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MEDLEMSBLAD FOR PRAKTISERENDE SPESIALISTERS LANDSFORENING

PSL’s Administrasjonskurs og Årsmøte 
hadde et innholdsrikt og faglig variert program. 

Neste år er det førtiårsjubileum.
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Innovativ formulering 

for bruk én gang daglig1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bryt den 
onde sirkelen

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se nærmere på tørt øye-sykdom med tanke på alvorlig keratitt. 
Ikervis bryter den onde sirkelen av inflammasjon ved
tørre øyne og reduserer signifikant hornhinneskader.2–4

 
 
 
 
 

Når kunstige tårer ikke er tilstrekkelig, velg Ikervis  
 
(ciklosporin 1 mg/ml)

 
Referenser: 1. Preparatomtale for Ikervis. 2. Baudouin C et al. Br J Ophthalmol 2014;98:1168-1176. 3. DEWS (International Dry Eye Workshop). Ocul Surf 2007;5(2): 65-204. 4. Leonardi A et al. Eur J Ophthalmol
2016;26(4):287-296.
IKERVIS ØYEDRÅPER, emulsjon i endosebeholdere 1 mg/ml: 1 ml inneh.: Ciklosporin 1 mg, cetalkonklorid 0,05 mg, middels lange triglyserider, glyserol, tyloksapol, poloksamer 188, natriumhydroksid (til pH-
justering), vann til injeksjonsvæsker. Indikasjoner: Alvorlig keratitt hos voksne med tørt øye-sykdom som ikke er bedret til tross for behandling med tåreerstatninger. Dosering: Behandling må initieres av øyelege/ 
helsepersonell kvalifisert i oftalmologi. Voksne inkl. eldre: Anbefalt dose er 1 dråpe 1 gang daglig som påføres berørte øyne ved sengetid. Behandlingsrespons revurderes minst hver 6. måned. Glemt dose: Behandlingen 
fortsettes neste dag som normalt. Pasienten skal rådes til ikke å bruke mer enn anbefalt dose. Spesielle pasientgrupper: Nedsatt lever-/nyrefunksjon: Ingen dosejustering nødvendig. Barn og ungdom <18 år: Ikke 
relevant. Tilberedning/Håndtering: Kun til engangsbruk. Hver endosebeholder er tilstrekkelig til å behandle begge øyne. Pasienten skal først vaske hendene. Endosebeholderen ristes forsiktig før administrering. 
Administrering: Kontaktlinser fjernes før administrering og settes inn igjen ved oppvåkning. Pasienten skal instrueres i å bruke nasolakrimal okklusjon og å lukke øynene i 2 minutter etter inndrypping, for å redusere 
systemisk absorpsjon (kan redusere systemiske bivirkninger og gi økt lokal aktivitet). Ved bruk av flere topisk oftalmiske legemidler, må de administreres med ≥15 minutters mellomrom. Ikervis administreres
sist. For bruksanvisning, se pakningsvedlegget. Ubrukt emulsjon kastes umiddelbart etter administrering. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene. Aktiv eller mistenkt okulær eller periokulær
infeksjon. Forsiktighetsregler: Brukes med forsiktighet ved sykdomshistorie med okulær herpes. Nøye overvåkning anbefales ved alvorlig keratitt hos pasienter som bruker kontaktlinser. Hjelpestoffer: Inneholder
cetalkonklorid som kan gi øyeirritasjon. Bilkjøring og betjening av maskiner: Kan gi midlertidig uklart syn eller andre synsforstyrrelser. Pasienten skal rådes til ikke å kjøre eller bruke maskiner før synet er blitt klart igjen.
Interaksjoner: Ciklosporin kan påvirke motstandskraften mot infeksjoner og maligniteter, og samtidig bruk av øyedråper som inneholder kortikosteroider kan potensere disse effektene. Forsiktighet utvises hos pasienter
med glaukom som får annen samtidig behandling, spesielt betablokkere kjent for å minske tåreutskillelsen. Graviditet, amming og fertilitet: Ikke anbefalt til fertile kvinner som ikke bruker effektive prevensjonsmidler.
Graviditet: Ingen data. Anbefales ikke med mindre mulig fordel for mor er større enn mulig risiko for fosteret. Amming: Utskilles i morsmelk. Tilstrekkelig informasjon om effekter på nyfødte/spedbarn foreligger ikke.
Ved terapeutiske doser ciklosporin i form av øyedråper er det usannsynlig at tilstrekkelige mengder vil være tilstede i morsmelk. Det må tas en beslutning om amming skal opphøre eller behandling avstås fra.
Bivirkninger: Svært vanlige (≥1/10): Øvrige: Smerte på inndryppingsstedet. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Øye: Erytem i øyelokk, økt tåreflod, okulær hyperemi, uklart syn, øyelokksødem, konjunktival hyperemi,
øyeirritasjon, øyesmerte. Øvrige: Irritasjon/erytem/tåreflod på inndryppingsstedet. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Infeksiøse: Bakteriell keratitt, oftalmisk herpes zoster. Øye: Konjunktivalt ødem,
tåreforstyrrelse, utsondring, kløe, konjunktival irritasjon, konjunktivitt, følelse av fremmedlegeme, avleiringer, keratitt, blefaritt, korneal dekompensasjon, chalazion, hornhinneinfiltrater, hornhinnearr, øyelokk-kløe,
iridosyklitt. Øvrige: Reaksjon/ubehag/kløe/følelse av fremmedlegeme i øyet på inndryppingsstedet. Overdosering/Forgiftning:  Topisk overdose er lite sannsynlig. Behandling: Symptomatisk og støttende. Egenskaper:
Klassifisering: Syklisk polypeptid og immunmodulator med immunsuppressive egenskaper og antiinflammatorisk effekt. Virkningsmekanisme: Absorberes passivt inn i T-lymfocyttinfiltrater i kornea og konjunktiva og
inaktiverer kalsineurinfosfatase. Ciklosporinindusert inaktivering av kalsineurin hemmer defosforylering  av transkripsjonsfaktoren NF-AT og forhindrer NF-AT-translokasjon inn i kjernen, og blokkerer dermed
frigjøring av proinflammatoriske cytokiner. Oppbevaring og holdbarhet: Etter åpning av aluminiumsposen skal endosebeholderne oppbevares i posen for å beskytte mot lys og unngå fordampning. Må ikke fryses.
Sist endret: 12.12.2017. Basert på SPC godkjent av SLV:
07/2016. Ikervis, ØYEDRÅPER, emulsjon i endosebeholdere:

 

Styrke Pakning, Varenr. Refusjon1, Byttegruppe Pris (kr)2 R.gr.3

1 mg/ml 30 × 0,3 ml (endosebeholdere), 392390 Blå resept   897,00 C
1 mg/ml 90 x 0,3 ml (endosebholdere ) 399809 Blå resept 2618,60 C

1Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO. 2Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne * i kolonnen Pris. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten 
resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis. 3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.

 
Santen Norge • Postboks 43 • 3166 TOLVSRØD • Tel 33 32 98 02 • www.santen.no • info.no@santen.com
Representasjonskontor for SantenPharma AB

IK
E

17
06

-0
4N

O

 
Innovativ formulering 

for bruk én gang daglig1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bryt den 
onde sirkelen

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se nærmere på tørt øye-sykdom med tanke på alvorlig keratitt. 
Ikervis bryter den onde sirkelen av inflammasjon ved
tørre øyne og reduserer signifikant hornhinneskader.2–4

 
 
 
 
 

Når kunstige tårer ikke er tilstrekkelig, velg Ikervis  
 
(ciklosporin 1 mg/ml)

 
Referenser: 1. Preparatomtale for Ikervis. 2. Baudouin C et al. Br J Ophthalmol 2014;98:1168-1176. 3. DEWS (International Dry Eye Workshop). Ocul Surf 2007;5(2): 65-204. 4. Leonardi A et al. Eur J Ophthalmol
2016;26(4):287-296.
IKERVIS ØYEDRÅPER, emulsjon i endosebeholdere 1 mg/ml: 1 ml inneh.: Ciklosporin 1 mg, cetalkonklorid 0,05 mg, middels lange triglyserider, glyserol, tyloksapol, poloksamer 188, natriumhydroksid (til pH-
justering), vann til injeksjonsvæsker. Indikasjoner: Alvorlig keratitt hos voksne med tørt øye-sykdom som ikke er bedret til tross for behandling med tåreerstatninger. Dosering: Behandling må initieres av øyelege/ 
helsepersonell kvalifisert i oftalmologi. Voksne inkl. eldre: Anbefalt dose er 1 dråpe 1 gang daglig som påføres berørte øyne ved sengetid. Behandlingsrespons revurderes minst hver 6. måned. Glemt dose: Behandlingen 
fortsettes neste dag som normalt. Pasienten skal rådes til ikke å bruke mer enn anbefalt dose. Spesielle pasientgrupper: Nedsatt lever-/nyrefunksjon: Ingen dosejustering nødvendig. Barn og ungdom <18 år: Ikke 
relevant. Tilberedning/Håndtering: Kun til engangsbruk. Hver endosebeholder er tilstrekkelig til å behandle begge øyne. Pasienten skal først vaske hendene. Endosebeholderen ristes forsiktig før administrering. 
Administrering: Kontaktlinser fjernes før administrering og settes inn igjen ved oppvåkning. Pasienten skal instrueres i å bruke nasolakrimal okklusjon og å lukke øynene i 2 minutter etter inndrypping, for å redusere 
systemisk absorpsjon (kan redusere systemiske bivirkninger og gi økt lokal aktivitet). Ved bruk av flere topisk oftalmiske legemidler, må de administreres med ≥15 minutters mellomrom. Ikervis administreres
sist. For bruksanvisning, se pakningsvedlegget. Ubrukt emulsjon kastes umiddelbart etter administrering. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene. Aktiv eller mistenkt okulær eller periokulær
infeksjon. Forsiktighetsregler: Brukes med forsiktighet ved sykdomshistorie med okulær herpes. Nøye overvåkning anbefales ved alvorlig keratitt hos pasienter som bruker kontaktlinser. Hjelpestoffer: Inneholder
cetalkonklorid som kan gi øyeirritasjon. Bilkjøring og betjening av maskiner: Kan gi midlertidig uklart syn eller andre synsforstyrrelser. Pasienten skal rådes til ikke å kjøre eller bruke maskiner før synet er blitt klart igjen.
Interaksjoner: Ciklosporin kan påvirke motstandskraften mot infeksjoner og maligniteter, og samtidig bruk av øyedråper som inneholder kortikosteroider kan potensere disse effektene. Forsiktighet utvises hos pasienter
med glaukom som får annen samtidig behandling, spesielt betablokkere kjent for å minske tåreutskillelsen. Graviditet, amming og fertilitet: Ikke anbefalt til fertile kvinner som ikke bruker effektive prevensjonsmidler.
Graviditet: Ingen data. Anbefales ikke med mindre mulig fordel for mor er større enn mulig risiko for fosteret. Amming: Utskilles i morsmelk. Tilstrekkelig informasjon om effekter på nyfødte/spedbarn foreligger ikke.
Ved terapeutiske doser ciklosporin i form av øyedråper er det usannsynlig at tilstrekkelige mengder vil være tilstede i morsmelk. Det må tas en beslutning om amming skal opphøre eller behandling avstås fra.
Bivirkninger: Svært vanlige (≥1/10): Øvrige: Smerte på inndryppingsstedet. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Øye: Erytem i øyelokk, økt tåreflod, okulær hyperemi, uklart syn, øyelokksødem, konjunktival hyperemi,
øyeirritasjon, øyesmerte. Øvrige: Irritasjon/erytem/tåreflod på inndryppingsstedet. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Infeksiøse: Bakteriell keratitt, oftalmisk herpes zoster. Øye: Konjunktivalt ødem,
tåreforstyrrelse, utsondring, kløe, konjunktival irritasjon, konjunktivitt, følelse av fremmedlegeme, avleiringer, keratitt, blefaritt, korneal dekompensasjon, chalazion, hornhinneinfiltrater, hornhinnearr, øyelokk-kløe,
iridosyklitt. Øvrige: Reaksjon/ubehag/kløe/følelse av fremmedlegeme i øyet på inndryppingsstedet. Overdosering/Forgiftning:  Topisk overdose er lite sannsynlig. Behandling: Symptomatisk og støttende. Egenskaper:
Klassifisering: Syklisk polypeptid og immunmodulator med immunsuppressive egenskaper og antiinflammatorisk effekt. Virkningsmekanisme: Absorberes passivt inn i T-lymfocyttinfiltrater i kornea og konjunktiva og
inaktiverer kalsineurinfosfatase. Ciklosporinindusert inaktivering av kalsineurin hemmer defosforylering  av transkripsjonsfaktoren NF-AT og forhindrer NF-AT-translokasjon inn i kjernen, og blokkerer dermed
frigjøring av proinflammatoriske cytokiner. Oppbevaring og holdbarhet: Etter åpning av aluminiumsposen skal endosebeholderne oppbevares i posen for å beskytte mot lys og unngå fordampning. Må ikke fryses.
Sist endret: 12.12.2017. Basert på SPC godkjent av SLV:
07/2016. Ikervis, ØYEDRÅPER, emulsjon i endosebeholdere:

