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Ny regjering - det gir grunn til 
forventninger om kursendring i 

det vi er mest opptatt av, helsepolitikken. 
Vår nye Helseminister Kjerkol varslet i 
opposisjon på et tidspunkt da vår sårbar- 
het stilt overfor en pandemi ble synlig 
for alle og vanskelig å bortforklare, at 
det skulle satses under en Arbeider-
partiregjering på å bygge opp igjen 
Intensivkapasiteten. DET har vi merket 
oss - og de må finne seg i å bli målt på 
det de nå leverer. «Målbildet» er klart, 
de har beskrevet det selv - særlig i et 
NPM-regime er måloppnåelse det den 
nye ledelsen vil bli bedømt på. 

Det er ikke gått lang tid siden regjer-
ingsskiftet og Hoksrud (FrP) er tidlig 
ute med «ramsalt kritikk» av Helse-
ministeren og kaller henne «en skygge 
av seg selv». Det er litt overstadig etter 
min smak, men vi vil selvsagt følge med 
på alt av unnskyldninger og bortforklar - 
inger - om dette ikke straks igangsettes. 
Det er ingen enkel jobb. Kapasiteten er 
gradvis nedbygget over år med ensidig 
budsjettfokus og krav til effektivisering, 
slik at særlig intensiv - og intermediær- 
avsnitt må oppgraderes arealmessig  
- vi har før pekt på hvor stor forskjell 
det er på antall intensivsenger i vårt 
land og Norden - sammenlignet med 
flere andre europeiske land! En naiv 
tro på at man kan kjøre et system der 
«uforutsigbarhet» er en del av kjølen, 
etter samme modell som f eks Jordan 
lager tannbørster - ligger til grunn siden 
Foretaksmodellen ble en realitet.

Det som er en større utfordring, er 
selvsagt den krevende oppgaven det er 

å utdanne det intensivpersonell som 
skal bemanne disse høyspesialiserte 
senger! Det tar flere år - og det er derfor 
viktig at Kjerkol allerede har gjentatt 
at hun ikke trenger noen utredning for 
å sette i gang ASAP med akkurat denne 
oppgraderingen av vår beredskap. Den 
forrige regjeringen forsto jo gjennom 
den «filleristingen» pandemien ble for 
dem, at antall utdanningsstillinger 
måtte økes - det skal de ha - og denne 
innsikten inspirerte den påtroppende 
regjering til å skulle prestere enda bedre, 
og valgløfter vil innhente dem. Dette er 
et bra utgangspunkt - men det vil bare 
vise seg ved signifikante økninger i 
økonomiske ressurser for foretakene. 
Vi har så altfor mange ganger opplevd 
at det er noe annet å sitte i Posisjon. I 
møte med virkeligheten endrer farten 
seg, det blir bestilt utredninger og 
opprettet komiteer ...

Vi har ingen tid å miste på slikt, og 
dette har vært en «varslet katastrofe». 
Utallige er de tilbakemeldinger som er 
forsøkt gitt internt «i linjen» - men den 
har det ved seg at man ønsker å filtrere 
negative tilbakemeldinger; «alt er rolig 
ved fronten» er det beste budskap å 
bringe videre - av ulike grunner. 
 Innlegg i den offentlige debatt, er 
 vel komment, knebles ikke - men det  
«går over» og blir borte i nye og andre 
problemer. Det som var varslet fra 
tjenesten selv, var vår bekymring  
for en knapphet som allerede under 
helt normale omstendigheter i det 
daglige forårsaket strykninger og 
 utsettelser. Jeg kan ikke si at man  

fikk respons - det ble ikke realitets-
behandlet. 

Pandemi - som jo er en medisinsk 
realitet og hører med til noe av de mest 
sannsynlige utfordringer DSB jobber 
med - ville tippe oss overende meget 
snart. Det ble antagelig for teoretisk. 
Så KOM pandemien - og veien var 
ganske kort til at de strengeste tiltak i 
fredstid kom på plass, og det har vart i 
halvannet år. Nedstengningen har vært 
justert etter som smitten har bredd seg 
i samfunnet, forventede nye bølger som 
svar på økt reiseaktivitet og ny import-
smitte - men aller mest bestemt av den 
svært begrensede intensivkapasiteten 
vi har.  

Vi er et system i gradert nedbygging, 
som en følge av den maniske tanken på 
å temme utgiftene i helsevesenet som 
har ridd politikere i mange år nå. Hvert 
år et flatt effektiviseringskrav på 1,7% 
med akkumulering av de røde tall fra 
året før, gjør at man ikke har noen  
reell mulighet til å komme i balanse 
- investeringsmidler er svinnende og 
gjør enhver ny utstyrsanskaffelse til et 
mareritt. Dette er ikke en oppskrift på 
vekst. Det ER betenkelig i en tid der 
utviklingen er rivende og investeringer 
på mange områder er nødvendige  
- hvis man vil være relevant. Det må 
tenkes helt nytt, og kanskje skal den 
nye regjeringen reflektere litt over 
«forretningsmodellen» man har lagt til 
grunn? Pengene følger pasienten - og 
snart kan de reise dit de ønsker - til det 
sted som er mest oppdatert. Pasienter 
er godt informert i vår tid.  •
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Av Overlegeforeningens leder Geir Arne Sunde››

SPALTEN TIL
OF-LEDER

Økende smitte blant 
helsepersonell kan true 

kritisk beredskap på syke-
husene, og føre til at nød-
vendig kreftkirurgi og 
 planlagt behandling på 
 poliklinikker må utsettes  
- og vi får ett større etterslep 
som må håndteres parallelt 
med pandemien utover våren. 

Det er total-belastningen 
som nå er for stor for syke-
husene, og ikke kun Covid. 
Nøkkelen til å ta ned belast-
ningen ligger hos politiker-
ne – og kommunene. Enkle 
tiltak som påbud om munn-
bind på offentlige steder, på 
offentlig transport, på fast-
legekontor og sykehus, vil 
bidra til å lette trykket vi  
nå ser på sykehusene. 

Vi trenger kraftigere 
nasjo nale tiltak enn det  
som nå ligger på bordet. 
Sykehusene har behov for 
ytterligere ekstraordinære 
midler for å håndtere denne 
vinteren på en god måte. 
Midler til pasientbehand-
ling, til nødvendig videre-  
og etterutdanning av helse-
personell, til utbedring av 
trange sykehusbygg og ut-
skifting av utslitt medisinsk-

teknisk utstyr. Sykehusledere 
må jobbe for at sykehusene 
blir mer attraktive arbeids-
plasser – og den ordinære 
kapasiteten og bemanningen 
på landets sykehus må bedres. 

Selv om belastningen 
mellom ulike avdelinger, 
sykehus, regioner og grupper 
helsepersonell ikke er jevnt 
fordelt, så fortjener dere alle 
en stor takk for at dere står 
på for pasientene og sam-
funnet vårt gjennom nok  
en pandemi-vinter. 

Det er snart ett år siden 
myndighetene startet vaksi-
nasjon av helsepersonell på 
sykehus, og vi håper nå at  
en tredje booster-dose kan 
bedre immuniteten gjennom 
vinteren. Men våre tillits-
valgte er også opptatt av det 
større bildet – å sørge for at 

I-land tar ansvar for å få 
vaksinert alle i U-land, slik 
at pandemien kan avkortes. 

Så vil jeg rette en stor takk 
til alle våre tillitsvalgte som 
har bidratt inn i Prosjekt 3 

(legers fremtidige lønns-  
og arbeidsvilkår) de siste 
ukene. Dette er et parts-
sammensatt arbeid mellom 
Legeforeningen og Spekter 
inn mot hovedoppgjøret 
2022, og dere har bidratt 
med svært verdifulle innspill 
til denne prosessen. 

Takk.

Til slutt, så vil jeg ønske 
dere alle en fredfull  
adventstid frem mot jul!

En «covid-fatigue» preger nå mange av avdelingene på sykehusene våre, snart to år  
ut i pandemien. Og influensasesongen ligger fortsatt foran oss. Legeforeningen får daglige 
meldinger om at leger er slitne, at trange sykehusbygg og akuttmottak er fullstappet av 
 pasienter, og at sykmeldingene øker. 

Dette blir en lang vinter ... 

Geir Arne Sunde, kunstverk av kunstneren Pøbel på Haukeland Universitetssykehus.
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Bent Høie ble politisk aktiv som  
16 åring, selv om han ikke er med 

på at det var «Boller og brus i Høyres 
hus» som vekket det politiske engasje-
mentet. Som alle Unge Høyre medlem-
mer ønsket han jo å jobbe med skole-
saker, men den gamle lokale partilederen 
og tidligere kommunalminister,  Arne 
Rettedal fikk penset ham inn i helse-
politikken.

Jomfrutalen i Stortinget dreide seg 
om Storhaug bydel i Stavanger, og hvor 
den unge Bent Høie ønsket en tilsvar-
ende satsing som det Groruddalen i 
Oslo fikk.

Selv om det å drive med politikk er 
en øvelse i tålmodighet før man ser 
resultater, så er Høie fornøyd med alt 
som er oppnådd i hans tid. «Pasientens 
helsetjeneste» har vært overskriften på 
det han har ønsket å reformere helse-
tjenesten til. «Alt er ikke gjennomført 
enda, men jeg mener at selve tenkningen 
har satt seg.» Han frykter imidlertid at 
ny politisk ledelse vil prøve å dempe 
ned denne merkevaren, og da kanskje 
mest pga koblingen som gjøres mot 
Fritt behandlingsvalg. «Dette er vel så 
mye en gjennomgående tenkning og 
verdier som både politikere og helse-
tjenesten kan samles om, og som bør 
kunne være en felles visjon.»

RHF-ene skal legges ned
Før Bent Høie ble helseminister i 2013 
var han tydelig på at RHF-ene skulle 

legges ned. Det har de ikke blitt. «Dette 
var svært kompliserte problemstillinger, 
og jeg fikk en NOU som viste at reelle 
alternativer fremsto som dårligere.  
En mulig løsning ville vært et sykehus-
direktorat, noe som ville sentralisert 
makten ytterligere, altså det motsatte 
av hva vi ville oppnå. Ja, jeg skiftet 
standpunkt, men litt uhøytidelig må 
man kunne si at hvis man ikke kan 
endre standpunkt, da vil det etter  
hvert lukte like vondt som når man 
ikke skifter undertøy».

Rus og psykiatri
Et annet område Bent Høie skiftet 
standpunkt på var håndteringen av 
mennesker med rusavhengighet. Både 
Høie og statsminister Erna Solberg har 
vært meget tydelige på prioriteringen av 
rus og psykiatri. Høie sto opprinnelig 
for en streng linje her, men gradvis 
innså han at han ikke lenger hadde 
kunnskapsgrunnlag for å stå på denne 
linjen. Andre land i Europa, for eks-
empel Portugal, endret sin håndtering 
fra straff til behandling og en kronikk 
de rusavhengiges organisasjon skrev i 
2016, gjorde at han ikke lenger kunne 
stå inne for den strenge linjen. 

Bent Høie er ikke redd for å være 
folkelig, som utsagnet over viser, og 
heller ikke redd for å være personlig. 
«Det betyr ikke at du skal brette ut hele 
privatlivet ditt, men det å være åpen 
må være en naturlig del av det å være 

politiker i dag». Han har aldri angret 
på at han har valgt å være åpen om at 
han er homofil, og at han lever i ekte-
skap med Dag Terje.

«Den gyldne regel har virket», 
 slår Høie fast. «Det er riktig at vi ikke 
har klart å oppfylle løftet om større 
vekst i psykiatrien enn i somatikken, 
men uten denne regelen, denne tydelige 
politiske prioriteringen hadde situa-
sjonen vært mye dårligere. Det er så 
mange krefter som drar mot somatikken, 
ikke minst ved at psykiatri/rus er 
betyd elig underrepresentert i foretaks-
styrene. Teknologi og nye legemidler 
gjør at somatikken kan behandle langt 
flere pasienter, og dette bruker av de 
samlede ressursene, også fra psykiatri». 

Har du selv vært ansvarlig for noe av 
dette ved å stille strenge krav til syke-
husene om økt aktivitet og kortere 
ventetider/ingen fristbrudd etc? 
«Det kan være, men vi har jo stilt like 
strenge krav om aktivitet i rus/psykiatri».

Størrelsen på sykehusbygg
«Det er totalt urealistisk å tro at alle 
ønsker i begynnelsen av en planlegg-
ingsprosess vil bli innfridd. Diskusjon 
om areal vil alltid komme, men hvis 
dere treffer på en politiker som lover å 
bygge så stort som alle ønskene skulle 
tilsi, ja da må dere ikke stole på den 
politikeren, verken i byggesaker eller 
noen andre politiske saker». Størrelsen 

››

OVERLEGEN fikk møte helseminister Bent Høie (50) en siste gang som helseminister.  
Landets lengst-sittende helse- og omsorgsminister skal nå bli statsforvalter i Rogaland,  
etter å ha vært valgt som stortingsrepresentant siden 2001. Han var vara i 2 perioder før dette, 
og siste år som vara rykket han inn på fast plass. Før dette hadde han verv i kommunestyre  
og fylkesting fra 1991. 

Bent Høie 
- Ridder av den gyldne regel  
og RHF-enes redningsmann

Intervjuet av Arne Laudal Refsum, redaksjonskomitéen



OVERLEGEN 4-2021 7

på sykehusbygg har vært en gjenganger 
i alle OVERLEGENs intervjuer med 
Bent Høie. Foreningen har fått laget  
en rapport om prosessene rundt bygg-
ingen av Kalnes (Se Overlegen 3-2021). 
«Vi har fått Sykehusbygg, som gjør at 
ikke alle trenger å finne opp hjulet på 
nytt. Kunnskap fra en byggeprosess 
kan overføres til neste prosjekt, og jeg 
legger til grunn at dette er en kontinu-
erlig læringsprosess og at man lærer av 
eventuelle feil. Men alle planleggings-
prosesser består av en hel rekke med 
vanskelige valg. Resultatet av dagens 
modell er at det ikke står en rekke 
prosjekter i kø. Legeforeningen laget 
en rapport om behovet for investeringer  
i sykehus i 2013. Sannheten er at foren-
ingens krav til fremtidige investeringer 
siden det er overoppfylt».  

Nasjonal helse- og sykehusplan er 
blitt et etablert verktøy i driften av dagens 
spesialisthelsetjeneste. Overlegeforen-
ingen krevet en slik plan første gang i 
2010, og er jo svært stolte av at dette 
har blitt en realitet. Planen lages for en 
4 års periode, og så kommer neste plan. 
Burde det være en gjennom gang av  
den gamle planen og se på hva som  
er oppnådd eller ikke oppnådd?  
Nå blir jo alt det som ikke er gjort feid 
under teppet og glemt. «Disse planene 
utvikles i de regionale helseforetakene 
og de er demokratisk forankret ved at 
de er vedtatt i Stortinget, og styringen 
ligger i departementet, som jo også er 
under politisk kontroll. Dersom styringen 
hadde ligget i for eksempel direktoratet 
ville det utfordret maktbalansen mot 
Storting og regjering.»

Pandemien-skremte dere for mye?
«Det var en bevisst holdning å ikke 
skremme for mye» svarer Høie på 
spørsmål om pandemien. «Vi ble selv-
følgelig skremt av det vi så i andre 
land, og det ble nok også befolkningen. 
Men det er først når vi får fasiten om 
dødelighet og overdødelighet, at vi ser 
om det at noen pasienter ikke oppsøkte 
helsetjenesten pga frykt for smitte har 
ført til dårligere prognose og økt døde-
lighet. Det gikk veldig raskt å komme 
tilbake på vanlig nivå. Og hva var 
 alternativet?»

Bent Høie avslutter med en takk til 
alle ansatte i helsetjenesten. «Tusen 
takk til hver enkelt av dere. Dere er 
veldig dyktige, og det har vært en 
stor glede og ære å være øverste 
 leder for en slik flott tjeneste.»  •

                       «Tusen takk til hver enkelt av dere. Dere er veldig dyktige, og det har vært 
               en stor glede og ære å være øverste leder for en slik flott tjeneste»

Bent Høie

Foto: E
dith Stenberg
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Indikasjon3

Xultophy® er indisert til behandling av voksne med utilstrekkelig kontrollert diabetes mellitus type 2 for å forbedre glykemisk kontroll som tillegg til diett, 
fysisk aktivitet og andre orale legemidler til behandling av diabetes. For resultater fra studier vedrørende kombinasjoner,  
effekt på glykemisk kontroll og populasjoner som ble undersøkt, se SPC pkt. 4.4, 4.5 og 5.1.

For ytterligere informasjon se fullstendig preparatomtale eller www.felleskatalogen.no

Skann QR-koden for å komme direkte til instruksjonsfilm på 
www.felleskatalogen.no 

Reseptgruppe, refusjonsvilkår og pris5,6

Langtidsvirkende insulinanalog + GLP-1-analog. ATC-nr.: A10A E56
Refusjonsberettiget bruk
Behandling av voksne med diabetes mellitus type 2 i kombinasjon med metformin når metformin kombinert med en GLP-1-reseptoragonist eller 
basalinsulin ikke gir adekvat glykemisk kontroll.

Refusjonskode:
ICPC Vilkår nr ICD Vilkår nr
T90 Diabetes type 2 225 E11 Diabetes mellitus type 2 225

Pakninger og priser: 
3 × 3 ml (ferdigfylt penn) kr 1399,30 (pris per september 2021) 

C

Vilkår:
225 Refusjon ytes kun til pasienter som ikke oppnår tilstrekkelig  

sykdomskontroll på høyeste tolererte dose metformin.

1 DOSETRINN 50 enheter insulin degludec + 1,8 mg liraglutid1 enhet insulin degludec + 0,036 mg liraglutid 50 DOSETRINN= =

Dosering2

Xultophy® gis én gang daglig ved subkutan administrasjon.  
Xultophy® skal doseres i overensstemmelse med pasientens individuelle behov. Dosejustering gjøres basert på fastende plasmaglukose. 
Ved overgang fra behandling med basalinsulin eller GLP-1-analog er anbefalt startdose av Xultophy® 16 dosetrinn.  
Maksimal daglig dose av Xultophy® er 50 dosetrinn.

Utvalgt sikkerhetsinformasjon4

 •  Gastrointestinale bivirkninger, inkludert kvalme, oppkast og diare er vanlige (≥1/100 til 
<1/10 brukere). Forekommer oftest i begynnelsen av behandlingen og reduseres vanligvis 
i løpet av få dager eller uker med fortsatt behandling. Ta forhåndsregler for å unngå 
væskemangel

  •  Hypoglykemi er en hyppig rapportert bivirkning (≥1/10 brukere). For høy dose i forhold 
til behovet, utelatelse av et måltid eller ikke planlagt anstrengende fysisk aktivitet kan gi 
hypoglykemi. Vurdér dosereduksjon av sulfonylurea ved samtidig bruk

 •   Øyesykdom: Intensivering av behandling med insulin, en komponent av Xultophy®, med 
umiddelbar forbedret glykemisk kontroll kan være forbundet med en forbigående forverring 
av diabetisk retinopati, mens langvarig forbedret glykemisk kontroll reduserer risikoen for 
progresjon av diabetisk retinopati.

  •  Hud- og underhudssykdommer: Pasienter må instrueres i å utføre kontinuerlig rotering 
av injeksjonssted for å redusere risikoen for å utvikle lipodystrofi og kutan amyloidose. Det 
har blitt rapportert hypoglykemi etter plutselig endring i injeksjonssted til et område uten 
reaksjoner. Overvåking av blodglukose anbefales etter endring av injeksjonssted fra et område 
med reaksjoner til et område uten reaksjoner, og dosejustering av antidiabetika kan vurderes. Skal ikke brukes hos pasienter med diabetes mellitus type 1 eller 

til behandling av diabetisk ketoacidose.

Xultophy® kan benyttes Xultophy® anbefales ikke

Alder Voksne, inkludert eldre  
Hos eldre (≥65 år): Måling av 
glukose må intensiveres, og 
dosen justeres individuelt

Barn/ungdom under 18 år

Nyre-
funksjon

Lett, moderat eller  
alvorlig nedsatt.  
Måling av glukose må  
intensiveres, og dosen 
justeres individuelt

Terminal nyresykdom
(eGFR < 15)

Hjerte-
svikt

NYHA klasse I-III NYHA klasse IV

Lever-
funksjon

Mild og moderat nedsatt  
Måling av glukose må  
intensiveres, og dosen 
justeres individuelt.

 Alvorlig nedsatt
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››

Direktøren fastholder også at 
forskning og innovasjon er nød-

vendig både i arbeidet med kvalitet-  
og pasientsikkerhet og for å ha en 
kunnskapsbasert tjeneste. Innovasjon 
er ikke en lovpålagt oppgave på samme 
måte som forskning. Likevel har inno-
vasjon inngått i oppdragsdokumentene 
til Helse Nord siden 2007 og vært egne 
målområder i forsknings- og innova-
sjonsstrategiene for Helse Nord siden 
2010. Helse Nord´s strategiplan for 
forskning- og innovasjon finner du her: 

https://tinyurl.com/epppacv6

Definisjonen på innovasjon
I strategiplanen til Helse Nord står det 
at: «forskning og innovasjon innebærer 
å utvikle, ta i bruk og dele kunnskap». 
Det åpner opp for at innovasjon er et 
bredt og inkluderende begrep. Helse 
Nord definerer Innovasjon i helsetjen-
esten som: «et nytt produkt, en tjeneste, 
en ny produksjonsprosess eller en ny 
organisasjonsform som skaper verdier 
som økt kvalitet, økt effektivitet, økt 
produktivitet og økt tilfredshet hos 
pasienter, pårørende og ansatte». Det 
står videre at det er vanlig å betrakte 
innovasjon som noe nytt, nyttig og 
nyttiggjort. 

Samarbeid på tvers  
for å oppnå innovasjon
Det fremkommer ved at en del av Helse 
Nord´s strategi og visjon er at innovasjon 
oppnås best gjennom samarbeid innad i 
Helse Nords foretak, med universitet ene, 
med næringsaktører, med kommunene 
og andre kunnskapsaktører. Det påpekes 
at UNN har et særskilt ansvar på dette 
feltet som universitetssykehus, men at 
andre foretak har sine muligheter og 
fortrinn ut fra deres ståsted, utfordringer 
og kompetanse. Samarbeidet utdypes 
ytterligere, men spesielt to fokus trekkes 
frem her. Strategiplanen beskriver at 
det spesielt skal stimuleres til både 
nasjonalt og internasjonalt samarbeid 
og innovasjonsledelse gjennom å søke 
innovasjonsmidler i EU. Det andre 
om rådet som beskrives er brukermed-
virkning. Pasienter- og pårørende ønskes 
med i hele innovasjonsprosessen; fra 
planlegging, utvelgelse, vurdering og 
formidling der hvor det er aktuelt. 

Helse Nords prioriterte satsningsområde
Helse Nord jobber for å finne nye sats-
ningsområder for tjenesteinnovasjon, men 
prioriterer pågående tjenesteinnovasjon 
som er viktige for regionen. Noen av 
fagområdene der det jobbes med tjen-
esteinnovasjon ved Helse Nord er: 

- Kunstig intelligens i klinisk bruk
- Avstandsoppfølging/digitalisering
- Løsninger for utadvendt sykehus
-  Utnytte brukernes erfaringer og 

kunnskap om helsetjenesten som 
utgangspunkt for innovasjons-
prosjekter. 

Innovasjonsstrategien til 
Helse Nord og innovasjon ved UNN

HELSE NORD sin forsknings- og innovasjonsstrategi for 2021-2025
Ny forsknings- og innovasjonsstrategi ble vedtatt i Helse Nord’s styre  
25. mai d.å. Strategien gjelder for Helse Nord RHF og skal være førende  
for helseforetakenes arbeid med forskning og innovasjon i perioden  
2021-2025. Administrerende direktør i Helse Nord Cecilie Daae,  skriver 
 innledningsvis at det er mange ulikheter mellom forskning og strategi  
som metode og innhold, men at det og finnes noen fellesnevnere. To  
viktige sådan er forsknings prosjekter med innovasjonspotensiale  
og forskningsdrevet innovasjon. 

Av Solveig Nergård,  
styremedlem Of
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Innovasjonskultur ved helseforetakene
I Helse Nords innovasjonsstrategi 
fremheves det at det er viktig med 
gjennomgående innovasjonsfokus i 
hele ledelseslinjen. Det har med 
 kulturbygging å gjøre; kulturbygging- 
og endring starter med øverste leder i 
en institusjon. Det har og med arbeids-
givers- og de ansattes holdninger til at 
innovasjon skal være en integrert del 
av den kliniske hverdagen. 

Innovasjon ved UNN 
Dersom man søker på ordet innovasjon 
på UNN´s intranett står det følgende i 
overskriften: «Innovasjon skapes i 
møtet mellom utfordringer og mulig-
heter» og «På universitetssykehuset 
Nord-Norge skal det nytte å tenke  
nytt. Innovasjon skal bidra til nye 
 løsninger, forbedringer og utvikling av 
pasientenes helsetjeneste.» Innovasjon 
skjer i samarbeid mellom kliniske 
 miljøer, pasienter, pårørende og ansatte. 
Innovasjonsstrategien til UNN er 
 følgende: 
-  Utvikle innovasjoner som gir bedre 

pasientbehandling og som kan tas i 
bruk av andre

-  Være ledende i utvikling av både 
brukerdrevet og forskningsdrevet 
innovasjon

-  Være ledende i utvikling av helse-
tjenesten og i utvikling av nye digitale 
løsninger for helsesektoren

-  Ha en innovasjonskultur med modige 
og utforskende medarbeidere

-  Ha ledere som ivaretar og stimulerer 
til innovasjon

-  Delta i partnerskap med andre;  
både næringsaktører og virkemiddel-
apparatet i utviklingen av fremtidens 
helsetjenester

Onsdag 20. oktober var jeg heldig  
og fikk et intervju med Lars Erik Tunby, 
Magnus Engeset og Wenche Poppe. 

Innovasjonsteamet ved UNN
Magnus Engeset og Lars Erik Tunby er 
en del av innovasjonsteamet ved UNN 
sammen med medarbeiderne Sissel 
Bergvoll og Tove Normann (permisjon). 
De jobber som rådgivere innen innova-
sjon; fra vurdering av en idé til proses-
sen i innovasjonsrettet arbeid. Alle 
medlemmene av innovasjonsteamet 
jobber på E-helse, samhandling og 
innovasjonssenteret, (ESI). Innova-
sjonsteamet har og tilknyttet jurist 
Geir Bjarne Solberg Bendiksen som 
bidrar med å vurdere avtaler og inno-
vasjonskontrakter. Økende kompleksi-
tet i digitale systemer fører til behov 

for teknisk rådgivning; Roger Skog er 
teknisk rådgiver. Innovasjonsteamets 
overordnete oppgave er å hjelpe 
 ansatte, pasienter, og pårørende  
som har gode idéer og som ønsker at 
idéene blir videreutviklet. 

Samarbeid mellom UNN  
og næringsaktøren Norinnova
Norinnova er en av Nord-Norges største 
kompetansemiljøer innen utvikling av 
idéer fra forskning til innovasjon. 
Wenche Poppe er assisterende direktør 
i Norinnova AS og har lang fartstid innen 
innovasjonsarbeid. Norinnova har en 
rammeavtale med UNN angående 
innovasjonsarbeid. Poppe har jobbet 
med kommersialisering av idéer siden 
1997 og har ansvaret for samarbeidet 
mellom Norinnova og UNN. Arbeidet 
hennes ved UNN er som en del av 
innovasjonsteamet. Poppe kan fortelle 
om hvordan innovasjonsbegrepet har 
utviklet seg opp gjennom årene; på 
begynnelsen av 2000 tallet var begrepet 
innovasjon et begrep med ulik betyd-
ning for mange. På slutten av 2000-  
tallet ble begrepet implementert i 
 Helse Nords oppdragsdokumenter  
og i strategiplanen fra 2010. Det er 
først de siste årene det har kommet 
øremerkete innovasjonsmidler. 
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Et innovativt samarbeid mellom UiT, 
Norinnova og UNN kan leses her: 

https://tinyurl.com/4228cnns

Når en ansatt, pasient eller pårørende 
ved UNN kommer på en god idé 
Magnus Engeset opplyser at det i induct 
portalen er et innovasjonsnettverk. 
Dersom du som ansatt, pasient eller 
pårørende ved UNN har en idé som du 
lurer på om kan være noe i – ikke la 
idéen passere; skriv den ned. Deretter 
kan du lage deg en bruker profil på 
innovasjonsportalen induct; lenke 
under: 

https://unn.induct.no/public

Innovasjonsrådgiver Lars Erik Tunby 
forteller om prosessen fra idé til inno-
vasjonsprosjekt: Når idéen er registrert 
vil innovasjonsteamet vurdere om 
idéen er aktuell for å gå videre i inno-
vasjonsprosessen som f.eks. i en pilot 
eller om den passer bedre som et 
forskningsprosjekt. Det er viktig for 
idéhaver å sikre seg tid til å videreut-
vikle idéen i arbeidstiden med nær-
meste leder hvis denne ideen kan gi 
potensielle gevinster til klinikken eller 
avdelingen. Tunby opplyser at det er 
viktig å forankre et innovasjonspro-
sjekt hos klinikksjef i gjeldende klinikk. 
Lars Erik Tunby opplyser at det er et 
ønske fra UNN sin side å være mer 
innovativ og at innovasjon bør inte-
greres som en del av oppgavene som 
skal utføres på alle avdelinger. Tunby 
forteller videre at det per i dag er 43 
pågående innovasjonsprosjekter mens 
det er 28 aktive prosjekter. Det kan 
skilles mellom tjenesteinnovasjon, 
produktinnovasjon og organisasjons-
innovasjon. Poppe sier at det er ut-
fordrende å fortelle kort om innova-

sjon; Innovasjon kommer i så mange 
former; helt fra å endre på rutine for 
innkallelse av pasienter til polikliniske 
undersøkelser, til utvikling av nye lege-
midler og kommersialisering. Andre vil 
kanskje si at det å endre rutine for 
innkalling av pasienter bare er en 
 forbedring og ikke en innovasjon. Det 
viser at innovasjonsbegrepet kan romme 
mye, men at det også er gjenstand for 
diskusjon av hva som inngår i innova-
sjonsbegrepet. Innovasjonsteamet er 
opptatt av at det krever tid og ressurser 
å jobbe med innovasjon. En medarbei-
der som ønsker å endre måten man 
jobber på eller finne bedre verktøy  
til bruk i arbeidet, må ha tid til å jobbe 
med det. Det må som regel defineres et 
prosjekt for det, med tildelte ressurser 
og egen prosjektledelse. Poppe opplyser 
at tjenesteinnovasjon kan defineres 
som en ny måte å levere tjenester på. 
Tjenesteinnovasjon er svært viktig i 
det befolkningen blir eldre, vi blir 
 færre hender til å yte- og levere 
helsetjen ester til en aldrende befolk-
ning. Vi er nødt til å tenke nytt! 

Nytt og nytting
Tunby opplyser at mange tenker på at 
innovasjon er en oppfinnelse eller et 
produkt, men det å gjøre noe nytt og 
nyttig med å endre helsetjenesten er 
også en innovasjon. Dette kan være å ta 
i bruk et verktøy som endrer på helse-
tjenesten som tilbys. Derfor er det ikke 
alle innovasjoner som krever lange løp. 
Det å adoptere en metode fra et annet 
sykehus, er en innovasjon. Kommersi-
elle innovasjoner derimot, tar nesten 
alltid mange år før de blir tatt i bruk.  
I løpet av 15 år har det vært 4-5 svært 
store nasjonale- eller internasjonale 
kommersielle innovasjoner som er 
gjort ved UNN. Det tar ofte 4-5 år før 
man ender opp med en lisensavtale 

eller bedriftsavtale ved innovasjon 
dersom innovasjonen har kommersia-
liseringspotensialet. Poppe påpeker at 
det er svært viktig å gjøre ting i riktig 
rekkefølge. Ofte vil forskere være tidlig 
ute med å publisere et funn som kan 
være en innovasjon. Det er viktig å 
først undersøke om innovasjonen kan 
tas patent på. Et patent er svært ofte en 
forutsetning for en vellykket kommer-
siell innovasjon som tas i bruk av andre.

Samarbeid mellom  
de fire helseregionene i Norge
I induct portalen er det et innovasjons-
nettverk ved at man på administrativt 
nivå deler innovasjonsarbeid som er 
utviklet i en helseregion med de andre 
helseregionene. På den måten slipper 
man «å finne opp kruttet på nytt hver 
gang». I øvrig holdes det både regionale- 
og nasjonale nettverksmøter og konfe-
ranser hvor man deler etablerte inno-
vasjonsprosjekter. Det er viktig at de 
fire helseregionene deler innovasjons-
prosjekter. Gjennom innovasjonsnett-
verket kan man kan inspirere 
 hverandre og dele erfaringer. 

Veien videre for innovasjon ved UNN: 
Har du som medarbeider, pasient eller 
bruker ved UNN en idé, ikke nøl med  
å melde den inn til innovasjonsteamet 
ved UNN via induct-portalen. Det kan 
være starten på et innovasjonsprosjekt. 
Det er et stort behov for innovasjon 
ved UNN.  •

Forskning og innovasjon
til pasientens beste
Nasjonal rapport fra spesialisthelsetjenesten 2020

       «Det er viktig at de fire helseregionene deler 
innovasjonsprosjekter og gjennom innovasjons       
       nettverket kan man kan inspirere hverandre 
                           og dele erfaringer» 
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Jeg har skjønt at du mener 
at «innovasjon er en helse-
leders viktigste oppgave». 
Hva legger du i dette?
For å gjøre en god jobb som 
direktør er jeg avhengig av å 
ha inngående kunnskap om 
driften i sykehuset. Det får 
jeg blant annet ved å besøke 
klinikkene og snakke med 
de ansatte som jobber der. 
Det er fint å kunne gjøre det 
igjen nå etter en lang perio-
de med smittevernrestrik-
sjoner på grunn av pandemi-
en. Ute i klinikkene gjøres 
det en kjempejobb og jeg er 
imponert over innsatsen fra 
de ansatte. De har over tid 
erfart stramme ramme-
betingelser og innsparing, 
og effektivisering er en tyde-
lig del av arbeidshverdagen 
deres. De ansatte har i lang 
tid løpt fortere og fortere. 
Her er det ikke mer å hente, 
de ansatte kan ikke løpe 
raskere. Vi må tenke nytt 
sammen og være innovative 
for å løse oppgavene våre. 
Dette støttes bl.a. av Pers-
pektivmeldingen som viser 
oss hvordan fremtiden blir 
hvis vi ikke tar andre grep. 
Dette må vi gjøre sammen 
med de ansatte og tillitsvalgte 
som vet hvor skoen trykker. 
De har mange kreative og 
kloke ideer som St. Olav og 
våre pasienter har stor nytte 
av. For å lykkes med opp-

gavene, må vi som helse-
ledere være opptatt av inno-
vasjon og forankre det i hele 
organisasjonen, og de beste 
ideene kommer oftest fra de 
ansatte. 

Noen hevder at innovasjon 
må komme nedenfra (buttom 
up versus top down). På 
hvilken måte får du med-
arbeidere inspirert for 
 innovasjon? 
Å skape en innovasjons-
kultur handler om å inspirere 
og få frem de gode ideene 
fra ansatte.  St. Olav har 
gjennomgått innsparinger  
i lang tid. Det har vært 
 nødvendig, men det kan 
sam tidig ha bidratt til at 
innovasjonskraften ikke har 
blitt stimulert. Vi må tenke 
nytt sammen med de ansatte, 
slik at vi finner nye og 
smart ere løsninger. Med-
arbeiderdrevet innovasjon, 
med nytenkning fra gulvet 
og opp, kan gi gode løsninger 
som skaper verdi for hele 
helsetjenesten. Ideene kan 
være store og radikale eller 
små med kontinuerlige for-
bedringer. Når ansatte invol-
veres, kommer ofte forslag 
de lenge har snakket om; 
forslag om å gjøre noe på  
en litt annen måte eller en 
investering som kan gi bedre 
logistikk. Enkelte av ideene 
kan koste noe på kort sikt, 

Intervju med administrerende
direktør Grethe Aasved, St. Olavs hospital,

OM INNOVASJON

Foto: St. O
lavs hospital

›› Intervjuet av
Lindy Jarosch-von Schweder, styremedlem Of

      «For å lykkes med innovasjon må 
vi være litt risikovillig og ha takhøyde 
        for at noen prosjekter ikke  
      går bra. Hvis alt lykkes har  
            vi ikke vært risikovillige nok»

INNOVASJON
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men vi får det igjen på lengre 
sikt, oftest både med bedre 
pasientbehandling og mer 
effektiv drift. For å lykkes 
med innovasjon må vi være 
litt risikovillige og ha tak-
høyde for at noen prosjekter 
ikke går bra. Hvis alt lykkes 
har vi ikke vært risikovillige 
nok. Vi har innført bruk av 
«business case»; en metode 
der man synliggjør effekter 
av forslag og tiltak, der det 
ofte viser seg at en pukkel- 
kostnad eller investering på 
litt lengre sikt er både lønn-
somt og gir bedre kvalitet. 
Når noen lager et «case» 
som presenteres, erfarer 
man å bli hørt og sett og at 
ideer tas på alvor. Det igjen 
bidrar til at innova sjons  - 
kulturen styrkes. Mange av 
ideene blir realisert og gjør 
at alle får et eierskap til 
«caset». Dette er en smart 
måte å jobbe på, men navnet 
«business case» skal vi bytte 
til noe som klinger bedre i  
et offentlig sykehus. 

