ml/
minutt). Barn og ungdom: Ingen data. Eldre: Ingen justering av innledende dose kreves. 
Administrering: Bør tas til samme tid hver dag. Skal tas med mat, dvs. under eller 
straks før eller etter et måltid. Skal svelges hele med vann. Skal ikke tygges. Skal ikke 
knuses. Kontraindikasjoner: Graviditet. Overfølsomhet for innholdsstoffene, peanøtter 
eller soya. Forsiktighetsregler: Gastrointestinale sykdommer: Alvorlige tilfeller av diaré 
med dehydrering og elektrolyttforstyrrelser er rapportert. Første tegn på diaré bør 
behandles med hydrering og antidiarroika, som loperamid. Støttebehandling med 
antiemetika bør gis ved kvalme og oppkast. Behandlingsavbrudd eller dosereduksjon 
kan være nødvendig. Behandlingen kan gjenopptas med redusert eller full dose. Ved 
vedvarende, alvorlige symptomer bør behandlingen seponeres. Lever: Legemidde-
lindusert leverskade, inkl. alvorlig med fatalt utfall, er sett. De fleste leverrelaterte 
hendelser forekommer i løpet av behandlingens 3 første måneder. Transaminase- og 
bilirubinnivåer skal derfor måles før behandlingsoppstart og i løpet av første behand-
lingsmåned, deretter overvåkes regelmessig de påfølgende 2 månedene og deretter 
som klinisk indisert. Behandlingsavbrudd, dosereduksjon eller seponering kan være 
nødvendig ved økte leverenzymnivåer. Behandlingen skal seponeres permanent ved 
kliniske tegn eller symptomer på leverskade. Nøye overvåkning anbefales hos pasi-
enter <65 kg, asiatiske pasienter, kvinner og ved økende alder. Nyrefunksjon: Nedsatt 
nyrefunksjon/nyresvikt, inkl. fatalt utfall, er sett. Pasienten bør overvåkes, særlig ved 
risikofaktorer for nedsatt nyrefunksjon/nyresvikt. Dosejustering bør vurderes ved ned-
satt nyrefunksjon/nyresvikt. Blødning: VEGFR-hemming kan være assosiert med økt 
blødningsrisiko. Pasienter med kjent risiko for blødning, inkl. pasienter som er arvelig 
predisponert for blødning eller som får full dose antikoagulantia bør kun behandles 
med nintedanib hvis forventet fordel oppveier potensiell risiko. Tilfeller av blødning, 
inkl. fatale, er rapportert. Tromboemboliske hendelser: Basert på virkningsmekanismen, 
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 sam-
tidig 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 hyperten-
sjon: 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 nintedanibek-
sponeringen. 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 be-
handling. 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

Mindre vanlige

Redusert appetitt, redusert vekt

Dehydrering

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 handlings-
programmer 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
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Helse Sør-Øst RHF godkjente 
 oppstart for Sykehuset Innlandet 

sin idéfase i 2014. Hvor det etter at 
rapporten var ferdig ble gjennomført 
en høringsprosess våren 2017. Etter 
høringsprosessen ble det anbefalt av 
styret i sykehuset Innlandet at man 
skulle gå videre til konseptfasen med 
utredning av Mjøssykehuset. I tillegg 
skulle det utredes behov for døgnakti-
vitet på ett eller to andre sykehus i 
Mjøsregionen, samt nullalternativet 
som hører med i en utredning. I 2019 
besluttet styret i Helse Sør-Øst at man 
skulle gå videre med arbeidet om en ny 
sykehusstruktur i Innlandet. Prosjek-
trapporten «Konkretisering av virk-
somhetsinnhold Sykehuset Innlandet 
HF» ble lagt fram i januar 2020, mens 
rapporten «Konkretisering av bygg, 
lokalisering og bærekraft ved Syke-
huset Innlandet HF» ble lagt fram i 
desember 2020. Det ble da foreslått å 
legge Mjøssykehuset til Brumunddal 
(alternativ 1), akuttsykehus til Lille-
hammer, elektivt sykehus på Gjøvik, 
nedleggelse av de psykiatriske syke-
husene, samt Hamar og Elverum syke-
hus. Elverum skulle da få en ny virk-
somhet. Dette gav mange protester og 
styret i Helse Sør-Øst RHF vedtok ved 
behandling av styresak den 15. januar 
2021, at det skulle gjennomføres en 
høring av prosjektrapporten og til-
hørende samfunnsanalyse som resul-
terte etterhvert til 3 alternativer. 
 Resultatet ble at det besluttet å gå  
for alternativ 2 og 3:

Hva er fordelere og 
ulemper med alternativ 2 og 3
Hvis man tar alternativ 2 så vil for-
delen med et sykehus på Moelv være 
pendlersavstand fra alle tre mjøsbyene 
på 15-20 minutter. Man kan da ikke si 
at noen av Mjøsbyene favoriseres. Det 
vil da være mulighet å plassere Mjøs-
sykehuset nært jernbane og firefelts 
motorvei, E6. Ulempen er at alle ansatte 
som bor i nærheten av et at de eksiter-
ende sykehusene må pendle til det nye 
sykehuset i Moelv eller flytte nærmere 
Moelv. Moelv er en klart mindre enn 
de tre Mjøsbyene og vil kreve en betyd-
elig utbygging for å kunne håndtere 
stor tilflytning, samt manglende by-
miljø. Det er nok mer realistisk at flere 
av de ansatte vil fortsatt bo i en av de 
tre Mjøsbyene. 

Det er i tillegg i alternativ 2 også 
planlagt et stort akuttsykehus i Elverum. 
Her er pasientgrunnlaget ikke stort 
nok slik det er organisert i dag for 
Elverum sykehus. Elverum sykehus 
ligger mellom Tynset og Kongsvinger 
sykehus lang Glomma. For å kunne ha 
tilstrekkelig pasientgrunnlag må da 
Hamar sin befolkning sokne til akutt-
sykehuset i Elverum. De vil da har en 
reisevei på 25 minutter til Elverum 
mot 15 minutter til Moelv hvor det  
nye Mjøssykehuset skal ligge og sann-
synligvis vil flere da foretrekke kortere 
reisevei til Mjøssykehuset. Fordelen 
med å ha et akuttsykehus i Elverum er 
god traumedekning i Østerdalen og 
Trysil hvor det er betydelig tilstrøm-
ning av fritidsturister. Tynset sykehus 

Nye planer for Sykehuset Innlandet

Sykehuset Innlandet startet i 2010 en planprosess for nye sykehusstruktur  
i Innlandet og gjennomførte i perioden 2010–2013 tre utredningsfaser. Helse 
 SørØst RHF ga i 2013 Sykehuset Innlandet i oppdrag å utarbeide en utviklings
plan med fremtidig sykehusstruktur. Denne utviklingsplanen ble oversendt  
til Helse SørØst RHF i 2014. 

›› Av Stein-Helge Tingvoll, FTV Sykehuset Innlandet

ALTERNATIV 1 

Mjøssykehus i Brumunddal,  
stort akuttsykehus i Lillehammer, 
akuttsykehus på Tynset, elektivt 
sykehus i Gjøvik og stort lokal-
medisinsk senter med skade-
poliklinikk og luftambulansebase  
i Elverum. Alternativet tilsvarer 
anbefaling i prosjektrapporten om 
ny sykehusstruktur i Innlandet 
med justerte opptaksområder i 
henhold til innspill fra aktuelle 
kommuner.

ALTERNATIV 2

Mjøssykehus i Moelv, stort akutt-
sykehus og luftambulansebase i 
Elverum, akuttsykehus på Tynset 
og elektivt sykehus med skade-
poliklinikk i Lillehammer. 

ALTERNATIV 3

Mjøssykehus i Moelv, stort akutt-
sykehus i Lillehammer, akuttsyke-
hus på Tynset og elektivt sykehus 
med skadepoliklinikk og luftam-
bulansebase i Elverum.  

Forutsatt en justering av vedtatt 
målbilde, kan det vurderes å legge 
akuttfunksjoner for indremedisin 
til sykehuset i Elverum.
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er et lite sykehus som ikke har og sann-
synligvis ikke vil få et traumemottak  
på linje med et stort akuttsykehus. 

Skadepoliklinikk og elektivt sykehus 
på Lillehammer vil kunne opprettholde 
noe aktivitet på Lillehammer. Da vil 
man håndtere enkle traume på dagtid. 
Utenom dagtid og større traumer må 
da sendes videre til Mjøssykehuset. 
Man vil da opprettholde en del aktivitet 
på Lillehammer, men flere av dagens 
ansatte på Lillehammer må sannsyn-
ligvis arbeide på Mjøssykehuset i 
 Moelv. På legesiden er det sannsynlig 
at noen av kirurgene og en del av lege-
ne i de indremedisinske fagene må 
arbeide på begge steder. Man vil da 
kom i konflikt med prissippet om et 
definert geografisk arbeidssted, med 
de konsekvensene som følger med 
dette.

Ved alternativ 3 blir det snudd om  
på lokalisering av akuttsykehuset og 
skadepoliklinikk med elektivt sykehus. 
Man vil da ha luftambulansebase på 
Elverum som vil ivareta noe av akutt-
medisinsk funksjon, men ikke i samme 
grad som ved et akuttsykehus. Dette vil 
spesielt være utslagsgivende de dagene 
det ikke er flyvær for helikopter. For-
delen med elektivt sykehus på Elverum 

er at flere trolig vil ha fast arbeidssted 
her ettersom at avstanden til Mjøs-
sykehuset er lengere enn de andre 
eksisterende sykehusene. Skadepoli-
klinikk vil på Elverum kunne håndtere 
enkle traumer og skader på dagtid, 
mens pasientene på kveldstid må sendes 
til Mjøssykehuset. Det elektive syke-
huset på Elverum vil sikre dagaktivitet 
på Elverum, men usikkert hvor godt 
man vil kunne rekruttere leger til et 
elektivt sykehus. Rekrutering er ut-
fordrende når det er lang reisevei til 
Mjøssykehus og mindre sannsynlig at 
leger ønsker å pendle mellom Elverum 
og Mjøssykehuset på Moelv ved 
vaktarbeid og delt arbeidssted. 

Akuttsykehus på Lillehammer vil 
dekke Gudbrandsdalen og sannsynlig-
vis Valdres regionen, hvor er det 
 mange fritidsturister både rundt Lille-
hammer, Gudbrandsdalen og Valdres. 
Ulempen er nærheten til Mjøssyke-
huset, hvor reisevei på ny firefelts 
motorvei ikke vil være mer enn 15 
minutter. Nærheten vil kunne være 
både en fordel og ulempe med at leger 
vil kunne måtte arbeide på begge 
 sykehusene.

Hverken alternativ 2 eller 3 vil 
 bevare noe av sykehusfunksjon som 

eksisterer på Gjøvik og Hamar. Hamar 
sin befolkning må sannsynligvis tilhøre 
Elverum dersom stort akuttsykehus blir 
plassert der. I tillegg vil nok enkelte av 
de som arbeider ved Hamar sykehus 
måtte arbeide ved Elverum sykehus. 
Det er noe mer usikkert ved elektivt 
sykehus hva av funksjoner som må til 
Elverum og hva som må til Mjøssyke-
huset. Dette vil avgjøre hvor stort 
 legebehovet blir på Elverum. Dersom 
legene som da arbeider på Elverum i 
alternativ 3 ønsker å delta i vaktarbeid 
må de da arbeide både ved Elverum 
sykehus og Mjøssykehuset. 

For Gjøvik vil både alternativ 2 og  
3 innebære at de som arbeider ved 
Gjøvik sykehus må flytte over til 
 Mjøssykehuset. 

Videre prosess:
Alice Beate Andersgård, adm.dir. 
 Sykehuset Innlandet, legger det frem 
for sykehusstyret  4. mai hvor hun 
anbe faler alternativ 3. 

Styret vil da behandlet forslaget og 
sende det videre til styret i Helse Sør-
Øst som har styremøte  17.juni. Dersom 
de godtar forslaget, så vil det bli sendt 
videre til helseministeren.  •

Foto:  N
orconsult
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– Vårt mål  er å sette søkelyset på 
 hvordan vi bygger sykehus i Norge. 
Overlegeforeningen ønsker å bidra til 
at vi bygger enda bedre sykehus, både 
for pasienter, helsepersonell og andre 
ansatte. Pasientens helsetjeneste har 
blitt et mantra for regjeringen. Det 
innebærer for meg at pasienten også 
skal bli møtt med best mulig faglig 
behandling. Du kommer til sykehus for 
å bli frisk. Det krever at leger og annet 
personell har gode arbeidsforhold, slik 
at man kan stå lenge i jobb. Vi vet at det 
er viktig hvordan man har det på jobb. 
Å ha et godt arbeidsmiljø betyr mye for 
mange, men også det fysiske miljøet 
spiller en viktig rolle. Og der mener vi 
det er en del å hente i nye sykehusbygg, 
innledet Anne-Karin Rime, leder i 
Overlegeforeningen.

Både Overlegeforeningen og Lege-
foreningen mener at Norge må revur-
dere hvordan vi bygger sykehus i frem-
tiden, med tanke på beredskap og 
intensivkapasitet. Det må investeres 
mer i sykehusbygg, medisinsk utstyr, 
ny teknologi og kompetanse hos helse-
personell. 

Norske sykehus er heller ikke  
bygget med tanke på funksjon under  

en pandemi, og spesielt er det vanskelig 
å skille «rene» områder fra smittefarlige 
områder. Norge må derfor slutte å 
bygge for små sykehus som gjør det 
vanskelig å omdisponere. Befolkningen 
blir i tillegg eldre og følgelig øker be-
hovet for helsetjenester. Samtidig 
 bygges nye sykehus med for få senge-
plasser, færre rom og lavere kapasitet. 
Ahus, Sykehuset Østfold Kalnes og 
Kirkenes sykehus, var alle for små 
allerede ved innflytting. 

Nye sykehusbygg må ikke planlegges 
med krav om mer effektivisering, men 
bygges med kapasitet som tilfreds-
stiller befolkningens behov. En rekke 
sykehus over hele landet er nå enten 
under bygging eller planlegging. Alt 
tyder dessverre på at de samme feilene 
begås igjen.

Webinaret var delt i tre: 
Hvordan påvirke og når, erfaringer fra 
byggeprosjekt, og felles utfordringer og 
læringspunkter. Hanne Gillebo-Blom, 
forhandlingssjef og advokat i Lege-
foreningen startet med å gi tilhørerne 
innsikt i regelverket knyttet til med-
virkning og kjennetegn ved bygge-
prosjekter i sykehus. Hun ble etterfulgt 

En ny vår for 
sykehusbygging i Norge

Rett før påske arrangerte Overlegeforeningen webinar om sykehusbygging 
i Norge. Formålet var kunnskapsformidling og erfaringsdeling knyttet til  
medvirkning og involvering av tillitsvalgte og ansatte i byggeprosesser. 

›› Av Tor Martin Nilsen, 
kommunikasjonsrådgiver i Overlegeforeningen

           «Både Overlegeforeningen og Legeforeningen 
 mener at Norge må revurdere hvordan vi bygger  
          sykehus i fremtiden, med tanke på beredskap  
                       og intensivkapasitet» 
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av Marte Lauvsnes, avdelingssjef  
for rådgivingsavdelingen i Sykehus-
bygg HF som snakket om gode 
 prosesser og involvering og med-
virkning i planlegging og bygging  
av nye sykehus.

– Hvorfor medvirkning og invol-
vering? Jo, det handler om å få innspill 
til funksjonalitet og bruksrelaterte 
kvaliteter i et bygg. Det er også viktig  
å ivareta de ansattes rettigheter og 
plikter til medvirkning og at de får  
den informasjonen de har krav på.  
Vi er også opptatt av brukerperspek-
tivet, altså at pasienter og pårørendes 
 stemmer blir hørt under planlegging 

og bygging. Når det kommer så langt  
at man lander på ulike løsninger, så 
 handler det om kunnskap, forankring 
og eierskap, sa Marte Lauvsnes. 

Etter Lauvsnes var det tid for 
 erfar inger fra pågående bygge-
prosjekter og nylig ferdigstilte sykehus. 
Foretaks tillitsvagt Britt Fritzman for-
talte først om Sykehuset Østfold Kalnes 
som hadde korridorpasienter fra 
 åpningsdagen og har slitt med dette 
siden. Harald Bergan ga innsikt i 
bygge prosessen rundt Drammen 
 sykehus Vestre Viken som planlegges 
ferdigstilt i 2024. Ingvild Agledahl  
og Marit  Vidringstad fortalte om 

 Hammerfest sykehus som skal  
være klart for innflytting i 2025. 

Webinaret ble avsluttet med en 
fruktbar diskusjon der engasjerte 
 tilhørere bidro med et stort antall 
spørsmål og synspunkter. 

Gikk du glipp av webinaret eller 
ønsker å vite mer om hva som ble 
 presentert? Du finner hele opptaket  
på Overlegeforeningens Facebook- 
side. •
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   Av Ståle Clementsen, styremedlem Of og  FTV Ahus››

Hvordan har man så klart å håndtere de 
10 årene som har gått siden åpningen? 
Og hva må og skal skje videre? Hva 
bør og kan man lære av historien om 
Ahus?
Fase 2, et siste sengebygg, ble sluttført 
2011. Datidens helseledere mente det 
var viktig å utnytte kapasiteten fullt ut. 
Det ble bestemt at befolkningen i Alna 
bydel og Follo skulle overflyttes til 
Ahus noe som utgjorde en økning av 
opptaksområde på 160,000 mennesker. 
Aker ble lagt ned, i hvert fall som 
akuttsykehus. 

Bydelene Stovner og Grorud ble 
formelt overført til Ahus allerede i 
2004, mens planen var at Alna bydel 
skulle følge etter når fase to av det nye 
sykehuset stod ferdig. Follo var aldri 
ment å skulle følge etter. Imidlertid ble 
det klart mens bygging pågikk at Ahus 
ikke klarte de økonomiske innsparin-
gene som var nødvendige. Finansier-
ingsmodellen ved bygging av nye syke-
hus er også problematisk. Ved å bygge 
nytt pådrar man seg store økonomiske 
forpliktelser, siden sykehusets lån og 
avdrag må betales over driftsbudsjett. 

Tiden frem mot 2011 og ferdigstillelse 
var preget av mange skjær i sjøen. De 
fantastiske tekniske løsningene, designet 
og arbeidsflyten gjennom sykehuset 
som skulle effektivisere driften og gi 
store innsparinger uteble. Tvert imot, 
mange av de tekniske løsningene viste 

seg å gi mareritt, heller enn vidløftige 
drømmer. Nå, tretten år etter åpning  
er fortsatt ikke «pilletrillemaskinen»  
i bruk. Denne skulle revolusjonere 
medikamenthåndteringen og gjøre 
lokale medisinrom overflødige. Utallige 
ombygginger senere har sengepostene 
nå lokale medisinrom.  Sykepleiere 
henter ikke medisiner fra apoteket i 
bæreposer lenger. 