 

Styrke Pakning, Varenr. Refusjon1, Byttegruppe Pris (kr)2 R.gr.3

1 mg/ml 30 × 0,3 ml (endosebeholdere), 392390 Blå resept   897,00 C
1 mg/ml 90 x 0,3 ml (endosebholdere ) 399809 Blå resept 2618,60 C

1Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO. 2Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne * i kolonnen Pris. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten 
resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis. 3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.
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Se nærmere på tørt øye-sykdom med tanke på alvorlig keratitt. 
Ikervis bryter den onde sirkelen av inflammasjon ved
tørre øyne og reduserer signifikant hornhinneskader.2–4

 
 
 
 
 

Når kunstige tårer ikke er tilstrekkelig, velg Ikervis  
 
(ciklosporin 1 mg/ml)

 
Referenser: 1. Preparatomtale for Ikervis. 2. Baudouin C et al. Br J Ophthalmol 2014;98:1168-1176. 3. DEWS (International Dry Eye Workshop). Ocul Surf 2007;5(2): 65-204. 4. Leonardi A et al. Eur J Ophthalmol
2016;26(4):287-296.
IKERVIS ØYEDRÅPER, emulsjon i endosebeholdere 1 mg/ml: 1 ml inneh.: Ciklosporin 1 mg, cetalkonklorid 0,05 mg, middels lange triglyserider, glyserol, tyloksapol, poloksamer 188, natriumhydroksid (til pH-
justering), vann til injeksjonsvæsker. Indikasjoner: Alvorlig keratitt hos voksne med tørt øye-sykdom som ikke er bedret til tross for behandling med tåreerstatninger. Dosering: Behandling må initieres av øyelege/ 
helsepersonell kvalifisert i oftalmologi. Voksne inkl. eldre: Anbefalt dose er 1 dråpe 1 gang daglig som påføres berørte øyne ved sengetid. Behandlingsrespons revurderes minst hver 6. måned. Glemt dose: Behandlingen 
fortsettes neste dag som normalt. Pasienten skal rådes til ikke å bruke mer enn anbefalt dose. Spesielle pasientgrupper: Nedsatt lever-/nyrefunksjon: Ingen dosejustering nødvendig. Barn og ungdom <18 år: Ikke 
relevant. Tilberedning/Håndtering: Kun til engangsbruk. Hver endosebeholder er tilstrekkelig til å behandle begge øyne. Pasienten skal først vaske hendene. Endosebeholderen ristes forsiktig før administrering. 
Administrering: Kontaktlinser fjernes før administrering og settes inn igjen ved oppvåkning. Pasienten skal instrueres i å bruke nasolakrimal okklusjon og å lukke øynene i 2 minutter etter inndrypping, for å redusere 
systemisk absorpsjon (kan redusere systemiske bivirkninger og gi økt lokal aktivitet). Ved bruk av flere topisk oftalmiske legemidler, må de administreres med ≥15 minutters mellomrom. Ikervis administreres
sist. For bruksanvisning, se pakningsvedlegget. Ubrukt emulsjon kastes umiddelbart etter administrering. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene. Aktiv eller mistenkt okulær eller periokulær
infeksjon. Forsiktighetsregler: Brukes med forsiktighet ved sykdomshistorie med okulær herpes. Nøye overvåkning anbefales ved alvorlig keratitt hos pasienter som bruker kontaktlinser. Hjelpestoffer: Inneholder
cetalkonklorid som kan gi øyeirritasjon. Bilkjøring og betjening av maskiner: Kan gi midlertidig uklart syn eller andre synsforstyrrelser. Pasienten skal rådes til ikke å kjøre eller bruke maskiner før synet er blitt klart igjen.
Interaksjoner: Ciklosporin kan påvirke motstandskraften mot infeksjoner og maligniteter, og samtidig bruk av øyedråper som inneholder kortikosteroider kan potensere disse effektene. Forsiktighet utvises hos pasienter
med glaukom som får annen samtidig behandling, spesielt betablokkere kjent for å minske tåreutskillelsen. Graviditet, amming og fertilitet: Ikke anbefalt til fertile kvinner som ikke bruker effektive prevensjonsmidler.
Graviditet: Ingen data. Anbefales ikke med mindre mulig fordel for mor er større enn mulig risiko for fosteret. Amming: Utskilles i morsmelk. Tilstrekkelig informasjon om effekter på nyfødte/spedbarn foreligger ikke.
Ved terapeutiske doser ciklosporin i form av øyedråper er det usannsynlig at tilstrekkelige mengder vil være tilstede i morsmelk. Det må tas en beslutning om amming skal opphøre eller behandling avstås fra.
Bivirkninger: Svært vanlige (≥1/10): Øvrige: Smerte på inndryppingsstedet. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Øye: Erytem i øyelokk, økt tåreflod, okulær hyperemi, uklart syn, øyelokksødem, konjunktival hyperemi,
øyeirritasjon, øyesmerte. Øvrige: Irritasjon/erytem/tåreflod på inndryppingsstedet. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Infeksiøse: Bakteriell keratitt, oftalmisk herpes zoster. Øye: Konjunktivalt ødem,
tåreforstyrrelse, utsondring, kløe, konjunktival irritasjon, konjunktivitt, følelse av fremmedlegeme, avleiringer, keratitt, blefaritt, korneal dekompensasjon, chalazion, hornhinneinfiltrater, hornhinnearr, øyelokk-kløe,
iridosyklitt. Øvrige: Reaksjon/ubehag/kløe/følelse av fremmedlegeme i øyet på inndryppingsstedet. Overdosering/Forgiftning:  Topisk overdose er lite sannsynlig. Behandling: Symptomatisk og støttende. Egenskaper:
Klassifisering: Syklisk polypeptid og immunmodulator med immunsuppressive egenskaper og antiinflammatorisk effekt. Virkningsmekanisme: Absorberes passivt inn i T-lymfocyttinfiltrater i kornea og konjunktiva og
inaktiverer kalsineurinfosfatase. Ciklosporinindusert inaktivering av kalsineurin hemmer defosforylering  av transkripsjonsfaktoren NF-AT og forhindrer NF-AT-translokasjon inn i kjernen, og blokkerer dermed
frigjøring av proinflammatoriske cytokiner. Oppbevaring og holdbarhet: Etter åpning av aluminiumsposen skal endosebeholderne oppbevares i posen for å beskytte mot lys og unngå fordampning. Må ikke fryses.
Sist endret: 12.12.2017. Basert på SPC godkjent av SLV:
07/2016. Ikervis, ØYEDRÅPER, emulsjon i endosebeholdere:

 

Styrke Pakning, Varenr. Refusjon1, Byttegruppe Pris (kr)2 R.gr.3

1 mg/ml 30 × 0,3 ml (endosebeholdere), 392390 Blå resept   897,00 C
1 mg/ml 90 x 0,3 ml (endosebholdere ) 399809 Blå resept 2618,60 C

1Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO. 2Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne * i kolonnen Pris. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten 
resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis. 3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.
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Se nærmere på tørt øye-sykdom med tanke på alvorlig keratitt. 
Ikervis bryter den onde sirkelen av inflammasjon ved
tørre øyne og reduserer signifikant hornhinneskader.2–4

 
 
 
 
 

Når kunstige tårer ikke er tilstrekkelig, velg Ikervis  
 
(ciklosporin 1 mg/ml)

 
Referenser: 1. Preparatomtale for Ikervis. 2. Baudouin C et al. Br J Ophthalmol 2014;98:1168-1176. 3. DEWS (International Dry Eye Workshop). Ocul Surf 2007;5(2): 65-204. 4. Leonardi A et al. Eur J Ophthalmol
2016;26(4):287-296.
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Et vellykket og innholdsrikt 
administrasjonskurs 

Årets administrasjonskurs tok for 
seg et bredt spekter av hva det 
innebærer å være avtalespesialist, 
med temaer som takstbruk og 
økonomi, framtidens dataløsninger 
på legekontoret, ulike perspektiver 
på avtalespesialisten, etikk og juss, 
rollen som arbeidsgiver og pasient- 
og brukerrettigheter.

Rådgiver Pål Alm-Kruse i Lege-
foreningen, og seniorrådgiver Torill 
Nydal i Helfo, fortalte om viktigheten 
av riktig takstbruk, journalføring, 
henvisninger og bruken av hjelpe-
personell. De poengterte at ikke 
alle kan ha likt takstbruk, da flere 
innen samme fagfelt kan ha ulike 
praksisprofiler, men at det er nyttig 
å følge med på eget takstbruk 
i forhold til sine kollegaer. De 
under strekte også viktigheten av 
journalføring, med at informasjonen 
som legges inn for å yte pasienthjelp 
skal også være tilstrekkelig for 
kontroll formål, og være lett å forstå 
for annet kvalifisert helsepersonell. 
Nydal fortalte at Helfo kan be om 
journal opp lysninger på et tilfeldig 
utvalg av pasienter for å sjekke 
om behandling er medisinsk 
nødvendig, og om den har faktisk 
har blitt utført. De påpekte også at 
den vanligste årsaken til at lege
spesialister må tilbakebetale, er 
mangelfull dokumentasjon. 

