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Pilotprosjektet rettighetsvurdering i
avtalepraksis, trenger flere avtalespesialister
for å kunne gjennomføres som planlagt.
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Rettighetsvurdering i
samordnede henvisningsmottak
på stedet hvil, enn så lenge.

Helse Nord RHF, nådde som
eneste regionale helseforetak
målsettingen om oppstart av
rettighetsvurdering i avtale
praksis innen utgangen av 2019.
Det ble i Tromsø nylig igangsatt
et pilotprosjekt med rettighets
vurdering i solopraksis, der
det har vært stor interesse for
prosjektet, og et godt samarbeid
mellom avtalespesialist og RHF’et.
Dessverre så har det ikke latt
seg gjøre å få med noen avtale
spesialister inn et samordnet
henvisningsmottak i Troms, og
Helse Nord RHF har nå bestemt
seg for å avslutte denne delen av
pilotprosjektet.
Samordnede henvisningsmottak
innen psykisk helsevern har vært
et satsningsområde hos alle de
fire regionale helseforetakene,
men det har også vist seg å være
et av de mest utfordrende. Det
har vært flere motargumenter for
samordnende henvisningsmottak
innen psykisk helsevern, blant
annet en frykt for å miste sin
faglige autonomi. Et tilbake
vendende argument har vært at
avtalespesialistene ønsker å bruke
mest mulig av sin tid til direkte
pasientarbeid. Ola Jøsendal,
assisterende fagdirektør i Helse
Vest RHF forteller det også har
vært en oppfatning av at pasienten
kan bli fratatt muligheten til å
velge sin prefererte behandler, hvis
de må henvises via et samordnede
henvisningsmottak, og ikke direkte
i fra fastlegen.

Helse Vest RHF forteller at Lege
foreningen og psykiaterne trakk
seg fra pilotprosjektet i forkant
av sommeren, og at de sann
synligvis ikke vil være en del
av pilotprosjektet under noen
som helst omstendighet, da de
tidligere har gitt uttrykk for denne
delen av prosjektet ikke bør
gjennomføres. Det har i senere
tid blitt utarbeidet et dokument
som beskriver et mulighetsbilde
for å gjennomføre piloten, og
Helse Vest RHF har fortsatt
et håp om at dette skal la seg
gjennomføre.

Selv om det har vært
utfordringer, så virker det
å være en positiv vilje hos
RHFene til å gjennomføre
oppdraget i fra Helse- og
omsorgsdepartementets

Helse Sør-Øst RHF så seg i slutten
av november 2019, nødt til å
konstatere med at det ikke lengere
var noe grunnlag for å gå videre
med pilot innen et samordnet
henvisningsmottak. Det arbeides
nå med å planlegge seks piloter
der den enkelte avtalespesialist
skal rettighetsvurdere, og Helse
Sør-Øst RHF håper på en oppstart
innen høsten 2020.

Bergen Øyelegesenter har som
eneste gruppepraksis sagt seg villig
til å delta i pilotprosjektet, og Helse
Vest RHF forteller at de er inne i
sluttfasen. Det gjenstår kun noen
praktiske og juridiske vurderinger i
forhold til IKT-løsninger, og de håper
prosjektet får sin oppstart i løpet
av vinteren. Selv om det har vært
utfordringer, så virker det å være
en positiv vilje hos RHFene til å
gjennomføre oppdraget i fra Helse- 
og omsorgsdepartementets.

Helse Midt-Norge RHF forteller
at arbeidet med et samordnet
henvisningsmottak har blitt noe
forsinket. Foreløpig er ingen
avtalespesialister innlemmet i
pilotprosjektet, men de håper
på en oppstart i løpet av denne
vinteren. De legger ikke skjul
på at prosessene med pilot
prosjektet tar tid, da det er både
legale, økonomiske og ledelses
messige utfordringer som skal
løses.

Rune Geisnes, Ansvarlig redaktør
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Den viktige
balansegangen

2019 nærmer seg slutten og det er
tid for oppsummering og refleksjon.
Året har vært preget av mye godt
arbeid for PSLs interesser av både
tillitsvalgte og Legeforeningen,
inkludert det å gjøre avtalespesialist
ordningen enda mer likeverdig med
spesialisthelsetjenesten forøvrig.
LIS i avtalepraksis er en ordning som
er etablert, og flere avtalespesialister
er i gang med dette. Forhåpentlig vil
enda flere delta i denne ordningen i
året som kommer.
Det har også blitt brukt mye
ressurser på igangsetting av piloten
rettighetsvurdering i avtalepraksis.
Denne vurderes å være viktig både
av PSL og RHF-ene. Det har vært
sentralt å få en avklaring i forhold
til om det faktisk er mulig å innføre
rettighetsvurdering. Piloten har
blitt omtalt i tidligere medlems
brev, på administrasjonskurset og
flere av dere har blitt kontaktet
av RHF-ene med oppfordring om
deltagelse. Det har også vært
arrangert informasjonsmøter.
Dessverre har man foreløpig ikke
lykkes med å rekruttere ønsket
antall avtalespesialister til denne
ordningen. Det har vært spesielt
vanskelig å motivere psykiatere
til dette. Det har blitt gitt tilbake
melding om bekymring i forhold
til manglende koordinerte IKTløsninger, tap av kontroll over
pasientprofil og påvirkning av
autonomi som noen av årsakene
til manglende deltagelse. Hvis
4

rettighetsvurdering innføres uten
pilotering risikerer vi en dårligere
løsning enn vi ville få etter en
pilotering. Vi mister muligheten
til påvirkning. Jeg oppfordrer dere
derfor nok en gang til deltagelse!
Dessverre har året også vært
preget av medieoppslag som har
satt et negativt søkelys på avtale
spesialistene. Det har i tillegg vært
utspill fra flere på ulike arenaer
som indikerer en kritisk innstilling
til avtalespesialistordningen
generelt. Det blir derfor viktig
også i det kommende året å jobbe
videre med det gode omdømmet
som avtalespesialister fortjener
å ha. Styret i PSL ønsker i den
forbindelse tilbakemeldinger fra
dere om hvordan vi best kan jobbe
med dette. Ta gjerne kontakt - 
kontaktinformasjon finner dere på
nettsiden.
Legerollen er i endring, og det
gjelder også for praktiserende
spesialister. Avtalespesialist
ordningen er, i likhet med fastlege
ordningen, en vellykket ordning. Vi
kjenner imidlertid alle til hvordan
situasjonen i fastlegeordningen er.
At noe er vellykket, betyr med andre
ord ikke at det fortsetter å være
sånn av seg selv. I dette perspektivet
er det viktig at vi er årvåkne, følger
med på signaler fra departement
og regionale helseforetak. På denne
måten kan vi verne om alt som er
bra med avtalespesialistordningen
samtidig som vi er med på å ut
vikle ordningen til å fungere enda

bedre i en verden som hele tiden
endrer seg. Det er en balansegang
mellom å kjempe for autonomi
og rettigheter, men samtidig
være i dialog om hvordan avtale
spesialistordningen kan utvikles i
fremtiden.
Det å være praktiserende spesialist
er en balansegang mellom det
offentlig og det private, det auto
nome og det regelbundne, mellom
plikter og privatliv, hverdag og fest.
Dere gjør en viktig jobb for mange
pasienter og pårørende! For å
være en god lege må man også
ivareta seg selv. Det er viktig å ta
seg tid til faglig oppdatering, hvile
og restitusjon og prioritere det
som gir livet mening. Den viktige
balansegangen!
De beste ønsker for julen og det
nye året til dere alle!

Frøydis Olafsen, Leder i PSL

HELSE NORD RHF:

Først ute med oppstart
av rettighetsvurdering
Helse Nord RHF er førstemann ut av startblokken med igangsettingen av
pilotprosjektet. Frode Eilertsen, Seksjonsleder for seksjon eksterne helsetjenester
og pasientreiser ved Helse Nord RHF, forteller piloten samordnet henvisnings
mottak er avsluttet, men at rettighetsvurdering i solopraksis er oppe og går.

Foreløpig ikke noe behov
for LIS i avtalepraksis
Det har i senere tid blitt utarbeidet
en mal som beskriver hvordan
helseforetakene kan inngå avtale
med avtalespesialister, og som skal
sikre at LIS-leger gjennom tjeneste
hos avtalespesialist når relevante
læringsmål, og at kostnadene ved
ordningen fordeles mellom partene
på en måte som tjener samarbeidet.

TEKST: RUNE GEISNES.
FOTO: HELSE NORD RHF

- Vi har kommet i gang med
rettighetsvurdering i solopraksis
hos avtalespesialist Dag Malm, ved
Tromsø Indremedisinske Senter.
Han har vist stor interesse og
samarbeidsvilje for denne piloten,
noe som har vært til stor nytte for
oss i arbeidet med igangsettingen av
dette prosjektet, sier Eilertsen.

Frykter ikke fristbrudd
I forkant av pilotprosjektet, så
vurderte Helse Nord RHF at det
var ekstra utfordringer med modell
1 og 2, i forhold til modell 3.
Der sårbarhet i krav om å holde
vurderingsfrist på 10 dager i en
solopraksis ble nevnt, i tillegg til at
det skal ytes spesialisthelsetjeneste
etter fastsatte krav.
- Tromsø Indremedisinske Senter
har et godt samarbeid med Tromsø
universitetssykehus, og vi har også
hatt en tett dialog med sykehuset
i forkant av piloten. Selv om vi har
tatt høyde for det, så tror vi det ikke
er noen fare for fristbrudd under
prosjektperioden, sier Eilertsen.