Helse Øst hadde gitt lovnader om å 
dekke større deler av kostnadene til 
byggingen av sykehuset. Økonomien 
var imidlertid trang i det regionale 
helseforetaket og ved endring i inn-
tektsmodellen, ble denne delen mye 
mindre.

Med økte lånekostnader så man 
raskt at det ikke ville være mulig å få 
endene til å møtes når det nye syke-
huset skulle stå ferdig. I det nydannede 
Helse Sør-Øst fant man løsningen; i 
simuleringsforsøk gikk økonomien i 
balanse hvis opptaksområdet ble økt 
betydelig. Men dette forutsatte en helt 
annen effektivitet i driften enn det som 
lå til grunn i de opprinnelige planene. 
Med en rekke alt for optimistiske pre-
misser, gikk regnestykket opp.

Ansatte og tillitsvalgte ga klar be-
skjed om at dette ikke var en god ide, 
men mange ledere og direktører var  
i media og beroliget. 

«Dette skal gå bra. Helseforetakene 
er godt forberedt og samarbeider nært 

DEL 2Historien om
AHUS- del 2
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Innflytting og barnesykdommer 
i nytt sykehus

Tidligere på Ahus:
I 1946 overtok Akershus fylke et 
sykehus som svenske røde kors 
hadde drevet på Midtstuen i Oslo.  
Det første fylkessykehuset i Akers-
hus var derfor plassert ved Holmen- 
kollen. En sykehuskomité bestående 
av fire leger, tre lokalpolitikere, en 
arkitekt og en sykepleier bestemte 
så at det nye sykehuset skulle bygges 
på Nordby gård utenfor Lillestrøm, 
og Sentralsykehuset i Akershus ble 
åpnet av Kong Olav 15. Mai 1961. 
Det bestod av 600 senger og skulle 
dekke behovet til 140,000 menn-
esker. Grunnet plassmangel ble  
det gradvis bygget ut, og så endelig 
erstattet av Nye Ahus som stod 
ferdig i 2008, høytidelig åpnet av 
Kong Harald. Dette sykehuset 
skulle dekke en befolkning på 
340,000 med sine 700 senger. 

Ahus ble dimensjonert for 
45,900 inneliggende pasienter og 
190,000 liggedøgn, 172,000 polikli-
niske konsultasjoner og 110,000  
billeddiagnostiske undersøkelser i 
2015. Ahus ble også bygget som et 
sykehus hvor det ikke skulle fore-
komme korridorpasienter, korri-
dorer og sengerom er dimensjo-
nert med dette bakteppet. I topp- 
året 2011 etter overtagelsen av opp - 
taksområdet fra Aker hadde Nye 
Ahus 8000 overnattinger på korridor. 

Se ellers del 1 for ytterligere 
detaljer.
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og godt om endringene som nå gjennom - 
føres i hovedstadsområdet.» Bente 
Mikkelsen, adm dir i Helse Sør-Øst til 
Aftenposten 3. januar 2011. 

Direktøren som var til stede ved 
bygging og åpning i 2008, Erik Normann, 
måtte gå i 2009 etter mange og lange 
konflikter internt. 

Ny direktør var ansatt og klar, gledet 
seg til å ønske alle pasientene velkom-
men, uten bekymring. Hulda Gunn-
laugsdottir hadde som sin forgjenger 
bakgrunn fra Aker sykehus. Gunnlaugs- 
dottir sa opp som administrerende 
direktør på Aker i 2008, for så å ta over 
på Ahus i oktober 2010. På det tids-
punktet manglet Ahus mange overleger, 
spesialsykepleiere og annet helseper-
sonell. Året som fulgte er et av de 
 tøffeste i sykehusets historie, med 
8000 overnattinger på korridor. Syke-
huset var beregnet til å kunne huse et 
opptaksområde på 340,000 mennesker 
i 2015.  I januar 2011 hadde 470,000 
mennesker Ahus som lokalsykehus. 

Det må nevnes i koronatider at i 
januar 2011 manglet sykehuset 30 
 intensivsykepleiere. Disse stillingene 
hadde vist seg så vanskelige å fylle at 
Ahus skulle iverksette egen videreut-
danning for intensivsykepleiere. Imid-
lertid klarte man aldri helt å fylle disse 
stillingene, videreutdanningen var for 
spinkel og spesialsykepleierne dro 
videre etter endt spesialisering. 

Utviklingen på dette flotte nye syke-
huset var et trist kapittel de første 
årene etter åpning. Ansatte hadde 
jobbet på spreng for å gi et best mulig 
tilbud til de mange syke, men uansett 
hvor mye det ble løpt, uansett hvor 
mye overtid man jobbet eller hvor 
mange ekstravakter ansatte påtok seg, 
så holdt det ikke. Sykehuset ble i 
 perioder oversvømmet av pasienter,  
og det hopet seg opp.

I september 2012 gikk nestleder i 
styret på Ahus, Leiv Frode Onarheim 
av i det som må kalles protest og 
 beklaget til pasientene og ansatte. 

Peder Olsen, som var styreleder på 
Ahus fra 2006, måtte gå fra stillingen  
i månedsskiftet september/oktober 
2012. Daværende helseminister Jonas 
Gahr Støre mislikte sammenblandingen 
av at han var ansatt i Helse Sør-Øst 
samtidig som han var styreleder i 3 
helseforetak, deriblant Ahus. 

En måned senere, i oktober 2012 ble 
administrerende direktør for Helse 
Sør-Øst Bente Mikkelsen presset til å 
gå av, på grunn av Osloprosessen og 
situasjonen ved Ahus. 

Hun ble etterfulgt av ny administrer-
ende direktør i Helse Sør-Øst, Peder 
Olsen. I 2014 kastet Helse Sør-Øst og 
Peder Olsen hele styret på Ahus, da de 
ikke hadde tillit til dem lenger. 

Vinteren 2012/2013 nådde kapasitets - 
problemene nye høyder, og ortopedisk 
klinikk hadde på et tidspunkt 75 fast-
ende akuttpasienter i kø til operasjon. 
Køene ga dyr og dårlig drift, og et dår-
ligere tilbud til pasientene. Finansier-
ingsmodellen er også slik at jo flere 
akuttpasienter som ble operert mens 
ventelistepasienter ble utsatt, jo større 
underskudd fikk sykehuset. Det var en 
evigvarende ond sirkel.

Både ledelse og ansatte ved sykehuset 
hadde lenge stått skulder ved skulder 
for å få dette til. Bare man kom over 
innkjøringsfasen ville alt bli bra. Men 
pasientene fortsatte å strømme på, og 
ansatte slet seg ut. Det var en kronisk 

situasjon med overbelegg. Sykefravær, 
sviktende rekruttering og oppsigelser 
fulgte i kjølvannet. Utstrakt bruk av 
innleie tappet sykehuset for siste rest 
av økonomisk handlekraft.

I den situasjonen valgte administrer-
ende direktør en ganske desperat løsning 
på problemet; innføring av nye og hard - 
ere turnuser for sykepleierne. Alle hennes 
forsøk på å formidle alvoret i situasjonen 
til det regionale helseforetaket hadde 
falt for døve ører. Direktøren var allerede 
da i realiteten satt under administrasjon 
gjennom ukentlige møter med departe-
mentet. Her måtte alle økonomiske 
disposisjoner godkjennes. Den følgende 
konflikten med sykehusets største 
arbeidstakergruppe ble veldig belast-
ende. Det var intensivsykepleiere som 
var bakgrunnen for denne konflikten, 
og følgene av denne har fulgt syke-
huset hele veien inn i pandemien. 

November 2013 markerte slutten  
for Hulda Gunnlaugsdottirs virke på 
Ahus, hun ble avsatt av styret. 

De ansatte som har vært med på 
reisen fra gammelt til nytt sykehus  
har merket store endringer på veien. 
Endringene er mange, og ikke alle er 
naturligvis av det negative slaget. Tiden 
frem mot starten på koronapandemien 
har vært broket og preget av opp- og 
nedturer. Dette vil bli dekket i del 4, 
etter del 3 som vil omhandle pandemien. 
Følg med videre!  •
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Hvorfor vil du bli  
president i Legeforeningen?
Det å ønske å stille som 
presidentkandidat til Lege-
foreningen har for min del 
utviklet seg det siste året. Vi 
har vært i en krevende situa-
sjon gjennom pandemien og 
det vil fortsatt være mange 
utfordringer fremover. Vi er 
ikke ferdige med pandemien. 
Jeg tror at jeg med min erfar - 
ing kan bidra til at vi fort-
setter å sette viktige helse-
politiske saker på dagsorde-
nen og at vi kan bidra til å få 
enda større gjennomslag for 
vår politikk. Vi trenger et 
varig løft i helsetjenesten 
med fokus på fag, kompe-
tanse og arbeidstid for leger.

  
Hva ønsker du  
å oppnå som president? 
Jeg ønsker å bidra til at vi 
redder fastlegeordningen 
med både næringsdrift og 
faste ALIS stillinger. 

Handlingsplanen til regje-
ringen er basert på vår poli-
tikk, men vi trenger en riktig 
finansiering for å sikre en 
offentlig tjeneste som be-
folkningen er så godt 
 fornøyd med.

Nye sykehus bygges for 
små til det de skal romme  
og det er ikke lønnsomt for 
samfunnet. Det er drift som 
er dyrt og det er derfor 
 utrolig viktig at vi bygger 
slik at driften er hensikts-

messig. Trange bygg gir ikke 
rom for hensiktsmessig drift 
og ved å investere noe mer i 
bygg vil vi spare det raskt 
inn på drift. 

Vi må få mer fokus på 
kompetanse og at gode 
 medisinsk faglige beslut-
ninger blir sett på som gode 
økonomiske beslutninger. 
Leger som går inn i viktige 
lederroller må få enda bedre 
støtte til å kunne stå i be-
slutninger som muligens 
koster noe mer med en gang, 
men som på sikt er lønn-

sømme både faglig og øko-
nomisk.

 
Hvilke endringer ønsker  
du å innføre som president?
Det er landsstyret som peker 
ut retningen på politikken  
til Legeforeningen og lands-
styret har bedt oss om å se 
på kontingentfordelingen og 
organiseringen av foreningen. 
Grunnet korona har dette 
arbeidet akkurat startet.  
Det kommer til å bli viktig å 
gjennomføre arbeidet på en 
ordentlig og grundig måte i 

kommende periode slik at 
landsstyret kan ta en god 
beslutning om videre 
 organisering.

Vi må også dreie fokuset 
over på sammenhengen 
mellom primær- og spesia-
listhelsetjenesten, og hvor 
avhengige vi er av et godt 
samspill disse imellom. 
Faller fastlegeordningen blir 
det flere henvisninger og 
ventetiden på sykehusene 
lenger. Bygges sykehusene 
for små får kommunene og 
fastlegene for syke pasienter, 
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Presidentkandidat

Anne-Karin Rime
Intervjuet av Arne 

Laudal Refsum, 
redaksjonskomitéen, 

via e-post
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og det blir vanskeligere  
å få lagt pasienten inn på 
sykehus.

I Legebarometeret som 
nylig er lansert, svarer 85% 
av sykehusene at det er ut-
fordrende å få tak i psykiate-
re og vi mangler like mange 
psykiatere som fastleger.  
Det er det viktig å ta tak i. 

 
Kan du nevne en episode som 
har vært definerende i ditt 
yrke som lege? 
Det er vanskelig å trekke 
frem en episode, men når jeg 

startet på anestesi etter å 
være nesten ferdig indre-
medisiner følte jeg etter to 
dager at jeg var kommet på 
riktig hylle. Som anestesilege 
gjør man seg ferdig med en 
narkose, innleggelse av ulike 
katerere etc, du kan ikke gå i 
fra midt i en prosedyre. På 
medisin opplevde jeg at det 
var mye fokus på å få skrevet 
ut pasienten nesten uansett 
hvor syke de var, bare vi fikk 
plass til en ny inn. Det ble 
kombinasjonen indremedisin 
og anestesi som førte til at 

jeg etterutdannet meg til 
intensivmedisiner ( SSAI; 
EDIC) og jeg trives godt med 
det teamarbeidet det er å 
jobbe på en intensivavdeling.

 
Hvilke egenskaper tar du 
med deg som vil være særlig 
viktige som president? 
Det er alltid utfordrende og 
peke på egne egenskaper, 
men jeg tror jeg er god til å 
være samlende og finne 
gode diplomatiske løsninger 
når vi trenger konsensuser. 
Jeg er ikke redd for å si ifra 
eller spørre når det er saker 
jeg ikke forstår og jeg liker 
diskusjoner hvor man får 
tilført nye perspektiver.

Har du noen forbilder?  
Faglig? Tillitsvalgtmessig?  
I samfunnet ellers?
Thorvald Stoltenberg var en 
klok mann som likte å møte 
og snakke med folk. Jeg har 
beundret han for setningen 
«Et godt kompromiss er ikke 
å forakte». Jeg tror vi kommer 
lengst med dialog og kompe-
tanse, selv om det noen 
ganger tar tid. Legger man 
seg i hver sin skyttergrav og 
ikke snakker sammen tar det 
enda lenger tid. Vi er mange 
som skal bli enige i et demo-
krati som Norge.

Faglig sett er jeg imponert 
over de legene som klarer å 
se hele pasienten og som tør 
å ta beslutninger sammen 
med pasienten, spesielt når 
det gjelder den siste fasen av 
livet. Vi må bli flinkere som 
kolleger til å snakke om 
døden. Mitt forbilde der er 
min gamle sjef, Gerhard 
Knudsen, som alltid sa hvor 
viktig det var å bruke ordet 
dø og ikke bruke omformu-
leringer som både pasient og 
pårørende kunne misforstå. 

Hva var avgjørende for at du 
valgte å bli tillitsvalgt? 

At Sykehuset Kalnes ble 
bygd for lite og at det ble 
fremstilt som om det kom  
til å bli suverent. Jeg var 
seksjonsoverlege på inten-
sivavdelingen og vi ble ikke 
hørt i «linjeveien». Da var vi 
tre stykker som stilte og ble 
valgt inn i  FTV-rollen og 
hvor fokuset var å hindre at 
andre sykehus ble bygd etter 
samme forutsetninger som 
Kalnes.

 
Du er leder av Overlegefore-
ningen, har sittet i sentral-
styret i fire år og er visepresi-
dent. Hvilke saker har 
Legeforeningen lykkes med  
i denne perioden?
Vi har lykkes med å få til en 
handlingsplan basert på vår 
politikk når det gjelder fast-
legeordningen. Vi har lykkes 
med å få fokuset på IKT 
samhandling og Akson og 
har nå klart å endre hele 
prosjektet. Det er slått fast 
at nye sykehus bygges for 
små og at finansieringsord-
ningen bør endres.

Vi har fått på plass 138 nye 
LIS 1 stillinger, en ny lønns-
stige for LIS og ikke minst  
at overlegene nå har krav  
på 10 dager i året til kurs/
kongresser. Vi fremforhand-
let også en «koronaavtale» 
heldigitalt for sykehuslege-
ne og egne «koronatakster» 
for fastlegene og avtale-
spesialistene.

  
Hva har Legeforeningen  
ikke lykkes med?
Høie gikk til valg med å skulle 
skrote foretaksmodellen og 
har ikke innfridd det. Vi 
jobber fortsatt med å påvirke 
politikerne med å finne en 
annen modell enn foretaks-
modellen og den jobben er 
ikke ferdig. Det er imidlertid 
lys i tunnelen om det skulle 
bli et regjeringsskifte til 
 høsten. •

ANNE-KARIN RIME
52 år
 
Utdanning
1996 Embetseksamen, Universitetet i Oslo
2007 Spesialist i indremedisin
2009 Spesialist i anestesiologi
2010-2013 SSAI Intensivmedisin
2013 European Diploma in Intensive Care Medicine (EDIC)
2018 Master i Ledelse fra UiO
 
Yrkeserfaring
1997-1998 Turnuslege i sykehus,  Mosjøen sykehus
1998-1998 Turnuslege i distrikt, Vefsn legesenter
2000-2006 Ass.lege, Medisinsk avdeling Fredrikstad sykehus
2004-2007 Ass.lege, Anestesiavdelingen Fredrikstad sykehus
2007-2008 Ass-lege, Anestesiavdelingen, Rikshospitalet
2008-2014  Overlege, Anestesiavdelingen Sykehuset Østfold, 

Fredrikstad 
Hospitering på Mayoklinikken, 
Rochester feb-april 2013

2014-2018  Seksjonsoverlege, Intensivavdelingen  
Sykehuset Østfold

 
Verv i Den norske legeforening
2000-2006 Tillitsvalgt, Medisinsk avdeling Sykehuset Østfold
2001-2004 Hovedtillitsvalgt, Sykehuset Østfold
2002-2004 Foretakstillitsvalgt, Sykehuset Østfold
2002-2003 Yngre legers forening, landsrådsrepresentant
2002-2003 Landsstyret Dnlf, medlem
2002-2003 Yngre legers forening, styremedlem
2004-2005 Yngre legers forening, styremedlem
2004-2005 Landsstyret Dnlf, medlem
2005-2008 Kvalitetssikringsfond III, varamedlem fondsutvalget
2015-2019 Foretakstillitsvalgt, Sykehuset Østfold
2015-2019  Overlegeforeningen styremedlem Of
2017-2019  Sentralstyremedlem Dnlf
2017-2021    Sykehuset Østfold, styremedlem
2019-2021 Overlegeforeningen, leder
2019-2021 Visepresident, Dnlf 
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Hvorfor vil du bli  
president i Legeforeningen?
Presidentvervet i Den norske 
Legeforening representerer 
ein moglegheit til å skape 
den framtida ein sjølv 
 ynskjer å vere lege i. Eg har 
vore aktiv i Legeforeningen 
som student og som tillits-
valgt på mine arbeidsplassar. 
Etter eitt år med pandemi, 
har me sett korleis endring 
kan skje raskt viss me verke-
leg samlar troppane og vågar 
å endre oss. Eg meiner at 
Legeforeningen må legge 
om strategien rundt vårt 
arbeid og eg ynskjer å bidra 
til dette. 

 
Hva ønsker du  
å oppnå som president?
Eg ynskjer at me kjem dit at 
alle medlemmer betalar sin 
medlemskontigent med 
stoltheit.

 Livet som lege i klinikken 
er tøft, både for dei som har 
jobba i mange år og dei som 
er ferske. Vilkåra våre er satt 
under press, der me blir i 
stadig større grad behandla 
som ein produksjonsarbeider 
og ikkje som ein kunnskaps-
arbeider. Målet mitt i Lege-
foreningen er å skape betre 
vilkår for medisinen som fag 
og framtidas legar. 