Pasient- og brukerombud i Oslo og 
Akershus, Anna-Lise Kristensen, 
forteller hun er bekymret over den 
tiltagende byråkratisering av norsk 
helsetjeneste, ved at det har blitt 
mere krav om rapportering enn Rune Geisnes, Ansvarlig redaktør

var ord som ble brukt for å beskrive 
avtale spesialistene, og at ordningen 
på mange måter er spesialist-
helsetjenestens svar på fastlege-
ordningen. Stor grad av auto nomi, 
og at organiseringen av driften er 
orientert rundt legen, ble nevnt som 
årsaker til at avtalespesialistene 
er mer effektive enn det man kan 
være på syke husene. For å skape 
et bedre utdanningssystem ble 
det uttrykt et ønske om at flere 
avtalespesialistpraksiser bør ta 
imot LISleger, og at nytten av sam
arbeidet mellom helse foretakene 
og avtale spesialistene kan både 
utvikle og påvirke begge parter 
til en mer effektiv drift. Det ble 
også påpekt viktigheten av å få 
på plass gode avtaler for både 
LISlegene, avtalespesialistene og 
helseforetakene.

Årets administrasjonskurs og års -
møte hadde et faglig sterkt og 
variert innhold, og hvis fag utvalget 
klarer å matche neste års admini-
stra sjonskurs med årets program, så 
lover det godt for førtiårs jubilanten.

tidligere, og at hun ikke nødven
digvis er overbevist om at dette er 
til pasientens beste. Hun påpeker at 
stadig nye kvalitetsindikatorer, nye 
rettigheter og valgmuligheter, også 
stiller større krav til pasientene, som 
må manøvrere seg i en helsetjeneste 
som bare blir mer komplisert. Hun 
forteller at uønskede hendelser skjer 
når helsepersonell møter pasienter, 
og om hvilke forpliktelser leger har 
når det skjer alvorlige hendelser. De 
fleste vet at de skal informere om 
Norsk pasientskadeerstatning, noen 
vet at de skal informerer om fylkes-
legen, men hun sier at de færreste 
vet at de også skal infor mere om 
pasient og bruker ombudsordningen. 
Kristensen forteller at den største 
årsaken til at pasienter henvender 
seg til pasient og bruker ombudet 
når det gjelder avtale  spesialistene, 
er betaling ved uteblivelse.

Klarer fagutvalget å matche 
neste års administrasjons
kurs med årets program,  

så lover det godt for  
førtiårs jubilanten

En fastlege, en overlege og leder for 
Yngre legers forening, var invitert til 
paneldebatt for å gi sine perspektiver 
på avtale spesialistene. Høy 
kompetanse, rutinerte, effektive, 
gir raske og gode tilbakemeldinger 
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Årets administrasjonskurs er over. 
Det ble akkurat slik jeg håpet 
på med et variert og godt faglig 
program, sosiale arrangementer, 
men også viktige innspill og 
diskusjoner. Administrasjonskurset 
er det eneste kurset som er spesielt 
for oss praktiserende spesialister. 
Det gjør at det er et viktig møtested 
der også kursen for det videre 
arbeidet til PSL plan legges. Det 
har mange av dere forstått, og i år 
var det 150 påmeldte! Vi kunne ha 
vært flere, men ikke alle fikk plass.
Derfor er det viktig at dere melder 
dere på tidlig til neste års kurs. Da 
er det også 40årsjubileum for PSL! 
Dette vil vi markere spesielt. Med 
andre ord enda en grunn til å melde 
seg på administrasjonskurset neste 
år!

I år var det også valg til styrer og 
utvalg. I en tid da organisering i 
fagforeninger i enkelte bransjer er 
under 50%, er 95% av norske leger 
med lemmer i Legeforeningen. 
Dette er bra fordi forholdene 
ligger til rette for videreutvikling 
av en sterk fagforening! Men det 
er likevel vanskelig å rekruttere 
med lemmer til tillitsverv i alle 
underforeninger. Slik er det også i 
PSL, men valgkomitéen har lykkes 
med å få på plass gode kandidater.

Mange viktige verv er besatt av nye 
tillitsvalgte, og flere av dere har 
takket ja til å fortsette i vervene 
som dere hadde i forrige periode. 
Dere har alle blitt vist tillit! Ved å 
takke ja til å stille som kandidat til 
tillitsverv har dere tatt et valg om å 

engasjere dere for PSLs interesser. 
Takk for at dere gjør dette! Dere vil 
dermed få innsikt i Legeforeningen 
som yrkesforening med blant andre 
jus – og arbeidslivsavdelingen som 
er en viktig aktør i prosesser som 
er sentrale for PSL. Etter å ha vært 
leder for PSL i en periode, er det 
nettopp Legeforeningen og dere 
medlemmer som inspirerer og som 
gjorde at jeg ønsket å stille til valg i 
en ny periode. Jeg takker for tilliten 
som jeg har fått av dere og gleder 
meg til å ta fatt på en ny periode! 
PSL har også fått et styre som er 
godt kvalifisert for oppgavene som 
venter.

Til dere som har påtatt dere tillits
verv vil jeg sitere en allmennlege: 
«Jeg pleier å si til kolleger som er 
slitne og synes at de har for mye å 
gjøre: Påta deg et tillitsverv! Da vil 
du få kunnskap og motivasjon, og 
overskudd til legejobben». Dere 
vil med andre ord kunne forvente 
inspirerende år med viktig arbeid 
for PSL!

Noen av oppgavene som venter oss 
alle er blant andre prosjektet med 
pilotering av rettighetsvurdering 
og LIS i avtalepraksis. Her må vi 
vise engasjement, slik at avtale-
spesialist ordningen i enda større 
grad kan bli likeverdig med 
spesialisthelsestjenesten forøvrig. 
Det har vært langvarige og arbeids
krevende prosesser bak disse 
prosjektene. Nå er det viktig at de 
prøves ut!

Pilotering av rettighetsvurdering 

Engasjement og tillit!

Frøydis Olafsen, Leder i PSL

er viktig for å kunne vurdere om 
eksempelvis manglende felles 
elektroniske rapporteringssystemer 
vil være en hindring for gjennom-
føring. Ved å delta i piloteringen 
får vi innflytelse, og erfaringene 
derfra vil danne grunnlaget for 
hvordan dette blir organisert i 
framtiden. Det samme gjelder for 
LIS i avtalepraksis. 

Vi må være med for å kunne 
påvirke! 

Vi må engasjere oss for å bli vist 
tillit, også fra de regionale helse
foretakene.

På denne måten er vi også med på 
å ivareta det gode omdømmet som 
avtale spesialistordningen fortjener 
å ha. 

Jeg ønsker dere alle en engasjert 
og god høst!
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De informerte om nyttigheten av 
å følge med på eget takstbruk i 
forhold til kollegaers takstbruk, men 
at det ikke finnes noe fasit. Flere 
kan ha forskjellige praksisprofil, og 
ikke alle kan ha likt takstbruk. De 
fortalte at feilbruk av takster er noe 
man ønsker å unngå for å slippe 
unødvendige offentlige utgifter, for 
pasientene sin del, og ikke minst 
for at legen skal unngå å havne i en 
tilbakebetalingssituasjon.

 Man kan heller reflektere over 
hvorfor man ligger lavt eller høyt 
i forhold til andre. Er det takster 
som brukes for lite, gjør man noe 
feil eller er det praksisprofilen som 
skiller seg fra andre innenfor samme 
spesialitet. Det er også viktig å huske 
å sjekke at refusjonskrav kommer 
inn på konto, da det har skjedd at 
enkelte ikke har oppdaget ute-
stående beløp før årsoppgjøret har 
kommet. Har det gått seks måneder 
så er kravet foreldet, sier AlmKruse. 

Mange spesialiteter med 
egne takster
Utenom de årlige forhandlingene 
mellom staten, helsedirektoratet 
og RHF’ene på den ene siden, og 
lege  foreningen på den andre siden. 

Så blir takstene til ved at Tariff
ut valget jobber med kravene fra 
de involverte yrkesforeningene, 
som er PSL, LSA og AF. AlmKruse 
forteller før man forhandler om 
fordelingen av økonomien, så blir 
det framforhandlet en ramme for 
even tuelle takstøkninger og drifts
tilskudd.

 Det er en begrenset økonomi 
der det er rom for å gjøre noe med 
takstenes størrelse, innretning og 
eventuelle nye takster. For PSL sin 
del så er det en ekstra utfordring at 
det er mange involverte spesialiteter 
med sine egne takster. Dette gjør 
at det er mange takster man må 
øke litt, for at alle kan få ta del i 
inntektsutviklingen, sier AlmKruse.

Ingen tidsfrist på henvisning
For at Helfo skal kunne gi refusjon 
må pasienten være henvist fra enten 
lege, kiropraktor, manuellterapeut, 
tannlege eller psykolog. Unntaksvis 
kan optiker henvise til øyelege, og 
helsesykepleier ved skole kan hen-
vise til spesialist ved øyesykdom 
og ørenesehals sykdom. Hvis en 
pasient har behov for å komme til 
spesialist med samme problem-
stilling gjentatte ganger, så gjelder 
samme henvisning.

Riktig bruk av takster 
og dokumentasjon

TEKST: RUNE GEISNES 
FOTO: COLOURBOX/LINKEDIN

Man kan jo da stille 
spørsmål om det fortsatt 
er aktuelt eller behov for 

en konsultasjon

Rådgiver Pål Alm-Kruse i Legeforeningen, og seniorrådgiver Torill Nydal 
i Helfo, fortalte under årets administrasjonskurs om viktigheten av riktig 

takstbruk, journalføring, henvisninger og bruken av hjelpepersonell.

Journalføring er viktig, ikke kun for den 
pasient behand lingen som skal gis, men 
også ved en eventuell kontroll, sier Pål 
AlmKruse.

  En henvisning varer til behand
lingen av den aktuelle sykdoms-
tilstanden er avsluttet, og er et 
tidspunkt som hver enkelt spesialist 
må vurdere. Det er ingen absolutt 
tidsfrist for hvor lenge en henvisning 
skal vare. Vi har fått spørsmål fra 
spesialister der pasienten ikke har 
møtt til kon sultasjon syv måneder 
etter hen visning, og man kan jo da 
stille spørs mål om det fortsatt er 
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Det er også viktig å understreke at det er legene som utløser takster for det arbeidet hjelpe
personell gjør, og man kan aldri utløse en konsultasjonstakst for det arbeidet hjelpepersonell 
utfører alene, forteller Torill Nydal, seniorrådgiver i Helfo. 

aktuelt eller behov for en konsulta-
sjon, sier Nydal. 

