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Avtalespesialister  
på vei inn i samordnede 

henvisningsmottak?
De regionale helseforetakene er nå i startfasen med å gjennomføre  

oppdraget fra Helse- og omsorgs departementet, om å gjennomføre pilotprosjekter  
for rettighetsvurdering i avtalepraksis. 



Anafylaktisk reaksjon?
Tryptase inngår i retningslinjer for utredning av anafylaktiske reaksjoner  
ved anestesi, matallergi, venomallergi (veps & bie) og mastocytose.

Tryptase måles enkelt med en serumtest

Mastceller aktiveres under allergiske reaksjoner og frigjør inflammatoriske mediatorer,  
inkludert tryptase
• En forbigående økning av tryptase indikerer en anafylaktisk reaksjon
•  Vedvarende, forhøyede nivåer av tryptase er en markør for mastocytose og  

andre hematologiske lidelser
•  For bestemmelse av normalnivået (baseline) tas en ny prøve etter 24 – 48 timer

Mål tryptase!

For mer informasjon: tlf 21 67 32 80
NO.idd@thermofisher.com
thermoscientific.com/phadia
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Et bedre pasienttilbud, eller 
kun mer av det samme?

Målsettingen til de fire regionale 
helseforetakene er at pilotprosjektene 
med rettighetsvurdering i avtale
praksis, skal være oppe å gå i løpet 
av høsten inneværende år. Innen 
psykisk helsevern så ser sam ordnede 
henvisningsmottak ut til å være 
et satsningsområde. Selv om det 
fortsatt er mye som skal avklares 
både juridisk og økonomisk, og ikke 
minst hvilke avtalespesialister som 
skal delta i pilotene, så virker det 
å være positivitet innen RHFene 
til gjennomføringen av Helse og 
omsorgsdepartementets oppdrag.

I dette nummeret av Legekunsten 
påpekes det at selv om alle 
benytter prioriteringsveilederen, 
så forekommer det i noen tilfeller 
at avtalespesialistene gjør andre 
vurderinger enn helseforetakene. 
Noe som har ført til diskusjoner om 
pasientene skulle hatt behandling 
eller ikke. Dette nevnes som en av 
grunnene til at RHFene er positive 
til samordnede henvisningsmottak, 
slik at pasientene får de samme 
vurderingene og rettighetene, 
uavhengig om de behandles av et 
helseforetak eller en avtalespesialist.

Det påpekes også at rettighets
vurdering henger så tett sammen 
med både lovverk og økonomi, at 
det nesten er umulig å kun se isolert 
på den ene delen. Og at det derfor 
kan være av interesse for både 
Helse og omsorgsdepartementet 
og Finansdepartementet, å se på 
andre finansieringsordninger enn 
de man har i dag. Her nevnes Helfos 
overslagsbevilgning, hvor man aldri 

vet hvor mye penger som går ut, 
i motsetning til helseforetakenes 
lukkede bevilgning der man lettere 
kan kontrollere økonomien.

Det kommer frem viktige poeng om 
dagens forskjeller mellom avtale
spesialistene og helse fore takene, og 
hvordan disse for skjellene kan påvirke 

Rune Geisnes, Ansvarlig redaktør

de ulike pilotprosjektene. Både 
økonomisk og juridisk, men også hva 
de kan bety for landets befolkning. 
Det er flott at de som vil bli henvist 
til et samordnet henvisningsmottak, 
også vil få en rettighetsvurdering, 
men fører dette til et bedre pasient
tilbud enn det man har i dag.?

Det vises til at kvaliteten på hen
visningene kan være varierende, 
og at det er fordelaktig å 
møte pasienten for å vurdere 
behandlings behovet, samtidig som 
man for holder seg til henvisningen. 
Det på pekes at avtalespesialister 
innen psykisk helsevern oppfordres 

Avtalespesialistene har 
fortsatt mange ubesvarte 

spørsmål, spesielt 
knyttet til økonomi og 
medbestemmelsen i de 
rettighetsvurderingene 

som skal gjøres

til å ta pasienten inn til konsultasjon 
ved henvisning fra fastlege, mens 
hos DPSene er hovedregelen at 
pasienter kun blir vurdert ut ifra 
hen visnings notatet, og om de skal 
ha behandling eller ikke. Når avtale
spesialistene skal inn i sam ordnede 
henvisningsmottakene må de for
holde seg til, og jobbe etter DPS
enes eksisterende arbeidsrutiner. 
Vil dette føre til noen reel endring 
i pasientti lbudet, eller blir det kun 
mer av det samme.?

Tilbakemeldingene fra avtale spesia
listene som de regionale helse
foretakene har vært i kontakt med 
sies å ha stort sett vært positive, 
men at de fortsatt har mange 
ubesvarte spørsmål, spesielt knyttet 
til økonomi og medbestemmelsen 
i de rettighetsvurderingene som 
skal gjøres. Helse og omsorgs
minister Bent Høie ønsker et 
tettere samarbeid mellom avtale 
spesialistene og helse fore takene, 
noe pilotprosjektene kan bidra til. 
Om de fører til et bedre pasient
tilbud, det gjenstår å se.
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Legekunsten har fra og med 
dette num meret gått fra å være 
et uav  hengig tidsskrift med 
Praktiserende spesialisters selskap 
som redaksjonskomité, til å bli et 
medlems   blad for PSL. Dette betyr 
at styre møtene i PSL delvis vil bli 
brukt til redaksjonelle diskusjoner. 
Vi startet med å diskutere Lege
kunstens rammer, innhold og 
profil med redaktøren til stede 
på styre møtet i mars. Det ble et 
positivt møte som lover godt! Dere 
kan være med på utformingen av 
Legekunsten frem over. Redaktøren 
ønsker tips om aktuelle saker!

Helsevesenet og legerollen er 
i endring. Dette var et av flere 
temaer som ble diskutert i felles
møtet med overlegeforeningen. 
Rekruttering til enkelte spesialiteter, 
eksempelvis psykiatri, kunne 
ha vært bedre. Det var enighet 
om at baken forliggende årsaker 
til dette er sammensatte. Gode 
rollemodeller og positive erfaringer 
med faget under utdanningen er 
viktig for rekrutteringen. Ledelse, 
kollegium og arbeids miljø betyr 
mye for om man ønsker å fullføre 
spesialiteten og for fram tidig 
yrkeskarriere. 

Vi diskuterte også hva avtale
spesialister kan bidra med i denne 
sammenhengen. Fra 1. mars gjelder 
de nye læringsmålene og samtidig 
er ordningen med LIS i avtalepraksis 
i gang! Vi håper og forventer at det 
er mange som nå får et opphold i 
avtalepraksis. Det vil gi LIS mulighet 
til å nå læringsmålene tidligere og 

avtalespesialister muligheter til å 
vise hva det egentlig vil si å drive og 
arbeide i en avtalepraksis. Vi som er 
avtalespesialister kan slik bidra til 
økt rekruttering. 

I kontaktmøtet med de regionale 
helseforetakene samme måned, ble 
også fagfeltet psykiatri diskutert. 
Oversikter viser at det er store 
variasjoner i antall konsultasjoner, 
antall pasienter i den enkelte 
praksis og antall nyhenviste. RHFene 
har et ønske om å se nærmere 
på hva som er bakenforliggende 
årsaker til dette. Ulik praksisprofil 
og pasientsammensetning er 
sannsynligvis noen av disse. 
Det gjenstår å se om det å finne 
årsakssammenhenger kan føre til 
større pasientgjennomstrømning.

På det samme møtet var 
forskrivning av Hresept et tema. 
Feil koding av reseptene kan påføre 
RHFene store utgifter. Det er noen 
EPJleverandører som fortsatt ikke 
leverer tekniske løsninger som 
muliggjør forskrivninger av Hresept 
fra avtalespesialist. Det ble diskutert 
at avtalespesialister må søke å 
påvirke disse EPJleverandørene til 
å utvikle tekniske løsninger som 
fungerer. Hvis dette ikke lar seg 
gjøre, bør det vurderes å bytte 
system. Det ble understreket fra PSL 
at dette er en vanskelig prosess med 
EPJleverandører som ofte er lite 
lydhøre for avtalespesialisters behov. 
Det er også en stor økonomisk 
kostnad å bytte journalsystem. PSL 
jobber videre med denne saken og 
det ble bestemt at en gruppe med 

Kjære kolleger

Frøydis Olafsen, Leder i PSL

avtalespesialister og ansatte fra 
Helse SørØst skal arbeide videre 
mot en løsning . Det er viktig med 
en avklaring av ansvarsforhold og 
hvordan avtalespesialister skal 
forholde seg til forskrivning av 
Hresepter i fremtiden. 

Avslutningsvis vil jeg oppfordre dere 
til å holde av datoene 29. 31. august. 
Da avholdes administra sjons kurset 
med årsmøtet i Oslo. Det foreløpige 
programmet lover godt! Jeg nevner 
spesielt avtale   spesialistenes rolle i 
helse vesenet, helseplattformen, EPJ 
–løsninger, rettighetsvurdering, LIS i 
avtalepraksis, etikk, økonomi/skatt/
selskaps forhold og takstbruk. I tillegg 
er det årsmøte med valg av styre og 
utvalg, PSLs time, gruppevise møter 
og en anledning til å møte mange 
kollegaer.

Håper å se så mange som mulig  
av dere der!
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Pilotprosjektet er en prøve-
ordning der henvisninger 
til avtale spesialister 
blir rettig hetsvurdert 
etter pasient- og bruker-
rettighetsloven §2.2 jf. 
§2-1b annet ledd. 

Per i dag har en pasient ved hen
visning til avtalespesialist ikke ha 
rett til å få vurdert sin helsetilstand 
innen 10 dager. Og dermed heller 
ikke få tildelt en juridisk bindene 
frist for når helsehjelpen senest 
skal starte. Henvisninger til helse
foretakene eller til private ideelle 
sykehus med avtale med et regionalt 
helseforetak, vil derimot alltid bli 
rettighetsvurdert. Det har over 
tid vært et ønske om en endring 
i denne forskjellsbehandlingen 
av henvisninger til ulike deler av 
spesialisthelsetjenesten.

Oppdraget fra Helse- og 
omsorgsdepartementet
«De regionale helseforetakene 
skal utrede og foreslå konkrete 
pilot  pro sjekter som skal prøve ut 
rettig hets vurdering i tilknytning 
til avtalespesialistpraksis, både 
innenfor psykisk helsevern og 
soma tiske fagområder. Arbeidet 
skal ledes av Helse Vest RHF. 
Arbeidet skal skje i samhandling 
med Den norske legeforening og 
Norsk psykologforening og må 
koordineres med Helse direk toratet 
og Direktoratet for ehelse.  
Frist: 15. oktober 2017». 

Målsetningen med oppdraget er 
at avtalespesialistene får rettig 
hetskompetanse, og hen vis ningene 
vurderes enten i et felles hen
visningsmottak eller av den aktuelle 

avtalespesialisten. Pasienter 
som henvises til spesialist
helse tjenesten får da samme 
pasientrettigheter uavhengig om 
de henvises til en avtalespesialist 
eller et helseforetak.

Tre ulike modeller for rettig-
hets  vurdering i avtalepraksis
• Modell 1: Den enkelte avtale

spesialist gis rett og plikt til å tildele 
pasientrettigheter.

• Modell 2: Rettighetsvurdering i 
tilknytning til en eksisterende vur
deringsenhet i et helse foretak/DPS 
(samordnet hen visnings mottak).

• Modell 3: Rettighetsvurdering i et 
samarbeid mellom avtale spesialister 
i gruppepraksis.

Rettighetsvurdering 
i avtalepraksis

I løpet av 2019 vil avtalespesialistene som deltar på de ulike pilotprosjektene få rettighets kompe
tanse, og henvisningene vil vurderes enten i et felles henvisningsmottak eller av den aktuelle 
avtale spesialisten. Pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten vil få de samme rettigheter 
uavhengig om de henvises til en avtalespesialist eller et helseforetak.
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Utfordringer ved de ulike 
modellene
• Hvordan sikre gode rutiner for føring 

av ventelister og behan dlings frister?
• Opplæring av de aktuelle avtale

spesialistene i rettighets vurdering, 
og hvordan sikre at vurderingene hos 
ulike avtale spesialister er mest mulig 
sammenfallende.

• Informasjon til fastlegene, ev. andre 
i det aktuelle området der pilotene 
skal prøves ut.

• Informasjon fra henviser til 
pasienten. 

• Kostnader ved gjennomføring av 
pilotene.

• Igangsetting av tiltak dersom avtale 
spesialisten ikke har kapa sitet og det 
er fare for fristbrudd. 

• Hvordan sørge for en rimelig for
deling av henvisninger til de ulike 
avtalepraksisene i opp taks  om rådet 
som også ivaretar avtale psyko
logenes/avtale psykiaterens faglige 
profil?

• Hvordan unngå for stort mer arbeid 
i vurderingsenhetene og avtale 
spesia listene som går ut over klinisk 
arbeid?

• Avklaring av eventuell økono
misk kompensasjon til avtale
spesia lister ved fristbrudd og/
eller tiltak for å kunne hen vise 
pasienten videre til et helse fore
tak. Dette forutsetter sam tykke 
fra pasienten. 

• Hva må til for å sikre god invol
ver ing av avtale spesia listene 
i sam ordnede hen vis nings
mottaket.