Du er opptatt av at «inno-
vasjon skal skje ute i klinikk-
ene». For å lykkes med det 
må det være en kultur for 
innovasjon. På hvilken  
måte jobbes med det? 
Det er viktig å forankre 
innovasjon i hele lederlinjen 
for å skape en kultur for 
innovasjon. På St. Olavs 
hospital har vi et forbed-
ringsprogram. Dette bestod 
tidligere av hele 28 initiativ. 
Det var mye bra i initiativene, 
men det ble vanskelig å 
prioritere mellom dem og 
evaluering av dem var van-
skelig fordi det ikke var lagt 
inn klare resultatmål. En 
forutsetning for et slikt 
 program er at man setter 
krav til målbarhet og kan 
følge resultatene over tid  
for å sikre at man vet om 
man oppnådde det man 

ville. Hensikten med for-
bedringsprogrammet er å 
sikre en utvikling av våre 
tjenester som gjør oss rustet 
til å håndtere fremtidens 
ut fordringer. For å lykkes 
med forbedringsprogram-
met må det forankres ned i 
organisasjonen, alle må 
kjenne til det og skjønne 
hvorfor dette er viktig. Og 
den enkleste metoden for 
forankring er at programmet 
er basert på ansattes egne 
prioriteringer og forslag. 
Sammen med tillitsvalgte, 
verneombud, hovedledelsen 
og økonomirådgivere har vi 
prioritert tre hovedområder: 
Tjenesteinnovasjon, digitali-
sering og kompetansesam-
mensetning. Fra 2019 har 
alle klinikker hatt minst ett 
prosjekt knyttet til tjeneste-
innovasjon. Prosjektene går 
over to år, og går deretter 
inn i driften. Så nå er vi inne 
i andre runde. Første runde 
bestod av 32 prosjekter for-
delt på 20 klinikker, noen 
små og noen større. Av dem 
var det kun to som gikk 
dårlig. Lederne følger opp 
kjempebra og vi har gevinster, 
inkludert bedret økonomi. 
Vi sparte inn millioner som 
vi heller kunne bruke til å 
ansette flere der det trengtes, 
og samtidig medførte de 
enkelte prosjektene mindre 
plunder og heft. 

Mitt ansvar er at det eta-
bleres en kultur for innova-
sjon og den må komme 
nedenfra. Samtidig kommer 
selvsagt også ledere med 
innovative ideer eller planer 
for implementering av nye 
innovasjoner. Helseplatt-
formen er et eksempel på 
det. Vi må alle tenke nytt 
hele tiden. Når det er eta-
blert en kultur for innova-
sjon, blir det også lettere å  
ta imot større/andre innova-
sjoner som man ikke har 

funnet på selv, fordi de 
 ansatte er vant med å tenke 
nytt. 

Helse Midt-Norge skal inn-
føre nytt journalsystem- 
Helseplattformen. St. Olavs 
hospital er første sykehus  
ut. Hva tenker du om Helse-
plattformen sine muligheter 
for innovasjon? 
Det kan bli et fantastisk 
verktøy som gir uante  mulig- 
heter for forskning og inno-
vasjon, og bedre kommuni-
kasjon og samhandling med 
pasientene står helt sentralt. 
Helseplattformen vil ikke 
bare gi oss et bedre data-
grunnlag og oversikt, men 
også kunne bidra til å imple-
mentere og avdekke forhold 
som vi i dag ikke ser. Dette 
ser jeg fram til. 

St Olavs hospital er 
sammen med Trondheim 
kommune og to fastlege-
kontorer de første som tar  
i bruk Helseplattformen i 
Midt-Norge våren 2022. 
Dette er et gedig ent innova-
sjonsprosjekt som vil binde 
helse tjenestene sammen på 
en fremtidsrettet måte. 

Under pandemien ble det 
nødvendig å innovere i ar-
beidsmåte og ta i bruk digi-
tale konsultasjoner. Hvordan 
har dere håndtert dette?
Siden forbedringsprogram-
met fra 2019 allerede hadde 
satt digitalisering på dags-
orden var vi kanskje bedre 
forberedt enn andre syke-
hus. Men det gikk ikke av 

seg selv. Det har vært noe 
variasjon mellom klinikk-
ene, der det også er faglige 
grunner for forskjellen i 
bruk av digitale tjenester, 
men det handler også om 
ledernes fokus og hvordan 
man forplanter det ut i 
 organisasjonen. Selv startet 
jeg med video-blogg som en 
metode for å nå ut til flest 
mulig. Når det gjelder video-
konsultasjoner er jeg stolt 
over måten de ansatte møtte 
pandemien på med en 
enorm økning i bruk av 
videokonsultasjoner. Slik 
kunne mange pasientene 
fortsatt få utredning, be-
handling og oppfølg ing, til 
tross for koronatiltak ene. 
Resultatet var over 40 000 
videokonsultasjoner i 2020 
mot 192 i 2019!  Vi har fort-
satt stort fokus på digitale 
konsultasjoner og ikke minst 
å evaluere denne virksom-
heten ved å gjennomføre 
regelmessige spørreunder-
søkelser til pasienter og 
helsepersonell. Vi har også 
kartlagt bruken av andre 
digitale tjenester for å se på 
hvilken måte vi kan nyttig-
gjøre oss dem bedre og ikke 
minst øke bruken av dem. 
Dette gjelder blant annet 
bruken av digitale skjema, 
medisinske sensorer og nett- 
basert behandling. Vi ønsker 
å sette mål for 2022 for  
hvor mye hver klinikk skal 
øke bruken av nettopp disse. 
Dette forankres også i  
lederavtalene til klinikk-
sjefene.

     «Involver ansatte og ansvarliggjør  
dem og deres ledere. Mine jevnlige  
     samtaler med foretakstillitsvalgte 
             har vært svært nyttige»

INNOVASJON
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Kan vi etter hvert høre om 
det St. Olav digitale universi-
tetssykehus? 
Jeg vil si at vi allerede har  
et digitalt sykehus gjennom 
økende bruk av videokonsul-
tasjoner og en rekke andre 
digitale plattformer. For å 
videreutvikle dette er vi   
av hengige av å sette oss mål 
og ha ledere som følger opp. 
Det nære samarbeidet med 
NTNU som et svært tekno-
logi – og innovasjonstungt 
universitet, gir store mulig-
heter. I tillegg jobbes det nå 
med å etablere et Helsedata-
senter der helsedata ikke 
bare skal lagres, integreres 
og ana lyseres, men også 
fremmer innovasjon (bl.a. 
presisjonsdiagnostikk og 
kunstig intelligens). Her vil 
personvern og datasikkerhet 
bli ivaretatt på en sikker og 
fremtidsrettet måte, samt at 
vi får et sted der helsedata 
forvaltes godt. Ideen bak 
dette handler om hvem som 
skal eie og forvalte helsedata 
og mulighetene denne gull-
gruven gir for samfunnet 
gjennom bedre folkehelse 
eller forbedret pasientbe-
handling. St. Olavs hospital 
har store forventninger og 
eierskap til et helsedatasen-
ter og fagmiljøet er utålmo-
dige på å få dette etablert. 

Du har tidligere vært  
direktør i Aleris. Er det for-
skjell  mellom privat og 
 o ffentlig helsesektor med 
hensyn til innovasjon? 
Det er egentlig ingen for-
skjell på tilnærming til dette 
på et offentlig og et privat 
sykehus. Uten fokus på inn-
ovasjon går et privat sykehus 
konkurs, og et offentlig syke-
hus blir ute av stand til å møte 
fremtidens utfordringer. Selv 
har jeg alltid vært interessert 
i tjenesteinnovasjon og 
tekno logi og det har vært 

nyttig å ha med seg (se inter-
vju i Overlegen 4/2016). For 
å lykkes med innovasjon må 
hele organisasjonen ha lyst 
og entusiasme til å være 
med i utviklingen. Ledere 
må ha kunnskap om og 
 interesse for innovasjon og 
være bevisste på at dette er 
nødvendig for å møte frem-
tiden. Samtidig må lederne 
forstå at den største innova-
sjonskraften ligger hos de 
ansatte og er kunnskaps-
betinget. 

Til slutt, St. Olav har fått et 
rykte for å være innovativ  
og fremtidsrettet. Hvilke råd 
vil du gi til andre for å lykkes 
på samme måte?
Involver ansatte og ansvar-
liggjør dem og deres ledere. 
Mine jevnlige samtaler med 
foretakstillitsvalgte har vært 
svært nyttige. De er en viktig 
kilde til informasjon og 
fung erer som en god refe-
ransegruppe for meg.  
Perspektivmeldingen viser 
at vi ikke kan utdanne oss ut 
av situasjonen, hvilket betyr 
at innovasjon/nye måter å 
tenke på blir avgjørende  
for å møte fremtiden 
sammen.   •

.

« Haukugla»

Kartet passer ikke med terrenget
Vi må alle være glade for at vi har en sterk offentlig 
helsetjeneste når vi ser hvordan andre lands helse-
tjenester har knaket under belastningene av pande-
mien. Også vår egen helsetjeneste har vært presset. 
Og da kanskje intensivmedisin og infeksjonsmedi-
sin mest. Men, vi har klart det, og vi er i ferd med å 
ta igjen etterslepet etter nedstengingen. Foreløpig 
er vi ikke i mål, og sykehustjenesten samlet har gått 
med store regnskapsmessige overskudd, fordi 
 ekstrabevilgningene ikke er brukt opp.

Bevilgningene til spesialisthelsetjenesten har  
økt med formidable 83 milliarder kr fra 2008 til 
forslaget for 2022. Her er det jo bruttotall, som ikke 
tar hensyn til lønns- og prisstigning, økt aktivitet, 
demografiske endringer, nye oppgaver etc, men 
uansett skulle man trodd at her var det gode tider. 

Sånn er det ikke ute i klinikken.
Verken innen somatisk eller psykiatrisk helse-

tjeneste har vi som arbeider nær pasienten, i mot-
tak, på sengepost eller i poliklinikken følelsen av  
å arbeide i en overskuddsbedrift. Så selv om en 
helseminister, det være seg Høie eller Kjerkol, 
hevder at det er rause budsjetter, så har de et for-
klaringsproblem. Det kan være at nye sykehusbygg 
belaster sektoren for mye, siden vi er foretak og 
ikke forvaltningsbedrifter, det kan være nye vold-
somt dyre IKT-systemer, det kan være at all ny 
aktivitet kun er finansiert med 80% av forventet 
kostnad, eller betydelig økt forskningsaktivitet. 
Men dette må forklares, for også vi har krav på  
at Arbeidsmiljølovens krav om fullt forsvarlig 
 arbeidsmiljø oppfylles. Og en hverdag   
preget av et evig stress er  
ikke forsvarlig.

INNOVASJON
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Utvalgt produkt- og sikkerhetsinformasjon for VENCLYXTO3 
Sikkerhetsinformasjon
Kontraindikasjoner: Samtidig bruk av preparater som inneholder johannesurt. Overfølsomhet overfor 
virkestoffet eller hjelpestoffene. Interaksjoner: Samtidig bruk av sterke eller moderate CYP3A- 
hemmere øker eksponeringen av VENCLYXTO og kan øke risikoen for tumorlysesyndrom og andre 
toksisiteter. For informasjon om dosejustering, se preparatomtalen.  
Tumorlysesyndrom: Det er risiko for tumorlysesyndrom ved oppstart og under dosetitreringsfasen. 
For informasjon om profylakse og monitorering, se preparatomtalen. Nøytropeni: Hos pasienter med 
AML er nøytropeni vanlig før oppstart av behandlingen. Nøytrofiltallet kan reduseres ytterligere ved 
bruk av VENCLYXTO i kombinasjon med hypometylerende legemiddel. Fullstendig blodtelling bør 
utføres gjennom hele behandlingsperioden.  Infeksjoner: Alvorlige infeksjoner, inkl. sepsis med  
dødelig utfall, er rapportert. Nøye overvåking kreves. Vanligste bivirkninger (≥ 20 %):  
Trombocytopeni, nøytropeni, febril nøytropeni, kvalme, diaré, oppkast, anemi, fatigue, pneumoni, 
hypokalemi og nedsatt appetitt (VENCLYXTO i kombinasjon med azacitidin).

Dosering
• Dosen  økes gradvis over 3 dager til en daglig dose på 400 mg (dag 1: 100 mg,  

dag 2: 200 mg, dag 3: 400 mg). Deretter 400 mg daglig i påfølgende sykluser à 28 dager. 
• Dosering kan avbrytes ved behov for håndtering av hematologisk toksisitet. Anbefalt  

dosejustering grunnet cytopenier avhenger av remisjonsstatus. For informasjon om  
dosering og kombinasjon med azacitidin eller decitabin, se preparatomtalen.

• Behandling med VENCLYXTO i kombinasjon med et hypometylerende legemiddel  
fortsettes inntil sykdomsprogresjon eller uakseptabel toksisitet observeres. 

Pris og refusjon
Beslutning for AML fra Beslutningsforum avventes. Det er inngått en prisavtale med Sykehusinnkjøp 
HF (LIS anbud 2007 Onkologi). Pakninger og listepriser: 10 mg: 14 stk. kr 7612,50; 50 mg: 7 stk.  
kr 6347,10; 100 mg: 7 stk. kr 6347,10; 14 stk. kr 12657,90; 112 stk. kr 78747,40. Reseptgruppe C. 
VENCLYXTO forskrives på H-resept.

For utfyllende informasjon om indikasjoner, dosering, kontraindikasjoner, interaksjoner,  
forsiktighetsregler, bivirkninger, pris og refusjon se Felleskatalogen.

Referanser: 1. VENCLYXTO SPC datert 21.06.2021, avsnitt 4.1. 2. DiNardo CD, Jonas BA, Pullarkat V, et al. Azacitidine and Venetoclax in  
Previously Untreated Acute Myeloid Leukemia. N Engl J Med. 2020 Aug 13;383(7):617-629. 3. VENCLYXTO SPC datert 21.06.2021,  
avsnitt 4.2, 4.3, 4.4 og 4.8.

HVA KAN DU FORVENTE?

Median totaloverlevelse (OS) var 14,7 mnd. (95 % KI: 11,9-18,7) for  
VENCLYXTO+aza vs. 9,6 mnd. for placebo+aza (95 % KI: 7,4-12,7). Lengre levetid2

Median tid til første respons var 1,3 mnd. (95 % KI: 0,6-9,9) for  
VENCLYXTO+ azacitidin (aza) vs. 2,8 mnd. (95 % KI: 0,8-13,2) for placebo+aza.Rask respons2

Første godkjente BCL-2-hemmeren til behandling av AML.  
Hemming av BCL-2 fører til apoptose.Den første1
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NYHET!
VENCLYXTO▼ ved akutt 
myelogen leukemi (AML)

INDIKASJON
VENCLYXTO i kombinasjon med et hypometylerende legemiddel 
(HMA) er indisert til behandling av voksne pasienter med nylig 
diagnostisert akutt myelogen leukemi (AML) som er uegnet for 
intensiv kjemoterapi.1   
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Glasblokkene er det største bygge-
prosjektet på Haukeland siden 

Sentralblokken stod ferdig i 1983. På  
79 000 kvadratmeter samles nå all 
virksomhet knytta til barn og unge, 
kvinner og fødende.

Bygger hus og  
organisasjon på samme tid 
Trinn 1 er allerede i bruk, mens de 
første pasientene tas imot i andre 
 byggetrinn høsten 2023 etter et år  
med prøvedrift. Glasblokkene blir et 
komplett sykehus med blant annet 
poliklinikker, akuttmottak, senge-
poster, 12 operasjonssaler, labora-
torium, energisenter, sykehusskole,  
og kontorer. 

- I Glasblokkene er det eksperten 
som skal komme til barnet, ikke om-
vendt. De nye byggene gjør mye for 
oss, men vi må også utvikle og endre 
måtene vi skal jobbe på for å få dette 
til, sier programleder Helge Bergmann. 

Over 1000 ansatte skal jobbe i det 
nye sykehuset fra 2023. Medarbeidere, 
tillitsvalgte, verneombud og bruker-
representanter er svært involvert i det 
omfattende organisasjonsutviklings-
arbeidet som nå pågår for å forberede 
Helse Bergen til å ta i bruk det nye 
sykehuset. 

- Det er noen intense dager både på 
og utenfor byggeplassen. Visjonen for 

Glasblokkene er at pasienter og deres 
familier skal få oppleve et helhetlig, 
tilpasset og sammenhengende spesia-
listhelsetjenestetilbud - helt fra før 
fødselen, gjennom sped– og småbarns-
alder, i ungdomsårene og fram til ung 
voksen alder. Vi ser på og utvikler 
 pasientforløp og arbeidsprosesser. Et 
nytt bygg er alltid en god anledning,  
en endringsimpuls, til å se på hvordan 
vi jobber, sier Bergmann. 

Bergmann er ansvarlig for bygge-, 
organisasjonsutviklings- og flyttepro-
sjekt, som er samlet i et overordnet 
program eid av administrerende direk-
tør i Helse Bergen. Fordelene med å 
organisere de største prosjektene i 
Helse Bergen på denne måten er store.

- Programorganisering bidrar til 
bedre sammenheng mellom bygge-
prosjektet, arbeidet med organisa-
sjonen, med teknologi. Ambisjonen  
er at bygget bedre skal fange opp bruk-
ernes behov. Det har vært et betydelig 
antall medarbeidere fra de ulike avdel-
ingene i sving i de ulike planleggings-
fasene, men nye kollegaer kommer til 
med andre tanker og driften er i stadig 
endring. Vi skal heller ikke underslå at 
det er krevende for brukermiljøene å 
tenke seg inn i bygget og forholde  
seg til tegninger og 3D-modeller når  
de skal få med alt som er relevant  
for driften. I hele planleggings- og 

Glasblokkene: 

Nytt sykehus står 
snart klart i Bergen 

Våren 2022 står Glasblokkene ved Haukeland universitetssjukehus ferdig.  
Helse Bergen leder arbeidet, og er selv byggherre.  

Av Kari Ulveseth, spesialrådgiver, 
kommunikasjonsavdelingen, Helse Bergen
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Glasblokkene er det største  
byggeprosjektet på Haukeland  
siden Sentralblokken stod ferdig i 
1983. Det blir et komplett sykehus 
som samler all virksomhet knyttet  
til barn og unge, fødende og kvinner 
ved Haukeland universitetssjukehus. 
Illustrasjon: Beauty & the Bit.

Den nye Kvinneklinikken er  
bygget for å legge til rette for 

 familiebasert omsorg. Alle rom har 
for eksempel pårørendeseng.  

Foto: Katrine Sunde/HUS. 
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 realiser ingsfasen må vi derfor balansere 
be hovet for endringer mot behovet for 
fremdrift i prosjektet. Det viktigste  
er at vi ender opp med et bygg som 
fungerer for de miljøene som skal  
drive helsetjenester i bygget, sier 
 Bergmann. 

Utfordrende med lang tidshorisont 
Helse Bergen har planlagt et nytt 
 b arne- og ungdomssykehus i en årrekke. 
Forprosjektet for andre byggetrinn ble 
godkjent i 2015. Lang tidshorisont er 
blant utfordringene.  

- Virksomheten ved et sykehus endres 
over tid. Vi får nye regionale oppgaver, 
nye lovverk kommer til, og pasient-
grunnlaget endres. Vi har gjort tilpas-
ninger underveis, vi er i rute og vi har 
plass til de som skal inn. Men endrede 
premisser er en utfordring, innrømmer 
Bergmann. 

Internasjonal anerkjennelse  
for byggeprosjektet 
Andre byggetrinn som nå reises er på 
50.000 kvadratmeter og inneholder 
2168 rom. I oktober ble verdens beste 
digitale byggeprosjekt kåret av organisa - 
sjonen buildingSMART International. 
En kinesisk togbane gikk av med seieren, 
mens Helse Bergen fikk hederlig omtale 
sammen med de to andre finalistene 
for Glasblokkene, trinn 2. 

- Vi er utrolig stolte over at vi er helt 
i verdenstoppen med vår heldigitale 
byggeplass. I prosjektet er alle tegninger 
erstattet med digital informasjon, og vi 
har fått til et unikt digitalt samarbeid 
med alle involverte. Resultatet er et 
svært komplekst bygg som nå reises  
på tid og budsjett, sier prosjektleder 
Kristian Brandseth. 

Digital samhandling er i dag sentralt 
for å lykkes med Glasblokkene. 

- Det legger til rette for åpenhet og 
god informasjonsflyt. Alle, fra oss som 
byggherre, til hver enkelt entreprenør 
og håndverker, har tilgang til all infor-
masjon som trengs til enhver tid, både 
på og utenfor byggeplassen. Det betyr 
at alle kan planlegge og styre på sam-
me, oppdaterte datagrunnlag. Det er 
ganske unikt, og det sikrer kvalitet. Vi 
opplever at vi har fått en helt ny måte  
å jobbe på, sier Brandseth.

Bergensmodellen 
Glasblokkene står snart klare ved 
 Ulrikens fot. På et prosjektkontor et 
steinkast unna sitter Askjell Utaaker, 
divisjonsdirektør for Drift- /teknisk 
divisjon i Helse Bergen. Glasblokkene 
er det største byggeprosjektet i porte-
føljen hans til nå, men han har også en 
rekke andre saker på bordet. 

- Vi reiser byggene, men prøver å skape mer enn hus. Nå jobber vi for å organisere oss bedre rundt pasientene. I dag er barn og unge 
spredd over store deler av sykehuset. I Glasblokkene er det ekspertene som skal komme til pasientene, sier programleder Helge Bergman. 
Foto: Katrine Sunde/HUS.

INNOVASJON
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- Vår arealstrategi er å bygge nytt  
på de områdene vi har og utnytte rest-
verdien i byggene som allerede eksisterer. 
Glasblokkene bygges for eksempel på 
den gamle tomten til Barneklinikken, 
vegg i vegg med Sentralblokken. Vi må 
derfor utvikle prosjektene i samspill 
med driften. Dette krever lokal kunn-
skap, og som byggherre for prosjektene 
våre blir det mulig, sier Utaaker.  

Helse Bergen har en løpende, konti-
nuerlig investeringsportefølje på bygg 
og utstyr på om lag 1 milliard i året, og 
akkurat nå er det over 160 små og store 
prosjekter som foregår. 

- Dette skaper kontinuitet i bygge-
arbeidet, og vi har folk som har opp-
arbeidet seg høy kompetanse på syke-
husbygg, forteller Utaaker. 

Fra prosjekt til drift
Når Glasblokkene står ferdig vil de 
lokale byggherrene sørge for god over-
takelse og bidra til å sikre driften på 
Haukeland.

- Byggingen av andre trinn av Glas-
blokkene har tatt fem år. Men selve 
bygget skal jo leve i minst 50. Vår kunn- 
skap og våre data skal nå deles med 

våre kollegaer i Helse Bergen som skal 
ta over og jobbe, drifte og vedlikeholde 
byggene og alt det de inneholder, sier 
Brandseth. 

Bergmann er glad for å ha Brandseth 
og hans team med som kollegaer også i 
fremtiden. 

- Behovene endrer seg jo over tid,  
og det vil i alle bygg bli behov for til-
pasninger og endringer. Da er det 
svært effektiv at de som bygget huset 
er tilgjengelig i vår egen organisasjon, 
sier Bergmann.  

Erfaringene fra dette prosjektet har 
stor verdi for nye store prosjekter. 

- Vi har i lang tid fremover store opp- 
gaver og kostander knyttet til oppgrad-
ering av gamle bygninger og bygging av 
nye. For oss er det en enorm styrke at 
vi har både folkene, kompetansen og 
erfaringen i egen organisasjon, sier 
Bergmann.   

Tett på brukere og marked 
Glasblokkene har fulgt kostnadsrammer 
og tidsrammer, til tross for at viktige 
deler av arbeidet har pågått under en 
verdensomspennende pandemi. 

- I byggebransjen er det to usikre 

faktorer; Brukerne og markedet. Vi er 
tett på begge deler, og redusere dermed 
risikoen. Ansatte og pasienter har vært 
med å lage Glasblokkene. Det har gjort 
at vi har unngått de største endringene 
underveis, og dermed unngått økte 
kostander og forsinkelser. Vi er tett på 
markedet; vi vet hva som skjer av andre 
aktiviteter i vår region. Sammen med 
delte entrepriser gjør dette at vi kan 
sikre gode avtaler, sier Askjell. 

- Og så har vi kanskje også hatt en 
porsjon flaks, smiler Bergmann. 

Nå ser han fem til å gi pasienter, på- 
rørende og ansatte Bergens beste utsikt. 
Forhåpentligvis uten lavt skydekke… •

2168 rom. 55.000 kvadratmeter. Under Ulrikens fot er det både hektisk aktivitet og god 
stemning når trinn 2 av Glasblokkene reises. F. v: Hovedprosjektleder for byggetrinn 2, 
Kristian Brandseth, programleder for Glasblokkene Helge Bergmann, Rune Hovlandsdal, 
prosjektleder for fremdrift og VDC/Lean Construction og prosjektleder for digital bygging, 
Tord Monsen. Foto: Katrine Sunde/HUS. 
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FAKTA OM GLASBLOKKENE 

-  Det største byggeprosjektet på 
Haukeland siden Sentralblokken 
stod ferdig i 1983.

-  Byggeprosjektet starta med trinn 
en i 2011, som stod ferdig hausten 
2016. Trinn to skal stå ferdig våren 
2022. Innflytting skjer i august 
2023 etter et års prøvedrift. 

-  Det nye sykehuset samler all 
virksomhet knyttet til barn og 
unge, fødende og kvinnesykdom-
mer ved Haukeland universitets-
sjukehus. 

-  Glasblokkene blir et komplett 
sykehus med blant annet polikli-
nikker, akuttmottak, sengeposter, 
12 operasjonssaler, energisenter, 
sykehusskole, og kontorer

-  Arealet til det nye sjukehuset vil 
være omlag 79 000 kvadratmeter 
når alt står ferdig (trinn en: om-
lag 29 000 kvm., trinn to: omlag 
50 000 kvm).

-  Samla investeringskostnader ut - 
gjør om lag 5,4 milliardar kroner. 

-  Helse Bergen sin prosjektorgani-
sasjon er byggherre for begge 
byggetrinnene 

-  Mer på helse-bergen.no/ 
glasblokkene
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Etablering
Nye metoder ble i 2013 etablert som 
spesialisthelsetjenestens beslutnings-
system for innføring av nye metoder. 
Aktørene begrunnet etableringen med 
behov for bedre og tryggere pasient-
behandling.1 Målsettingen om styrket 
pasientsikkerhet samt rask og like-
verdig tilgang til nye metoder skulle 
oppnås gjennom økende bruk av meto-
devurderinger som verktøystøtte for 
innføringsbeslutninger. En metode-
vurdering skulle bestå av en syste-
matisk oppsummering av dokumen-
tasjon om den aktuelle metodes effekt 
og sikkerhet, samt vurderinger av 
eventuelle konsekvenser for pasient-
ene, helsetjenesten og samfunnet. 
 Konsekvenser kunne innbefatte kost-
nadseffektivitet og andre former for 
helseøkonomiske vurderinger og/eller 
etiske, juridiske, organisatoriske og 
samfunnsmessige aspekter. Systemet 
skulle kunne vurdere alle typer meto-
der for innføring, det være seg tiltak 
som benyttes for å forebygge, utrede, 
diagnostisere og behandle sykdom, samt 
tiltak for rehabilitering av pasienter og 
organisering av helsetjenester.

Utvikling
Nye metoder har vært under kontinuer-
lig utvikling siden etableringen i 2013. 
Selv om systemet forutsatte en nasjo-
nal prosess som grunnlag for en kvali-

fisert utvelgelse om hvilke metoder 
som det skulle utarbeides metodevur-
deringer for, innebar det en skjevhet i 
hvilke metoder som ble inkludert, med 
påfølgende konsekvenser for leveran-
dørene mht. bruk og finansiering i 
spesialisthelsetjenesten. Mens enkelte 
leverandører, særlig de med positive 
innføringsvedtak, opp levde det som 
gunstig å bli vurdert i Nye metoder, var 
det andre som opplevde det som urett-
ferdig å bli «utsatt» for dokumenta-
sjonskravene i Nye  metoder, særlig når 
andre, dels  sammenlignbare metoder/
leverandører gikk fri. Som følge av at 
utvelgelse av metoder var basert på 
bestillinger/forslag, var langt de fleste 
metoder som ble vurdert innenfor 
kategorien legemidler, hvorav kreft-
legemidler utgjorde en betydelig  
andel, mens kun et fåtall diagnostiske 
metoder og medisinsk utstyr ble 
 metodevurdert.   

Mangelfull forutsigbarhet for 
 systematisk introduksjon av nye 
 metoder i spesialisthelsetjenesten har 
blitt møtt med regelverksendringer. 
Fra 1. januar 2018 ble det gjort krav  
om at alle nye legemidler skal metode-
vurderes.2 Fra 1. januar 2020 ble det 
lovfestet at de regionale helseforetak-
ene skal sørge for et felles system for å 
beslutte hvilke metoder som skal tilbys 
i spesialisthelsetjenesten.3 Sistnevnte 
åpnet opp for at Nye metoder, i tillegg 

til å beslutte innføring av nye metoder, 
også kan revurdere «gamle» (etablerte) 
metoder og beslutte en eventuell ut-
fasing. I prinsippet innebærer dette at 
alle typer metoder, nye som etablerte, 
skal vurderes for innføring eller ut-
fasing. Samtidig har det pågått et ut-
viklingsarbeid for bedre tilrettelegging 
for vurderinger av (flere) diagnostiske 
metoder og medisinsk utstyr. Utvikl-
ingen mot et stort og nær altomfattende 
nedslagsfelt har forsterket kapasitets-
utfordringen i Nye metoder.  

Endringene i Nye metoder er kommet 
som resultat av implementering av 
prioriteringskriteriene nytte, ressurs 
og alvorlighet i spesialisthelsetjenesten 
og på legemiddelområdet. Dette har 
medført at metodevurderinger i praksis 
nå er rene verdivurderinger, i betydning 
vurderinger om hvorvidt prioriterings-
kriteriene anses oppfylt på gruppenivå. 
Der pasientsikkerhet tidligere var det 
vesentligste argumentet for Nye metoder, 
fremstår nå kostnadseffektivitet og 
budsjettkonsekvenser som de sentrale 
vurderinger ved beslutninger om inn-
føring og utfasing. Dette innebærer at 
Nye metoder har utviklet seg fra å være 
et beslutningssystem for innføring av 
utvalgte behandlingsmetoder til gradvis 
å bli et prioriteringsverktøy for hvilke 
metoder som kan tilbys i spesialisthelse - 
tjenesten.

Legeforeningens arbeid med innspill 
til evalueringen av Nye metoder

System for Nye metoder har utviklet seg fra å være et beslutningssystem for innføring  
av behandlingsmetoder til å bli en prioriteringsverktøy for hvilke metoder som kan tilbys  
i  spesialisthelsetjenesten. Systemet er nylig evaluert av Proba samfunnsanalyse og  
det  forventes at evalueringsrapporten publiseres i løpet av 2021. Legeforeningen 
har bidratt inn til evalueringen. Vårt kjernebudskap er styrket klinikerinvolvering, 
herunder medvirkning fra fagmedisinske foreninger, i prosessene som  
gjennomløper Nye metoder. 

Av Anita Lyngstadaas, spesialrådgiver, Medisinsk fagavdeling, Dnlf
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Kritikk av systemet
Aktørene som berøres av prioriterings-
beslutningene som tas i Nye metoder, 
det være seg leverandører/produsen-
ter, pasient- og brukerorganisasjoner 
og profesjonsorganisasjoner/fag-
miljøer, har rettet kritikk mot systemet. 
Mye av kritikken har handlet om  
 manglende åpenhet i prosessene og 
beslutningene samt mangelfull bruker-
medvirkning, herunder klinikerinvol-
vering. Hemmelige legemiddelpriser 
er en medvirkende årsak til problema-
tikken rundt manglende transparens. 
Videre vurderes lang saksbehandlings-
tid som en utfordring for pasienters 
tidlige tilgang til ny og effektiv be-
handling. Prisforhandlinger og evt. 
alternative prisavtaler mellom produ-
sent og Nye metoder v/Sykehusinnkjøp 
som trekker ut i tid, er en vesentlig 
årsak i tillegg til kapasitetsutfordringer 
i systemet. 

Sist men ikke minst utfordrer per-
sontilpasset medisin Nye metoder sine 
gruppebaserte beslutninger, idet be-
slutninger om behandling til mindre 
pasientgrupper ofte må tas på svakere 
dokumentasjonsgrunnlag og nye typer 
studiedesign. Berørte aktører argu-
menterer for økt bruk av midlertidige 
innføringsvedtak samt bruk av diffe-
rensierte beslutninger som ivaretar 
behandlingsbehovene for pasienter 
med sjeldne tilstander og øvrige små 
pasientgrupper. En forutsetning for 
begge tiltak er oppfølgende kunn-
skapsgenerering i klinisk praksis ved 
bruk av kliniske studier eller register-
studier, med påfølgende revurdering 
og endelig beslutning om innføring 
eller utfasing. 

Evaluering
I forbindelse med Stortingets behand-
ling av lovfestingen av «system for nye 
metoder» ba Stortinget Regjeringen 
om å sørge for en evaluering av dagens 
organisering av og saksbehandling i 
system for nye metoder, med hensikt å 
videreutvikle et system for likeverdig 
og rask introduksjon av nye metoder i 
spesialisthelsetjenesten. I forbindelse 
med utformingen av mandatet for 
evalueringen, opprettet Helse- og om-

sorgsdepartementet en nettside der 
ulike aktører kunne komme med inn-
spill. Legeforeningen var en av mange 
aktører som sendte innspill.4  Evalue-
ringsoppdraget ble tildelt Proba sam-
funnsanalyse (heretter Proba) etter 
åpen anbudskonkurranse.5

I følge mandatet skal oppdraget 
besvare hvorvidt i) dagens organise-
ring og saksbehandlingsprosesser i 
systemet er hensiktsmessig utformet 
og egnet til å oppnå de fastsatte mål-
ene, ii) systemet er rustet til å møte 
fremtidens medisinsk-teknologiske 
utvikling, herunder utvikling av per-
sontilpasset medisin.  Evaluering-
srapporten forventes overlevert  
medio november 2021.

 
Prosess
Som ledd i evalueringen opprettet 
Proba, etter føringer gitt i mandatet, en 
rådgivende referansegruppe med bred 
representasjon fra aktører og interes-
senter, herunder brukerrepresentanter. 
Referansegruppen som bestod av i alt 
14 medlemmer, der kun to medlemmer 
representerte pasientene (hhv. Kreft-
foreningen og Funksjonshemmedes 
fellesorganisasjon/FFO), og to med-
lemmer representerte de kliniske 
 fagmiljøene (hhv. Oslo universitets-
sykehus/OUS og Legeforeningen). 
Langt de fleste aktører deltok med 
representanter på høyt nivå i egen 
organisasjon. 

Referansegruppen fikk i oppgave å gi 
innspill på i) evalueringsdesign og 
-metodikk innenfor rammene av opp-
draget, ii) datainnsamling og data-
grunnlag og iii) foreløpige funn og 
resultater. I tillegg ble referanse-
gruppen oppfordret til å være en infor-
masjonskanal fra evaluator og ut til de 
fagmiljøene og interessentene som er 
representert i gruppen.

Proba gjennomførte tre møter i refe-
ransegruppen med utgangspunkt i de 
tre overfor nevnte innspillpunktene. 
Referansegruppens aktører ble i tillegg 
invitert til å gi skriftlig innspill under-
veis i evalueringen, også etter presen-
tasjon av evalueringens tentative funn, 
resultater og anbefalinger. Alle aktøre-
ne i referansegruppen ble intervjuet 

som ledd i interessentundersøkelsen  
(i alt 65 interessenter/informanter).

Legeforeningen arbeid inn mot Proba
Legeforeningens representant i Proba 
sin referansegruppe, Geir Arne Sunde, 
ble oppnevnt av Sentralstyret. For å 
bistå Geir Arne Sunde i hans arbeid inn 
mot Proba ble det etablert en Intern 
ressursgruppe for evaluering av Nye 
metoder med medlemmer fra utvalgte 
(i alt ni) fagmedisinske foreninger samt 
en medisin-etiker. Sammensetningen 
av ressursgruppen, og oppnevninger 
basert på innsendte forslag fra inviter-
te fagmedisinske foreninger, var dele-
gert Fagstyret. Det ble gjennomført to 
møter i den interne ressursgruppen. I 
ett av møtene var leder for Norsk 
forening for leger i legemiddelindustrien 
invitert til å foreslå løsninger på utfor-
dringer ved Nye metoder, sett fra spesi-
alforeningens perspektiv.