Ny henvisning ved flere 
lidelser
Per i dag kreves det en ny 
henvisning hvis spesialisten ser det 
er behov for annen behandling enn 
den lidelsen pasienter er henvist 
for. Står det på henvisningen at 
pasienten behøver flere og ulike 
behandlingsforløp, så gjelder denne 
henvisningen. Avdekker spesialisten 
andre lidelser ved konsultasjon, 
så kreves det en ny henvisning fra 
fastlege.

 - Behandling skal skje på lavest 
mulig nivå, og derfor må fastlegen 
vurdere om pasienten skal henvises 
til spesialist hvis det avdekkes andre 
lidelser ved konsultasjon. Dette har 
vært diskutert på sam handlings -
møter mellom Helfo, Helse direk-
toratet og legeforeningen, og er en 
problemstilling som vil bli diskutert 
videre. Skal man få en endring i 
regelverket, så er vi også av hengig av 
innspill fra legene, sier Nydal. 

Takst 4
Hun poengterer at hen visnings-
opplysninger skal medfølge i fra 

første regningen, men at de fleste 
EPJsystem nå har mulighet til å 
vise disse opplysningene. Ved en 
eventuell kontroll, så er det er viktig 
å ha oppbevart henvisningene 
enten på papir eller elektronisk. 
Hun forteller at det ikke er behov 
for en ny henvisning for å fortsette 
behandling hvis en lege overtar 
en spesialpraksis, men at man kan 
ikke kreve takst 4 før det har gått et 
kalenderår siden det ble krevd av 
forrige praksiseier. 

 - Takst 4a1 og 4b1 er takst 
for fullstendig undersøkelse der 
det foreligger en henvisning, det 
forutsetter også at det blir gjort 
nøyaktig opptak av sykdomshistorie, 
og fullstendig status presens for 
den respektive spesialitet. Den kan 
brukes en gang per kalenderår, og 
tre ganger for nevrologer, psykiatere, 
revmatologer og fysikalske 
medisinere. Hvis henvisningen 
gjelder to problemstillinger som 
krever ulik behandling, eller 
ulike behandlingsforløp, så kan 
takst 4 kreves per diagnose eller 
behandlingsforløp, sier Nydal.

§ 5. Bruk av medhjelpere
Helsepersonellovens paragraf 5 
sier at «helsepersonell kan i sin 
virksomhet overlate bestemte 
oppgaver til annet personell hvis det 
er forsvarlig ut fra oppgavens art, 
personellets kvalifikasjoner og den 
oppfølgning som gis. Medhjelpere 
er underlagt helsepersonells kontroll 
og tilsyn. Elever og studenter skal 
som regel bare gis oppgaver ut 
fra hensynet til opplæring». Nydal 
påpeker at dette er noe den enkelte 
spesialist må vurdere, og at legen 
ikke har det overordnede ansvaret 
for arbeidet til hjelpepersonell som 
ikke er ansatt ved egen praksis. 

  Får man for eksempel bistand 
av hjelpepersonell som er ansatt 
hos en spesialistkollega i en annen 
praksis, så kan man ikke kreve takster 
for dette. Det var en større kontroll 
på dette for noen år tilbake, der man 
oppdaget at det ofte ble benyttet 
hjelpepersonell som ikke var tilsatt 
ved egen praksis. Det er også viktig 
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å understreke at det er legene som 
utløser takster for det arbeidet 
hjelpepersonell gjør, og man kan 
aldri utløse en konsultasjonstakst for 
det arbeidet hjelpepersonell utfører 
alene, sier Nydal.

Kon sultasjonstakst krever at det 
er direkte kontakt mellom lege 
og pasient, og at konsultasjonen 
inne holder en medisinsk vurdering 
eller en samtale, og kan ikke 
utførers av hjelpepersonell alene. 
Konsulta sjonstakst inkluderer 
noen enkle prosedyrer slik som 
blodprøvetaking, men en viktig 
forskjell er at takst 3ad er det kun 
lege som kan utløse, og at takst 
1ad kan legen utløse selv om det 
er kun hjelpepersonell som har sett 
pasienten, sier Nydal.

Takster for forbruks
materiell
Nydal forteller 10-takstene kan kun 
kreves ved de prosedyrene som 
står oppført i forskriften, og kan 
repeteres hvis det utføres flere ulike 
inngrep eller prosedyrer. Pasienter 
kan også belastes for utgifter til 
materiell eller legemiddel som 
ikke dekkes av 10-takstene, men 
at legene ikke kan kreve noe mer 
av pasientene enn det som står i 
takstforeskriften. Noe avtalen med 
RHFene også viser til.

  Man kan ikke kreve noen 
ekstra betaling fra pasientene for 
eventuelt å kompensere for dyrt 
innkjøpt utstyr, eller prosedyrer 
som ikke dekkes av en takst. 
Enkelte leverandører av medisinsk 
utstyr sier at dette kan innkreves 
av pasientene, noe dere ikke har 
dere lov til. Da får man ta det opp 
med legeforeningen så de kan 
kreve en takst for det, eller endre 
en eksisterende takst til å dekke 
utstyr. Rammeavtalen sier tydelig 
at man ikke kan kreve egenandeler 
utover de gjeldende regler, og at 
pasientene skal orien teres om 
egenandelene med synlig oppslag i 
praksislokalet, sier Nydal. 

Kontroll og refusjonskrav
Nydal påpeker at avtale om 
direkteoppgjør, er en avtale som er 
basert på tillit til at legene setter 
seg inn i regelverket om å sende 
direkte krav. Alle leger er pliktig i å 
sende korrekte krav, samtidig som 
Helfo også er pliktig til å kontrollere 
at utbetalingene er i samsvar med 
de til enhver tid gjeldende lover og 

forskrifter, samt kollektivavtalen som 
hun anbefaler alle å lese. 

- Helfo sin kontroll er risiko-
basert, noe som kommer frem i 
kollektiv   avtalen. Vi kan se på utgifts  
ut viklingen, om det har vært noen 
endringer i regelverket, vi kan se 
på tidligere kontroller og vi får også 
mange tips. Tips fra andre leger 
om en kollega med samme antall 
pasienter, men som tjener tre ganger 
så mye. Når vi har gjort statistikker og 
analyser, så kon trollerer vi takstbruk 
opp imot de kandidatene som skiller 
seg ut. Dette kan være i forhold 
til diagnoser, alder på pasientene, 
vi kan se på fast lege listen, andre 
leger innenfor samme spesialitet og 
i samme kommune. Vi kan be om 
journal opp lysninger på et tilfeldig 
utvalg av pasienter for å sjekke om 
behandling er medisinsk nødvendig, 
og om den har faktisk har blitt utført, 
sier Nydal.

Dette ligger nok fortsatt 
litt frem i tid, og det 

kan ta enda lenger tid 
før avtalespesialistene 
opplever det samme

Står det ikke i  
journalen, så legges  
det til grunn at det  

ikke har skjedd

 Det er nok en dreining både 
hos Helsedirektoratet og departe-
mentet om at hjelpe personell bør 
få en større rolle enn det de har 
per i dag. Når vi nå har jobbet 
med finans ierings ordningene for 
fastlegene, så har det vært diskutert 
om man kan ha flere takster som 
er åpne for hjelpepersonell. Dette 
ligger nok fortsatt litt frem i tid, 
og det kan ta enda lenger tid før 
avtale spesialistene opplever det 
samme, men endringene er på vei, 
sier AlmKruse. 

Takst ved enkel pasient
kontakt og takst ved 
konsultasjon
Enkel pasientkontakt kan skje 
ved personlig fremmøte eller ved 
bud som kommer på vegne av 
pasienten. Dette kan for eksempel 
være pårørende som er til 
konsultasjon for å snakke om sitt 
barn. Nydal understreker at taksten 
forutsetter det blir gitt råd og 
veiledning som er journalverdige, 
og at den også kan kreves ved 
prosedyrer som er utført av 
hjelpepersonell på vegne av legen, 
slik som injeksjoner. 

  Standardråd gir ikke rett til 
takst, det må være journalverdig 
råd for å kunne utløse takst. 

  Journalføring er viktig, og er 
den gjort etter journalforskriften 
vil journalføringen for pasient-
behandlingen som gis, også være 
dekkende ved en eventuell kontroll 
av takster. Informasjonen som legges 
inn for å yte pasienthjelp, skal også 
være tilstrekkelig for kontrollformål. 
Journalen skal være lett å forstå for 
annet kvalifisert helsepersonell. Den 
skal skrives på norsk, men kan også 
skrives på dansk eller svensk hvis det 
er forsvarlig. Man bør skrive ordene 
helt ut, og unngå forkortelser. Står 
det ikke i journalen, så legges det 
til grunn at det ikke har skjedd, 
mangelfull dokumentasjon er den 
vanligste årsaken til tilbakebetaling, 
sier AlmKruse.
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Paneldebatt med  
perspektiver på  

avtalespesialisten

Ylfleder Kristin Kornelia Utne, mener de er avhengige av avtalespesialistene for å få til 
et bedre utdanningssystem.

Ylf-leder Kristin Kornelia Utne, fastlege Hans-Christian Myklestul og 
Avdelings overlege ved Syke huset Buskerud, Anders Morken var invitert til 
årets administrasjons kurs for å gi sine perspektiver på avtalespesialisten, 

og for å delta i paneldebatt om samhandling i helsetjenesten.

Myklestul snakket nylig med noen av 
sine kollegaer om fastlegeordningen 
og deres samarbeid med avtale-
spesialistene. Han forteller noe av 
det som først ble nevnt, var at det 
ofte gis raske og gode avklaringer. 
En annen ting som ble nevnt av hans 
kollegaer med lang fartstid, var at 
det av og til kan bli utført mange 
under søkelser.

 - Et eksempel var hvis man 
bestiller 24timers ekg, så kan virke 
litt merkelig hvis det også blir utført 
spirometri med reversibilitetstest og 
ultra lyd av hjerte og halskar. Men 
selv om det kan oppleves variasjoner 
i møte med avtalespesialistene, så 
er det jevnt over fine tilpassede 
løsninger til pasienten, noe vi ønsker 
at dere skal fortsette med, sier 
Myklestul. 

Autonomi skaper effektive 
leger

  Det er viktig at vi har et sterkt 
offentlig helsevesen, men det er 
også viktig å se på hva det er som 
gjør en lege effektiv, dyktig og 
fornøyd. Leger gjør en bedre jobb 
når de er fornøyde, og det er de 

TEKST/FOTO: RUNE GEISNES  
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når de opplever å ha autonomi i 
arbeidshverdagen. Autonomi betyr 
ikke at man ikke vil ha en sjef, ikke vil 
spørre om råd og ikke ønsker å følge 
retningslinjer. Autonomi handler om 
at man ønsker å organisere driften på 
en effektiv måte, slik at legen kan få 
utført en best mulig jobb, sier Utne.

  Derfor tror jeg avtale
spesialistene er mer effektive enn det 
vi kan være på sykehusene. Jeg tror 
ikke dere var noe mindre effektive 
personer da dere jobbet på sykehus, 
før dere ble avtalespesialister. 
Fastlegene er også veldig effektive. 
Svaret på hvorfor det er slik, tror jeg 

marked påpeker hun, men mener de 
er avhen gige av at det finnes flere 
måter å jobbe på for leger. 