• Informasjon til fastlegene og 
avtale spesialistene, ev. andre i 
det aktuelle området der piloten 
skal prøves ut. 

Funksjonalitet for rettighets
vurdering i avtalepraksis ligger 
ikke inne i pro sjektet forenklet 
rapportering i EPJløftet som 
pågår, og det er usikkert når dette 
vil bli gjennomført. Det vil derfor 
sannsynligvis være nødvendig å 
lage manuelle rapport erings rutiner 
i de ulike pilotprosjektene

De regionale helse foretakene 
• Helse Midt-Norge RHF plan legger 

å gjennomføre to piloter med sam
ordnet henvis nings mottak, hvor av 
et DPS NordTrøndelag, og en solo
praksis innen somatikk i Trondheim. 

• Helse Vest RHF planlegger pilot 
med samordnet hen visnings mottak 
i sam arbeid med Helse Stava nger. 
Trolig blir det etablert en vur
derings enhet knyttet til hvert av de 
tre store DPSene i Helse Stavanger, 
dvs. Stavanger, San  dnes og Sola 
DPS. Helse Vest er det eneste RHF
et som plan legger å prøve ut pilot i 
til  knyt ning til gruppe  praksis. Bergen 
Øye  lege  senter har sagt seg villig til 
å delta.

• Helse Sør-Øst RHF plan legger å 
gjennomføre rettighets vurdering i 
den enkelte avtale   spesialistpraksis 
hos en avtale psykiater, en avtale
psyko log og to avtalespesialister i 
somatikk. Det er ikke avklart hvilke 
avtale spesialister som vil delta i 
disse pilotene.

• Helse Nord RHF planlegger å gjen
nom  føre pilot med sam ordnet 
hen    visnings   mottak, knyttet til et DPS 
i Troms. De skal også prøve ut pilot 
i til knytning til en solopraksis. Ingen 
har foreløpig sagt seg villig til å delta. 

Det er også grunn til å tro at avtalespesialistene vil bruke mer tid på å vurdere henvisningene når disse skal tildele pasienten rettigheter. I tillegg må de 
få nødvendig opplæring om rettighetsvurdering. Arbeidet vil ta noe av tiden som avtalespesialistene ellers ville kunne brukt til klinisk arbeid og utløsing 
av takster fra Helfo. I hvilken grad dette påløper innen både somatikk og psykisk helsevern er usikkert, og er et av punktene prosjektet må utrede. 
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  Vi er i startfasen med å få på 
plass et samordnet henvisnings
mottak ved Stjørdalen DPS, der vi 
ønsker at tre psykologspesialister i 
avtale praksis skal delta. Det har også 
vært en prosess for å få til rettig hets
vurdering hos en somatikkspesialist 
i solopraksis, men vi har ennå ikke 
avklart hvem som ønsker å delta. 
Oppdraget fra Helse og omsorgs
departementet er gitt. Spørsmålet 
nå er hva som må på plass for å løse 
det. Samordnede henvisningsmottak 
kan muligens fungere bedre innen 
enkelte fagområder enn andre, men 
det vil uansett være en forutsetning å 
kjenne kompetansen til alle involverte 
parter for å lykkes, sier Sandbu.

Gode erfaringer med sam-
ordnet henvisningsmottak
Sykehuset Levanger har i en år rekke 
hatt et samordnet hen visnings
mottak for rehabilitering, med gode 

erfaringer. Henvisninger fra fastleger 
vurderes ved det samordnede 
henvisningsmottaket, hvor de har 
oversikt over kompetansen til de 
private aktørene, og hvilke avtaler de 
har med Helse MidtNorge RHF.

  Det blir litt den samme modellen 
det skal jobbes etter nå, ved at man 
kjenner både kompetansen til DPS
et og avtalespesialistene godt, og 
at de i felleskap kartlegger hvilken 
pasient som får behandling hvor, sier 
Sandbu.

Entusiasme og vilje til å 
gjennomføre prosjektet
Fagdirektøren tror modellen med 
et felles henvisningsmottak er en 
fornuftig måte å jobbe på, selv om 
det fortsatt er uavklart hvem som 
blir ansvarlig for å sette frist som for 
oppstart av behandling. Han mener 
det å få pasienten til riktig behandler 
er en løsbar utfordring, men påpeker 
at rettighetsvurdering er bundet opp 
imot et lovverk som per dags dato 
ikke omfatter avtalespesialistene. På 
sikt så tror han det må endringer til 

på lovgiversiden i form av at dette vil 
gjelde for alle avtalespesialistene.

  De har helt andre forutsetninger 
og økonomi enn helseforetakene, 
så det store spørsmålet blir hvem 
skal stilles til ansvar ved frist

Rettighetsvurdering 
i samordnet 
henvisningsmottak
Fagdirektør i Helse Midt-Norge RHF, Henrik A. Sandbu, forteller 
det har blitt utarbeidet en god prosjektbeskrivelse, som blir 
utgangspunktet når den praktiske organiseringen av rettighets-
vurdering i avtalepraksis trer i kraft.

TEKST OG FOTO: RUNE GEISNES

Stjørdal DPS er en 
gunstig setting for 
utprøving da det er 

en liten enhet, i et lite 
helse foretak med tett 

konsultasjon
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med den påfølgende økonomiske 
sanksjonen som ligger i et 
eventuelt fristbrudd, er det bare 
den ene parten som har. Så hvis 
en avtalespesialist ikke overholder 
fristen, hvem henviser da pasienten 
til Helfo, og hvem betaler for 
behandlingen et annet sted. Dette 
er omfattende utfordringer, som 
vi skal se om er løsbare i praksis. 
Rettighetsvurdering henger så tett 
sammen med både lovverk og 
økonomi, at det nesten er umulig å 
kun se isolert på den ene delen, sier 
Sandbu.

Forskjellige holdninger til 
lov- og finanseendringer
Fagdirektøren tror både Helse 
og om sorgs departementet og 
Finans    departementet kan være 
interesserte i å se på andre finan
sierings ordninger enn de man har 

Fagdirektør i Helse MidtNorge 
RHF, Henrik A. Sandbu, forteller det 

er både entusiasme og vilje for å 
gjennomføre det krevende arbeidet 

rettighetsvurdering i avtalepraksis.

brudd. Intensjonen med å integrere 
helseforetakene og avtale spesia
listene for å utnytte ressursene bedre 
forstår jeg godt, men lov verket og 
økonomien er såpass forskjellig at det 
vil bli utfordrende. Stjørdal DPS er en 
gunstig setting for utprøving da det 
er en liten enhet, i et lite helse fore
tak med tett konsultasjon. Jeg ingen 
illusjon om at det er noen andre en 
de regionale helseforetakene som 
må betale for kostnadene. Opp draget 
er gitt til oss, og vi må til rette legge 
for at oppdraget blir oppnåelig. 
Det er både entusiasme og vilje 
for å gjennomføre dette krevende 
arbeidet, sier Sandbu.

Ansvar ved fristbrudd må 
klarlegges
Han påpeker at det i solopraksis 
kun er avtalespesialisten som gjør 
rettighets vurderingen, og der av 

rent logisk sett blir ansvarlig ved 
fristbrudd. Derfor må det klar legges 
hvilke sanksjoner som skal gjelde, 
og hvem som har sanksjoner mot 
avtale spesialisten, men at det til 
syvende og sist er Helse og omsorgs
departe mentet som bestemmer over 
lov verket og finansieringen.

 Det er to forskjellige lovverk som 
regulerer de to partene som skal 
samarbeide. Rettighetsvurderingen 

Dette er omfattende 
utfordringer, som vi  
skal se om er løsbare  

i praksis
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i dag, slik som Helfos over slags
bevilgning hvor man aldri vet hvor 
mye penger som går ut, i mot
setning til helseforetakene lukkede 
bevilgning der man lettere kan 
kontrollere økonomien. 

 Vi har muntlig signalisert til 
Helse og omsorgsdepartementet 
at det er en diskrepans mellom 
intensjonen å knytte avtale
spesia listene tetter til spesialist
helse tjenesten, og at de faktisk 
opererer under ulike lov verk og 
finansierings ordninger enn det 
vi gjør per i dag. Det vil være 
for skjellige holdninger til even
tuelle fremtidige lovendringer. 
Da kanskje spesielt i forhold til 
finan sierings  endringer, med tanke 

Helse MidtNorge RHF ønsker at tre psykologspesialister i avtalepraksis skal delta i det 
samordnede henvisningsmottaket ved Stjørdalen DPS 

Sett fra et pasient
perspektiv slik det 

fungerer i dag, så kan  
det virke uforståelig

på avtale spesialistenes åpne 
finan sie rings   modell, i mot setning 
til helse   fore takenes innsats styrte 
finan siering, sier Sandbu.

En styrkning av pasient-
rettig hetene
På lik linje med helseminister Bent 
Høie, ønsker også de regionale 
helse  fore takene et tettere sam
arbeid med avtalespesialistene. 
Fag   direktøren mener intensjonen 
med pilot pro sjektet er god, og 
at de allerede har kommet langt 
i sam arbeidet med avtale spesia
listene på grunn den nye ramme
avtalen. Han påpeker det er 
åpen bart at man bør ha et godt 
sam arbeid for å best mulig kunne 
utnytte kompetanse og ressurser.

 Samarbeidsavtalene er nyttige 
utgangs  punkt i denne prosessen, 
der man forplikter seg til å se og 
snakke med hverandre for å finne 
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Legekunsten har fått nytt styre, og vi ønsker gode innspill fra  
våre lesere for å kunne lage et best mulig medlemsblad.

Dette er lettere å 
styre innenfor samme 

organisasjon med større 
fleksibilitet, men med  

en klar kommandolinje

gode løsninger. Men sett fra et 
pasient perspektiv slik det fungerer 
i dag, så kan det virke ufor  ståelig 
at man ved hen visning til et helse
foretak har juridisk rett til behandling 
innen en gitt tids frist, men ikke ved 
hen visning til en avtalespesialist 
for den samme syk dommen. Så en 
sterkere ivare takelse av pasientens 
rettig heter er nok Helse og 
omsorgs  departe mentets tanke bak 
dette prosjektet, sier Sandbu.  

Arbeidsform og 
kommunikasjon blir viktig

 Det er utfordringer med at 
avtale spesialistene og helse fore
takene per i dag benytter forskjellige 
IKTsystemer. Tenker man noen år 
frem i tid så er Helseplattformen i 
drift, med en intensjon om at alle 
benytter samme journalsystem. 90 
prosent av alle pasienter beveger seg 
mellom de forskjellige institusjonene 

innenfor sin egen region i landet. 
Derfor er det viktig å sam ordne 
journalsystemene og informasjons
flyten internt i hver region, sier 
Sandbu.

Han tror lov og finansieringsdelen 
ved pilotprosjektene kun er en side 
av saken, og at det rent praktiske 

arbeidet også kan by på utfordringer. 
Slik som å styre timeboken til 
avtale spesialisten når det gjøres 
en vurdering et sted, for så at den 
samme informasjonen skal inn i 
timeboken et annet sted, uten at det 
er tilstrekkelig kommunikasjon.

 Hvis noen gjør vurderinger på 
vegne av en annen, vil den som da 
tar imot pasienten være enig i de 
vurderingene som er gjort. Dette 
er lettere å styre innenfor samme 
organisasjon med større fleksibilitet, 
men med en klar kommandolinje. 
Ved DPSet så har de en hyppig 
gjennomgang av henvisninger, så det 
kan hende at en rotasjonsordning 
der avtalespesialistene jobber ved 
Stjørdal DPS er en løsning, eller at 
en avtalespesialist på vegne av de 
andre vurderer henvisningene. Dette 
er praktiske løsninger vi nå må se 
nærmere på, sier Sandbu. 

Fra venstre: Sverre Sand. Frøydis Olafsen. Kathe Helene, Aase. Bente Øvensen. Vibeke Huun Birkeland. Erik Dyb Liaaen. Dag Malm. 
Pål AlmKruse. Fraværende: Ana Maria Astrid Solèr, og bak kamera: Rune Geisnes.

TIPS OSS!   Epost: geisnes@gmail   Mobil: 922 36 119
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  Det er positivt hvis samordnede 
henvisningsmottak er en måte å 
trygge det offentlige helseNorge på 
om at pasientene får sine rettigheter 
oppfylt hos avtalespesialistene. Jeg 
forventer at avtalespesialistene 
blir benyttet i større grad enn per i 
dag. Håpet er at pilotene vil kart
legge pasientbehovet for avtale
spesialisthjemler, og hva som er god 
praksis for å vurdere henvisninger 
til spesialist helsetjenesten, sier 
Frøyland.

Håper på en positiv bieffekt
Han påpeker at selv om dette ikke 
er hovedmålet med pilotprosjektet, 
så vil helseforetakene kunne 
dokumentere alle henvisninger 
til både avtalespesialistene og 
DPSene ved de samordnede 
henvisningsmottakene. Han håper 
pilotprosjektene kan få en positiv 
bieffekt ved å bedre kunne avdekke 
et eksisterende pasientbehov.

  Det er fortsatt mye som skal 
avklares i løpet av sommeren. Vi 
har fått en forståelse av at frist
brudd innen psykisk helsevern 
skal oppfølges av helseforetakene. 

Dette er et pilotprosjekt. Blir det 
så mange fristbrudd at det ikke 
er gjennomførbart, så har vi fått 
for sikringer om at pilotene vil bli 
avblåst hvis man har fått høstet 
de erfaringene man behøver, sier 
Frøyland.