Proba sitt intervju av Legeforenin-
gen ble gjennomført som gruppeinter-
vju i form av videokonferanse. I tillegg 
til Geir Arne Sunde var Legeforenin-
gen representert ved Norsk onkologisk 
forening (styreleder), Norsk nevrolo-
gisk forening (styremedlem) samt to 
fra sekretariatet.  

Legeforeningens kjernebudskap og 
fokusområder for evalueringen
Legeforeningen støtter i all vesentlig-
het kritikken som berørte aktører har 
fremmet mot Nye metoder. I vårt inn-
spill til evalueringen vektlegger vi 
betydningen av klinikerinvolvering for 
mer faglig funderte og nyanserte/diffe-
rensierte beslutninger, og presenterer 
klinikerinvolvering som starter tidlig 
og som pågår videre gjennom hele Nye 
metoder-prosessen som en viktig løs-
ning på mye av kritikken.

Vår argumentasjon er at beslutninger 
om innføring og utfasing av metoder 
som er fattet etter god klinikerinvolve-
ring, bidrar til nødvendig forankring i 
relevant klinisk fagmiljø og legitime-
ring av endelig beslutning. Videre at 
kliniske eksperter vil kunne veilede 
prioritering mellom metoder til meto-
devurderinger og valg av metodevur-
deringsløp. Klinikerinvolvering gjen-
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nomført på tilfredsstillende måte vil 
understøtte riktige prioriteringer, mer 
målrettede beslutninger som ivaretar 
behandlingstilgang til viktige under-
grupper av pasienter, og derigjennom 
redusere «støy» og «omkamper». Det 
er viktig at den kliniske verktøykassen 
ikke blir for snever til å ivareta indivi-
duelle behandlingsbehov.    

I tillegg til forbedrede gruppebaserte 
beslutninger er Legeforeningen opp-
tatt av hvorvidt og eventuelt i hvilken 
grad dokumentasjon på gruppenivå 
skal kunne begrense behandlingstilbu-
det til enkeltpasienter, evt. mindre 
undergrupper, som klart skiller seg fra 
gjennomsnittspasienten som gruppe-
dokumentasjonen i Nye metoder er 
basert på. Vi vurderer forarbeidene til 
lovfestingen av Nye metoder som uklar 
på dette punkt, og har etterlyst at pro-
blemstillingen inkluderes i evaluerin-
gen av Nye metoder. Proba har avklart 
med Helse- og omsorgsdepartementet 
at så ikke er tilfelle. Vi mener dette er 
en svakhet ved evalueringen idet 
systemene som etableres må romme 
muligheter for unntaksordninger som 
understøtter individuell behandling og 
persontilpasset medisin. Legeforenin-
gen har i en kronikk ved tidligere 
fagstyreleder Cecilie Risøe etterspurt 
en tydeliggjøring av klinikers hand-
lingsrom for etter en konkret vurde-
ring å behandle enkeltpasienter med 
metoder som avviker fra standardbe-
handling gjennom et bredt sett med 
unntaksordninger.6

Klinikerinvolvering via  
fagmedisinske foreninger
Legeforeningen argumenterer sterkt 
for å styrke bidraget fra fagmedisinske 
foreninger i Nye metoder. I dag inne-
bærer klinikerinvolvering i Nye meto-
der primært oppnevninger og konsul-
tasjon av klinikere via RHF-linjen. 
Legeforeningen har spilt inn til Proba 
at fagmedisinske foreninger også bør 
ha forslagsrett til oppnevninger og at 

klinisk ekspert bør oppnevnes tidlig og 
«gjenbrukes» gjennom videre vurde-
ringsprosess i Nye metoder. Fordelen 
med å rekruttere klinikere via Lege-
foreningens fagakse er at de fleste 
klinikere og spesialister er medlemmer 
av en fagmedisinsk forening, hvilket 
gjør at styrene for de fagmedisinske 
foreninger representerer og har over-
sikt over klinikere som innehar nasjo-
nalt sett den høyeste fagkompetansen 
på området. Rekruttering av kliniske 
eksperter via fagmedisinske foreninger 
rokker ikke ved at den formelle opp-
nevningen fortsatt gjøres i RHF-linjen. 

I tillegg til klinikerrekruttering ser 
Legeforeningen behov for etablering 
av nye samarbeidsstrukturer i form av 
formaliserte kommunikasjonskanaler 
med bruk av dialogmøter i tidlig fase/
fasen før bestilling av metodevurdering 
(Bestillerforum). Vi vurderer at slike 
kommunikasjonskanaler vil være nytti-
ge mht. innspill som har med priorite-
ring og planlegging å gjøre (horizon 
scanning, metodevarsel, metodevurde-
ring), og være et supplement til faglige 
bidrag fra kliniske eksperter oppnevnt 
til å bistå metodevurderinger samt 
eventuelle metodevarsler. De kliniske 
fagmiljøene kan gi verdifulle innspill 
også før en klinisk ekspert oppnevnes 
til å svare ut en bestilling.

Legeforeningen vurderer at tung og 
bred klinikerinvolvering er essensielt 
for forbedring av prosessene i Nye 
metoder, og særlig viktig mht. tilrette-
legging for persontilpasset medisin. De 
fagmedisinske foreningene kan bidra 
med forsterket faglig kompetanse og 
således være et verdifullt supplement. 
Vi mener at det derfor er gode argu-

menterer for å etablere særskilte dia-
logstrukturer som ivaretar klinikerin-
volvering på systemnivå.

Legeforeningens påvirkningsstrategi
Sentralt i Legeforeningens påvirk-
ningsarbeid inn mot Proba har vært 
betydningen av informasjon om Lege-
foreningens fagakse og hvilken kompe-
tanse de fagmedisinske foreningene 
besitter og kan tilby. Vi har i vår dialog 
vektlagt betydningen av en samar-
beidslinje inn mot pasientens og klini-
kernes behov. Vi er eneste berørte 
aktør som ikke har debattert evaluerin-
gen i offentlighet. Legeforeningens 
tilbudslinje antar vi vil være fagaksens 
styrke. Vi er spente på videre sentral 
behandling av rapporten og håper på 
gjennomslag for vår kjernesak: styrket 
klinikerinvolvering.  •
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Kristin Skogøy
Hvorfor ble du lege og gynekolog?
Jeg ble lege for å imponere moren min! 
Gynekolog ble jeg etter å ha hatt side-
praksis til allmennmedisin ved kvinne-
klinikken i Bodø, og blitt aldeles troll-
bundet av faget, da særlig obstetrikk - 
delen...

Hvilken annen spesialitet  
kunne du ha valgt?
Det finnes mange flinke spesialister, 
men mitt hjerte har alltid banket litt 
ekstra for den trauste allmennlegen 
som må forholde seg alle slags hendel-
ser, fra små bagateller til livstruende 
sykdom. Tommelen opp for allmenn-
praktikeren!

Når og hvordan kom  
kunsten inn i livet ditt?
Jeg har alltid vært fascinert av det 
kreative, gamle håndverk og skapende 
prosesser. Jeg hadde stor glede av 
 estetiske fag opp gjennom grunnskolen, 
men etter råd fra voksne ble den delen 
valgt bort ved videregående for å drive 
på med «ordentlige» fag...

For noen år siden valgte du å bruke 2 år 
på kunstskole i Lofoten. Fortelle om opp- 
levelsen og kontrastene fra livet som 
sykehuslege?
I en alder av 47 år og femten år ved 
samme arbeidsplass, søkte jeg på Kunst- 
og Filmfagskolen i Lofoten der jeg 
pendlet mellom familieliv i Bodø, og 
intens undervisning av utrolig høy 
kvalitet i verdens vakreste landskap.  
To ganger pr. uke dro jeg og bikkja over 

fjorden med Widerøe, der jeg ble tatt 
vel imot av mine 20 år yngre kollegaer. 
Studiet var komprimert og krevende, 
og det hjalp ikke mye å være overlege 
når fotoshop skulle håndteres, filmer 
klippes og utstillinger settes opp. Men 
gøy var det i alle fall.

Hva holder du på med av prosjekter nå 
og hvordan kombinerer du hverdagen 
som overlege og aktiv kunstner?
Jeg har etablert eget verksted der jeg 
de siste 5 årene i hovedsak har jobbet 
med keramikk. Jeg har hatt utstillinger, 
solgt gjennom ulike gallerier, og selv for- 
søkt utsalg på Bærums Verk et snaut år.

Nå har jeg nylig kommet hjem fra en 
fantastisk keramikkskole i Toscana der 
jeg nylig har vært på kurs.

Kommende prosjekt er å lage en 
utendørs utstilling; «Dyrisk Spetakkel» 
der keramiske dyreskulpturer skal 
betrakte mennesker fra sitt perspektiv....

Takket være mye vaktarbeid med 
påfølgende fri, er det mulig å kombinere 
38 t uke med regelmessig arbeide i 
verkstedet.

Hva har gjort mest  
inntrykk på deg i din karriere?
Det må være alt håp som finnes i at et 
nytt liv kommer til verden. Da trer 
natur og instinkter inn for fullt, og det 
meste som man har bekymret seg for, 
ordner seg på en eller annen måte.

Hva er du mest stolt over å ha fått til?
Jeg er mest stolt over å ha vært ren 
kliniker i mer en 25 år! Det er i det 

daglige, i møtet med pasienten, at trykket 
er størst. Ikke i administrasjonen, i 
forskning eller møtevirksomhet. Jeg 
tror ikke sykehusledelsen skjønner 
hvilken innsats og lojalitet klinikeren 
har for pasientene sine.

Er det noe du ville gjort annerledes?
Jeg skulle aldri ha vært slik skoleflink 
legespire. Tenk så mye morsomt man 
ellers kunne gjort hvis man ikke hadde 
latt konkurranseinstinkt og prestasjons - 
krav få dominere?

Hva gjør du for å lufte hodet?
Jeg tar av meg lua - det blåser alltid i 
Bodø!

Hvilke råd vil du gi til unge overleger i dag?
Våg å kjenne på hele spektret med det 
å være menneske, vær til stede i møte 
både med pasient og kollega, og vær 
raus med deg selv!  •

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 Frida Andræ ››
gynekolog, kunstner og fargeklatt
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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.
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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.
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Strømlinjeformet drift og beredskap 
lar seg ikke enkelt forene. Helse-

foretakene gis oppdrag om å sørge for 
tilstrekkelige beredskapslagre. Sam-
tidig får de beskjed om å redusere 
lagerhold. Nye sykehus som Ahus  
og Kalnes er bygget uten lager. Mest 
mulig effektiv drift uten slakk har vært 
målet i mange år. Mindre sykehus med 
færre senger, tettpakkede poliklinikker 
og operasjonsprogram, flest mulig skal 
snus i mottak. Legges de inn, skal de 
raskest mulig ut. Ledige celler i 
Excel-arkene skal fylles opp. 

Resultatet er som motorveier med 
tett trafikk i alle felt. Selv en liten 
 økning i belastning fører til køer og 
stillstand, og trafikken må omdirigeres 
– elektive løp stanses. Også sykehus 
med få koronapasienter har opplevd 
driftsproblemer. 

Sto det egentlig bra til?
Ved inngangen til pandemien var 
 forventningene høye til sykehusenes 
reserver. Underveis-evalueringen til 
Stener Kvinnsland – direktøren og 
styrelederen som kanskje mer enn 
noen annen har hatt ansvar for bered-
skap i norske sykehus – gav også i 
 hovedtrekk et godkjent-stempel på 
pandemihåndteringen i sykehusene. 

Kvinnsland uttalte at vi muligens 
kunne styrke intensivkapasiteten noe 
og at det ellers sto bra til. Men gradvis 
har det vel demret for folk flest at så 
enkelt er det ikke. At vi så langt i 
 pandemien har berget oss ved å om-
prioritere og med å utsette det som kan 
utsettes. Nedstengingen har redusert 
annen sykdom og skader, og annen 
smitte i befolkningen – ikke minst 
blant ansatte. Sånn har vi kommet  

oss gjennom en moderat smitteut-
bredelse og prøvelse. 

Overfylte sykehus
Driften er presset også i en normal- 
situasjon. Senger står ikke klare til 
ekstrainnsats verken i mottak, intensiv 
eller på sengepost. Vi har ikke kapasitet 
til å håndtere de vanlige årstidsvaria-
sjonene. Nedstenging av elektive be-
handlingslinjer er en del driften i 
 vinterhalvåret. Pasienter transporteres 
mellom overfylte sykehus og opera-
sjonsavdelinger. Sykehusene med 
 dårligst kapasitet får regelmessig de 
største vanskene. 

Når influensa sammenfaller med 
glatt føre, topper problemene seg. På 
Østlandet ligger den siste harde vinteren 
noen år tilbake. Da lå det på et tids-
punkt 75 ortopediske pasienter i kø til 
øhjelps-operasjon ved Ahus, sykehuset 
med størst misforhold mellom ressur-
ser og oppgaver. Alt tyder på at vi nå 
står foran et vanskelig halvår. Vi har 
ennå ikke rukket å ta unna hele etter-
slepet. Allerede før vinteren er over  
oss iverksettes krisetiltak for å avlaste 
sykehusene, og køene øker. Hvilke 
tiltak skal vi ta i bruk stilt overfor 
 influensa og vintervær? 

De uskrevne reglene
Styringssystemet er innrettet etter 
prinsippet om «armlengdes avstand». 
Politikere skal sette rammene, men 
holdes unna styring og drift av syke-
husene. Foretaksstyrene skal overse at 
det treffes kvalifiserte avgjørelser og  
at ledelsen i sykehusene handler etter 
etablerte prinsipper for virksom-
hetsstyring. Risikostyring og gevinst-
realisering. På papiret ser riggen til-

forlatelig ut, og systemet kan synes 
vanntett. 

Men det bærer i seg en ulempe. 
 Politikerne kan – som fastlegene også 
har erfart – lempe på med nye opp-
gaver og oppdrag, uten å oppleve ube-
hagelige tilbakemeldinger fra systemet. 
Skulle en administrerende direktør eller 
styreleder ymte frampå om manglende 
samsvar mellom oppgaver og ressurser, 
kan problemet enkelt byttes ut. Over år 
har det utviklet seg uskrevne regler som 

Når nettene blir lange
Pasientkøene øker, og krisetiltak blir iverksatt for å avlaste sykehusene.  
Hva skal vi gjøre når influensaen og vinterværet kommer?

Av Christian Grimsgaard, styremedlem Of, konserntillitsvalgt Helse Sør-Øst
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de øvre lag i hierarkiet kjenner godt til. 
Sjelden blir en styreleder mer oppbrakt 
enn når noen i styret ber styreleder gi 
beskjed oppover om alvorlige mangler. 
Den slags gjør man ganske enkelt ikke. 

Det er etablert en slag stilltiende 
avtale mellom politisk ledelse og topp-
ledere og styrer i de regionale helse-
foretakene; så lenge dere sier at alt står 
bra til er dere under våre vinger, og det 
vil gå dere godt i landet (eller utlandet). 
Slik dresseres styringslinjen, og infor-
masjon fra andre instanser er departe-
mentet uvedkommende. Da vår forrige 
minister Bent Høie ble forelagt resulta-
ter fra Legeforeningens undersøkelse 
av legekår i sykehusene var han ikke 
interessert; han ville ikke forholde seg 
til annen informasjon enn den som 
framkom i foretakenes egen medar-
beiderundersøkelse.

Den perfekte stormen?
Sånn kan man jo holde på en stund (og 
er det ikke forunderlig hvor lenge det 

har pågått?). Men nå synes både presse 
og politikere å ha fått øynene opp for  
at norsk helsetjeneste langt fra er like 
solid rustet som man har latt seg for-
telle og villet tro – og at de utallige 
varslene de har fått om mangler og 
utilstrekkelig kapasitet ikke har vært 
grunnløse. 

Vinteren står for døren og det kan bli 
mere enn sykehusene som rystes den-
ne gang. Selv direktørene i sykehusene 
værer skiftet og tar til avisspaltene om 
manglende kapasitet.  Departementet 
har alt trukket på egen bufferbehold-
ning i de utallige forklaringene gitt til 

Stortinget om at alt står bra til, at syke-
husene bygges store nok, at beredska-
pen er ivaretatt, og at det er god nok 
kapasitet i norsk spesialisthelsetje-
neste. 

Kanskje trekker det opp til den 
 perfekte stormen som verken våre syke- 
hus eller foretaksorganisering er godt 
rustet til å utholde. Kanskje ristes våre 
folkevalgte omsider opp fra de behagelige 
vuggesangene de har latt seg underholde 
med. Eller kanskje lar de seg nok en 
gang forsikre av foretak, departement 
og deres håndplukne utvalg om at her 
er intet å se, alt såre vel.  •

          «Vinteren står for døren og det kan bli mere  
     enn sykehusene som rystes denne gang.  
            Selv direktørene i sykehusene værer skiftet  
    og tar til avisspaltene om manglende kapasitet.»

Foto: ©
sdecoret - stock.adobe.com
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Den fremlagte Perspektivmeld-
ingen er altså Solbergregjeringens 

analyse av utfordringene vi står overfor 
å årene fremover. Utfordringene 
 kommer til å være de samme for 
 Støre-regjeringen, men løsningene 
kanskje (litt) annerledes.

Norge er et land med stor offentlig 
sektor, og derfor vil landets økonomi 
direkte påvirke den offentlige sektoren 
som helse, sykehus og utdanning, samt 
fremtidige pensjoner. Og selv om 
 Perspektivmeldingen er Finansdeparte - 
mentets melding, noe den bærer preg 
av, er den også meget viktig for syke-
hussektoren som vi som overleger er 
avhengige av.

•  Vi står foran et fall i olje- og gass- 
produksjonen, og dermed reduserte 
inntekter herfra. Oljeproduksjonen 
er mer enn halvert siden toppåret 
2000, og var i 2019 som i 1988. Gass-
produksjonen er økt, men totalpro-
duksjonen vil avta fremover.

•  Klimautfordringene gjør også at 
produksjonen vil kunne falle. Over-
gang til klimagunstige/fornybare 
energikilder vil redusere etterspørse-
len etter olje og gass. Norge står for 
2-3 % av den globale produksjonen.

•  Olje- og gassnæringen har vært 
 teknologiintensiv og ført til 
 smitteffekter inn i resten av 
 næringslivet. Det er usikkert om  
nye næringer som vil erstatte olje  
og gass vil være samme vekstmotor.

•  Vi blir eldre, og vi jobber kortere. 
Andelen personer over 67 år er i dag 
15 % av befolkningen, mens den i 
2060 er anslått å være 26 %.

•  En ny pensjonist (67 år) kunne i 1970 
forvente å ha 14 år som pensjonist, 
mens i dag er forventningen 19 år. I 
tillegg er det blitt mulig å gå av ved 
62 år.

•  I 1970 var forventet tid brukt på ut-
danning 12 år, i dag er det 18 år.

•  Vi har mange som står utenfor ar-
beidslivet. I 2019 var det ca 16 % av 
befolkningen 20-64 år som mottok 
trygdeytelser.

•  Mot slutten av tiåret vil utgiftene til 
folketrygden øke med ca 12 mrd. Kr. 
pr år, noe som legger beslag på en 
stor del av den forventede økningen i 
statens inntekter.

Demografi
Den demografiske utviklingen vil gi et 
betydelig økt personellbehov i helse- 
og omsorgssektoren de neste tiårene. 
En modell viser at det vil være behov 
for 110 000 flere årsverk i 2035 og nær 
260 000 flere årsverk i 2060. Disse 
anslagene innebærer at sektoren vil 
legge beslag på hhv 18 og 31 % av år-
sverkene, mot 13 % i dag.Det er i dag ca 
230 000 personer over 80 år, noe som 
forventes å øke til 360 000 i 2030 og 
720 000 i 2060.

Velferdsordninger
Vi har offentlige velferdsordninger 
som sikrer inntekt ved sykdom, ar-
beidsledighet og alderdom, samt fri 
tilgang til utdanning. Dette ser man for 
eksempel på andelen 2. generasjons 
innvandrere som tar høyere utdanning, 
spesielt kvinnene. Dette sikrer opp-
slutning om et relativt høyt skattenivå, 
og det frigjør arbeidskraft fra privat 
omsorg i hjemmet til yrkeslivet. 

Helseutgifter
Helseutgifter utenom investeringer 
utgjorde 372 mrd kr i 2019, noe som er 
10,5 % av BNP, relativt likt med de 
andre nordiske landene, men høyere 
enn gjennomsnittet i OECD.

Regjeringens strategier:
Her nevner meldingen gode priorite-
ringssystemer, hvor nytte, ressurs og 
alvorlighetskriteriene er sentrale. Vi-
dere trekker de frem Nye metoder, 
samt Nasjonal helse- og sykehusplan. 
«Målet er å realisere pasientens helse-
tjeneste på en bærekraftig måte, dvs 
innenfor de ressursrammer samfunnet 
har mulighet og vilje til å stille til rå-
dighet, både i dag og i fremtiden».  Og 
«Det krever endring i måten opp-
gavene løses på, mer bruk av teknologi 
og økt kompetanse som reduserer 
bemanningsbehovet». 

Det tas sikte på å redusere utilsiktet 
variasjon i forbruk av helsetjenester, jfr 
Helseatlasene, og her trekkes og så 
«Gjør kloke valg»-kampanjen til Lege-
foreningen frem for å redusere over-

Perspektivmeldingen 2021
Perspektivmeldingen er en Stortingsmelding lagt frem av Finansdepartementet hvert 4. år.  
Her presenteres fremtidens utfordringer for landet og for regjeringen og hvordan man 
 planlegger å møte disse. Meldingen drøfter viktige utfordringer og valgmuligheter for  
norsk  økonomi og offentlige finanser de neste 50 årene (Wikipedia).

Av Arne Laudal Refsum, overlege, medlem av redaksjonskomitéen››
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forbruk av helsetjenester. Forebyggen-
de tiltak som økt trafikksikkerhet og 
redusert røyking nevnes.

Legeforeningens høringssvar 
- flere leger - større bygg
Under høringen i Stortinget sa Lege-
foreningen: Vi savner at Perspektiv-
meldingen peker på behovet for å in-
vestere i helsetjenester nå, for å dempe 
disse kurvene noe (fremtidig behov for 
bemanning). For å kunne behandle 
pasienter trenger vi leger, og vi har 
behov for flere leger i fremtiden. I dag 
bruker leger mye tid på arbeid som 
ikke er pasientrettet. Vi trenger derfor 
store og fleksible sykehusbygg og bed-
re IT-systemer, samt mer støtteperso-
nell. Bygging av sykehus koster i dag i 
overkant av 1 års driftsbudsjett. Det er 
en lav pris mtp hvor lenge et sykehus 
står. Det må bevilges mer, og det må 
være tydeligere skille mellom drift og 
investering.  Å investere mer i bygg 
gjør driften mer smidig, og vi vil få mer 
helse ut av hver krone. Nye sykehus 
bygges i dag med få sengeplasser, få 
rom og lav kapasitet. Dette er ikke 
bærekraftig.  •

Meld. St. 14
(2020 – 2021)

Melding til Stortinget

Perspektivmeldingen 2021

 

Se lenker: 
https://tinyurl.com/65esp9md
https://tinyurl.com/3535frp7

          «Å investere mer i bygg gjør driften mer smidig, og vi vil få mer helse  
     ut av hver krone. Nye sykehus bygges i dag med få sengeplasser,  
                     få rom og lav kapasitet. Dette er ikke bærekraftig»

Alle lenkene er direkte klikkbare 
på overlegen.digital
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Folkehelse og primærmedisin
Når det gjelder helseområdet er dette 
omfattende beskrevet i plattformen. 
Fastlegeordningen skal styrkes og 
 stabil legedekning til hele landet 
 sikres. Sosiale helseforskjeller ut-
jevnes. Maksimal reisetid til legevakt 
utredes, og det skal vurderes å innføre 
en slik maksgrense, noe som virke 
ambisiøst gitt den store variasjonen  
i bosetting i landet vårt. Det skal  
også utarbeides en Stortingsmelding 
om legevakt og responstid. Luft-
ambulansen skal bli statlig

E-helse
Nødvendige og relevante opplysninger 
om sykehistorie og legemiddelbruk 
skal følge pasienten gjennom hele 
pasientforløpet, og understøtte sam-
handling. Pasientjournalsystemene 
skal gi sømløse overganger mellom 
forvaltningssystemene. Tenk bare hvor 
mye kortere en epikrise kan være der-
som fastlege og/eller sykehjemslege 
kan lese den fortløpende sykehusjour-
nalen. Videre skal det legges til rette 
for bedre bruk av   helsedata i helse-
forskningen. 

Ideelle aktører styrker sin stilling
Godkjenningsordningen i Fritt be-
handlingsvalg skal avvikles, men fritt 
sykehusvalg skal fortsette. Prioritere 
ideelle tjenesteytere i langsiktige avta-
ler og støtte opp om denne sektoren. 
Ideelle sykehus skal bli inkludert som 

likeverdige parter i plan- og utviklings-
arbeid i sektoren. Dette lover jo godt 
for bl.a. Diakonhjemmet og Lovisen-
berg i Oslo og Haraldsplass i Bergen, 
tenker nå jeg, men jeg er jo selv ansatt 
ved ett av disse sykehusene.   

Sykehus og helsepersonell
Dette kapittelet har hele 21 punkter. 
Mange av dem har vi skrevet om før 
her i bladet, som landingsplass for de 
nye redningshelikoptrene, størrelse  
på nye sykehus og for liten intensiv-
kapasitet.
 
SYKEHUSSTRUKTUR
•  Ullevål sykehus nedlegges. Her har  

jo Ap sentralt og Sp hatt forskjellig 
standpunkt, og det lokale Ap har 
villet bevare Ullevål. Aker sykehus 
skal bygges.

•  Ny utredning av Innlandet sykehus

•  Sikring av fødeavdeling/fødetilbud i 
Kristiansund også etter 2025, når det 
nye sykehuset ved Molde er ferdig. 
Dette skal bygges som planlagt, altså 
ingen omkamp her.

•  Spesialisthelsetjenestene ved Klinikk 
Alta skal videreutvikles, men det 
loves ikke nytt sykehus der.

SYKEHUSDRIFT OG PERSONELL
•  Gi mer penger til sykehusene gjen-

nom økt grunnfinansiering, altså 
lavere andel DRG finansiering. Her 

har vi fått en egen artikkel av professor 
Kaarbø om hva dette kan bety for 
drift av sykehusene, og det gjenstår  
jo å se om rammene reelt blir økt 
eller om det bare er økt rammefinan-
siering tilsvarende reduksjon i den 
innsatsstyrte andelen. Se også linken 
nederst til Helse Sør-Øst sin rapport 
om en slik endring.

•  Nye sykehus bygges med tilstrekkelig 
kapasitet. Vi får håpe at denne for-
muleringen betyr at nye sykehus skal 
bygges store nok, som har vært Over-
legeforeningens krav de siste 10 årene.

•  Det skal være en desentralisert syke-
husstruktur som sikrer beredskap  
og gir alle innbyggere en trygg og 
forsvarlig behandling. Mer av den 
elektive virksomheten skal flyttes  
til lokalsykehus

•  Helsepersonell skal få bruke tiden på 
pasientkontakt. Støttepersonell skal 
tas i bruk for å sikre effektive pasient - 
møter. Her er det håp om at vi kan få 
tilbake sekretærene, og at (over)leger 
kan få drive med fag og ikke med 
papirer. Vi er jo snart nede i bare  
40 % av arbeidstiden rettet mot 
 pasientrelatert arbeid.

•  En egen helsepersonellkommisjon. 
Her må Legeforeningen kjenne sin 
besøkelsestid og i tett samarbeid med 
de fagmedisinske foreningene og 
Fagstyret utarbeide en egen analyse 

Regjeringsplattformen
Arbeiderpartiet og Senterpartiet har jo hver sine partiprogrammer de har  
gått til valg på. Forhandlingene i Hurdal har meislet ut en politisk plattform   
disse partiene nå står ansvarlige for å gjennomføre sammen. Her er noen  
av  hovedpunktene, med mine kommentarer. Disse står for egen regning  
og er ikke å oppfatte som Overlegeforeningens vurderinger.

Foto: Sturlason

Av Arne Laudal Refsum, overlege, medlem av redaksjonskomitéen››
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over fremtidig behov for spesialister. 
Dette må ta hensyn til den økte inn-
satsen rettet mot veiledning av LIS, i 
tillegg til forventet utvikling i syk-
domspanorama og medisinsk-tekno-
logisk utvikling.

PSYKISK HELSE
•  Plattformen har et eget kapittel om 

psykisk helse, og en (nok en) kvali-
tetsreform og opptrappingsplan for 
dette området. Vi kommer tilbake  
til dette i neste nummer av bladet.

STYRING AV SYKEHUSENE
•  Det skal utredes endringer i styr-

ingen av sykehusene og helsefore-
taksmodellen. Det skal sikres fortsatt 
statlig eierskap og videre: «sterk regi-
onal, politisk og demokratisk styring». 
Hva betyr dette? Betyr det at RHF-

ene skal videreføres? Politisk og 
 demokratisk styring betyr vel vanlig-
vis at det skal politikere inn i syke-
husstyrene igjen. Jeg er usikker på 
om vi ute i den pasientrettede delen 
kommer til å merke noen forskjell. 
Utredningen skal «gjennomgå regio-
nale og lokale helseforetak og tydelig-
gjøre hvilke beslutninger som skal 
gjøres av helseministeren». Det blir 
spennende å følge med på dette etter 
hvert som det konkretiseres. Ser man 
for seg at helseministeren fortsatt 
skal betale (Ja, fortsatt statlig eier-
skap), men regionale og lokale styrer 
skal avgjøre, kanskje på tvers av hva 
ministeren mener? Her kan det være 
lurt å lese «Folkets helse tjeneste», 
som er Sps alternativ til Nasjonal 
helse- og sykehusplan

•  Stedlig ledelse og regelverk som  
kan understøtte en fornuftig ledelses-
struktur. Det skal sikres faglig skjønn, 
ledelse og kultur i sykehusene. Det 
blir kanskje slutt på at økonomidirek-
tører kan stoppe nyutvikling til gavn 
for pasienter og personale fordi en 
bussinesscase ikke viser overskudd? •

Se lenker: 
https://tinyurl.com/uwpsz5kf
https://tinyurl.com/j5bfa25f
https://tinyurl.com/v8f4th7m
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Norges fremste lederutdanning for helsesektoren:

Erfaringsbasert mastergrad i helseadministrasjon
Søknadsfrist: 1. mars 2022

Spennende fagmiljø
Ved  avdelingen vil du møte de fremste forskerne innen helse ledelse, 
helseadministrasjon og helseøkonomi i Norge. Våre forskere arbeider 
med aktuelle helsepolitiske spørsmål i nært samarbeid med helse
forvaltningen og helsesektoren for øvrig.
Opptak
Det kreves utdanning på minimum bachelornivå, samt minst 3 års 
fulltidserfaring fra helsesektoren. I søknaden legger du ved et 
motivasjonsbrev, som begrunner hvorfor du søker studiet og som 

beskriver dine erfaringer med, og interesse for, ledelse.

Inspirerende studentmiljø
Studieperioden gir deg en unik mulighet til å møte andre fremtidige 
ledere i helsetjenesten gjennom gruppeprosesser, samarbeid og 
ekskursjoner. Du blir del av et nettverk som møtes etter studiet, bl.a. 
gjennom årlige samlinger.

Studiets oppbygging
Mastergraden teller 90 studiepoeng. For informasjon om studiets 
oppbygging, innhold og omfang, samt opptak, gå til: 

http://www.uio.no/studier/program/helseadministrasjon-master/oppbygging/

Studiet er gratis med unntak av UiOs semesteravgift på ca. kr 840,
Avdeling for helseledelse og helseøkonomi
Postboks 1089 Blindern, 0317 Oslo

Det erfaringsbaserte masterprogrammet i helseadministrasjon (MHA) har 35 studieplasser. Gjennom studiet skal 
studentene utvikle ferdigheter som er nødvendige for ledelse i helsesektoren. Det blir lagt vekt på 
egenutvikling som leder, ledelse av utviklings- og omstillingsprosesser, analyse og forståelse av endringer i befolk-
ningens bruk av helsetjenester, helseøkonomi, helserett og vurdering av kvalitet og effektivitet i helsesektoren.

http://www.uio.no/studier/program/helseadministrasjon-master/

Alle lenkene er direkte klikkbare 
på overlegen.digital
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Jonas Gahr Støre skrev i Dagsavisen  
27. november 2019 følgende:

New Public Management må ut.  
Noe er galt i offentlig sektor, og tiden 
er kommet for å si: Vi må bytte ut  
New Public Management med en 
tillits reform-en styring av offentlig 
sektor bygget på nærhet til brukerne,  
respekt for fagfolk og involvering  
av de ansatte.

Videre skriver han:

For ofte har Ap falt for fristelsen til  
å regulere i detalj, stille nye krav og 
lovfeste enda flere rettigheter som 
gjør at rommet for fagfolk blir 
 mindre. Under skiftende regjeringer 
har det å styre etter mål blitt til en 
detaljert målstyring som ikke tjener 
noen. Denne utviklingen må snues.

I Regjeringsplattformen  
står det noe om dette
En av regjeringens viktigste prosjekter 
er en tillitsreform i offentlig sektor. 

Reformen handler om å gi de ansatte 
tid og tillit til å gi brukerne bedre 
 tjen ester, og den skal utformes i tett 
samspill med brukerorganisasjoner, 
tillitsvalgte og ledelsen i alle store 
offentlige virksomheter. Målene i 
 offentlig sektor skal være få, tydelige 
og relevante.

I sin tid uttalte adm.dir for HSØ, 
Bente Mikkelsen at hun hadde ca 500 
områder hun skulle rapportere til 
 departementet. Under Bent Høie ble 
dette redusert til noe over 100 (dersom 
jeg husker riktig), men med mange 
underpunkter, slik at det ble nok ikke 
den store endringen.

Videre står det i plattformen:
Tillitsreformen i offentlig sektor skal  
gi tilliten, tiden og makten tilbake til de 
som utgjør førstelinja og ryggraden i 
velferdsstaten, som for eksempel lærerne, 
sykepleierne, politibetjentene og fast-
legene.

Dette er konkretisert med noen  
punkter, hvor jeg trekker frem disse:
•  Redusere bruken av markedsmeka-

nismer i alle deler av velferdsstaten.
•  Styrke trepartssamarbeidet og rettig-

hetene ansatte har til å bli involvert i 
alle viktige prosesser, både i staten og 
i kommunene.

•  Sørge for at store IKT-prosjekter i 
offentlig sektor styres på en ny og 
bedre måte basert på tett involvering 
av brukere og ansatte, og ved å bygge 
opp kompetanse i egen organisasjon 
fremfor å kjøpe konsulenttjenester.

100 dagers plan
Jeg er ikke sikker på at disse punktene 
klarer å oppfylle punktet over, nemlig: 
...å gi tiden, tilliten og makten tilbake…
I et intervju med Overlegen lovet Støre 
en ny tilnærming til ledelse i offentlig 
sektor i samarbeid med partene og 
sammen med disse lage en plan for 
gjennomgang i løpet av 100 dager, og så 
skal man ta den tiden som trengs, sektor 
for sektor. Han heller imidlertid kaldt 

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

Regjeringsplattformen

Gi tiden tilliten og makten  
tilbake til fagfolkene

NPM, New Public Management har vært den ledende styringsideologien i offentlig  
sektor  siden 1990-tallet. Ideologien springer ut fra Reagan og Teachers mistro til offentlige  
ansatte, og en utstrakt tro på at markedskrefter og markedstankegang skulle gi innbyggerne 
bedre  tjenester. For å sikre at målene som stilles opp for å få bevilgninger nåes, har dette  
ført til en utstrakt rapporteringsplikt, i alle deler av samfunnet, enten det er skole, politi eller 
helsevesenet. Denne rapporteringer har gått på bekostning av kjernevirksomheten er det  
nok mange som mener.
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vann i blodet på alle som håper på store 
forandringer: En slik gjennomgang og 
en ny ledelsesmodell må ikke føre til 
redusert aktivitet og økende ventelister. 
Han sier videre: Det blir ikke slutt på 
ISF, denne blir ikke erstattet med full 
rammefinansiering, men det må finnes 
en bedre balanse. Innenfor rus, psykiatri 
og fødselsomsorg bør ISF fjernes helt. 
Les hele intervjuet i Overlegen 1-2020.