  I tillegg så ser Ylf at vi er 
avhengige av dere for å få til et bedre 
utdanningssystem, og vi mener at 
noe av utdanningen bør foregå hos 
privatpraktiserende spesialister. 
Grunnen til det er at hvis, og når 
denne ordningen utvides, så vil det 
være enkelte pasientgrupper som 
går mere hos dere enn på sykehus 
og omvendt. Men hvis vi skal bli 
gode spesialister, så er vi avhengige 
av å kunne gjøre begge deler. Leger 
som er på vei til å bli spesialister 

er fordi organiseringen av driften er 
orientert rundt dere, sier Utne.

Gode spesialister er 
avhengig av å kunne gjøre 
begge deler
Ylf-lederen forteller de ikke har en 
vedtatt spesifikk politikk på avtale
spesialister, men at de er opptatt av 
at leger skal ha et godt arbeidsliv. 
Etter å ha forhandlet, streiket imot 
og diskutert med Spekter i noen år, 
så er hun sikker på at de be høver 
en motvekt. Det er prøvd igjennom 
virkesykehus som er deres mot part. 
De vil betale minst mulig for arbeids
kraften, og slik vil det alltid være i et 

Fra venstre: Fastlege HansChristian Myklestul, Ordstyrer Sverre Dølvik, Avdelingsoverlege Anders Morken og Ylfleder Kristin Kornelia Utne.
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må også få muligheten til å møte 
hverdagen til hvordan det er å være 
privatpraktiserende, sier Utne. 

LIS-leger trenger flere 
avtalespesialistpraksiser

 - En forutsetning for en slik 
ordning må være at den er trygg. 
Det må være samsvar mellom det 
som er politiske ønsker og det 
helseforetakene kommuniserer ut til 
privatpraktiserende, og ikke minst 
til oss på sykehusene. Vi er trenger 
at helseforetakene ikke ser på dette 
som en måte å miste spesialisten på, 
men en måte å få mere helsehjelp 
på, sier Utne.

  Det er for få avtalespesialister 
som driver med den utdanningen jeg 
mener vi må få på plass. Nytten av 
samarbeidet mellom helseforetakene 
og avtalespesialistene, tror jeg kan 
utvikle og påvirke hverandre til en 
mer effektiv drift, og gi en større ut
danningskapasitet enn det man har 
ved sykehusene per i dag. Mange har 
store problemer med å få gjort de 
prosedyrene man behøver for å bli 
ferdig utdannet spesialist. Der for er 
det viktig å få på plass gode avtaler for 
både LISlegene, avtale spesialistene 
og helse foretakene, sier Utne. 

Behovet for spesialister 
utenfor sykehusene

 - På barnesiden har det vært 
mye astma og allergi, men i fra mitt 
ståsted så er det behov for mye annet 
også. Vi pediatere har ingen sub
spesialiteter, men skal man over leve 
i dette systemet så må man ha flere 
fagfelt man er litt skarpere på, for 
man kan ikke sitte med hele paletten. 
Hva vi på sykehuset skal holde på 
med på med, som avtale spesialistene 
ikke trenger å gå så dypt i, er greit å 
diskutere, sier Morken. 

På spørsmål i fra salen ble det 
påpekt at det er en diskusjon om 
hvem som skal styre behovene i 
spesialist helsetjenesten, og at det 
oppleves å være en dreining mot at 
avdelingsoverleger skal spørres om 
behovet for hvor, og hvilke privat-
praksiser som behøves. 

 - Per i dag så er det ingen som 
har spurt meg eller barneavdelingen 
i Drammen, men jeg tror det er viktig 
med dialog, og at man er samsnakket 
i forhold til behovet. Vi har ikke 
kommet så langt, men vi har kartlagt 
hva det jobbes med der ute, og hva 
de vi har samarbeidsavtaler med kan 
ta mer av. De henvisningene vi får 

som kan sendes til spesialist utenfor 
sykehus, de prøver vi å sende videre, 
sier Morken.

Spesialisthelsetjenestens 
svar på fastlegeordningen

  Etter å ha sett på avtaleverket 
og rammeavtalen som gjelder for 
avtale spesialistene, så tenker jeg 
at vi fastleger og dere egentlig ikke 
kjenner hverandre så godt, og vi 
skulle hatt en møteplass der vi kan 
spille hverandre gode i tiden frem
over, sier Myklestul.

Vi opplever at avtale
spesialist ordningen 

skiller seg ut fra resten av 
spesialist helse tjenesten

Mange har store 
problemer med å få gjort 

de prosedyrene man 
behøver for å bli ferdig 

utdannet spesialist

  Jeg vil beskrive avtale
spesialist   ordningen som spesialist-
helsetjenestens svar på fast lege-
ordningen. Pasienten behøver kun 
å forholde seg til en lege over tid, 
noe som er viktig for folk flest. Vi 
opplever at avtalespesialistordningen 
skiller seg ut fra resten av spesialist-
helsetjenesten ved at dere er 
effektive, og gir gode og raske svar. 
Dere er voksne og erfarne leger med 
høy kompetanse, og flere av dere har 
jobbet som overleger før dere ble 
avtale spesialister, sier Myklestul. 

Fremtidens helsevesen
Ylf-lederen mener ordningen er 
et verdifullt tilskudd til et offentlig 
helsevesen, og at den er en viktig 
del av hvordan helsevesenet må 
driftes i fremtiden.  Hun påpeker 
også at man må få en tettere dialog 
mellom helseforetakene og de 
privatpraktiserende spesialistene. 

 - Hvis ikke så kan det hende at 
mange av helseforetakene vil være 
diffuse i sin argumentasjon for 
ordningen, og at mange av oss kan 
komme til å tenke at dette ikke er 
noe å satse på. Dette handler om 
framsnakking, og tillitt til at kolleger 
som ikke jobber på sykehus også gjør 
en god jobb, sier Utne. 
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PSL
QUIZ
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Spørsmål 1:
Hvor mange avtalespesialister  
er det i Norge, inkludert psykologer?
1. 1321
2. 1468 
3. 1905

Spørsmål 2:
Hvor stor andel driver solopraksis?
1. 50%
2. 70% 
3. 83%

Spørsmål 3:
Hva er gjennomsnittsalder  
for yrkesaktive privatpraktiserende 
spesialister?
1. 49 år
2. 54 år
3. 57 år 

Spørsmål 4:
Hvor stor andel av polikliniske  
konsulta sjoner innen somatikk i  
spesialist helse tjenesten skjer hos 
avtalespesialisten?
1. 11%
2. 18%
3. 24% 

Spørsmål 5:
Har det vært en økning i antall  
avtalehjemler fra 2014-2018?
1. Ja, hele 4 stk…
2. Bare for somatikken
3. Nei

Spørsmål 6:
Hvilke leger har høyest  
jobbtilfredshet i Norge?
1. Privatpraktiserende spesialister
2. Allmennleger
3. Sykehusleger 

FASIT
Spørsmål 1: 1468
Spørsmål 2: 70%
Spørsmål 3: 57 år
Spørsmål 4: 24%
Spørsmål 5: 4 stk
Spørsmål 6: 
Privatpraktiserende 
spesialister

Det var lenge jevnt mellom fastlegen og avtalespesialisten

En engasjert quizmaster, Erik Dyb Lian, 
grillet panelet

Enkelte svar var det bred enighet om

Sverre Dølvik var på hjemmebane, og gikk av med seieren

Det ble mye latter, både i publikum og i panelet 
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 På vårt kontor får vi cirka 6000 
klagesaksaker i året, og en liten 
andel av disse gjelder avtale spesia-
listene. Landets pasient og bruker
ombud er innlemmet i pasient- og 
brukerrettighetsloven, og vi jobber 
etter en toleddet formåls paragraf. 
Det ene er at vi skal bidra til at 
den enkelte pasient får innvilget 
sine rettigheter og ivaretatt sine 
interesser, også skal vi bruke de 
erfaringene vi gjør oss, til å bidra til 
en bedre helsetjeneste. Alle som 
henvender seg til oss har krav på råd 
og veiledning, sier Kristensen.

Bekymret for byråkra
tisering av helsetjenesten

- Bent Høie er en god helse-
minister som er opptatt av 
pasientens helsetjeneste. Han har 
gjort mye bra, men jeg har en liten 
bekymring, og det er en til tagende 
byråkratisering av norsk helse
tjeneste. Det har blitt mere krav om 
rapportering enn tidligere, og jeg 
er ikke overbevist om at det alltid 
er til pasientens beste. Jeg tror 
denne type byråkratisering, med 
stadig nye kvalitetsindikatorer, nye 
rettigheter og valgmuligheter, også 
stiller større krav til pasientene, som 
må manøvrere seg i en helsetjeneste 
som bare blir mer komplisert, sier 
Kristensen.

Anna-Lise Kristensen, Pasient- og brukerombud i Oslo og Akershus, forteller 
at en av deres viktigste funksjoner er å gjenopprette pasientens tillitt til 
helsetjenesten. Etter å ha jobbet i tjue år med klagesaker, så mener hun at vi 
fortsatt har en av verdens beste helsetjenester.

TEKST/FOTO: RUNE GEISNES 

- Hver gang det dukker opp et 
nytt problem, ikke minst hvis det er 
knyttet til en tragisk pasient historie, 
så løses dette ofte av stortings
politi kerne med en ny pasient
rettig het. Et eksempel på dette er 
kontakt legeordningen. Tidligere 
hadde man en ordning som het 
pasient  ansvarlig lege, og er en av 
de få pasientrettighetene som ble 
avsluttet, da den ikke var gjennom
førbar. Kontaktlegeordningen er 
prikk lik ordningen med pasient-
ansvarlig lege, og den fungerer 
akkurat like dårlig. Papirrettigheter 
trenger vi ikke. Har vi rettigheter i 
norsk lov til innbyggerne våre, så må 
det være rettigheter som er faktisk 
etter lev bare, sier Kristensen.

Vaktbikkje i dialog
 Det er fylkeslegen som kan 

omgjøre beslutninger, eller innstille 
på at leger mister autorisasjon eller 
får en advarsel. Pasient og bruker
ombudet har ingen slike virkemidler, 
vi jobber rent ut ifra legitimitet, og vi 

Pasient og brukerombudets erfaringer  
med avtalespesialistordning en

er opptatt av å ha et godt samarbeid. 
Utfordringen er å være vaktbikkje i 
dialog som skal være tydelig og klar, 
men ikke på en måte som gjør at 
man ikke ønsker å samarbeide, sier 
Kristensen. 

- Pasientene får råd og vei-
ledning, og vi snakker med de ulike 
tjenestene. Vi prøver å løse alle 
sakene på lavest mulig nivå, og vi 
ønsker ikke en ytterligere byråkra
tisering. Vi kan også møte med klient 
på tjenestested. Det kan ha skjært 
seg i kommunikasjonen med en 
pasient man ønsker å beholde, eller 
det har vært en alvorlig skade eller 
dødsfall, og pårørende med mange 
spørsmål, sinne og bitterhet. Dette 
kan være vanskelige samtaler å ha, 
og ofte er det helsepersonell som tar 
kontakt med oss, sier Kristensen. 