Samordnet henvisnings
mottak er skrinlagt
Helse Nord RHF hadde etter planen
tenkt å gjennomføre en pilot med
samordnet henvisningsmottak i
tilknytting til et DPS i Troms. Eilertsen
forteller de har prøvd å få til et

Frode Eilertsen, Seksjonsleder for seksjon
eksterne helsetjenester og pasientreiser
ved Helse Nord RHF, forteller det har vært
stor interesse og samarbeidsvilje for å få til
rettighetsvurdering i solopraksis.

samarbeid med to avtalespesialister
innen psykisk helse, som skulle bli
en del av henvisningsmottaket, men
at denne delen av prosjektet nå er
avsluttet.
- Det ble stilt mange krav, og ting
ble såpass problematisert at det
dessverre ikke ble gjennomførbart
i fra vår side. Blant annet ble
manglende funksjonalitet i  IKTløsningene problematisert. Dette
var vi klar over, men noe vi tok sikte
på å løse ved hjelp av manuelle
rutiner i løpet av prosjektperioden.
Vi har kommet med en forespørsel
til alle avtalespesialistene i
distriktet, men det er ingen andre
som har meldt sin interesse for å
delta. Så for vål del er rettighets
vurdering i samordnet henvisnings
mottak fullstendig sjekket ut av
pilotprosjektet, sier Eilertsen.

- For noen år siden så forhørte vi
oss om med universitetssykehuset
i Tromsø og Nordlandssykehuset
sammen med øyeleger i tilknytning
til de respektive helseforetakene
om å få til LIS i avtalepraksis. Dette
fikk vi ikke til da vi i Tromsø ikke fikk
med avtalespesialister, og i Bodø
så var det mangel på LIS-leger. sier
Eilertsen.

Det er skissert tre ulike modeller
for gjennomføringen av rettig
hetsvurdering i avtalepraksis
• Modell 1: Den enkelte
avtalespesialist gis rett og plikt
til å tildele pasientrettigheter.
• Modell 2: Rettighetsvurdering
i tilknytning til en eksisterende
vurderingsenhet i et
helseforetak/DPS (samordnet
henvisningsmottak).
• Modell 3: Rettighetsvurdering
i et samarbeid mellom avtale
spesialister i gruppepraksis.
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HELSE MIDT-NORGE RHF:

Oppstart i løpet
av vinteren
Fagdirektør i Helse Midt-Norge RHF, Henrik A. Sandbu, forteller
pilotprosjektet rettighetsvurdering i avtalepraksis ligger noe bak
skjema, men at det vil være oppe gå i løpet av vinteren.

TEKST OG FOTO: RUNE GEISNES

- Det har vært et skifte i avdelings
ledelsen hos Psykisk helsevern i
Nord-Trøndelag, så det har blitt
en liten forsinkelse. Foreløpig er
ingen avtalespesialister innlemmet i
pilotprosjektet, men det jobbes med
oppstart i løpet av denne vinteren.
Oppdraget vi er satt til å lede fra
Helse- og omsorgsdepartementet
medfører utfordringer, og det har
vært en krevende prosess å få
folk til å delta. Det er både legale,
økonomiske og ledelsesmessige
utfordringer som skal løses, og det
er ikke noe å legge skjul på at disse
prosessene tar tid, sier Sandbu.

Avtalespesialistene
blir en aktiv ressurs i
sykehusenes håndtering
av pasientene

- Rettighetsvurdering innebærer
at pasienten får rett til behandling
innen et gitt tidsrom. Denne plikten
er knyttet opp til en økonomisk straff
hvis pasienten ikke får behandling,
6

Fagdirektør i Helse Midt-Norge RHF, Henrik A. Sandbu, legger ikke skjul på at prosessene med pilot
prosjektet tar tar tid, da det er både legale, økonomiske og ledelsesmessige utfordringer som skal løses.

og det er bare sykehusene som kan
trekkes ved et eventuelt fristbrudd.
Hos avtalespesialistene er det ikke
noe å trekke i fra, da måtte man
eventuelt gå inn å søke regress hos
avtalespesialisten. I et samordnet
henvisningsmottak så blir alle
pasientene kanalisert til samme
plass, og avtalespesialistene blir en
aktiv ressurs i sykehusenes hånd
tering av pasientene, sier Sandbu.

Målsettingen er en bedre
felles forståelse
- Det er et mål å få en felles
forståelse av prioriteringene

mellom sykehusene og avtale
spesialistene, spesielt med tanke på
at psykisk helsevern styrkes innad
i kommunene, slik at de skal være
bedre rustet til å ta imot det som
ideelt sett regnes som primærhelse
tjenesten. Avtalespesialistene blir
da kanskje sterkere definert som
spesialisthelsetjenesten, noe de også
er, sier Sandbu.
- Inne psykisk helsevern så har
det skjedd en arbeidsdeling der
avtalespesialistene kan bli oppfattet
av primærhelsetjenesten, og
muligens sykehustjenesten, som

en halvannenlinje tjeneste. Klarer
vi å få en felles forståelse for hvilke
pasienter som skal prioriteres til
spesialisthelsetjenesten, så tror jeg vi
kan bruke avtalespesialistene på en
bedre måte enn det gjøres per i dag.
Vi ser fordelaktig på et samordnet
henvisningsmottak i forhold til
opparbeidelsen av en slik forståelse,
sier Sandbu.

Somatikk kan også bli aktuelt
Fagdirektøren påpeker det er
mange gode sider med avtale
spesialistordningen, men at en av
utfordringen i samarbeidet mellom
sykehusene og avtalespesialistene,
er at de opererer under forskjellige
juridiske- og økonomiske ramme
verk. Han tror samarbeidet hadde
vært lettere hvis begge parter hadde
vært under samme paraply.

Det er et lite
fagområde, men med
mange pasienter og
avtalespesialister

- Vi ønsker å bruke sykehusene og
avtalespesialistene på best mulig
måte, spesielt nå i arbeidet med
pilotprosjektet i psykisk helse
vern. Andre fagområder innen
somatikken kan også bli aktuelle,
slik som hud. Det er et lite fag
område, men med mange pasienter
og avtalespesialister, og som
kan ha nytte av et samordnet
henvisningsmottak, sier Sandbu.

Helse Midt-Norge RHF jobber for oppstart av et samordnet henvisningsmottak ved Stjørdalen DPS i
løpet av vinteren. Etter planen så skal tre psykologspesialister i avtalepraksis delta i pilotprosjektet.

Utfordringer med LIS i
avtalepraksis
Fagdirektøren mener det må være
betydelig vilje på begge sider av
bordet for å gjennomføre LIS i
avtalepraksis, og at økonomien er
en stor del av dette. Han påpeker at
LIS utdanningen har vært igjennom
en endring, og sykehusene har
måttet gjennomgå hva de kan dekke
av utdanningen. Han forteller at
sykehusene så langt har klart seg
selv.
7

Utvidelse av lokaler,
ekstra utstyr og lønn, er
tre store utfordringer
som ikke nødvendigvis
lett lar seg løse

helseforetak om behovet for LIS
i avtalepraksis. St. Olavs Hospital
har meldt i fra om at det er et
behov innen urologi, og at det er en
avtalespesialist i Trondheim som er
interessert i å delta.

kontakt med spesialisten for å sjekke
ut hva som er årsaken til dette, sier
Sandbu.
KROPP & SJEL

Spørsmålet er om skal
- Dette gjelder helt spesifikke
prosedyrer som LIS-legene skal
opprette flere avtale
gjennomføre, så det er snakk om
at de fleste professorene i klinisk medisin
hvem som kan stå som medforfattere på artikler
ispesialisthjemler,
Norge. Mange av dem er ekstremt
ellerflinke, og
et samarbeid i form av kortvarige
er professorer i bistilling, altså at de har sin
som
utgår fra gruppen,
2) det
er han
som
de jobber mye mer
enn sine norske på
kolleger,
hospiterings
opphold,
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vi har
organisere
sykehusene
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generert
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forskningsombud
å lystre ordrer fra øvrighetspersoner. Dette,
de eventuelt skal være hos en avtale
vi utnytte de ressursene som finnes på
denne mangel ved å ‘skrive seg inn’ som
Peter Kierulf og undertegnede skrev i 2016
kombinert med at mange av dem ikke kjenner
spesialist, og avtalespesialisten må
best mulig måte. Melder sykehusene
sisteforfattere på artikler til yngre, aktive
flere artikler på NRK Ytring og i Uniforum
til sine rettigheter som PhD-stipendiater, gjør
- Det som kalles utadrettet syke
få en sikkerhet om at det kommer
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mottak er førsteprioritet
gjennomføre dette så er spørs
løse, men som må på plass hvis LIS
gruppen må skrive under på en erklæring om
PhD-stipendiater kommer fra andre land, og
målet om man da skal opprette flere
i avtalepraksis skal gjennomføres.
- Makstak på pasientlister har ikke
at det er 1) forskningslederen som bestemmer
ofte land med andre hierarkiske strukturer enn
avtalespesialisthjemler, eller om
Logistikken i et forpliktende løp kan
vært diskutert i Helse Midt-Norge
man skal organisere sykehusene på
i seg selv være en utfordring å få til
RHF. Avtalespesialistene har jo et
en annen måte, for eksempel ved å
mellom sykehusene, sier Sandbu.
normtall som varierer mellom de
desentralisere poliklinikkene. Det ene
ulike spesialitetene. Vi kan legge inn
Behov for LIS-utdanning
utelukker ikke det andre. Vi vil følge
bestillinger til avtalespesialistene.
hos en avtalespesialist
opp LIS-ordningen, men der er det i
Eksempelvis at øyelegene kan
Fagdirektøren understreker at det
hovedsak sykehusene som må gjøre
operere et gitt antall pasienter
denne jobben. Rettighetsvurdering
ikke er enkle prosesser, hverken når
med grå stær. Vi kontrollerer om
det kommer til vurderingssamarbeid
i samordnet henvisningsmottak er
avtalespesialistene oppfyller norm
eller LIS i avtalepraksis. Helse
førsteprioritering for vår del i 2020,
tallene eller ikke. Skulle noen ligge
Midt-Norge RHF har forespurt sine
sier Sandbu.  
veldig høyt, eller veldig lavt, så tar vi

Regnskap og rådgivningstjenester
for leger og legespesialister
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HELSE VEST RHF:

Utfordringer med
samordnet
henvisningsmottak
Ola Jøsendal, assisterende fagdirektør i Helse Vest RHF,
forteller det er usikkert om samordnede henvisningsmottak
innen psykisk helsevern blir en realitet, men at de ikke har gitt
opp håpet om at det er gjennomførbart.