Her er det altså veldig usikkert hva 
som blir konkrete endringer som vil gi 
en annen, og bedre hverdag for oss i 
møte med pasientene. Jeg synes løfte 
om å gi makten tilbake til fagfolkene  
er det vi må måle regjeringen, helse-
ministeren og sykehusdirektørene  
på i årene som kommer. •

HELSEPOLITIKK

Se lenker: 
https://tinyurl.com/52en3bns
https://tinyurl.com/y5vczxxy
https://tinyurl.com/3bu9uare

                 «Jeg synes løfte om å gi makten tilbake til  
    fagfolkene er det vi må måle regjeringen, helse ministeren  
              og sykehusdirektørene på  i årene som kommer»

Alle lenkene er direkte klikkbare 
på overlegen.digital
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ISF er et aktivitetsbasert finansierings-
tilskudd som ble innført i somatiske 
sykehus i 1997. Det at tilskuddet er 
aktivitetsbasert innebærer at syke-
husenes aktivitet, målt som (korrigerte) 
DRG-poeng, er førende for det finansi-
elle bidraget sykehusene får. Ideen er 
at ISF skal få sykehusene til å tenke 
gjennom hvordan de kan organisere 
virksomheten slik at aktiviteten blir 
størst mulig gitt tilgjengelige ressurser. 

De første årene etter at ISF ble inn-
ført var sykehussektoren preget av 
høye underskudd, dårlig aktivitets-
styring og høylytte diskusjoner om 
hvem som var ansvarlig for (mangel 
på) styring (Magnussen mfl., 2007). 
Det var endringer både i eierskap og 
organisering (sykehusreformen) og 
ISF-satsen, det vil si hvor stor andel  
av totalbudsjettet til sykehusene ISF 
utgjorde (Hagen og Kaarbøe, 2006).  
De senere årene er bildet endret; siden 
2009 har sykehussektoren levert et 
positivt årsresultat og aktivitetsstyringen 
har blitt bedre etter at det fra 2008 ble 
budsjettert med aktivitetsvekst i de 
årlige budsjettene, både i ISF og basis-
bevilgningen (Magnussenutvalget, 
2019; Helse- og omsorgsdepartementet, 
2020).1 I denne perioden har også 
ISF-satsen vært stabil, med unntak av 
økningen fra 40% til 50% i 2014. ISF 
har imidlertid blitt utvidet til å omfatte 
flere tjenester. Blant annet ble aktivi-
tetsbasert finansiering for polikliniske 
tjenester innen psykisk helsevern (PH) 

og tverrfaglig spesialisert rusmiddel-
behandling (TSB) inkludert fra og med 
2017, og per i dag foregår det et arbeid 
med å inkludere lege- og psykolog-
spesialister som har driftsavtale med 
regionalt helseforetak (Helse- og 
 omsorgsdepartementet, 2019).

Det spesifiseres ikke i Hurdalsplatt-
formen hva som menes med mindre bruk 
av ISF. En tolkning er at regjeringen vil 
redusere antall tjenester som finansieres 
gjennom ISF. Eksempelvis kan en tenke 
seg at man stopper arbeidet med å 
inkludere avtalespesialistene i ISF, eller 
at man tar ut polikliniske tjenester 
innen PH og TSB, jf. merknaden til 
medlemmene fra AP, SP og SV til 
 Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-
2023 (Helse- og omsorgskomiteen, 
2020). En annen tolkning er at ISF- 
andelen reduseres, for eksempel til 
30% eller 40%. Hva kan man forvente 
at mindre bruk av ISF vil føre til? 

En måte å svare på dette spørsmålet 
er å se hva helseøkonomisk teori sier 
om finansieringsordningens betydning 
i helsesektoren. En annen tilnærming 
er hva vi kan lære fra forskningsstudier 
om ISF.

Jeg vil bruke begge tilnærmingene til 
å diskutere tre forhold. i) Vil redusert 
ISF-andel gjøre det lettere å oppnå 
 målet om «den gylne regel», dvs. at 
kostnadsveksten innen PH og TSB skal 
være høyere enn i somatikken. ii) Hva 
vil effekten på aktiviteten i somatisk 
sektor bli, og iii) i hvilken grad vil 

 endret ISF-sats påvirke sykehusene 
kodingspraksis.2

Dersom finansieringsordningen skal 
understøtte den gylne regel bør den 
sikre at det ikke er «billigere» å bruke 
ressurser i somatisk pasientbehandling 
enn i pasientbehandling innen PH og 
TSB. Dette bidrar ikke ISF til: Hvis et 
sykehus bruker én krone på PH og TSB 
så koster det én krone, men det å bruke 
én krone innen somatikken utløser et 
ekstra finansieringspåslag på 50 øre. 
Dette gir sykehusene insentiv til å vri 
ressurser fra PH og TSB til somatisk 
sektor. Hvis ISF-satsen reduseres vil 
dette insentivet svekkes. Man kan 
 derfor forvente at en redusert ISF-sats 
vil bidra til at den gylne regel lettere 
overholdes. 

ISF er tenkt å gi sykehusene insentiv 
til å øke somatisk pasientbehandling 
gitt tilgjengelige ressurser. Studier etter 
innføringen av ISF viste også at det er 
tilfellet, (Biørn mfl., 2003; Kjerstad, 
2003). Eksempelvis viser (Biørn mfl., 
2003) at årlig aktivitetsvekst i årene 
1997-2000 (etter at ISF ble innført) er 
1,2 prosentpoeng høyere enn i årene 
1992-1996. På denne måten bidro også 
ISF til høyere produktivitet definert 
som økt pasientbehandling gitt til-
gjengelige (personal)-ressurser. 

Hvordan endringer i de relative 
prisene innen ISF, altså hvilken pris 
som gis til behandlingene i de ulike 
Diagnose-Relaterte-Gruppene, på-
virker aktiviteten innen hver DRG er 

Mindre bruk av 
innsatsstyrt finansiering

Hurdalsplattformen slår fast at regjeringen vil utrede endringer  
i styringen av sykehusene og helseforetaksmodellen. Et mål er redusert 
markedstenkning og mindre bruk av innsatsstyrt finansiering (ISF). 

Foto: U
niversitetet i O

slo

Av Oddvar Kaarbøe, professor i helseøkonomi, Universitetet i Bergen››
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analysert i (Januleviciute mfl., 2016; 
Melberg mfl., 2016; Huitfeldt, 2021). 
Resultatene varierer. (Januleviciute 
mfl., 2016) finner en prisrespons innen 
medisinske DRG, det vil si at aktiviteten 
i de (medisinske) DRG-ene som opp-
lever en prisoppgang øker mer enn 
aktiviteten i de (medisinske) DRG-ene 
hvis pris er uendret. For kirurgiske 
DRG finner forfatterne ingen effekt. 
Dette samsvarer med resultatene i 
(Huitfeldt, 2021) som analyserer orto-
pediske operasjoner. (Melberg mfl., 
2016) analyserer aktivitetsutviklingen 
gjennom å sammenligne aktivtiten i 
DRG-er som har fått økt pris med 
 aktiviteten i DRG-er hvor prisen er 
redusert. Forfatterne finner at aktivi-
tetsøkningen er fire ganger høyere i 
DRG-ene som opplevde en prisopp-
gang sammenlignet med DRG-ene 
hvor prisene gikk ned. 

Hva så med sykehusene insentiv til  
å kode pasienter i DRG-er hvis pris er 
høyere? Dette er analysert i (Anthun 
mfl., 2017) som sammenligner koding  
i DRG-par, dvs. for de behandlinger 
hvor det er et valg mellom å kode 
 behandlingen som «vanlig» eller 
«komplisert», og hvor koding i den 
kompliserte DRG-en gir en høyere 

pris. Forfatterne finner en slik effekt 
selv når det kontrolleres for pasientenes 
behandlingstyngde. Dvs. jo større pris-
variasjon det er mellom DRG-ene i et 
DRG-par, jo høyere andel av behand-
lingen kodes i den DRG-en som har 
høyest pris. 

En reduksjon av ISF-satsen vil trolig 
bidra til at den gylne regel kan oppfylles, 
at aktiviteten i somatisk sektor blir 
lavere enn hva den ellers ville ha blitt, og 
at prioriteringen mellom «lønnsomme» 
og «ulønnsomme» DRG-er i mindre grad 
styres av økonomiske betraktninger. Det 
samme gjelder kodingen av pasienter 
hvis behandling kan kodes i enten en 
vanlig eller en komplisert DRG.  •
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 1   Grunnet koronapandemien 
ser jeg på perioden fram til 
2020.  

 2   Den gylne regel diskuteres ut 
fra helseøkonomisk teori da 
jeg ikke kjenner til studier 
som på en god måte har vist 
hvordan ISF påvirker syke-
husenes ressursallokering 
mellom somatikk, PH og TSB.

Foto: ©
everythingpossible - stock.adobe.com
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På den annen side - jeg 
blir ikke bare stolt og 

glad av en slik reportasje; 
det er litt «fake news», og 
minner litt om når politikere 
i valgkampen besøker syke-
hjem og utkantstrøk - bare 
med litt motsatt fortegn: 

Dette er ikke et riktig 
bilde av hvordan norske 
kirurger jobber - eller de 
materielle muligheter de 
har. Selvsagt ikke, vi snakker 
jo om et eget senter der nye 
konsepter skal prøves ut, 
nye metoder utvikles og det 
ypperste av hva man har 
maktet å etablere innenfor 
det norske helsevesenet. 
Den nye minister vet likevel 
å avlegge dette ellers lite 
påaktede senteret en visitt. 
Motivet er kanskje ikke så 
viktig heller - men det var  
et heldig valg og hører inn 
under «gladnyhetene».

Hvor vil jeg? Jo - det er 
avstanden til den virkelighet 
jeg selv opplever når jeg 
befinner meg på en «vanlig 
operasjonsstue» en hvilken 
som helst annen dag i uken 
- som provoserer. Der nem-
lig mye av det som både «er 
handelsvare» og ansees som 
state of the art IKKE er til - 
gjengelig. Tilbakeføring av 
nye metoder som har vært 

igjennom en «proof of 
 concept-prosjekt» på IVS, 
stopper opp - fordi det ikke 
er mulig å anskaffe det ut-
styr som trengs for å for-
plante metoden til en vanlig 
stue?! 

Selv om jeg har lært den 
senere tid om regionale 
forskjeller - så gjelder det 
for de fleste foretak at inves-
teringsmidlene er altfor små 
i forhold til de investeringer 
som tiden egentlig krever. Jo 
- man er klar over at rammene 
har økt over årene, men ikke 
i samsvar med oppgavene 
- og den teknologiske utvik-
lingen er ikke lenger lineær, 
men eksponentiell. Ledelsen 
velger å «få orden på bud-
sjettet» og 0 i balanse er 
derfor det som er alfa og 
omega; negativ balanse 
 legges som stein i klinikkens 
ryggsekk år om annet. En 
kan nesten ikke forvente å 
møte forståelse for våre 
argumenter om at «robot-
assistert kirurgi er egentlig 
ganske vanlig nå».... 

Dette er en spissformuler-
ing, men så lenge det er et 
faktum at man må bruke 
årevis med argumentasjon 
på «alle tangenter», parallelt 
med at man gradvis oppar-
beider ansiennitet for 

 kravene før anskaffelsene 
endelig kan realiseres, er det 
dessverre en riktig virkelig-
hetsbeskrivelse. Det eneste 
som er «enkelt» - er å erstatte 
utstyr som må kasseres  
- og det kan man jo glede  
seg over. Det er på den 
 andre siden like naturlig at 
man også trenger helt nytt 
utstyr man ikke har hatt før 
- men her er motstanden en 
helt annen; det kan virke som 
om foretakene er rigget for 
en slags status quo? Kan det 
være forretningsmodellen? 
Unnskyld - foretaksmodellen? 

Den nye regjeringen burde 
gripe sjansen til å revurdere 
finansieringen av helsefore-

takene - i den hensikt at ikke 
budsjettet ble «alle tings 
mål», slik våre ledere synes 
å oppfatte oppdraget - og 
stadig bedre mestre etter  
20 år med modellen. Nå er 
budsjettet alfa et omega  
- jeg drømmer om en refor-
mulering der alfa gjerne må 
være budsjettet, men faget 
dog er OMEGA. 

Det var stas å se at at 
 helseministeren besøker  
IVS - da vet vi at hun vet 
hvor listen og ambisjonene 
bør ligge - the future is  
now!  •

På godt - og ondt…
TV2 følger den nye helseministeren som avlegger Intervensjonssenteret (IVS) ved  
Rikshospitalet visitt like etter sin overtakelse av ministerposten. Meldinga er - så langt er vi 
kommet i Norge, slik jobber norske kirurger, se hvor avansert utstyr vi har! God merkevare 
 bygging for IVS - og det norske helsevesenet - for vi har faktisk dette og andre avanserte 
 sentre som er «cutting edge-medicine» også internasjonalt. Gjennom noen prosjekter  
er jeg bruker av senteret - og vet å verdsette de fabelaktige mulighetene som tilgang  
på moderne teknologi av denne klasse gir!

Av Arild Egge, redaktør

Faksim
ile fra tv2.no
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Legeforeningen ble kon-

taktet av to medlemmer 
etter at de ved fylte 70 år 
fikk redusert pensjon. Begge 
har arbeidet som overleger 
på sykehus og vært medlem 
av Pensjonsordningen for 
sykehusleger i KLP. De har i 
tillegg hatt samtidig stilling 
ved universitet, og for den 
stillingen vært medlem i 
Statens pensjonskasse. 

I denne spesielle saken 
hadde begge legene kontakt 
med  KLP i forkant av pen-
sjonering  – både gjennom 
deltakelse på pensjonsfor-
beredende kurs og ved indi-
viduell veiledningssamtale i 
tillegg til telefonisk kontakt. 
De ba spesielt om råd ved-
rørende eventuelle effekter 
for fremtidig pensjon ved  
å fortsette jobben som pro-
fessor ved universitetet etter 
at de hadde gått av med 
pensjon fra sykehusstillingen. 
Legene oppfattet KLP dit 
hen at det ikke ville få noen 
effekt på deres pensjon.

Det stemte dessverre ikke. 
Ved avgang fra universitets-
stillingen ved fylte 70 år over- 
tok Statens pensjonskasse 
ansvaret for pensjonsutbetal - 
ingen og beregnet samord-

ningen med NAV-pensjonen 
som tatt ut på samme tids-
punkt – ved fylte 70 år. Dette 
medførte en betydelig ned-
gang i samlet pensjon for de 
to legene. Selve pensjons-
beregningen er utvilsomt 
korrekt og i tråd med pen-
sjonsreglene for begges ved - 
kommende, og har heller 
ikke vært bestridt fra Lege-
foreningens side.

Legeforeningen tok  
saken opp med KLP. Lege-
foreningen har også tidligere 
tatt opp mangler ved KLPs 
pensjonsrådgivning med 
KLP.  I de to konkrete sakene 
finner KLP at rådgivningen 
hadde vært mangelfull, og 
tilbyr kompensasjon for  
legenes økonomiske tap.  

I disse dager er det dialog 
om størrelsen på kompensa-
sjonen.

Vi vil understreke at dette 
er to spesielle saker, hvor våre 
medlemmer eksplisitt har 
bedt om råd ut fra en  svært 
konkret problemstilling, og 
hvor rådene fra KLP likevel 
har vært mangelfulle.

Pensjonsregelverket er 
krevende og uoversiktlig. 
Det er avgjørende at våre 
medlemmer kan stole på 
den rådgivningen de får fra 
pensjonsleverandørene. Lege- 
foreningen vil berømme KLP 
for systematisk arbeid med å 
bedre rådgivningen og for  
at de tar ansvar når rådgiv-
ningen likevel viser seg å 
være mangelfull.   •

KLP tar ansvar for 
mangelfull pensjonsrådgivning:

To leger får kompensasjon
For to sykehusleger med bistilling ved universitetet, fikk senere 
pensjonering fra  universitetsstillingen uheldige konsekvenser. 
Etter involvering fra Legeforeningen tilbyr KLP nå de to legene 
kompensasjon som følge av mangelfull rådgivning fra KLPs side. 

Av Grethe Veiåker Nilsen og Hanne Gillebo-Blom, Den norske legeforening

Praktiske råd til deg 
som snart skal gå 
av med pensjon:
•  Ta kontakt med NAV 

og tjenestepensjons-
leverandøren din 
(KLP, PKH eller SPK) 
i god tid før planlagt 
pensjonering for 
 informasjon om din 
pensjon. Still så kon-
krete spørsmål som 
mulig.

•  Dokumenter alltid 
kontakten med pen-
sjonsleverandøren 
skriftlig (epost).

•  Vær særlig oppmerk-
som på at samlet 
 pensjon kan reduseres 
vesentlig dersom du 
tar ut alderspensjonen 
fra NAV og tjeneste-
pensjon på ulike  
 tidspunkter.

•  Planlegger du å arbeide 
etter fylte 67 år, må  
du ta kontakt med 
pensjonsleverandøren 
din for å undersøke når 
din tjenestepensjon 
kan bli påvirket av 
dette. 

PENSJONPENSJON PLANPLAN

Foto: ©
A

ndrey Popov - stock.adobe.com



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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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
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Den gylne regel, eller det å prioritere 
psykisk helsevern og tverrfaglig 

spesialisert behandling av ruslidelser 
(TSB) sterk ere enn somatisk sektor, er 
et oppdrag sykehusene har hatt siden 
2015. Ut fordringene som følger av at 
psykisk helsevern ikke har vært priori-
tert høyt nok, har vi kjent lenger. Om 
en ny  regjering setter et annet navn på 
 satsingen, må vi forvente å se de  samme, 
og kanskje enda strengere krav, til dette 
området – hvis vi skal regne inn plattform 
og uttalelser i forbindelse med valget.

Etter alle disse årene må tiden være 
inne for å finne en løsning på dette. 

Vi vet at den forventede levealderen 
er opp mot 20 år kortere for dem med 
alvorlige psykiske lidelser enn for be-
folkningen ellers. Nesten 60 prosent 
kan skyldes somatiske sykdommer, men 
i bunnen ligger det store potensialet 
for god behandling innen psykisk helse - 
vern og forebygging. Svaret finner vi både 
innen psykisk helsevern og somatikk1.

Barn og unge må slippe å vente på 
behandling. Vi må ta ansvar i vekslingen 
mellom de ulike delene og nivåene  
av tjenesten for å ta vare på disse,  
de viktigste. 

Målene for den gylne regel har under 
den forrige regjeringen vært data for 
gjennomsnittlig ventetider, kostnader 
og aktivitet. En justering for psykisk 
helsevern for barn og unge, hvor ikke 
aktivitet kun blir talt i konsultasjoner, 
hadde vært nyttig framover.

Vi har altså hatt dette oppdraget 
gjennom flere år – og enda er det ikke 
løst. 

«Jeg er ikke fornøyd», sa daværende 
helseminister Bent Høie til Dagens 

Medisin da vi ikke hadde løst oppgaven 
i 2015. Han sa det samme året etter. I 
2018 hadde vi fortsatt ikke innfridd. Da 
var han «skikkelig sur». I årene siden 
har vi ikke gjort humøret til ministeren 
bedre. Vi har ikke klart å oppfylle den 
gylne regel. Hva er grunnen til at det er 
blitt slik?

Vi har jo prøvd. I min tidligere stilling 
som administrerende direktør i et helse- 
foretak gjennom flere år lot jeg priori-
tering av psykisk helsevern være et 
anliggende i hovedsak mellom klinikk-
direktør i psykisk helsevern og TSB, 
økonomidirektøren og meg. Det stod 
hverken på vilje eller innsats innen 
psykisk helsevern. Men vi nådde ikke 
målene. 

Psykisk helsevern har og får ikke 
prioritet hvis ikke hele sykehuset og 
alle fagmiljøene prioriterer det. Det er 
selvsagt ikke slik at alle til enhver tid 
skal vurdere å prioritere ned alle andre 
områder. Men når vi får anledning til å 
løfte psykisk helsevern, må vi bruke 
den. Hele laget må med når jobben skal 
gjøres. Først og fremst må prioriteringen 
gjøres gjennom beslutninger om bud-
sjettmidler og oppfølging gjennom året 
fra ledelse og styre, både i helseforetak - 
ene og de regionale helseforetakene.

Skal vi lykkes, må vi også kjenne 
utfordringene og tiltakene som må til 
– og vi må eie dem i felleskap.
•  Vi trenger flere fagfolk innen psykisk 

helsevern hvis vi skal være godt nok 
rustet framover. Vi må gjøre arbeidet 
innen psykisk helsevern både trygt 
og attraktivt.

•  Vi må ha flere regionale, og gjerne 
nasjonale, felles satsinger. Vi må 

jobbe like godt lokalt som regionalt 
og nasjonalt.

•  I Helse Vest er styrking av sikkerhets- 
psykiatrien et eget satsingsom råde, 
for pasientene og for medar beiderne. 

•  Vi må styrke samarbeidet  
med kommunene.

•  Digitalisering og nyvinninger gir nye 
og gode behandlingsmåter, som for 
eksempel e-Mestring. Vi må også 
bredde og ta i bruk de smarte løsning - 
ene vi vet gir resultat, og som gir 
samme gode eller bedre kvalitet  
på tjenestene.

•  Forskning, kompetansebygging og 
erfar ings- og kompetansedeling 
 mellom fagmiljøene i sykehusene  
er en forutsetning, også på tvers av 
psykisk helsevern og somatikk.

Den gylne regel er i sin opprinnelse  
et allment etisk prinsipp som også er 
kjent som gjensidighetsregelen. Du 
skal behandle andre slik du ønsker  
å bli behandlet selv. 

Enten vi kaller prioritering av psyk-
iske helsevern den gylne regel eller noe 
annet: Innen de neste to årene vil vi få 
dette til på Vestlandet – og helst i hele 
Norge. For alle som trenger det, de mest 
alvorlig syke og for barn og unge. Det 
er det felles ansvar vi alle må ta.  •

RHF-SPALTEN

Tiden er inne for å øke
prioriteringen av psykisk helsevern

Psykisk helsevern skal ha prioritet i spesialis thelsetjenesten.  
Det er et felles ansvar vi har, alle sammen.

Av Inger Cathrine Bryne, 
administrerende direktør, Helse Vest RHF

››

Referanse:

1.  https://tidsskriftet.no/2015/02/
kronikk/psykisk-syke-lever- 
kortere, eller Lars Lien, Gitte 
Huus, Gunnar Morken i Tids-
skrift for Den norske legeforen-
ingen, 2015 135:246-8
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I mai ble Cathrine M. Lofthus utnevnt 
av Kongen i statsråd til departement s- 

råd for Helse- og omsorgsdeparte-
mentet. Hun er dermed departementets 
øverste administrative leder. Ingen 
liten jobb å ta på seg, men så er det 
heller ingen hvem som helst som har 
etterfulgt Bjørn-Inge Larsen. Lofthus 
ble i 2015 ansatt som administrerende 
direktør i Helse Sør-Øst, og har tidligere 
vært viseadministrerende direktør ved 
Oslo universitetssykehus og avdelings-
leder, lege og stipendiat ved Aker 
 universitetssykehus.

Selv om Lofthus ikke har gått 
 «departementsskolen» som mange av 
hennes kolleger og forgjengere, er det 
få som kan skilte med en tilsvarende 
bakgrunn. Som sjef for Helse Sør-Øst 
var hun ansvarlig for syv sykehusom-
råder, elleve helseforetak, og rundt  
78 000 ansatte. Legger du til IKT-ut-
fordringer, sykehusdebatt i Oslo og 
Innlandet, legestreik og en korona-
pandemi, så er det en helseleder med 
bred erfaring og solid innsikt i helse-
tjenesten som nå sitter i departements-
rådstolen i Teatergata 9.

Direkte stil
Lofthus beskriver seg selv som en 
 person som er lett å engasjere, er 
 nysgjerrig og som liker å ha oversikt. 
Hun legger ikke skjul på at hun kan 
være direkte. 

– Jeg er nok ganske tydelig i min 
væremåte og lett å lese. Folk skjønner 
når jeg er fornøyd og når jeg ikke er 
det. Jeg er veldig dårlig til å gå rundt 
grøten. Jeg går rett på sak. Samtidig er 
jeg som leder opptatt av å skape gode 

team og få mennesker til å fungere 
godt sammen. Vi har mange flinke 
mennesker i norsk helsevesen, og det 
er viktig at vi bruker kompetansen de 
besitter, sier hun. 

Da Bjørn-Inge Larsen fant ut at tiden 
var inne for å avslutte sin periode som 
departementsråd, så Lofthus på den 
ledige stillingen som en ny utfordring. 

– Stillingen som departementsråd er 
en veldig interessant jobb som krever 
et større perspektiv. Å være med å lede 
et departement som favner over en så 
viktig sektor, er selvfølgelig veldig 
spennende. Jeg kjenner sektoren godt. 
Samtidig er det nytt for meg å ha an-
svar for kommunehelsetjenesten og 
folkehelsen, sier Lofthus og fortsetter: 

– Jeg brenner for et sterkt offentlig 
helsevesen, noe jeg føler jeg har arbeidet 
med på ulike nivåer. Jeg synes det var 
veldig givende å jobbe med de store 
overordnede linjene i Helse Sør-Øst,  
og få helseforetakene innenfor regio-
nen til å samarbeide godt. I tillegg var 
samarbeidet med de andre regionene 
viktig og nødvendig for å sørge for at 
det er likeverdige tilbud i hele landet. 
Det var veldig meningsfullt å bidra til å 
videreutvikle spesialisthelsetjenesten, 
og her i departementet blir linjene 
enda større. Her favner vi hele helse-
tjenesten. Og vi samarbeider jo også 

med andre sektorer og departementer, 
slik at man ser helse i et større per-
spektiv. 

Innholdsrike dager
Departementsråden synes de første 
månedene i jobben har vært begiven-
hetsrike. Ny politisk ledelse og en 
 pandemi som ikke slipper taket, gjør  
at dagene er fulle og innholdsrike. 

– Jeg var  sterkt involvert i og an-
svarlig for pandemihåndteringen i 
Helse Sør-Øst, så det gikk greit å sette 
seg inn i arbeidet fra departementets 
ståsted. Jeg er blitt veldig imponert av 
Helse- og omsorgsdepartementet og de 
som jobber her. Det er et departement 
som reagerer raskt på ting som skjer, 
og er således mer et beredskapsdeparte- 
ment enn jeg var klar over. 

– I tillegg er det spennende med ny 
politisk ledelse som kommer inn med 
andre perspektiver og prioriteringer. 
På den måten får vi være med på å 
sette agenda, og vi gjør vårt for å levere 
på de områdene vi har ambisjoner å 
levere på. 

Klare tanker om veien fremover
Om Lofthus ikke har nedfelt en egen 
programerklæring, har hun likevel 
klare tanker om veien videre og hvilke 
utfordringer som venter. 

Beredt til å lede
Helse- og omsorgsdepartementets nye administrative toppsjef er Cathrine M. Lofthus.  
– Jeg brenner for et sterkt offentlig helsevesen og synes det er et fantastisk 
 privilegium å være lege og få jobbe med helse. Det å få bruke sin kunnskap og  
tid på noe som betyr så mye for så mange er veldig tilfredsstillende, sier Lofthus. 

            «Vi har mange flinke mennesker i norsk  
      helsevesen, og det er viktig at vi bruker  
                    kompetansen de besitter»

Intervjuet av Tor Martin Nilsen, 
kommunikasjonsrådgiver i Overlegeforeningen
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– Jeg ønsker å bidra til at vi er et 
godt departement med høy faglig inte-
gritet. Derfor skal vi fortsette å gjøre 
vårt for at vi har gode og likeverdige 
helsetjenester i Norge og støtte den til 
enhver tid sittende politiske ledelse, 
slik at de får gode råd. Fokus på kvali-
tet og pasientsikkerhet mener jeg er 
viktig for å dra helsevesenet i en riktig 
retning. Det samme gjelder fagutvik-
ling, forskning og innovasjon. Samtidig 
kommer vi ikke utenom at vi står foran 
flere utfordringer uavhengig av hvilken 
regjering vi har. Perspektivmeldingen 
viser at behovet for helsetjenester bare 
vil øke, samtidig som handlingsrommet 
i statsbudsjettene til å dekke demografi - 
drevne kostnader og nye satsinger vil 
bli betydelig redusert. Både i kommuner 
og sykehus sliter vi allerede i dag med 
tilgang på helsepersonell med riktig 
kompetanse. Denne utfordringen blir 
viktig å håndtere fremover. Vi må rette 
oppmerksomheten mot utdanning og 
kompetanseutvikling, og på den måten 
bidra til god rekruttering og at helse-
personell blir i tjenesten. Og vi må 
arbeide med digital støtte, nye arbeids-
metoder, god oppgavedeling og samar-
beid. Uansett så blir det nødvendig for 
regjeringen å gjøre prioriteringer, både 
på tvers av sektorene og i helsesektoren. 

– For meg personlig er det selvsagt 
en utfordring at jeg står midt mellom 
fag og politikk. Departementet skal 
både ha høy faglig integritet og sam-
tidig bistå den politiske ledelsen best 
mulig. Det er en balansegang jeg er 
veldig bevisst på, understreker Lofthus. 

Tror ikke på store  
helsepolitiske endringer
Cathrine Lofthus tror ikke det blir 
veldig store omveltninger i helse-
politikken, selv om helseministeren  
nå heter Ingvild Kjerkol og ikke Bent 
Høie. 

– Jeg opplever ikke at det er store 
forskjeller i helsepolitikken mellom de 
politiske partiene i Norge. Det er selv-
sagt nyanser, men den offentlige helse-
tjenesten står sterkt. Alle ønsker at det 
offentlige skal yte god og likeverdig 
pasientbehandling. Sammen med 
 departementet og politisk ledelse har 
jeg en ambisjon om å utvikle helse-

tjenesten i riktig retning. Samtidig skal 
vi huske på at vi lever i et demokrati, 
og det er Stortinget som setter rammene 
for hvilke ressurser som settes av til 
helse. Likevel finnes det sterke virke-
midler som både finansiering og finan-
sieringsordninger og lov og forskrift, 
som kan påvirke hvordan rammene 
legges for helsetjenesten, sier hun og 
fortsetter: 

– Men det er selvsagt forskjeller på 
forrige og nåværende regjering. De er 
opptatt av en del av de samme områdene, 
men har en litt ulik innretning og priori - 
tering. Det har vært jobbet med psykisk 
helse i flere år, men  en planlagt opp-
trappingsplan fra den nye regjeringen 
markerer en endring sammenlignet 
med tidligere. En opptrappingsplan for 
psykisk helse innebærer at det skal 
satses, og da er det viktig at planen har 
godt innhold som gir effekt i helsetjen-
esten, både i kommunene og på syke-
husene – og ikke minst for pasientene. 

– Et annet eksempel er Helseperso-
nellkommisjonen. Det har vært satt 
søkelys på utvikling og kompetanse 
under Høie som helseminister, men 
den nåværende regjeringen har gått en 
litt annen vei. De har valgt å opprette 
en kommisjon som skal analysere ut-
fordringene og komme med forslag om 
hvordan vi skal utdanne, rekruttere og 
beholde kvalifisert helsepersonell. 

Tiden i Helse Sør-Øst
Med over seks år som leder i Helse 
Sør-Øst var Lofthus involvert i en 
 rekke saker som fikk mye oppmerk-
somhet. Selv om en del var krevende  
å stå i trekker Lofthus frem flere ting 
hun er stolt over og erfaringer som 
kommer godt med i sin nye jobb. 

– Årene i Helse Sør-Øst var utrolig 
spennende, men også krevende. Det 
var mange utfordrende saker, spesielt 
innen IKT-området, men vi fikk satt en 
ny strategi som jeg mener vil føre Helse 
Sør-Øst i riktig retning. Vi avsluttet en 
del større prosjekter som ikke bar rett 
av sted, og satset på mindre prosjekter 
med stegvis tilnærming, løpende til-
pasninger og gevinstrealisering under-
veis. Flere prosjekter er allerede reali-
sert, og mange er pågående. I tillegg 
fikk vi helseforetakene mer inn i styr-

ingen av IKT-utviklingen, i tillegg til  
at vi fikk arbeidet målrettet med IKT- 
sikkerhet. Det har også vært flere ut-
fordrende beredskapssaker, med blant 
annet datainnbrudd og pandemi, men 
jeg synes vi håndterte dem bra, sier 
hun og legger til:

– Jeg er også stolt over at vi klarte  
å være en region der helseforetakene 
trakk i samme retning. Vi arbeidet 
sammen om flere saker som handlet om 
sentralisering, men også desentrali-
sering  for eksempel innen stråleterapi, 
PCI og trombektomi. I tillegg er jeg 
stolt over at vi klarte å levere bedre på 
kvalitetsindikatorer og økonomi. Det 
siste legger viktig grunnlag for satsin-
ger innen teknologi, utstyr og bygg. Jeg 
satte også pris på at forholdet til tillits-
valgte og brukerorganisasjoner var 
godt og konstruktivt. På tampen fikk 

– Fokus på kvalitet og pasient - 
sikkerhet mener jeg er viktig for å  
dra helsevesenet i en riktig retning.  
Det samme gjelder fagutvikling, 
forskning og innovasjon, sier  
Cathrine M. Lofthus.  

   «Jeg ønsker å bidra 
til at vi er et godt     
  departement med høy 
 faglig integritet.  
    Derfor skal vi  
   fortsette å gjøre  
vårt for at vi har gode 
   og likeverdige helse
tjenester i Norge og 
støtte den til enhver  
tid sittende  politiske 
ledelse, slik at de får 
          gode råd»



OVERLEGEN 4-2021 45

jeg startet opp noen viktige prosjekter 
som handler om gode praksisløp for 
sykepleiestudenter og om kapasitet og 
utdanningsløp for leger i spesialisering. 
Utdanning og kompetanseutvikling 
danner grunnlaget for det viktigste vi 
har i helsetjenesten – helsepersonell. 
Dette er et område det må arbeides 
mer med. Innsikten jeg har fra spesia-
listhelsetjenesten og beredskapsar-
beidet, samt kunnskapen om hvordan 
helsepersonell, tillitsvalgte og brukere 
tenker, tror jeg kommer godt med i 
jobben som departementsråd. 

Kampen i Innlandet
Sykehusstruktur har også vært et felt 
Lofthus har måtte håndtere. Striden om 
hvor sykehusene i region Innlandet skal 
ligge har pågått i årevis, og Lofthus 
ledet styringsgruppen til Helse Sør-Øst.

– Det er vanskelig å bli enig om ny 
sykehusstruktur uansett hvor man bor 
i landet. Noe av det som er mest givende 
med å jobbe med helse er at det betyr så 
mye for mange. Det handler om trygghet, 
liv og helse til befolkningen, til dem som 
bor i opptaksområdet til sykehuset. Og 
når det kommer til sykehusstruktur så 
handler det ikke bare om liv og helse, 
det handler også om arbeidsplasser. 
Mange steder i landet er sykehuset 
hjørnestensbedriften i lokalsamfunnet. 
Det handler også om folks identitet. 
Bor man i en by med eller uten sykehus. 
Derfor handler sykehusstruktur om så 
veldig mye mer enn nøyaktig hvor syke- 
huset skal ligge, sier hun og utdyper: 

– Samtidig vet vi at med all type 
organisering at det ikke er gitt at en 
bestemt løsning er den optimale. Det 
er ulike forhold som må vektes. Det må 

foretas prioriteringer. Det hadde vært 
lett om man bare kunne analysert seg 
frem til et svar som man kunne sette  
to streker under og som ga den beste 
løsningen. Dessverre er det ikke sånn. 
Regjeringen har bestemt at det skal 
utredes et reelt null pluss alternativ for 
frem tidig sykehusstruktur i Innlandet. 
Det ligger fast i Hurdalsplattformen. 
Så får man se hva den utredningen 
viser når man kommer så langt. 

Ser frem til fortsatt godt samarbeid
Gjennom sine tidligere jobber har 
Lofthus samarbeidet tett med både 
Overlegeforeningen og Legeforeningen. 
Hun ser frem til et fortsatt godt sam-
arbeid som departementsråd. 

– Tidligere departementsråd har hatt 
dialogmøter med Legeforeningen. Det 
ønsker jeg å fortsette med. Jeg har 
allerede hatt mitt første dialogmøte, 
der både president, generalsekretær og 
ledere av Overlegeforeningen og Yngre 
legers forening deltok. Den type møter 
er nyttige for begge parter, og gir 
 departementet god innsikt i hva som 
rører seg der ute. Vi har stor glede av å 
ha tett dialog med Legeforeningen når 
vi jobber med ulike saker. Både for å få 
innspill, men også diskutere ulike inn-
retninger på tiltak før vi legger dem 
frem for politisk ledelse. Jeg ser frem 
til et godt samarbeid med Overlege-
foreningen og Legeforeningen i tiden 
som kommer, sier departementsråden. 

Livet er fattig uten musikk
Som toppleder i en årrekke er det 
 viktig å kunne koble av og ha et liv 
utenfor et krevende arbeid. Det gjelder 
også for den nye departementsråden. 