Kontaktlegeordningen  
er prikk lik ordningen 
med pasientansvarlig 
lege, og den fungerer 

akkurat like dårlig

Dere har noen 
forpliktelser når  

det skjer alvorlige 
hendelser

- Uønskede hendelser skjer når 
helsepersonell møter pasienter, 
og dere har noen forpliktelser når 
de skjer alvorlige hendelser. Dere 
skal informere om Norsk pasient-
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Pasient og brukerombudets erfaringer  
med avtalespesialistordning en

skadeerstatning, noe dere er ganske 
flinke til. Noen informerer om 
fylkes  legen, men det færre vet, er at 
dere også skal informere om pasient- 
og bruker  ombudsordningen, sier 
Kristensen. 

Betaling ved uteblivelse
Den største grunnen til at pasienter 
henvender seg til pasient og 
bruker ombudet når det gjelder 
avtale spesialistenes tjenester, er 
betaling ved uteblivelse. Kristensen 
forteller det er veldig varierende 
pris for uteblivelse hos ulike avtale-
spesialister, og hun mener det 
bør være like regler for avtale-
spesialistene som for den øvrige 
offentlige helsetjenesten. 

 Det er viktig å informere om 
hva betales det for. Takster er dere 

relativt gode på å informere om, men 
noen av de klagene vi får er om priser 
på ekstrautstyr. Enkelte ganger så 
kan det være at pasienten mener det 
ikke ble brukt noe ekstrautstyr, eller 
at prisen for hva som var ekstra  utstyr 
ikke står spesifisert på regningen. En 
enkel måte å få folk til å forstå dette, 
er å faktisk fortelle dem hva det er de 
betaler for, sier Kristensen. 

Svar på det pasienten  
spør om
Hun forteller det er flere klager 
på manglende journalinnsyn, og 
er noe som kan gi grobunn for 
mistillit ifra pasientene. Det er også 
forskjeller på hvordan det drives 
klagesaksbehandling. Kristensen 
påpeker at svar på klagesaker bør 
komme raskt, og at det blir svart på 
det man faktisk spør om.

- Enkelte har begynt klage saks-
behandlingen med å fortelle om 
sin egen cv, men hvis man har blitt 
operert i feil fot, så er ikke hvilken 
etterutdanning og hvor legen gikk 
på skole så viktig for pasienten. 
Svar på det pasienten spør om, svar 
på godt norsk, unngå forkortelser 
og latinske begreper så det blir 
forståelig. Vi er ikke interessert i å 
være klagesaksdrivere, vi er opptatt 
av å gjenopprette tillitt, og ser på det 
som en av våre viktigste funksjoner. 
Noen ganger må dere leger bidra til 
det, og noen ganger klarer vi det på 
egen hånd, sier Kristensen.

Tolk i helsetjenesten
- Når det gjelder bruken av tolk, 

så har vi noen grelle eksempler fra 
noen avtalespesialister. Da vi har 
oversendt klagesaker på at pasienter 
ikke har fått tilgang til tolk, så har vi 
blant annet fått skriftlig svar der det 
sto; at når de har bodd i landet i fire 
år da regner jeg med at de snakker 
norsk, og hvis ikke så er det ikke mitt 
problem. Generelt så tenker jeg at 
dere har et ansvar for å bruke tolk 
når dere har behov for det, og hvis 
pasienten etterspør det så må dere 
selvfølgelig ha det, sier Kristensen.

 Det er ikke lov å bruke barn 
som tolk, og man skal være svært 
varsom med å bruke medfølgende 
familiemedlemmer eller venner som 
tolk. Man må gjøre en vurdering, for 
eksempel hvis en kvinne kommer 
med mannen sin til en gynekologisk 
undersøkelse, så har jeg ville tenkt 
meg veldig nøye om. Da får man 
eventuelt sette opp en ny time 
med tolk, eller man kan benytte 
telefontolk, sier Kristensen.

Anne-Lise Kristensen forteller de prøver å løse alle sakene på lavest mulig nivå, og at de ikke 
ønsker en ytterligere byråkratisering av helsetjenesten.

Hvilken etterutdanning 
og hvor legen gikk på 

skole er ikke så viktig for 
pasienten
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Skybaserte løsninger er fremtiden på legekontoret

  Det flere avtalespesialister som 
i den nærmeste fremtid må se seg 
om etter et nytt arbeidsredskap, 
og da skal man velge noe som er 
sky basert. Hva er skyen, er det 
mange som spør. Det er ikke slik 
at data  informasjonen er en plass 
opp i skyene. Det er en datamaskin 
som står et annet sted, som man er 
til koblet via internett. Dette kjenner 
vi igjen i fra hverdagen vår når vi 
logger på nettbanken eller hører på 
musikk via Spotify, sier Johannesen. 

Grader av drift og ansvar
  Det er flere grader av skybasert 

data. Alt i fra hva man har inne på 
sitt eget kontor, og helt til program 
vare som en tjeneste. Per i dag så 
har de fleste av oss data serveren 
i eget hus, og vi sørger for data-
backup selv eller onlinebackup et 
annet sted. Vi har en helse nett linje 
til kontoret, og vi er ganske selv
drevne selv om internett ikke er 
oppe og går. En litt morsommere 
måte å forklare dette på, er å bruke 
pizza som en tjeneste, for å illustrere 
hvor mye det er man har ansvar for 
å drifte selv.

Egil Johannesen, fast lege 
og spesialist i allmenn-
medisin ved Medisinsk 
Senter Fornebu, forteller 
at de kjøpte ny server til 
sitt eget kontor for ett år 
siden, men han er sikker 
på at dette er deres siste 
server før de går over til 
en skybasert løsning.

TEKST/FOTO: RUNE GEISNES  

 - Til venstre i illustrasjonen ser 
man hjemmelaget pizza, og hva det 
inne  bærer. Man må kjøpe alle ingre
dien  sene, bake pizzadeig, ha strøm  -
leve randør, en ovn, dekke bordet, til
berede pizzaen, steke og servere den. 
Dette kan sammen lignes med å server 
på kontoret, slik mange av oss har per 
i dag. Så kan man tenke seg en løsning 
der man ikke er så interessert i å kjøpe 
alle ingre diensene, ved at man even-
tuelt kjøper en matkasse, men man 
må fort   satt ha utstyr og gjøre jobben 
selv. Dette blir som å ha serveren et 
annet sted enn på kontoret. I tredje 
kolonne så er alternativet å få pizzaen 
levert på døren, men man må fortsatt 
ha noe utstyr. Dette kan sammenlignes 
med å ha en data maskin tilkoblet et 
annet sted, også får man ting levert. 
Til høyre i illustrasjonen ser man hva 
som kreves for å spise pizza ute, der 
det eneste man gjør er å betale. Dette 
kan sammenlignes med å ha program-
vare som en tjeneste, der man kun 
benytter en enhet for å logge seg på, 
sier Johannesen

Illustrasjon oppsummert: 

1. Man har ingen sky, og drifter 
helt lokalt. 

2. Server hos eksternt firma.

3. Programvare og drift i skyen, 
men man må ha en lokal 
installasjon som må være tilstede 
der man jobber, for at systemet 
skal virke.

4. Alt er i skyen, og pålogging via 
nettleser.  

Hvorfor skybasert.?
  Mange mener dette vil gi 

en mer forutsigbar økonomi 
for kon torets drift. Man betaler 
leie for de tjenestene man vil 
ha levert, man får et mindre 
ansvarsområde, og man slipper 
å ha en server som må byttes 
med ujevne mellom rom. Per 
dags dato er det ikke så store 
prisforskjeller, men det er en 

1 2 3 4
Pizza som en tjeneste
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Skybaserte løsninger er fremtiden på legekontoret
Ulemper og utfordringer

  Driften blir helt avhengig av å ha 
internettlinje, og alle har vi opp levd 
å ikke være på nett. Dette er ikke 
akseptabelt når man driver pasient-
behandling via nettlinjen for å nå 
journal systemet. Derfor må man 
ha det som heter redundans. Dette 
betyr at hvis internettet skulle være 
nede, så kobles det inn en 4G-linje via 
telefonsystemet, slik at man fortsatt 
er på nett. Har man ikke server på 
kontoret, så må leveran døren din 
levere dette, sier Johannesen. 

dreining i markedet som peker 
mot at nye leverandører av sky-
basert tjenester blir billigere, sier 
Johannesen.

  Man vil nå sitt driftsmiljø 
fra en hvilken som helst enhet, 
og ha en større mobilitet med 
å være skybasert. Det vil også 
gi en enklere datateknisk drift 
på kontoret. Leser man det 
regelverket vi har signert på å 
overholde, så er det blytunge 
ansvarsområder vi har per i dag. 
En it-dedikert gjeng blant oss 
fastlegene tok en uhøytidelig 
opptelling, og kun et par av oss 
oppfylte nesten kravene. Det er 
et tungt og strengt regelverk, 
og ingen av oss oppfyller alle 
kravene. Mye av dette ansvaret 
flytter man ut til en profesjonell 
driftsleverandør, enten ved å ha 
en serverløsning et annet sted 
eller å ha en skybasert løsning, 
sier Johannesen. 

  Mange avtalespesialister 
har utstyr på kontoret som 
kommuniserer med journal-
systemet, og for et rent webbasert 
system, er dette en stor utfordring. 
Det løses ved at man har en 
lokal tilkobling. Skal man gjøre et 
innkjøp og bytte system, så må 
dere se nøye på hvilke tilpasninger 
journalsystemet og leverandøren 
kan gjøre for akkurat det utstyret 
dere har. Hvis ikke så kan man gå på 
en smell, og bli nødt til å investere 
i utstyr som leverandøren støtter. 
Dette angår ikke standardutstyr 
som spirometri og ekg, men flere 
av dere har utstyr som handler om 
helt andre ting, sier Johannesen.

Hvor er dataene, og hvem 
eier dem.?

 - Hvem eier, har kontroll, og 
hvor er dataene når de ikke er 
lagret på kontoret. Microsoft 
Azure har egne datasenter, og de 
garanterer at dataene er lagret 
innenfor EØS, og per i dag så er 
det dette regelverket som gjelder 
for oss i Norge. Men det er en helt 
klar utfordring med tanke på det 
å eie dataene, og føle at man har 
full kontroll på dem. Dette er også 
en utfordring når det kommer til 
Helseplattformen, og er en stor 
og viktig diskusjon vi kommer til 
å ha gående i tiden fremover, sier 
Johannesen.