TEKST: RUNE GEISNES. FOTO: PRIVAT

bestemme seg for at dette er
gjennomførbart, så forteller han at
Helse Vest RHF må ta en ny runde
med Legeforeningen, for å se på
muligheten om psykiaterne også
kan delta. Jøsendal påpeker at de
ønsker at alle avtalespesialistene
innen psykisk helsevern i
opptaksområdet til det aktuelle
DPS i Stavanger kan delta i
pilotprosjektet.

Helse Vest RHF jobber fortsatt med
planleggingen av en pilot med
samordnet henvisningsmottak i
samarbeid med Helse Stavanger.
Målsettingen har vært en vurderings
enhet knyttet til ett DPS i Helse
Stavanger. Helse Vest er det eneste
regionale helseforetaket som
skal utprøve en pilot i tilknytning
til gruppepraksis, der Bergen
Øyelegesenter har sagt seg villig til
å delta.
 - Status per i dag er at vi har to
piloter som vi ønsker å utprøve. Den
ene er samordnede henvisnings
mottak innen psykisk helsevern
i Stavanger, og den andre er en
gruppepraksis innen øyefaget i
Bergen, sier Jøsendal.

Helse Vest RHF ønsker at
alle skal delta
- Legeforeningen og psykiaterne
trakk seg fra pilotprosjektet i forkant
av sommeren. De ga beskjed om
at de sannsynligvis ikke ville være
en del av pilotprosjektet under
noen som helst omstendighet, og
at dette er et prosjekt som ikke
bør gjennomføres. Vi har i senere

Ola Jøsendal, assisterende fagdirektør i Helse
Vest RHF, forteller prosessen med oppstart av
rettighetsvurdering i gruppepraksis nærmer
seg sluttfasen, og at de håper piloten er oppe
og går i løpet av vinteren.

tid hatt en dialog med psykolog
foreningen. Vi har nå arbeidet
frem et dokument som beskriver
et mulighetsbilde, som kanskje
kan være grunnlag til å gå videre
i arbeidet med å gjennomføre
piloten, sier Jøsendal.
Skulle Norsk Psykologforeningen

Argumenter mot samordnet
henvisningsmottak
- Håndtering av fristbrudd og
økonomisk ansvar er en av de
mest konkrete årsakene til at
avtalespesialistene både i solo- og
gruppepraksis, har motsetninger
mot å omfavne dette pilotprosjektet.
Vi kan ikke i en pilot pålegge den
enkelte avtalespesialist noe ansvar
ved eventuelle fristbrudd, og at det
er noe helseforetakene må ta på sin
kappe. Denne faktoren er noe av det
som gjør at vi ser på samordnede
henvisningsmottak som en god
løsning, sier Jøsendal.
Han forteller at det har vært flere
motargumenter for at samordnende
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men som en teknisk løsning for å
dokumentere i forbindelse med
rettighetsvurdering.

Det handler om en frykt for å miste sin
faglige autonomi, noe vi mener det ikke er
grunnlag for å frykte

henvisningsmottak innen psykisk
helsevern er uønsket blant
avtalespesialistene.  Det er spesielt
tre punkter avtalespesialistene er
bekymret for:  
 - Det handler om en frykt for å
miste sin faglige autonomi, noe vi
mener det ikke er grunnlag for å
frykte. Et tilbakevendende argument
har også vært at avtalespesialistene
ønsker å bruke mest mulig av sin
tid til direkte pasientarbeid. Skal de
inngå i en form for helsebyråkrati,
som ikke innebærer direkte
pasientarbeid, så ser de på dette
som en svekkelse av det grunnlaget
de valgte å bli avtalespesialist
på. Det er også en oppfatning
av at pasienten kan bli fratatt
muligheten til å velge sin prefererte
behandler, hvis de må henvises via
et samordnede henvisningsmottak,
og ikke direkte i fra fastlegen.
Vi har informert om at dette vil
pasienten fortsatt ha mulighet til,
sier Jøsendal.

Gruppepraksis nærmer seg
oppstart
Prosessen med oppstart av
rettighetsvurdering i gruppepraksis
nærmer seg sluttfasen, og Helse
Vest RHF håper at piloten er oppe
og går i løpet av vinteren. Bergen
Øyelegesenter har som eneste
gruppepraksis sagt seg villig til å
delta i pilotprosjektet. Øyelege
senteret har allerede et godt
samarbeidet med Haukeland
universitetssykehus, og har tidligere
uttalt at de synes det greit å være
med på laget i prosjektgruppen.
 - Det gjenstår kun noen praktiske
og juridiske vurderinger i forhold
til IKT-løsninger. Journalsystemet til
Bergen Øyelegesenter har ikke en
modul for rettighetsvurdering, så
vi må finne en løsning på hvordan
vi skal ivareta den delen. Vi har
noen ulike modeller som vi kan
benytte, en av dem inkluderer å
bruke DIPS Pasientjournal. Ikke som
journalsystem for øyelegesenteret,

LIS i avtalepraksis
Fagdirektøren forteller at Helse Vest
RHF ikke har hatt noen strukturert
drøfting med sykehusene i forhold til
behovet for LIS i avtalepraksis, men
at det er et aktuelt tema som de skal
gjennomgå med helseforetakene i
tiden som kommer.

Jeg kan ikke forskuttere
noe om hverken
behovet eller interessen
for dette

 - Det har blant annet kommet
et initiativ i fra øyeklinikken på
Haukeland universitetssykehus,
om at vi lager en regional plan for
øyefaget, og vi vil da se på LIS i
avtalepraksis som en del av dette.
Jeg kan ikke forskuttere noe om
hverken behovet eller interessen for
dette, men det er et relevant spørs
mål som vi skal vurdere videre, sier
Jøsendal.

VI ØNSKER LEGESPESIALISTER
VELKOMMEN TIL MAJORSTUHUSET
Vi bygger og tilrettelegger flotte legekontorer
med topp teknisk standard.
Majorstua T-banestasjon • meget god parkeringsdekning
• biladkomst til døren • apotek og medisinsk laboratorium i bygget
• alle ønskelige servicefunksjoner i umiddelbar nærhet.

Majorstuhuset

M ajorstuhuset
Ta kontakt med oss: anne.grete@pwje.no • Tlf.: +47 913 22 075

Knutepunkt og landemerke

M AJORSTUHUSET
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HELSE SØR-ØST RHF:

Håper å kunne starte høsten 2020
Helse Sør-Øst RHF var ikke tilgjengelig for et intervju, men sendte Legekunsten
et svar i form av en e-post, som er gjengitt i sin helhet her:
Takk for henvendelsen – vi har følgende å si:
Rettighetsvurdering i avtalepraksis
Helse Sør-Øst RHF har siden mars 2019 arbeidet med å planlegge to piloter for utprøving av rettighets
vurdering i felles henvisningsmottak innen psykisk helsevern. Det er også planlagt piloter for rettighets
vurdering i solopraksis både in psykisk helsevern og somatikk. Det har i dette arbeidet vært tett
samarbeid med representanter fra Legeforeningen og Psykologforeningen, Nydalen DPS og DPS Vestfold.
Forslaget til modell og innretning av pilotene ble i slutten av juni 2019 formidlet til de om lag 75
involverte avtalespesialistene som også ble invitert til et møte for dialog. Det viste seg vanskelig å
rekruttere villige deltakere. Vi fikk blant annet tilbakemeldinger om at de aktuelle avtalespesialistene
opplevde manglende lokal deltakelse i planleggingen. Helse Sør-Øst RHF valgte derfor å gjøre et nytt
forsøk med bedre involvering av avtalespesialistene tilknyttet DPS Vestfold og Nydalen DPS. Vi inviterte
til nye dialogmøter og foreslo opprettelse av lokale arbeidsgrupper. I denne fasen gjorde Legeforeningen
og Psykologforeningen et stort arbeid for å få med avtalespesialistene. Dette lyktes vi imidlertid ikke
med da vi verken fikk oppslutning om arbeidsgruppene eller deltakelse på dialogmøtene.
I slutten av november 2019 så vi oss nødt til å konstatere at det ikke var grunnlag for å gå videre med
pilot felles henvisningsmottak. Brukere, profesjonsforeningene, de involverte helseforetakene og Helse
Sør-Øst RHF syns dette er svært beklagelig. Det arbeides nå med å planlegge i alt seks piloter der den
enkelte avtalespesialist skal rettighetsvurdere henvisningene. Vi vil arbeide videre med dette på nyåret
og håpet er at vi skal kunne starte opp høsten 2020.