– Jeg liker å være sammen med 
 venner og familie. Jeg pleier å si at det 
hjelper å ha noen knapper man kan 
trykke på som gjør at man enten får 
koblet av eller bare kjenne på lykken  
av å være til. Jeg har to slike knapper: 
Jeg kan ta en joggetur i naturen. Det 
«renser» hodet for mange tanker, og så 
får jeg så god samvittighet etterpå. I 
tillegg så er jeg veldig glad i å sette på 
musikk på full guffe og bare synge og 
danse. Da blir jeg alltid i godt humør. 
Livet hadde vært fattig uten musikk, 
avslutter Cathrine M. Lofthus.  •

Foto: H
else Sør-Ø
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Gratulerer med Legeforeningens leder-
pris! Du fikk hele tre nominasjoner, fra 
leger i spesialisering og overleger, så vel 
som vitenskapelig ansatte leger, hva  
tror du er grunnen til det? 
– Først og fremst vil jeg si at jeg ble 
veldig rørt av tildelingen. Og jeg måtte 
tenke litt på hvordan jeg kunne bli 
nominert til denne prisen. Jeg tror 
kanskje det har med å gjøre at jeg er en 
veldig fagdedikert person. Fag betyr 
for meg for det første at LIS-legene må 
få en god utdanning. Det har jeg alltid 
hatt et veldig stort fokus på. Det andre 
er at overleger må få næring. Når du er 
ferdig spesialist skal du fortsatt utvikle 
deg. Det har jeg også vært veldig opp-
tatt av. De må få reise på kurs, og jeg 
setter stor pris på ideer som de kommer 
tilbake med. I tillegg er min filosofi er 
at en god kliniker også er en god aka-
demiker. Vi jobber veldig systematisk, 
og forholder oss til vitenskap. Så hvis 
ikke du har et godt forskningsmiljø vil 
heller ikke faget utvikles. Det å bli 
nominert av alle disse tre betyr at jeg 
kanskje har klart å få det til i praksis, 
eller i alle fall at folk har oppfattet at jeg 
er opptatt av dette, sier Elin Bjørnestad. 

Hva mener du kjennetegner en god leder?  
– For mange år siden jobbet jeg med  
en flott sykepleier som lærte meg for-

skjellen mellom en sjef, som sitter  
mye og bestemmer selv, og en leder, 
som leder de andre til å gjøre en god 
jobb. På vår avdeling tror jeg vi har fått 
til å gi folk muligheten til å utvikle seg, 
og oppfylle sitt potensiale. For leger er 
det veldig viktig å være nær pasientene 
og være dyktig i det arbeidet. Det er 
noe som er vanskelig å gi slipp på.  
Men jeg har forsøkt å snu litt på det,  
og tenke at hvis jeg lager et godt og 
trygt arbeidsmiljø der legene kan  
trives på jobb og utføre arbeidet sitt  
på en god måte, så betyr det at jeg  
også bidrar til god pasient behandling, 
sier hun. 

Hva motiverer deg og  
hvordan motiverer du dine ansatte? 
– Jeg gleder meg hver dag til å gå på 
jobb til dette kollegiet. Det at folk trives 
på jobb er veldig motiverende. Folk er 
flinke og engasjerte, og her er det stor 
takhøyde. Jeg får mange gode tips, og 
vi drar lasset sammen. Jeg opplever at 
faget er det som driver oss, og er veldig 
engasjert i det. Jeg går aldri på akkord 
med faglige hensyn, og konsentrerer 
meg veldig om det i mitt arbeid, for-
klarer Bjørnestad. 

Hvor viktig er åpenhet og ytringsfrihet 
på en arbeidsplass?

– Jeg mener at åpenhet og trygghet på 
arbeidsplassen er helt avgjørende for 
trivsel og at de ansatte kan gjøre arbeidet 
sitt på en god måte. Jeg opplever at vi 
har et trygt miljø, og at vi støtter hver-
andre når noe skjer. Jeg håper at jeg 
bidrar til dette. I tillegg har jeg alltid 
hatt tro på tett kontakt og direkte til-
bakemeldinger, sier hun. 

Hva har du vært mest opptatt av som 
leder for andre leger? 
– Jeg er ser på meg selv som en faglig 
leder som leder fagpersoner. Faget er 
min rettesnor, så på den måten er det 
veldig enkelt. Jeg konsentrerer meg om 
hvordan vi kan gjøre dette best mulig. 
Når medarbeidere kommer med gode 
ideer er jeg veldig opptatt av å gi dem 
æren for det. Æres den som æres bør, 
smiler prisvinneren og fortsetter: 

– Det å være en god leder for leger  
er utrolig viktig for å ha god og trygg 
pasientbehandling. Mye er gjort hvis 
du skaper et trygt arbeidsmiljø og der-

Elin Bjørnestad er klinikkoverlege ved 
 Kirurgisk serviceklinikk på Haukeland 
universitetssykehus og vinner av Lege-
foreningens lederpris 2021. 

Elin Bjørnestad 
– leder blant leger

Overlegen har intervjuet Elin Bjørnestad, klinikkoverlege  
ved Haukeland universitetssykehus. Bjørnestad omtales  
som hovedårsaken til det gode arbeidsmiljøet blant legene 
på klinikken, og i juni ble hun tildelt Legeforeningens  
lederpris for 2021. 

Foto: Privat
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med også en arbeidsplass der folk kan 
gjøre en god jobb. Samtidig tror jeg det 
er nyttig at det er en lege som leder 
leger. Faget er det viktigste og jeg tror 
man leder best det miljøet der man 
kjenner grunnplanet. Jeg vet hvordan 
det er å jobbe her fordi jeg har vært i 
alle situasjonene selv. Det å lede sin 
egen gruppe er en styrke. Det er så 
mange ting man ikke trenger å si, fordi 
man forstår. Og så er det jo heller ingen 
som kan forsøke å lure meg, for jeg har 
vært i alle posisjoner selv. 

– Da jeg fikk tilbud om lederstilling 
var jeg i tvil om jeg skulle takke ja fordi 
jeg tenkte at jeg liker meg bedre litt 
lenger ned i systemet. Da fikk jeg et 
godt råd fra en god venninne som har 
vært leder på høyt nivå. Hun sa: «Vær 
deg selv». Jeg svarte at hvis jeg skulle 
være meg selv kom jeg ikke til å ha 
jobben lenger enn en uke, men da 
 mente hun at om så var skulle jeg 
 heller ikke fortsette i jobben. Derfor 
har jeg forsøkt å være meg selv også  
i lederjobben.

– Jeg har kanskje vært litt utradisjo-
nell og gått mine egne veier. Når det 
har kommet påbud ovenfra har jeg 
vært opptatt av at det er jeg som skal 
informere legegruppen, og at vi må få 
tid til å gjøre endringer på en god måte, 
slik at alle forstår at der er riktig og 
viktig. Jeg har ikke tro på de som er 
ledere kan lede hva som helst. Det er 
alltid nyttig å være en leder som kjenner 
grunnstrukturen i organisasjonen din. 
Jeg var 50 år da jeg ble leder på dette 
nivået, og hadde vært gjennom mange 
situasjoner, og jeg tror det er en vel  
så god lederskole som noen.

Hva finner du mest  
utfordrende med å være leder? 
– Det jeg synes er mest utfordrende er 
de påbudene som kommer ovenfra som 
allerede er ferdig bestemt uten at jeg 
synes det forklares på en god måte. Jeg 
synes også at det er problematisk at 
prosjekter ledes av prosjektledere uten 
medisinsk bakgrunn. De er flinke, og 

har ideene og modellene, men det er 
vanskelig for dem å forstå våre innspill 
og få til en god praktisk løsning fordi 
de ikke kjenner vårt håndverk. Det 
frustrerer meg å bruke mye tid på å 
forklare underveis i møter i disse 
 prosessene. Jeg er nok en praktiker,  
og liker å få til praktiske løsninger.  
Og noe av det jeg er mest fornøyd med 
selv er når jeg har fått til gode praktiske 
løsninger som har gitt bedre flyt for 
pasientene, med lite ressurser, sier 
Bjørnestad.

Hvordan gjør de  
ansatte din arbeidsdag bedre? 
– Når folk viser kreativitet og initiativ 
og kommer til meg med gode ideer blir 
jeg veldig glad. Og det har vi masse av 
her. Det at de ansatte oppsøker meg 
når de har det vanskelig setter jeg også 
stor pris på. Vi er en stor arbeidsplass, 
og har hatt mulighet til å tilrettelegge 
for mange som har hatt en vanskelig 
periode i livet. Da er det veldig kjekt å 
se at disse klarer å komme tilbake til å 
fungere helt strålende fordi vil kunne 
hjelpe dem gjennom en krevende tid. 
Og så er det fint at vi har en kultur der 
vi er åpen om feil. Vi snakker om det 
og gjør tiltak, men vi viser også omsorg 
for hverandre. Det gjør meg veldig 
glad. Og når ting som jeg har håpet at 
vi skulle få til skjer uten at jeg er til 
stede, DA blir jeg glad, utbryter hun. 

Hvordan vil du beskrive betydningen  
av et godt arbeidsmiljø på et sykehus? 
– Et godt arbeidsmiljø betinger at folk 
føler seg trygge og at det er god trivsel, 
og det tror jeg vi har her. Jeg tror vi 
lever opp til dette at man kan spørre 
om alt, og at en alltid skal få hjelp, og 
skjer det noe så er vi der med en gang. 
Og så har vi veldig god internundervis-
ning hver morgen, som jeg gleder meg 
til hver dag. Det er veldig høyt nivå,  
og det gjør at alle kommer på morgen-
møtet, fordi de vet at det starter med  
15 minutter knallgod undervisning.  
Jeg begynte med å premiere de beste 

undervisningene til jul og sommer, og 
nå er det blitt så vanskelig å plukke de 
beste, fordi alle er så gode, at jeg må ha 
hjelp i avgjørelsen, forteller Bjørnestad. 

Hvordan prøver du  
å se legene i hverdagen?  
– Jeg er opptatt av at når nye kommer 
til avdelingen, så blir de presentert på 
morgenmøtet, og når de slutter takker 
vi dem av. Dette gjør vi for alle, også 
studenter som er ved avdelingen. Jeg 
synes det er dumt når folk kommer og 
går uten at det blir bemerket. Derfor er 
jeg veldig fokusert på at folk skal føle 
at vi vet at de kommer og skal være  
her, at vi ser dem og at de føler seg 
velkommen hos oss, sier hun.

Når er du fornøyd/ 
misfornøyd med deg selv som leder?  
– Jeg er veldig emosjonell, og noen 
ganger er jeg litt for spontan, og kan si 
ting uten å tenke meg om. Men jeg tror 
jeg har evnen både til å innrømme at 
dette ble feil og dumt, og til å be om 
unnskyldning etterpå. Av og til blir jeg 
litt for engasjert, og jeg misliker å ikke 
takle en situasjon på en så profesjonell 
måte som jeg ønsker. Særlig hvis det 
har gått utover en person uten at jeg 
mente det sånn. Det går inn på meg,  
og det tenker jeg på lenge etterpå.

– Dette med at jeg har klart å gi rom 
for ansatte som har hatt det vanskelig, 
slik at de har kunnet fortsette i jobb, og 
komme tilbake og fungere godt i avde-
lingen, selv om det kan ta lang tid, det 
er noe av det jeg er aller mest fornøyd 
med å få til. Og det er ikke alltid så lett. 
Da tenker jeg at jeg kanskje har utgjort 
en forskjell. Ellers er jeg stort sett vel-
dig fornøyd med jobben og avdelingen 
min! De sykepleierne jeg har ansatt i 
min enhet er også helt suverene. Og så 
har jeg en helt fantastisk sekretær. Jeg 
er heldig og har veldig gode folk rundt 
meg, avslutter årets lederprisvinner, 
Elin Bjørnestad.   •
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økt risiko for tromboemboliske bivirkninger. Forsiktighet må utvises ved forhøyet 
kardiovaskulær risiko, inkl. kjent koronarsykdom. Behandlingsavbrudd bør vurderes 
ved tegn eller symptomer på akutt myokardiskemi. Aneurismer og arteriedisseksjoner: 
VEGF-hemmere kan fremme dannelsen av aneurismer og/eller arteriedisseksjoner 
hos pasienter med eller uten hypertensjon. Før oppstart må denne risikoen vurderes 
nøye hos pasienter med risikofaktorer som hypertensjon eller aneurisme i anamnesen. 
Gastrointestinal perforasjon og iskemisk kolitt: Kan gi økt risiko for gastrointestinal 
perforasjon. Behandling bør seponeres permanent ved utvikling av gastrointestinal 
perforasjon eller iskemisk kolitt. Tilfeller, inkl. fatale, er rapportert. Særlig forsiktighet 
ved tidligere abdominalkirurgi, tidligere magesår, divertikulær sykdom, eller ved 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. 
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Trenger vi regler om legers 
bruk av sosiale medier,  
og hvorfor?
Jeg er usikker på om vi 
 trenger spesifikke regler  
for legers bruk av sosiale 
medier. Vi har allerede noen 
etiske regler, som på en god 
måte favner hva vi bør tenke 
over i vår fremtreden som 
leger – uavhengig av medium. 
Verdier som respekt, sann-
ferdighet og faglig integritet 
er like gyldige på Instagram 
som i brevs form eller ansikt 
til ansikt. Jeg tror heller vi 
bør jobbe for å øke oppmerk - 
somheten om hvilke faktorer 
som er spesielle for sosiale 
medier – som kan gjøre 
vurderingene av hva man bør 
ytre eller dele vanskeligere 
her enn andre steder. Ved å 
løfte debatten og øke be-
visstheten om hvordan vi 
opptrer og samhandler på 
sosiale medier, håper jeg  
at vi kanskje kan øke egen-
kontrollen over hvordan vi 
bruker disse mediene, og 
være litt mindre prisgitt 
algoritmer og ekkokammer-
effektene. 

Det er et uttrykk som 
heter «culture eats strategy 
for breakfast». Jeg tror 
 kulturen også kan spise 
regler til frokost, så vi bør 
jobbe for å gjøre debatt-
kulturen på nett så god som 
vi klarer. Dette vil imidlertid 
på langt nær være løsningen 
på alt. Debatter på nett må 
selvfølgelig også modereres. 
Hvis man vil være en skit-
støvel, kommer man til å 
være det uavhengig av regler 
eller anbefalinger – og da 

må man kastes ut dersom 
man går for langt. 

 
Skal leger verne om anseelsen 
til alle (andre) leger i sin 
fremferd på feks Facebook? 
Hefter det ved legestanden 
dersom vi har noen løse 
 kanoner på dekk?
Løse kanoner har vært der i 
alle år, uavhengig av format, 
så jeg er litt usikker på om 
det hefter i særlig grad ved 
standen som helhet dersom 
enkeltleger gjør ugreie ting 
på nett. Imidlertid tror jeg vi 
har fått en utfordring i det at 
personlige og profesjonelle 
skiller lett blir visket ut på i 
sosiale medier, og dette 
krever en godt kalibrert 
evne til rolleforståelse i alle 
våre interaksjoner på nett. 
Dette er en av tingene jeg 
mener det er viktig å debatt-
ere, da leger har til dels svært 
ulike syn på hva det inne-
bærer å være lege. Enkelte 
har et ønske om å ha et 
 tydelig skille mellom sin 
privatperson og sin formelle 
legerolle, mens andre gjerne 
benytter legetittelen som 
tyngde i tide og utide, og 
noen sågar begge deler etter 
eget forgodtbefinnende. Er 
det egentlig mulig å skille 
skarpt mellom privatperso-
nen og legen når vi uttaler 
oss offentlig, og hvordan må 
vi i så fall gå frem for å få det 
til? 

Vi er uansett tjent med å 
bedre legers kompetanse på 
bruk av sosiale medier, både 
for å øke gjennomslaget til 
tydelige legestemmer i sam-
funnsdebatten, men også for 

LEGER OG SOSIALE MEDIER

Jan-Henrik Opsahl  
er lege, og spesialist i 
radiologi. Han studerte 
medisin ved Universite-
tet i Oslo fra 2003-2009, 
og er i tillegg utdannet 
fysioterapeut. Han 
 arbeider for øyeblikket  
i legemiddelfirmaet 
Sanofi, i stillingen  
Scientific Engagement 
and Medical Communi-
cations Lead, General 
Medicines, North 
 Europe - samt som 
radiologkonsulent. 
Medlem i Etisk Råd 
siden 2019. På fritiden 
er han en ivrig løper  
og praktiserende 
 sommeliér, som holder 
kurs og undervisning 
om vin og sensorikk. 

SoMe: Handle with care
›› Jan-Henrik Opsahl, lege og fysioterapeut, Drammen  

intervjuet av Arne Refsum overlege, medlem av redaksjonskomitéen
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å unngå misforståelser og 
eskalering som kanskje kunne 
vært unngått med bedre 
innsikt i mediet man bruker. 

Er det å ha pasienter som 
venner på facebook en fare 
for taushetsplikten?
Jeg tror ikke nødvendigvis 
det må være det. Mange 
leger har et stort nettverk på 
sosiale medier i dag, hvorav 
for enkelte også aktuelle 
eller tidligere pasienter. 
Hvorvidt dette er OK eller 
ikke, avhenger i sin helhet 
av hvordan man opptrer og 
hva man deler på nett. Vår 
rolle fordrer imidlertid at vi 
må ha en høyere bevissthet 
om dette enn mange andre. 

Hvordan vil du anbefale leger 
å håndtere en situasjon hvor 
venner i privat sammenheng 
og på sosiale medier blir 
pasienter? 

Dersom man tar en venn 
eller bekjent som pasient, 
skal man også være opp-
merksom på hvordan balan-
sen i forholdet vil endres 
– uavhengig av om man er 
venner på sosiale medier. 
Dette er vurderinger vi har 
gjort som leger gjennom alle 
tider. Situasjonen kan by på 
noen vanskeligheter i grense - 
oppgangen mellom det per-
sonlige og det profesjonelle, 
men den eneste reelle for-
skjellen fra tidligere, er at vi 
nå også er venner på digitale 
medieflater hvor mange 
andre får innsyn i det vi 
velger å dele. Problema-
tikken er altså den samme, 
men vi må være mer forsikt-
ige med hvilke deler av vår 
og andres personlige sfære 
vi velger å legge ut på nett. 
Dette gjelder jo også for 
pasienten. Ikke minst må  
vi ha en forståelse for at det 

ikke bare er det vi legger ut 
som ren tekstlig informasjon 
som kan sees og tolkes av 
leserne, men også steder vi 
sjekker inn på, bilder, likes 
m.v.

Facebookgruppen Leger i 
Norge har vært aktive både i 
presidentvalgkampen i Lege-
foreningen våren 2021 og om 
pandemi/vaksine. Hva tenker 
du om tonen på denne siden?
Jeg tenker det er flott å ha  
et forum hvor leger kan 
diskutere både faglige, helse- 
politiske og andre profesjons - 
relaterte temaer. Mulighe-
ten for sparring med kolle-
gaer over hele landet og  
med ulike spesialiteter,  
kan være svært verdifull. 

Et par ting er verdt  
å være oppmerksom på: 
1.  «Lukkede fora» er på 

 ingen måte en forsikring 

mot at innlegg og kom-
mentarer når ut til folk 
utenfor gruppen. Behand-
le disse gruppene som en 
offentlig arena! Husk at 
taushetsplikten må ivare-
tas også i slike «lukkede 
fora».

2.  De samme dynamikkene 
virker her som ellers på 
sosiale medier. Skal inn-
holdet og debattene i slike 
fora ha en verdi for oss 
selv og andre, fordrer  
det at vi klarer å holde 
debatten ryddig – blant 
annet ved å fokusere på 
sak fremfor person, og i 
det minste unngå direkte 
personangrep. Man 
 kommer i de fleste tilfelle 
rimelig langt med vanlig 
folkeskikk. Kanskje det 
hadde hjulpet med en 
liten advarsel (og muligvis 
også en alko-lås) på 
 dele-knappen på Face-
book og Twitter?

Er det noen fordeler med 
disse sosiale mediene?
Absolutt! De er jo en posten-
siell gullgruve med hensyn 
til erfaringsutveksling, faglig 
og politisk diskusjon, nett-
verksbygging og GPP (gene-
rell pisspreik). Beklager 
språket til slutt der, men vi 
trenger litt uformell lek og 
moro også. Sosiale medier er 
hva vi gjør dem til, som med 
så mye annet. Med en kniv 
kan bygge en gapahuk, skjære 
brød, lage kunst – eller ta 
livet av noen. Prinsippet er 
det samme her. Handle  
with care.  •

LEGER OG SOSIALE MEDIER
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Invitasjon til lederseminar 2022
Overlegeforeningens lederutvalg har gleden av å invitere alle
«legeledere i sykehus» på seminar ved Radisson Blu Airport Hotel  
på  Gardermoen, mandag 21.3 – tirsdag 22.3.2022. Vi  planlegger et  
kort  program på ettermiddag/kveld den 21.3. Så blir det  middag,  
sosialt samvær og overnatting, før tirsdagen brukes til 1 dags  
kurs om Kierkegaards filosofi. 

Kursholderen Steinar Bjartveit skriver følgende om seminaret:
«Kierkegaard setter agenda. Budskapet er klart, frigjørende og skremmende.  
Det finnes ingen oppskrift på et rikt liv, et godt ekteskap eller suverent lederskap.  
Hvis så var tilfelle, fortell da oppskriften på hvordan bli forelsket? Eller hvordan dø godt? 
Nei, hva det er å være et menneske må hver person erfare for seg selv.» (Målet er ikke å bli 
som alle andre, eller marsjere i takt med hva som er hipt, kult og politisk korrekt. Hvis du glir 
ubemerket og behagelig inn i alle og hvermanns selskap, forsvinner du i intet. Tro da ikke at 
svaret er å bli en enestående besserwisser. Målet er å bli subjektiv, å tørre være seg selv.  
Det enkleste er dog det vanskeligste.  

Noen tema i samlingen:
• Kierkegaard som eksistensialismens grunnlegger
• Spissborgerlig eller estetisk eller etisk liv
• Angst som frihetens svimmelhet
• Inderlighet og lidenskap som kriterier
• Ledelse som et eksistensielt valg
• Hjelperrollen som en maieutisk impuls

Tema i Kierkegaardseminaret:
Seminaret passer for ledere som er interesserte i Kierkegaards filosofi og psykologi.  
Seminaret handler om å styrke eget ståsted, men det dreier seg også om å forstå og  
veilede andre mennesker. Seminaret utgjør både en faglig fordypning og praktisk utvikling.

Vi håper dette tema frister flere av dere å ta et lite avbrekk fra hverdagen.  
Det blir sendt ut et detaljert program og påmeldingslink til alle medlemmer på mail,  
men gjerne sett av dato i deres agenda.

Velkommen!
Marieke Claessen, leder i Of lederutvalg

Andre medlemmer i Ofs lederutvalg for perioden 2022-2023:
Jeanne Mette Goderstad  |  Rune Heggedal  |  Solveig Nergård  |  Arne Refsum

Radisson Blu Airport Hotel   |   Gardermoen   |   mandag 21.3 – tirsdag 22.3.2022

«LEGELEDERE
I SYKEHUS»
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På nettsidene til den danske 
 legeforeningen www.dadl.dk  

finner du allerede på forsiden:
 
Sociale medier:  
En guide til dig der er lege.

Der fremheves det:  
«Du er stadig læge på sosiale medier».

Videre står det: «Kommunikation 
via sosiale medier har en tendens til 
at opbløde (utviske) den traditionelle 
grænse mellom proessionelt liv og 
privatliv, og den uformelle tone og 
direkte kontakt på sociale medier 
kan give et falskt indtyk af, at alt er 
tilladt at sige.

Leger og SoMe (sosiale medier)
Trenger leger egne, kanskje strengere regler, for bruk av sosiale medier  
enn andre? Er det noe i vår yrkesutøvelse som gjør at vi må ta spesielle 
 forholdsregler? Hvilke etiske konflikter risikerer vi å komme opp i ved  
vår deltagelse på for eksempel Facebook.

Foto: Sturlason

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

1.  Husk, du stadig er læge på sociale medier

2.  Oprethold professionel grænse overfor dine patienter

3.   Husk din tavshedspligt - også når du søger lægefaglig 
sparring på sociale medier

4.  Hold en god tone, og kommunikér med respekt

5.   Vær opmærksom på ophavsret og samtykke ved deling 
af billeder

6.  Vær varsom med markedsføring og reklame

7.  Kend reglerne for sletning af personoplysninger (GDPR) 

LEGER OG SOSIALE MEDIER
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Foto: Sturlason

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

Dette er altså råd som er  
gitt til Legeforeningens 

tillitsvalgte, sammen med en 
opplisting av tillitsvalgtes 
 arbeidsoppgaver osv.

Rådet for legeetikk ønsket  
å fornye sine råd om leger og 
sosiale medier i 2019. I for-
bindelse med lanseringen av 
disse rådene sier rådets leder 
Svein Aarseth følgende:

I 2012 ga Trond Markestad 
(tidligere leder, red.anm.) råd  
om legers bruk av sosiale  medier. 
Rådet ønsker å opp datere rådene. 
Et grunnspørsmål er: Kan din 
aktivitet på sosiale medier ha  
uheldige følger for dine pasienter, 
ditt lege–pasient-forhold, dine 
kolleger eller din egen  karriere?

Leger må være seg sin rolle  
som lege bevisst og vurdere om 
det han eller hun legger ut av 

informasjon om seg selv på 
 nettet, kan være egnet til å 
 s vekke den generelle tilliten eller 
på virke et lege–pasient-forhold, 
skriver Markestad. Det er minst 
like viktig i dag.

Videre skriver Aarseth 
 følgende, og det var nok dette 
som skapte mest debatt etter 
lanseringen:

For å opprettholde profesjo-
nell distanse, bør leger ikke 
være Facebook-venn med 
 nåværende eller tidlig ere 
 pasienter. Forespørsler bør 
høflig avslås, og med en be-
grunnelse. Helsedirektoratet 
har streng fortolkning av 
 taushetsplikten.

Dagens Medisin skrev om 
saken, og den førte til en 
 opphetet diskusjon på Face-
booksiden til Leger i Norge.

LEGER OG SOSIALE MEDIER

Leger og SoMe
Den norske legeforening har ikke tilsvarende regler som den danske søster-
organisasjonen. Knut Braaten, kommunikasjonssjef i Legeforeningen sier:  
Vi har utarbeidet noe retningslinjer og gitt innspill til rådene Rådet for legeetikk 
utarbeidet, men de har ikke status som Legeforeningens politikk. Fra vår side 
er det altså snakk om prinsipielle anbefalinger/forholdsregler. 

Se Tillitsvalgthåndboken, punkt 7.14

Hva er mulighetene dine i sosiale medier?

Sosiale medier kan gi deg påvirkningsmuligheter, fordi du effektivt kan spre budskap og informasjon.  
Husk å ta forholdsregler:

•  På sosiale medier beveger du deg i en gråsone mellom offentlig og privat kommunikasjon.  
Det er ikke alltid lett å skille.

•  Husk at journalister kan fritt sitere fra sosiale medier.
•  Vær bevisst hvem du er på nett. Ikke bruk Legeforeningens eller underforeningens logo når du opptrer som 

 privatperson. Vær varsom med å kommentere arbeidsrelaterte saker som privatperson. Journalister skiller ikke 
 nødvendigvis mellom offentlig og privat setting.

•  Rådet for legeetikk har i samarbeid med Legeforeningen utarbeidet retningslinjer for legers bruk av sosiale medier.

Kontakt gjerne kommunikasjonsseksjonen i Samfunnspolitisk avdeling hvis du ønsker råd.

Seminar om 
leger i sosiale medier  

Rådet for legeetikk arrangerte 25. november  
et jubileumsseminar om leger i sosiale medier. 
Bruken av digitale flater har eksplodert de 
siste to tiårene, og sosiale medier har blitt  
en integrert del av hverdagen til de fleste  
– inkludert for leger. Sosiale digitale nettverk 
brukes i profesjonell  sammenheng til både 
erfarings- og meningsut veksling, kollega-
veiledning og -støtte, samt til oppdatering  
på hva som skjer innenfor ulike fagfelt.

Seminaret hadde som mål å belyse legers 
rolle i sosiale medier og blant innlederne var 
advokat Jon Wessel-Aas, filosof Einar Øverenget, 
og Knut E. Braaten, kommunikasjonssjef i 
Legeforeningen. Opptak av seminaret finner 
du her: facebook.com/radetforlegeetikk 
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Tenker du over hvordan din bruk av 
sosiale medier kan påvirke pasienter, kollegaer eller karrieren? 

Her er noen retningslinjer for bruk av sosiale medier
• Undersøk om det finnes egne retningslinjer for sosiale medier der du jobber. Lær dem
• Gjør deg kjent med personverninnstillingene dine i de ulike kanalene
• Sørg for at du alltid har kontroll på hva som skrives i ditt navn
• Meld fra dersom du oppdager upassende innhold i sosiale medier
• Engasjer deg gjerne i faglige diskusjoner, men på et generelt nivå – ikke pasientrettet
• Ikke del bilder eller annen informasjon om pasienter, uten skriftlig samtykke
•  Ikke gi, bekreft eller spre pasientopplysninger og taushetsbelagt informasjon  

via sosiale medier
•  Vurder om vennerelasjoner med pasienter på sosiale medier kan påvirke  

lege–pasient-forholdet
• Vær varsom med å svare på medisinske henvendelser i sosiale medier
•  Husk at journalister fritt kan sitere fra sosiale medier. All informasjon som  

legges ut på offentlige sider uten adgangsbegrensning, kan siteres fritt i andre 
informasjonskanaler

• Ikke benytt organisasjonens logo når du opptrer som privatperson
• Vær varsom med å kommentere arbeidsrelaterte saker som privatperson
• Markedsføring av helsetjenester skal ikke bryte norsk lov eller legers etiske regler
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Før jeg kommer inn på hvilket 
 ansvar den enkelte har, vurderes 

det som hensiktsmessig å trekke opp 
noen rettslige rammer for skjulte 
 opptak. 

Er det straffbart å ta opp samtaler  
som lydopptak eller film uten at den 
som blir tatt opp, vet det?
Et spørsmål som aktualiseres ved 
 hemmelige lydopptak, er om det er 
ulovlig å ta opp samtaler uten at de 
som blir tatt opp, vet det. 

Dersom den som tar opp samtalen 
ikke selv deltar i samtalen, er det straff- 
bart å gjøre opptak. Det følger av straffe- 
loven § 205 første ledd bokstav a. 
 Straffen er i så fall bot eller fengsel 
inntil 2 år. Motsatt er det ikke forbudt 
å gjøre hemmelige opptak av samtaler 
man selv deltar i. Med dette som ut-
gangspunkt, er det for eksempel straff-

bart om en pårørende tar opptak av 
samtale mellom lege og pasient, når 
den pårørende selv ikke deltar i sam-
talen. Det vil også være straffbart om 
en pasient gjør opptak av samtale 
 mellom for eksempel leger og syke-
pleiere, så lenge pasienten ikke deltar  
i samtalen. 

At det ikke er forbudt å ta lydopptak 
i det skjulte av samtaler en selv deltar i, 
betyr imidlertid ikke at det er anbefalt 
å gjøre hemmelige opptak. Det er flere 
betenkeligheter hvis hemmelige opp-
tak brer om seg i helsevesenet, og noen 
av disse pekte artikkelforfatteren i 
artikkelen inntatt i Overlegen 3/2021 
på. Jeg gjentar ikke dem, men vil i 
tillegg peke på at dersom det blir  
«påregnelig» at samtaler mellom leger 
(og for så vidt også øvrig helsepersonell) 
og pasienter eller pårørende blir tatt 
opp i det skjulte, vil det kunne påvirke 

hvor fritt den enkelte lege er villig til  
å uttale seg. Det kan få negative konse-
kvenser for kommunikasjonen mellom 
legen og pasienten/pårørende og det 
tror jeg alle parter taper på. Skjulte 
lydopptak er egnet til å skape frykt 
eller uro i en situasjon hvor dialogen 
bør være basert på tillit, trygghet og 
åpenhet. Opptak vil på den måten 
 potensielt stå i veien for den grunn-
leggende tilliten som et lege-pasient-
forhold er tuftet på, og det kan i ytterste 
konsekvens også få betydning for for-
svarligheten. 

Et råd til leger som opplever at 
 pasienter tar opp konsultasjoner,  
er å ta det opp med pasienten. Legen 
kan si at det ikke er ulovlig å gjennom-
føre slike opptak, men at det oppleves 
ubehagelig og at man ønsker at pasienten 
spør på forhånd dersom vedkommende 
i fremtiden ønsker å gjøre opptak. Det 

I Overlegen 3/2021 var det inntatt en artikkel skrevet av styremedlem  
Solveig Nergård om «Fremtidens lege-pasient relasjon» med undertittel 
«Snikfilmingens tidsalder eller i tråd med pasientens helsetjeneste?».  

I forlengelse av den artikkelen vil denne artikkelen gå litt nærmere inn på  
hvilket ansvar den enkelte har for ytringer på sosiale medier. Dette konkret  
i forlengelse av problemstilling om pårørende som snikfilmer/tar skjulte 
 opptak under for eksempel konsultasjon med legen, og deretter publiserer 
opptaket på sosiale medier. Artikkelen tar også sikte på å gi en noe mer 
 generell omtale av det ansvaret hver enkelt har for det man publiserer  
på sosiale medier. 

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

Av Liv Marit Fagerli, advokat og juridisk rådgiver for Overlegeforeningen

Ansvar for ytringer 
på sosiale medier

››

LEGER OG SOSIALE MEDIER
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er også en mulighet å forhøre seg litt 
om formålet med opptaket - mange 
pasienter ønsker opptak for egen 
 hukommelses skyld, mens andre  kanskje 
gjør et opptak med tanke om å bruke 
dette mot legen senere. Forhåpentligvis 
kan en dialog rundt problemstillingen 
virke oppklarende på situasjonen.  
På sykehus bør slike vurderinger og 
arbeid med rutiner/retningslinjer 
 gjøres på virksom hetsnivå.

Selv om det ikke er forbudt å ta 
 hemmelige opptak av samtaler man 
selv deltar i, betyr ikke det at man fritt 
kan gjenbruke eller distribuere hele 
eller deler av opptaket videre. Den  
som har tatt opptaket plikter å forholde 
seg til blant annet GDPR og person-
opplysningsloven. Det er dermed ikke 
«fritt frem» for å publisere slike opptak 
på for eksempel sosiale medier mv. 

Jeg kommer nærmere inn på noen  
av disse begrensningene nedenfor. 

Personopplysningsloven,  
behandlingsgrunnlag og eventuell 
publisering i sosiale medier
Med behandlingsgrunnlag menes 
rettslig grunnlag – hjemmel- for 

 behandling av personopplysninger.  
Et helt avgjørende spørsmål før man 
publiserer på for eksempel sosiale 
medier, er å ta stilling til om det fore-
ligger et behandlingsgrunnlag.

Lydopptak som gjøres av en privat-
person omfattes av personopplysnings-
loven. Dette fordi lydopptak av samta-
ler innebærer registering og lagring av 
personopplysninger. Datatilsynet har 
gitt en veiledning i dette regelverket,  
se på Datatilsynets nettsider.

Jeg tar ikke sikte på å gå grundig inn 
i alle rettslige sider av dette, men vil 
understreke at den/de det gjøres opp-
tak av, vil kunne ha flere rettigheter etter 
personopplysningsloven. Blant annet 
rett til å bli informert om opptaket,  
rett til innsyn, rett til å motsette seg 
opp taket og krav til sletting. I tillegg 
kreves det et behandlingsgrunnlag for 
at  behandling av personopplysninger 
skal være lovlig. Hvilke grunnlag som 
åpner for behandling av personopp-
lysninger, følger av personvernfor-
ordningen (GDPR) artikkel 6. Person-
vernfor ordningen gjelder som norsk 
lov, det følger av personopplysnings-
loven § 1.  

Av GDPR artikkel 6 nr. 1 følger at 
behandling av personopplysninger 
bare er lovlig dersom minst ett av 
 følgende vilkår er oppfylt:

«a)  den registrerte har samtykket  
til behandling av sine personopp-
lysninger for ett eller flere 
 spesifikke formål,

b)    behandlingen er nødvendig for å   
opp fylle en avtale som den regis-
trerte er part i, eller for å gjennom-
føre tiltak på den registrertes an-
modning før en avtaleinngåelse,

c)   behandlingen er nødvendig for å 
oppfylle en rettslig forpliktelse som 
påhviler den behandlingsansvarlige,

d)   behandlingen er nødvendig for å 
verne den registrertes eller en annen 
fysisk persons vitale interesser,

e)   behandlingen er nødvendig for å 
utføre en oppgave i allmennhetens 
interesse eller utøve offentlig 
 myndighet som den behandlings-
ansvarlige er pålagt,

LEGER OG SOSIALE MEDIER
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f )   behandlingen er nødvendig for 
formål knyttet til de berettigede 
interessene som forfølges av den 
behandlingsansvarlige eller en 
 tredjepart, med mindre den regist-
rertes interesser eller grunnleggende 
rettigheter og friheter går foran og 
krever vern av personopplysninger, 
særlig dersom den registrerte er et 
barn.

Nr. 1 bokstav f ) får ikke anvendelse  
på behandling som utføres av offentlige 
myndigheter som ledd i utførelsen av 
deres oppgaver»

Personopplysningsloven § 2a annet 
ledd gjør et unntak for personlige og 
familiemessige aktiviteter, og bestem-
melsen lyder:   

«Loven og personvernforordningen 
gjelder ikke
a)  ved behandling av personopplys-

ninger som utføres av en fysisk 
 person som ledd i rent personlige  
eller familiemessige aktiviteter

b)  for saker som behandles eller avgjøres 
i medhold av rettspleie lovene (domstol - 
loven, straffe prosessloven, tvisteloven 
og tvangsfullbyrdelsesloven mv.).