Oppgaven er å vurdere 
garantipasienter
Han nevner IKTsystemer og frist
brudd som utfordringer, og at det 
kan det bli ekstra utfordrende 
hvordan man skal håndtere frist
brudd hos spesialister som deltar i 
solopraksis eller i gruppepraksis. Ved 
samordnede henvisningsmottak tror 

Konsultasjon ved henvisning?
TEKST: RUNE GEISNES  
FOTO: PSYKOLOGFORENINGEN

Rune Frøyland, vise-
president i Norsk Psyko-
log forening, forteller de  
er positive til pilot pro-
sjektet rettighets vurdering 
i avtalepraksis, men at 
avta spesialistene som 
skal inn i sam ordnede 
hen visnings mottak bør 
få møte pasientene ved 
vurdering.

Rune Frøyland, visepresident i Norsk Psyko
logforening, tror ikke det vil opp stå fristbrudd 
ved samordnede hen visnings mottak.

Rune Frøyland påpeker at 
konsultasjon er et viktig verktøy når 
behandlingsbehovet til en pasient 
skal vurderes ved henvisning. 
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Konsultasjon ved henvisning?

han muligens det ikke vil oppstå 
fristbrudd, da avtalespesialistene 
som deltar i disse pilotene kun 
skal vurdere de pasientene de har 
kapasitet til å behandle.

  IKTsystemene er for så 
vidt like utfordrende i dag, som 
ved eventuelle pilotprosjekt. 
Avtale spesialistene rapporterer 
inn aktiviteten til norsk pasient
register som før. De som skal inn i 
samordnede hen visnings mottak er 
ikke der for å løse rapporterings
problemer, men gi vurderinger om 
pasientene er garantipasienter 
eller ikke, sier Frøyland.

Pasienter med alvorlige 
lidelser og symptomatologi

  Opplæring har ikke vært et 
tema, så jeg antar de tar det for 
gitt at avtalespesialister behersker 
rettighetsvurderingen. Vi mener å ha 
gjort dette allerede i flere år i forhold 
til dagens vurderinger knyttet til 
prioriterings forskriften. Det som 
blir nytt er behandlingsgarantien, 
vurderingene blir som før, sier 
Frøyland. 

Han er positiv til pilotprosjektet, 
men tror det vil føre til langt flere 
med behandlingsgaranti en tidligere. 
Han påpeker at de som henvises 
til en avtalespesialister, enten det 
er i solopraksis, gruppepraksis 
eller ved et samordnet mottak, er 
pasienter med alvorlige lidelser og 
symptomatologi. 

Håper på en reel vurdering, 
ikke kun et henvisningsnotat
  Man har tidligere sett da Helse
Vest RHF opprettet regionale 
koordinatorer for å fordele pasienter 
mellom avtalespesialister i psykisk 
helsevern og DPSene, at man 
fikk kartlagt behandlingsbehovet 
hos befolkningen på en god måte. 
Dessverre ble disse koordinator
stillingene lagt ned, med den 
begrunnelse at det ble så mange 
henvisninger at det hopet seg opp, 
sier Frøyland.

  Jeg håper de som skal rettighets
vurderes ved de samordnede 
hen visnings mottakene får en reel 
vurdering, og at det ikke bare brukes 
syv minutter på hver henvisning. Vårt 
syn er at der det er avtalespesialister 

i solo paraksis, så bør pasienten inn 
til en samtale eller to ved henvisning. 
Dette for å best kunne vurdere 
behandlingsbehovet, framfor å kun 
vurdere ut ifra et dokument. Per i dag 
så ser ikke DPSene pasientene når 
behandlingsbehovet skal vurderes, 
sier Frøyland. 

Dialog om hva som er god 
vurdering av henvisninger

 Det er stor variasjon blant enkelte 
DPSer i forhold til av vis nings   prosent 
av henvisninger. Psyko  log  foreningen 
er opptatt av at de som skal inn i 
samordnede hen visnings  mottak, får 
muligheten til å møte pasientene før 
det gjøres en rettighetsvurdering. Det 
blir også viktig å dokumentere antall 
avviste hen visninger, og at det drøftes 
hvor for avvisningene skjer. Dette kan 
føre til en dialog om hva som er god 
praksis for å vurdere henvisninger til 
spesia list  helsetjenesten, sier Frøyland.

Det som blir nytt er 
behandlings garantien, 

vurderingene blir  
som før

Jeg tror dette er for 
å synliggjøre den 

høye aktiviteten hos 
avtalespesialistene 

ovenfor helseforetakene

  Regjeringen ønsker seg jo 
flere avtalespesialister. I regjerings
erklæringen som kom i januar står 
det at avtalespesialistene også 
skal inn under en innsatsstyrt 
finansiering. Det står ikke mye om 
hvordan dette skal gjennomføres, 
men det er en ide de har skissert 
over noen år. Jeg tror dette er for 
å synliggjøre den høye aktiviteten 
hos avtalespesialistene ovenfor 
helse foretakene, og at de vil få en 
inntjening på å benytte avtale spesi
alister fremfor andre aktører med 
lavere produksjon, sier Frøyland.
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 Det planlegges en solopraksis 
innen somatikk, og et samordnet 
hen  visningsmottak ved et DPS der 
to psykologspesialister skal inn. 
Prosjektbeskrivelsen er fer dige, og 
vi har startet dialog med aktuelle 
kandidater. Når vi har avklart 
hvem som skal delta, blir neste 
steg å etablere dialog med helse
foretakene disse avtale spesialistene 
sogner til, sier Eilertsen. 

Økonomiske og praktiske 
utfordringer
Helse Nord RHF vurderer at det er 
ekstra utfordringer med modell 1 og 
2 i forhold til modell 3. Her kan det 
blant annet nevnes sår bar   het i krav 
om å holde vurderings  frist på 10 
dager i en solo   praksis, i till egg til at 
det skal ytes spesialist helse tjeneste 
etter fastsatte krav. Videre knyttes 
det utfordringer til teknisk sam
handling mellom avtale  spesialist og 

helseforetak hvor IKTsystemene 
ikke snakker tilstrekkelig sammen.

 Å gjøre den enkelte 
avtale spesialist ansvarlig for 
fristbrudd vil også medføre en 
merkostnad for avtalespesialisten. 
Dette vil nok for en liten og 
sårbar virksomhet være en 
uforholdsmessig stor belastning. 
Vi forholder oss til det oppdraget 
vi har fått, og så får vi se hva 
vi høster av erfaringer fra alle 
modellene, og på den bakgrunn 
gi en samlet anbefaling om 
foretrukken modell, sier Eilertsen.

Utfordringer med rettighetsvurdering i solopraksis

Frode Eilertsen tror en svikt i manuelle rapporteringssystemer alene eller i kombinasjon med IKT
systemer føre til at man mister oversikten, at det må vurderes om pilotprosjektet er gjennomførbart. 

Frode Eilertsen, Seksjons-
leder for seksjon eksterne 
helsetjenester og pasient-
reiser ved Helse Nord RHF, 
forteller at anbefalingen til 
HOD fra alle de regionale 
helseforetakene var å tilrå 
en rettighetsvurdering i til-
knytning til en eksisterende 
vurderings enhet i et helse-
foretak/DPS. I fore taksmøtet 
i januar 2018 ble RHF-ene 
også bedt om å gjennomføre 
piloter på solo- og gruppe 
praksiser.

TEKST: RUNE GEISNES  
FOTO: HELSE NORD RHF 

«Dette vil nok for 
en liten og sårbar 

virksomhet være en 
uforholdsmessig stor 

belastning»
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Utfordringer med rettighetsvurdering i solopraksis
Finnes få avtalespesialister  
i regionen
Selv om alle benytter prioriterings
veilederen, så forteller han det 
i noen tilfeller fremkommer at 
avtale  spesialistene av og til gjør 
andre vurderinger enn helse
foretakene der det har blitt 
diskusjon om pasienten skulle hatt 
behandling eller ikke. Derfor er 
RHFet positive til et samordnet 
hen visningsmottak der pasientene 
får de samme vurderingene og 
rettig hetene uavhengig om de 
behandles av et helseforetak eller 
en avtalespesialist, i motsetning til 
slik det er i dag.  

Avtalespesialistene må for-
holde seg til DPS-ets rutiner
Avtalespesialister innen psykisk 
helse tar pasientene inn til kon
sulta sjon ved henvisning fra 
fast  lege, mens ved DPSene er 
hoved  regelen at pasienter kun blir 
vurdert ut ifra henvisningsnotatet 
om de skal ha behandling eller ikke. 
Han tror det blir en annen måte å 
jobbe på for avtalespesialistene, 
og en erfaring man må se på når 
pilot pro sjektene skal vurderes i 
etter kant.

 Kvaliteten på henvisningene 
kan være forskjellige. Det aller 
beste er jo å møte pasienten, 
samtidig som man forholder seg 
til henvisningen for å kunne gjøre 
en best mulig vurdering. Så for
skjellene ved henvisning til en 
enkeltstående avtalespesialist, 
kontra et samordnet henvisnings
mottak ved et DPS, er noe vi må 
adressere i den evaluering vi gjør, 
sier Eilertsen. 

Tett samarbeid for å unngå 
fristbrudd
Han forteller det er manglende 
funk sjonalitet ved IKTsystemene 
hos avtalespesialistene til å ivareta 
det en rettighetsvurdering krever. 
Hvor  dan dette kan løses er et av 
flere forhold i en sjekkliste som 
er over sendt pilotdeltakerne for 
vurdering og diskusjon. Han antar 
de må finne manuelle løsninger for 
å kunne dekke de manglene som 
skulle oppstå.

 Vi har reflektert rundt problem
stillingen, men tror faren for 
fristbrudd er lav innenfor det 
begrensede omfanget pilotene 
er planlagt. Skulle det oppstå, så 
tenker vi det blir naturlig at de 
involverte helseforetakene må 
fungere som et sikkerhetsnett for 
å avhjelpe eventuelle fristbrudd. 

Det aller beste er jo 
å møte pasienten, 
samtidig som man 

forholder seg til 
henvisningen for å 
kunne gjøre en best 

mulig vurdering

Oppstår det utfordringer 
med å utføre den 

juridiske delen, så  
kan det bli en stopper  

for pilotene

 Målet er at prosjektet er 
oppe og går i løpet av senhøsten 
2019. Vi har ikke så mange avtale
spesialister i regionen, så vi er 
av hengig av å motivere noen til å 
delta. Tilbakemeldingene vi har 
fått fra de avtalespesialistene vi 
har vært i kontakt med er stort 
sett positive, men de har mange 
spørs mål spesielt knyttet til øko
nomi og medbestemmelsen i de 
rettighetsvurderingene som skal 
gjøres, sier Eilertsen.

Samarbeidet ved begge pilotene 
må være så tett, at helseforetakene 
i samarbeid med avtalespesialisten 
enkelt kan gå inn å finne en løsning i 
forkant av eventuelle fristbrudd, sier 
Eilertsen.

Et pragmatisk forhold til 
gjennomføringen
Han forteller det hadde vært 
ønskelig med et felles IKTsystem 
uavhengig av pilotene, men at det 
ikke er realistisk at et slikt system 
er oppe og går i løpet av prosjekt
tiden. Derfor må store deler av 
dokumentasjonsarbeidet gjøres 
manuelt. Skulle manuelle systemer 
alene, eller i kombinasjon med IKT
systemene ikke skulle fungere og 
føre til at man mister oversikten, så 
må det vurderes om prosjektet er 
gjennom førbart.

  Vi har fått et oppdrag fra Helse 
og omsorgsdepartementet, og vi er 
positive til å gjennomføre det. Det er 
viktig at vi får til en god samhandling 
mellom avtalespesialistene og helse
fore takene som deltar i piloten, 
samtidig som vi har et pragmatisk 
for hold til hvordan vi kan løse de 
utf ordringene som måtte oppstå. 
Videre tror og håper vi at den øko no
miske delen knyttet til pilotene ikke 
skal bli en stopper for prosjektet, sier 
Eilertsen. 
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Øyelege og kirurg ved Bergen Øye
legesenter, Vibeke Huun Birkeland, 
forteller målsettingen er å komme 
i gang med rettighetsvurdering fra 
1. juni, og oppstart av behandling 
fra 1. september. Det skal være en 
midtveisvurdering før prosjektet 
evalueres med en sluttrapport den  
1. september neste år. 

 Det er flere utfordringer med 
dette pilotprosjektet. De eksister
ende IKTsystemene kommunisere 
ikke med hverandre, så det må 
rapporteres manuelt mellom sen

teret og helse foretaket. Dette blir 
både tid og arbeidskrevende. Det 
må også av klares hvordan man 
øko nomisk skal løse eventuelle 
frist brudd, sier Birkeland.

Ønsker å ha den samme 
arbeids modellen som de  
har i dag
Bergen Øyelegesenter tilstreber 
at pasienten blir behandlet av 
den avtalespesialisten som det er 
blitt henvist til, men på grunn av 
noe ulik ventetid så vurderes den 

Eneste gruppepraksis som deltar i pilotprosjektet 

Avtalespesialistene ved Bergen Øyelegesenter er positive og spente på å komme i gang med rettighets
vurdering i gruppepraksis. Fra venstre: Ole Kjeka, Solveig Otteren Ulvik, Kristen Kurt Realfsen, Vibeke Huun 
Birkeland, Christian Bjune og Jan Askvik. (Erling Strand, ikke tilstede)

Vibeke Huun Birke land mener det er en fordel at 
øye   avd elingen ved Hauke land universitets syke  hus 
er en del av prosjekt gruppen, og at Bergen  
Øye  legesenter allerede hadde et godt sam  arbeid  
med syke huset i forkant av pro sjektet.