LIS i avtalepraksis
I Helse Sør-Øst har det i flere år vært etablert avtaler om LIS-utdanning i to avtalepraksiser. Ny spesialist
struktur trådde i kraft 1. mars 2019. Den nye modellen for LIS-utdanning i avtalepraksis skal tas i bruk
ved inngåelse av nye avtaler mellom helseforetakene og avtalespesialistene. Vi vet at noen helseforetak
i regionen har erkjent at det er behov for å opprette avtaler om LIS-utdanning i avtalepraksis, for å
kunne oppfylle aktuelle læringsmål innenfor enkelte spesialiteter.
Helseforetakene arbeider fortsatt med å få på plass gode og effektive utdanningsløp i de ulike
spesialitetene som sikrer god måloppnåelse av læringsmålene. Per i dag har ikke RHF-et oversikt over
om det er inngått nye avtaler mellom kliniske avdelinger og avtalespesialister om LIS-utdanning. I første
halvdel av 2020 vil Helse Sør-Øst RHF gjennomføre en kartlegging av status når det gjelder avtaler om
LIS-utdanning i avtalepraksis.

Antall konsultasjoner
Når det gjelder spørsmålet om det bør være et tak for antall konsultasjoner i avtalepraksis er ikke dette
en problemstilling vi arbeider aktivt med nå.
Mvh
Jan Frich
Viseadministrerende direktør
Helse Sør-Øst RHF
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Samlokalisering av avta
spesialisthelsetjenesten
Sverre Sand, gynekolog ved Oslo Gynekologene, tror
det i tiden som kommer blir viktig å trekke opp linjene
for hva som bør og ikke bør utføres på sykehus. Han
mener avtalespesialister ved medisinske senter i
større grad kan utføre oppgaver som per i dag gjøres
på sykehus.

TEKST: RUNE GEISNES
FOTO: RUNE GEISNES/PRIVAT

- Innen mitt fagfelt så har det
blitt en økning av medikamentell
behandling, og mindre kirurgi. En del
av disse behandlingene kan i større
grad utføres utenfor sykehus, enn
det som gjøres per i dag. Vi må tenke
på den overordnede helheten, og
da må også spesialistutdannelsen
inn i avtalepraksis. Slik vil man få
det samme behandlingstilbudet
som på sykehusene. Dette vil gjøre
at pasienten får større nærhet til
spesialisthelsetjenesten, og syke
husene vil få økt kapasitet til å
behandle de alvorligste tilfellene. LIS
i avtalepraksis blir også mer aktuelt
hvis man får flere gruppepraksiser,
spesielt ute i distriktene, sier Sand.  

Kvalitet viktigere enn
beliggenhet
Riksrevisjonens vurdering for en tid
tilbake, påpekte at det var forskjell
i frekvensen av avtalespesialister
geografisk, og da spesielt i Helse SørØst. Sand har forståelse for at det
må en utjevning til, men at det ikke
må gå på bekostning av fagligheten
ved å omgjøre gruppepraksiser til
solopraksise
- Dette blir litt det samme som
man ser i sykehusdebatten, der
12

det påpekes at man må ha en
viss sentralisering og størrelse på
sykehusene for å sikre kvaliteten.
Det samme mener jeg gjelder
for avtalespesialistordningen.
Skal man spre gruppepraksiser til
solopraksiser bare for at det ser bra
ut på kartet, så er ikke det bra. Det
kan gå ifra måneder til år mellom
hver gang en pasient går til en

Skal man spre
gruppepraksiser til
solopraksiser bare for at
det ser bra ut på kartet,
så er ikke det bra

avtalespesialist. Da er det viktigere
å komme til et godt senter med
høy kvalitet og faglighet, framfor
beliggenhet, sier Sand.

Samlokalisering gir flere
fordeler
Sand forteller gruppepraksis er en
av hans store kjepphester, og om
fordelene en slik driftsform kan
medføre. Han påpeker det er flere

måter å organisere en gruppepraksis
på, men at nytteverdien av
medisinske senter innenfor samme
spesialitet er gunstig, spesielt på
steder i landet med stor befolknings
tetthet. Der det kan være vanskelig
å få til gruppepraksis innen samme
spesialitet, så tror han det kan være
gunstig å være del av en gruppe
praksis med andre avtalespesialister.
Da dette kan både være nyttig rent

alespesialister styrker
n
Sverre Sand mener det er viktig at
man ser på hvordan man best kan
nyttiggjøre seg avtalespesialistene.
Både i forhold til hvor de er
lokalisering, LIS-utdanningen og
pilotprosjektet rettighetsvurdering i
avtalepraksis.

Spesielt med tanke på
sykehuslokaliserings
debatten, så kunne man
fått en større dreining
mot avtalespesialister
i gruppepraksiser ute i
distriktene

utenfor sykehus enn det som gjøres
per i dag. Veksten vi har hatt av
sykehus kan ikke reverseres, men
den kan bremses, og jeg tenker man
heller bør ha medisinske senter
til det som kan behandles utenfor
sykehus. Dette vil frigjøre syke
husene til å rendyrke det å utføre
diagnostisering og behandling av
alvorlig syke pasienter, og observa
sjon når det er nødvendig, sier Sand.  

faglig, og gi en flerbruks-gevinst.
 - Det er en stor fordel å være
organisert i medisinske senter på
steder med stor befolkningstetthet
og tetthet av spesialister, slik som
gynekologi i Oslo. Dette gjør at man
kan dele på de ulike oppgavene
som kreves for å drifte en klinikk,
slik som informasjonsteknologi,
administrasjon og økonomi.

Man kan gjerne en overordnet
daglig leder, men som på mange
måter er sidestilt med de andre
spesialistene. Ved vår klinikk så har
vi rendyrket det at vi har ulike roller,
sier Sand.

Gruppepraksiser kan
frigjøre sykehusoppgaver
 - Det som kan behandles utenfor
sykehus, bør i større grad utføres

Han påpeker at kreftpasienter som
er ferdigoperert, nå i større grad
følges opp utenfor sykehus. Detter
er en dreining han mener både er
riktig og bra, og som frigir kapasitet
på poliklinikkene til utredning og
behandling. Han mener en del
operative prosedyrer innen eget
fag også kan gå ut av sykehus, blant
annet kirurgisk behandling av for
stadier til celleforandringer, som
ubehandlet som kan utvikle seg til
kreft. Enkelte risikosvangerskap kan
også følges opp utenfor poliklinikk.
 - Jeg tror de regionale helsefore
takene er positive til denne måten å
tenke på. Utfordringen med å flytte
oppgaver ut av sykehusene, er at
det også må følge midler med til å
13

Oslo Gynekologene består i dag av fire spesialister som har hele hjemler, og flere helprivate spesialister som jobber en kveld i uken ved klinikken. En
av fordelene med å ha sykehusleger ved klinikken, er at man får en tetter kontakt med sykehuset, sier Sand.

gjennomføre dem. Dette er en sak
man burde diskutere på et prinsipielt
nivå. Spesielt med tanke på syke
huslokaliseringsdebatten, så kunne
man fått en større dreining mot
avtalespesialister i gruppepraksiser
ute i distriktene, sier Sand.

Viktig å verne om
fleksibiliteten
Rettighetsvurdering i avtalepraksis
skal utprøves ved felles henvisnings
mottak i psykiatrien, men det har
også vært diskutert om det kan
utprøves innen somatikken. Sand
tror ikke nødvendigvis det er gunstig
med noen av delene. Han mener det
må tenkes nøye igjennom hvordan
pilotprosjektet gjennomføres, slik at
man ikke blir stående i en situasjon
der alle avtalespesialister blir side
stilt som like. Sand tror dette kan bli
ugunstig, da mange har ulik praksis- 
og samarbeidsprofil med fastlegene.
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Dette er gjerne kunnskap
som opparbeides over
tid i samarbeidsklimaet
mellom fastlegene og
avtalespesialistene

hva. Dette er gjerne kunnskap
som opparbeides over tid i sam
arbeidsklimaet mellom fastlegene
og avtalespesialistene. Denne
fleksibiliteten er noe av det som gir
god autonomi til spesialisten, og
god behandling til pasienten, og er
noe vi bør hegne om, sier Sand.  

- Det er viktig å få testet ut rettig
hetsvurdering i avtalepraksis, og
hvordan man formelt skal gjennom
føre det. Utfordringen med felles
henvisningsmottak, er at noe av
det genuine med avtalespesialist
ordningen kan forsvinne ved at
man får mindre fleksibilitet. Det
kan bli byråkratisk hvis de som skal
henvise til enhver tid skal vite hvem
som sitter hvor, og hvem som kan

 - De siste årene så har styret
i PSL og de regionale helse
foretakene regelmessig hatt fire
møter i året. Dette har bidratt
til gjensidig forståelse og gode
innspillsmuligheter. Jeg opplever
det som en seriøs gruppe, som
både tar ansvar for at de over
ordnede helsepolitiske målene
nåes, og for å skape et godt
spesialisthelsetilbud. Jeg føler ting
går den rette veien, og det er viktig
å fortsette arbeidet med å skape
gode samarbeidsløsninger med
helseforetakene, sier Sand.