 
Hvilke endringer ønsker du å 
innføre som president? I poli - 
tikken og evt i sekretariatet?

Legeforeningen er til for 
medlemmane, både som 
arbeidstakar og fagperson. 
Me må involvere medlem-
mane på måtar tilpassa 
dagens realiteter. Ved at 
Legeforeningen blir meir 
synleg eksternt, vil det lette 
kommunikasjonen internt. 
Eg ynskjer at me skal fort-
sette å drive påvirknings-
arbeid gjennom direkte 
kontakt med relevante 
 aktørar slik det gjerast i dag. 
Men eg meiner me også må 
få ei meir synleg stemme i 

det offentlege rom for å gje 
legestanden ein identitet 
blant folk flest som me kan 
spele på når me treng den. 
Me må erkjenne at medie-
bildet har endra seg og at me 
må endre oss med tida. Ved 
å fornye vår framtoning,  
vil me også skape eit godt 
rekrutteringsgrunnlag for 
framtidige tillitsvalgte - 
 berebjelken i fagforeinings-
delen av Legeforeningen. 

 Av eigen erfaring veit eg 
at me må endre måten me 
støttar opp under dei tillits-

valgte når dei står i krevjande 
situasjonar. Me må gi Jus og 
Arbeidsliv-avdelinga spele-
rom til å utforske, og ikkje 
minst utfordre, moglegheit-
ene me har når me er så 
heldig å kunne representere 
den norske legestanden.  
Me må sjå løysingar i jussen,  
og ikkje berre hinder. 

 Samstundes som eg ser 
mange moglegheiter for 
Legeforeningen, tek eg  
også med meg ei sak som 
bekymrar meg. I 2017, 2018 
og 2019* blei det vedteke 
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Presidentkandidat

Bjørg Bakke
Intervjuet av Arne 

Laudal Refsum, 
redaksjonskomitéen, 

via e-post
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driftsbudsjett på minus 31 
millionar, minus 33 millionar 
og minus 39 millionar kroner. 
Legeforeningen sitt drifts-
underskot blir i dag dekt inn 
av kapitalinntekter frå tid-
legare investeringar. Sjølv 
om kapitalinntektene er 
tilstrekkelege i dag, er me 
sårbare for endring i med-
lemsmasse, fallande tilskot 
frå staten, fallande reklame-
inntekter frå Tidsskriftet,  
og me er i ein utsett posisjon 
mot finansmarknadane. 
Med utgifter på omlag 450 
millionar og få moglegheiter 
til å auke inntektene, frem-
står Legeforeningen sin 
økonomi dårleg rusta for 
framtiden. Me har eit langt 
yrkesliv foran oss og me er 
heilt avhengige av å ha ei 
sterk Legeforeningen i 
 ryggen – med ein berekraftig 
økonomi.

* Eg har ikkje tilgang på 
budsjett og rekneskap for 
2020. 

 Kan du nevne en episode  
som har vært definerende  
i ditt yrke  som lege?
Som fastlege i Finnmark 
kjem ein veldig tett på folk. 
Å oppleve korleis pasientane 
opnar seg opp om sitt innerste 
indre liv og let meg ta del i 
dette, er noko eg kjenner 
takksamheit over kvar dag. 
Den innsikten om samfunnet 
me lev i som me får som 
legar påverkar meg kvar 
einaste dag.

Hvilke egenskaper tar du 
med deg som vil være særlig 
viktige som president?
Me har alle gjort erfaringar 
som er definerande for kva 
eigenskapar ein utviklar og 
tek med seg vidare. Som 
tenåring blei eg henta i luft-
ambulanse frå brygga i 
heimbygda mi. Saman med 
meg i helikopteret sat min 
far og såg med bekymring på 
ein monitor som viste ein 
livstrugande hjerterytme-

forstyrrelse. Moderne medi-
sin gjer at eg lev eit godt og 
innhaldsrikt liv, men eit 
veldig annleis eit enn det 
Bjørg 16 år såg for seg. 

 Å leve med kronisk sjuk-
dom og dei livsendringane 
det medfører, har gjort at  
eg har blitt proaktiv på ein 
annan måte fordi ein har  
fått den harde konfronta-
sjonen med tidsperspek -
tivet som heiter livet. Det 
har gjort meg bevisst over 
resultata ein oppnår - eller 
ikkje  oppnår - med den tida 
ein har og det ein trur på. 
Det perspektivet ynskjer  
eg å ta med inn i Lege-
foreningen.

 
Har du noen forbilder?
Katalin Karikó er ein av 
pionerane bak teknologien 
som brukast i koronavaksiner. 
Ho har brukt livet sitt på å 
jobbe for det ho trur på, 
tross stor motstand frå det 
etablerte fordi ho ikkje hadde 
rett bakgrunn. Eg blir inspi-
rert av folk som tenker med 
ein langsiktig strategi for 
korleis dei skal skape ei 
betre framtid.

 
Du har tidligere vært leder 
for medisinstudentene. Hva 
var avgjørende for at du 
valgte å bli tillitsvalgt?
Som ny student i Bergen 
møtte eg ei engasjert tillits-
valgt som promoterte gleden 
av å engasjere seg, bidra til 
forbetring og moglegheitene 
som ligg å delta i noko større. 
Nokon av mine beste minner 
og dei gongene eg har vore 
mest stolt av å vere lege 
(student), er frå tida i Norsk 
Medisinstudentforening. Eg 
vil at fleire legar skal enga-
sjere seg og få dei samme 
positive opplevingane i 
 Legeforeningen. Og for at 
det skal skje må me saman 
skape fremtidas legeforening.

Du har kritisert Legeforen-
ingen for å være passive og 
omtalt foreningen som en 
spydspiss som blir liggende i 
skuffen. Hva er det Legeforen - 
ingen ikke har lykkes med?
Eg meiner legestanden er 
spydspissen i det norsk 
helsevesen. I eit pandemiår 
der beredskap, kapasitet, 
intensivmedisin og vaksiner 
har blitt daglegtale for heile 
befolkninga, er det naturleg 
å forvente at vår organisasjon 
skulle stå på barrikadane for 
at min sikkerhet som lege 
blei ivaretatt. Då arbeids-
givar ikkje valde å prioritere 
vår sikkerhet, skulle felles-
skapet vårt i Legeforeningen 
vere vår trygge havn. 

 Me har apparatet, og me 
har 37 660 medlemmar, der 
dei fleste sit i samfunnskrit-
iske nøkkelposisjonar rundt 
om i heile landet. Eg meiner 
me kan oppnå meir, med dei 
ressursane me har. 

 
Hva er det Legeforeningen 
har lykkes med de siste årene?
Den fagmedisinske aksen i 
Legeforeningen får kontinu-
erlege gjennomslag og er 
premissleverandørar innan-
for sine fagfelt. Dei bidreg til 
at norsk helsevesen er effek-
tive og samtidig gjev be-
handling av høg kvalitet. 
Døme på dette er arbeidet 
med SKIL. I fagforeinings-
delen har arbeidet rundt ei 
auke av LIS1-stillingar vore 
ein milepæl og er forhåpent-
legvis byrjinga på ei meir 
samanhengande spesiali-
sering for unge legar.  •

BJØRG BAKKE
32 år

Utdanning 
Cand.med og bachelorgrad i samanliknande politikk,  
Universitetet i Bergen 
Studerar til bachelorgrad i Økonomi og administrasjon,  
BI Oslo

Yrkeserfaring
Tidlegare arbeidserfaring frå indremedisinsk avdeling på  
Ahus og kirurgisk avdeling ved Arendal sjukehus. Jobbar  
som fastlege i Lakselv, Finnmark. Erfaring frå den norske 
FN-delegasjonen i New York og som journalist i VG.  
Fulbright summer scholarship. 

Verv i Den norske legeforening
 Tidlegare leiar av Norsk Medisinstudentforening,  
styremedlem Hordaland Legeforening, sittet i Turnusutvalget  
og Internasjonalt utvalg i Legeforeningen, lokalt tillitsvalgt  
i Arendal og Lakselv. Erfaring frå studentpolitikken ved  
Universitetet i Bergen. 
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Geir Arne Sunde
Jeg er anestesilege, og har tidligere 
arbeidet på Sørlandet Sykehus i 
Arendal, men de siste 18 år har jeg 
vært på Haukeland Universitets-
sjukehus i Bergen. Til daglig jobber 
jeg innen akuttmedisin, og trives 
også med forskning ved siden av 
tillitsvalgtarbeidet. 

Som tillitsvalgt har jeg vært engasjert på de fleste nivå 
fra avdelingstillitsvalgt til foretakstillitsvalgt for Ylf og Of. 
Siden 2015 har jeg vært foretakstillitsvalgt på Haukeland 
og ansatt-representant i styret i Helse-Bergen. De siste  
4 årene har jeg hatt gleden av å sitte i Of styret, og har fått 
fornyet tillit av landsrådet for kommende periode og gleder 
meg til det arbeidet videre. 

Jeg har også sittet i sentralstyret i inneværende periode, 
og det har vært lærerikt å se hvordan hoved-foreningen 
jobber for å være en samlet forening for alle leger i Norge. 
Jeg er imponert over det arbeidet som Legeforeningens 
tillitsvalgte og sekretariat driver hver dag for å fremme 
legenes interesser, som inkluderer alt fra kommunika-
sjonsarbeid, påvirkningsarbeid ovenfor regjeringen, for-
handlinger med arbeidsgivere, til juridisk bistand til 
 medlemmene. 

Det viktigste vi må jobbe for fremover er å løfte frem 
flere sykehussaker som vi er opptatt av. Gode sykehusbygg 
for sykehusleger. Tillitsvalgtsatsing. Samarbeid mellom 
Ylf og Of. Trivsel på jobb. Seniorpolitikk. Positiv utvikling 
av tariffavtalene. Og selvfølgelig gode lønns og arbeids-
betingelser for sykehusleger er alle viktige saker. 

Ståle Clementsen
Jeg startet turnustjenesten i 2004 
og har siden gått gradene og full- 
ført spesialiteten i ortopedisk kirurgi 
på Akershus universitetssykehus. 
Jeg er nå overlege ved ortopedisk 
 klinikk. For tiden driver jeg et 
 innovasjonsprosjekt som skal gjøre 
enkle undervisningsvideoer lett 
tilgjengelig for Lis og annet helsepersonell. Det er 
 spennende og utfordrende på en gang.

Tillitsvalgtrollen kom som for de fleste andre fordi jeg 
begynte å involvere meg i hvordan ting ble organisert og 
håndtert i en presset situasjon. Jeg har vært lokal tillits-
valgt siden åpningen av nye Ahus i 2008. Etter å ha vært 
FTV for Ylf sitter jeg nå som FTV for Of

Jeg er nylig gjenvalgt som styremedlem i Overlege-
foreningen, har sittet fire år som styremedlem i Akershus 
legeforening og sitter som ansattrepresentant i styret for 
Ahus HF.

Vi må nå som forening være enda tydeligere enn tidligere 
på vår rolle som premissleverandør av faglighet i sykehus 
og primærhelsetjeneste. Denne posisjonen er truet, og vi 
må selv stake ut kursen fremover. Ingen andre bør eller 
skal ha ansvaret for faglig retning og utvikling enn de som 
står i det hver dag. Det samme gjelder samarbeid. Vi må 
som én samlet forening selv stå i front og legge premissene 
på hvordan vi best kan samarbeide til våre medlemmers 
og pasientenes beste. 

Ofs kandidater til nytt sentralstyre 
for perioden 1.9.2021 – 31.8.2023

Styret har foreslått overfor valgkomitéen i Dnlf følgende kandidater til nytt sentralstyre: 

Anne-Karin Rime, gjenvalgt leder i Of, foreslås som president i Dnlf. 
Geir Arne Sunde, gjenvalgt nestleder i Of, foreslås som sentralstyremedlem i Dnlf.
Ståle Clementsen, gjenvalgt styremedlem i Of, foreslås som sentralstyremedlem i Dnlf. 
Lindy Jarosch-von Schweder, gjenvalgt styremedlem i Of, foreslås som varamedlem til sentralstyret i Dnlf. 

OVERLEGEN 2-202152
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Lindy Jarosch-von 
Schweder
Jeg startet lege-livet ved Ålesund 
sentralsjukehus og fullførte 
 spesialiseringen i psykiatri ved  
St. Olavs universitetssykehus hvor 
jeg har vært siden 2004. Jeg har 
en doktorgrad ved NTNU takket 
være muligheten for fordypningsstilling. For tiden er jeg 
frikjøpt som konserntillitsvalgt for Akademikerne i Helse 
Midt-Norge RHF. Min tillitsvalgtkarriere startet som 
ANSA-leder i Hannover i 1996 og jeg har vært både 
plass- og foretakstillitsvalgt for Ylf og Of. Siden 2015  
har jeg vært leder av Sør-Trøndelag legeforening. De 
siste to årene har jeg også fått gleden av sitte i Overlege-
foreningens styre og er nylig blitt gjenvalgt der.

Jeg ønsker at vi styrker samholdet mellom kolleger på 
tvers av alle deler av helsetjenesten (mellom by og land, 
fastleger og sykehusleger, offentlig og privat). Jeg er 
opptatt av vi skal gis mulighet for kontinuerlig læring 
gjennom hele livet, men hører at kompetansehevning, 
forskning og innovasjon må vike for drifts- og økonomi-
hensyn. Dette sammen med økt arbeidspress og mindre 
autonomi kan hindre god rekruttering som er et kjent 
problem. Utviklende arbeidsmiljø og godt samarbeids-
klima i alle ledd styrker kvalitet og pasientsikkerhet  
og bidrar til mer bærekraftig helsetjeneste som også 
gagner kommende generasjoner. 

« Haukugla»

Bomber og munnbind
22. juli 2011 ligger som en verkebyll over den 
norske politiske diskusjonen. Fortsatt. Det åpne, 
tillitsbaserte Norge hadde vist frem en sårbarhet 
for mennesker med onde hensikter. Svaret skulle, 
i følge Jens Stoltenberg være mer åpenhet og mer 
demokrati. Vi var alle stolte over Rosetogene, og 
at vi valgte å gjennomføre en god rettsak, uten 
rop om hevn.

Regjeringskvartalet i Oslo har vært avsperret i 
snart 10 år, og rundt om i Oslo er det kommet opp 
stygge betongblokker rundt alle de midlertidige 
departementskontorene. Etter lang tids utredning 
er politiets beredskapssenter under bygging, og 
den såkalte objektsikringen av viktige politi- og 
militær- installasjoner er i gang. Regjeringen fikk 
sterk kritikk av både Riksrevisjon og Stortinget 
for tregheten her. 

Men førte dette fokuset fra maktapparatet i 
Norge til at de glemte oss? Vi sto i pandemiens 
begynnelse uten smittevernutstyr. Vi kunne få 
utlevert ett munnbind og en smittefrakk som 
skulle brukes hele økten på poliklinikken. 
 Pasientene ble redde, og Kreftforeningen  
frykter at mange får (for) sene diagnoser. 

Var det lettvinte politiske kjøret fra opposisjonen 
for å skåre noen billige retoriske poeng riktig 
prioritering, eller skulle også disse politiske 
 partiene ha lest DSB-rapportene som varslet  
en mulig pandemi?



#  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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ukentlig GLP-1-analog1

Ozempic® (semaglutid) –

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*

•  har vist reduksjon i alvorlige kardiovaskulære 
hendelser3**

Reduksjon i alvorlige  
kardiovaskulære  

hendelser3**

26% RRR##

Større 
HbA1c-reduksjon3*†

13-20 mmol/mol 
(1,2-1,8%)‡

Større 
vektreduksjon3*†#

3,5-6,5 kg‡

1 GANG PER UKE

semaglutid injeksjon

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

18026337 NN Ozempic ANN-KORT-FK NO Overlegen 210x260+3.indd   118026337 NN Ozempic ANN-KORT-FK NO Overlegen 210x260+3.indd   1 03/05/2021   13.0003/05/2021   13.00

For ytterligere informasjon se fullstendig preparatomtale eller www.felleskatalogen.no
Referanser: 1. Ozempic® SPC, avsnitt 4.2 (sist oppdatert 22.03.2021) 2. https://www.felleskatalogen.no/t/medisin/blaarev-register/a10bj06-1 (22.04.2021) 3. Ozempic® SPC, avsnitt 5.1 (sist 
oppdatert 22.03.2021) 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 22.03.2021) 6. Ozempic® SPC, avsnitt 4.2, 4.4 og 4.8 (sist oppdatert 22.03.2021) 7. https://www.felleskatalogen.no/medisin/ozempic-novo-nordisk-653285 (22.04.2021)
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semaglutid injeksjon

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

Utvalgt sikkerhetsinformasjon6

Ozempic® skal ikke brukes hos pasienter med diabetes mellitus type 1 eller 
gravide. Ozempic® er ikke et erstatningspreparat for insulin.
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. * eGFR (ml/min 1,73 m2) < 15

Kan benyttes uten dosejustering Anbefales ikke

Alder Ikke nødvendig med dosejustering 
Begrenset erfaring hos pasienter ≥75 år

Barn/ungdom  
under 18 år

Nyre
funksjon

Lett, moderat eller alvorlig nedsatt 
Begrenset erfaring med alvorlig nedsatt 
nyrefunksjon

Terminal  
nyresykdom*

Hjerte 
svikt

NYHA klasse IIII NYHA klasse IV

Lever
funksjon

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

Ozempic® (semaglutid) – ukentlig GLP1analog1

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.

Pakninger og priser:
0,25 mg: 1,5 ml  ferdigfylt penn  kr 1158,30. 0,5 mg: 1,5 ml  ferdigfylt penn kr 1158,30. 1 mg : 3 ml ferdigfylt penn kr 1158,30  (Pris per april 2021)

Reseptgruppe, refusjonsvilkår og pris2,7

Antidiabetikum, GLP1reseptoragonist. 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.