TEKST RUNE GEISNES 
FOTO BERGEN ØYELEGESENTER

Det er Bergen  
Øyelege senter som 

fremstår med ventetid, 
ikke den enkelte 
avtalespesialist

Bergen Øyelegesenter og 
Helse Vest RHF er i inn-
spurten med å ferdig stille 
prosjekt beskrivelsen til 
rettig hets vurdering i avtale-
praksis. Det gjenstår noen 
viktige punkter som må 
avklares, men alle parter i 
prosjektgruppen er klare til 
å ta fatt på arbeidet. 
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Eneste gruppepraksis som deltar i pilotprosjektet 
med rettighets vurdering ønsker vi å 
fort sette med denne arbeidsmodellen, 
sier Birkeland. 

Har et godt samarbeid med 
Øye avdelingen på Haukeland 
universitets sykehus
Øyeavdelingen ved Haukeland univer 
sitets  sykehus er del av prosjekt     gruppen 
representert ved både avdelings  
direktøren og avde lings  over legen, i 
tillegg til Ola Jøsendal fra Helse Vest  
RHF og Bergen Øye  lege  senter. Prosjekt 
gruppen har ansvar for å bidra i 
ut  arb eid ing og kvalitets   sikring av alle 
lever  anser, bidra aktivt både skriftlig 
og munt  lig i og mellom møtene i pro
sjekt    gruppen og ut arbeide forslag til 
løsninger.

• 7 avtalehjemler
• 2 ortoptister
• 5 optikere
• 3 sykepleiere
• 1 klinikksjef
• 7 sekretærer 

 

PRODUKSJONSDATA  
I 2018: 

• 3ad: ca 34 000  
(normtall 3 300 x 7  
= 23 100)

• Av disse utgjorde  
Ø.hjelp: ca 3.5%  (1150)

•  Nyhenviste: ca 16% (5350
• Barn: ca 4.5 % (1450) 

 

Kataraktoperasjoner:  
2130

Medisinske 
laserbehandlinger:  
1879

Medisinsk indiserte 
øyelokksoperasjoner:  
175

BERGEN  
ØYELEGESENTER 
OPTERA  
PR. 14.1.19

  Senteret har allerede et godt sam 
arbeidet med Haukeland univer sitets
sykehus, så vi synes det er veldig 
greit at de er med på laget i prosjekt
gruppen. Fristbrudd kan oppstå, selv 
om vi er  
godt for beredt på at det ikke skal skje. 
Ved eventuelle fristbrudd så mener 
vi det er uakseptabelt at den enkelte 
lege blir stilt økonomisk ansvarlig, slik 
er det jo heller ikke ved syke husene. 
Det gjenstår noe arbeid før vi har en 
prosjekt beskrivelse som alle partene  
er enig om, men vi er positive og 
spente på å komme i gang med 
rettighets vurdering i gruppe praksis, 
sier Birkeland.

Ved eventuelle fristbrudd 
så mener vi det er uaksep

tabelt at den enkelte 
lege blir stilt økonomisk 

ansvarlig

totale pasientmengden som 
blir henvist til senteret.

  Vi jobber ut ifra at det er 
syk  dom men som skal avgjøre 
hvor lang vente tid det blir på 
hver enkelt pasient, ikke hvil
ken lege man har blitt hen vist 
til. Det er Bergen Øye lege
senter som frem står med 
ventetid, ikke den enkelte 
av talespesialist. Slik klarer 
vi å utjevne ventetiden til 
pasientene. Når vi begynner 
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Rettighetsvurdering i Helse Vest

sted. I avtalespesialistenes EPJ
systemer er det funksjonalitet for 
enkelte elementer som kan gjøre det 
mulig for dem å rettighetsvurdere. 
Funksjonalitet for videresending av 
henvisninger og funksjonalitet som 
sikrer RHFene oversikt over hvilke 
pasienter som blir rettighetsvurdert. 

  Vi vil gjøre alt for å unngå frist
brudd. Ser man det er fare for frist
brudd så er det viktig at Helse Vest 
RHF blir informert, slik at vi får tid til 
å finne et annet pasienttilbud innen 
fristen går ut. De er syv avtale spesia
lister i gruppepraksis ved Bergen 
Øyelegesenter, så det lover bra i 
forhold til å unngå fristbrudd. Skulle 
det oppstå en mulighet for fristbrudd, 

 De får kompensasjon for de 
tilleggs utgiftene arbeidet med dette 
pro sjektet medfører, og når selve 
pro sjektet kommer i gang så kan det 
hende det avdekkes økonomiske 
spørs mål som må avklares underveis. 
Litt av poenget med et slikt prosjekt 
er jo blant annet for å avdekke even 
tuelle barne sykdommer, og finne 
gode løsninger. Skulle det vise seg at 
dette går galt for en av eller begge 
partene innenfor de rammene som 
eksisterer per i dag, så får man even
tuelt avslutte prosjektet, sier Schem.

Pilotprosjektet utprøves 
innenfor gitte rammer
Han påpeker at prosjektet hverken 
skal gå på bekostning av Bergen 
Øye lege senter eller Helse Vest RHF 
sin daglige drift, og det må være an
ledning til å stoppe prosjektet, men 
sam tidig viktigheten av at pilot pro
sjektet utprøves innenfor de ram
mene som er gitt for å se på mulig 
hetene for om det kan videre utvikles.

 Det er et viktig poeng at dette 
er en pilot, nettopp for å prøve ut 
i mindre omfang for å gjøre seg 
erfaringer før man går videre med 
arbeidet med rettighetsvurdering 
i avtalepraksis. Helse Vest RHF og 
de andre regionale helseforetakene 
har fått dette i oppdrag fra Helse og 
omsorgs departementet, og vi går 
på med krom hals inn i gjennom
føringen av prosjektet, sier Schem.

Dagens IKT-løsninger kan 
medføre ekstrakostnader
I dag rapporterer avtalespesialistene 
tertialvis til Norsk pasientregister, og 
rapportene foreligger flere måneder 
etter at konsultasjonene har funnet 

BaardChristian Schem, Fagdirektør i Helse Vest 
RHF, mener litt av poenget med et slikt pilotprosjekt 
blant annet er for å avdekke eventuelle barne
syk dom mer, og finne gode løsninger.

Hvilke behandlingstilbud som gis og 
fastsettelse av frister mangler enda i 
dagens EPJsystemer.

 De IKTløsningene som hadde 
vært ønskelig til pilotprosjektet er ikke 
på plass. Det er ikke optimalt, og det 
kan medføre noe mere admini stra
tive kostnader før det ønskelige IKT
systemet er på plass. Dette gjelder nok 
for de fleste helse regionene i landet, 
men oppdraget fra Helse og om sorgs 
de parte mentet er gitt, og vi får jobbe 
etter beste evne med de IKTløsningene 
vi har per dags dato, sier Schem.

Vil finne løsninger for å 
unngå fristbrudd
Det er ennå ikke definert hvem som 
blir sittende med regningen hvis 
det skulle oppstå fristbrudd i løpet 
av pilotprosjektet. Fagdirektøren 
påpeker at det ikke skal være noen 
urimelige vilkår for Bergen Øye
legesenter å delta i prosjektet, og 
at dette er et spørsmål som må 
avklares før oppstart av jobben med 
rettighetsvurdering i gruppe praksisen.

Vi får jobbe etter beste 
evne med de IKT

løsningene vi har per 
dags dato

Er det fare for fristbrudd 
så er det viktig at Helse 

Vest RHF blir informert, 
slik at vi får tid til å finne 

et annet pasienttilbud

så er det nærliggende å tenke at de 
må be om hjelp fra øyeavdelingen 
på Haukeland universitets sykehus. 
Grunnlaget for samarbeidet er godt, 
og vi er positive til det videre arbeidet 
med pilot prosjektet, sier Schem.

TEKST: RUNE GEISNES  
FOTO: HELSE VEST RHF

Fagdirektør i Helse Vest RHF, Baard-Christian Schem, forteller det vært en god dialog 
og et positivt samarbeid med Bergen Øyelegesenter, og at prosjektarbeidet ikke skal gå 
på bekostning av hverken senteret eller helseforetakets daglige drift.
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Pasient- og brukerombud i 
Oslo kommune, Anne-Lise 
Kristensen er positiv til 
pilot prosjektet rettig hets-
vurdering i avtalepraksis, 
og mener på sikt at alle 
avtale spesialister bør im-
plementeres i sam ordnede 
hen visnings mottak.

  Det er en prioriteringssak 
hvordan avtalespesialistene skal 
benyttes og hvilke oppgaver de skal 
ha, og all behandling bør foregå via 
sam ordnede henvisningsmottak. 
Dette for å unngå at inngrep eller 
behandlinger som den offentlige 
spesialist helsetjenesten ikke vil gi, 
heller ikke blir utført hos en privat 
avtale spesialist, sier Kristensen.

Ønskelig med et likeverdig 
behandlingsgrunnlag
Pasient og brukerombudet påpeker 
at dagens ordninger kan føre til 
overbehandling, og at det derfor bør 
bli samordnede henvisningsmottak 
for alle avtalespesialister, både innen 
somatikken og psykisk helse. Hun 
drar paralleller til Legeforeningens 
kampanje gjør kloke valg, som har 
satt temaet overbehandling på 
dagsordenen.

  Et tenkt eksempel kan være at 
noen gir masse av en hvis behan
dlingsform, også over behandler 
man en del pasienter fordi man 
sitter veldig nærme muligheten til 
å gi denne typen behandling og 

tjene penger på det. Et konkret 
eksempel er at helseforetakene 
kun ved sjeldne tilfeller operere 
menisken til folk over 50 år, og jeg 
vet tilfeller der pasienter har fått 
avslag på denne behandlingen fra 
helseforetaket, for så å ha gått til en 
privat avtalespesialist for å få utført 
operasjonen, sier Kristensen.

Pasientene mister en del av 
rettighetene sine

  Det er en kjensgjerning at 
avtalespesialistene har muligheten 
til å plukke de pasientene de vil ha, 
og derfor kan man stille spørsmål 
ved hvilke behandlinger det er 
det lurt å bruke skattepengene 
på, og hvordan den offentlige 
helsetjenesten benyttes. Prinsipielt 
sett så bør avtalespesialistene og 
helseforetakene ha de samme 

prioriteringene når det kommer 
til hvilke pasienter man tar imot, 
hvilken behandling som gis og tiden 
som brukes på et pasientforløp, sier 
Kristensen.

  Det er stort press på DPSene. 
Ofte blir de pasientene som ikke 
får plass på DPS henvist videre til 
en avtalespesialist der det ikke 
foreligger en rettighetsvurdering 
som kan påklages, så pasientene 
mister en del av sine rettigheter 
slik systemet fungere per dags 
dato. Som pasientombud er dette 
en problemstilling det er naturlig 
å stille spørsmål ved, og derfor er 
det er positivt og spennende at 
pilotprosjektet rettighetsvurdering 
i avtalepraksis nå blir gjennomført 
i alle de regionale helseforetakene, 
sier Kristensen.

TEKST: RUNE GEISNES  
FOTO: MOMENT STUDIO

Pasient og brukerombud i Oslo kommune, AnneLise Kristensen, mener avtale spesialistene og helse
foretakene bør ha de samme priori teringene når det kommer til hvilke pasienter man tar imot, hvilken 
behan dling som gis og tiden som brukes på et pasientforløp.

Alle avtalespesialister bør inn i 
samordnede hen vis nings mottak 
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Solopraksis og samordnet 
henvisningsmottak i Helse SørØst

  Med bakgrunn i oppdraget fra 
Helse og omsorgsdepartementet, 
tar Helse SørØst RHF sikte på å 
gjennomføre rettighetsvurdering i 
den enkelte avtalespesialistpraksis 
hos en avtale psykiater, en avtale
psykolog og to avtale spesialister i 
somatikk (modell 1). Det plan legges 
videre to piloter med sam ordnet 
henvisningsmottak (modell 2), der 
Nydalen DPS, Oslo universitets
sykehus HF og Syke huset i Vestfold 
HF, DPS har sagt seg villige til å delta 
i prosjektet. Det er ikke planlagt 
piloter for rettig hetsvurdering 
i gruppe praksis i Helse SørØst 
(modell 3), sier Knutsen.

Krevende prosjekt med 
sterke politiske føringer
Prosjektlederen forteller at alle 
regionene nå er i gang med 
plan  leggingen av de ulike pilot
prosjektene, men med litt ulik inn
retning. De fire RHFene samarbeider 
med Den norske legeforening 
og Norsk psykolog forening om 
utfordringene og planene for pilot
prosjektet rettighetsvurdering i 
avtale praksis. Knutsen forklarer at 
de er avhengige av å få med avtale
spesialister som synes prosjektet 
høres spennende ut, og som ønsker 
å delta. Prosjekt og styringsgruppen 
er nå i gang med å utarbeide rutiner 

og dokumentasjon for hvordan det 
skal arbeides i pilotprosjektet.