I enkelte saker – for eksempel ved 
konflikter på arbeidsplassen - kan det 
etter omstendighetene argumenteres 
med at det er behov for å ta opptak av 
samtaler med arbeidsgiver av hensyn 
til å få dokumentert kritikkverdige 
forhold på arbeidsplassen. 

Etter en konkret vurdering av det 
enkelte lydbåndopptak, kan det derfor 
tenkes at vurderingen er at opptak 
utført av arbeidstaker faller utenfor 
regelverket fordi det vurderes som 
«personlige og familiemessige 
 aktiviteter» i personopplysingsloven  
§ 2a sin forstand. I så fall er det ikke 
krav om samtykke eller informasjon. 
Datatilsynet har flere eksempler på sin 
nettside. 

Tilsvarende kan etter omstendig-
hetene tenkes å gjelde opptak gjort av 
pasienter eller pårørende i konsulta-
sjon med for eksempel lege – forutsatt 
at vedkommende pasient eller pårør-
ende selv er tilstede i samtalen. Dette 
må altså vurderes konkret.

Kan pasienter eller pårørende  
legge ut hele eller deler av opptaket  
på sosiale medier?
Dersom den som har gjort opptaket 
ønsker å publisere det, vil forholdet 
ikke lenger være rent personlig eller 
privat. Det må da foretas en vurdering 
av hvorvidt personvernreglene setter 
skranker for bruken, herunder en vur-
dering av hensynet til personvern mot 
hensynet til ytringsfrihet. Som regel vil 
det ikke være tillatt å publisere uten 
samtykke fra de involverte. 

 Med ovennevnte som utgangspunkt, 
er det ikke usannsynlig at det vil opp-
stå situasjoner hvor det ikke er forbudt 
å gjøre hemmelige opptak, men hvor 
det vil være forbudt å publisere opp-
taket på sosiale medier eller andre 
steder uten samtykke fra alle det er 
gjort opptak av.  

For mer informasjon om opptak og 
deling av opptak viser jeg til datatil-
synets nettsider: https://tinyurl.com/
ehkk5k64

Ytringsfriheten sett opp  
mot retten til privatliv og vern  
mot rettsstridig ærekrenkelse
Ytringsfrihet er en grunnleggende 
menneskerettighet, og ytringsfriheten 
er regulert i så vel Grunnloven § 100 
som i Den europeiske menneskerettig-
hetskonvensjonen (EMK) artikkel 10.  
I Overlegen 3/2021 er det inntatt en 
artikkel med tittelen «Tillitsvalgtes 
ytringsfrihet», hvor det i artikkelen 
også sies noe generelt om ytringsfri-
heten. Jeg anbefaler alle med interesse 
for temaet om å lese artikkelen. 

Ytringsfrihet nyter stort vern, som 
seg hør og bør i et demokratisk og fritt 
samfunn. Men ytringsfriheten er like-
vel ikke uten grenser, og de grensene 
jeg særlig vil peke på, er retten til pri-
vatliv og beskyttelse mot rettsstridig 
ærekrenkelse. 

Retten til privatliv følger av Grunn-
loven § 102 og EMK artikkel 8. I tillegg 
har lovgiver gitt erstatningsrettslig 
vern for krenking av privatlivets fred 
og for rettstridige ærekrenkelser. Dette 
følger av skadeserstatningsloven § 3-6 
(erstatning for krenking av privatlivets 
fred) og § 3-6 a (erstatning for ære-
krenkelse). Det er særlig disse to 

 bestemmelsene i skadeserstatnings-
loven jeg vil omtale litt nærmere i  
det følgende. 

Vern mot krenkelse av privatlivets fred
Alle borgerne har et generelt vern mot 
å få eksponert sitt liv og sine forhold 
offentlig – det såkalte privatlivets fred. 
Dette er slått fast av Høyesterett i flere 
dommer, blant annet i en dom fra 2009 
hvor Høyesterett slo fast at borgerens 
rett til privatliv bare viker for ytrings-
friheten dersom omtalte blant annet  
er offentlig kjent. Som eksempler på 
personer som er offentlig kjent, nevnes 
politikere, kjendiser eller andre som 
har oppsøkt medias søkelys. De som 
ikke faller inn under disse kategoriene, 
må normalt ikke akseptere begrensninger 
i privatlivets fred. Dette gjelder også 
leger og annet helsepersonell. Det betyr 
at leger normalt ikke må akseptere  
at personsensitive forhold omtales 
offentlig, det være seg på sosiale 
 medier eller andre steder. Ytringsfri-
heten og retten til å verne privatlivet 
vil i noen tilfeller stå i motstrid mot 
hverandre, og på visse vilkår er det 
ytringsfriheten som må vike. Det følger 
av skadeserstatningsloven § 3-6 at den 
som uaktsomt har krenket privatlivets 
fred, skal yte erstatning for den lidte 
skade og slik erstatning for tap i frem-
tidig erverv som retten under  hensyn 
til den utviste skyld og forholdene 
ellers finner rimelig. Den som uakt-
somhet har krenket privatlivets fred 
kan også pålegges å betale oppreisning 
for skade av ikke-økonomisk art som 
retten finner rimelig. 

Hvorvidt ytringsfriheten må vike  
for privatlivets fred, beror på konkret 
tolkning i det enkelte tilfellet. Når det 
gjelder pasienters eller pårørendes 
omtale av leger på sosiale medier, må 
omtalen ta hensyn til retten til privat-
livets fred. I vurderingen av om omta-
len er lovlig er det sentralt å ta stilling 
til om det foreligger en rimelig balanse 
mellom retten til privatliv og (i dette 
tilfellet) ytringsfriheten. 

Et aktuelt eksempel på interesseav-
veining mellom hensynet til privat-
livets fred og ytringsfriheten, er Lege-
listen.no. Legelisten.no er et nettsted 
der enkeltpersoner anonymt kan legge 
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igjen vurderinger av leger. Person-
vernlovgivningen krever at det må 
foretas en avveining mellom legenes 
privatliv på den ene siden, og forbruker- 
hensyn på den andre. Legeforeningen 
mener at legenes personvern må veie 
tyngst i denne vurderingen, og at nett-
stedet derfor ikke er lovlig. Legeforen- 
ingen tok på den bakgrunn ut søksmål 
mot staten ved Personvernnemnda. 
Tingrett og lagmannsrett har sagt seg 
uenig med Legeforeningens forståelse, 
og anken fra Legeforeningen har 
 sluppet gjennom nåløyet og skal opp  
til behandling i Høyesterett 23. og  
24. november 2021.

Spørsmål om behandlingsgrunnlag 
etter GDPR har ikke vært vurdert av 
norske domstoler før denne saken kom 
opp for tingretten og lagmannsretten, 
og det blir veldig spennende å se hvor-
dan Høyesterett vurderer saken.

Kort oppsummert vil jeg si at rettstil-
standen per nå ikke er klokkeklar på 
hva som er tillatt og hva som ikke er 
tillatt av publiseringer. 

Vern mot rettsstridig ærekrenkelse
Skadeserstatningsloven § 3-6 a har 
følgende ordlyd:

«Den som uaktsomt har satt frem  
en ytring som er egnet til å krenke en 
annens ærefølelse eller omdømme, skal 
yte erstatning for den lidte skade og slik 
erstatning for tap i fremtidig erverv som 
retten ut fra den utviste skyld og forhold- 
ene ellers finner rimelig. Han kan også 
pålegges å betale slik erstatning (opp-
reisning) for skade av ikke-økonomisk 
art som retten finner rimelig. Dersom 
den krenkede døde mindre enn 15 år før 
krenkelsen etter første ledd fant sted, 
kan krav om oppreisning settes frem  
av hans nærmeste.

En ærekrenkende ytring medfører  
ikke ansvar etter første ledd dersom den 
anses berettiget etter en avveining av  
de hensyn som begrunner ytringsfrihet. 
Ved denne vurderingen skal det særlig 
legges vekt på om ytringen hviler på et 
fyldestgjørende faktisk grunnlag, på 
ytringens grad av krenkelse, og om hen-
synet til den krenkede er tilfredsstillende 
ivaretatt ved for eksempel adgang til 
imøtegåelse, om allmenne interesser 
eller andre gode grunner tilsa at den ble 

satt frem, og om ytreren har vært i akt-
som god tro med hensyn til de momenter 
som kan gjøre ytringen berettiget.»

Det loven her gir anvisning på, er en 
konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle 
for å avgjøre om en ærekrenkende 
ytring medfører erstatningsansvar. 

Det vil føre for langt å gå inn i alle 
juridiske spørsmål knyttet til retts-
stridig ærekrenkelse, det er i og for  
seg verd en egen artikkel. 

For spørsmålet om pasienter og på-
rørendes omtale av for eksempel leger, 
nøyer jeg meg i denne omgang med å 
peke på at det som nevnt – gitt visse 
forutsetninger – kan utløse erstat-
ningsansvar.

Enhver – også pasienter og pårørende 
– har et selvstendig ansvar for å ikke 
publisere noe som er rettsstridig ære-
krenkende. Innlegg på sosiale medier 
kan utløse erstatningsansvar. 

Jeg nevner også at vurderingen av en 
privatpersons ansvar for egne ytringer 
på for eksempel sosiale medier, blir 
noe annerledes enn for et mediehus. 
Både mediehus og andre privatpersoner 
har som utgangspunkt vid ytringsfri-
het. De hensyn som spiller inn for 
ytringsfriheten er likevel noe ulike. 
Media har en særegen stilling i vel-
fungerende demokratier som en såkalt 
«public watchdog» overfor de andre 
statsmakter og samfunnet for øvrig. 
Privatpersoner har ikke nødvendigvis 
den samme rollen. 

På den annen side stilles det strengere 
krav til redaktørstyrte medier når det 
gjelder presseetikk, også i lys av spred-
ningspotensialet av deres ytringer. 
 Dette er blant annet uttrykt i en dom  
i Borgarting lagmannsrett i juni i år  
(LB-2020-150769). Den konkrete saken 
handlet om en voksen kvinne som sto 
frem i Dagbladet med anklager om at 
hun var blitt seksuelt misbrukt som 
barn av en mann. Anklagene ble for-
midlet som ledd i en artikkel som satte 
søkelys på seksuelle overgrep mot 
barn. Mannen var anonymisert i 
 artikkelen, men kvinnen sto frem 
 under fullt navn. Mannen gikk til sak 
mot avisen, journalist og redaktør med 
krav om oppreising for ikke-økonomisk 
tap etter skadeserstatningsloven § 3-6 

a, jf. EMK artikkel 8 (retten til privat-
liv) og artikkel 10 (ytringsfrihet) for 
visse utsagn som avisen viderefor-
midlet. 

Mannen gikk også til sak mot avisens 
kilde – kvinnen som sto frem – med 
grunnlag i de samme utsagnene så 
langt de var hennes, samt for mel-
dingsteksten i forbindelse med at opp-
slagene ble delt på Facebook. Ingen av 
kravene førte frem, og anken over ting-
rettens dom ble forkastet. Lagmanns-
retten kom enstemmig til at selv om 
det forelå en ærekrenkelse etter skade-
serstatningsloven § 3-6 a første ledd, 
var verken avisens eller kildens ytrin-
ger rettstridige. Dette basert på en 
konkret vurdering.

Det som likevel er interessant fra 
saken i lagmannsretten sett opp mot 
tema for artikkelen her, er lagmanns-
rettens utsagn om at utsagn som kom-
mer fra åpen kilde til en journalist 
skiller seg på et vesentlig punkt sam-
menlignet med privatpersoner som 
fremmer egne utsagn i for eksempel 
sosiale medier; Hvis kilder som står 
frem risikerer å bli forfulgt for sine 
ytringer i senere søksmål, kan dette  
få en avkjølende effekt på deres vilje  
til å stå frem åpent, og dermed hemme 
pressens arbeid. 

De samme forhold får derimot ikke 
betydning for kildens uttalelser i ikke- 
redaktørstyrte medier, for eksempel på 
Facebook eller andre sosiale medier. 
De forhold som begrunner ansvars-
frihet for redaktørstyrte medier ved 
videreformidling av utsagn vil ikke 
nødvendigvis tilsi ansvarsfrihet ved 
deling av egne utsagn på ikke-redaktør - 
styrte medier som Facebook mv.

Oppsummert er kortversjonen av 
denne artikkelen at selv om det under 
visse forutsetninger ikke er forbudt 
med skjulte opptak, kan det være i 
strid med GDPR eller retten til privat-
liv og vern mot rettsstridig ærekrenk-
else, å videreformidle opptaket, det 
være seg på sosiale medier eller  
andre steder.   •
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Legeforeningen ønsker, og arbeider 
for, å ha et godt og åpent forhold 

til media og offentligheten. Foreningen 
skal være en effektiv og troverdig 
 påvirkningsaktør. I dette arbeidet er 
lokale og sentrale tillitsvalgte den 
 viktigste ressursen.  

Alle leger kan og bør være forberedt 
på å bli kontaktet av pressen – og som 
tillitsvalgt har du ofte en talsperson-
funksjon. Du representerer legene  
og er Legeforeningens ansikt utad. 
«Legestemmen» og et innenfra helse-
tjenesten-perspektiv er viktig i det 
offentlige ordskiftet. Som fagperson  
og ekspert, med faktakunnskap og 
spisskompetanse, er du etterspurt  
av media og publikum. 

Pressen kan av og til behandle leger 
kritisk, og derfor kan leger være tilbøy-
elige til å se på mediene som en trussel. 
Men media er ikke ute etter å forfølge 
den medisinske profesjon spesielt. 
Andre yrkesgrupper og andre deler  
av samfunnslivet behandles på samme 
måte. Pressens funksjon som den fjerde 
statsmakt er å overvåke og påtale over-
grep mot enkeltmennesker. Kritisk 
journalistikk er viktig for å verne om 
befolkningens frihet, selv om det er 
ubehagelig når man selv er i søkelyset. 
Dette kan føre til at noen leger ikke ser 
de mulighetene som ligger i en bevisst 
bruk av mediene – for faget, legerollen, 
helsetjenesten og Legeforeningen.

Kommunikasjon er noe leger driver 
med hele tiden, vis-à-vis pasienter og 
samarbeidspartnere. Å kommunisere 
med journalister er både interessant  
og utfordrende, men spillereglene er 
annerledes.

Media kontakter deg 
Pressen ringer – hva nå? Husk å 
sjekke om sykehuset har egne regler 
som gir føringer for hva og hvordan  
du skal forholde deg til pressen som 
ansatt. Tenk også gjennom om du er 
den rette til å uttale deg.

Gjør forberedelser og bruk tid på 
budskapet. Noter journalistens navn 
og orienter deg om hva saken gjelder. 
Ønsker journalisten uttalelse til sitat 
eller bakgrunnsstoff? Be om tid til å 
sette deg inn i saken og tilby deg å 
ringe tilbake om en halvtime, time.  
Da har du tid til å forberede deg. Der-
med øker også sjansen for et vellykket 
intervju. 

Under forberedelsene må du sette 
ord på de viktigste poengene du vil 
løfte frem, maks tre. Skriv de ned så 
presist som mulig. Dette er budskapet 
ditt, det du skal ha fokus på å få frem 
under intervjuet. 

Vær oppmerksom på at alt du sier til 
journalisten i utgangspunktet kan bli 
sitert. Dersom saken gjelder noe Lege-
foreningen har vedtatt politikk på, må 
du skaffe deg oversikt over denne. 

Gjenbruk gjerne etablerte budskap der 
det passer. 

Vær nøye med å overholde frister. 
Journalister har knappe tidsfrister. 
Venter du for lenge med å gi tilbake-
melding, kan saken bli unødvendig 
kort og unøyaktig.

Be om møte ved viktige saker og 
husk sitatsjekk. Kontakt ansikt til 
ansikt minsker risikoen for misforstå-
elser. Telefonintervju er likevel det 
vanligste, gjerne i kombinasjon med 
skriftlig materiale. Be om sitatsjekk. 
Korriger faktafeil og misforståelser/
feilsiteringer.

Du vil kontakte media
Hvem ønsker du å nå, og hvordan 
skal du nå dem? Tenk gjennom  
hvem saken din er interessant for,  
og hvordan du skal nå målgruppen.  
Er saken din:
•  Av lokal, regional eller nasjonal 

 interesse? Velg avis/etermedium som 
treffer målgruppen du ønsker å nå

•  Visuell og egner seg for TV, eller 
passer den bedre for radio eller 
 trykte medier?

Det er forskjell på dagsaktuelt nyhets-
stoff og mer omfattende helsestoff. 
Generelt helsestoff kan egne seg bedre 
i helgebilag, både i etermedier og til 
større avisreportasjer. Dagsaktuelt 
nyhetsstoff hører mer hjemme i de 
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Leger i media:

En mulighet
– ikke en trussel

Demokratiet og det offentlige ordskiftet er helt avhengig av legers 
 deltakelse. Tillitsvalgte bør utnytte mulighetene som ligger i tradisjonelle 
medier og sosiale medier, selv om offentlig kommunikasjon tidvis kan 
oppleves som truende. 

Av Knut E. Braaten, 
kommunikasjonssjef, 

Den norske legeforening
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«raske» nyhetskanalene som NTB, 
 VG Nett, NRK Dagsnytt, etc., som 
oppdateres fortløpende.

Du kan også skrive et debattinn- 
legg, blogginnlegg, kronikk eller presse - 
melding. Da har du full regi på saken, 
men også her må innholdet tilpasses 
medium og målgruppe.

Finn en vinkling og ha tydelige 
budskap. For å vekke journalistens 
interesse i en hektisk hverdag, bør du 
prøve å finne en god aktualitetsknagg å 
henge saken din på. En god huskeregel 
for å måle det journalistiske potensialet 
til en sak, er om den overrasker, er 
vesentlig, engasjerer og oppfattes som 
nyttig. Tydelige budskap og (nye) fakta 
er avgjørende.  

Verdien av eksklusivitet. Pressen 
setter pris på velinformerte og pålitelige 
kilder, og foretrekker å ha enerett på 
saker. I praksis betyr det at journalisten 
får saken eksklusivt og kan gå dypere 
inn i den, uten konkurranse fra andre 
medier. Redaksjonen setter saker de 
får eksklusivt høyere enn det stoffet 
som alle mediene er felles om. Det 
utelukker ikke at andre medier følger 
opp saken med egne vinklinger. Da må 
du også være tilgjengelig for disse.

Å tilby en journalist eneretten på en 
sak, betyr ikke at du kan styre vinklingen. 
Journalisten vil forbeholde seg retten 
til å grave og kanskje stille kritiske 
spørsmål. Men det er store sjanser  

for at en selektiv henvendelse med  
en god historie til en enkelt journalist, 
bidrar til ønsket vinkling og at det 
bygges opp et tillitsforhold mellom 
kilde og journalist. Det vil kunne 
 komme deg til gode senere.

Sosiale medier
Sosiale medier har fundamentalt 
 endret måten vi kommuniserer på  
og hvordan vi oppsøker og tar til oss 
informasjon og kunnskap – på godt  
og vondt. De tradisjonelle mediene  
har mistet sitt «informasjonsmono-
pol». Dette skaper en rekke muligheter, 
men byr også på utfordringer. 

På Facebook, Twitter, Instagram, 
m.m. beveger du deg i en gråsone 
 mellom offentlig og privat kommuni-
kasjon. Det er ikke alltid like lett å 
skille. De fleste bedrifter og offentlige 
institusjoner har tatt i bruk sosiale 
medier. Samtidig bruker mange enkelt-
personer de samme mediene bare i 
privat sammenheng. 

Det er to grunnleggende forhold du 
bør være klar over ved bruk av sosiale 
medier:

1.  Journalister kan fritt sitere fra 
sosiale medier. All informasjon som 
legges ut på offentlige sider uten 
adgangsbegrensning, kan fritt siteres 
i andre informasjonskanaler. Tenk 
deg derfor godt om før du deler 
 privat informasjon, for eksempel  
på Facebook.

2.  Vær bevisst hvem du er på nett. 
Ikke benytt Legeforeningens/under-
foreningers logo når du opptrer som 
privatperson, og ikke uttal deg på 
vegne av arbeidsgiver. Vær varsom 
med å kommentere arbeidsrelaterte 
saker som privatperson. Media skiller 
ikke nødvendigvis mellom offentlig 
og privat. 

Rådet for legeetikk har i samarbeid med 
Legeforeningen utarbeidet konkrete 
retningslinjer for legers bruk av sosiale 
medier.

Kommunikasjonsseksjonen i Sam-
funnspolitisk avdeling bistår gjerne 
med ytterligere råd og veiledning om 
media og sosiale medier. Vi bistår også 
hvis du ønsker å komme i kontakt med 
media om en sak.  •
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      «Kommunikasjons
seksjonen i Samfunns 
     politisk avdeling bistår 
 gjerne med ytterligere råd 
      og veiledning om media 
       og sosiale medier.  
Vi bistår også hvis  
        du ønsker å komme  
    i kontakt med media  
              om en sak

Foto: ©Lightfield Studios - stock.adobe.com
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Utvalgt produkt- og sikkerhetsinformasjon for VENCLYXTO3 
Sikkerhetsinformasjon
Kontraindikasjoner: Samtidig bruk av sterke CYP3A-hemmere ved oppstart og under  
dosetitreringsfasen. Samtidig bruk av preparater som inneholder johannesurt. 
Tumorlysesyndrom: Det er risiko for tumorlysesyndrom (TLS) hos alle pasienter med KLL,  
ved oppstart og under dosetitreringsfasen. For informasjon om profylakse og monitorering,  
se preparatomtalen.
Nøytropeni: Nøytropeni grad 3 eller 4 er rapportert. Fullstendig blodtelling bør utføres  
gjennom hele behandlingsperioden.
Infeksjoner: Alvorlige infeksjoner, inkl. sepsis med dødelig utfall, er rapportert.  
Nøye overvåking kreves. 
Vanligste bivirkninger (≥ 20 %): Nøytropeni, diaré og øvre luftveisinfeksjoner.

Dosering
Startdosen er 20 mg én gang daglig i 7 dager. Dosen skal økes gradvis i 5 uker opp til daglig 
dose på 400 mg (uke 2: 50 mg/dag, uke 3: 100 mg/dag, uke 4: 200 mg/dag, fra og med uke 5: 
400 mg/dag). For mer informasjon om dosering og kombinasjon med obinutuzumab,  
se pkt. 4.2 i preparatomtalen.

Pris og refusjon
VENCLYXTO forskrives på H-resept. Det er inngått en prisavtale med Sykehusinnkjøp HF  
(LIS anbud 2007 Onkologi), hvor VENCLYXTO er rangert først.  
Pakninger og priser: 10 mg: 14 stk. kr 7612,50; 50 mg: 7 stk. kr 6347,10;  
100 mg: 7 stk. kr 6347,10; 14 stk. kr 12657,90; 112 stk. kr 78747,40. Reseptgruppe C

For utfyllende informasjon om indikasjoner, dosering, kontraindikasjoner, interaksjoner,  
forsiktighetsregler, bivirkninger, pris og refusjon se Felleskatalogen.

Referanser: 1. https://nyemetoder.no/metoder/venetoklaks-venclyxto-indikasjon-v metodevurdering. Lesedato 03.08.2021.  
2. LIS anbefaling for onkologiske og kolonistimulerende legemidler, 01.04 2020-30.09.2021.  
3. VENCLYXTO SPC avsnitt 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 og 4.8, sist oppdatert 21.06.2021. 

1. LINJE1

VENCLYXTO i kombinasjon med et anti-CD20-antistoff innføres til behandling av voksne  
pasienter med tidligere ubehandlet KLL, når det foreligger:
• 17p-delesjon/TP53-mutasjon, og/eller
• 11q-delesjon

2. LINJE2

VENCLYXTO i kombinasjon med rituksimab anbudsvinner i 2. linjebehandling av KLL hos 
pasienter som ikke har brukt signalveishemmer. VENCLYXTO skal brukes hos alle pasienter 
som har fått kjemoterapi i 1. linje, men som er refraktære eller opplever tilbakefall. Unntak av 
medisinske årsaker skal dokumenteres i journal.
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• I kombinasjon med obinutuzumab til behandling av voksne 
med tidligere ubehandlet KLL. 

• I kombinasjon med rituksimab til behandling av KLL hos  
voksne som har fått minst én tidligere behandling. 
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Utvalgt produkt- og sikkerhetsinformasjon for VENCLYXTO3 
Sikkerhetsinformasjon
Kontraindikasjoner: Samtidig bruk av sterke CYP3A-hemmere ved oppstart og under  
dosetitreringsfasen. Samtidig bruk av preparater som inneholder johannesurt. 
Tumorlysesyndrom: Det er risiko for tumorlysesyndrom (TLS) hos alle pasienter med KLL,  
ved oppstart og under dosetitreringsfasen. For informasjon om profylakse og monitorering,  
se preparatomtalen.
Nøytropeni: Nøytropeni grad 3 eller 4 er rapportert. Fullstendig blodtelling bør utføres  
gjennom hele behandlingsperioden.
Infeksjoner: Alvorlige infeksjoner, inkl. sepsis med dødelig utfall, er rapportert.  
Nøye overvåking kreves. 
Vanligste bivirkninger (≥ 20 %): Nøytropeni, diaré og øvre luftveisinfeksjoner.

Dosering
Startdosen er 20 mg én gang daglig i 7 dager. Dosen skal økes gradvis i 5 uker opp til daglig 
dose på 400 mg (uke 2: 50 mg/dag, uke 3: 100 mg/dag, uke 4: 200 mg/dag, fra og med uke 5: 
400 mg/dag). For mer informasjon om dosering og kombinasjon med obinutuzumab,  
se pkt. 4.2 i preparatomtalen.

Pris og refusjon
VENCLYXTO forskrives på H-resept. Det er inngått en prisavtale med Sykehusinnkjøp HF  
(LIS anbud 2007 Onkologi), hvor VENCLYXTO er rangert først.  
Pakninger og priser: 10 mg: 14 stk. kr 7612,50; 50 mg: 7 stk. kr 6347,10;  
100 mg: 7 stk. kr 6347,10; 14 stk. kr 12657,90; 112 stk. kr 78747,40. Reseptgruppe C

For utfyllende informasjon om indikasjoner, dosering, kontraindikasjoner, interaksjoner,  
forsiktighetsregler, bivirkninger, pris og refusjon se Felleskatalogen.

Referanser: 1. https://nyemetoder.no/metoder/venetoklaks-venclyxto-indikasjon-v metodevurdering. Lesedato 03.08.2021.  
2. LIS anbefaling for onkologiske og kolonistimulerende legemidler, 01.04 2020-30.09.2021.  
3. VENCLYXTO SPC avsnitt 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 og 4.8, sist oppdatert 21.06.2021. 

1. LINJE1

VENCLYXTO i kombinasjon med et anti-CD20-antistoff innføres til behandling av voksne  
pasienter med tidligere ubehandlet KLL, når det foreligger:
• 17p-delesjon/TP53-mutasjon, og/eller
• 11q-delesjon

2. LINJE2

VENCLYXTO i kombinasjon med rituksimab anbudsvinner i 2. linjebehandling av KLL hos 
pasienter som ikke har brukt signalveishemmer. VENCLYXTO skal brukes hos alle pasienter 
som har fått kjemoterapi i 1. linje, men som er refraktære eller opplever tilbakefall. Unntak av 
medisinske årsaker skal dokumenteres i journal.
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Juridisk bistand til ledere
Legeforeningen er en forening for alle leger, helt fra medisinstudiet til 
 topplederjobben. Vi vet at tryggheten for å kunne få juridisk råd og bistand 
i krevende saker er viktig for medlemmene. Vår erfaring er at en del ledere 
stiller spørsmål ved hva slags type bistand de kan forvente som 
 medlemmer av foreningen. 

Av Lars Duvaland,  
Avdelingsdirektør, Jus og Arbeidsliv, Dnlf

››
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For Legeforeningen er det et viktig 
mål at leger tar lederposisjoner. I 

prinsipprogrammet som er vedtatt av 
landsstyret for perioden 2019- 2023 
står følgende: 

God ledelse er en forutsetning  
for gode helsetjenester 
Helsetjenesten skal ledes så godt som 
mulig. God ledelse er nødvendig for å 
levere tjenester av høy kvalitet. Den 
pasientnære ledelse må styrkes i både 
primær- og spesialisthelsetjenesten,  
og ledere må gis tilstrekkelig fullmakter. 
Medisinskfaglig kompetanse gir gode 
forutsetninger for å lede i helsetjenesten. 
Legeforeningen har som mål at flere 
leger går inn i ledelse, og at ledere får 
mulighet til å utvikle egen lederkompe-
tanse. Helseledere må ha tilstrekkelig 
administrativ støtte, og tid og rom for  
å utøve ledelse.

Når ledelse er så viktig for foreningen, 
må også medlemstilbudet støtte opp 
under dette. Legeforeningen legger 
derfor til rette for at ledere skal opp-
leve mulighet for å få råd og bistand 
når utfordringer melder seg.

Legeforeningen er mer enn en fag-
forening. Vi er en komplett profesjons-
forening. Vi favner alle sider av lege-
yrket, både fag, lønns- og arbeidsvilkår, 
leger som er ansatt, ledere og nærings-
drivende. Vår ambisjon er å skape mer-
verdi for medlemmene i alle disse 
 dimensjonene. Som fagforening ligger 

det likevel enkelte begrensninger i 
utøvelsen av vår rolle. 

Der det oppstår uenighet eller tvist 
mellom ansatt og leder, er Legeforen-
ingens rolle å ta ansattperspektivet. 
Alle ledere i sykehus er også ansatte. 
Selv toppleder har et ansettelsesfor-
hold – ansatt av styret. Oppstår det ut - 
fordringer i forholdet til overordnede 
kan man få råd og bistand i Legefore-
ningen på lik linje med alle andre 
 medlemmer. I mange tilfeller vil leder 
oppleve det krevende å ta en konflikt 
ut i «åpent lende» ved å la seg bistå av 
advokat. Da kan det være nyttig å ha 
muligheten for en advokat i foreningen 
man løpende kan rådføre seg med, som 
kan lese gjennom brev og korrespon-
danse i fortrolighet. Dette har vi god 
erfaring med, og systemer for å hånd-
tere. Legeforeningens rådgivere har 
taushetsplikt og man kan være trygg på 
konfidensialiteten, noe som er viktig 
når man er i eksponerte lederstillinger. 

Ledere opplever fra tid til annen å bli 
utsatt for urettmessige anklager eller 
varsling. Slike saker er krevende å stå i. 
Legeforeningens jurister foretar alltid 
en selvstendig vurdering av saken når 
den innkommer. Vi forsøker i størst 
mulig grad å koble på tillitsvalgte, som 
vi ofte opplever bidrar til nyansering 
av sakens fakta. I flere saker gis det 
avslag på bistand fordi det ikke anses å 
være tilstrekkelig grunnlag for videre 
oppfølgning. Likevel vil det kunne 
oppstå saker der Legeforeningen bistår 

ansatte eller tillitsvalgte mot en leder, 
og der dette oppleves urimelig. Av og 
til blir vi kontaktet legeledere som er 
forferdet over hva Legeforeningen har 
uttalt om deres ledergjerning. Det er 
viktig å huske på at Legeforeningens 
advokater i slike tilfeller er partsrepre-
sentant. Vår rolle er å fremme syns-
punkter og faktabeskrivelser på vegne 
av den ansatte eller tillitsvalgte om 
hvordan han eller hun opplever saken. 

Samtidig er det viktig for lederens 
trygghet og rettssikkerhet at også hun 
har en mulighet for å søke råd i slike 
saker. I mange tilfeller vil denne støt-
ten gis gjennom arbeidsgiver. Syke-
husene har selv et ansvar for å gi leder-
støtte til medarbeidere som har påtatt 
seg dette ansvaret. I noen saker vil det 
likevel skje at lederen ikke opplever å 
få dette. Kanskje vedkommende kjenner 
sin posisjon truet og ikke ønsker eller 
våger å søke hjelp via arbeidsgiver. 
Dersom Legeforeningen allerede bistår 
på arbeidstakersiden vil foreningens 
jurister være forhindret fra å involvere 
seg på lederens side. Dette vil være 
interessekonflikt i strid med advokat-
etiske forpliktelser. I slike tilfeller er 
det en mulighet å søke rettshjelp fra 
Legeforeningens rettshjelpsordning. 

Rettshjelpsordningen er Legeforen-
ingens system for finansiering av 
 ekstern advokatbistand. Ordningen  
er ment som en «sikkerhetsventil», 
ettersom hovedformen for bistand er 
Legeforeningens egne jurister. Dette 
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illustreres av at rettshjelpsordningen 
håndterer ca. 60-80 saker årlig, mens 
avdeling for jus og arbeidsliv tar drøyt 
6000 saker. Rettshjelpsordningen er 
ingen forsikringsordning, og alle søk-
nader vurderes skjønnsmessig av et 
utvalg, oppnevnt av Sentralstyret.  
Også vedtektene til utvalget og de 
 typer saker ordningen omfatter jobber 
etter er vedtatt av Landsstyret. Retts-
hjelpsutvalget har etter dialog med 
sekretariatet nylig vedtatt en retnings-
linje for sin skjønnsutøvelse i saker der 
ledere søker bistand. I disse retnings-
linjene står det blant annet: 

-  Rettshjelpsutvalget ser det som sin 
oppgave å bidra til at også legeledere 
gis bistand slik at deres rettsikkerhets-
behov kan ivaretas, innenfor vedtekt-
enes rammer. Støtte til ekstern advo-
katbistand i vanskelige situasjoner  
kan avhjelpe at ledere føler seg alene, 
og bidra til at ledere føler seg sett og 
ivaretatt av sin forening. 

-  Rettshjelpsutvalget vil vektlegge disse 
forhold særskilt i den skjønnsmessige 
vurdering som skal foretas i slike saker.  
Behov og omfanget av bistand må 
alltid vurderes konkret. Det er ikke  
alle konflikter hvor bruk av advokater 
er egnet virkemiddel for å få løst 
 konflikter. Advokatbistanden må 
 derfor – også for legeledere - tilpasses 
hva det er mulig å oppnå av resultater. 

-  Rettshjelpsutvalget vil minne om at 
der en legeleder har en tvist med sin 
leder/arbeidsgiver, vil legen kunne få 
bistand fra Legeforeningens advokater/ 
jurister på vanlig måte. 
 

Det som hittil er beskrevet gjelder  
i stor grad konkrete konfliktsaker. 
Husk at Legeforeningens jurister 
 representerer bred kompetanse på  
en rekke områder som angår utøvelsen 
av legeyrket. For ledere vil det kunne 
være av stor verdi å søke råd hos for-
eningens jurister i for eksempel 

 helserettslige spørsmål, spørsmål  
om ytringsfrihet, tilsynssaker eller 
erstatningsansvar. Ofte vil også lege-
ledere ha felles interesse med sine 
medarbeidere i å løfte saker. Ett 
 eksempel på dette er flere saker 
 Legeforeningen har håndtert senere 
tid vedrørende hindringer for vel-
fungerende IKT- systemer, der vi 
 opplever at stivbent tolking av person-
vernregler kommer i konflikt med 
helserettens krav til faglig forsvarlig-
het. Vårt mål er at også legeledere skal 
oppleve tilbudet fra Legeforeningens 
jurister som relevant, kompetent og 
tilgjengelig.   •

Foto: ©
joyfotoliakid - stock.adobe.com
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I Genève-deklarasjonen (en moderni-
sert versjon av den hippokratiske 

legeed) understrekes viktigheten av at 
en lege skal ivareta sin egen helse for å 
kunne sikre god pasientbehandling. 
Etter revisjonen i 2017, sier for første 
gang den moderne legeeden noe om 
legenes plikt til å ta vare på seg selv: 
«Jeg vil ivareta min egen helse, mitt 
velvære og mine evner, for å kunne gi 
omsorg av den høyeste standard.» (1). 
En god og forutsigbar vaktplan i det 
som ellers er en travel arbeidshverdag 
vil ta hensyn til legens helse, velvære 
og evner, og til syvende og sist pasient-
enes helse og sikkerhet.

Det har de siste årene blitt et økt 
fokus på en god balanse mellom jobb 
og fritid, også for leger. Det handler 
primært om at man skal ha tid til å  
ha et liv utenfor jobben som familie, 
venner og ulike fritidssysler man måtte 
foreta seg. Fremtidens leger ser på 
dette som en god måte å ivareta sin 
egen helse på, for at man skal yte det 
beste for pasientene. Vi vil fortsatt 
«være» leger, men ser behovet for å 
prioritere andre ting i hverdagen som 
er viktige for oss, for at vi skal kunne 
prestere best mulig på jobb. 