LIS-utdanning i
avtalepraksis kan bli
en nødvendighet
YLF-leder Kristin Kornelia
Utne, mener man i
større grad må vurdere
avtalespesialistordningen
som en arene for LISutdanningen, spesielt hvis
store deler av prosedyrene
i utdanningen går ut av
sykehusene.

TEKST: RUNE GEISNES.
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Prosedyrer innen ortopedi, øye og
barnemedisin utførers i utstrakt grad
hos avtalespesialister. Hun påpeker
at det er mange gode grunner til å ha
variasjon i utdanningen, og at det vil
gi muligheter for å kunne gjøre mange
vurderinger av prosedyrer på kort tid.
At enkelte avtalespesialister jobber
på enn annen måte enn spesialistene
på sykehus, tror hun vil være en
god kunnskap å ta med seg videre,
uavhengig av hvor man skal jobbe.

Kan virke rekrutterende
 - Det er ønskelig at avtale
spesialistene blir en større del av
LIS-utdanningen enn det de er i
dag. Vi kommer til å bli avhengig
av det innenfor enkelte prosedyrer
slik som øye og ortopedi. For at
dette skal bli gjennomførbart, så må
man få på plass gode avtaler med
helseforetakene, både for LIS-legene
og avtalespesialistene, sier Utne.

YLF-leder Kristin Kornelia Utne, tror det er fordelaktig for LIS-legene å kunne jobbe på flere steder
enn kun på sykehus, og et gode som gjør at man utdanner bedre spesialister.

Når man ser på behovet,
så er det helt naturlig
at LIS har deler av sin
utdanning hos privat
praktiserende spesialister

 - Jeg tror det også kan virke
rekrutterende i forhold til å få
leger til å bli avtalespesialister.
Slik som innen øyefaget, der
man er helt avhengig av at
spesialistleger går ut i private
hjemler. Når man ser på behovet,
så er det helt naturlig at LIS
har deler av sin utdanning hos
privatpraktiserende spesialister,
sier Utne.
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Jeg tror det er varierende grad av entusiasme
blant de regionale helseforetakene for tjeneste
utsetting av prosedyrer

LIS i avtalepraksis kan bli
en nødvendighet
- Hvis man ser fremover i tid, så
kan man se for seg at det i noen
fag blir en større deling. På sykehus
så har ortopedi en akutt funksjon,
og en elektiv funksjon. Hvis man
da tenker at en større del av den
elektive funksjonen går ut av
sykehus, så blir vi helt avhengige av
at LIS-legene også går ut av sykehus
for å lære seg disse prosedyrene,
slik som kneoperasjoner og
skulderartroskopi, sier Utne.
- Helseministeren har vært
tydelig på at prosedyrer som kan
utføres utenfor sykehus, skal gjøres
utenfor sykehus, da det er en
hensiktsmessig ordning. Jeg tror det
er varierende grad av entusiasme
blant de regionale helseforetakene
for tjenesteutsetting av prosedyrer,
men hvis denne ordningen videre
føres og videreutvikles, så blir vi
avhengig av spesialistutdanning
utenfor sykehus. Dette kan også gi
muligheter for å dimensjonere med
flere utdanningsstillinger, sier Utne.

Flere prosedyrer på
kortere tid
- Innen prosedyrefagene, så kan
LIS i avtalepraksis være en fin måte
å få tilgang til mange prosedyrer i
løpet av kort tid, men ordningen er
fortsatt lite utbredt. Det er viktig å
få på plass gode avtaler mellom alle
partene, og som sier noe om lønn
og lengde på oppholdet, sier Utne.
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Hvis man kan hospitere hos en
avtalespesialist innenfor en gitt
tidsramme, så tror hun det vil gi
en unik mulighet. Man vil lettere
kunne fokusere på konkrete
prosedyrer, og bli gode på dem.
Utne forteller at halvparten av
timene man jobber kan være i
vakt, og at det blir mindre tid
til dagarbeid for å kunne lære
prosedyrer.

Jeg tror det er fordelaktig
for LIS-legene å kunne
jobbe på flere steder enn
kun på sykehus

- Utviklingen tilsier at man må
forberede seg på at på at flere
prosedyrer går ut av sykehus. Jeg
tror det er fordelaktig for LISlegene å kunne jobbe på flere
steder enn kun på sykehus, og et
gode som gjør at man utdanner
bedre spesialister. Det å møte
fagpersoner som jobber på andre
måter, kan være relevant lærdom,
selv om man skal tilbake i jobb hos
helseforetaket, sier Utne.

Prosessen ved
inngåelse av avtaler
om LIS-utdanning i
avtalepraksis
1. HF-et utarbeider oversikt
over spesialitet(ene) der
de selv ikke kan oppnå alle
læringsmålene.
2. HF-et vurder om avtale
spesialistpraksis er en
aktuell samarbeidspartner
for å gjennomføre lærings
aktiviteter for bestemte LISstilinger.
3. HF-et skaffer oversikt over
aktuelle avtalespesialister
i egen region, ev. andre
regioner
4. HF-et oppretter kontakt med
aktuell(e) avtalespesialist(er)
for å diskutere mulighetene
for et samarbeid om LISutdanning.
5. Med utgangspunkt i
dokumentet «Mal for
avtale mellom HF og avtale
spesialist», utarbeider HF-et
og avtalespesialisten en
gjensidig bindende avtale.
Nødvendige tilpasninger i
avtalen avklares lokalt.
6. Utdanningsløpet i avtale
praksis beskrives inn i de
generiske utdanningsløpene.

Kilde: legeforeningen.no

Avtalespesialistene
inkluderes i
Helseplattformen
Nina Kongshaug, onkolog ved St. Olavs Hospital og medisinskfaglig
ansvarlig for Helseplattformen, forteller hun har hatt avtalespesialistene i
tankene siden hun begynte som assisterende prosjektdirektør i høst.

TEKST OG FOTO: RUNE GEISNES

- Jeg har hatt avtalespesialistene
i bakhodet siden jeg begynte som
medisinskfaglig ansvarlig i august.
Tanken vår er at avtalespesialistene
vil gjøre den samme medisinske
jobben som tilsvarende sykehus
spesialist, i lik eller i mindre grad
enn det som gjøres ved universitets
sykehuset. Så den faglige delen er
godt dekket, men så har selvsagt
avtalespesialistene andre behov
i forhold til det finansielle og
refusjon, noe vi må ta hensyn til, sier
Kongshaug.

Tilpasninger til alle
spesialiteter
- Planen for avtalespesialistene
er at vi starter med et møte nå på
nyåret. Vi har snakket med Anders
Prestmo som sitter i samarbeids
utvalget, og vi har invitert til et
felles møte. Der skal vi kartlegge
hvilke ordninger som må på plass,
og diskutere hvordan vi sammen
kan gjøre det attraktivt for avtale
spesialistene å bli en del av Helse
plattformen. Det er slik vi også
jobber inn imot kommunene og
fastlegene, sier Kongshaug.

Nina Kongshaug, onkolog ved St. Olavs Hospital og medisinskfaglig ansvarlig for
Helseplattformen, forteller de nå skal kartlegge hvilke ordninger som må på plass, og hva som
kan gjøre det attraktivt for avtalespesialistene å bli en del av Helseplattformen.
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Dette gjelder blant annet for hjertespesialister og
øyespesialister, som har helt særegne moduler
spesialtilpasset for det de driver med i eget fag

- Epic-løsningen har
generelle funksjonaliteter til alle
spesialitetene, og så er det enkelte
fag som har det vi kalles spesialist
moduler. Dette gjelder blant annet
for hjertespesialister og øye
spesialister, som har helt særegne
moduler spesialtilpasset for det de
driver med i eget fag. En generell
indremedisiner som driver med
endokrinologi eller nyremedisin,
vil i større grad benytte den felles
plattformen, men det er også rom
for tilpasninger i innhold knyttet til
deres spesialiteter sier Kongshaug.

En positiv sideeffekt av
Helseplattformen
Oppstart for selve innføringen av
Helseplattformen startet i midten
av august, og den 29.august 2019
gikk Trondheim kommune inn
på eiersiden da et enstemmig
bystyre sa ja til å utløse sin opsjon.
Kommunen kommer til å ta i bruk
Helseplattformen samtidig som St.
Olavs Hospital.
- I høst så har vi hatt mange
arbeidsmøter mellom Helseplatt
formen, Epic og fagekspertene som
skal være med å definere innholdet
i IKT løsningen. Vi har hatt 270
retningsmøter der man har fått
definert hva som skal være grunn
leggende arbeidsflyt. Nå jobbes

Dette er en ryddeaksjon
i tjenesten som
har blitt trigget av
Helseplattformen
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det i grupper, som skal bestemme
innholdet ut ifra de forskjellige
fagområdene, sier Kongshaug.
- Et eksempel på hvordan det
jobbes i grupper, er at kreftlegene
nå bestemmer hvordan de skal
bygge opp sine arbeidsflater med
innhold, med alle cellegiftkurene,
hvordan man skal kommunisere
med stråleavdelingen og sykehusene
seg imellom. Enkelte ting har blitt
utført på forskjellige måter mellom
sykehusene, og blir nå tatt i en
felles gjennomgang av fagansvarlige
og ryddet opp i. Dette er en
ryddeaksjon i tjenesten som har blitt
trigget av Helseplattformen og som
stimulerer til enda bedre regionalt
samarbeid, sier Kongshaug.