C

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

START TITRÉR VEDLIKEHOLD
0,5 mg én gang pr uke

eller

for ytterligere glykemisk kontroll
1 mg én gang pr uke

0,5 mg
én gang pr uke

i minst 4 uker

0,25 mg
én gang pr uke

i 4 uker

Dosering – én gang per uke1

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

18026337 NN Ozempic SPC-KORT-FK NO Overlegen 210x260+3.indd   118026337 NN Ozempic SPC-KORT-FK NO Overlegen 210x260+3.indd   1 03/05/2021   12.5103/05/2021   12.51



#  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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Ozempic® (semaglutid) –

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*

•  har vist reduksjon i alvorlige kardiovaskulære 
hendelser3**

Reduksjon i alvorlige  
kardiovaskulære  

hendelser3**

26% RRR##

Større 
HbA1c-reduksjon3*†

13-20 mmol/mol 
(1,2-1,8%)‡

Større 
vektreduksjon3*†#

3,5-6,5 kg‡

1 GANG PER UKE

semaglutid injeksjon
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Trenger du tolk er tilsynelatende  
et enkelt spørsmål. Men som 

 eksempelet ovenfor illustrerer: Når 
den samisktalende pasienten svarer på 
spørsmålet, er det ut fra sitt perspektiv: 
«Nei, jeg kan samisk, jeg trenger ikke 
tolk.» Fra legens perspektiv er spørs-
målet ment annerledes: «Jeg snakker 
norsk, går det greit for deg?» Det er 
altså ikke pasienten som trenger tolk, 
men helsearbeideren. I det flerkultu-
relle Norge er det viktig å snu perspek-
tivet fra pasienten til deg selv som 
behandler. I møte med den flerspråk-
lige pasienten er det essensielt å stille 
spørsmålet: «Ønsker du å snakke ditt 
morsmål?»

Jeg har hatt gleden av å være direk-
tør i Helse Nord i snart halvannet år. 
Som vi alle vet, har pandemien tatt det 
meste av oppmerksomheten. Likevel 
har vi klart å ta noen steg framover i 
utviklingen av andre områder. Et av 
dem er spesialisthelsetjenester til den 
samiske befolkningen. Helse Nord har 
fått et særskilt nasjonalt ansvar for å 
videreutvikle helsetjenestetilbudet til 
vårt urfolk.

I året som har gått har alle de fire 
regionale helseforetakene vedtatt 
 strategi for spesialisthelsetjenester til 
den samiske befolkningen. Vi har også 
overlevert strategien, på ekte koronavis 
i et digitalt arrangement, til helse-  
og omsorgsminister Bent Høie. 

I tillegg er også tilbudet om samisk 
tolketjeneste forbedret de siste årene. 

Mange helsearbeidere kjenner ikke 
godt nok til tolketjenesten. Behandlere 
og pasienter i sykehusene i Helse Nord 
(Finnmarkssykehuset, Universitets-
sykehuset Nord-Norge, Nordlands-
sykehuset og Helgelandssykehuset) 
har tilgang til nordsamisk tolk 14 timer 
i døgnet, altså fra kl. 8 om morgenen til 
kl. 22 om kvelden. Tolking kan foregå 
ved at tolken er fysisk til stede, på 
 video eller på telefon. Tolking over 
telefon og video oppleves, etter det jeg 
har fått kjennskap til, å fungere godt. 
Tolken har absolutt taushetsplikt. 
Finnmarkssykehuset skal utrede om 
tolketjenesten også kan omfatte sør-
samisk og lulesamisk språk.

Helse Nords ansvar for å utvikle 
helsetjenestene til den samiske befolk-

ningen gjør vi særlig gjennom Sámi 
klinihkka i Finnmarkssykehuset. Vi skal 
være med på å utvikle samiske helse-
tjenester for hele landet, og vi gir også 
et tjenestetilbud til samer bosatt i 
 Finland og Sverige. Andre land med 
urfolk, som Canada, har kommet  lengre 
enn oss i å ta inn over seg og å tilpasse 
tjenester til det enkelte  i ndivid. Vi i 
helsetjenesten må bidra med vår del.

Derfor ønsker vi å utvikle samisk 
tolketjeneste til et nasjonalt tjeneste-
tilbud. Som medlem i Regionalt 
 brukerutvalg i Helse Nord, Ester  
Fjellheim, så treffende har sagt det: 
Mange samer er gode i dagligdags 
norsk, men det er noe annet å snakke 
om sin egen helse og sin egen kropp  
på sitt eget hjertespråk.  •

Trenger du tolk?
 Trenger du samisk tolk, spør legen. – Nei, svarer pasienten.  
Pasienten har samisk som morsmål og trenger ikke tolk.  
Det er den ikkesamisktalende legen som trenger tolk.

RHFSPALTEN

Av Cecilie Daae, 
adm.direktør, Helse Nord

››

Foto: V
iktor C

ap 2013 - stock.adobe.com
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Siste utgave av Tidsskriftet har en 
rekke artikler om dette. Hver og en 

av artiklene er meningsfulle og har 
gode poenger, men totalt ble «trykket» 
ganske overveldende.

La meg begynne med «Legemakt», 
skrevet av Olaf Gjerløw Aasland, 
nestoren fra LEFO, tidl. Legeforening-
ens forskningsinstitutt. Bare ingressen 
er til å bli deprimert av: Legenes makt-
posisjon ble tidligere holdt kunstig opp 
på en pidestall. Nå bør den være redu-
sert til en tillitsbasert etisk skammel». 
Aasland skriver om hvordan han som 
venstrevridd student leste bøker som 
gjorde at han skjønte at leger og helse-
vesen er brikker i et politisk spill som 
kan brukes til omtrent hva som helst. 
Den statlige overtakelsen av sykehusene 
og dannelsen av foretak beskriver han 
som et kupp av Tønne og Stoltenberg, 
og hvordan dette ytterligere  svekket 
legenes innflytelse. Aasland har nok 
mye rett, og forhåpentligvis også i 
spådommen om at helseforetaks-
modellen er på hell, men jeg blir 
 deprimert av å lese dette.

Hanne Heszlein-Lossius: Leger 
kommer ikke unna politikken tar for 
seg at Israel holder tilbake vaksiner til 

den palestinske befolkningen. Heszlein- 
Lossius har tidligere utfordret  lege-
standen med sine rapporter fra flykt-
ningeleiren Moria. I Tidsskriftet juni 
2019 skrev hun: Det nytter ikke bare gå 
på jobb og dele ut piller og behandle 
symptomer. Man må behandle hele 
årsaken. Nå beskriver hun altså en ny 
urett, og har delt et nyhetsklipp om 
dette på en lukket facebookside for 
11500 norske leger. Innlegget ble slettet, 
det var for politisk. Hun omtalte pro-
fessor Anton Hauges avslutningsord til 
medisinerstudentene i Oslo: Som leger 
har vi bare èn lojalitet, og det er til den 
enkelte pasient som skjebnen har ført til 
oss. Hvis dere klarer å holde fast ved den 
tanken, kan dere ikke gå vill.

Patji Alnæs-Katjavini: Ubevisste 
holdninger hos leger forteller om 
implisitt bias hos helsepersonell fører 
til forskjellsbehandling av pasienter. Vi 
mennesker foretar hele tiden mer eller 
mindre gjennomtenkte generaliseringer 
i vår samhandling med mennesker, og 
dette gjør seg også gjeldende  når leger 
møter pasienter. Hun viser til at hvem 
som henvises til koronar angio eller 
hva slags smertebehandling pasienten 
får i akuttmottak blir påvirket av 

 pasientens kjønn og hudfarge. Slik 
implisitt bias kan være med på å for-
klare dødfødsler hos innvandrer-
kvinner i Norge. Hun viser til tiltak 
truffet av den amerikanske legeforening 
og av Royal college of surgeons i Stor-
britannia for å gjøre medlemmene opp - 
merksomme på denne problemstillingen.

Esmeralda Cecilie Pèrez skriver 
om sex uten samtykke, hvor hun 
trekker paralleller til kravet om sam-
tykke til medisinsk behandling, og at 
dette nå er blitt en selvfølge innen vår 
profesjon og har hatt en normativ 
 effekt på  måten vi praktiserer medisin 
på. Voldtekt har store fysiske og psykiske 
 konsekvenser for den som rammes,  
og forfatteren mener at legens stemme 
er relevant i debatten.

Alle innleggene stiller krav, egentlig 
store krav til hva vi skal fylle legerollen 
med. Hverdagen i seg selv, pandemien, 
ressursknapphet i forhold til pålagte 
oppgaver og den endrede Hippokratiske 
ed, hvor vi også skal ivareta egen helse 
stiller store krav til oss.  Samtidig er 
hver og en av disse artiklene med på å 
skape meningsfullt innhold i legerollen, 
mer meningsfylt en rapportering i et 
NPM-styrt sykehusvesen.   •

››

Is there something rotten in the 
kingdom of Denmark? (omskrevet fra Shakespeare)

eller Er det noe galt med den
norske legestanden?

Legerollen er i stadig endring, og det skal den være. Det er den både internt 
innen standen, sykehusene er ikke lenger like hierarkiske som før, og det er 
den i forhold til pasienten. Vi har måttet tilpasse oss en stadig mer kunn
skapsrik, og krevende, befolkning, og en demokratisering ved at pasienten  
f eks har innsynsrett i journalen sin. Sykehus og avdelingsledelsen er 
 profesjonsnøytral, og de yngre legene er (kanskje) mer opptatt av å leve  
livet utenfor sykehuset enn den eldre generasjonen.

Foto: Sturlason

Av Arne Laudal
Refsum, overlege, medlem

av redaksjonskomitéen

››
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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/

Endelige temaer og forelesere vil bli publisert så snart det er klart fra kurskomitéen.

FORELØPIGE TEMA:
Ledelse, beredskap, konsulentbruk i helsetjenesten, fremtidsvisjoner

JUBILEUMSKURSET 2021

Jubileumskurset
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MANDAG 30. AUGUST
10.00 - 16.00:  Landsrådsmøte i Of
17.00 -  Sosialt med middag

TIRSDAG 31. AUGUST
11.00 - 11:15: Åpning Jubileumskurs
11:15 - 13.00: Ledelse
Stadig flere leger opplever at hverdagen er preget  
av mindre grad av tillit til oss og derav økende krav  
til kontroll og rapportering. Må det være slik?

Min lederfilosofi:  
General Eirik Kristoffersen, Forsvarssjef

Vi trenger en tillitsrevolusjon:  
Seniorforsker Kristine Størkersen og seniorforsker  
Håkon Fyhn, NTNU Samfunnsforskning

Diskusjon.

13.00 – 14.00: Lunsj
14.00 – 16.00: Helsepolitisk debatt
19.00: Festmiddag

ONSDAG 1. SEPTEMBER
09.00 – 12.00: Beredskap med innlagt kaffepause: 
Det siste halvannet året har vi opplevd hvor viktig det er å 
være beredt på mange områder innen helse. Hva har vi lært?

Da pandemien kom til Ahus.  
Overlege Vibecke Sørensen, da Ahus, nå Bærum sykehus 

Da det raste på Gjerdrum.  
Overlege Per-Olav Berve, 330-skvadronen, Rygge flystasjon

Hva har vi lært for fremtidens beredskap?  
Cecilie Daae, tidligere direktør i Direktoratet for samfunns-
sikkerhet og beredskap, nå administrerende direktør Helse 
Nord HF

Diskusjon

12 – 13: Lunsj
13 – 14:30: Konsulenter i helsetjenesten: 
Jevnlig hører og leser vi i pressen at det brukes enorme 
summer på konsulenter i helsetjenesten når man ville hatt 
større nytte av å bruke kompetansen bl.a. vi overleger har. 
Hva innebærer det? 

Konsulterna: Kampen om Karolinska 
Reporter Anna Gustafsson og Lisa Röstlund

Akson – et  luftslott? Foreleser ikke endelig avklart. 

Diskusjon
 
14:30 – 15.00: Kaffepause
15.00 – 17.00: Overlegerollen i fremtiden
Som alt annet i helsetjenesten, er også overlegerollen 
i endring. Hva kan det føre til?

Fremtidens legerolle:  
Professor Erik Fosse, Intervensjonssenteret, OUS

Ikke bare lege, ikke bare ingeniør: 
Prodekan Brita Pukstad, Fakultet for medisin 
og helsevitenskap, NTNU

Innovasjon fra gulvet: 
Overlege Ståle Clementsen, AHUS

AVSLUTNING 

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

Foreløpig program

Frist for påmelding
20. juli 2021
Meld deg på her:

https://www.legeforeningen.no/
kurs/2021/5/34417/
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››

Leger har ofte blitt beskyldt for  
å uttrykke seg uforståelig både i 

skrift og tale. Selv om alle yrkesgrupper 
har sin egen terminologi, har nok det 
medisinske fagspråket blitt utsatt for 
mer kritikk enn de fleste andre. Dels 
kan det skyldes en mistanke om at 
språket er blitt brukt som et makt-
middel, dels at helse og sykdom er så 
følsomme livsområder at manglende 
forståelse skaper angst og usikkerhet. 

Helsespråk
Med veksten og spesialiseringen består 
helsetjenesten nå av svært mange ulike 
yrkesgrupper. Det finnes blant annet 
29 autoriserte helsepersonellgrupper  
i Norge, og ytterligere fire venter på 
godkjenning. Alle har sine mer eller 
mindre spesifikke fagspråk utviklet 
gjennom utdanning og profesjons-
identitet. Samtidig er tverrfaglig sam-
arbeid blitt vanlig, og omsorgen for 
enkeltpasienter er teambasert. 

Utviklingen mot åpenhet og pasient-
medvirkning i helsetjenesten har gjort 
ordbruken overfor pasienter og pårør-
ende viktigere enn før. Fortsatt er det 
mye god behandling og omsorg i klok 
bruk av ordene. Klinisk kommunikasjon 
er blitt et eget fag i helseutdanningene. 

Men helsespråket har også andre 
funksjoner. Med økende rettsliggjøring 
er kravene til dokumentasjon og rap-
portering i helsetjenesten blitt stort. 
Det fordrer et presist og forståelig 
språk i pasientjournaler, epikriser  
og interne notater. I helsepolitikk og 

helseforvaltning er språket et viktig 
virkemiddel, og grupperettet helse-
informasjon forutsetter tydelige og 
forståelige budskap.

Et felles helsefaglig språk kan sikre at 
alle oppfatter den samme betydningen  
i samme ord. Det pågår mye arbeid for 
å etablere en slik standardisert helse-
terminologi i Norge. 

Klarspråk
Klarhet er målet i alle bruksområder 
for helsespråk. Mottakerne skal finne 
det de trenger, forstå det de finner, og 
kan bruke det de finner, til å gjøre det 
de skal.   

Informasjonen fra sykehus til 
 pasienter har blant annet av juridiske 
grunner utviklet seg til et komplisert 
skjemavelde som det er vanskelig å 
orientere seg i. Derfor har Helse- og 
omsorgsdepartementet gitt de regionale 
helseforetakene i oppdrag å forenkle 
innkallinger til konsultasjon og inn-
leggelser. Helse Sør-Øst RHF har hatt 
hovedansvar for et stort prosjekt for å 
forenkle og standardisere innkallings- 
og rettighetsbrevene. Håpet er at det 
kan være begynnelsen på en gjennom-
gripende forbedring i overgangen fra 
papirbasert til digital kommunikasjon.

Norsk fagspråk 
Norsk fagspråk er under press på mange 
områder. Internasjonaliseringen har for 
lengst gjort engelsk til vitenskapelig 
fellesspråk, men også i daglig praksis 
preger engelske termer helsetjenesten 
stadig mer. Fortsatt er de fleste brukere 
av helsetjenester norskspråklige – de 
tenker på norsk og de drømmer på 
norsk. Skal de få «den informasjon som 
er nødvendig for å få innsikt i sin helse - 
tilstand og innholdet i helsehjelpen», 
som de etter loven har krav på, må det 
finnes, og benyttes, norske ord og ut-
trykk som er dekkende og forståelige. 
Alt som kan sies på engelsk, kan også 
sies på norsk. 

Hvem har ansvaret?
Språkrådet har det overordnede og 
sektorovergripende ansvaret for å 
gjennomføre norsk språkpolitikk, og 
utdanningsinstitusjonene har en lov-
pålagt plikt til å bruke norsk fagspråk. 
Men det er ingen andre enn helsetjen-
esten selv som kan sørge for å vedlike-
holde og videreutvikle et godt, norsk 
helsespråk.  •

Av Erlend Hem, professor i atferdsmedisin ved Universitetet i Oslo, instituttsjef
ved Legeforskningsinstituttet og redaktør i tidsskriftet Michael 

og Magne Nylenna, professor i samfunnsmedisin ved Universitetet i Oslo, 
fagdirektør i Folkehelseinstituttet og redaktør i tidsskriftet Michael

Språk er også medisin
Helsepersonell må kommunisere godt med hverandre,  
pasienter, pårørende og publikum. I en ny bok har vi samlet  
23 kapitler fra 25 forfattere som belyser ulike forhold ved  
det livsviktige helsespråket. 

Artikkelen er en bearbeidet versjon av et kapittel i boka Helsespråk,  
som publiseres i mai 2021. Boka er åpent tilgjengelig på www.michaeljournal.no 
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Faksimile fra sprakradet.no

KORTNYTT:   COVID I STORBRITTANIA 

I en spørreundersøkelse til britiske leger utført på vegne av BMA (Brittish Medical Association svarer 32% at de 
ønsker seg tidligpensjonering, mens 25% mest sannsynlig ville ta en karrierepause og 21% at de ønsket å forlate  
det offentlige helsevesenet (NHS). 57% føler at de bare er «delvis beskyttet» mot  Covid-19 smitte på jobben,  
noe som beskrives som «a shockingly high figure at this stage». Alt for mange leger og andre helsearbeidere   
mangler plass og mulighet til å ta pause og komme seg, sier en av lederene i BMA.

Link til kortnytt:
https://www.bma.org.uk/bma-media-centre/thousands-of-overworked-doctors-plan-to-leave-the-nhs-bma-finds 
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Overgangen til DIPS er åpenbart en 
forbedring for Oslo universitets-

sykehus, og gir et viktig grunnlag for 
utviklingen man sårt trenger. Imidler-
tid ser det ut til at det tar lengre tid  
enn ventet å lære seg fordelene ved 
systemet og den smarteste måten å 
bruke det på. Prosjektet Effekt av store 
IKT-satsninger avdekket at gevinstene 
av miliardinvesteringen var mindre 
enn ventet. Sluttrapporten viste at 
registrering i elektronisk pasientjour-
nal oppleves å være lite brukervennlig 
og intuitiv. 

De sentrale basiskursene viste seg å 
være for generelle og ga liten relevans 
til de daglige dokumentasjonsbehovene. 
Særlig gjaldt dette for legene. Mangel-
full kunnskap om registering i pasient-
journalen kan ha store konsekvenser. 
For eksempel, hvis du registrerer feil 
når en pasient dør, blir ikke dødsmeld-
ingen fanget opp i de offentlige 
systemene.

Tiden er ikke inne for å sette seg  
ned og vente på neste generasjons EPJ. 
I påvente av at flere DIPS Arena-funk-
sjoner tas i bruk, jobber vi med opp-
læring av de kliniske systemene for å 
tette de store kunnskapshullene blant 
sluttbrukere av DIPS. Vi i Avdeling for 
kliniske systemer ved Oslo universi-
tetssykehus anbefaler to sentrale 

 kompetansetiltak: Styrking av super-
brukerrollen og innføring av ny 
læringsteknologi.