Vi trenger også de fysiske rammer 
for å gjøre en god jobb. Legeforeningen 
jobber mye med å sette søkelys på at 
sykehus i Norge bygges for små og ikke 
tilrettelegger for en god arbeidshver-
dag. Allerede i planleggingsfasen av 
nye sykehusbygg gjennomføres det 
store budsjettkutt. Dette medfører at 
pasienter må ligge på korridoren, leger 
må stå i kø for å bruke en datamaskin 
til å dokumentere arbeid og det fins 

ikke skjermede steder for å ta de 
 vanskelige, men svært viktige sam-
talene med pasienter og pårørende. 

En stor internasjonal kåring av 
 verdens beste helsevesen plasserte i år 
Norge på toppen (2). Dette er en stor 
bragd, men dette betyr ikke at vi skal la 
være med å satse på helse. Vi trenger 
en spesialisthelsetjeneste som er rustet 
for fremtidens helsevesen, med den 
teknologien, fagmiljøene og kapasiteten 
det krever. Pasientene fortjener å møte 
en faglig oppdatert lege som har tid til 
god pasientbehandling. Dette krever  
at en sykehuslege føler trygghet og 
autonomi i jobben, og har et godt 
 fagmiljø rundt seg som støtte.

For å skape trygge leger, er god ut-
danning og mengdetrening i klinisk 
praksis viktig. Covid-19-pandemien  
har skapt en helt spesiell situasjon  
for studentene. Mangel på praksis og 
klinisk undervisning har vært svært 
belastende, og mange har opplevd å 
miste obligatoriske og viktige kurs 
grunnet pandemien. Studentene er 
bekymret for hvordan dette vil påvirke 
deres yrkesutøvelse og pasientsikker-
heten i helsevesenet når de er ferdig 
utdannet. Det er derfor viktig med en 
satsning på gjennomføring av klinisk 
undervisning for medisinstudenter  
- fremtidens leger – i tiden fremover.

Omtrent 500 norske medisinstudenter 
utdannes i utlandet hvert år (3). Med et 
legebehov estimert til 1300 per år (4), 
utdanner Norge til tross for dette litt i 
overkant av halvparten av de legene vi 
trenger. Det norske helsevesenet er 
altså helt avhengige av legene som er 
utdannet utenfor landet for å dekke 

vårt eget legebehov. Hospitering og 
sommerjobb for utenlandsstudentene 
er den beste muligheten de har til å bli 
kjent med det norske helsevesenet, og 
dessuten ofte et krav ved universitetet 
de studerer. Hospitering for utenlands-
studentene styrker helsevesenet, og gir 
studentene mer presise forventninger 
til og innblikk i den framtidige arbeids-
hverdagen. Dette bør derfor prioriteres 
i større grad, da så stor andel av frem-
tidige leger utdannes i et annet land  
og helsevesen enn der de skal arbeide.

Fremtidige legers bønn til helsevesenet 
og den fremtidige arbeidshverdagen  
er at vi skal ha tid til å prioritere god 
pasientbehandling, tid til å ivareta oss 
selv og tid til en god legehverdag. Vi vil 
også understreke viktigheten av faglig 
utvikling og livslang læring – kanskje 
det mest spennende med faget vårt.  •

Betraktninger fra 
en kommende kollega

Legeprofesjonen er i endring, og mange omtaler tiden vi nå er inne i som et 
 generasjonsskifte for leger. Jeg har flere ganger hørt at kommende og nyut-
dannede leger ikke ønsker å «være» lege, men å jobbe som lege. Stemmer det? 
Og i så fall – hvorfor er det slik? Jeg vil si at denne påstanden er delvis riktig, 
og skal forklare hva fremtidens leger ser på som tid til en god legehverdag.

Av Maja  
Elisabeth Mikkelsen,  
Leder, Norsk medisin-
studentforening (Nmf)

Kilder: 
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policies-post/wma-declara-
tion-of-geneva/, lest 01.11.21

2.  https://www.nrk.no/urix/
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te-helsevesener-1.15606033, 
lest 01.11.21

3.  Grimstad, H. Studieplasser i 
Medisin i Norge [side 40]. 
Kunnskapsdepartementet. 
URL.

4.  Hjelmås, G., Zhiyang, J., 
Kornstad, T., Stølen, N. M. 
Arbeidsmarkedet for helse-
personell fram mot 2035 
(Rapporter 2019/11). Statis-
tisk sentralbyrå. URL.



KORTNYTT:  CARPAL TUNNEL SYNDROM 

KORTNYTT: NYE METODER 

Les den helt nye vurderingen om Carpal tunnel syndrom operasjoner fra Nye metoder:
https://tinyurl.com/mfsh3cxa

I denne utgaven av Overlegen har vi en lang artikkel om Nye metoder. De fleste forbinder 
nok dette organet med godkjenning av nye dyre kreftmedisiner, men som det fremgår  
av artikkelen er ansvarsområdet mye videre, og det blir stadig større.
Tidligere helseminister Bent Høie hadde vært på tur til England. Der hadde han hørt 
om 17 kirurgiske inngrep som var helt unødvendige. De var i hvert fall mer til skade 
enn til gavn.

Hele Midt-Norge har nå fått i oppdrag å vurdere disse operasjonsmetodene  
her i landet, og om man skal bestemme at de skal fases ut.

Les om oppdraget og foreløpige vurderinger her:
https://tinyurl.com/36fbkka7

Les om Høies
liste her:

https://tinyurl.com/jhdtz4ye

Foto: Fransisco M
unzo, Scandichotels.com

VÅRKURSET 2022
avholdes mandag 25. og tirsdag 26. april 2022,

Hotel Norge, Bergen

 Vårkurset er åpent for alle Ofs medlemmer. 
Meld allerede nå fravær til din leder.

Mer informasjon publiseres på Ofs nettside:
Norsk overlegeforening (legeforeningen.no)
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PER ANTON DROTTNING
Spesialitet: 
Indremedisin og kardiologi
Foretak: 
Lovisenberg diakonale sykehus A/S
Kontaktinfo:
per.drottning@lds.no
Telefon 482 63 602

CECILIE LUNDEN GUNDERSEN
Spesialitet: 
Ortopedisk kirurgi 
Foretak: 
Sørlandet sykehus, Arendal
Kontaktinfo:
Cecilie.Lunden.Gundersen@sshf.no
Telefon 95709233

CRISTINA SPADA
Spesialitet:
Revmatologi
Sykehus:
Revmatismesykehuset Lillehammer
Kontaktinfo:
cristina.spada@revmatismesykehuset.no
Telefon 40025923

Presentasjon av  
tillitsvalgte for overlegene

 
Styret i Overlegeforeningen ønsker å presentere de enkelte tillitsvalgte rundt  
om i landet fortløpende. Dette for at dere medlemmer lettere kan vite hvem de er  
og hvordan få kontakt med de.

TONE WIKENE NYSTAD
Spesialitet: 
Revmatologi
Foretak: 
Haukeland universitetssykehus
Helse Bergen
Kontaktinfo:
tone.wikene.nystad@helse-bergen.no
Telefon 55975409 / 95171236

SØREN VINDFELD
Spesialitet: 
Ortopedisk kirurgi
Sykehus:
Haraldsplass Diakonale Sykehus 
Kontaktinfo: 
Soren@vindfeld.com

Foto ved Jørgen B
arth, uib
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Of-styrets fire fokusområder
Med bakgrunn i Prinsipp- og arbeidsprogrammet har det nye styret nå utarbeidet fire  
fokusområder for toårsperioden fra 1. september 2021. Vi vil i løpet av perioden arbeide med 
ulike konkrete prosjekter tilknyttet disse. Gjennom kartlegging og analyse håper vi å kunne  
utforme forslag til konkrete forbedringstiltak. 

Innovasjon (og forskning) er noen av våre  viktigste 
virkemidler for å imøtekomme endringene i 

samfunnet jfr. Perspektivmeldingen. Vi blir flere 
innbyggere, gjennomsnittsalder øker og vi ser en 
enorm teknologisk utvikling. Økte behov og for-

ventninger i befolkningen skal møte knapphet på 
ressurser, spesielt ansatte. Målet må være å fortsatt 

kunne ivareta høy kvalitet og pasientsikkerhet enten 
i form av bedre medisinske resultater, mer effektive 

behandlingsforløp eller mindre økonomisk belastning. 
Det er også viktig å bidra til en bedre arbeidshverdag 

for de ansatte som erfarer høyt arbeidspress. For å få 
dette til er innovasjon en del av løsningen. Innovasjon 

må drives sammen med de ansatte og være forankret 
godt i organisasjonen gjennom både kultur og struktur. 
Forskjellen til forskning er at forskning gir ny kunnskap, 

mens innovasjon skaper ny og bedre praksis. Innova - 
sjon kan være et nytt produkt, en ny tjeneste 

eller en ny arbeidsmåte.

Tillitsvalgte skal bidra til god utvikling av sykehusene. 
Hvordan kan vi bidra til å understøtte særlig de foretaks-
tillitsvalgtes arbeid? Hvordan kan vi etablere nærmere 
kontakt på tvers av sykehusene mellom FTV-gruppene? 
Hvordan kan koplingen mellom sentralforeningen  
og sentrale tillitsvalgte/konserntillitsvalgte styrkes? 
Hva er hensiktsmessige kommunikasjonsformer  
og gode rutiner for samarbeid? Hvordan hjelpe de 
ansattvalgte styremedlemmene? Hvordan sikre 
god rekruttering til lokale tillitsvalgts posisjoner, 
bør finansieringen av aktiviteten til tillitsvalgte 
ligge hos Of?

LEDELSE

INNOVASJON

SYKEHUSBYGG

I en travel arbeidshverdag med hovedfokus  
på budsjettoverskudd og antall pasienter per 
behandler er overlegenes videre- og etterut-
danning i økende grad under press. 

Både arbeidsgiver og spesialistene må ansvarlig-
gjøres for å sikre høy faglig kvalitet gjennom 
 kontinuerlig kompetanseutvikling. Det må settes  
av tilstrekkelig med tid i arbeidsplan både for  
daglig faglig arbeid og for kurs og kvalitetsarbeid, 
innovasjon, forskning og veiledning. 

Overlegeforeningen foreslår at den enkelte 
 spesialisten utarbeider en personlig kompe-
tanseplan som kan brukes som et verktøy for å 
synliggjøre og planlegge behov for vedlike-
hold og videreutvikling av kompetanse  
og dokumentere en tidslinje for videre-  
og etterutdanning.

VIDERE- OG ETTERUTDANNING 
FOR SPESIALISTER

STYRKE TILLITSVALGTARBEIDET

01

02

03

04

Av Styret i Overlegeforeningen››

Evalueringen av Sykehuset Østfold har 
avdekket alvorlige mangler i dimensjoner-

ingen og gjennomføringen av nybygg i syke-
husene våre. Hvis større deler av bygnings-

massen skal erstattes havner vi i et dobbelt uføre; 
de nye byggene blir for små, men vi har likevel ikke 
råd til å betale for dem. Resultatet er nybygg som er 
uegnede allerede ved åpning, og svekket økonomi 
som framtvinger et dårligere tilbud til pasientene. 
Foretaksmodellen plasserer kontrollfunksjonen og 
ansvaret på styrene i de regionale helseforetakene, 
men de har begrenset innsikt i situasjonen, og lar 
seg villig lede av administrasjonens fremlegg.  
Vi kan ikke videreføre dagens regime for bygge-
prosjekter i sykehusene, og Overlegeforeningen 
vil fortsette å avdekke resultatene av denne 
feilslåtte politikken. 



INDIKASJONER:
• Kutan plateepitelkarsinom (CSCC): som monoterapi til behandling av voksne 

pasienter med metastatisk eller lokalavansert kutant plateepitelkarsinom (mCSCC 
eller laCSCC) som ikke er egnet for kurativ kirurgi eller kurativ strålebehandling

Refusjon CSCC: Libtayo finansieres av sykehus (H-resept) og er innført av 
Beslutningsforum.

• Basalcellekarsinom (BCC): som monoterapi til behandling av voksne pasienter 
med lokalt frems kredet eller metastatisk basecelle karsinom (laBCC eller mBCC) 
som har gått videre med eller er intolerante overfor en «hedgehoghemmer» (HHI) 

• Ikke småcellet lungekreft (NSCLC): som monoterapi til førstelinjebehandling av 
voksne pasienter med ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) som uttrykker PD-L1 (i 
≥50 % tumorceller), uten EGFR-, ALK- eller ROSI-avvik, som har: lokalt fremskredet 
NSCLC som ikke er kandidater for definitiv kjemostråling, eller metastatisk NSCLC.
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For fullstendig informasjon, les Libtayo preparatomtale. 

sanofi-aventis Norge AS · Prof. Kohts vei 5-17 · 1325 Lysaker

 Libtayo «Regeneron»

Antineoplastisk middel, monoklonalt antistoff.      ATC-nr.: L01X C33

KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 350 mg/7 ml: Hvert hetteglass inneh.: Cemiplimab 350 mg, L-histidin, L-histidinhydrokloridmonohydrat, sukrose, L-prolin, 
polysorbat 80, vann til injeksjonsvæsker. Dosering og administrasjonsmåte: Behandlingen må startes opp og overvåkes av leger med erfaring innen kreftbehandling. Dosering: 
Anbefalt dose er 350 mg cemiplimab hver 3. uke (Q3W), administrert som en intravenøs infusjon over 30 minutter. Behandlingen kan fortsette frem til sykdomsprogresjon eller 
uakseptabel toksisitet inntreffer. Dosejusteringer Ingen dosereduksjoner er anbefalt. Det kan være nødvendig å avbryte eller seponere dosering basert på individuell sikkerhet og 
toleranse. For anbefalte justeringer, se preparatomtalen. Administrasjonsmåte: Cemiplimab er til intravenøs bruk. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet overfor virkestoffet eller 
overfor noen av hjelpestoffene. Advarsler og forsiktighetsregler:. Alvorlige og fatale immunrelaterte bivirkninger som kan involvere alle organsystemer er sett. De fleste oppstår 
under behandlingen, men kan også oppstå etter avsluttet behandling. Kan påvirke mer enn ett kroppssystem samtidig, som f.eks. myositt og myokarditt eller myasthenia gravis. 
Overvåk pasientene for tegn og symptomer på immunrelaterte bivirkninger. Immunrelaterte bivirkninger bør håndteres i tråd med anbefalte justeringer av cemiplimab-behand-
lingen, hormontilførsel (hvis klinisk indisert) og kortikosteroider. Ved mistanke om immunrelaterte bivirkninger bør pasienten undersøkes for å bekrefte dette og for å ekskludere 
andre mulige årsaker, inkludert infeksjon. Cemiplimab-behandlingen bør avsluttes midlertidig eller seponeres permanent avhengig av alvorlighetsgraden av bivirkningen. Bivirk-
ninger: Svært vanlige (≥1/10): Gastrointestinale: Diaré, forstoppelse og kvalme. Infeksjoner og Infeksiøse: Øvre luftveisinfeksjon. Blod og lymfe: Anemi. Stoffskifte/ernæring: 
Redusert matlyst. Luftveier: Hoste. Hud: Utslett og pruritus. Muskel-skjelettsystemet: Muskel og skjelett-smerter. Generelle: Fatigue. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Endokrine: 
Hypertyreose, hypotyreose. Gastrointestinale: Smerte i abdomen, oppkast, stomatitt og kolitt. Immunsystemet: Infusjonsrelatert reaksjon. Lever/galle: Hepatitt. Luftveier: Dyspné, 
pneumonitt. Muskel-skjelettsystemet: Artritt. Nyre/urinveier: Nefritt. Infeksiøse: Urinveisinfeksjon. Nevrologiske: Hodepine og perifer nevropati. Karsykdommer: Hypertensjon. 
Refusjon CSCC: Libtayo finansieres av sykehus (H-resept) og er besluttet innført av Beslutningsforum. 

Refusjon BCC og NSCLC: Libtayo finansieres ikke av sykehus (H-resept). Beslutning fra Beslutningsforum avventes. Pakninger og priser: 7 ml (hettegl.) kr 68112,50. Sist endret: 
09.2021. Basert på SPC godkjent av SLV/EMA: Juni 2021. 
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LIBTAYO er indisert ved avansert 
CSCC, BCC og NSCLC
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Kort om din bakgrunn og tidligere 
foreningserfaringer. 
Jeg studerte medisin ved Uppsala Uni-
versitet 1994-2000. 90-tallet var preget 
av store nedskjæringer i svensk helse-
vesen som gikk utover unge legers 
fremtidstro og mulighet å få turnustje-
neste innen rimelig tid. Jeg valgte der-
for å flytte til nabolandet i vest der det 
var ledige turnusplasser. Vi trivdes så 
godt i Norge at vi har blitt værende. 
Jeg prøvde meg en periode som fastle-
ge før jeg fant ut at jeg det er på syke-
hus jeg hører hjemme og at fødsels-
hjelp og gynekologi er faget mitt. Har 
vært overlege på kvinneklinikken på 
Nordlandssykehuset i Bodø siden 2014.

Jeg var plasstillitsvalgt et par om-
ganger i spesialiseringsperioden. Etter 
at jeg ble overlege hadde jeg ikke hatt 
noen tillitsverv frem til en dag i mai et 
år da vi plutselig fikk en helt ny ar-
beidsplan for den kommende somme-
ren tredd ned over hodet. Dette skapte 
stor frustrasjon og plutselig var jeg 
blitt tillitsvalgt på ny. Kort tid deretter 
ble jeg foretakstillitsvalgt og sen har 
det bare ballet på seg. Jeg sitter også i 

styret for Nordland legeforening.
Hva er din motivasjon for å ta på deg 
en periode i OF styret?
Leger er veldig flinke til å prioritere 
sine pasienter. Men jeg tenker at vi 
også trenger leger som prioriterer å 
sette seg inn i lover og avtaler og deltar 
i møter. Der har dere meg. Jeg er glad 
for at det i styret finnes representanter 
både fra universitetssykehus og lokal-
sykehus og fra alle landsdeler. Her vil 

jeg som klinisk aktiv overlege fra et 
middels stort sykehus utenfor storbyene 
gjerne bidra. Som styremedlem i Over-
legeforeningen får jeg jobbe for og med 
alle overleger i Norge og det gleder jeg 
meg til.

Har du et særlig område du ønsker å 
jobbe med i din periode?
Sykehusbygg. Vi må slutte å bygge for 
små sykehus. Det kan se ut som det å 
bygge et lite sykehus blir billigere. Men 
når det blir et sykehus der det ikke er 
plass til vare seg pasienter eller perso-
nale går det ut over pasientsikkerhet, 
pasientbehandling og arbeidsmiljø. 
Dette leder til at man stadig må gjøre 
utbedringer som koster mere og blir 
dårligere enn hvis man hadde gjort det 
skikkelig fra starten. Dette handler 
både om sykehusbygg og finansierings-
modell.

Velg ETT tema du tror kommer til å bli 
sentralt i den kommende perioden?
Hvordan klarer vi å stå i en langvarig 
pandemi?  •

Presentasjon av OF styret 2021-2023
Frida Andræ, Nordlandssykehuset, Bodø, nytt styremedlem i Norsk overlegeforening

www.facebook.com/
Norsk overlegeforening

HER FINNER DU OSS:

@overlegeforeningen



Du har nå sittet i forrige 
periode i Overlegeforening-
ens styre - hva har vist seg  
å bli den viktigste saken i 
disse to årene - om en kan-
skje ser bort fra Pandemien?
Den viktigste saken det i 
forrige periode var å sørge 
for at medlemmene våre 
fikk en så trygg arbeids - 
h verdag som mulig. Det 
innebar bl.a. å sikre at de 
hadde arbeidsforhold som 

ivaretok helse, miljø og 
 sikkerhet (sørge for lovlige 
arbeids planer, nok og riktig 
beskyttelsesutstyr, medvirk- 
ning etc.). Det er vanskelig å 
komme unna pandemien, da 
den virkelig fikk vist frem 
kjente utfordringer i helse-
tjenesten. Manglende inten-
sivkapasitet, mangel på 
kompetanse, bygg som ikke 
var planlagt for en pandemi 
og et beredskapslager som 
antakelig hadde kritisk 
 mangel på beskyttelsesutstyr. 
Beredskap handler om å 
være forberedt til innsats 
når det oppstår kritiske 
situasjoner. Det var vi ikke,  
i alle fall ikke godt nok. 

Utover dette mener jeg at 
var viktig å ha jevnlig og aktiv 
dialog med tillitsvalgte og 
landsrådet med å støtte dem 
i deres arbeid ut i sykehusene, 
samt formidle tilstanden 
videre til myndigheter og 
politikere. De tillitsvalgte 
har gjort en formidabel 

innsats under pandemien og 
jeg håper alle medlemmer 
husker på å berømme dem. 

Hva tenker du er de viktigste 
sakene for Of i den neste 
2-årsperioden?
Det er i alle fall viktig å lære 
av pandemien og sørge for at 
vi utdanner nok helseperso-
nell, vedlikeholder kompe-
tanse, har gode og store nok 
sykehusbygg, styrker psykisk 
helsevern og at vi evner å 
være en lærende organisasjon. 

I de siste to årene har det 
vært lite tid og mulighet for 
kurs og konferanser og mange 
forskningsprosjekter har 
blitt satt på vent. Faglig 
oppdatering er nødvendig 
for å holde seg ajour, mens 
faglig utvikling, forskning og 
innovasjon er viktig for å 
forbedre helsetjenesten. Jeg 
mener at vi må arbeide for at 
det settes av tid og ressurser 
(inkludert økonomi) til dette 
i større grad. 

I neste toårsperiode 
 ønsker jeg også at vi får ta 
del i arbeidet med digitali-
sering i helsetjenesten. Helse - 
data «det nye gullet» som 
store data, kunstig intelligens 
og presisjonsmedisin er og 
vil bli en viktig del av vår 
arbeidshverdag fremover.  
I tillegg vil innføring av 
Helseplattformen påvirke 
måten vi jobber på. Digitali-
seringen er omfattende og 
går raskt og vi må ta del i 
dette arbeidet både som 
ansatte og ledere. 

Til slutt ønsker jeg å 
 fremme FNs bærekraftsmål 
og behovet for internasjonalt 
samarbeid. Pandemien er et 
sikkert bevis på det. Vi må 
sammen finne løsninger på 
felles problemer i helsetjen-
esten. Jeg håper at vi som 
overleger kan bidra med  
vår kompetanse til å delta  
i internasjonale fora og at 
arbeidsgivere legger til  
rette for det.  •

Norsk overlegeforening 
– styrets medlemmer: 

Du har nå sittet i forrige 
periode i Overlegeforening-
ens styre - hva har vist seg 
å bli den viktigste saken i 
disse to årene - om en kan-
skje ser bort fra Pandemien?
Det er naturligvis vanskelig 
å kommentere de siste to 
årene uten å skulle ta med 
en pandemi som har preget 
livene våre i så stor grad. 
Den har preget oss båt pro-
fesjonelt og privat, og den 
førte til at disse to aspektene 
ble flettet litt sammen. Uan-
sett hva man trekker frem så 
er det i lys av pandemien. Det 
forrige periode viste oss var 

hvor sårbare helsevesenet vårt 
er, og hvor bra det kan være. 
Vi hadde flaks, blandet med 
litt dyktighet, men var nære 
på å få kjenne på den odent-
lige pandemien her hjemme 
også. Den viste oss hvor sår - 
bare vi kan være når vi bygger 
for små sykehus og unnlater 
å ta beredskap på alvor.

Hva tenker du er de viktigste 
sakene for Of i den neste 
2-årsperioden?
Det er ingen tvil om at den 
jobben overlegeforeningen 
har gjort for å få politikere 
til å snakke om størrelse på 

sykehus må videreføres, 
kanskje vi kan få til noe 
viktig den neste styreperio-
den. Dette trykket må vi 
holde opp og styrke. Imid-
lertid er det en annen sak 
som er viktig for meg og det 
er å styrke kompetansen til 
våre kollegaer, som lenge før 
pandemien har manglet til- 
strekkelig tid til faglig påfyll. 
Pandemien har forsterket 
dette etterslepet ytterligere. 
Det er på tide med en ord-
entlig satsing slik at leger får 
dra på kurs og konferanser, 
ta sertifiseringer og kunne 
forske i en travel hverdag. 

Utdanningspermisjoner må 
avvikles og ikke utsettes. 
Det blir en spennende 2-års-
periode.  •

LINDY JAROSCH-VON 
SCHWEDER

STÅLE CLEMENTSEN
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Du har nå sittet i forrige 
periode i Overlegeforening-
ens styre - hva har vist seg  
å bli den viktigste saken i 
disse to årene - om en kan-
skje ser bort fra Pandemien?
Det er unngåelig å ikke nevne 
pandemien som rammet oss 
alle, som en stor og gjennom - 
gående sak på alle styremøt-
ene. Pandemien og utfordr-
ingene som fulgte tok opp 
mye av fokuset på styremøt-
ene fra mars -20 og resten av 
styreperioden. Det viktigste 
arbeidet bestod av å med-
virke til at retningsgivende 
smittevern ble ivaretatt på 
sykehusene for overlegene 
som behandlet koronapasi-
enter. Når korona vaksinene 
kom på markedet var det 
viktig å være med på å frem-
me Of´s syn med prioritert 
vaksinering for leger på 
sykehus. 

Utenom pandemien vur-
derer jeg at sykehusbygg og 
underdimensjonerte syke-
hus er den aller viktigste 

saken Of-styret jobbet med. 
Det ble etterhvert mange 
sykehus hvor Of medlem-
mene og tillitsvalgte rappor-
terte inn om arealknapphet i 
forholdet til behovet hos 
både pasienter og ansatte. 
Det som går igjen i tilbake-
meldingene er korridor-
pasienter, mangel på kontor-
plasser, utfordringer med å 
overholde taushetsplikt og 
arbeidsro i åpne kontorland-
skap og for få vaktrom til 
vakthavende leger. Tilslutt 
må og nevnes for få luft-
smitte isolat - som man fikk 
se behovet av under den 
pågående pandemien. 
Of-styret jobbet med denne 
saken ved å invitere Of 
 medlemmer, sykehusbygg  
og sentrale helsemyndig-
heter til diskusjoner i ulike 
sammenhenger. På den må-
ten bidro Of-styret til å få 
underdimensjonerte syke-
hus på dagsorden. Vi hadde 
en driftig og samlende Of 
leder i Anne-Karin Rime 

som stod i front i begge disse 
store sakene. Tilslutt ønsker 
jeg å nevne at Of-styret jobbet 
med å kartlegge overlegers 
arbeids- og lønnsstruktur i 
sykehusene. Dette er et 
arbeid som er pågående og 
skal være med på å danne 
grunnlag for Of´s fremtidige 
lønnspolitikk. 

Hva tenker du er de viktigste 
sakene for Of i den neste 
2-årsperioden?
Jeg tror sykehusbygg og 
utfordringene som følger  
av denne saken vil være en 
langsgående sak i kommende 
styreperiode også. Dette er 
en sak som krever at Of- 
styret møter Of medlemmene 
for diskusjoner og dialoger 
og planlegging av hvordan 
Of styret best mulig skal 
kunne møte - og påvirke - 
sentrale helsepolitikere og 
sykehusbygg. Her tror jeg  
og på et godt samarbeid med 
moderforeningen – Den 
norske legeforening – for å 

sammen kunne oppnå gode 
dialoger med myndighetene. 
Arbeidet med overlegers 
arbeids- og lønnsstruktur vil 
fortsette og er en viktig sak. 
Det er også etterutdanning 
for overleger. Tilslutt vil 
utfordringer knyttet til 
 pandemien fortsatt følge oss 
både på jobb, i samfunnet og 
som tema på styremøtene.  •

Du har nå sittet i forrige 
periode i Overlegeforenin-
gens styre - hva har vist seg 
å bli den viktigste saken i 
disse to årene - om en kan-
skje ser bort fra Pandemien?

Den viktigste saken i denne 
spesielle og til tider held-
igital styreperiode har  
vært prosesser med om-
struktur ering og nybygg av 
sykehus. Vi har over lang  
tid påpekt at det bygges  
for trangt og ikke hensikts-
messig for gode pasient-
forløp og arbeidsforhold. 
Coronapandemien har 
 understreket at tiden med 
åpne kontorlandskap og  
for høy utnyttelsesgrad av 
areal er forbi. I rapport fra 
Kaupang Agenda i forbind-
else med bygging av nye 
sykehus på Kalnes har  
vi vist hvordan en dårlig 
prosess fører til et dårlig 
resultat.

Jeg er bekymret for at 
sykehusenes eier ikke tar 
tilbakemeldinger etter tidlig- 
ere prosesser alvorlig nok  
og ser at det – igjen – bygges 
for smått landet rundt. Vimå 
følge nøye med og peke på 
potensielle feilsteg i planlegg - 
ings og byggeprosessen, 
sammen med de lokale 
 tillitsvalgte. 

Hva tenker du er de  
viktigste sakene for Of  
i den neste 2-årsperioden?
En annen viktig sak er 
 e-helse med Helseplatt-
formen. Store prosjekter  
får store konsekvenser  
både for pasienter og ansatte 
og som prosessen i Akson 

har vist kan det går riktig 
galt.

Vi kommer også til å foku-
sere på legeledelse som er 
grunnlag for gode prosesser, 
og mer systematisert etter-
utdanning for overleger som 
er både en rettighet og en 
plikt.

Og til slutt: jeg ser på meg 
fremdeles som representant 
for «distriktssykehusene» i 
Of-styret. Norge trenger et 
desentralt sykehustilbud 
med kort avstand til pasient-
ene, all e-helse til tross! •

SOLVEIG NERGÅRD

MATHIS HEIBERT



Du har nå sittet i forrige 
periode i Overlegeforening-
ens styre - hva har vist seg 
å bli den viktigste saken i 
disse to årene - om en kan-
skje ser bort fra Pandemien?
I årene  2013-2017 dreide 
mye seg om Spekters ulike 
framstøt, små versus store 
sykehus, Nasjonal helse og 
sykehusplan og foretaks-
modell. Etter at mye av dette 
ble avklart har vi vært gjen-
nom noen år hvor vi har 
kunnet jobbe roligere. Vi har 
fått til en bedre organisering 
og integrering av ordningen 
med konserntillitsvalgte. 
Ellers har det meste dreid 
seg om arbeidsvilkår for syke - 
huslegene. Da pandemien 
slo inn ble det meste satt på 

vent eller bremset. Våren 
2021 gjennomførte vi en 
større undersøkelse av syke-
huslegers opplevelser. 
Funn ene bekrefter at leger 
opplever høy arbeidsbelast-
ning og at mange ser seg om 
etter andre jobber. Ikke 
ulikt fastlegene, selv om 
årsakene vel ikke er direkte 
overlappende. I sykehus er 
vel deler av forklaringen 
økte oppgaver både i volum 
og bredde, organiseringen 
av virksomheten med HR 
etc., manglende tilrette-
legging, trange lokaler og 
sikkert mye annet. Vi har 
særlig rettet oppmerksom-
heten mot sykehusbygg,  
og vi kan håpe å se noen 
resultater av dette arbeidet 

fremover. I Hurdalsplatt-
formen var sykehusstørrelse 
særskilt nevnt. 

Hva tenker du er de viktigste 
sakene for Of i den neste 
2-årsperioden?
Framover ser jeg for meg  
at det blir å jobbe med mye 
av det samme. Kanskje bør 
vi rette en særskilt innsats 
mot organiseringen innen 
psykisk helse. Der har ut-
viklingen gått raskt i feil 
retning, mange slutter og 
mange stillinger blir stående 
ubesatt. Vi burde nok også 
se på prinsippene for virk-
somhetsstyring i syke-
husene. Jeg tror mange av 
våre problemer har sam-
menheng med styringssys-

temet. Men dette er en 
 materie som ikke er så enkel 
å gripe.  •

CHRISTIAN GRIMSGAARD

Du har nå sittet i forrige 
periode i Overlegeforening-
ens styre - hva har vist seg 
å bli den viktigste saken i 
disse to årene - om en kan-
skje ser bort fra Pandemien?
For min del har forrige styre - 
periode handlet mye om 
gjennomgang av forening-
ens vedtekter. Da saken kom 

opp tenkte vi i starten at det 
var mulig å se på noen få 
deler av vedtektene og valg-
ordningen, men innså raskt 
at dersom noe skulle gjøres 
så burde man se på alt i en 
helhet. Det har blitt litt som 
en liten oppgradering i huset 
som ble til en totalrenovering. 
Vi jobbet i starten med en 
liten arbeidsgruppe i styret 
og sekretariatet, og vi har 
lagt fram våre tanker til 
landsrådet ved alle lands-
rådsmøter som har vært de 
siste 2 årene, og fått tilslut-
ning til å se på både ved-
tekter og valginstruks i 
foreningen. Ønsket var 
 initialt å ha nye vedtekter  
og valginstruks til valget 
som ble gjennomført i år, 
men det viste seg at ikke var 
mulig å få til. Foreningens 
vedtekter og valginstruks 
fungerer godt slik det er i 

dag, selv om vi ønsker en 
forbedring. Landsrådet har 
derfor gitt sin tilslutning til 
at det har blitt satt ned både 
en arbeidsgruppe og en 
referansegruppe som har 
jobbet det siste året med 
saken. Når man skal gjøre  
så store endringer vil det ta 
lang tid. Endringene må ha 
forankring i landsrådet, og 
diskusjonene og veivalgene 
må tas før endelig forslag 
legges fram til votering i 
Landsrådet.

Hva tenker du er de viktigste 
sakene for Of i den neste 
2-årsperioden?
Arbeidet med vedtektene 
fortsetter i denne styre-
perioden, og målsetningen 
er at nye vedtekter og valg-
instruks kan vedtas slik at 
disse brukes neste gang 
foreningen skal gjennom-

føre valg, altså i våren 2023.
Av andre saker som jeg 

mener er viktig for Of i denne 
styreperioden er en fortsatt 
satsing på de tillitsvalgte og 
en bedre ivaretakelse på 
våre ansattvalgte styremed-
lemmer i helseforetakene. 
Dette er noe vi må jobbe 
sammen med hovedforen-
ingen med. Vi må også fort-
sette vårt fokus på sykehus-
bygging, Sykehusbyggene er 
en viktig ramme rundt hvor-
dan vår arbeidshverdag og 
vårt arbeidsmiljø har 
 potensiale til å bli. •

MARIE SKONTORP
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UTVALGT SIKERHETSINFORMASJON 
Indikasjoner: Behandling av postmenopausal osteoporose hos voksne. Reduserer risikoen for virvel- og hoftefrakturer.
Bivirkninger: Svært vanlige: Muskel-skjelettsmerter (ben, muskel eller ledd), noen ganger sterke. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Abdominal 
distensjon*, abdominal smerte*, diaré*, dysfagi*, dyspepsi*, flatulens*, forstoppelse*, sure oppstøt*, øsofagusulcer*, asteni, perifert ødem, 
alopesi, kløe, muskel-skjelettsmerter (ben, muskel eller ledd) noen ganger sterke, hevelse i ledd, hodepine, svimmelhet, vertigo. Se Felles-
katologen for mindre vanlige, sjeldne og svært sjeldne bivirkninger.
*Gastrointestinale bivirkninger ble identifisert med tablettformen, og gjelder ikke nødvendigvis for brusetabletter, som tas som en bufret per-
oral oppløsning.
Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene. Abnormiteter i spiserøret og andre faktorer som kan forsinke øsofagealtømming, 
f.eks striktur eller akalasi. Manglende evne til å stå eller sitte oppreist i minst 1/2 time. Hypokalsemi.
Forsiktighetsregler: Gastrointestinale: Preparatet kan gi lokal irritasjon og sår i slimhinnen i øvre mage-tarmkanal. Det er svært viktig at 
pasienten både får og forstår alle doseringsanvisninger, samt at de informeres om at øsofageale problemer kan oppstå dersom anvisningene 
ikke følges. Se Felleskatalogen. Osteonekrose i kjeven: økt risiko ved f. eks røyking, tidligere tannsykdom, dårlig munnhygiene, periodontal 
tannsykdom, innvasive tannprosedyrer og mere. Se Felleskatalogen. Osteonekrose i ytre øregang: Se Felleskatalogen. Muskel-skjelett: Se 
Felleskatalogen. Atypiske frakturer: se Felleskatalogen. Ben-/mineralmetabolisme: Se Felleskatalogen. 
Interaksjoner: For informasjon om relevante interaksjoner, bruk interaksjonsanalyse. Samtidig inntak av mat og drikke (inkl. mineralvann 
med/uten kullsyre, kaffe, te, juice og melk), kalsiumtilskudd, antacida og enkelte andre legemidler vil sannsynligvis hemme absorpsjonen 
av alendronat. 
Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet. Skal kun tas ut av remsen rett før administrering.
Pakninger og priser: Maksimalpris AUP kr 250,80 4 stk. (remser).  
Refusjon: Vilkår: (246) Refusjon ytes kun til pasienter som ikke kan behandles med bisfosfonat tabletter grunnet gastrointestinale plager. 
Reseptgruppe c.