Hvis ikke så kan man gå 
på en smell, og bli nødt 
til å investere i utstyr 

som leverandøren støtter

Egil Johannesen oppfordrer 
alle som skal gjøre et 
innkjøp og bytte system, 
at de ser nøye på hvilke 
tilpasninger journalsystemet 
og leverandøren kan gjøre for 
akkurat det utstyret man har.
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  Vi samhandler hele tiden, 
og det er viktig å tenke på at det 
er pasienten sammen med legen 
som samhandler. Dere avtale
spesialister mottar en henvisning, 
og sender en epikrise tilbake. Dere 
sender prøver, bilder og resepter. 
Dere kommuniserer med NAV, 
kommunehelsetjenesten, forsikrings-
selskaper, Helfo, Kreftregisteret, 
Pasientreiser, også er det noen 
avtalespesialister som har begynt 
med Ekonsultasjon, sier Prøsch.

En mulig trussel imot 
pasient sikkerheten

 - Helsefaglig dialog er en 
elektronisk melding som går imellom 
helsepersonell. Opprinnelig var dette 
noe legeforeningen hadde etterlyst 
i mange år, og ble tidligere kalt for 
dialogmelding. Det ble gitt nytt navn 
da den ble gjort tilgjengelig for alle 
helsefaglige yrkesgrupper, men 
den typiske utvekslingen er fortsatt 
mellom fastlegen og spesialisten i 
behandlingen av en pasient. Det er 
viktig å huske at en dialogmelding 
ikke er en henvisning, sier Prøsch. 

 - Legemiddelbehandling 
utgjør en mulig trussel imot 
pasientsikkerheten. Det er mange 
som bruker legemidler, og ofte 
flere typer legemiddel samtidig. 
En stor andel av disse pasientene 

bor ikke på sykehjem, hvor de har 
tett oppfølging av lege og annet 
helsepersonell, de bor ofte hjemme. 
Vi vet at det forekommer mye feil 
hos denne pasientgruppen, og til 
dels med alvorlige utfall, sier Prøsch.

Legemidler i bruk
 - Legemidler i bruk, er en 

elektronisk liste over de legemidlene 
pasienten skal bruke. For de aller 
fleste så ligger denne listen i fast lege
systemet. Det må være en lege som 
fortløpende holder listen opp  datert, 
og kan gjøres både av en fastlege eller 
en avtalespesialist. Det som er viktig 
er at den samstemmes med pasienten 
om at det faktisk er medika  menter 
som fortsatt brukes, at det tas rett 
dose, og at eventuelle bivirkninger 
dokumenteres, sier Prøsch.  

  Denne listen kan i utgangs
punktet ikke sendes elektronisk, 
og må skrives ut på nytt når 
pasienten har vært til kontroll og 
det er gjort endringer. Listen må 
sendes til multidoseapotek med 
fax, brev eller bud, da det kun er 
noen få steder i landet man kan 
sende den elektronisk til. Listen 
blir også automatisk innhentet ved 
en henvisning. Det kan ha skjedd 
forandringer i listen etter at hen
visningen er sendt, så det er viktig 
at man innhenter siste versjonen. 
Det er først og fremst fastlegen sitt 
ansvar og holde listen oppdatert. 
Hvis avtalespesialisten forskriver et 

nytt legemiddel, så må legen forsikre 
seg om at det ikke kolliderer med de 
andre legemidlene pasienten står på, 
og at man redigerer og oppdaterer 
listen, sier Prøsch.

Eresepter i pasientjournal
E-resept er en elektronisk melding 
med resept som går til en elektronisk 
databank som ligger på Gjøvik, og 
blir så tilgjengelig for alle landets 
apotek. Tidligere så kunne fastlegene 
spørre om samtykke en gang, for så 
å få permanent innsyn. Mens alle 
andre leger måtte be om samtykke 
hver gang de skulle ha innsyn. 
Dette førte til at terskelen for å 
benytte seg av informasjon som lå i 
reseptformidleren ble høy. 

  Disse reseptene er nå 
leselige i det elektroniske pasient-
journalsystemet, hvis man velger 
å gjøre det. Tidligere var denne 
valg muligheten lukket, da pasienten 
måtte samtykke for å åpne denne. 
I dag så er det pasienten som må 
aktivt reservere seg mot dette. Som 
for skriver blir det liggende i din 
egen pasientjournal som legemidler 
i bruk. Resepten går ut av listen 
når en kur er avsluttet, fast eller 
behovs medisin blir liggende til man 
aktivt seponerer og tilbaketrekker 
resepten, sier Prøsch. 

Nyheter om samhandling 
og meldingstyper
Susanne Prøsch, kommune overlege i Sandefjord 
kommune, forteller det først og fremst er fastlegen 
sitt ansvar og holde listen over legemidler i bruk opp-
datert. Men hvis avtalespesialisten forskriver et nytt 
legemiddel, så må man forsikre seg om at det ikke 
kolliderer med andre legemidler på listen, og at listen 
holdes oppdatert.

Susanne Prøsch forteller listen over lege midler 
i bruk må sendes til multidoseapotek med fax, 
brev eller bud, da det kun er noen få steder i 
landet man kan sende den elektronisk til.
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Pasienter som avbestiller, 
ombestiller eller uteblir

TEKST/FOTO: RUNE GEISNES 

  Jussen har ikke nødvendigvis 
en klar fasit på når, eller hvordan 
dere skal følge opp pasienter som 
uteblir til time, men den gir oss noen 
knagger å henge problemstillingen 
på, og det viktigste er at dere 
leger gjør gode vurderinger, sier 
Haavardsholm.  

Hvor akutt er situasjonen
  Ved uteblivelse til time så 

er det juridisk to baktepper som 
gjelder. Det ene er kravet til faglig 
forsvarlighet, det andre er pasientens 
ansvar for å ivareta seg selv, og 
pasientens rett til å ikke motta 
helsehjelp. Helsepersonellovens 
paragraf 4 sier at «helsepersonell 
skal utføre sitt arbeid i samsvar 
med de krav til faglig forsvarlighet 
og omsorgsfull hjelp som kan for-
ventes ut fra helsepersonellets 
kvalifikasjoner, arbeidets karakter 
og situasjonen for øvrig». Så kan 
man spørre hva det innebærer og 
være faglig forsvarlig. Når det gjelder 
helse personellets kvalifikasjoner, så 
tenker jeg det stilles høyere krav til 
en avtalespesialist, enn for eksempel 
en LISlege, sier Haavardsholm. 

  Det kan være store forskjeller 
på ulike situasjoner, og det stilles 
høyere krav til faglig forsvarlighet jo 
mer alvorlig, eller akutt situasjonen 
er. Eksempelvis så er det en forskjell 

på om en pasient har diffuse 
magesmerter eller er suicidal, og 
hvor mye arbeid man skal legge i å 
kontakte, eller følge opp pasienten 
ved uteblivelse. Det er viktig at man 
er ryddig i vurderingene, doku-
menterer det som har blitt sagt, og 
om pasienten faktisk selv forstår en 
eventuell risiko ved uteblivelse. Et 
spørs mål man kan stille seg selv, er 
hva ville en alminnelig god kollega ha 
gjort, sier Haavardsholm. 

Vurdering av alvorlighets
grad
Hun forteller at faglig forsvarlighet 
bør være et minstekrav i henhold 
til lovreglene, og at etikken angir et 
nivå man ønsker å være på. I forhold 
til de etiske regler for leger om når 
man bør kontakte en uteblitt pasient, 
så nevnere hun flere eksempler. 
Det kan haste med behandling eller 
utredning, spesialisten kan vite noe 
som pasienten eller andre i helse-
tjenesten ikke vet, eller man vet 
årsaken til uteblivelsen, og alvorlig
hetsgraden av den. Haavardsholm 
påpeker samtidig, at man ikke kan 
forvente at en avtalespesialist agerer 
på informasjon som ikke står i en 
henvisning. 

  Får man en detaljert og god 
henvisning fra fastlegen, så kan 
det hende spesialisten ser en del 
røde flagg, som fastlegen ikke 
nødvendigvis ser. Tenker man da at 
man sitter med informasjon som 

fastlegen ikke vet, så kan det være 
en grunn til å håndtere dette selv, 
fremfor å sende pasienten tilbake. 
Sender man en melding tilbake 
til fastlegen om at det er viktig 
med oppfølging, så kan man tenke 
at man har gjort sitt. Jeg mener 
alvorlighetsgraden er et moment 
som kan trekke i retning av om man 
kontakte pasienten selv eller ikke, 
sier Haavardsholm.  

Når er det greit å kreve 
betaling
I normaltariffen merknad B2, 
nevnes blant annet at «for bestilt 
time som ikke benyttes, det vil si at 
pasienten uteblir uten varsel eller 
avbestiller senere enn 24 timer før 
avtalt tid, kan pasienten avkreves 
konsultasjonshonorar. Pasienter som 
bestilte time hos legespesialist, skal 
informeres om plikten til å betale 
ved uteblivelse». 

 - At man kan kreve betaling, gjør 
at man har anledning til det, men 
også at man kan utøves et visst 
skjønn. Hovedregelen er at om får 
man en avbestilling senere en 24 
timer før timen, så har man rett til 
å ta betaling. Men, det kan være 
konkrete forhold som gjør at man 
vurderer det dit hen, at man ikke tar 
betaling, sier Haavardsholm.  

Ida Øygard Haavardsholm, advokatfullmektig i 
Lege foreningen, forteller det hverken er avtale-
spesialistenes oppgave eller plikt, å følge opp enhver 
pasient som uteblir til avtalt time, men på peker at i 
tilfeller der det haster og er alvorlig, så må hver enkelt 
lege vurdere situasjonen og grad av oppfølging. 

Ida Øygard Haavardsholm mener alvorlighets-
graden er et moment som kan trekke i retning 
av om man bør kontakte pasienten selv eller 
ikke. 
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 - Vi får et oppdrag i fra departe-
mentet hvert år, men det er de 
samme hovedpunktene som har 
gått igjen de siste årene. Vi skal 
redusere unødvendig venting og 
variasjon i kapasitetsutnyttelse. 
Det er store variasjoner innad i 
vår region, mellom regionene og 
mellom ulike sykehusområder. 
Det er tydelig sagt at psykisk 
helse vern og rusbehandling 
skal prioriteres, noe både Helse 
SørØst, og helseforetakene i de 
andre regionene streber etter. Et 
overordnet mål er å bedre kvalitet 
og pasient sikkerhet, i et av verdens 
beste spesialisthelsetjenester, sier 
Knutsen. 

Et langsiktig perspektiv
Hun forteller avtale spesialist -
 ordningen er et satsningsområde 
som skal videre ut vikles, og at sam-
arbeidet og en bedre koordinering 
mellom helseforetakene og avtale-
spesialistene er viktig. Hun forteller 
helse foretakene har et langsiktig 
perspektiv i både planleggingen og 
til delingen avtalespesialisthjemler, 
hvor de opprettes, og innen hvilke 
fagområder. 

  I den regionale planen til Helse 
SørØst er det beskrevet at innen 
øyesykdommer, hudsykdommer, 
nevrologi og urologi blir det 
et behov for flere hjemler i 
fremtiden, og det blir en økning 
innenfor disse fagretningene. 
Generell indremedisin styrkes i 
utgangspunktet ikke, men når det 

Gro Vik Knutsen, spesialrådgiver i Helse Sør-Øst RHF, fortalte under årets 
administrasjonskurs om Helse Sør-Øst sitt perspektiv på avtalespesialistene, og 
hvordan det skal jobbes med ordningen i tiden fremover.