Det er lang tradisjon for å bruke 
superbrukere til lokal opplæring og 
veiledning i sykehusets systemer. På 
Oslo universitetssykehus har vi ikke 
vært flinke nok til å utnytte potensialet 
denne gruppen representerer. I 2021/ 
2022 setter Oslo universitetssykehus i 
gang med en mer systematisk kompe-
tanseutvikling av superbrukere og et 
bedre system for å fange opp slutt-
brukernes utfordringer. Da sprer man 
kompetansen utover i organisasjonen, 
og det blir lettere for sluttbrukere å  
be om hjelp av en lokal ressurs som 
 kjenner lokale forhold.

Imidlertid, i en travel hverdag, kan 
terskelen for å ta kontakt med en lokal 
superbruker bli for høy. Vi jobber 
 derfor også med å innføre en ny type 
læringsteknologi der sluttbruker selv 
kan få opplæring direkte i de kliniske 
systemene. For eksempel, dersom du 
sitter fast når du registrerer døds-
melding, vil du få skreddersydd vei-
ledning eller opplæringsfilmer rett  
i systemet. Du slipper å slå opp i 
e-håndbok eller finne e-læringskurs  
i portalen. De som allerede har en 
grunnforståelse kan på denne måten 
friske opp sine detaljkunnskaper.

Å nøye seg med gode systemer for 
opplæring av sluttbrukere i kliniske 
systemer kan kanskje høres lite fram-
over lent ut, men de største utfordring-
ene ved nyinnføringer dreier seg ikke 
om teknologiske aspekter. Som Lorenzi 
og Riley påpeker, handler det snarere 
om endring av menneskelig atferd og 
samhandling i en organisasjon. Å in-
vestere i gode opplæringstiltak, som 
styrking av superbrukerrollen og ny 
læringsteknologi, er dermed det beste 
vi kan gjøre i dag for å lette overgangen 
til ny teknologi i morgen. Så får det 
heller være at det tar tid, og at minste-
mann rekker å begynne på skolen. •

Teknologiske framskritt i Sykehus-Norge tar tid

Hva bruker vi ventetiden til?
– Han rekker nok å begynne på skolen før innføringen av DIPS Arena,  
svarte Hilde Myhren, og så ned på den store kulen på magen min. Vi hadde 
 akkurat lagt bak oss implementeringen av den elektroniske pasientjournalen 
DIPS classic høsten 2014, og jeg gledet meg til barselpermisjonen noen  
få måneder unna. Myhren, daværende delprosjektlederen i EPJprosjektet,  
var påfallende klar på at teknologiske framskritt i sykehusNorge tar lang tid.  
I mellomtiden øker frustrasjonen i klinikkene.

Referanser:
Sluttrapport – DP kunnskap og kompetanse-
utvikling i bruk av kliniske IKT-systemer 
– konseptutreding - 2019

Lorenzi, N. M. & Riley. R. T. (2000).  
Managing Change: An Overview. Journal  
of the American Medical Informatics 
 Association, 7(2), 116-124.

Av Jorid Kvalsnes Gaarder, 
leder seksjon for opplæring og informasjon avdeling for kliniske systemer,

teknologi- og innovasjonsklinikken, Oslo universitetssykehus HF



Kari J. Kværner er utdannet øre-nese-
hals lege og har doktorgrad innenfor 
genetisk epidemiologi. Hun er i dag 
senterdirektør for C3 Senter for frem-
tidig helse ved Oslo universitetssykehus, 
og professor i helseinnovasjon ved 
Handelshøyskolen BI.

Hvorfor ble du lege?
Fra jeg som liten lå under dyna med 
lommelykt og bok i lange, hemmelig-
hetsfulle netter har nysgjerrighet og 
virketrang drevet meg. Jeg fascineres 
av det ukjente og hadde ikke leger 
rundt meg i nær familie. Jeg var lett å 
lokke inn på medisinstudiet. 

Hvorfor ble du ØNH-spesialist?.....og så 
Norges første kvinnelige ØNH-professor?
Allerede i studietiden ble jeg fascinert 
av ØNH-faget, det er jo på mange måter 
sanseorganenes fag. Og kunnskaps-
messig har det aspekter av både kirurgi, 
nevrologi og medisin i seg. Så selv om 
jeg startet ut i generell kirurgi med to 
småbarn hjemme og stor vaktbelastning 
i en familie med to sykehusleger, har 
jeg aldri angret på at det brakte meg 
over i ØNH-faget. At empiri og kunn-
skap skal gå hånd i hånd har alltid vært 
viktig for meg. På dette tidspunktet fikk 
jeg øynene opp for at det å bygge bro 
mellom ny kunnskap og klinisk praksis 
må til. Som professor i ØNH ved Ahus i 
2002, tilgang til interesserte medisin-
studenter og forskningsmidler, fikk jeg 
en spennende og nyskapende tid som 
første kvinnelige professor i faget. 

Hvilken annen spesialitet kunne du ha 
valgt?

Jeg var tidlig fascinert av urologi og var 
ganske sikker på at det skulle bli min 
vei. Om jeg ser meg tilbake med inno-
vasjonsbriller på, ser jeg jo at inter-
vensjonsradiologien og teknologi-
fremskritt nærmest har revolusjonert 
behandlingen. Alle spesialiteter i grense- 
snittet her kunne jeg valgt i dag.

Hvor fikk du ditt  
engasjement for ledelse fra?
Tidlig i min yrkeskarriere fikk jeg 
 inspirasjon fra Ole Berg mfl. i master-
studiet i helseadministrasjon i 1996. 
Som kliniker ble det en aha-opplevelse 
å forstå at dersom man virkelig skal få 
til endring handler det ikke bare om å 
gjøre sitt beste innenfor den kliniske 
hverdagen, men også om å forstå hva 
som skal til for å påvirke beslutninger.

Du sier du alltid har vært interessert i og 
opptatt av hjernens mysterier. Hva fasci-
nerer deg mest med det du har oppdaget? 
Det fascinerer meg at endring er mulig 
hele livet, og at det handler om vedvar-
ende innsats for å automatisere rutiner 
og etablere vaner.

Hva har gjort mest  
inntrykk på deg i din karriere? 
Hvor lang vei det kan være fra idé til 
handling.  Den røde tråden i livet mitt 
har vært en klokketro på at alt er mulig 
å få til, bare man vil det sterkt nok. 

Hva er du mest stolt over å ha fått til? 
Første kvinnelige professor i ØNH og 
min utrettelige kamp for betydning  
av at ny helsekunnskap skal bli imple-
mentert, delt og spredd. 

Hva er mest ergerlig ikke å ha fått til? 
At jeg ikke har lyktes i å få innovasjon 
til å bli en lovpålagt oppgave for syke-
husene. Jeg savner dette femte beinet i 
tillegg til de fire hovedområdene pasient- 
behandling, pasientopplæring, utdan-
ning av helsepersonell og forskning. 

Hvilke endringer har du sett når det 
gjelder utvikling av ledelse ved syke-
husene?  
Den store avstanden mellom det pasient- 
nære og administrativ styring. I tillegg 
til den enda vanskeligere klemma 
 mellomlederne kommer i når resultat-
parametere truer med å erstatte klinisk 
skjønn og prioriteringer.

Hvor viktig er et sterkt offentlig helsevesen? 
Svært viktig, et fundament i vårt demo-
krati. Samtidig trenger vi den åpenhet 
og det mulighetsrom private aktører 
åpner opp for. Offentlig styring må 
ikke gå på bekostning av nye måter å 
løse floker på. 

Hva gjør du for å lufte hodet? 
Jeg jakter på leken, gleden og det 
 meningsfulle. Natur og fysisk aktivitet, 
gode samtaler og uforpliktende dialoger 
med barnlige sjeler – enten de er barn 
eller voksne. Barnebarn er en uvurderlig 
energikilde. 

Hvilke råd vil du gi  
til unge overleger i dag? 
Gå til kilden og spør deg selv: Hva gir 
deg mening og hva brenner du for? 
Vær lojal mot deg selv og ikke glem 
leken og gleden i det som skal fylle 
hverdagen din.    •

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 Anne-Karin Rime››

Kari J. Kværner
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Villa Sana er navnet på huset som 
ble bygget spesielt for kurs og 

rådgivning og som er med på å gi en 
god ramme for den virksomheten som 
drives der. 

Huset har ni dobbeltrom, alle med 
eget bad. På kjøkkenet samles kurs-
deltakerne til måltider og fellesskap. 
Stuen og biblioteket brukes til under-
visning, til sosialt samvær og avslap-
ning på kveldene. 

Målet med Villa Sana har alltid vært 
å styrke legers bevissthet med tanke 
på legerollen, forebygge utbrenthet og 
fremme legers helse og livskvalitet. 
Om lag 4 400 leger har til nå benyttet 
seg av tilbudet på Villa Sana. (Se hele 
tilbudet i rammen under).

Sykehjelps- og pensjonsordningen 
for leger (SOP) har finansiert driften 
ved Villa Sana helt siden oppstarten. 
De siste årene har etterspørselen 
etter tilbudet økt veldig, og SOP har 
vurdert det som nødvendig å bevilge 
ekstraordinær støtte for å holde 
 ventelistene nede på et akseptabelt 
nivå. Det er viktig at tilbudet skal 
oppleves som et lavterskeltilbud med 
relativt kort ventetid, og det er derfor 
lagt opp til en ytterligere kapasitets-
økning i 2021.

På tross av koronapandemi, klarte 
Villa Sana gjennom 2020 å opprett-
holde tilbudet om kurs og rådgivning. 
Mye av rådgivningen fant sted ved 
bruk av videokonsultasjon på grunn 
av smittevernhensyn. Selv om det 

naturligvis er aller best å møtes fysisk 
til samtale, har tilbakemeldingene på 
videorådgivning vært så bra at dette 
er noe Villa Sana ønsker å fortsette å 
tilby også senere, da det passer for 
mange med lang reisevei, alenefor-
eldre etc.

Bergen og Oslo
Et alternativ til å komme til Villa 
Sana, er å få rådgivningssamtale i 
Oslo. Fra 2020 har det i tillegg blitt 
etablert et kontor i Bergen, som tilbyr 
ansikt-til ansikt rådgivning en dag  
per uke. 

Villa Sana melder om en eksplosiv 
vekst i etterspørselen etter kurs og 
rådgivning mot slutten av 2020 og ut 
over i 2021. Mange leger er slitne og 
har behov for noen å snakke med.  

Informasjon om tilbudet finner 
man på Modum Bads hjemmesider. 
Lenke.

Det gjøres oppmerksom på at til-
budet ikke vurderes som legetjeneste, 
dvs det føres ikke journal, skrives  
ikke sykmeldinger, foreskrives ikke 
medikamenter el.l. 

Av Tone Houge Holter, seksjonssjef for SOP og Utdanningsfond, Dnlf››

Legehelse VILLA SANA
Villa Sana, eller Modum Bads seksjon for arbeidshelse, har i 22 år tatt imot 
leger som av ulike grunner har behov for noen å snakke med om utfordringer  
i arbeidsliv, samliv eller som av andre grunner ønsker å arbeide med seg selv 
og sin livssituasjon.  Tilbudet gis til leger og medisinerstudenter fra hele  
landet, også til dem som ikke er medlem av Legeforeningen.
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Villa Sana er en del av Legeforeningens helse- og omsorgstilbud for alle leger  
og medisinerstudenter.



Trasoppklinikken
Legeforeningen, Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger og 
Trasoppklinikken har opprettet et hjelpetilbud til leger med rusproblemer. 
Målet er å kartlegge legens ruslidelse og psykiske helse, for deretter  
å komme med forslag til videre behandling.

Er du lege med et rusproblem, 
eller er du pårørende til en?
Da kan du ta kontakt med Shahram Shaygani,  
920 51 842 / s.shaygani@trasoppklinikken.no eller  
Anders Gaasland, 924 24 324 / a.gaasland@trasoppklinikken.no 
 
Henvisning er ikke nødvendig. Dere avtaler konsultasjonstime så raskt 
som mulig, og du får tilbud om 1 til 5 gratis samtaler ut fra en individuell 
vurdering. Dekning av reiseutgifter for leger som kommer til samtale 
skjer etter fastsatte satser. 
 
Les om tilbudet
i Tidsskriftet

Tilbudet
ved Villa Sana
Ukeskurs:
Et kurstilbud for inntil ni leger eller  
inntil seks par, hvorav minst en er lege 
(parkurs). Kurset varer fra lunsj mandag  
til og med lunsj fredag.

Kursuke
Kursukene inneholder undervisning, 
 fysisk aktivitet, kulturelt påfyll, tid til  
refleksjon og egentid. På individual
kursene vil man få tilbud om en 
 enkeltsamtale.

Undervisning
På individualkurset handler under
visningen blant annet om livskvalitet, 
identitet, «følelsenes fornuft», opp
merksomt nærvær, ledelse og balansen 
mellom arbeid, samliv og familie. Det  
blir gitt konkrete råd for å forebygge 
 utbrenthet. På parkurset har under
visningen mest fokus på samliv, relasjon 
og kommunikasjon, og har inkludert et 
PREPkurs.

Rådgivning:
Rådgivningssamtalen foregår over en 
dag . Ved behov finnes mulighet for 
 overnatting. Det er også tilbud om 
 parrådgivning der legens ektefelle eller 
samboer deltar i samtalen. Legen tar  
selv kontakt med Villa Sana for en 
 rådgivningsdag. Henvendelsen kan  gjøres 
på mail VillaSana@modumbad.no eller 
på tlf 32 74 98 83/34 74 97 00

Utgifter
Utgifter i forbindelse med rådgivning og 
kurs, inklusiv reise (egenandel kr 500,) 
dekkes av Sykehjelps og pensjonsord
ningen for leger (SOP). Eventuelt tap av 
arbeidsfortjeneste dekkes ikke.

Støttekollegaordningen
På nettsidene til Den norske lege forening 
kan du finne informasjon om støttekollega  
ordningen som er  etablert i alle fylker.

Hentet fra https:
//www.modumbad.no/dagtilbud/
ressurssenteretvillasana/forleger/

Sykehjelps- og 
pensjonsordningen 
for leger (SOP)
Engangsstønad ved død
Etterlatte etter alle leger i Norge kan ha rett til ytelsen engangsstønad ved 
død. Engangsstønad ved død er den eneste ytelsen som tilstås uavhengig 
av hvilken type legevirksomhet medlemmet har drevet. Hvis medlemmet 
ikke etterlater seg arvinger, utbetales engangsstønaden til boet.

Dødsfallet inntrer før fylte 75 år:
Utgjør 1 G til etterlatt ektefelle/registrert partner/samboer eller barn under 
20 år (kr 101 351). Utgjør 0,5 G til boet hvis medlemmet ikke etterlater seg 
arvinger, eller kun arvinger uten pensjonsrett i ordningen (kr 50 676).

Dødsfallet inntrer etter fylte 75 år:
Utgjør 0,5 G til etterlatte/boet (kr 50 676). Beløpene over forutsetter at 
avdøde hadde full opptjeningstid i ordningen, 35 års fulltids legevirksom-
het i Norge. Ved kortere opptjeningstid avkortes stønaden forholdsmessig. 

Mer informasjon og søknadsskjema finnes på www.sop.no
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Legeledere gir bedre legitimitet 
både ned- og oppover, men å gjøre 

en god jobb blir utfordrende når 
 administrasjonen tar større- og fag får 
mindre plass, sa Anne-Karin Rime, 
leder i Overlegeforeningen, innled-
ningsvis. Dessuten må kunnskap ved-
likeholdes og økes, for å sikre god 
 pasientbehandling. Ledere har vært 
spesielt utfordret i Coronatiden og 
tillit er fremdeles lederens viktigste 
verktøy.

Første hovedforedrag ble holdt av 
Siri Tau Ursin, som selv var leder av 
Ofs lederutvalg til 2020 og som nå er 
direktør ved Finnmarkssykehuset HF. 
Hun snakket om «ny direktør, pandemi 
og nedstenging av sykehus». 

16.10.20 oppstod et stort smitteut-
brudd ved Hammerfest sykehus. Som 
nyansatt direktør fikk Siri Tau Ursin 
det øverste ansvaret for å håndtere 
denne utfordrende situasjonen. Fleksi-
bilitet og innsatsvilje fra de ansatte 
førte til en god håndtering av denne 
uforutsette krisen, men har også vist at 
vi må gå bort fra å organisere sykehus 
kun etter bedriftsøkonomiske prinsipper. 
Hun påpekte spesielt viktigheten med 
god kommunikasjon: Det er essensielt 
men utfordrende å nå ut til alle medar-
beidere. Det ble viktig å heve blikket og 
opptre troverdig og rolig. Å forholde 
seg til  til medier kan være utfordrende 
og mediehåndtering er viktig, noe som 

legeforeningen har tilbudt i flere 
 runder til sine medlemmer.

I ettertid har Tau Ursin vært opptatt 
av læringsprosessen; det er viktig å 
tidlig etablere en felles situasjons-
forståelse, bruke felles språk og etablere 
felles organisering. Hvordan vi sikrer 
læring og hvordan vi tar vare på de 
ansatte i en vedvarende pandemi- 
 situasjon er et sentralt spørsmål.  
«Ved siden av smitte vernlager må vi 
først og fremst bygge opp kompetanse- 
og ressurslager – de ansatte!», sa  
Tau Ursin.

Deretter holdt Bjørn Erik Mørk, 
organisasjonssosiolog ved Handels-
høyskolen BI, et foredrag om helse-
ledelse og «samarbeid på tvers». Han 

tok utgangspunkt i at vi oppfatter og 
tolker situasjoner og informasjon ulikt 
og at økt spesialisering bidrar til kunn-
skapsgrenser som kan gjøre samarbeid 
utfordrende. Dessuten er leger «høyt 
utdannede folk» som er utfordrende å 
lede. Kompleks oppgaveløsning krever 
ofte samarbeid på tvers. Denne kombi-
nasjonen gir mye potensiale, men byr 
også på utfordringer. 

Samarbeid må ikke bli for mye 
 (collaboration overload) og ikke et  
mål i seg selv. Mørk trakk frem fordeler 
med disiplinert samarbeid der ramme 
og hensikt er klart definert og identifi-
serte barrierer for samarbeid, som når 
personer ikke vil dele kunnskap. Redsel 
for å si sin mening kan også være et 

«Ledelse i pandemiens tid
– og samarbeid på tvers»

Of's lederutvalg med Marieke Claassen i spissen organiserte den 
22.4.2021 et webinar for legeledere. Hun innledet med å påpeke at 
det er viktig å synliggjøre Overlegeforeningens ansvar med et tilbud  
til denne medlemsgruppen.