Skal dekke både lokale og
generelle behov
Fagekspertene består av alle
yrkesgrupper som er helse
personell, både leger, fastleger,
fysioterapeuter, ergoterapeuter,
sykepleiere og de som jobber med
administrative oppgaver, knyttet
til for eksempel rapportering
og pasientsikkerhet. Kongshaug
forteller det legges til rette for at
alt som kan være felles mellom
kommunene- og spesialist
helsetjenesten, blir felles, og at blir
tilpasset der det er enkeltbehov.
- St. Olavs Hospital er det første
sykehuset som tar i bruk løsningen,
men fagekspertene som deltar
er regionale, så når løsningen tas
i bruk er den satt opp for hele
regionen. Det er forskjeller på et
universitetssykehus med mange
eksperter som jobber på detaljnivå,
og mindre sykehus der det gjerne
jobber flere generalister. De
månedene det tar før resten av
regionen begynner med løsningen,

vil bli brukt til å justere for å få på
plass de lokale løsningene, sier
Kongshaug.

En stor gevinst hvis alle blir
med
- Mange av spesialistene på
sykehus har god kjennskap til avtale
spesialistene ved at de selv jobber,
eller har jobbet i privat praksis. Det
jo ikke slik at dette er to forskjellige
verdener, men det er viktig å få på
plass en god dialog, for å finne ut
hva som skal til for at alle deltar. Den
vil være gull verdt hvis alle kommer
på samme IKT løsning. Det kan være
løsninger man har i dag som fungerer
vel så bra innenfor akkurat det
området man jobber i. Man har alle
opplysningene som man selv har lagt
inn, men man har ikke tilgang til noe
av det fastlegen har lagt inn, eller hva
som har foregått på sykehuset. Ofte så
er det i den delingen at man trenger å
innhente informasjon om pasienten,
et eksempel er fordelen med deling av
laboratoriesvar, sier Kongshaug.

Jeg har forstått det slik
at avtalespesialistene
kanskje ikke har følt seg
så godt ivaretatt som det
de hadde ønsket

- Det vil bli noe av de samme
planene rundt kostnadsoverslag
og prismodeller som må gjøres i
kommunene og hos fastlegene, som
også vil være noe av det samme
vil gjelde for avtalespesialistene.
Vi må gjøre det slik at alle ville føle
det er verdt å bytte til det samme
systemet. Jeg har forstått det slik
at avtalespesialistene kanskje ikke
har følt seg så godt ivaretatt som
det de hadde ønsket. Vi har hatt lite
håndfast informasjon å gi ut før nå,
og det er derfor vi har avventet noe.
Det er viktig at vi nå i samarbeid
jobber frem gode løsninger, slik at
avtalespesialistene også kan føle seg
inkludert i Helseplattformen, sier
Kongshaug.

Forskningspermisjon
som avtalespesialist
Øyelege Kjell Ulrik Sandvig, ved Oslo Øyelegesenter,
har nylig hatt sin andre permisjonsperiode som
avtalespesialist. Han roser ordningen, og anbefaler
kollegaer som ønsker faglig påfyll i en travel
arbeidshverdag å gjøre det samme.

TEKST: RUNE GEISNES
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- Avtalespesialister har mulighet
til å søke om permisjon til faglig
fordypning hvert femte år. I mot
setning til hvordan det fungere på
sykehus, der arbeidsgiver dekker
både lønnen til den som har
permisjon og vikaren, så må avtale
spesialisten selv stå for innleie av
vikar og eventuelle utgifter, sier
Sandvig.

Gir verdifulle muligheter
Permisjonsordningen har eksistert
i mange år, men det kan være
varierende grad av spesialister
som benytter seg av den, da
det ikke bestandig er like lett å
finne en vikar. Sandvig tror det
kan være enklere å skaffe vikar
til en gruppepraksis, blant annet
fordi vikaren kommer inn i et
arbeidsmiljø der man kan få hjelp
og bistand i fra andre kollegaer.

Jeg tror den bidrar til at
man ikke går lei og blir
utbrent i en krevende
arbeidshverdag

 - De regionale helseforetakene
har ingen utgifter på ordningen,
og jeg hadde heller ikke inntekts
givende arbeid i permisjonstiden,
men ordningen er et gode som
er viktig å ta vare på. Som avtale
spesialist er det ikke all verdens
tid til faglig fordypning i en travel
praksis, så mulighetene denne
ordningen gir er verdifulle. Jeg tror
den bidrar til at man ikke går lei og
blir utbrent i en krevende arbeids
hverdag, sier Sandvig.

Øyelege Kjell Ulrik Sandvig hadde en vikar som
fungerte meget bra forrige gang han hadde
permisjon, og som også hadde muligheten
denne gangen. Han tror det er letter å finne
en vikar når man skal ta permisjon i fra en
gruppepraksis.

Fordypet seg i resultater fra
egen klinikk
Sandvig hadde en tilsvarende
permisjon i 2015 til et forsknings
prosjekt som strakk seg over
tre måneder. Han hadde da en
vikar som fungerte meget bra, og
som også hadde muligheten til å
vikariere for Sandvig i løpet av de to
månedene han hadde permisjon for
inneværende år.

om pasienten er nærsynt eller lang
synt. For å gjøre disse beregningene,
forteller Sandvig det utføres
målinger hvor dataene puttes inn i
ulike formler, men at disse formlene
kan ha varierende kvalitet.

- Ved Oslo Øyelegesenter så
opererer vi mye grå stær, og vi
gjennomgår resultatene våre regel
messig en gang i året. Det siste
forskningsprosjektet er en for
lengelse av prosjektet fra 2015, som
også baserte seg på resultater i fra
vår egen klinikk, sier Sandvig.

Problemstillingen er
at i slike tilfeller gir de
klassiske formler vesentlig
dårligere resultat

Studie på treffsikkerhet ved
operasjon av grå stær
Ved operasjon av grå stær så skiftes
linsen i øyet, og man vil kunne
variere styrken på linsen avhengig av

- Jeg så på de tilfellene der disse
formlene ga forskjellige estimater,
og på hvilke som ga best resultater.
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Kjell Ulrik Sandvig så på hvordan formlene traff på pasienter med grå stær som tidligere hadde fått utført
laserbehandling for nærsynthet, langsynthet eller skjeve hornhinner.

Jeg så også på hvordan formlene
traff på pasienter som tidligere
hadde fått utført laserbehandling
for nærsynthet, langsynthet
eller skjeve hornhinner.
Problemstillingen er at i slike
tilfeller gir de klassiske formler
vesentlig dårligere resultat, da en
del anatomiske forutsetninger er
endret, sier Sandvig.

Flere måter å fordype seg på
Forutsetningen for å kunne søke
om permisjon i seks måneder,
er at man har jobbet som
avtalespesialist i fem år, og man
opparbeider seg retten til ny
permisjon etter fem nye år. Sandvig
forteller at så langt han vet, er det
ikke alle som tar ut permisjonen i
en sammenhengende tidsperiode,
slik han selv har gjort. Enkelte
fordeler permisjonen på
enkeltdager til forskning ved egen
klinikk, fordypning eller ved å
hospitere hos andre kollegaer.
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Man skal ha en klar plan,
og man må levere en
rapport til sitt regionale
helseforetak etter endt
permisjon

- Enten man vil hospitere på
øyeavdelingen ved Ullevål sykehus,
eller om man drar til utlandet for
å få faglig påfyll, så tror jeg det er
vide rammer for hva man gjør så
lenge det er fornuftig og relevant.
Man skal ha en klar plan, og man må
levere en rapport til sitt regionale
helseforetak etter endt permisjon.
Helse Sør-Øst RHF har nå også laget
et skjema som skal benyttes ved
permisjon, sier Sandvig.

FRA RAMME
AVTALEN
• Legen har rett til fravær for
faglig oppdatering, forskning
mv. Forutsetningen er at
legen har vært i praksis i
minst 5 år, noe som gir rett til
fravær i inntil 6 måneder.
• En forutsetning for fravær
etter denne bestemmelse
er at legen skaffer en vikar.
Denne retten opparbeides på
ny ved ny opptjeningstid.
• Ved søknad om permisjon
og godkjenning av vikar skal
det foreligge plan for den
faglige oppdatering. Rapport
oversendes RHF etter endt
permisjon.

&

kropp
sjel

SMÅSNAKK OG
VÆREGENHETER
DR. MED. EINAR BERLE:
Spesialist i gynekologi og utdannet innen
arkeologi og kunsthistorie. Han behersker
5 språk og har jobbet innen både psykiatri,
patologi, legevakt og maritim medisin.

Heismøte
En mannshånd fòr gjennom den
tettpakkede menneskemassen.
Målet var heisens knapp-panel
(Fig 1). Mindre dramatisk og mer
energibesparende ville det vært
om håndens eier hadde sagt noe
sånt som: «Kunne noen trykke på
femte etasje?». Men det ville være
ensbetydende med å åpne munnen
i nærvær av ukjente mennesker, noe
man helst vil unngå. Det ville være
en form for pludring eller småprat/
smalltalk: «Høflig konversasjon om
uviktige og ukontroversielle temaer»
(Det norske Akademis ordbok).
Med andre ord et snakketøyets
smøremiddel for å lette mellom
menneskelig verbal friksjon.
I Norge, med spredt bosetning, lavt
innbyggertall og få urbane miljøer,
har det med enkelte unntak, ikke
alltid vært det helt store behov for
småpludring med ukjente (Fig 2).
Taushetens trykkende atmosfære
kunne lett ha vært brutt ved å åpne
munnen for verbalt utslipp, med
en hilsen, eventuelt spørsmål om
gjensidig velbefinnende. Overfor
fremmede, er det imidlertid liten
tradisjon for dette.
Skulle man bli trengt inn i et
konversasjonshjørne med ukjente
snakkepartnere, bør man velge
et nøytralt, politisk korrekt tema,
som elegant bortblåser mulige
kontroverser. Med dagens lett

Fig. 1

krenkethet er det ikke helt enkelt
velge et passende emne.