  Helse SørØst RHF var først ute 
av helseregionene med å planlegge 
pilotene. Pilotene er ikke oppe og 
går ennå, men det jobbes med å få 
på plass de praktiske forholdene og 
lage rutiner. Prosjektet er krevende 
både når det gjelder IKTsystemer 
og de juridiske forholdene, men 

Starter i det små så det blir 
gjennomførbart
I Helse SørØst RHF sin prosjekt
beskrivelse vises det til at Helse
direktoratet i samarbeid med 
Direktoratet for ehelse har 
ansvaret for å lage et forenklet 
og felles rapporteringssystem for 
avtalespesialister, slik at avtale
spesialistene skal slippe å rapportere 
både til NPR og HELFO, og som 
samtidig gir en helt annen kvalitet på 
dataene. Dette arbeidet har pågått 
over tid, men er betydelig forsinket.

  Avtalespesialistene og DPSene 
benytter ulike IKT og rapporterings
systemer. I et samordnet henvis
nings mottak vil alle henvis ningene 
fra fastlegene samles og vurderes 
av et team ved DPSene, der også 
avtalespesialistene må delta, sier 
Knutsen. 

Størst utfordring med frist-
brudd inne psykisk helsevern
Hun forteller at det er mange som 
skal samarbeide i pilot pro sjektet. 

Prosjektleder og fagsjef fra enhet for somatikk og 
rehabilitering, Gro Vik Knutsen, forteller Helse Sør-Øst 
RHF skal jobbe ut ifra to av de tre modellene som er 
skissert rettighetsvurdering i avtalepraksis.

TEKST: RUNE GEISNES  
FOTO: HELSE SØR-ØST RHF

Prosjektleder Gro Vik Knutsen forteller at alle 
regionene nå er i gang med planleggingen av 
de ulike pilotprosjektene, men med litt ulik 
innretning

Prosjektet er krevende 
både når det gjelder IKT
systemer og de juridiske 
forholdene, men politisk 
er det sterke føringer for 

at dette skal utprøves

politisk er det sterke føringer for 
at dette skal utprøves. Gjennom 
pilotene vil en samle erfaringer for å 
se om dette er gjennomførbart. Den 
over ordnede politiske målsettingen, 
er at det innen utgangen av denne 
stortings perioden, skal være på plass 
et system der alle pasienter som 
henvises til spesialisthelsetjenesten 
rettighets vurderes, sier Knutsen.
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Solopraksis og samordnet 
henvisningsmottak i Helse SørØst

Det er først og fremst 
innen psykisk helsevern 

at lengere ventetider 
og pasientforløp 

forekommer

Ved de samordnede hen visnings
mottakene vil avtale spesialister og 
spesialister ved DPSene samarbeide i 
vurdering av henvisningene, og vurdere 
om pasienten skal motta behandling 
innen DPSsystemet eller hos en 
avtale spesialist. I den andre modellen 
skal den enkelte avtale spesialist 
rettighetsvurdere hen visningene og 
sette frist for oppstart av behandling. 
Hva som skal skje ved eventuelle 
fristbrudd er ennå ikke bestemt.

  Dette er et av flere punkter som 
må avklares i prosjektet, men det er 
vanskelig å se for seg en modell der 
en avtalespesialist som er selvstendig 
næringsdrivende alene skal være 
økonomisk ansvarlig ved fristbrudd. 
Det er litt ulike utf ordringer innen 
soma tikk og psykisk helse. Innen soma
tikk er det generelt kortere ventetider, 
vi antar at det her blir mindre 
utfordringer med fristbrudd. Det er 
først og fremst innen psykisk helsevern 
at lengere ventetider og pasientforløp 
fore kommer, så her må det jobbes 
frem gode løsninger for å unngå frist
brudd. Plan legging av prosjektet blir 
også et tema på de neste møtene med 
sam arbeidsutvalgene i Lege foreningen 
og Psykolog foreningen, sier Knutsen.

Likeverdig tilgjengelighet i Oslo 
Frode Bie & Jan Frich, Helse Sør-Øst RHF

 
Helse SørØst RHF vil kommentere artikkelen med intervju 
av psykiater og tidligere avtalespesialist Synnøve Bratlie i 
Legekunsten nr. 4 2018.

Bratlie peker på at de fleste psykiatere og psykolog
spesialister tradisjonelt sett har hatt sin praksis på Frogner 
og Majorstuen. Hun mener det er urimelig at avtaler skal 
flyttes til andre deler av byen og hevder resten av landet 
«ler» av denne problem stillingen. Bratlie mener det er 
enkelt for pasienter fra østre deler av byen å ta trikken til 
vestlige bydeler for behandling. 

Det er i dag få avtalespesialister innen psykisk helsevern 
i Oslo øst, sammenliknet med Oslo vest. I 2018 fantes 
det ikke etablert avtalepraksiser i bydelene Alna, Bjerke, 
Grorud, Nord strand, Sagene, Stovner, SøndreNordstrand 
og Vestre Aker. Østensjø og Grünerløkka hadde begge en 
psykiater i hver praksis. Tettheten av avtalespesialister 
innen psykiatri og psykolog er stor på Frogner, Majorstua  
og St. Hanshaugen.

Den geografiske skjevheten i fordelingen av hjemler 
mellom Oslo vest og Oslo øst har vært på agendaen i 
flere år. Vi vet ikke hvem Bratlie har konsultert, men 
Helse SørØst RHF har ikke inntrykk av at pasienter 
eller brukerutvalget vårt «ler» av skjevfordelingen av 
avtalehjemlene i innen psykisk helsevern i Oslo. 

Det har vært og er et politisk ønske om bedre geografisk 
spredning av avtalespesialister. Riksrevisjonen har i 2015 
rette søkelys mot problemstillingen. Problemstillinger 
knyttet til dette har vært et tema i Samarbeidsutvalgene 
mellom Helse SørØst RHF og Legeforeningen og Psykolog
foreningen. Spørsmål rundt fordeling av avtale spesialister 
er omtalt i Regional plan for avtale spesialistområdet, som 
ble behandlet av styret i Helse SørØst RHF 14.06.2018. 

Helse SørØst RHF har et «sørge for»ansvar og skal 
legge til rette for likeverdige helsetjenester for hele 
befolkningen. Helse SørØst RHF har på bakgrunn av dette 
besluttet å omdisponere enkelte ledige avtalehjemler innen 
psykisk helsevern fra vest til øst, i tillegg til at nye hjemler 
i Oslo fortrinnsvis lokaliseres i østlige bydeler. Vi mener en 
jevnere geografisk fordeling av avtalespesialistene i Oslo på 
sikt vil gi økt nærhet og tilgjengelighet. 

Vi viser til rammeavtalen mellom de regionale helse fore
takene og Legeforeningen om avtalepraksis for lege spesia
lister. Rammeavtalen har bestemmelser som regulerer 
forholdet mellom avtalespesialisten og det regionale helse
foretaket, også ved omdisponering og flytting av hjemler. Vi 
oppfordrer avtalespesialistene til å sette seg grundig inn i 
avtalen og bestemmelsene. Både Legeforeningen og Helse 
SørØst RHF kan bistå ved spørsmål. 
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Avtalespesialister og anskaffelser 
Gro Vik Knutsen og Jan Frich, Helse Sør-Øst RHF 

Helse SørØst RHF viser til Legekunsten nr. 4 2018 og artikkelen «Avtale spesialister 
ekskluderes fra anbudskonkurranser», som om han dler en sak hvor avtalespesialist Sverre 
Dølviks tilbud innen ØNHkirurgi ble avvist i en offentlig anskaffelse i 2018. 

I artikkelen forklarer Dølvik at han «ikke har inntrykk av at det er et bestemt regelverk 
Helse SørØst RHF følger, men at de har laget disse kon kurransekravene etter eget ønske». 
Dette er ikke korrekt. Helse SørØst RHF er i likhet med andre offentlige aktører bundet av 
lover og regler om offentlige anskaffelser og EØSavtalens forbud mot offentlig støtte (stats
støtte). 

Dølvik uttaler at han ikke har mottatt noen begrunnelse på avslaget fra Helse SørØst 
RHF. Vi kan opplyse om at Dølvik ble informert om avslaget i den offentlige konkurransen 
etter gjeldende rutiner i Sykehusinnkjøp HF. Saken ble videre behandlet i Sam
arbeidsutvalget 7. desember 2018, der RHFet la fram en omfattende skriftlig redegjørelse 
som begrunnet utestengelsen og de særlige for holdene som gjelder krysssubsidiering. 
Dølvik fikk oversendt redegjørelsen i etterkant av møtet.

Når Helse SørØst RHF vurderer om avtalespesialister kan delta i offent lige konkurranser 
om kjøp av helsetjenester, vil vi legge vekt på at det ikke foreligger kryssubsidiering. En 
slik subsidiering fra skjermet del til konkurranseutsatt del av samme virksomhet, er i strid 
med reglene om offentlig støtte, dersom det fører til at den konkurranseutsatte delen av 
virksomheten får økonomiske fordeler som stammer fra offentlige midler. En aktør kan 
dermed ikke utføre helprivat virksomhet i lokaler og med utstyr som er finansiert av det 
offentlige, og kan i en slik situasjon heller ikke delta som markedsaktør og konkurrere i 
offentlige anbudskonkurranser. Premisset er at virksomhetene må drives som adskilte 
virksomheter i egne lokaler og med eget utstyr.

Kryssubsidiering kan oppstå dersom ledig kapasitet i offentlig tilskudds basert 
virksomhet brukes til å subsidiere konkurranseutsatte tjenester, eller det investeres 
i maskiner og utstyr i den offentlig finansierte delen av virksomheten som gir lavere 
driftskostnader for den kon kurranse utsatte delen. Effekten vil kunne bli at kostnadene i 
den konkurranseutsatte delen av virksomheten reduseres, og at tjenestene kan tilbys til en 
lavere kostnad enn hva andre kon kurranse utsatte tilbydere kan klare. Dette anses å kunne 
gi tilbyderen et urettmessig konkurransefortrinn. 

Avtalespesialistene er å anse som selvstendig nærings drivende, men de opererer 
samtidig innfor den offentlige spesialist helse tjenesten og er en del av denne. 
Avtalespesialistene blir i denne henseende som «offentlig» å regne. En avtalespesialist i 
driftsklasse 3 mottar i overkant av 1,2 mill. kroner per år for å drive, utstyre og vedlikeholde 
en spesialistpraksis, og skal samtidig utføre pasient behandling på vegne av det regionale 
helseforetaket. Midlene som avtalespesialistene mottar fra det offentlige, medfører 
dessuten en aktivitet som generer ytterligere offentlige midler gjennom refusjon fra 
folketrygden og i tillegg betaling direkte fra pasientene. 

Helse SørØst RHF er enige i at det er ønskelig å utnytte ledig kapasitet i helsevesenet. 
Dette er det anledning til innenfor han dlings  rommet som er gitt gjennom norsk lov. For 
nærmere be grun nelse for Helse SørØst RHF sine vurderinger viser vi til Fornyings og 
admini strasjons  departementets veileder om EØSavtalens regler for offentlig støtte, og 
rapporten «Konkurranse på like vilkår», ut arbeidet av advokatkontoret BDO Norge, på 
vegne av NHO i oktober 2016.
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TORSDAG 29. AUGUST

11.30-12.30  Lunsj og registrering
12.30-12.45  Åpning ved Frøydis Olafsen
12.45-13.00 Introduksjon ved Marit Hermansen
13.00-13.30 Avtalespesialisten  Overlegens perspektiv 
13.30-14.00 Avtalespesialisten  Fastlegens perspektiv 
14.00-14.30    Avtalespesialisten  Yngre legers perspektiv
14.30-14.50   PAUSE
14.50-15.35    Pasient/brukerombudets erfaringer med avtalespesialistordningen, 
  ved Pasient og brukerombud i Oslo/Akershus  AnneLise Kristiansen
15.35-16.10 Avtalespesialisten  Helse SørØst sitt perspektiv
16.15-16.30 PAUSE
16.30-17.00  Innslag til underholdning/refleksjon/inspirasjon
17.00-18.30 Kommer
19.00  Middag
 

FREDAG 30. AUGUST

09.00-10.15 Helseplattformen
10.15-10.30  PAUSE
10.30-11.15 EPJ – vårt viktigste verktøy. Utvikling av EPJ. 
11.15-11.30 Rettighetsvurdering i avtalepraksis

11.30-12.30  LUNSJ
12.30-13.00 Praktiske erfaringer med å ha LIS lege i praksisen 
13.00-14.00 Etiske dilemmaer i praksis
14.00-14.30 PAUSE
14.30-15.30 Gruppevise møter
15.30-17.00 PSLs time
17.00-18.00 Årsmøte med valg
20.00:   Årsmøtebankett
 

LØRDAG 31. AUGUST 
  
09.00-10.00 Riktig takstbruk  takstkurs ved Helfo og Legeforeningen
10.00-10.15 PAUSE
10.15-11.00 Riktig takstbruk  takstkurs ved Helfo og Legeforeningen
11.00-11.15   PAUSE
11.15-12.00 Legen som selvstendig næringsdrivende – regnskap, økonomi, skatt, 
  goodwill og fordeling av kostnader ved daglig leder i Legeregnskap AS
  SLUTT 

Foreløpig program 2019
PSLs Administrasjonskurs og Årsmøte 
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HEIDI BJERKAN er fast 
mat spaltist i Legekunsten. 
Til daglig driver hun 
restaurant Credo og Jossa 
Mat og Drikke i Trond
heim, og er også medeier 
og pådriver av Vippa i 
Oslo. Bjerkans kokke
kunst vekt legger kvalitet, 
øko logi og frem tidige 
løs ninger på bære kraftig 
mat  produksjon.