Av Mathis A. Heibert og Solveig Nergård, styremedlemmer Of
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Of representerer også spesialister i lederstillinger      og markerer dette med å etablere en egen spalte. 
Her inviterer vi medlemmer i lederstillinger til å reflektere      over tema spesielt relevante for denne gruppen fremover.
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hinder for samarbeid. Det er viktig 
med psykologisk trygghet og teaming 
samt respektfull involvering. 

Til slutt fikk webinar-deltakere 
 presentert «lederens verktøykasse for 
psykologisk trygghet» der lederen 

blant annet skal skape struktur og 
prosesser med mål om sammenkoblet 
ledelse.

Vi må huske at en fagperson kan 
være både «tverr» og «faglig». 

Of´s lederutvalg vil fortsette arbeidet 
med å skape et tilbud til ledere og alle 
deltakerne var enige om at vi gleder oss 
til planlagt fysisk treff i november. •

 

Vi søker Psykiatere  
til Stavanger DPS!
Stavanger DPS består av et godt opparbeidet 
tverrfaglige samarbeid med et stort fokus på faglig 
bredde og utvikling.

Les mer om stillingene på Legejobber.no eller  
ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale.

legejobber@legeforeningen.no 
41 70 10 70

Foreleserne Siri Tau Ursin og Bjørn Erik Mørk
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Hva handlet saken om?
Saken gjaldt krav om oppreisnings-
erstatning for påstått brudd på for-
budet mot seksuell trakassering og 
reiste særlig spørsmål om den nedre 
grensen for hva som rammes av dette 
forbudet. Den ansatte kvinnen, som 
var i begynnelsen av 20 årene og eneste 
kvinne i produksjonsdelen av virksom-
heten, sa ifra til arbeidsgiver om ube-
hagelige hendelser hun ble utsatt for 
av to av verkstedets mannlige kunder  
i 50 og 60 årene. 

Den ene kunden erkjente at han ved 
ett tilfelle la hendene sine på nedre del 
av kvinnens rygg, under genseren, 
mens hun satt fremoverbøyd på gulvet 
og utførte arbeider på en kran. Hun 
reiste seg umiddelbart opp og gikk fra 
stedet. Det ble også funnet bevist at 
den samme kunden senere hadde 
 stukket frem en hånd og lot som om 
han tok henne i skrittet. Kvinnen 
 reagerte voldsomt verbalt på dette. 

Den andre kunden oppholdt seg ofte 
og jevnlig på verkstedet når båten hans 
var til reparasjon. Etter bevisførselen 
ble det lagt til grunn at kunden var 
opptatt av kvinnen - han oppholdt seg 
nær henne, spurte etter henne og for-
søkte å få kontakt. Ved flere anlednin-
ger stakk han fingrene sine i midjen 
hennes og kilte henne. Dette skjedde 
også flere ganger etter at kvinnen 
 gjentatte ganger hadde bedt ham om  
å slutte. Ved ett tilfelle, da kunden 
 møtte kvinnen på butikken, klapset 
han henne på baken. 

Som følge av disse forholdene, ble 
kvinnen sykmeldt i to perioder før  
hun sa opp jobben sin på verkstedet. 
Etter den første sykmeldingen ga hun 
arbeidsgiver beskjed om at hun ikke 
ville komme tilbake på jobb så lenge 
hun ikke visste om de to kundene  
var borte fra verkstedet og at noe ble 
gjort fra arbeidsgivers side. 

Når foreligger det  
seksuell trakassering? 
Dommen behandler spørsmålet om 
hva som er den nedre grense for hva 
som anses å være seksuell trakassering 
etter den tidligere likestillingsloven § 82. 
Den tidligere trakasseringsbestemmelsen 
er videreført i den nye likestillings – og 
diskrimineringsloven § 133. Vurdering-
ene og konklusjonene i dommen er 
derfor fortsatt relevante for dagens 
rettstilstand. 

Høyesterett gjør i dommen først 
rede for tre vilkår som må være oppfylt 
for at en handling skal anses som 
 seksuell trakassering: 

For det første må det foreligge 
 seksuell oppmerksomhet. Dette inne-
bærer at oppmerksomheten, etter en 
objektivt vurdering - må være seksueIt 
betont eller av seksuell karakter. Det 
kreves derimot ikke at den er motivert 
av et seksuelt begjær. Vilkåret favner 
relativt vidt, og omstendighetene rundt 

I desember 2020 ga Høyesterett1 en ung kvinnelig arbeidstaker medhold i at 
hun hadde blitt utsatt for seksuell trakassering av to mannlige kunder, mens 
hun jobbet som industrimekaniker på et verksted. Mennenes handlinger lå i 
det nedre sjiktet av det som etter likestillings – og diskrimineringsloven er 
seksuell trakassering, uttaler Høyesterett i dommen. Saken fikk mye opp
merksomhet og dommen har fra flere hold blitt betegnet som viktig. Men  
vil dommen bidra til en klarere forståelse i samfunnet og i arbeidslivet om 
hva som er seksuell trakassering? 

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

Av Kristin Krogvold, spesialrådgiver/advokat, Jus og arbeidsliv, Den norske legeforening

Høyesterettsdom om
seksuell trakassering
– en viktig avgjørelse?

››
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oppmerksomheten vil stå sentralt. Det 
kan lede til at handlinger og adferd av 
samme karakter må vurderes ulikt, 
avhengig av omstendighetene rundt 
handlingene. 

Den seksuelle oppmerksomheten må 
videre være uønsket av den oppmerk-
somheten er rettet mot. Hva som er 
uønsket vil variere fra person til per-
son, og om dette vilkåret er oppfylt,  
vil derfor i utgangspunktet bero på en 
individuell og subjektiv vurdering. I 
dette ligger det også et krav om at den 
som utfører handlingen må bli gjort 
oppmerksom på at handlingen er uøn-
sket. Dersom oppmerksomheten er 
tilstrekkelig alvorlig, kreves ikke det. 
Da er det tilstrekkelig at den som ut-
øver handlingen burde forstå at hand-
lingen er uønsket.

Den nedre terskelen for når uønsket 
seksuell oppmerksomhet er forbudt, 
trekker Høyesterett i dommen gjennom 
vilkåret om at oppmerksomheten må 
være plagsom. Formålet med opp-
merksomheten er ikke avgjørende,  
så lenge den har en slik virkning på 
den som rammes. Selv om hva som 
oppleves som plagsomt vil være 
 individuelt, må dette også baseres på 
en objektiv bedømmelse. Ikke enhver 
uønsket oppmerksomhet rammes, 
uttaler Høyesterett – det må kreves  
en viss alvorlighet. Sentrale momenter 
vil være om oppmerksomheten har 
hatt negative konsekvenser av fysisk, 
psykisk eller arbeidsmessig art, opp-
merksomhetens karakter og under 
hvilke omstendigheter den har funnet 
sted, tid og sted og om oppmerksom-
heten har pågått over lang tid med de 
eventuelle tilleggsbelastningene dette 
har medført4. Også forholdet mellom 
partene står sentralt, herunder om det 
består et avhengighetsforhold eller 
maktforskjeller i relasjonene mellom 
dem. 

I forbindelse med dette vilkåret, 
viser Høyesterett til at det i lovforar-
beidene fremheves at vurderingen av 
hva som er plagsomt er objektiv, og at 
det i denne vurderingen skal ses hen til 
en kvinnenorm. En rettesnor for om 
noe er plagsomt i lovens forstand, kan 
være hva den alminnelig fornuftige 
kvinne ville ha oppfattet som plagsomt. 

Begrunnelsen for en slik norm er for-
ankret i at kvinner i all hovedsak opp-
fatter langt flere situasjoner som sek-
suell trakassering enn hva menn gjør. 
Normen vil gjelde også dersom det er 
menn som trakasseres. Siktemålet med 
denne måten å vurdere dette på, er å gi 
et effektivt vern mot seksuell trakasse-
ring i lys av lovens formål, som har 
vært et viktig formål for lovgiver med 
denne reguleringen5. 

Hvordan vurderte  
Høyesterett kundenes oppførsel?
Høyesterett konkluderer med at  
begge kundenes handlinger overfor 
kvinnen var i det nedre sjiktet av  
hva som kan anses som seksuell 
 trakassering i lovens forstand.

Når det gjaldt kunden som la 
hendene sine på bar hud på kvinnens 
rygg, mener Høyesterett at denne 
handlingen i seg selv ikke fremstår som 
utpreget seksualisert. I vurderingen av 
om handlingen var av seksuell karakter 
eller var seksuelt betont, la Høyesterett 
vekt på kvinnen satt på kne på gulvet i 
en sårbar situasjon, lent fremover 
mens hun utførte en arbeidsprestasjon. 
Kunden kom bakfra og kvinnen hadde 
derfor ingen mulighet til å vegre seg 
imot eller avvise berøringen. I sammen - 
heng med måten dette blir gjort på 
overfor kvinnen, uttaler Høyesterett, 
må den nedre delen av ryggen anses 
som en relativt intim del av kroppen. 
Relasjonen mellom kunden og kvinnen 
har dessuten visse innslag av maktfor-
skjeller. Høyesterett konkluderer med 
at vilkåret i loven om seksuell opp-
merksomhet var oppfylt. 

Med unntak for de mer alvorlige 
tilfellene, er det som hovedregel krav 
om at den uønskede seksuelle opp-
merksomheten skal være gjentatt for  
at adferden skal rammes av forbudet 
mot seksuell trakassering. Sentralt i 
vurderingen av om handlingen isolert 
sett var av en slik alvorlighet at den i 
seg selv må anses om uønsket i lovens 
forstand, er om den som utførte hand-
lingen, burde forstått at berøringen var 
uønsket. Kunden var en godt voksen 
mann, som befant seg på verkstedet i 
kraft av å være representant for en av 
bedriftens store kunder, mens kvinnen 

var langt yngre og den eneste kvinnen 
som jobbet der. 

Høyesterett mener at mye kan tyde 
på at ryggepisoden i seg selv ikke inne-
bar seksuell trakassering i lovens for-
stand, men tar ikke uttrykkelig stilling 
til dette. Fordi denne hendelsen ble 
etterfulgt av at kunden stakk hånden 
frem for å late som han tok kvinnen i 
skrittet, lar de begge episodene inngå  
i en samlet vurdering der Høyesterett 
konkluderer med at denne kunden 
utsatte kvinnen for seksuell trakasse-
ring. Det hersker derimot ikke tvil sa 
Høyesterett, om at handlingen med 
hånd mot skrittet, innebar at kunden 
rettet seksuell oppmerksomhet mot 
kvinnen. 

Om kunden gjennom disse to hand-
lingene hadde overskredet terskelen 
for hva som er seksuell trakassering, 
vurderer Høyesterett ut ifra om de 
samlet og etter en helhetsvurdering må 
anses som plagsomt. Det fremkommer 
ikke eksplisitt i dommen om Høyeste-
rett legger kvinnenormen til grunn for 
sine vurderinger, men de konkludere 
med at kvinnens subjektive opplevelse 
av oppmerksomheten, og de konse-
kvensene den har fått for henne, 
 trekker i retning av at terskelen for 
forbudet er overskredet. Og at de mer 
objektive forholdene trekker i samme 
retning. Ut ifra dette konkludere 
 Høyesterett med at den seksuelle opp-
merksomheten den unge, kvinnelige 
industrimekanikeren ble utsatt for, 
samlet sett var uønsket og plagsom i 
lovens forstand. 

Når det gjelder den andre kundens 
handlinger, med gjentakende tilfeller 
med uønsket (kunden hadde fått be-
skjed om å slutte) og unødvendig be-
røring av kvinnens midje og ett tilfelle 
av klaps på baken hennes, mener Høy-
esterett at den samlede oppmerksom-
heten fra kunden er tilstrekkelig seksu-
elt betont til å rammes av lovforbudet. 
Men også i denne konklusjonen, peker 
Høyesterett på at kundens handlinger 
ligger i nedre sjikt for oppfyllelse av 
vilkåret om seksuell oppmerksomhet. 

Den ene kunden (ryggepisoden) ble 
dømt til å betale kvinnen 20 000 kroner 
i oppreisningserstatning, mens den 
andre kunden måtte betale 15 000 
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kroner. Høyesterett la vekt på den ene 
kundens adferd hadde vært mer plag-
som enn den andres, og at den hadde 
strukket seg over en lengre tidsperiode 
enn den andre, og at det derfor var 
grunnlag for å ilegge et noe høyere 
erstatningsbeløp for ham.  

Hva gjorde kvinnens arbeidsgiver?
Kvinnens erstatningssøksmål ble opp-
rinnelig også rettet mot arbeidsgiver. 
Denne delen av søksmålet vant hun i 
lagmannsretten, verkstedet godtok 
avgjørelsen og arbeidsgiver var dermed 
ikke en del av saken da den ble be-
handlet av Høyesterett. Lagmannsret-
tens dom gir god veiledning om hvilket 
ansvar arbeidsgiver har i slike saker. 

Lagmannsretten konkluderte med at 
verkstedet, først og fremst representert 
ved daglig leder, opptrådte klart kritikk - 
verdig og uaktsomt ved ikke å overholde 
sine lovpålagte plikter6. De tiltak verk-
stedet iverksatte som følge av varselet 
var dels uhensiktsmessig og dels util-
strekkelig for å forebygge og forhindre 
videre trakassering, og heller ikke 
egnet til å ivareta kvinnens krav om et 
fullt forsvarlig psykososialt arbeids-
miljø, påpeker lagmannsretten. Verk-
stedet hadde for eksempel muntlig 
bedt den ene kunden om å holde seg 
borte fra verkstedet, men han fortsatte 
allikevel å komme, uten at arbeidsgiver 
foretok seg noe mer før lang tid var 
gått. 

Lagmannsretten la videre vekt på at 
arbeidsgiver ikke hadde rutiner for å 
håndtere saken. Rutiner ble heller ikke 
laget eller tatt i bruk etter at arbeids-
giver var kjent med saken.  Kvinnen ble 
aldri bedt om å formulere varselet 
skriftlig eller beskrive de konkrete 
handlingene, for å kunne gi arbeidsgi-
ver grunnlag for møte med kundene.

Lagmannsretten mente at arbeids-
giver i flere måneder var kjent med 
hennes psykiske reaksjoner på trakas-
seringen, og hadde en klar oppfordring 
til å respektere disse og arbeide mål-
rettet for å bedre forholdene for  
henne på arbeidsplassen.

Arbeidsgiver har en lovpålagt for-
pliktelse til å forebygge og hindre at 
ansatte utsettes for seksuell trakasse-
ring på arbeidsplassen. Plikten gjelder 

både vern mot trakassering fra andre 
ansatte, men også fra brukere, pasienter 
og kunder, som i denne dommen. 
 Mangelfull håndtering kan medføre 
oppreisnings- og erstatningsansvar, 
viser denne dommen. Dette er en 
 viktig påminnelse for arbeidsgiver,  
og ikke minst for de som ønsker å 
 varsle om eller bistå noen med  
å varsle i slike saker.

Hva nå?
Det var knyttet store forventninger til 
Høyesteretts avgjørelse i denne saken. 
Særlig knyttet til at landets øverste 
domstol skulle gi oss en klar rettslig 
grense mellom hva som er og hva som 
ikke er seksuell trakassering. #MeToo 
kampanjene hadde i lengre tid av-
dekket at maktskjevheter i samfunnets 
organisasjoner og arbeidslivet påvirker 
når seksuell oppmerksomhet blir 
 uønsket og trakasserende. 

Høyesterett gir oss i dommen eks-
empler på hendelser som vurderes å 
være i det nedre sjiktet av lovforbudet. 
Den gir oss veiledning om at en rekke 
momenter må vurderes i avgjørelsen 
om noe er seksuell oppmerksomhet og 
at det kan lede til at handlinger og 
adferd av samme karakter må vurderes 
ulikt, avhengig av omstendighetene 
rundt handlingene. Videre peker Høy-
esterett på at hva som er plagsomt er 
en objektiv størrelse som skal vurderes 
ut ifra en kvinnenorm - for at loven 
skal kunne gi et effektivt vern.  

For omverdenen og med #metoo 
som bakteppet hadde det vært nyttig 
om Høyesterett uttalte seg mer om 
betydningen av den maktubalansen 
som var mellom kunden og kvinnen, 
det at han burde forstått at det var 
uønsket fra kvinnens side å bli berørt 
fysisk på denne måten av en mann som 
var mer enn 30 år eldre enn henne, at 
hun ikke hadde noen måte å vegre  
seg imot dette der hun var på arbeids-
plassen sin og utførte jobben sin. 
 Høyesterett trengte imidlertid ikke 
omtale det, fordi kunden gjorde noe 
mer – han strakk frem hånden og lot 
som om han tok henne i skrittet. Samlet 
sett var dette seksuell trakassering. 
Ryggepisoden var seksuell oppmerk-
somhet, men fordi dette var en enkelt-

hendelse, var den ikke alvorlig nok til  
å betegnes som seksuell trakassering7. 
Men vi fikk dermed ikke eksplisitt 
veiledning knyttet til hvilken vekt 
maktubalanse skal gis i den samlede 
vurderingen av om noe er seksuell 
trakassering. 

Dommen gir en viss veiledning om 
hvor grensen for seksuell trakassering 
går, samtidig som avgjørelsen er svært 
konkret knyttet til faktumet i denne 
saken. 

Vel så viktig for oss som arbeids-
takerorganisasjon og for tillitsvalgte,  
er kanskje lagmannsrettens påminnelse 
om hvilket ansvar som påhviler ar-
beidsgiver i slike saker. Arbeidsgiver 
plikter å verne ansatte mot trakasse-
ring fra blant annet andre ansatte og 
pasienter, og med det sørge for at alle 
ansatte har et fullt forsvarlig arbeids-
miljø.    •

Referanser:

 1  HR-2020-2476-A

 2  § 8.Forbud mot trakassering 
Trakassering på grunn av kjønn og 
seksuell trakassering er forbudt. Med 
trakassering på grunn av kjønn menes 
handlinger, unnlatelser eller ytringer 
som virker eller har til formål å virke 
krenkende, skremmende, fiendtlige, 
nedverdigende eller ydmykende. Med 
seksuell trakassering menes uønsket 
seksuell oppmerksomhet som er 
plagsom for den oppmerksomheten 
rammer.

3  § 13.Forbud mot å trakassere 
Trakassering på grunn av forhold som 
nevnt i § 6 første ledd og seksuell 
trakassering, er forbudt. Med trakasse-
ring menes handlinger, unnlatelser 
eller ytringer som har som formål eller 
virkning å være krenkende, skremmen-
de, fiendtlige, nedverdigende eller 
ydmykende. Med seksuell trakassering 
menes enhver form for uønsket seksu-
ell oppmerksomhet som har som for-
mål eller virkning å være krenkende, 
skremmende, fiendtlig, nedverdigende, 
ydmykende eller plagsom.