Vær og ikke vær
Vær og vind later til å være et
ufornærmende og oppskattet tema.
Utsagn og spådommer om vær, er
gjengangere i media. I dampradioens
tid ble NRKs værvarsling gravalvorlig
presentert i såkalte «Faste Poster»,
krydret med værlig nytt fra eksotiske
havlokaliseringer som : Dogger Bank,
Fladengrunn og Rockall Fig. 3).
(I tillegg, noe man kunne oppfatte
som et særegent og stadig
tilbakevendende meteorologisk
fenomen: «Kysten lindesnes
Arendal», med «lindesnes», som
betegnelse på en spesiell værtype,
mellom kysten og Arendal. Radio
været er nu erstattet av televisoriske
værrapporter, til tider mumlet frem
i kaudervelsk språkdrakt, en ord
cocktail av dia- og sosiolekter.  
I Norge kan værsnakk være et av
flere konversasjonsalternativer
på småpludringens ordfarlige vei.

Mens vi er i ferd med å bedre oss i
pludrekunsten, kan våre insulære
naboer vest i Atlanterhavet
varte opp med lang tradisjon i
«Smalltalk» som er utviklet til en
veritabel kunst. Reserverthet og
beskyttelse av private sfærer, er
fellestrekk mellom nordmenn og
briter, men som «smalltalkens»
verdensmestere, slår øyboerne oss
langt ned i støvlene hva angår høflig
ordveksling om uviktige,  nøytrale og
ukontroversielle temaer.

Engelskvær(dige)
Intet tema forekommer mindre
støtende enn været. I Storbritannia
er omtale av meteorologiske
fenomener faktisk førstevalg for
verbal utveksling (1, 2). Det er sam
talekunsts hovedingrediens. Været
på det insulære kongeriket (Fig. 4)
kan fort ta dramatiske vendinger og
er ypperlig egnet som konversasjons
emne, men det har intet med vær å
gjøre. Det er en konversasjonskodeks
av nøytral karakter, en uforpliktende
introduksjon. Med denne
upersonlige innfallsvinkel, unngår
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Vil man utveksle realia fremfor
trivia, kan man sette i gang en
virkelig” synse”- diskusjon. Svaret
på:” Cold isn´t it?” vil da være et
bekreftende” Oh yes, I do agree”.
Selv om England ikke har de helt
store og dramatiske værvekslinger,
blir de lett støtt hvis utenforstående
bagatelliserer britisk meteorologi.
Den amerikanske, brautende:”
Alt er større her” - varianten, blir
oppfattet som et tordenbrakende
feiltrinn. Engelskmenn kan, allerede
ved temperaturer rundt 20 grader,
gjerne utbryte:” Hot today, eh!”
(Fig 5), men ve den oversjøiske som
tillater seg følgende:” If you think
this is hot, you should come to
Arizona”. Dette oppfattes som en
upassende konversasjonsstopper.
Fig. 2

man å krenke samtalepartneres
reserverthet, samtidig som man lar
være å rokke ved iboende panikk
for å bli trådt for nær.
Værsnakk kan altså være en
måte å hilse på, fungere som en
isbryter, eller være et tema per
se. Her er strenge regler. Utsagn
som:” Nice weather today?”,
eller:” Still raining?” er ikke ment
som meteorologisk informasjon.
Det er en konversasjonsåpner, en
konvensjon for hvordan man, ad
meteorologisk vei, kan opprette
kontakt.
Det skal være konkordans i de
meteorologiske ytringer, man skal
være enig. Det korrekte svar på:”
Rather warm today?” er derfor:”
Yes, indeed”. Den viktigste regel i
værutvekslingsdialogen er at det
er overensstemmelse i utsagnene.
Å svare noe sånt som:” No, I find
it rather chilly” er ikke bare en
konversasjonstopper, men et
direkte uhøflig svar. Et slikt brudd
på enighetsprinsippet kan avsted
komme en ukomfortabel, ja sågar
pinlig stillhet.
Hvis derimot en eller begge parter
ikke ønsker en videre menings
utveksling, er uenigheten en god
22

måte å avslutte konversasjonen
på. Kunne man allikevel
tenke seg å fortsette efter en
kontrovers, kan man prøve å ro
fadesen i land ved å bli enige.
Det er altså viktig at man på det
opprinnelige værutsagn fra den
annen part, selv gir en positiv
respons, dersom man ønsker
videre dialog.

Fig 3

Værsnakk er altså en plog, en
utjevner for videre dialog og
erstatter det andre nasjoner har som
konversasjonsintroduksjon. Hverken
det franske kyss på kinnet eller det
tyske håndtrykk, faller i dannet
engelsk smak. Kyssing på kinn får
de ikke helt til. De er usikre på hvor
de skal plassere kysset og hvor de
skal gjøre av hendene. Det tyske, og
for den saks norske håndtrykk, blir i
engelsk versjon mer genert og svært
kort. I tillegg er det påfallende slapt
og mangler krafttaket i den andres
underarm.
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Fig. 4

Fig. 5

How og hei
Beklageligvis har man sluttet å
bruke introduksjonen: ”How do
you do?” Ikke å oppfatte som et
spørsmål, men som et flatt, ikke
modulert utsagn. Det korrekte
svar på:” How do you do?” er
da også et ekko av spørrerens,
og må ingenlunde besvares med
faktautsagn om egen helse- og
sinntilstand. ”How do YOU do?”,
med trykk på ”you”, kan virke
småintimt, og bør helst unngås.
Helt utenkelig er den amerikansk
hilsen:” Hi, I am Steve, how are
you?”, hvortil engelsmenn, i sjokk
over en så personlig introduksjon, i
beste fall vil replisere et lett kjølig:
«Hello».
Å nevne sitt eget navn i
introduksjonshilsenen, er et
upassende feiltrinn. Hvis navn skal
nevnes, bør dette komme sent i
konversasjonsforløpet, med noe
slikt som: ” I did not catch your
name ”. Eller man kan avslutte som
følger:”Nice to have met you. I am
John by the way”.
”How do you do” er i moderne
engelsk nesten utradert. Imperiet
og dets innflytelsessfærer bruker
imidlertid varianter av denne
saluteringen. I Texas har man

for eksempel trukket det hele
sammen til ”Howdy”. (Fig. 6) Også
her er svaret, på samme måte
som ”How do you do” et ekko,
nemlig: ”Howdy”. Det forventes
ikke et svar. Best er sydstatenes
alt i ett variant: ”Hihowareyou - 
finethankyou.” Her ligger både
spørsmål og svar i ett utsagt, og
motparten behøver ikke si noe
som helst idet svaret, allerede er
gitt av spørreren.

«Hei» i særstilling, idet ordet benyttes
både som hilsen og som avskjed.
For å unngå hei-ing kan man ty til
Good Day eller den australske variant
G´day. Og skal man ytre noe efter
dette, er det alltids meteorologien.
Vær og ikke vær er alltid en sikker
vinner.

Ref.
1. Samuel Johnson - Quotes
2. Kate Fox – Watching the English

”How are you”, kunne, i engelsk
kontekst vært et alternativ,
men dette er en altfor personlig
formulering. Man kunne faktisk få
et svar og dermed bli invitert inn i
en mer intim sfære i uønsket raskt
tempo. ”How are you?” brukes da
også kun som konversasjonsåpner
blandt engelskmenn som kjenner
hverandre.
Som turist derimot, kan man tillate
seg gammel talemåte og benytte
papegøyefrasen: ”How do you do?”.
Eventuelt ”Hello”, skjønt også det
kan virke en smule intimt, spesielt
hvis hilsenen er fulgt av ”how are
you?”. Å unngå, er den amerikanske
enstavelseshilsenen ”Hi”, en like
sikker konversasjonsstopper som
en meteorologisk uenighet. Her
står nordboere, med sitt ultrakorte

Fig. 6
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Reinsdyrtunge
med bordskokkchips og blåbærsaus

SPIRET SVEDJERUG
•
•
•
•

HEIDI BJERKAN er fast
matspaltist 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 vektlegger kvalitet,
økologi og fremtidige
løsninger på bærekraftig
matproduksjon.
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100 g hele korn svedjerug
finmasket sikt
linklede/kjøkkenhåndkle
bolle/boks til minst 1 liter

Hell 100 gram svedjerugkorn i en sikt
og skyll godt med rennende kaldt
vann. Ha kornene over i en ren bolle
eller plastboks og fyll med vann så
kornene ligger minst fem centimeter
under vannoverflaten. La stå i
romtemperatur i cirka tolv timer.
Hell av vannet, fyll på med nytt rent
vann og hell av igjen for å rense
kornene. Finn frem sikten og legg
et rent linklede/kjøkkenhåndkle
over så halvparten av kledet stikker

utenfor. Ha kornene over i sikten,
brett kledet over så rugen er pakket
inn, og hell vann over kledet så alt
blir gjennomvått.
Gjenta dette etter tolv timer i
to dager, eller til det har begynt
å spire. Når det stikker ut noen
millimeter med hvit stilk ut av
enden på kornet, er det klart for
bruk. Legg i kjøleskap i en ren boks
dersom du vil vente med å bruke
dem.
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BLÅBÆRSAUS (lactofermentert)

JORDSKOKKCHIPS

REINSDYRTUNGE

• 500 g blåbær, kan fint være fryste
• 10 g fint havsalt eller havsnø

• 200 g vaskede jordskokk

•
•
•
•
•

Bland blåbær og salt godt, og ha det
i en vakuumpose eller i et rent glass
som du legger vekt på.
Tildekkes med et klede og et strikk
for å unngå fluer osv.
Fermenter bærene på en varm plass,
som for eksempel på badegulvet.
La de stå i 4 til 5 dager før de siles.
Vesken brukes til denne retten, mens
blåbærene kan brukes til frokost som
f.eks. på grøten, yoghurt el.