OPPSKRIFT ROSETTBAKKELS:
3dl hvetemel
2dl potetmel
2ts salt
2ss sukker
3 egg
4dl saup

Du trenger:
5dl olje
rosettbakkelsjern 

Bland sammen det tørre. Visp inn 3 egg og spe 
på med saup til røren er glatt, la svelle i 2 timer.

ROSETTBAKKELS 
MED RØMME OG 
ROGNKJEKSROGN

Saup kan erstattes med vann eller øl

FREMGANGSMÅTE:
Ha olje i en kjele og varm til 140 grader 
sammen med jernene. Dypp jernene i røren 
også i oljen til bakverket er gyllent. Dytt 
bakverket av jernet og legg på papir.

Rosettbakkels er en gammel søt julebakst 
som opprinnelig er kokt på smult, i vår utgave 
så har vi laget en salt versjon og laget den 
med saup (restene fra smørproduksjon) 
og redusert mengden sukker så man får et 
saltere bakverk som fungerer bra som en 
del av en rett eller snacks. Vi har valgt å 
servere den med rømme fra fannremsgården, 
rognkjeksrogn, løk, purre og dill.

Om man vil ha en søt variant kan man doble 
mengden sukker og servere som småkaker. 

SOM  
SNACKS 
ELLER  
FORRETT
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TARLANT BRUT ZERO 
Dufter av modne epler og 
gjærbakst. Frisk syre og en delikat 
og tørr lett bløt og fersk frukt med 
en tørr finish. Pen lengde.

WONGRAVEN CHAMPAGNE BRUT  
Dufter av modne epler med hint 
av gjærbakst. Frisk syre og fine 
tørrstoffer med en lang og fersk 
finish. Tørr og lett utgang.

Serveres gjerne med noe sprudlende 
i glasset til. Heidi anbefaler:

&kropp
sjel
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Fersk fra turnus var jeg blitt ansatt 
som assistentlege i patologi, ved et 
hospital oppkalt efter et fjellparti 
i Midtøsten, Mount Sinai. Leting i 
leksikon indikerte at navnet ofte var 
brukt som sykehusnavn, og kunne 
opp fattes som paraplybetegnelse 
på en hospitalskjede. Men dette 
var ikke noe kjedelig hospital. Tvert 
imot. Det var en selvstendig og 
uav hengig, jødisk klinikk. Syke
hus  admini strasjonen hadde opp
fattet det dit hen at jeg tilhørte det 
mosaiske, eftersom jeg bar samme 
slekts navn som en av Amerikas 
store, jødiske komikere, Milton Berle. 
Dette komiske talent var dog ikke av 
norsk herkomst, men fra New York, 
og født Berlinger. Han hadde trolig 
bokstavstokket seg frem til Berle. 
Jeg holdt opplysningen for meg selv, 
samtidig som jeg unnlot å nevne noe 
om intakt, vel bevart forhud. 

Navnet skjemmer ingen
Berlenavnet skulle bli en døråpner 
til en ny, hittil stort sett ukjent 
verden, med en opptårning av 

begreper: Hva var Kosher? Når 
feirer man Hanukka Hvordan 
lager man blinis? Mange av de 
eldre snakket jiddisch. Da språket 
har meget til felles med tysk, gav 
studietidens tyskkunnskaper en 
lingvistisk gratistur til en ytterst 
fasinerende kultur, og muliggjorde 
utdypende skildringer og forståelse 
av samtalepartners gjennomlevde 
fortid; alt fra idyll, til gruvekkende 
Holocausthistorier.

Ett begrep antydet at jeg, tross 
norsk bakgrunn, allikevel kunne ha 
et visst anstrøk av det mosaiske: 
«Jewish Mother»! Beskrivelsen av 
denne spesifikke, ofte parodierte 
morsfigur gjorde at mange av 

barndommens frustrasjonsbiter 
falt på plass; moder lig opphav 
trådte frem i for  klaringens lys. 
Kontrollerende, beskyttende og ikke 
minst med en unik evne til å plante 
følelse av dårlig sam   vittig het over 
på sitt avkom, spesielt sønnene. At 
det øyensynlig fantes en «Jewish 
Mother» i Berle familien fra ultima 
Thule (ytterste nord), førte til at 
jeg ble dradd inn i mine mannlige 
kollegers forståelses fulle varme. 

Min hybelvertinne skulle også vise 
seg å være en utgave av arten. Efter 
nåleleting i hushøystakk, hadde 
instituttets sekretær omsider 
funnet en, efter hennes skjønn, 
passende hybel for meg. 

I LY AV SINAI FJELLET

Fersk fra turnus var jeg blitt ansatt 
som assistentlege i patologi, ved et 
hospital oppkalt efter et fjellparti 
i Midtøsten, Mount Sinai. Leting i 
lek si kon indikerte at navnet ofte var 
brukt som sykehusnavn, og kunne 
oppfattes som en paraplybetegnelse 
på en hospitalkjede, men det var 
en selvstendig og uavhengig, jødisk 
klinikk.

TEKST: EINAR BERLE 

Askenas du også? Shalom 
og velkommen. Hvor fra? 
Norge! Norge? Helt ukjent! 
Flere år i utlen dighet hadde 
lært meg at konge rikets 
plass på kon versa sjons-
partneres mentale verdens-
kart, i mange tilfelle, bare 
kunne loka li seres dersom 
Sverige ble nevnt i samme 
ånde drag. 
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Svigermors drøm?
Det skulle vise seg å være en inn
kvartering med koblersk vinkling, 
ut spekulert orkestrert av verts
familiens forventningsfulle kvinne
front. Hybelen lå i annen etasje, 
opp en trapp, lokalisert i enden av 
familiens forsamlende stue. Even
tuell leieboer måtte derfor gå i 
spiss rotgang gjennom hybelvertsens 
gemakker. Det tok litt tid før jeg 
opp fattet betydningen av den unge 
kvinnen som tidvis tronet i sofaen. 
Hun var ikledd finstas. Kunne det 
være en gifteferdig American Jewish 
Princess, klargjort for kommende 
beiler? Hennes evne til å kalkulere 
tids punktet for min hjemkomst var 
beundringsverdig, Hun ba meg alltid 

sitte ned for en liten passiar, noe jeg 
efterhvert utviklet teknikk for å unn
gå. Hun var gifteklar, ikke jeg. 

På kjøretøyet
Hybelen lå et par kilometer fra syke
huset. Men veien var ikke belagt 
med gode, gangbare forsetter, den 
var faktisk fullstendig fortausløs. 
En eventuell gående var fritt bytte 
for forbifarende doninger av typen 
slagskip. Det ble dermed hopping 
ut og inn av grøftekanter, inntil en 
utsparing av veien antydet noe som 
kunne minne om en bussholdeplass. 
Avgang 1 gang i timen, det manglet 
18 minutter. Prisen var 25 cent. 
Mynten skulle puttes på et monster 
av en tyverisikret boks. Jeg hadde 

ASKENAZII LY AV SINAI FJELLET
Lykken i europeisk bilprakt ble 
kortvarig. På veien til sykehuset, 
en solfylt dag, raste en 
monstrøs, doning ut av kontroll 
og skrenset i autostradafart 
foran Folkevognen, på tvers 
av veibanen. Folke fronten ble 
smadret til det ugjenkjennelige 
. Mirakuløst kom jeg, tross 
sikkerhetsselemangel, uskadd 
fra sammenstøtet mellom VW 
David og Oldsmobile Goliat. 
Stavret meg bort til autovernet, 
klatret over og puslet meg til 
hospitalet.

bare en dollar. Av røveriårsaker 
manglet sjåføren vekslepenger; det 
ble bussturkostnader til overpris. 
Det var tynt med passasjerer, alle 
afroamerikanere. Alle beglodde det 
nyinnstegne, blekansikt, på samme 
måte som jeg selv i min tid hadde 
stirret efter Oslos første fargede. 
Bussen skulle kjøre efter fast time
tabell, men avgangene var mildt 
sagt kaprisiøse. I tillegg ble blikkene 
fra medpassasjerene mer og mer 
intense. 

”Looking for adventure”
Jeg måtte finne et annet frem komst 
middel. Inspirert av filmen «Easy 
Rider», ble det motorsykkel, brukt, 
til 50 dollar. Hjelmløs avsted på over
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fylte veier. Sneiet borti av motor
sykkel hatende, firhjulete slagskip, 
som helst så tohjulingen ute av 
vei banen. Frihet på to hjul ble kort
varig. Hybel vertinnen ville ikke ha 
motor  syklende svigersønn og flyttet 
datteren ut av friersofaen, frierferd 
over.

Sykehusets personalsjef ville se 
meg. Om det var min motorsykkel 
som var parkert foran sykehuset? 
En tohjulet, skjemmende motorisert 
katt blant firehjulte hermeliner, 

og det på hospitalets fremre 
parkerings plass. Det iøynefallende 
fremmedlegeme måtte øyeblikkelig 
fjernes. Det var ledig plass ved 
søppelkontainerne på baksiden av 
sykehuset. 

Jeg ble efter hvert nødt til å bile i 
det sure eplet. Alternativ som jeg 
delvis var, før det var alternativt å 
være alternativ, hadde jeg satt meg 
fore at nytt fremkomstmiddel ikke 
skulle være av slagskipsformat. Det 
ble derfor VW «Boble», med soltak 
i anledning det floridianske klima. 
Men dvergbilen egnet seg ikke til 
cruising på flersporige motorveier. 
Det ble snarere kjøring preget av 
flukt, fart og kraft, landeveisspurv 
som lett bytte for slagskipskanoner. 

Den fødte ”gentleman”
Jeg hadde bedt rettsmedisinerens 
datter på «Date». Lettere amerika
nisert, løp jeg rundt bilen for å åpne 
passasjerdøren, betalte for hele 
gildet og sørget for dame levering i 
hjemmet til avtalt tid. Ante jeg en 
viss mis billigelse i farens ansikt? 
Det ble nemlig ikke noen ny avtale 
med hans datter. Han hadde innført 
klau sul mot folkevognkjørende 
opp varter. Bil med motor bak og et 
fislete bagasjerom foran var ifølge 
retts medisineren, den sikre døds
maskin, i alle fall på floridianske 

veier. Som bevis på sin påstand viste 
han meg sin samling smadrede VW 
fron ter, frisket opp med en kolleksjon 
av knuste motorsykkelhjelmer. Ville 
jeg ha mer med hans datter å gjøre, 
måtte det anskaffes et amerikanske 
slag skip. Jeg valgte å beholde Folke
vognen; prisen var havarert «Date». 

Lykken i europeisk bilprakt ble 
kort   varig. På veien til sykehuset, 
en sol fylt dag, raste en monstrøs, 
doning ut av kontroll og skrenset i 
auto   strada  fart foran Folkevognen, 
på tvers av veibanen. Det gikk som 
retts   medisineren hadde profetert: 
Folke fronten ble smadret til det 
ugjen    kjennelige. Mirakuløst kom jeg, 
tross sikker het selemangel, uskadd 
fra sammenstøtet mellom VW David 
og Oldsmobile Goliat. Stavret meg 
bort til autovernet, klatret over og 
puslet meg til hospi   talet. Skrammeløs 
ringte jeg forsikrings  selskapet. Nei 
jeg var ikke skadet. Helt sikkert? Ikke 
litt nakke sleng, bankende hodepine, 
psykisk stress, mental ubalanse? Efter 
ny, grun dig dobbelt sjekking av kropp 
og sjel ble svaret fortsatt benektende, 
jeg var ikke skadet. Noe forsikrings
sel  skapet kunne gjøre? Om jeg kunne 
låne en bil inntil min egen var fikset? 
Selvsagt. Hva slags bil? Litt på fleip 
foreslo jeg Cadillac. Godt valg. Selv 
sagt. Kommer straks. Noe mer? Nei 
dette var mer enn jag hadde bedt om.

Blinis / Russiske 
pannekaker:
 
2 egg,  
3 dl melk,  
15 gm gjær,  
1, 5 dl bokhvete,  
1, 5 dl hvetemel,  
¼ ts salt,  
50 gm smør
Tilbehør: Creme fraiche, røkelaks,  
hakket løk, kaviar/lodderogn

Kosher:
Mat og mattilberedelse som er 
ren / tillatt. Initialt basert på 
Mosebøkene; senere utvidet og 
forklart av rabbinerne. Brukes 
også om rituelle gjenstander 
og for å utrykke at noe gjøres 
gjennom bestemte handlinger. 

Sykehusadministrasjonen hadde oppfattet det 
dithen at jeg tilhørte det mosaiske tros sam
funn, eftersom jeg bar samme slektsnavn som 
en av Amerikas store, jødiske komikere, Milton 
Berle. Dette komiske talent var dog ikke av norsk 
herkomst, men fra New York, og født Berlinger.
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Hannukka: 
En 8 dagers høytid, en 
lysfest, hvor den 8 armede 
lysestaken, menoraen er et 
viktig attributt.