4  jf. Ot.prp.nr.77 (2000–2001) side 72
5  jf. Ot.prp.nr.77 (2000–2001) side 73
6   likestillingsloven § 25, likestillings- og 

diskrimineringsloven § 13 og arbeids-
miljøloven § 4-1 første ledd og § 4-3

7  Høyesterett uttalte: Mye kan tyde på at 
«rygg-episoden» i seg selv ikke innebar 
seksuell trakassering i strid med like-
stillingsloven 2013 § 8
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Om nye metoder, forsvarlighet 
og pasientrettigheter

Systemet for Nye metoder ble lovfestet i 2019. Før denne tid var dette 
systemet, med Beslutningsforum «på toppen» utviklet som en uformell  
og uregulert prioriteringsmekanisme uten direkte forankring i lov og forskrift. 
Ordningen hadde møtt mye kritikk, både fordi den manglet en demokratisk 
forankring i lov, at den bestemte over store verdier og behandlingsmulig
heter uten klageadgang og at den hadde for stor avstand til utviklingen i 
 fagmiljøene og deres oppfatning av behov og behandlingsmuligheter. 
 Lovreguleringen var nærmest en ren formalisering av den ordningen  
som allerede eksisterte og endret derfor i liten grad grunnlaget for den 
kritikk den hadde blitt til del.

Av Lars Duvaland,  
Avdelingsdirektør,  

Jus og Arbeidsliv, Dnlf

››
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Retten til nødvendig helsehjelp
Retten til nødvendig helsehjelp fra 
spesialisthelsetjenesten var ikke en  
del av det opprinnelige forslaget til 
pasientrettighetslov i 1999. Det ble tatt 
inn i forbindelse med stortingsbehand-
lingen, til tross for departementets 
fraråding. Departementet mente den 
gang at rettighetsfesting ikke burde 
innføres fordi:

Mangel på presisjon kan være et 
 problem for den enkelte som søker  
å få sin rett. Men det kan også være  
et betydelig problem i forhold til å holde 
styring på kostnadene innen helsevese-
net. Det er derfor grunn til å anta at en 
rettighetsfesting på grunn av manglende 
presise kriterier vil kunne ha klare 
vridningseffekter til fordel for sterke 
grupper. 

Stortingsflertallet presset likevel gjen-
nom en lovregulering. Det ble en for-
siktig start, med flere begrensninger 
bygget inn i loven. Det var et tydelig 
forbehold i loven om at rettigheten 
gjaldt innen de grenser kapasiteten 
satt. Dette «kapasitetsforbeholdet» var 

kontroversielt fra første stund. Retten 
til nødvendig helsehjelp fra spesialist-
helsetjenesten ble kalt en «papirrettig-
het» av professor Asbjørn Kjønstad.  
PÅ bakgrunn av kritikken ble kapasi-
tetsforbeholdet fjernet av Bondevik II  
i 2003. Da ble det innført individuell 
fristfastsetting, samt en subsidiær rett 
til å få oppfylt retten privat eller i ut-
landet ved fristbrudd. 

En annen begrensning var skillet 
mellom «rettighetspasienter» og  
«ikke- rettighetspasienter». Dette 
 skillet ble fjernet i 2013. Om denne 
endringen skrev departementet i 
 forarbeidene: 

Vurderingen av om en pasient har rett 
til nødvendig spesialisthelsetjeneste blir 
dermed sammenfallende med den helse-
faglige vurderingen av behov for helse-
hjelp. Det vil si at dersom en helsefaglig 
vurdering tilsier at pasienten har behov 
for spesialisthelsetjeneste, skal helseper-
sonellet også tildele vedkommende pasi-
ent en rett til helsehjelp uten å måtte 
foreta en vurdering av om behovet er 
stort nok til å oppfylle visse juridiske 
vilkår for å få en rett, slik det kreves i 

dag. Det vil innebære en betydelig for-
enkling for det helsepersonellet som 
foretar disse vurderingene daglig.

Lovreguleringen av nye metoder
Den nye lovreguleringen er dels tatt 
inn i spesialisthelsetjenesteloven og 
dels i pasient- og brukerrettighets-
loven. Slik er det skapt en kobling 
 mellom organiseringen og pasientens 
rett til nødvendig helsehjelp. I pasient- 
og brukerrettighetsloven § 2-1 b ble 
følgende tilføyelse gjort: 

Retten til nødvendig helsehjelp gjelder 
de tjenestene som spesialisthelsetjen-
esten har ansvaret for å yte og finansiere, 
jf. spesialisthelsetjenesteloven §§ 2-1 a 
og 4-4.

Bestemmelsen henviser til de beslut-
ninger som tas av systemet for Nye 
metoder. Formålet med denne ordningen 
er å ta stilling til hvilke metoder som 
skal tas i bruk i den norske helsetjen-
esten. Formålet med ordningen er både 
å ta stilling til den faglige forsvarlig-
heten og å foreta en prioriterings-
vurdering av nytte mot kostnad, en 
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«prioritering innenfor tildelte rammer», 
jf. stortingsinnstillingen. Bestemmelsen 
gjengitt ovenfor innebærer etter sin 
ordlyd en betydelig innsnevring av 
retten til nødvendig helsehjelp. Etter 
ordlyden defineres den individuelle 
retten til nødvendig helsehjelp av et 
system laget for vurderinger på 
gruppe nivå. Dette systemet styres av 
de regionale helseforetak – «bukken 
som kontrollerer havresekken». Både 
Legeforeningen og flere av pasient-
organisasjonene var blant dem som 
fremførte en tydelig kritikk.  

Det viktigste spørsmålet i forbind-
else med vedtakelsen av loven var om 
denne lovfestingen ble til hinder for 
individuelle vurderinger av behov  
for behandling eller legemidler der 
systemet for nye metoder ikke hadde 
tatt stilling eller hadde sagt nei til god-
kjenning. Verken ordlyden i bestem-
melsen eller proposisjonen gir et svar 
på dette. Departementet uttaler  i 
 proposisjonen til Stortinget:

 «Prioriteringsbeslutninger i spesialist-
helsetjenesten som tas administrativt  
på overordnet nivå legger rammer for 
individuelle vurderinger av pasienter 
som foretas av helsepersonell. Departe-
mentet foreslår å presisere dette i 
 regelverket.» 

Videre uttaler departementet: 
«Forslaget innskrenker ikke dagens 
pasient- og brukerrettigheter, men viser 
hvordan beslutninger tatt i systemet  
for nye metoder har betydning for de 
individuelle rettighetene.» 

Som svar på kritikken i hørings-
runden uttaler departement at flere  
av høringsinstansene har misforstått 
forslagene og uttaler videre: 

«I valget mellom ulike behandlings-
alternativ i ett pasientforløp er systemet 
for nye metoder sentralt fordi dette 
systemet gir rammene for hva som er 
tilgjengelig for helsepersonellet. Det er 
likevel rammer for hvilke beslutninger 
systemet for nye metoder kan fatte. 
Beslutninger som fattes i systemet for 
nye metoder kan ikke overstyre retten  

til nødvendig spesialisthelsetjeneste 
etter pasient- og brukerrettighetsloven  
§ 2-1 b. Det kan de ikke i dag, og heller 
ikke dersom Stortinget vedtar de lovfor-
slagene som fremmes i denne proposi-
sjonen. Beslutningsforum må forholde 
seg til at pasientene har en rett til nød-
vendig spesialisthelsetjeneste som de i 
ytterste konsekvens kan få domstolen  
til å stadfeste. Det innebærer at beslut-
ningsforum ikke kan fatte beslutninger 
som medfører at pasienter ikke får opp-
fylt sin rettighet. Beslutningene til be-
slutningsforum må ligge innenfor det 
skjønnsrommet som er tillagt spesialist-
helsetjenesten gjennom dagens lov-
givning. 

(…) Det tas ikke direkte stilling til om 
metoden skal brukes overfor konkrete 
pasienter eller pasientgrupper, men om 
det skal åpnes for at metoden kan brukes 
i den offentlige spesialisthelsetjenesten.»

Betydningen av 
kravet til faglig forsvarlighet
Departementet synes å legge til grunn 
at det er forsvarlighetskravet som angir 
rettighetens materielle innhold: 

«Retten til nødvendig spesialisthelse-
tjeneste knytter seg til en rett til å få 
forsvarlig behandling. Kjernen i forsvar-
lighetskravet er koblet opp mot det som 
til enhver tid er definert som etablert 
behandling, jf. omtale ovenfor under 
punkt 9.2.2. Pasienter har dermed i dag 
et rettskrav på å få etablert behandling 
for den sykdommen eller lidelsen ved-
kommende har. Spesialisthelsetjenesten 
kan ikke velge å ikke gi pasienter eta-
blert behandling ut fra hensyn til øko-
nomi eller av andre årsaker som ikke  
er medisinske. Det vil være uforsvarlig 
og i strid med pasientens rett til nød-
vendig spesialisthelsetjeneste.

Det er imidlertid viktig å understreke 
at retten til nødvendig spesialisthelse-
tjeneste ikke knytter seg til enhver ny 
type behandling, eller den beste eller 
nyeste behandling som til enhver tid er 
tilgjengelig. Spesialisthelsetjenesten har 
en ressursramme å forholde seg til som 
Stortinget setter årlig, og det vil ikke 
være bærekraftig å tilby enhver ny type 

metode som gjøres tilgjengelig på 
 markedet.

(…) Kjennetegnet ved nye behand-
lingsmetoder er at det ikke er tale om 
etablert behandling, og at de må metode - 
vurderes for å vurderes opp mot prinsipp - 
ene for prioritering og for å sikre at 
metodene er forsvarlige. Nye metoder 
ligger dermed i utgangspunktet i 
skjønnsrommet over forsvarlighets-
kravet, og over hva pasienten har et 
rettskrav på å få av tjenester. Med 
skjønnsrommet menes det som ligger i 
mellom den til enhver tid best tilgjenge-
lig medisin og forsvarlighetskravets 
nedre grense.»

Departementet innfører her et nytt 
begrep; «etablert behandling». Dette er 
ikke et begrep benyttet i lovgivningen 
eller tidligere forarbeider som avgrens-
ning av retten til nødvendig helsehjelp. 
Departementets uttalelser kan forstås 
som at metoder som ikke er vurdert 
eller som er avvist av beslutningsforum 
per definisjon ligger i skjønnsrommet 
over forsvarlighetskravets nedre grense 
fordi de ikke har blitt en del av etablert 
behandling. 

En slik forståelse av forsvarlig-
hetskravet som en «innholdsnorm» er 
ikke ny, men har utviklet seg over tid.  
I forarbeidene til helselovreformen fra 
1999 var det et tydeligere skille mellom 
den materielle «innholds- eller utmål-
ingsstandard» som lå i den individuelle 
retten til nødvendig helsehjelp og for-
svarlighetskravet som har sitt utspring 
i en faglig «handlingsnorm». Utviklingen 
i retning av en «innholdsnorm» så vi 
særlig i forbindelse med vedtakelsen av 
helse- og omsorgstjenesteloven i 2011. 
Den nye helse- og omsorgstjeneste-
loven skulle bli profesjonsnøytral og 
dermed «dereguleres» (bl.a. fjerne 
krav til at kommunens helse- og om-
sorgstjeneste skulle ha bestemte profe-
sjoner inkludert). Forsvarlighetskravet 
som en «kvalitativ standard» for 
 tjen estetilbudet ble da et viktig 
 virkemiddel. Disse lovforarbeidene 
viser også departementet til for å un-
derbygge en argumentasjon om at de 
regionale helseforetaks «sørge for» 

JUS FOR LEGER:



JUS FOR LEGER:

OVERLEGEN 2-202174

-ansvar, og dermed tjenestetilbud, 
korresponderer mot de materielle 
rettigheter pasientene er gitt i lov-
givningen. 

En slik forståelse fratar retten  
til nødvendig helsehjelp dens selv-
stendige betydning som en materiell 
innholdsstandard som kan vurderes  
og prøves individuelt og slå gjennom 
overfor de beslutninger som er truffet 
på gruppenivå i systemet for nye meto-
der. Denne utviklingen av forsvarlig-
hetskravet kan ha bidratt til å tilsløre 
innholdet av pasientens materielle rett 
til nødvendig helsehjelp. 

Stortingets vilje
Dette var en uklarhet som også Stor-
tingskomiteen så i sin behandling av 
lovforslagene, og det var betydelig 
mediedebatt knyttet til hva som var  
det materielle innholdet i endringene. 
Forslagene ble oppfattet å være til 
hinder for individuelle vurderinger og 

tilsagn om nye metoder som enten ikke 
var behandlet eller var avvist av beslut-
ningsforum. Dette ville igjen være til 
hinder for bruk utenfor godkjent indi-
kasjon eller ut fra andre individuelle 
forutsetninger enn de vurderings-
kriterier som lå til grunn på gruppe-
nivå. 

Som følge av denne usikkerheten 
uttaler komiteen i sin innstilling til 
lovforslaget: 

«Komiteen legger til grunn at overord-
nede beslutninger om metoder ikke skal 
påvirke retten til individuelle vurderinger 
og rettigheter til nødvendig og forsvarlig 
medisinsk behandling. De individuelle 
vurderingene skal ta utgangspunkt i den 
enkeltes behov og faktiske muligheter 
for å diagnostisere og behandle sykdom. 
Komiteen legger til grunn at den indivi-
duelle rettigheten til nødvendig helse-
hjelp skal være i samsvar med interna-
sjonale forpliktelser. Personer med 

sjeldne sykdommer har samme rett  
til tilpasset medisinsk behandling i 
 samsvar med de rettslige forpliktelsene 
til å ivareta likhet og likeverd.»

Når lovens ordlyd skal tolkes bli dette 
uttrykket for Stortingets vilje og forstå-
else avgjørende. Det setter til side mye 
av den tvil som er skapt av ordlyden og 
departementets uttalelser i forarbeidene. 
Stortinget har uttrykkelig fastslått at 
pasientens rett til nødvendig helsehjelp 
må vurderes konkret og individuelt,  
og ikke er avhengig av beslutninger i 
systemet for nye metoder. Dessverre 
har det så langt ikke blitt gjort til-
strekkelig fra myndighetenes side for  
å sørge for veiledning til fagmiljøene 
som står i disse vurderingene daglig.  
I møtet med persontilpasset medisin,  
i stadig større grad vurdert ut fra 
 pasientens individuelle forutsetninger, 
har klinikerne for svak støtte i både 
system, regelverk og veiledninger.  •
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▼ Polivy «Roche»
Antineoplastisk middel, antistoff-legemiddelkonjugat (ADC) ATC-nr.: L01X C37

PULVER TIL KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 30 mg og 140 mg: Hvert hetteglass inneh.: Polatuzumabvedotin 
30 mg, resp. 140 mg, suksinsyre, natriumhydroksid, sukrose, polysorbat 20. Etter rekonstituering: 20 mg/ml. Indikasjoner: I kom-
binasjon med bendamustin og rituksimab til behandling av voksne pasienter med residivert/refraktært diffust storcellet B-celle-
lymfom (DLBCL) som ikke er kandidater for hematopoetisk stamcelletransplantasjon. Dosering: Mht. sporbarhet skal preparatnavn 
og batchnr. noteres i pasientjournalen. Skal kun administreres under tilsyn av helsepersonell med erfaring i diagnostisering og 
behandling av kreftpasienter. Premedisinering: Pasienten skal premedisineres med et antihistamin og et antipyretikum før ad-
ministrering. Anbefalt dose: Voksne:  1,8 mg/kg som i.v. infusjon hver 21. dag, i kombinasjon med bendamustin og rituksimab, i 6 
sykluser. Polatuzumabvedotin, bendamustin og rituksimab kan administreres i hvilken som helst rekkefølge på dag 1 av hver syklus. 
Anbefalt dose av bendamustin er 90 mg/m2/dag på dag 1 og dag 2 av hver syklus, og av rituksimab 375 mg/m2 på dag 1 av hver sy-
klus, når disse administreres sammen med polatuzumabvedotin. Pga. begrenset klinisk erfaring med totaldoser >240 mg, anbefales 
det å ikke overskride 240 mg/syklus. Dosereduksjonsanbefalinger ved bestemte bivirkninger: Behandlingen skal seponeres 
umiddelbart hvis pasienten utvikler en livstruende infusjonsrelatert reaksjon. Se pakningsvedlegg/SPC for fullstendig instruksjon. 
Forsinket eller glemt dose: Dersom planlagt dose uteblir, bør den gis så snart som mulig. Administreringsregimet skal justeres 
for å opprettholde et 21dagers intervall mellom dosene. Tilberedning/Håndtering/Administrering: Se pakningsvedlegg/SPC for 
fullstendig instruksjon. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene. Aktive alvorlige infeksjoner. Forsiktighetsre-
gler: Myelosuppresjon: Alvorlig nøytropeni og febril nøytropeni er rapportert så tidlig som under 1. behandlingssyklus. Profylaktisk 
administrering av granulocytt-stimulerende faktor (G-CSF) bør vurderes. Trombocytopeni av grad 3 eller 4, eller anemi, kan oppstå. 
Fullstendige blodtellinger skal utføres før hver dose. Ved grad 3 eller 4 nøytropeni og trombocytopeni, bør hyppigere laboratorie-
monitorering og/eller utsettelse eller seponering av behandlingen vurderes. Se Dosering. Perifer nevropati (PN): Er sett, hovedsake-
lig sensorisk, men også motorisk og sensorisk-motorisk. Risikoen for PN øker med påfølgende doser, men er sett så tidlig som under 
1. behandlingssyklus. Pasienter med allerede eksisterende PN kan oppleve forverring av tilstanden. Pasienten bør overvåkes for 
symptomer som hypoestesi, hyperestesi, parestesi, dysestesi, nevropatisk smerte, brennende følelse, muskelsvakhet eller ustø gan-
ge. Ved ny eller forverret PN kan det være nødvendig å utsette, redusere eller seponere dosen. Se Dosering. Infeksjoner: Alvorlige, 
livstruende eller fatale infeksjoner, inkl. opportunistiske infeksjoner, er sett. Dette inkluderer pneumoni (inkl. pneumocystis jirovecii 
og andre pneumonier forårsaket av sopp), bakteriemi, sepsis, herpesinfeksjon og cytomegalovirusinfeksjon, samt reaktivering av 
latente infeksjoner. Pasienten bør overvåkes nøye for tegn på bakterie-, sopp- eller virusinfeksjoner. Det bør oppsøkes medisinsk 
hjelp ved symptomer. Profylakse med antiinfektiver bør vurderes. Behandling bør ikke gis ved aktiv alvorlig infeksjon. Polatuzu-