Bakes i ovnen til de er møre.
Kjøres i glatt en foodprosessor,
og strykes tynt utover en
silikonmatte. La den tørke over
på brett i ønsket fasong, stekes
så i stekeovnen med litt klaret
smør eller olje. Anrett som på
bildet.

4 stk reinsdyrtunger
4 stilker fersk timian
4o g smør
1 liten gren granbar
ca 10 g salt (kommer an på hvor
stor tungene er)

Legges i en vakuumpose og i
vannbad på 82 grader i minimum
8 timer, det er litt avhengig av hvor
store tungene er.
Tungene renses og deles i 2 på
langs og stekes i stekepanne til de
får en karamellisert fin sprø skorpe.
Spiret svedjerug varmes forsiktig.
Blåbærsausen varmes opp, og alt
anrettes som på bilde.
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VINTERENS ANBEFALTE BØKER
Fartein Horgar anmelder i dette nummeret fem av
vinterens boknyheter. Han er selv aktuell denne høsten
med boken Benjamins reise, som er nummer fire av en
romansuite på fem romaner om Norges rolle i kolonitiden.

HJEMLANDET
Antologi: Red. H.K.H. Mette-Marit & Geir Gulliksen
Aschehoug forlag

Antologien med fremstående norske
forfattere åpner med en samtale
mellom redaktørene Mette-Marit
og Geir Gulliksen. Her snakker de
om hva det er å være norsk, føle seg
som norsk, og eventuelt, hva som
er så bra med det. Mange kritikere
løfter frem Dag Solstad som den som
svarer best på oppgaven. «Hele min
tenkning er preget av at jeg kommer
fra et lite land, og følgelig vil også mine forestillinger om
nasjonalitet være preget av det», skriver han, og påpeker
– ikke mindre en to ganger – at Norge, i motsetning til
sine naboland, var koloni. Men premisset for Solstads
opplevelse av norskhet er feil. Sammen med Danmark
var Norge et imperium. Vi var kolonimakt. Var dette
en dominobrikke, ville den veltet spillet nå. Ellers har
Demian Vitanza fått ganske mye oppmerksomhet for
«Venteværelset». Her skildres kronprinsen, altså den
ene redaktørens ektemann foran båren med hans
døde far (hennes svigerfar). Og det er en god novelle,
kanskje provoserende for mange, hva den også var
ment å være, men «Hjemlandet»s litterære høydepunkt
er uten sammenligning tittelnovellen, signert Karl Ove
Knausgård. Han går tilbake til egen ungdomstid og det
første møtet med Knut Hamsun. Her, konfrontert med
noe som på godt og vondt er mer norsk enn bra er,
anskueliggjør han opplevelsen av hva det vil si å bli seg
selv, bli bevisst egen individualitet, innenfor rammer som
ikke er definert av en fortid som kolonisert, men likevel
mot en konstruksjon av småkårsmentalitet som er de
siste 200 års nasjonsbyggeres verk.
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Alexander Leborg:

PÅ VANDRING UTEN
ESEL I CEVENNENE
Cappelen Damm

Reiseskildringen, med undertittelen
«En sekulær pilegrimsvandring»,
er Alexander Leborgs rapport fra
en fottur gjennom et helt spesielt
distrikt i Sør-Frankrike. Turen tok
knappe 14 dager og bød ikke på mer
dramatiske utfordringer enn at en
skosåle løsnet. Dette fraværet av ytre
dramatikk gjør boken så vakker.
  Her er ikke mye indre dramatikk,
heller. Så hvorfor denne anbefalingen?
Jo, i fjor kom «På vandring med et esel i Cevennene»
ut. Boka hadde vært en beskjeden suksess for en
ung Robert Louis Stevenson. Han med «Skatten på
sjørøverøya» og «Dr. Jekyll and Mr. Hyde». Stevenson
formål med strabasene var å døyve savnet av en helt
spesiell kvinne ved å utsette seg for påkjenningen som
14 dagers friluftsliv kan utsette en relativt utrent mann
for. Så ga han ut denne boka. Godt og vel 130 år seinere
oversatte Alexander Leborg den til norsk, og vandret i de
berømte fotspor.
Han er ikke den eneste. Arven etter Stevenson er blitt
til en hel liten lokal turistindustri, og Leborgs bok gir et
bittelite innblikk i denne. Den gir et ganske stort innblikk
i Stevenson og hans verden, også. Men først og fremst
forteller Alexander Leborgs bok oss at selv en reise som
egentlig ikke er stort å skrive hjem om, kan bli ganske
storartet litteratur.
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Tore Frost:

Helene Flood:

KRETA. EUROPAS ARV

TERAPEUTEN

Vidarforlaget

Aschehoug forlag

Etter lesningen av «Kreta. Europas
arv» kan det virke som om knapt
noen – ikke en gang Kretinere
– har bedre oversikt over både
lange linjer og detaljnedslag i
kretisk historie, enn kretavenn
og universitetslektor i filosofi
ved UiO, Tore Frost. At boken
inneholder litt for mye, skal vi
ikke henge oss opp i, men en
kresen redaktør kunne med fordel
luket bort gjesteskribent Ellen Hansens beretning om
byggefirmaet Kreta Eiendom professor Egil A. Wyllers
aviskronikk (Morgenbladet 1980) som munner ut i
kristen forkynnelse, og av uforståelige grunner får
avrunde boken.
Ellers er det vanskelig å finne innvendinger mot en
bok som tilsynelatende dekker hver minste flik av kritisk
åndshistorie, byggekunst, kultur og mytologi gjennom
5000 år. Boken løfter frem den minoiske kulturens
vekst og fall; angrep og kolonisering fra øst, vest og
sør; forskjellie epokers motstandskamp, pottemaker- 
og billedkunst, viktige forfatterskap fra oldtiden til
moderne klassikere, og skarp analyse av dagens
politiske situasjon, der økonomiske nedgangstider
har avlet fremmedfrykt i et samfunn som pleide være
Europas mest generøse.
Tore Frost vet hva han snakker om, det er sikkert. Og
han kan kunsten å formidle.

«Terapeuten» er noe så sjeldent
som en komplett debutroman, en
krimgåte i fullkommen språklig
harmoni med den disharmonien
som hersker mellom bokas
sentrale personer. Hver enkelt
har sin komplekse individualitet,
og karaktertrekk som gjør
dem gjennkjennelige allerede
i det de trer inn på scenen.
Miljøskildringene er troverdige.
Komposisjonen er uten lyte, intrigen uten logisk brist.
Sara er privatpraktiserende psykolog, men har for
få klienter til at det bærer seg økonomisk. Sammen
med arkitektmannen Magnus bebor hun et arvet
hus. Nå skal det pusses opp. Det går langsomt. Sara
klager ikke. Men forholdets slitasjepunkter begynner
merkes. De går til sengs til forskjellig tid, møtes
sjeldnere, gløden i forholdet fordamper. Når han sier
at han skal på hyttetur med kompiser, viser det seg å
være løgn. Så skjer bokens mord, og det som starter
som en roman om å skape seg et kjærlighetsrede i et
oppussingsobjekt blir en psykologisk thriller der alle
er under mistanke, og løsningen til slutt viser seg å
ligge et annet sted enn hvor leseren kunne fantasere
om, selv om de spor forfatteren har lagt ut, på bokens
siste sider trer frem med logisk selvfølgelighet.
«Terapeuten» er en bok det er vanskelig å legge fra
seg.

Bjørn Tore Pedersen:

JEKTA. EVENTYRETS FARKOST
Museumsforlaget

Med «Jekta. Eventyrets farkost»
har forfatter og forlag lagt på
plass en særdeles viktig brikke i
det puslespillet som utgjør Norsk
Kulturhistorie. Jekta var selve
allbruksbåten. Med den ble det
seilt fiske, fraktet passasjerer,
trelast og alle slags varer. Bjørn
Tore Pedersen har vært kysten
rundt og jaktet informasjon. Funnene er samlet i
denne praktboka. Dokumentasjon, redere, mannskap,

skipstegninger, og ikke minst, et frodig oppkomme av
gamle fotos og malerier fra den nasjonalromantiske
epoken, gjør dette til en komplett fortelling om livet
langs kysten. Her nøstes historien tilbake til knarren,
som var vikingenes frakteskute, og her følges trådene
tilbake til båtbyggerkunst, slik vi finner den sørover
i Europa. Dessuten tar forfatteren et sideskritt til
litteratur, og med P. Chr. Asbjørnsen, Hamsun og
Snorre som eksempler, viser Pedersen hvilken viktig
plass dette lille skipet inntok i folkloren, også, og
dermed i kystfolkets tilværelse.
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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