Berlenavnet skulle bli en 
døråpner til en ny, hittil 
stort sett ukjent verden, 
med en opptårning av 
begreper: Hva var Kosher? 
Når feirer man Hanukka? 
Hvordan lager man blinis ? 
Mange av de eldre snakket 
jiddisch. Da språket har 
meget til felles med 
tysk, gav studietidens 
tyskkunnskaper en 
lingvistisk gratistur til en 
ytterst fasinerende kultur,

Til mine kolleger fortalte jeg om 
skade  fri overlevelse i møtet med 
vilt  kjørende overkvinne og om 
strøm  linjeformet respons fra 
forsikrings  selskapet. Dårlig avtale 
syntes de. Selvsagt har du nakke
sleng og hodepine. Du skulle sagt: 
«See you in court». Det gikk opp for 
meg at det manglet en del på min 
amerikanisering.

Kald krim
Hanukka og jul var unnagjort. På 
det sosiale plan vanket sneløst, 
palme  susende efterjulsselskap. 
Litt festlig hetsrester stod igjen, et 
utdatert juletre dreiet seg om sin 
egen akse til tonene av drømmen 
om en umulig hvit jul. Mitt cocktail
glass kom uforvarende borti et 
annet cocktailglass og efter «Hiho
wareyou finethankyou», spurte 
den bortiklinkende om det var så 
at jeg jobbet på patologen. Det 
kunne bekreftes. Om jeg kunne gi 
ham en omvisning? Ikke umulig, 
men dumdristig, og strengt tatt 
ikke tillatt. Jeg skulle ha vakt dagen 
efter. Han kunne stikke innom. Den 
kriminteresserte mannen kunne 
sin Agatha Christie forlengs og 
baklengs og hadde Hitchcock reper
toaret parat. Han var henrykt og 
så krimbegeistret frem til å se en 
virkelig obduksjonssal. 

Askenaser,  
også kjent som askenasiske jøder 
(engelsk: Ashkenazi; hebraisk: םיִּזַנְּכְׁשַא; 
tysk: Aschkenasim/Aschkenasen)  
er et jødisk diasporasamfunn, som 
utgjorde et distinkt samfunn i tysklandene 
langs Rhinen og i NordFrankrike. 
Askenasenes tradisjonelle språk er jiddisk. 

Det var søndag. Frasett meg og min 
gjest var det ingen på avdelingen. 
Det gikk døren. Unna med buden 
gjest. Han ble lagt på båre, tildekket 
og rullet inn på kjølelageret. 
Falsk alarm. Så ringte telefonen i 
kontorfløyen: Vakthavende patolog? 
En obduksjon var forestående. I 
henhold til jødisk skikk skal den døde 
i jorden innen 24 timer. Obduksjoner 
ble derfor foretatt som øyeblikkelig 
hjelp. Var det nødvendig med 

assistent eller preparant? Nei slett 
ikke; ville ikke bli avslørt, klarer meg 
selv. Det ble sceneskifte og bårebytte. 
Ut av kjølelager med frossen likblek, 
likredd besøks kandidat. Inn med ikke 
fullt så frossent, obduksjonsobjekt. 

Efter at sjokkskaden hadde gitt seg, 
kunne min forfrosne gjest meddele 
at frostdødennær opplevelsen i 
patologiske gemakker, overgikk alt 
han hadde lest i krimlitteraturen. 
Agatha Christie: «Eat your hearth 
out». Patologi var medisinstudiets 
mest fasinerende fag. Uavhengig av 
fremtidig spesialitet, var jeg innstilt 
på å starte med dette fagområdet. 
Karrierstart, i ly av Sinaifjellet, og 
efternavn med assosiasjoner til det 
mosaiske, gav i tillegg til patolo gi
viten, innsikt i en kultur, tradisjon 
og sprog som jeg på forhånd hadde 
minimal kunnskap om. Som å finne 
en skattkiste fylt av kultur juveler, 
historieperler og festlig sprogrepertoir 
(i form av jiddish). 

Mindre vellykket var forsøk på å 
skaffe meg innpass på den stedlig 
kvinnefront. Det havarerte på grunn 
av en feil plassert bilmotor.
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Mannen, ikke er kjent for annet 
ennå ha forfattet det som regnes 
for å være Norges første roman, 
Christian Henriksen Pram kom til St. 
Thomas Karibia, i 1820. Da ut brøt 
han: «Denne nye verden er virkelig 
så skjønn!» Videre mente han at det 
måtte være rent umulig ikke å være 
beruset av overstadig lykkelig over 
å få leve i et «saadant Land». Han 

hadde nok ikke de slave gjorte afrikanere som utførte 
arbeidet som tillot de koloni sa torene et slaraffenliv i 
tankene. Og ikke visste han at han skulle dø av alskens 
tropesykdommer i løpet av det neste året.
    Koloniadministrasjonen hadde et evig mas med til 
en hver tid å besette stillingen som garnisonslege, for 
som kirurg Døllner skrev, og som herr Pram fikk erfare: 
«Det synes som om Livets Flamme hurtigere fortæres 
under den tropiske Sol end i det nordlige Europas Vinter 
og Slud.» Konklusjon på Døllners dom over det tropiske 
paradis sier alt: «Her findes kun meget få gamle Folk.»
    Om dette har Poul Ulrich Jensen skrevet en opp lysende 
bok, som ikke bare er en fortegnelse over de mange 
originaler som arbeidet som lege/bartskjærer/medikus i 
den gode helses tjeneste, men som like mye er historien 
om legevitenskapen, sett gjennom objekti vet i de siste to 
hundre års stadig mer finstilte mikro skop. 
    Når dette er en aktuell bok for norske forhold, er 
det ikke bare fordi nordmenn er underlagt de samme 
medisinske lover som alle andre, men fordi Norge,  
sam men med Danmark på et tidspunkt var verdens  
7. største kolonimakt, og nordmenn var til stede i 
kolonien gjennom hele dens eksistens, også etter at 
Norge gikk ut av unionen, i 1814.
    Derfor er det bare rett og rimelig at Oslomannen Peter 
Herman Barclay (17811833) starter ballet. Familiens 
motto var som følger: «Handling eller død!» Intet mindre.
    Barclay var en handlingens mann, og allerede i første 
side av Jensens bok har han trepanert en soldat som 
var så uheldig å falle fra palisaden i Christians Fort, i 
Charlotte Amalie, som er hovedstaden på St. Thomas. 
Operasjonen endte godt, og etter halvannen måned var 
musketer Fletcher tilbake på post.

    På denne tiden var ikke all medisin god medisin. Mye 
hadde bare bivirkninger, og Jensen gir innforlivede 
skildringer av all tilgjengelig legekunst, som blodigler, 
brekk og avføringsmidler, spanske fluer, en skje kvikksølv 
og en skje opium, og ikke minst årelating som var 
effektivt mot omtrent enhver lidelse. Leser en Jensens 
legeberetning, undres man rett og slett over at såpass 
mange overlevde tidens medisin.
    Samtidig som boken tegner et til tider grotesk bilde 
av tenkningen som lå til grunn for behandlingen, viser 
den forskningen på naturpreparater som førte til 
effektiv behandling. Interessant er det også å lese om 
de blindsporene som viste seg å lede vitenskapen i riktig 
retning. Miasmeteorien var en av disse. Den gikk ut på 
at smitte spredt seg med luften, f. eks malaria (fransk: 
mal aire). Man trodde at malariasmitten befant seg 
i enkelte befengte området. At myggen som spredte 
smitten befant seg i de samme områder, var man ikke 
oppmerksom på.

Kristian Hall vet hva han snakker om. 
Etter noen år med angst og dødelig 
depresjon, arbeidet han seg ut av den 
ødeleggende tilstanden, og snudde 
hardt tilkjempet erfaring til noe 
positivt. Bevisst på å sitte på kunnskap 
som mange kan ha nytte av, skrev 
han bok. Her, i «Glad igjen!», går han 
fjorten trinn sammen med sin leser, 
på vei mot et bedre liv. Trinn 1 lyder 

som følger: Bestem deg for å bli bedre. Banalt? Langt ifra. 
Dette er en praktisk, selvhjelpsbok uten den svevende 
metafysikken vi ofte forbinder med slike. Det starter med å 
identifisere problemet, velge å ta grep, og så, systematisk, 
gjøre noe med situasjonen. De følgende trinnene er ikke 
mye mer overaskende. Det handler om kosthold, om å 
finne aktiviteter som bidrar til gode følelser, sunn søvn, 
profesjonell hjelp, finne en mening med egen eksistens, og 
å utvikle kognitive teknikker til å realisere denne mening. 
    Om du synes dette høres så enkelt ut at man knapt be
høver lese bøker om å komme til denne erkjennelsen, tar du 

Fartein Horgar anmelder i dette nummeret blant annet  
”Læge beretninger fra 1800-tallets Dansk Vestindigen”. Han er for  
tiden selv aktuell med en romansuite på fem romaner om Norges rolle  
i kolonitiden. «Frihetens kjøtere», er tredje bind i romanserie.

VÅRENS ANBEFALTE BØKER

Poul Ulrich Jensen:

UNDER SOLGUDENS GLØDENDE CEPTER
LÆGEBERETNINGER FRA 1800-TALLETS DANSK VESTINDIEN

Syddansk Universitetsforlag

Kristian Hall:

GLAD IGJEN!
HVORDAN BLI KVITT DEPRESJON STEG FOR STEG

Cappelen
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«Hvit» er Sørkoreanske Han Kangs 
andre bok på norsk. I den følger hun 
en kvinne gjennom et livslangt savn 
etter en storesøster hun aldri møtte, 
et bittelite menneske som døde straks 
etter fødselen, og hvis død – tenker 
kvinnen – ryddet plass for hennes 
egen fødsel. Det er en tynn liten sak, 
så tynn og fargeløs at den er lett å 
overse i mylderet av bokutgivelser, 

men den som gir den en time av sitt liv, lengre tid tar det 
ikke å lese den, klapper boka igjen litt klokere enn han 
åpnet den. Gjennom nesten hundre sider med korte tekster 
følger vi lillesøsteren gjennom små og store begivenheter, 
gledelige og sørgelige, og alle hviler på det fundamentet at 
hadde ikke den førstefødte sovnet inn etter bare to timer 
her på jorda, hadde hun ikke eksistert. Dette er stillferdig, 
meditativt, melankolsk og vakkert, for i alt hun ser og i alt 
hun selv opplever, er den døde med som et hvitt bakteppe 
for eget liv. Alt det hvite som omgir hovedpersonen, 
morsmelk, ris, salt, tåke, inngår i et sorgritual som blir en 
kontinuerlig øvelse i refleksjon omkring egen tilværelse. 
Boken er gjendiktet fra originalspråket av Jarne Byhre.

I noe så sjelden om en diktsamling 
om alkoholisme, er rus fratatt alt 
som minner om fest. Boken følger en 
alkoholavhengig fra han som barn 
får den første smaken, og blir hekta. 
Vi som leser får fort følelsen av at 
drikking ganske kvikt slutter å være 
noe hovedpersonen velger. «Jeg» er 
disponert for avhengighet. 
    Hvor mange han skuffer, hvor 
mange sjanser han blåser, hvor mye 

løgn og selvbedrag han omgir seg med – ingenting spiller 
noen rolle så lange suget tilfredsstilles.
    Noen erkjennelsens øyeblikk har han underveis, et av 
dem kommer etter å ha drukket to flasker whisky uten å 
bli full, og han ringer anonyme alkoholikere og erkjenner 
å ha et problem.
    Derfra og ut følger vi jegpersonen i hans forsøk på 
rehabilitering i AAregi. Referatene fra disse møtene, 
skildringene av rusen, de brutte forholdene, det 
tilbakevendende mismotet når avrusningen mislykkes, 
alt sammen vitner om omfattende kunnskap om 
avhengighet, og i denne sammenhengen ikke mindre 
viktig, et grep om poesien som trekker tankene til Charles 
Bukowski, men uten at diktene er holdt i samme skitne 
estetikk, hvilket er en grøft som ligger snublende nær.
    «Når jeg drikker» er i det hele tatt en uvanlig 
diktsamling. Ikke bare uvanlig godt diktet. Først og fremst 
er dette en sjeldenhet i kraft av at den vil noe mer enn å 
speile sin opphavsmann.

feil. Spør en hvilken som helst deprimert person. Gjennom 
alle de fjorten trinnene ledsager Kristian Hall sin leser, enten 
hun eller han selv er pasienten, eller er på rørende. Boka er 
nemlig et nyttig verktøy for pårørende, også. 
    For mange deprimerte blir depresjonen et livsinnhold, en 
viktig bestanddel i identiteten, som får sin egen dynamikk. 
Til dem har forfatteren denne oppfordringen: Utforsk 
depresjonen. Undersøk dens forskjellige bestanddeler. Bare 
ikke dyrk den.
    Herved skulle «Glad igjen!» være anbefalt. Anbefalt er 
også nettstedet kristianhall.no, smekkfullt av fine innspill 
som leseren kan utforske i forlengelsen av boka.