mabvedotin og annen samtidig kjemoterapi bør seponeres ved alvorlige infeksjoner. Progressiv multifokal leukoencefalopati (PML): 
Er sett. Pasienten bør overvåkes nøye for nye eller forverrede tegn på nevrologiske-, kognitive- eller atferdsforandringer som kan 
indikere PML. Polatuzumabvedotin og annen samtidig kjemoterapi bør utsettes ved mistanke om PML, og seponeres permanent 
dersom diagnosen bekreftes. Tumorlysesyndrom (TLS): Pasienter med høy tumorbyrde og rask proliferasjon av tumor kan ha økt 
risiko for TLS. Hensiktsmessige tiltak/profylakse bør iverksettes iht. lokale retningslinjer før behandling. Pasienten bør overvåkes 
nøye for TLS. Infusjonsrelaterte reaksjoner (IRR): Behandlingen kan forårsake IRR, inkl. alvorlige tilfeller. Forsinkede IRR, så sent som 
24 timer etter administrering, har forekommet. Premedisinering med antihistamin og et antipyretikum bør gis, og pasienten bør mo-
nitoreres nøye under infusjonen. Hvis en IRR oppstår, bør infusjonen avbrytes og egnede medisinske tiltak iverksettes. Se Dosering. 
Levertoksisitet: Alvorlige tilfeller av levertoksisitet samsvarende med hepatocellulær skade, inkl. forhøyede nivåer av transaminaser 
og/eller bilirubin, er sett. Allerede eksisterende leversykdom, økte nivåer av leverenzymer ved oppstart av behandling og samtidig 
bruk av andre legemidler kan øke risikoen. Leverenzymer og bilirubinnivå bør overvåkes. Hjelpestoffer: Inneholder <1 mmol natrium 
pr. dose, dvs. praktisk talt natriumfritt. Bilkjøring og bruk av maskiner: Liten påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner. 
IRR, perifer nevropati, fatigue og svimmelhet kan oppstå under behandling. Bivirkninger: Vanligste bivirkninger (≥30%) ved kom-
binasjonsbehandlingen (polatuzumabvedotin, bendamustin og rituksimab) er anemi (31,8%), trombocytopeni (32,5%), nøytropeni 
(45,7%), diaré (35,8%), kvalme (33,1%) og perifer nevropati (30,5%). Alvorlige bivirkninger (42,4%) ved kombinasjonsbehandlingen 
inkluderer febril nøytropeni (10,6%), sepsis (9,9%), IRR (11,3%), pneumoni (8,6%) og pyreksi (7,9%). Hos >5% førte trombocytopeni 
til seponering av behandling. Svært vanlige (≥1/10): Blod/lymfe: Anemi, febril nøytropeni, leukopeni, lymfopeni, nøytropeni, trom-
bocytopeni. Gastrointestinale: Abdominalsmerter, diaré, forstoppelse, kvalme, oppkast. Generelle: Asteni, fatigue, feber. Infeksiøse: 
Pneumoni1, sepsis, øvre luftveisinfeksjon. Luftveier: Hoste. Nevrologiske: Perifer nevropati, svimmelhet. Skader/komplikasjoner: 
Infusjonsrelatert reaksjon. Stoffskifte/ernæring: Hypokalemi, redusert appetitt. Undersøkelser: Redusert vekt. Vanlige (≥1/100 til 
<1/10): Blod/lymfe: Pancytopeni. Gastrointestinale: Øvre abdominalsmerter. Generelle: Frysninger. Hud: Kløe. Infeksiøse: Cytomegalo-
virus-infeksjon, herpesvirusinfeksjon1. Luftveier: Pneumonitt. Muskel-skjelettsystemet: Artralgi. Nevrologiske: Hypoestesi, parestesi, 
ustø ganglag. Stoffskifte/ernæring: Hypoalbuminemi, hypokalsemi. Undersøkelser: Hypofosfatemi, økt lipase, økte transaminaser. 
Øye: Tåkesyn. Ukjent frekvens: Infeksiøse: Progressiv multifokal leukoencefalopati1. Lever/galle: Hepatocellulær skade, leversteatose. 
1Forbundet med dødelig utfall. Pakninger og priser: 30 mg: 1 stk. (hettegl.) kr 30287,10. 140 mg: 1 stk. (hettegl.) kr 141206,90. 
Sist endret: 08.01.2021
Basert på SPC godkjent av SLV/EMA: 09.12.2020

C

Do
 n

ot
 c

op
y 

or
 d

is
tr

ib
ut

e.
 (2

02
1) 

Ro
ch

e 
No

rg
e 

as
. A

ll 
ri

gh
ts

 re
se

rv
ed

. M
-N

O-
00

00
03

21
. T

HA
U

POLIVY i kombinasjon med bendamustin og rituksimab til 
behandling av voksne pasienter med residivert/refraktært 
diffust storcellet B-cellelymfom (DLBCL) som ikke er 
kandidater for hematopoetisk stamcelletransplantasjon. (2)

POLIVY er godkjent i Beslutningsforum (1)
NYHET!

Meld deg inn i 
vår fagportal 

RocheHelse.no
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Syttini av 81 innkalte delegater var 
påmeldt. I tillegg deltok inviterte 

gjester og mange fra sekretariatet, så 
møtet samler rundt 100 personer.  
Både det fysiske møtet i 2019 og senere 
digitale møter har vært streamet på 
Legeforeningens facebookside og er 
åpent for alle medlemmer, også de  
som ikke selv er på facebook.

Høydepunktene er fagsakene, ut-
deling av Legeforeningens grunn-
utdanningspris og valg i oddetallsår. 
Årets grunnutdanningspris ble tildelt 
Anne Berit Guttormsen, anestesiover-
lege ved intensivavdelingen på Hauke-
land og professor II ved Universitet i 
Bergen. Hun har undervist medisin-
studenter ved UIB i over 20 år, møter 
dem både i 1., 6. og 12. semester og var 
nominert av 2 kull studenter. Studentene 
skriver blant annet at hun motiverer og 
engasjerer dem til å bli dyktige leger og 
får dem til å forstå «at etter mye teori-
tung pugging av kjemi og biologi i 

 førsteåret kommer det senere praktiske 
håndgrep og forståelse av anatomi og 
fysiologi der dette blir nyttig». Eksep-
sjonelt god studentundervisning gir for 
lite meritt og fortjener å løftes frem! 
Flere andre nominerte var tett på, så 
det er hard konkurranse om denne 
prisen.

De to fagsakene som fikk mest plass i 
år, var sosial ulikhet i helse og kunstig 
intelligens og digitale verktøy. 

Sosial ulikhet i helse er solid doku-
mentert og beskrevet, men vanskelig å 
gjøre noe med. Pandemien har ført til 
en forsterket ulikhet i helse, spesielt 
blant sårbare barn og unge. Fagstyre-
medlemmene Marte Kvittum Tangen 
og Ingvild Skogen Bauge holdt en 
 meget god innledning med vekt på 
kunnskapsgrunnlaget og årsaker til 
ulikhet. Professor og allmennlege 
Graham Watt snakket om det skotske 
Deep End Project som har vist at ut-
videt konsultasjonstid hos fastlegen for 

utvalgte pasienter er kostnadseffektivt 
og at mer støtte i hjemmet av helseper-
sonell kan redusere både arbeidsløshet 
og akutthenvendelser til spesialisthelse - 
tjenesten. Pål Gulbransen, samfunns-
medisiner og professor i helsetjeneste-
forskning, snakket om viktigheten av 
god sosialanamnese i klinisk arbeid og 
om tilpasset kommunikasjon. De som 
kan mest fra før, vinner også mest på 
kommunikasjonskurs. Deretter ble  
det åpnet for debatt.

Fagstyret la frem utkast til en resolu-
sjon med vekt på hva hver enkelt fag-
person eller fagmiljø kan bidra med for 
å redusere sosiale ulikheter i helse. Det 
kom gode innspill til resolusjonen 
under debatten, og redaksjonskomité-
ens bearbeidede versjon ble enstemmig 
vedtatt. Resolusjonen ligger på vår 
hjemmeside (https://www.legefore-
ningen.no/om-oss/organisasjonen/
rad-og-utvalg/fagstyre-og-faglands-
rad/faglandsradsmotet-2021/).

Legeforeningens fagakse

    Av Cecilie Risøe, leder av fagstyret››Faglands - 
rådsmøtet 2021 

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.

Årets faglandsrådsmøte ble avholdt 20.21. april, og som  
i fjor måtte vi møtes digitalt. Dette ser ikke ut til å hemme 
 diskusjonene vesentlig, og to meget dyktige dirigenter, 
 Torstein Sakshaug og Helga Brøgger, loset oss gjennom 
 programmet på en forbilledlig måte. Fagstyret ser likevel frem 
til at det igjen kan arrangeres fysiske møter med den mer
verdien sosialt samvær og uformelle samtaler i pausene gir.
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Sesjonen kunstig intelligens og 
digitale verktøy ble også meget god. 
Seks innledere – Erik Fosse, Atle Bjør-
nerud, Ishita Barua, Egidijus Pelanis, 
Gry Dahle og Alfred Honore - hadde 10 
minutter hver til å belyse temaet fra 
ulike ståsted. Presentasjonene var 
spekket med fagkunnskap og utfylte 
hverandre meget godt. Bruksområdene 
for kunstig intelligens (AI) utvides 
svært raskt, og det er lett å la seg be-
geistre, men effekt og trygghet må som 
tidligere dokumenteres i randomiserte 
studier. AI omgir oss allerede, men 
mange spennende muligheter ligger 
fortsatt et stykke frem i tid, og det 
gjenstår mye arbeid innen områder 
som juss og teknologi.

Nytt av året var en sesjon kalt Åpen 
post. Alle fagmedisinske foreninger var 
invitert til å sende inn saker som de 
ønsket å presentere på faglandsråds-
møtet. Det er mange problemstillinger 
vi kan ha nytte av å diskutere på tvers 

av spesialiteter. Tre forslag var valgt  
ut og hadde fått 20 minutter hver.

Forskrivning på andres indikasjon 
var et samarbeid mellom Norsk forening 
for fysikalsk medisin og rehabilitering, 
Norsk forening for allmennmedisin og 
Norsk nevrologisk forening. Innlederne 
tok opp utfordringer ved å skrive resept 
for behandling initiert av andre, for 
eksempel injeksjonsbehandling ved 
muskel- og skjelettlidelser, rettslige 
vurderinger rundt delegering og an-
svar i helsepersonelloven og mulig 
over- og feilbehandling ved injeksjoner 
mot spastisitet og migrene.  

Under Gode overganger for ung-
dom i helsevesenet fikk vi informa-
sjon av Barnelegeforeningen om deres 
arbeid med veileder for gode over-
ganger i helsevesenet for ungdom i 
alderen 12-25 år. Veilederen er til-
gjengelig via Helsebiblioteket. 

Norsk radiologisk forening tok opp 
Nasjonale retningslinjer som driver 

for et økt forbruk av radiologiske 
under søkelser. Det er en utfordring 
når fag spesifikke retningslinjer gir anbe-
falinger om bruk av radiologiske under-
søkelser i behandlingsoppfølgning som 
innebærer økt ventetid for andre pasi-
enter som skal til diagnostiske under-
søkelser. Henvisende leges valg av 
modalitet ved diagnostikk er heller 
ikke alltid optimal, men radiologen kan 
kvie seg for å endre modalitet, spesielt 
hvis kliniske opplysninger er spar-
somme.

I år var det også valg av fagstyre, 
landsstyredelegater og LIS-delegater 
til neste faglandsråd fra foreninger 
med mindre enn 1000 medlemmer 
(LIS-delegater i Faglandsrådet fra 
større foreninger velges direkte av 
foreningenes LIS-utvalg). Det er glede-
lig at det synes å være økt interesse 
rundt det å påta seg verv. Ny leder av 
fagstyret fra 1. september blir Ståle 
Sagabråten fra Norsk forening for 
 allmennmedisin og nestleder Thea 
Falkenberg Mikkelsen, LIS fra Norsk 
gynekologisk forening. Øvrige styre-
medlemmer blir Gry Dahle (thorax-
kirurgi), Ingvild Skogen Bauge (barne- 
og ungdomspsykiatri)  Marte Kvittum 
Tangen (allmennmedisin), Tom Sundar 
(samfunnsmedisin), Jana Midelfart 
Hoff (nevrologi, ny), Harald Nes 
 (radiologi, ny) og Eivind Westrum  
Aabel, (LIS, hjertesykdommer, ny).

Jeg har ledet FaMe (fagmedisinske 
landsstyredelegater) fra 2013 og fag-
styret fra 2018. Etter 8 år er det på høy 
tid å slippe andre til. Jeg har vært så 
heldig å kunne skrive i hvert nummer 
av Overlegen like lenge om hva som 
opptar de fagmedisinske foreningene 
og få invitere foreninger til å ha et 
faglig innlegg på de to siste sidene. 
Tusen takk for spalteplass - og takk  
for meg!  •

Legeforeningens fagakse

Dirigentene Torstein Sakshaug 
og Helga Brøgger på  
Faglandsråds møtet 2021. 
Foto: Gry Bjørnstad
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››
Hoveddelen av arbeidet til pato-

loger består i undersøkelse av 
vevs- og celleprøver tilhørende levende 
pasienter. Obduksjon utgjør en mindre 
andel.  Obduksjon anses fortsatt som 
gullstandard til å finne dødsårsak, men 
en stadig synkende obduksjonsfrekvens 
er en kjent trend internasjonalt.

Endring i oppgaver: 
Mye av arbeidet i en patologiavdeling 
er fortsatt manuelt – vi kan ikke bare 
legge vevsbitene eller operasjons-
preparatene inn i en maskin og få ut  
en diagnose, så makrobeskjæring og  
alt det andre som må til for å fremstille 
et objektglass med et farget snitt er 
fortsatt uunnværlig. Men derifra står  
vi i et paradigmeskifte! 

Genanalyser: 
Molekylær patologi er det første store 
paradigmeskiftet. Fra å være forbeholdt 
enkelte hematologiske tilstander er det 
nå krav om stadig mer omfattende 
molekylærgenetiske analyser i alle slags 
kreftformer. Vi patologer er sentrale i  
å først stille riktig kreftdiagnose, der-
etter velge ut riktige områder, med  
nok tumorceller, til slike analyser  
– slik sikres det at svaret er relevant. 
Og vi må tolke svarene med henblikk 
på tumor og klinikk; det er ikke alltid 
slik at f.eks. en monoklonal T-celle 
genrearrangering er ensbetydende 
med malignitet. 

Vi er opptatt av å levere integrerte 
svar, der resultatene av morfologisk  
og immunhistologisk diagnostikk 
 sammenholdes med molekylærgenetiske 

resultater. Derfor har det vært hen-
siktsmessig å organisere molekylær-
patologilaboratoriet i patologiavd-
elingene. Slik kan vi best vurdere 
hvilke analyser som bør bestilles, 

hastegrad og prioritering av disse samt 
oppfølging av resultatene.

De fleste molekylære analyser som 
er anbefalt for solide svulster er innført 
pga. introduksjon av behandlingskon-

Patologifaget er i stor endring, både med en dreining mot flere og flere  
molekylærpatologiske analyser og med overgang til digitalisering og dermed  
mulighet for bruk av kunstig intelligens (AI).

Av Ulla Randen, leder, Den norske patologforening

Patologi - et fag i endring

Legeforeningens fagakse
Foto: Privat



OVERLEGEN 2-2021 79

septer hvor molekylære endringer  
i svulsten har behandlingsmessig 
 (prediktiv) betydning. I disse tilfellene 
vil analysene kunne si noe om f.eks. 
respons eller resistensutvikling for 

bestemte legemidler. Kliniske studier 
gjøres derfor i økende grad på under-
grupper av kreftpasienter. Enkelte 
behandlingsprinsipper går på tvers  
av tumortyper, og fører til at det nå er 
behov for mye bredere gentesting i 
form av store genpaneler hos mange 
pasienter. 

Persontilpasset medisin: 
Helseminister Bent Høie ga helsefore-
takene oppdraget med å etablere per-
sontilpasset medisin, derunder forstått 
genpaneltesting av kreftsvulster (Next 
Generation Sequencing, NGS), allerede 
i 2018. En nasjonal plan for implemen-
tering har imidlertid manglet, og på 
noen sykehus er ikke engang metoden 
etablert. Det er imidlertid to store 
prosesser på gang; «Nasjonalt kompe-
tansenettverk for persontilpasset 
 medisin» og «Infrastruktur for presi-
sjonsdiagnostikk».  Det nasjonale 
 kompetansenettverket er etablert for  
å lettere kunne samhandle og dele 
kompetanse om metoder, protokoller, 
tolkning etc. 

Infrastruktur for presisjonsdiagnostikk:  
Feltet endrer seg svært raskt, og det 
går fort fra forskning til implemente-
ring i rutine. Det er derfor nødvendig  
å ha tett interaksjon ikke bare mellom 
patolog, molekylærbiolog, bioinforma-
tiker og kliniker, men også til transla-
sjonelle og kliniske forskningsmiljøer. 
Høie har også et uttalt mål om at 5% av 
pasientene skal innlemmes i kliniske 
studier, og da må vi være klare til å 
kjøre disse analysene. MetAction- 

studien, hvor man utførte store gen-
panelanalyser hos pasienter med ulike 
typer kreft i stadium IV, viste tydelig 
hvor viktig det var å ha infrastruktur 
for studiediagnostikk, da dette ikke  
er del av rutinearbeidet ved patologi-
laboratoriene.  Helse Sør-Øst bevilget 
derfor midler og øremerket kjerne-
fasilitetsstøtte for å etablere dette,  
kalt InPreD, for de to universitetssyke-
husene i regionen; Oslo universitets-
sykehus og Akershus universitetssyke-
hus. De ønsket samtidig at dette skulle 
være en nasjonal pådriver for å etablere 
lignende strukturer på de øvrige uni-
versitetssykehusene, et arbeid som er 
godt i gang. Dette er viktig for å gi 
kreftpasienter tilgang til lik diagnos-
tikk og behandling, uavhengig av 
 bosted.

Digitalisering og AI: 
Det er bare 250 yrkesaktive patologer  
i Norge. Arbeidsmengden øker stadig, 
både i form av økt antall vevsprøver  
og mer kompleks diagnostikk med nye 
molekylærpatologiske undersøkelser. 
Med digitalisering av snitt og diagnos-
tiske hjelpemidler i form av AI kan vi 
forhåpentligvis avlastes i fremtiden, 
noe vi virkelig trenger. For å få til dette 
trenger vi et realt løft investerings-
messig.  •

  

       «Det er bare 250 yrkesaktive patologer i Norge. Arbeidsmengden øker  
                 stadig, både i form av økt antall vevsprøver og mer kompleks  
       diagnostikk med nye molekylærpatologiske undersøkelser»

Legeforeningens fagakse
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