Pharmaprim AB | info@pharmaprim.com | www.pharmaprim.com

Ønsker du mer informasjon om Binosto? Interessert i å avtale et virtuelt informasjonsmøte?  
Send en e-postmelding til info@pharmaprim.com

OVERLEGEN 4-202176

KORTNYTT:  NY FORMAND KORTNYTT: 
 TYSKE LEGER UTSATT 
FOR AGGRESJON Formand for Overlægeforeningen, Lisbeth Lintz, er netop valgt som 

ny formand for Akademikerne fra 1. januar 2022. Det betyder, at 
Overlægeforeningens nuværende næstformand Susanne Wammen 
træder til som ny formand. På repræsentantskabsmødet til maj vil 
der være valg til formandsposten i Overlægeforeningen.

Margunder Bund, en av de tyske lege-
foreningene melder om at leger utsettes  
for trusler og fiendlige handlinger under 
pandemien. Aftenposten refererer fra  
Frankfurter Allgemeine, som har intervjuet 
lederen i foreningen, Susanne Johna.  
Tysklands kriminalpoliti anser vaksine-
motstandere og koronafornektere å være 
risikogrupper når det gjelder mulige angrep 
på vaksinesentre og legekpontorer. Det er 
en reell risiko for å bli utsatt for verbal ut-
skjelling, men i verste fall kriminelle angrep.
 
Link til kortnytt:
https://tinyurl.com/ywp9vxez

Lisbeth Lintz er 
efter fire år som 
formand for Over
lægeforeningen 

valgt som ny for
mand for Akademik

erne (AC). Hun tiltræder 
1. januar 2022, hvor hun afløser 
Lars Qvistgaard, hvis funktions
tid udløber.

Når Lisbeth Lintz 
forlader posten 
som formand i 
Overlægeforen
ingen 1. januar 
2022, konstitueres 
næstformand Susanne Wammen 
som formand frem til repræsent
antskabsmødet i maj, hvor der  
vil blive afholdt ordinært for
mandsvalg:



• En bufret brusetablett alendronat med høy pH  
 og syrenøytraliserende evne1,2)

• Lavere forekomst av gastrointestinale bivirkninger  
 enn med vanlige tabletter alendronat3,4)

• Bedre behandlingsetterlevelse enn med vanlige   
 tabletter alendronat3,5)

• Samme frakturprevensjon som med Fosamax   
 (alendronat)1) 

Referanser: 1) Godkjent preparatomtale Binosto 2021 2) Hodges et al. Modulation of gastric pH by a buffered soluble effervescent formu-lation: A pos-
sible means of improving gastric tolerability of alendronate. Int J Pharm 2012 Aug 1;432(1-2):57-62. 3) Giusti A et al. A novel effervescent formulation of 
oral weekly alendronate (70 mg) improves persistence compared to alendronate tablets in post-menopausal women with osteoporosis. Aging Clin Exp 
Res 2021 Sep;33(9):2529-2537. 4) Minisola S et al. A Prospective Open-Label Observational Stu-dy of a Buffered Soluble 70 mg Alendronate Efferve-
scent Tablet on Upper Gastrointestinal Safety and Medication Errors: The GastroPASS Study. JBMR Plus 2021; https//doi.org./10.1002/jbm4.105104) . 
5) Gonnelli S et al: Retrospective evaluation of persistence in osteoporo-sis therapy with oral bisphosphonates in Italy: the TOBI study. Aging Clinical and 
Experimental Research. Published online April 27 2019.  https://doi.org/10.1007/s40520-019--01205-7 6) https://legemiddelverket.no/nyheter/binosto-
pa-bla-resept 11 oktober 2019.

Løsningen ved behandling av  
postmenopausal osteoporose

På blå
resept*

BRUSETABLETTER 70 mg: Hver brusetablett inneh.: Alendronsyre (som natriumtrihydrat) 70 mg, sukralose, acesulfamkalium, hjelpestoffer. Jordbærs-
mak. Etter oppløsning i vanlig vann: pH 4,8-5,4 (bufret oppløsning)
Dosering Voksne, inkl. eldre: Anbefalt dose er 70 mg 1 gang pr. uke, Administrering: For å oppnå tilfredsstillende absorpsjon av alendronat skal bru-
setabletten tas minst 30 minutter før første måltid, drikke eller andre legemidler, sammen med kun vanlig vann. Brusetabletten skal kun tas om morgenen 
etter at man har stått opp. Brusetabletten skal løses opp i et 1/2 glass vanlig vann (ikke <120 ml). Deretter drikkes minst 30 ml (1/6 glass) vanlig vann. 
Pasienten skal ikke legge seg ned før minst 30 minutter etter at oppløsningen er drukket og før etter første måltid på dagen. Kan gis til pasienter som 
ikke kan eller vil svelge tabletter.
Egenskaper: Binosto 70 mg brusetablett gitt som en bufret oppløning, ble utviklet for å oppnå fullstendig oppløsning av alendronat i en drikkbar 
oppløsning med høy pH og syrenøytraliserende evne. Dette for å begrense kontakt mellom alendronatpartikler og slimhinnen og hindre forekomst av 
sterk magesyre i magesekken, noe som minsker skaderisikoen ved øsofageal refluks og dermed øker toleransen.

SE NESTE SIDE FOR MER INFORMASJON!

Pharmaprim AB | info@pharmaprim.com | www.pharmaprim.com

*Refusjon ytes kun til pasienter som ikke kan behandles med bisfosfonat tabletter grunnet gastrointestinale plager6).
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Et velfungerende immunforsvar er nødvendig for et 
godt og langt liv. Immunforsvaret er overalt i kroppen. 
Det består både av immunsystemet med sine spesiali-
serte celler og andre organer som nervesystemet, mus-
kler og hud som hovedsakelig har andre funksjoner, 
men som likevel spiller en viktig rolle i vårt forsvar mot 
virus og bakterier. Er mere alltid bedre? Immunforsva-
ret virker ikke bare mot ytre fiender. Et altfor sterkt 
immunforsvar angriper også friske celler og kan da 
forårsake autoimmune sykdommer. Hvis det er for svakt 
klarer det ikke å eliminere syke celler i tide og kreft kan 
lettere utvikles. Det beste er å ha et passe effektivt im-
munforsvar slik at man holder seg frisk nok, som også er 
bokens tittel.

Anne Spurkland er professor i medisin og forsker 
innenfor autoimmune sykdommer og molekylær im-
munologi. Her har hun skrevet en populærvitenskapelig 
bok der hun går igjennom de forskjellige delene av im-
munforsvaret som bla inkluderer spiseceller og thymus. 
Man får også lære om andre faktorer som påvirker som 
kjønn, alder og søvn. Videre gis en innføring i vaksine-
nes historie og hvordan forskjellige vaksiner fungerer. 
Covid-19-pandemien står det med uthevet tekst øverst 
på baksiden. Boken inneholder riktignok en del infor-
masjon om covid-19, men i all hovedsak er det en bok 
om immunologi med litt innflettet informasjon om co-
vid-19 der det passer.

Boken er lettlest og det brukes norske og uttrykk. Det 
finns en egen oppslagsdel på slutten med immunologis-
ke begreper som kan være nyttig hvis man leser annen 
medisinsk litteratur på norsk. Boken kan anbefales til 
ikke-leger som ønsker å lære mere om immunforsvaret. 
Men den er ikke egnet for den som ønsker å et dypdykk 
i covid-19. Den kan også anbefales til leger som har glemt 
det meste av immunologien og som ønsker et lynkurs 
for å kunne hevde seg i diskusjonen på julemiddagen.

SIMON STRANGER

304 DAGER

Simon Stranger (45) har tidligere utgitt 5 romaner for voksne.  
Den forrige Leksikon om lys og mørke dreier seg omkring  h uset 
til bandeleder og nazist Henry Rinnan, som forfatter ens jødiske 
svigerfamilie flytter tilbake til etter krigen.

304 Dager dreier seg om Nicholas, som er veteran fra Afgha-
nistan. Hovedpersonen er i ferd med å gjennomføre selvmord, 
han orker bare ikke mere, men må ringe mor først. De inngår i 
stedet en pakt om at han skal vente med å avslutte livet til etter 
jul, altså først om 304 dager. Vi følger Nicholas fra barndom og 
oppvekst og frem til etter jul. Samtidig følger vi den imaginære 
Arman, en afghansk gutt som lever sitt liv parallelt med Nicholas, 
som opplever Sovjets invasjon, borgerkrig, Talibanstyre og  
den NATO-ledede okkupasjonen helt frem til den ydmykende 
retretten denne høsten. De to livsløpene er på en måte like,  
og dog så forskjellige.

Nasjonal skam
For meg er bokens viktigste tema hvordan vi som nasjon tar oss 
av de soldatene vi sender ut på vegne av oss alle, men hvor vi som 
samfunn ikke makter å ta vare på dem når de kommer hjem og 
ikke makter hverdagslivet. Denne litterære beskriv elsen av PTSD 
burde inngå i lærebøker for medisinerstudenter og psykologer, 
men også for medarbeidere i NAV-systemet, og ikke minst for våre 
politikere, og vår forsvarsledelse. Jeg tror Forsvaret trenger en 
egen NAV-tjeneste, med leger, psykologer, sosionomer og 
 advokater som ivaretar veteranenes behov, og slåss deres kamp  
på vegne av dem, når de ikke klarer å trenge gjennom skjema velde 
eller annet byråkrati, og en egen helsetjeneste.

Krigsseilerens kamp
Jeg er selv oppvokst på Ullern i Oslo, i skråningen ned mot Mær-
radalen, et dalføre som går inn bak Radiumhospitalet. Her møtte 
det ressursrike Oslo uteliggerne som bodde i selvbygde hytter av 
ymse kvalitet. Noen relativt velfungerende, andre «fylliker». Jon 
Michelet har fortalt inngående om deres skjebne i siste bind av 
hans bokserie om krigsseileren Skogstad. Det er altså ikke noen 
ny problematikk Simon Stranger tar opp i sin roman, men med 
det stadig omfattende omfang av internasjonale operasjoner Norge 
velger å delta i, vil det fortsette å være en plikt å ta vare på dem som 
skades, både fysisk og psykisk under disse oppdragene.

Bokanmeldelser:

ANNE SPURKLAND
203 SIDER, SPARTACUS 2021, 
ISBN 978-82-1376-6 

FRISK NOK
- HÅNDBOK I IMMUNFORSVAR 

Anmeldt av Frida Andræ Anmeldt av Arne Laudal Refsum›› ››

Julesider
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Sykepleier Liv Bjørnhaug Johansen 
har skrevet en usedvanlig god og rik-
holdig bok om å være sykepleier i 
dagens helsevesen. Hovedmotivet er 
sykehusenes møte med pandemien. 
Men boka rommer mye mere og favner 
så vidt mye at pandemien blekner. Det 
er nemlig ikke småtterier Bjørnhaug 
Johansen setter seg fore. Hun vil bruke 
egne erfaringer fra sykepleien til å 
tegne et bilde av pasientmøtene og 
virket som sykepleier i avdelingen og 
sykehuset. Fra dette perspektivet gjør 
hun seg refleksjoner om sykehusenes 
og den øvrige helsetjenestens be-
tingelser i dag. Underveis blir vi inn-
ført i helsetjenestens organisering og 
indre liv. Hun skildrer både de helt 
overordnede perspektiv og de små og 
nære detaljer. Vi får trukket opp de 
overordnede rammene for dagens 
organisering, og hun legger ut om sys-
tematiske undersøkelser av ansattes 
opplevelser. 

Det er altså en variert tilnærming 
hvor undersøkende journalistikk og 
analyse kombineres med nære erfarin-
ger og refleksjoner. Og oppi alt dette 
kommer en pandemi. Forfatteren trår 
inn i ulike terreng som har sine ulike 
grøfter; de nære skildringene kunne 
blitt påtrengende eller svulstige, de 
overordnede perspektivene kunne blitt 
kjedelige og ambisjonen om å dekke 
over det hele kunne blitt heseblesende. 
Men slik er ikke boken blitt. Hun sty-
rer klar av alle grøfter. Hennes mange 

og vekslende tilnærminger spiller fint 
opp mot hverandre, og skaper en vari-
ert, nyansert og rik fortelling.

Enkelte passasjer er så sterke at det 
stikker i brystet. Møtene med de en-
somme og redde, de døende og de 
forvirrede. Opplevelsen av ikke å strek-
ke til. Redselen for å injisere feil medi-
kament. Og omformingen – fra fortel-
lerens sivile og reserverte jeg – til 
hennes hvitkledde alter ego. Den som 
bruker kroppen som sitt verktøy, som 
stryker engstelige hender og vasker de 
mest intime stedene. Hud mot hud. 
Kall meg gjerne pretensiøs, skriver 
Bjørnhaug Johansen. Hun trenger ikke 
uroe seg. Det er makeløst ærlig og 
modig skildret, og en gripes. 

Boka er full av nærvær. Forfatteren 
oppfattes nærværende i skildringen, 
med sine tolkninger og betraktninger. 
Det er nærvær blant de ansatte på 
postene, og ikke minst er det nærhet til 
pasientene. Nærværet mellom de som 
er ute i tjenestene kontrasteres av det 
ledelsesmessige fraværet. Ikke bare er 
de konkret fraværende i fortellingen. 
De er også fraværende i tankesettet. De 
tar ikke del i det sterke fellesskapet 
mellom pleierne og pasientene. De tar 
ikke del i omsorgen og omtanken. Fra-
været merkes godt i teksten, det er som 
om huset mangler en vegg, som om de 
jobber i vær og vind. En ødslig himmel 
over det meningsrike.

Og skulle en redusere boka til et 
enkelt tema er vel kontrasten mellom 

verdisettene blant de ansatte og deres 
oppdragsgivere i helsehierarkiet mest 
påtrengende. Flere av de intervjuede 
gjør seg tanker om de vil fortsette i 
jobben, også fortelleren. Skiftarbeid, 
tidspress og manglende anerkjennelse 
for jobben kommer frem i ulike former. 
Opplevelsen av å utnyttes trer tydelige-
re frem i pandemien. Fortellingen 
etterlater et inntrykk av et helsevesen i 
en langsom krise, og at mange er i ferd 
med å gi opp.

En kunne sikkert finne ting å sette 
fingeren på i en anmeldelse. Men Den 
lange vakta er blitt en så sterk og god 
fortelling. Og når et så vidløftig pro-
sjekt lykkes så godt, da fortoner det seg 
som smålig å jakte på innvendinger. 
Hvem passer boka for? I utgangspunk-
tet oss alle. Vi er alle i berøring med 
helsetjenesten. Som pasienter kan vi 
varmes av omtanken som driver mange 
i helsetjenesten. Helsearbeidere kan få 
satt ord på egne erfaringer og ta del i 
kloke refleksjoner. En del leger kan 
kanskje forstå litt mere av den verden 
de trer inn i på postene. Og administra-
torene kan oppdage at virksomheten er 
så mye mer kompleks og rikere enn 
Excel-arkene. Viktigst er det nok at Ole 
Bergs mange disipler i «det industriali-
serte helsevesenet» leser boka. Da vil 
de kanskje få øynene opp for hva de 
står i fare for å rasere. 

Anmeldt av Christian Grimsgaard››

Julesider

LIV BJØRNHAUG JOHANSEN
205 SIDER. OSLO: FORLAGET MANIFEST, 2021 - MICHAEL 2021; 18: 230–1. ISBN 9788283421118

DEN LANGE VAKTA:
EN HISTORIE FRA ET HELSEVESEN PÅ BRISTEPUNKTET Teksten har tidligere vært  

trykket i Tidsskriftet Michael
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200 g sukker
200 g sirup
200 g smør
2 strøkne ss kanel
1 liten ss malt nellik
revet skall av 1 sitron
 
75 gram mandler - gjerne skollede 
- grovhakkede
ca 550g hvetemel
1 strøken ss natron
 
Fremgangsmåte:
Kok opp sukker, sirup og smør. Rør i 
krydder og sitron. Ha i de tørre 
ingrediensene. La røren bli litt kal-
dere før den tas ut på benken. Dei-
gen skal lages til firkantede pølser. 
Klappes flate, og vendes over i flere 
omganger til den er ca 2-3 cm tykk. 
Blir 4 pølser på ca 15 cm lange. Sett 
pølsene til kjøling. Når de er kalde 
skjæres de opp i tynne skiver med 
en skarp kniv og legges ut på steke-
brett. Stekes ca 6 minutter på 220 
grader.

ESPEN ROSTRUP NAKSTAD

KODE RØD
«KAMPEN FOR DET VAKRE»

Mellom filosofi og vitenskap.
I sin bok skildrer Nakstad, lege, jurist og som assisterende helsedirektør en kjent 
skikkelse i Norge under pandemien tidslinjen fra starten av 2020 til sommeren 
2021, altså fra før smitten traff til den tiden man fikk en relativ god vaksinedek-
ning. Han skriver spennende og klarer å fakta i større, delvis filosofisk perspektiv. 
Boken er lettlest og nærmest som en krimroman i perioder. For oss som helseper-
sonell prøver jeg meg på en faglig vinkling – hvor god er boken her? Svarer Nak-
stad på hvor godt (eller dårlig) FHI og Helsedirektoratet har fungert opp mot de 
som jobber i helsevesen? Både ja og nei.

Han viser kunnskap om sykehusene som en kompleks organisasjon og jeg likte 
spesielt setningen: «Fagmiljøer som det kan ta flere tiår å bygge opp kan enkelt 
raseres på en dag i møtet med New Public Management». Og uenighetene mel-
lom fagmiljø på sykehusene og myndighetene i risikovurdering kommer tydelig 
frem. Men hvor står Nakstad – her hadde jeg ønsket meg et tydeligere stand-
punkt, han opptrer stort sett som en (god!) forteller. I boken er det gjennomgåen-
de mange henvisninger til forskjellige faglige kilder og personer, han prøver å 
belyse pandemiproblematikken fra alle kanter uten at det blir uoversiktlig. 

Underveis får den kontroversielle Gunhild Almvik Nyborg støtte fra han. Hun 
hadde ifølge forfatteren ikke urett i sine vurderinger i mars 2020 og «kan ha fått 
innflytelse på den videre pandemihåndteringen i andre land». Det var litt artig å 
lese, synes jeg.

Gjennom hele boken veksler forfatteren mellom nøkterne pandemiske beret-
ninger og personlige hverdagsopplevelser, dessuten tar han oss med på flere 
interessante historie- og vitenskapstimer.

I Epilogen roser han den norske kriseledelsen og trekker frem den enorme 
arbeidsinnsatsen blant annet helsepersonell har lagt ned. Den minner meg litt 
om den nordiske mantraen at man skal rose tre ganger før man kritiserer – men 
boken skal ikke være en rapport fra coronakommisjonen, den er Nakstads per-
sonlige fortelling hvordan han opplevde denne spesielle tiden. 

Jeg ble imponert over hans kunnskapsrikdom og over hvordan man kan  
skildre en pandemi så mangfoldig og satt i større sammenheng mellom  
vitenskap og filosofi.

Bokanmeldelser:

Anmeldt av Mathis Heibert›› Danske    pepperkaker
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Danske    pepperkaker
Kakeoppskrift av  
Marie Skontorp, styremedlem Of

››
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I den klassiske artikkelen formulerte 
han loven slik : «The availability of 

good medical care tends to vary inver-
sely with the need for it in the popula-
tion served». På norsk ville «loven om 
omvendt omsorg» kunne formuleres 
som at tilgangen på god medisinsk 
omsorg har en tendens til å variere 
inverst med behovet som finnes i 
 befolkningen som skal hjelpes. 50 år 
senere er artikkelen like aktuell også 
her i Norge ettersom sosial ulikhet i 
helse fortsatt er et problem vi må 
 hanskes med.  

Godt utsiktspunkt
Julian Tudor Hart tok utgangspunkt  
i de store geografiske og sosiale for-

skjellene han så i  Storbritannia med 
hensyn til død av alle årsaker og sped-
barnsdødelighet. Drøyt 20 år etter 
opprettelsen av NHS så ulikhetene 
ikke ut til å være i bedring. I NHS sine 
første år var det de med høyest inntekt 
som hadde den største bruken av 
 helsetjenester. De hadde størst bruk  
av spesialister, sykehussenger, elektiv 
kirurgi og hadde bedre tilgang til god 
fødselsomsorg og psykiatrisk behand-
ling. Hart mente det var lettere å få øye 
på disse forskjellene fra allmennlegenes 
kontor enn fra sykehusene. Gjennom 
30 år praktiserte Hart i et fattig gruve- 
distrikt med høy sykelighet og dødelig-
het, men hvor helsetjenesten på alle 
nivå var underdimensjonert og dårlig 

Legeforeningens fagakse

     Av Ståle Onsgård Sagabråten, 
 leder av fagstyret

››

The Inverse Care Law 
– loven om omvendt omsorg 
fyller 50 år

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.

I 1971 publiserte the Lancet en artikkel av den engelske 
 allmennlegen Julian Tudor Hart som har blitt stående som  
en av de viktigste artiklene publisert om helsetjenester. Med 
utsiktspunkt fra allmennpraksis i et fattig gruvedistrikt i Sør- 
Wales beskrev Julian Tudor Hart «the Inverse Care Law»  
som omhandler alle nivå i helsetjenesten.

«Hvis helse skulle bli fordelt på samme 
måte som champagne, ville de rike få for 
mye og de fattige ikke noe»
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utstyrt i forhold til  behovene. Hart 
mente det var nødvendig med en 
 selektiv redistribuering av helsetjen-
ester. Han mente at en markedsstyrt 
fordeling av helse var historisk utdatert 
og en sosialt primitiv organisering. 
Loven om omvendt omsorg var mer ut - 
talt når markedskrefter fikk dominere 
og det var derfor nødvendig med en 
bedre styring om helse skulle bli mer 
jevnt fordelt. Leger måtte plasseres der 
hvor de kunne gjøre en forskjell og gis 
tid og utstyr nok til å løse oppgavene 
på en god måte.

Det er ikke vanskelig å trekke 
 paralleller frem til vår tid hvor så 
 mange som 700.000 nordmenn nå har 
privat helseforsikring. Legeforeningen 
har sett med bekymring på utvikling i 
retning av et todelt helsevesen og har 
hele tiden vært klar på at en sterk 
 offentlig helsetjeneste skal være første-
valget for både pasienter og leger. Ikke 
minst i forkant av høstens valgkamp 
var Legeforeningen tydelig på dette 
når vi krevde en kraftig styrking av 
både primærhelsetjeneste og sykehus 
for å stoppe grunnlaget for fremveksten 
av et helsetilbud på siden av det 
 offentlige -  kun tilgjengelig for  
dem med betalingsevne.

Helsetjenestens utforming er viktig
Også Hart pekte på at helsetjenesten 
ikke er den viktigste faktoren som på - 
virker dødeligheten og sykeligheten i 
samfunnet. Bedre ernæring, boforhold, 
sysselsetting, arbeidsmiljø og utdanning 
– i  tillegg  til fravær av krig er det poli-
tikernes ansvar å jobbe for. Men Hart 
fokuserte på at  helsetjenestens utfor-
ming var viktig for best mulig å kunne 
bøte på forskjellene mellom grupper. 
Han mente den beste garantien for 
dette var at det måtte være et nasjonalt 
tilbud om en omfattende helsetjeneste 
som var tilgjengelig for alle.  Den måtte 
også  være gratis når det var nødvendig 
å benytte seg  av den.  Helsetjenesten 
måtte derfor være finansiert via skatte-
seddelen, mente Hart.

Sosial ulikhet i Norge
Selv om vi i Norge blir generelt friskere 
og lever lengre ved at vi de siste 15 årene 

har opplevd en 30 % reduksjon i tidlig 
død for dem under 70 år, er det fortsatt 
slik at forskjellene innad i befolkningen 
blir større. Mellom fylker og bydeler i 
f.eks Oslo er det opptil 8 års forskjell i 
forventet levealder som skyldes sosio-
økonomiske forskjeller. Siden vi i helse- 
vesenet ser at ulikhet i helse og leve-
alder med bakgrunn i ulik utdanning 
og inntekt fortsatt gjør seg gjeldende 
og til dels øker, har Legeforeningen 
ønsket å sette fokus på hva vi kan gjøre 
for å jevne ut forskjellene. Faglands-
rådet vedtok våren 2021 en resolusjon 
om sosial ulikhet i helse som forplikter 
oss til å jobbe videre med denne tema-
tikken. Vi må forsøke å identifisere 
hvor vi som helsearbeidere kan bidra 
til likeverdige helsetilbud gjennom å 
legge til rette for at alle pasienter har 
forutsetning for å forstå, vurdere og 
bruke helseinformasjon og tilbud om 
behandling.  For å kunne tilby like-
verdige helsetjenester må vi  bli enda 
flinkere til å identifisere dem som 
 sliter med å nyttiggjøre seg  av helse-
tilbudene. Vi må kanskje gjøre mer  
for å aktivt søke opp de dårlige etter-
spørrerne og sørge for å hjelpe dem 
som sliter med manglende helsekom-
petanse. Ekstra viktig er det å passe på 
at ikke en stadig økende digitalisering  
i helsevesenet ytterligere forvansker 
tilgangen til helsetilbudene. 

Forskjeller selv når det er gratis
Da Statens institut for folkesundhet i 
Danmark oppsummerte sosial ulikhet  
i helse og sykdom i  perioden 2010-17 
fant en at selv om helsetilbudene var 
gratis, slik som i livmorhalsprogram-
met og i tykktarmscreeningpro-
grammet, var det en økende 
sosial ulikhet i perioden. De 
fant også at det var  en svært 
tydelig forskjell når det gjaldt 
konsekvensene av alvorlig 
sykdom -  både når det gjaldt 
overdødelighet og retur til 
arbeidsmarkedet etter 
sykdoms forløpet. Dette var 
tilfellet ved for eksempel iske-
misk hjertesykdom, 
 cerebrovaskulær sykdom, KOLS,  
brystkreft, lungekreft og tykktarms-

kreft. Ved alle sykdommene var 
 dødeligheten de første fem årene 
 høyest blant personer med lavest 
 utdanningsnivå, akkurat som de i 
 mindre grad vendte tilbake til arbeids-
livet etter vellykket behandling.

I en  norsk studie fra 2017 viste sosio - 
logen Jon Ivar Elvestad at selv blant 
alvorlige syke kreftpasienter var det 
slik at de med høyere utdanning fikk 
signifikant flere sykehuskonsultasjo-
ner enn pasienter med lav utdanning. 

Flinkere til å differensiere 
I en nylig publisert studie fra LEFO 
presenterer Berit Bringedal og Karin 
Rø funn som kan tyde på at norske 
leger i økende grad er positive til å  
ta med pasientenes sosioøkonomisk 
status i beslutninger rundt medisinsk 
behandling. Selv om det i vår etiske 
kodeks heter at det er de medisinske 
behovene som skal vektlegges, kan det 
over tid se ut til at norske leger er i 
ferd med å endre seg i synet på hvor-
dan  «behov» blir tolket.  Når ikke-medi-
sinske forhold viser seg å ha såpass 
mye å si for utfallet av medisinsk be-
handling, ser det ut til at vi er mer villi-
ge til å ta med pasientens sosioøkono-
miske status inn i vurderingene for 
ikke bare å tilby like helsetjenester, 
men likeverdige helsetjenester. Det er 
en tendens som gir håp og som  Julian  
Tudor Hart  nok ville ha nikket aner-
kjennende til. •
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Digitale ferdigheter regnes som 
grunnleggende i skolen, og stadig 

mer av opplæringen foregår på skjerm. 
I 2020 ble fag og læreplaner fornyet 
med mer vekt på digital kunnskap (1). 
Det er imidlertid økende bekymring 
for effekten av skjermtid på barn og 
ungdoms fysiske og psykiske helse.  
Det er kunnskapsgrunnlag for at skjerm - 
tid er forbundet med overvekt og 
 mindre fysisk aktivitet, samt negativ 
effekt på mental helse, søvn og kognitiv 
utvikling (2-5).

Skjerm for læring og sosial deltakelse
Som fagpersoner får vi jevnlig spørs-
mål om hva som er anbefalt bruk av 
skjerm for barn og unge, og hvilke 
risikofaktorer som er forbundet med 
skjermbruk. Foreldre spør om hvor 
mye skjermtid de skal tillate, og når 
man bør avslutte bruk av skjerm på 
kvelden. Forskning viser sprikende 
funn, og det finnes ingen fasitsvar.  
Det finnes imidlertid retningslinjer  
om skjermbruk, og i de senere år har 
det kommet anbefalinger om sammen-

setning av fysisk aktivitet, hvile og 
søvn. Å etablere en sunn skjermkultur 
i en familie fra barna er små krever 
bevissthet og vilje. Dette gjelder i enda 
større grad der foreldrene vil stramme 
inn på en liberal praksis.

Foreldrenes situasjon og det sosiale 
trykket fra jevnaldrende til å være i 
skjermmodus påvirker praksis. For-
eldre opplever ofte avlasting når barna 
forholder seg til skjermen. For ung-
dommer som vil delta i det sosiale livet 
er smarttelefonen best å betrakte som 
en del av kroppen. Det sosiale livet 
fortsetter etter leggetid, og økende 
søvnvansker hos barn og unge relateres 
til bruk av mobil, Ipad eller spill på 
kvelds- og nattestid. Det anbefales 
tydelige rammer for bruk av skjerm (5).

Brudd med utviklingsbetingelser
American Academy of Pediatrics 
(AAP) publiserte retningslinjer om 
skjermbruk hos barn og ungdommer 
allerede i 2016, med anbefaling om å 
begrense skjermtid for barn i alderen 
2–5 år til en time om dagen og kun 

tillate høykvalitetsprogrammer. I til-
legg, en relativt diffus anbefaling om å 
begrense skjermtid for barn over seks år 
etter en felles avtale inngått i familien 
(6). The Canadian Pediatric Society 
publiserte lignende retningslinjer i 
2017. Disse ble imidlertid kritisert for  
å ikke være basert på sterke vitenskap-
elige studier. AAP hevder at sped- og 
småbarn på bakgrunn av umodne sym-
bolske-, hukommelses- og oppmerksom - 
hetsevner ikke kan lære av digitale 
medier som de gjør gjennom sosiale  
og personlige interaksjoner med om-
sorgspersoner (6). Interaksjon med 
omsorgspersoner innebærer en integrert 
utvikling av kognisjon, emosjoner og 
motorikk i samspill, mens skjermen til - 
byr begrensete sansemessige erfaringer. 
Videre har små barn vansker med å 
overføre kunnskap tilegnet gjennom 
skjermen til deres tredimensjonale, 
eller fysiske, opplevelse (7, 8). Dette inne- 
bærer et brudd med barns utviklings-
betingelser gjennom tusener av år,  
og betinger en føre-var-holdning til 
skjermrevolusjonen vi er vitne til i dag.

Legeforeningens fagakse

Skjermbruk
– til glede og besvær
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I tidlig barndom utvikler hjernen seg 
raskt, med en initial oppbygging etter-
fulgt av såkalt «pruning» (beskjæring) 
av synaptiske forbindelser. Utviklingen 
er knyttet til et bredt spekter av sanse-
inntrykk, sosiale og kognitive erfaringer, 
og er forbundet med selvregulerende 
prosesserer. Det er vist at mye skjerm-
tid i denne fasen, når hjernen også er 
mer plastisk, kan påvirke hjernens 
struktur.

En MR-studie fra 2019 fant pato-
logiske endringer hos barn som hadde 
brukt mer tid på skjerm enn anbefalt, 
og uten at voksne var med. Mikro-
strukturell hvit substans var mer 
 uorganisert i baner som hos barn er 
forbundet med lesing og eksekutiv 
fungering (9). Barna som brukte skjerm 
mye, skåret også lavere på oppgaver  
om språk og lese- og skriveferdigheter, 
men disse funnene var ikke signifikante. 
Forfatterne mener at det ikke nød-
vendigvis er skjermbruken direkte som 
påvirker hjernes struktur, men at den 
kommer i veien for andre erfaringer.

Verdens helseorganisasjon
I april 2019 kom WHO med klare 
 anbefalinger om skjermbruk: Barn bør 
tilbringe mindre tid stillesittende eller 
med foran digitale verktøy. De under 
24 måneders alder bør ikke se på 
skjerm i det hele tatt, og barn mellom 
to og fem år bør ikke sitte foran en 
skjerm mer en time om dagen. «Det 
som virkelig trengs, er å gi barna leken 
tilbake» uttalte WHO. I en kronikk fra 
Aftenposten svarte familieterapeut 
Hedvig Montgomery at «Vi har ikke 
grunnlag for å si at skjerm i seg selv er 
farlig for barn – i moderate mengder. 
Men de må også få tid til å leke, og til  
å være sammen ansikt til ansikt» (10).

Stadig i endring
Retningslinjene fra The Royal College 
of Paediatrics and Child Health, UK 
(RCPCH), «The health impacts of 
 screen time: a guide for clinicians and 
parents» fra 2019, er basert på en over-
siktsartikkel publisert i British Medical 
Journal (11, 12). Skjermbruken ble kart-
lagt hos 109 personer i alderen 11-24 år, 

og i løpet av en typisk dag brukte de  
2,5 timer på datamaskin eller laptop,  
3 timer på telefon og 2 timer på TV. 
Forfatterne fra RCPCH konkluderte 
med:

•  Barn med mye skjermtid har en 
 tendens til å ha et mindre sunt 
 kosthold med større energiinntak

•  Barn med mye skjermtid, spesielt 
over 2 timer daglig, har en tendens  
til å ha flere depressive symptomer.

•  Man ser en tendens til dårligere skole- 
prestasjon, søvn og fysisk kondisjon, 
men bevisene her er svakere.

•  Det ble ikke funnet konkrete bevis 
for spesifikke helsefordeler med 
skjermtid.

RCPCH skriver imidlertid at forsknings- 
funn rundt skjermtid er vanskelige å 
tolke fordi barn og ungdoms bruk av 
skjerm stadig er i endring, og at funn 
fra forskning som hovedsakelig har sett 
på TV-bruk ikke er relevant. Videre tar 
tidligere forskning lite hensyn til økende 
bruk av skjerm og pc til skolearbeid. 
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Det er heller ikke bevis for bruk av 
skjerm på skole er forbundet med 
større eller mindre helseskader eller 
-fordeler enn tradisjonelle metoder. 
Flere nyere studier viser imidlertid  
at både barn og voksne lærer mer  
og husker bedre ved bruk av hånd-
skrift (13, 14).

Artikkelen publisert i BMJ konklu-
derte med at det er bevis for at økt 
skjermtid er forbundet med en rekke 
uheldige helseutfall, særlig fedme, 
usunt kosthold og mental helse,  
men at en sikker anbefaling for trygg 
skjermtid ikke er mulig. RCPCH 
 kommer derfor ikke med noen spesi-
fikke anbefalinger, men har utarbeidet 
råd og veiledning til familier om 
 hvordan de kan diskutere og enes  
om gjensidige avtaler om innhold  
og omfang av skjermbruk.

24-timers bevegelsesretningslinjer
Psykomotorisk utvikling avhenger av 
flere faktorer. Fysisk aktivitet, sosiale 
aktiviteter, søvn og utdanning vil både 
uavhengig av, og i kombinasjon med 
hverandre, påvirke kognisjon og ut-
vikling. «The Canadian 24 hour 
Movement Guidelines» fra 2016 var 
de første retningslinjer med klare 

anbefalinger for sammensetningen  
av aktiviteter gjennom et døgn (15).  
Det finnes retningslinjer for barn i 
forskjellige aldre (figur 1).

Disse retningslinjene er ikke 
 evidensbaserte, men ifølge forfatterne 
evidensinformert. De siste årene har 
flere studier vist at overholdelse av 
disse retningslinjene er forbundet 
med bedre generelle kognitive evner 
og mindre impulsstyrt adferd.

Både Australia, New Zealand, 
Sør-Afrika og WHO har nå publisert 
lignende retningslinjer. En ny meta-
analyse av 51 studier som har under-
søkt effekten av såkalte 24-timers 
bevegelsesretningslinjer konkluderte 
med at «det nåværende bevisgrunn-
laget tyder på at en kombinasjon av 
forskjellige type fysiske aktiviteter i 
løpet av en 24-timers periode kan ha 
viktige implikasjoner for helse, i alle 
aldre. Oppfyllelse av de gjeldende 
retningslinjer er forbundet med flere 
ønskelige helseindikatorer hos barn 
og ungdommer» (16).

Konklusjon
Både teknologien og måten barn og 
ungdom bruker digitale verktøy er i 
stadig endring. Studier på disse feno-
menene blir derfor raskt utdaterte,  
og funnene er sprikende. RCPCH i 
London kommer ikke med konkrete 
retningslinjer for skjermbruk, men  
gir heller råd om hvordan familier  
kan drøfte og enes om avtaler som 
passer best for den enkelte familie 
med tanke på innhold og omfang av 
skjermbruk.

Det er imidlertid vist at mye 
skjermbruk er forbundet med helse-
messige skadevirkninger, somatisk, 
psykologisk og sosialt.

Som helsepersonell er det viktig  
at vi formidler kunnskap om dette, 
basert på det vi vet om hjernens 
 utvikling, funn fra nyere studier og 
anbefalinger vedrørende skjermbruk. 
Generelt anbefales begrenset skjerm-
tid, og at man ikke bruker skjerm  
1 time før leggetid. Videre finnes bred 
støtte for at såkalte 24-timers beveg-
elsesretningslinjer er forbundet med 
flere helsemessige gevinster.  •
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