I den hysterisk morsomme og 
dypt alvorlige «populærmusikk fra 
Vittula» som kom på norsk i 2001,og 
som var et litterært gjennombrudd 
det fortsatt går gjetord om, diktet 
forfatteren fra finssvensk miljø i 
egen hjemby, Pajala. Det handlet 
om unge mennesker i et læstadiansk 
miljø. Gudstroen var borte, men 
svartsynet hang igjen. Så vidt jeg 

husker av romanen, er ingenting verre enn det. Nå kommer 
enda en roman fra Pajala. Forfatteren tar oss med til 
læstadianismens grunnlegger, prost Lars Levi Læstadius, 
og forbausende nok er han en ganske likandes kar. I 
boka er han biperson, mens samegutten Jussi har bokas 
bærende rolle. Prosten finner han forkommen i grøften, 
tar ham til seg, lærer ham å lese og oppdrar ham til å bli 
gagns menneske. Samtidig utsettes bygda for en skrekkelig 
drapsbølge, og prosten, som er en både moderne og 
selvtenkende størrelse, svelger ikke lensmannens forklaring 
om at stedet herjes av en slag bjørn. Tvert imot mener han 
å se at sporene peker direkte mot lensmannskontoret.
    «Koke bjørn» er en voldsom historie fortalt i et sanselig 
språk, som Erik Krogstad har overført elegant til norsk, og 
i den rulles et bygdesamfunn anno 1852 opp i så sterke 
farger at det kunne passert som blodfersk. Forfatteren viser 
på forbilledlig måte hvordan fortiden kaster skygger inn 
i fremtiden, og hvor viktig det er å kjenne historien for å 
forstå samtiden. Men først og fremst har Mikael Niemi, nok 
en gang, lyktes i å skrive en fortelling som holder leseren 
fast fra første til siste side.

Han Kang:
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NÅR JEG DRIKKER
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Mikael Niemi:

KOKE BJØRN
Oktober Forlag
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NESESPRAY: 1 dose inneh.: Azelastinhydroklorid tilsv. azelastin 125 μg, flutikasonpropionat 50 μg, dinatriumedetat, glyserol, mikrokrystallinsk cellulose, karmellosenatrium, polysorbat 80, benzalkoniumklorid, fenyletylalkohol, renset vann. 
Indikasjoner: Symptomlindring ved moderat til alvorlig sesongrelatert og helårlig allergisk rhinitt, hvis monoterapi med enten intranasalt antihistamin eller glukokortikoid ikke er tilstrekkelig. Dosering: Voksne og ungdom ≥12 år: 
Regelmessig bruk er viktig for full terapeutisk effekt. Kontakt med øynene må unngås. En spray i hvert nesebor 2 ganger daglig (morgen og kveld). Behandlingsvarighet bør være i overensstemmelse med allergeneksponerings- 
perioden. Spesielle pasientgrupper: Nedsatt lever- og nyrefunksjon: Data foreligger ikke. Barn <12 år: Anbefales ikke da sikkerhet og effekt ikke er fastslått. Eldre: Dosejustering er unødvendig. Administrering: Til nasal bruk. Flasken bør 
ristes forsiktig før bruk i ca. 5 sekunder ved å vende den opp og ned. Før første gangs bruk må sprayen klargjøres ved å trykke pumpen ned og slippe 6 ganger. Er det >7 dager siden bruk, må den klargjøres på nytt. Etter at nesen 
er pusset skal oppløsningen sprayes inn i hvert nesebor mens hodet bøyes fremover. Spraytuppen tørkes av og beskyttelseshetten settes på plass etter bruk. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene. Forsiktighetsregler: 
Systemiske effekter av nasale kortikosteroider kan forekomme, særlig ved bruk i høye doser over lang tid. Mulige systemiske effekter kan omfatte Cushings syndrom, Cushinglignende trekk, adrenal suppresjon, veksthemming hos 
barn og unge, katarakt, glaukom, og mer sjeldent, en rekke psykiske eller atferdsmessige effekter, som omfatter psykomotorisk hyperaktivitet, søvnforstyrrelser, angst, depresjon og aggresjon (særlig hos barn). Ved alvorlig leversyk-
dom er det sannsynlig at systemisk eksponering for flutikasonpropionat er økt. Dette kan medføre høyere forekomst av systemiske bivirkninger og forsiktighet bør utvises. Behandling med høyere doser enn anbefalt kan medføre klinisk 
signifikant adrenal suppresjon. Ved bruk av doser som er høyere enn anbefalt, bør det vurderes å bruke ytterligere systemiske kortikosteroider i perioder med stress eller elektiv kirurgi. Det er rapportert veksthemming hos barn som får 
intranasale kortikosteroider i godkjente doser. Det anbefales at veksten hos ungdom overvåkes regelmessig. Ved hemmet vekst, skal dosereduksjon vurderes. Nøye overvåkning er påkrevet hos pasienter med synsforandringer eller 
med tidligere økt okulært trykk, glaukom og/eller katarakt. Synsforstyrrelser kan forekomme ved bruk av systemiske og topikale kortikosteroider. Ved symptomer som tåkesyn/andre synsforstyrrelser skal pasienten vurderes for henvis-
ning til øyelege for evaluering av mulige årsaker, som grå stær, grønn stær eller sjeldne sykdommer som sentral serøs korioretinopati (CSCR). Hvis det foreligger grunn til å tro at binyrefunksjonen er nedsatt, skal det utvises forsiktighet 
ved overføring av pasienter fra systemisk steroidbehandling til Dymista. Hos pasienter med tuberkulose, enhver type ubehandlet infeksjon eller som nylig har gjennomgått kirurgisk inngrep, eller fått skade på nese eller munn, skal 
mulige fordeler med behandling veies opp mot mulig risiko. Inneholder benzalkoniumklorid som kan forårsake irritasjon av neseslimhinnen og bronkospasmer. Interaksjoner: For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om rele-
vante interaksjoner, se R01A D58. Flutikasonpropionat: Det er rapportert klinisk signifikante interaksjoner ved samtidig bruk av ritonavir, med systemiske kortikosteroidbivirkninger. Samtidig bruk av CYP3A-hemmere, inkl. kobicistat, 
forventes å øke risikoen for systemiske kortikosteroidbivirkninger. Kombinasjon bør unngås med mindre fordel oppveier økt risiko. I slike tilfeller skal pasienten overvåkes for systemiske effekter. Under normale omstendigheter er det 
lave plasmakonsentrasjoner av flutikasonpropionat etter intranasal dosering pga. omfattende first pass-metabolisme og høy systemisk clearance via CYP3A4 i tarm og lever. Klinisk signifikante interaksjoner er derfor lite sannsynlig. 
Det tilrådes forsiktighet ved samtidig administrering av en potent CYP3A4-hemmer (f.eks. ketokonazol), pga. potensielt økt systemisk eksponering av flutikasonpropionat. Azelastinhydroklorid: Anbefalte nasale doser fører til svært lav 
systemisk eksponering. Det skal likevel utvises forsiktighet ved samtidig bruk av sedativa, alkohol eller legemidler med virkning på sentralnervesystemet, da sedativ effekt kan øke. Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Det er 
ingen eller begrenset data om bruk av azelastinhydroklorid og flutikasonpropionat hos gravide. Bør bare brukes under graviditet hvis potensiell fordel oppveier potensiell risiko for fosteret. Amming: Det er ukjent om nasalt administrert 
azelastinhydroklorid/metabolitter eller flutikasonpropionat/metabolitter utskilles i morsmelk. Bør bare brukes ved amming hvis potensiell fordel oppveier potensiell risiko for den nyfødte/spedbarnet. Fertilitet: Begrensede data. Bivirk-
ninger: Svært vanlige (≥1/10): Neseblod. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Hodepine, dysgeusi (ubehagelig smak) og ubehagelig lukt. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Ubehag i nesen (inkl. neseirritasjon, stikking, kløe), nysing, nesetørrhet, 
hoste, tørr hals, halsirritasjon. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Munntørrhet. Svært sjeldne (<1/10 000): Hypersensitivitet, inkl. anafylaktiske reaksjoner, angioødem (hevelser i ansikt eller tunge og hudutslett), bronkospasme, svimmelhet, 
søvnighet, glaukom, økt intraokulært trykk, katarakt, nasal septumperforasjon, slimhinneerosjon, kvalme, utslett, kløe, elveblest, fatigue (tretthet, utmattelse), svakhet. Ukjent frekvens: Tåkesyn, nesesår. Systemiske effekter kan fore-
komme, særlig ved bruk i høye doser over lang tid. Det er rapportert veksthemming hos barn som får nasale kortikosteroider. Det er mulig med veksthemming hos ungdom også. I sjeldne tilfeller er det observert osteoporose ved 
bruk av nasale kortikosteroider over lang tid. Overdosering/Forgiftning: Ved nasal administrering forventes det ikke overdoseringsreaksjoner. Symptomer: Administrering av høyere doser enn anbefalt over en lengre periode, kan føre 
til midlertidig binyrebarksuppresjon. Binyrebarkfunksjonen vil gjenopprettes i løpet av få dager, og kan kontrolleres ved å måle kortisol i plasma. Ved overdosering etter utilsiktet oralt inntak, kan det forventes forstyrrelser i sentralnerve-
systemet (inkl. sløvhet, forvirring, koma, takykardi og hypotensjon), forårsaket av azelastinhydroklorid. Behandling: Symptomatisk. Avhengig av svelget mengde, anbefales mageskylling. Se Giftinformasjonens anbefalinger: For 
azelastin R01A C03 og glukokortikoider H02A B. Egenskaper: Klassifisering: H1-antagonist (azelastin) og kortikosteroid (flutikason). Virkningsmekanisme: Azelastinhydroklorid og flutikasonpropionat har forskjellige virkningsmekanismer 
og viser synergistiske effekter mhp. forbedring av allergisk rhinitt og symptomer på rhinokonjunktivitt. Flutikasonpropionat er et syntetisk trifluorinert kortikosteroid med svært høy affinitet til glukokortikoidreseptoren, og med potent 
antiinflammatorisk virkning. Azelastin har potent, langtidsvirkende antiallergisk effekt, og har mastcellestabiliserende og antiinflammatoriske egenskaper. Hemmer syntese eller frigjøring av kjemiske mediatorer kjent for å være invol-
vert i tidlige og sene stadier av allergiske reaksjoner, f.eks. leukotriener, histamin, plateaktiverende faktor (PAF) og serotonin. Lindring av nasale allergiske symptomer i løpet av 15 minutter. Absorpsjon: Etter intranasal administrering 
av 2 doser i hvert nesebor, er gjennomsnittlig Cmax 194,5 ± 74,4 pg/ml for azelastin og 10,3 ± 3,9 pg/ml for flutikasonpropionat, og gjennomsnittlig AUC er 4217 ± 2618 pg/ml pr. time for azelastin og 97,7 ± 43,1 pg/ml pr. time for fluti-
kason. Tmax etter en enkelt dose er 0,5 time for azelastin og 1 time for flutikason. Proteinbinding: Flutikasonpropionat: 91%. Azelastin: 80-90%. Fordeling: Flutikasonpropionat: Vdss ca. 318 liter. Azelastin: Stort Vd. Halveringstid: Flutika-
sonpropionat: Eliminasjonshastigheten for i.v. administrert flutikasonpropionat er lineær i doseområdet 0,25-1 g, og karakteriseres ved høy plasmaclearance (Cl=1,1 liter/minutt). Cmax reduseres med ca. 98% i løpet av 3-4 timer, og 
bare lave plasmakonsentrasjoner er forbundet med terminal t1/2 på 7,8 timer. Azelastin: Ca. 20-25 timer for azelastin og ca. 45 timer for den aktive metabolitten. Metabolisme: Flutikasonpropionat elimineres hurtig fra systemisk sirku-
lasjon, hovedsakelig via CYP3A4. Azelastin metaboliseres hovedsakelig via CYP3A4, CYP2D6 og CYP2C19. Utskillelse: Flutikasonpropionat: Hovedsakelig via gallen. Azelastin: Utskillelse skjer hovedsakelig via feces. Refusjon: 1R01A 
D58_22 Flutikason, kombinasjoner. Refusjonsberettiget bruk: Symptomlindring ved moderat til alvorlig sesongrelatert og helårlig allergisk rhinitt hvis monoterapi med enten intranasalt antihistamin eller glukokortikoid ikke er tilstrekkelig. 
Refusjonskode: ICPC: R97, allergisk rinitt. Vilkår nr.: -. ICD: J30, vasomotorisk og allergisk rinitt. Vilkår nr.: -. Vilkår: Ingen spesifisert. Pakninger og priser: 120 doser  (glassflaske) kr 250,90. 3 × 120 doser (glassflaske) kr 680,20. 
Sist endret: 04.04.2018
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Indikasjoner: Symptomlindring ved moderat til alvorlig sesongrelatert og helårlig allergisk rhinitt hvis monoterapi med enten intranasalt antihistamin eller 
glukokortikoid ikke er tilstrekkelig. Forsiktighetsregler og interaksjoner: Nøye overvåking av pasienter med synsforandringer eller med tidligere økt okulært 
trykk, glaukom og/eller katarakt.

Utvalgt sikkerhetsinformasjon (basert på SPC godkjent av SLV: 31.05.2018)4

Dymista® - en klasse for seg1

  ATC-KODE: R01AD58

• Signifikant mer effektiv symptom-
 lindring enn nasalt steroid alene2

• Effekt på både nese- og øye-
 symptomer2

• Effekt etter 5 minutter*3

Foto: Bård Ek

* Innsettende effekt målt etter skåring av 
 totale nesesymptomer (TNSS).

Avsender:
Akuttjournalen ARENA AS  
Postboks 622
4302 Sandnes