Helse SørØst sitt perspe ktiv på avtalespesialisten

Gro Vik Knutsen forteller det har vært noen utfordringer i Osloområdet, da de fleste hjemler 
innen psykisk helsevern har vært lokalisert på Frogner, og nesten 

Det er sagt at smertemedisin, som er et av de 
vanskelige temaene i den regionale planen, ikke 

nødvendigvis skal forbeholdes anestesiologer
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blir ledige hjemler innen generell 
indremedisin, så blir disse omgjort til 
andre subspesialiteter, sier Knutsen. 

  Vi ønsker at driftsavtaler 
inne fysikalsk medisin økes, og 
vi ser på om det kan skje ved en 
omdisponering av hjemler i ortopedi. 
Vi sier ikke at det skal skje, men 
at det er en mulighet, da vi har 
fått tilbakemeldinger fra fastleger 
om at de ønsker flere hjemler i 
fysikalsk medisin. Hjemler innen 
øre-nese-hals-sykdommer, og 
fødselshjelp og kvinnesykdommer, 
skal opprettholdes videre på et høyt 
nivå. Det er sagt at smertemedisin, 
som er et av de vanskelige temaene 
i den regionale planen, ikke 
nødvendigvis skal forbeholdes 
anestesiologer. Dette fordi det har 
kommet et eget kompetanseområde 
innen smertemedisin, og at det 
må vurderes om man skal opprette 
hjemler innen andre spesialiteter, 
sier Knutsen.

Utfordringer innen psykisk 
helsevern

 - Innen psykisk helsevern sa vi at 
det i første rekke ikke blir en økning 
av antall hjemler. Det er ikke fordi 
vi ikke tror behovet er stort, men 
fordi det har vært liten oversikt over 
hjemlene, både innenfor psykologi 
og psykiatri. Det har vært lite 
samarbeid mellom helseforetakene 
og avtalespesialistene. I en del 
områder har det vært krevende å 
vite hvor, og i hvilke fagområder 
innen de ulike spesialitetene det bør 
være flere hjemler. Derfor har dette 
blitt satt på vent, og er noe som 
må vurderes i tiden fremover, sier 
Knutsen. 

  Det har vært noen utfordringer 
i Osloområdet, da de fleste hjemler 
innen psykisk helsevern har vært 
lokalisert på Frogner, og nesten 
ingen på Oslos østkant. Vi har flyttet 
psykologer som har sluttet, og noen 

psykiatere i solopraksis. Vi har også 
lagt inn som klausul til de som får 
junior avtale, at noen av de må 
flytte når senior slutter. Dette er for 
å få en bedre likevekt av praksiser 
mellom Oslo øst og vest, sier 
Knutsen.

Forutsigbarhet og 
likebehandling
Vi har hatt gode møter med PSL, 
psykologforeningen og sam-
arbeidsutvalget i vår region. Det 
har vært gode møter for å snakke 
sammen, for å komme til enighet 
og en bedre forståelse, og vi 
har landet ganske mange saker i 
løpet av den siste tiden. Mange 
har hatt et godt samarbeidsklima 
med sitt helseforetak, kanskje 
spesielt innen somatikk. Det er en 
overordnet føring at man skal ha 
sam arbeidsavtaler på plass, og på 
de stedene det ikke har fungert 
like godt, så er dette en mulighet å 
formalisere det. Man får satt ned 
at man har felles faglige møter, 
man kan diskutere utveksling 
av pasienter, og man kan bruke 
hverandre på en litt annen måte enn 
tidligere, sier Knutsen.

  Dere skal vite at vi følger de 
politiske føringene, vi ønsker å 
videreutvikle, vi ønsker å videreføre 
hjemler, også må vi gjøre noen 
prioriteringer ut ifra befolkningens 
behov. Å tro at vi stadig avvikler og 
nedlegger hjemler, nei, vi gjør ikke 
det. Vi må passe på at vi gjør det 
som vi sier vi skal gjøre, og at vi er 
forutsigbare. Det er viktig for oss at 
det er mest mulig likebehandling, 
at dere vet hva som skjer når dere 
skal søke en senior-junior ordning, 
og at dere kan regne med å få en bra 
prosess inn mot avvikling av praksis, 
sier Knutsen.

Helse SørØst sitt perspe ktiv på avtalespesialisten

Vi ønsker å videreføre 
hjemler, også må vi gjøre 

noen prioriteringer ut 
ifra befolkningens behov
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 - Når man overtar en spesialist-
hjemmel og en praksis, så over tar 
man også de ansatte, noe arbeids
miljølovens paragraf 16 er meget 
tydelig på. Hva med ferie og fridager 
som er opparbeidet. Vi har klienter 
som har overtatt praksiser der sekre
tæren har hatt igjen 4 uker ferie. 
Derfor er det viktig å avklare hva er 
det man overtar. Overtar man en 
ansatt som har ferie til gode, og det 
står at i kontrakten at praksisen er fri 
for heftelser, så kan man gå tilbake å 
kreve kompensasjon, sier Strømskag. 

Lover og regler ved ansettelse
Dere er utdannet til leger som driver 
med behandling, men dere er også 
arbeidsgivere, økonomi ansvarlig og 
itansvarlig. Så hvordan skal man 
klare å sette av tid til alt dette, og 
samtidig ta seg av de ansatte. De 
ansatte er den viktigste ressursen 
dere har. Det er en god del formelle 
regler som man bør sette seg inn i, 
og konsekvensen av hva som skjer 
hvis man ikke følger disse, og risikoen 
ved det. Også må man tenke på 
mulighetene og utfordringene man 
har med de ansatte, sier Strømskag.

 - Arbeidsmiljøloven beskriver 
hva dere minimum må ha på plass 
når dere ansetter. Hvilke parter er 
det som inngår i avtalen, hvor skal 
man jobbe, hvor er kontoret, er det 
et satellittkontor, et distriktskontor 
eller er det andre steder som skal 
betjenes, få det inn i arbeidsavtalen. 
Hvilken type stilling og arbeid er 
det som skal gjøres. Sykepleiere og 
pensjonsrettigheter koster, men 
det er lovpålagt. Vi møter ofte 
arbeidsgivere som prøver seg på en 
variant med å kalle sykepleiere for 
noe helt annet, noe jeg mener dere 
bør tenke nøye gjennom før dere 
gjør, sier Strømskag. 

Midlertidige arbeidsforhold 
og prøvetid

Han forteller det er viktig å få med 
tiltredelsesdato og varighet. Er den 
en fast eller en midlertidig stilling. 
Det har blitt strengere regler i bruken 
av midlertidighet og vikarordninger, 
ved at maksimalt 15 prosent 
av arbeids stokken kan være av 

midlertidig karakter, med en person 
som et minimum. Ved ansettelse er 
det anledning til å avtale prøvetid, 
og han anbefaler alle å benytte 
maksdatoen som er på 6 måneder, 
da dette gir muligheten til å lære å 
kjenne hverandre på godt og vondt. 

  I prøvetidsperioden så er 
det ikke enklere å si opp noen på 
usaklig grunnlag, men det er kortere 
frister. Avtalen må inneholde opp
sigelses  frister, lønnsnivå og type 
pensjons ordning. Det er også viktig 
å få med om det er noe spesifikt 
knyttet til arbeidstiden, slik som 
hellig  dags   jobbing, lengde på mat-
pausen og om den er betalt eller 
ikke. Taus hets erklæring er ekstremt 
viktig, og jeg anbefaler alle å ha en 
taushetserklæring som gjelder for 
både under, og etter endt arbeids
forhold. Ikke kun til hjelpe personellet, 
med også renholdere og data- og 
regn skaps personell, sier Strømskag.  

Lønn, forsikring, pensjon og 
oppsigelse

 - Hvilken utdanning og erfaring 
har vedkommende. Har man 
tariff, er man organisert eller ikke. 
Man må inn i enhets registeret, 
foretaksregisteret og bli registrert 
som arbeidsgiver. Arbeids    giver
registeret benytter nå amelding, 
som er et fantastisk verktøy. Der får 
man inn lønn, skatt, ferie penger, 
arbeidstimer, og det er vesentlig 
mere ting som nå blir inn rapportert 
enn tidligere. Man må inn i en 
pensjonsordning, og melde inn den 
ansatte. Er man fagorganisert, så må 
man varsle organisasjonen om at 
vedkommende har byttet jobb, sier 
Strømskag. 

Yrkesskadeforsikring til de ansatte 
er lovpålagt, obligatorisk tjeneste-

Avtalespesialisten som arbeidsgiver.  
Krav, forventninger og utfordringer

Helge Strømskag forteller taushetserklæring er 
ekstremt viktig, og han anbefaler alle å ha en 
taushetserklæring som gjelder for både under, 
og etter endt arbeidsforhold.

Vi møter ofte 
arbeidsgivere som 

prøver seg på en variant 
med å kalle sykepleiere 

for noe helt annet
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PSLs styre 2019 – 2021

Fra venstre: Irina Eide, Frøydis Olafsen, Erik Dyb Liaaen, Bente Øvensen, Vibeke Huun Birkeland, Duc Hoa Nguyen, Seifried Wenus og Dag Malm.

pensjon (OTP) er også pålagt ved 
75 prosent stilling eller mer. Det 
er i hovedsak to typer pensjoner, 
ytelsesbasert og innskuddsbasert. 
OTP er innskuddsbasert. Ytelses basert 
sikrer en ytelse i fremtiden, typisk 66 
prosent av lønn på pensjons   tids punkt, 
men kan være en dyr og krevende 
ordning. Lønn reguleres normalt årlig, 
men det er ikke noe krav om det 
hvis man ikke er i tariff  avtale. Mange 
følger de sentrale forhandlingene, og 
lener seg på de ved lønnsoppgjør, sier 
Strømskag. 

En oppsigelse er avslutningen på 

et arbeidsforhold. Kommer den fra 
en ansatt, så er man kanskje kvitt et 
problem, men kommer den i fra deg 
som arbeidsgiver, så er det tøffe regler 

som gjelder. Jeg anbefaler dere å søke 
juridisk hjelp, hvis dere skulle komme 
i en slik situasjon. Arbeidsmiljøloven 
para graf 15 krever saklighet i opp-
sigelsen. Om man mener den ansatte 
ikke utfører prosedyrene godt nok, 
så kan det slå tilbake på deg, ved 
at du som arbeidsgiver ikke har gitt 
god nok opplæring. Loven ivare tar 
den ansatte, og dere har lite retts
beskyttelse. Man kan avskjedige en 
ansatt med øyeblikkelig fratreden 
dersom det er gjort grove pliktbrudd, 
grov tjenesteforsømmelse eller annet 
vesentlig mislighold av arbeids-
avtalen, sier Strømskag.

Avtalespesialisten som arbeidsgiver.  
Krav, forventninger og utfordringer

Jeg anbefaler dere å søke 
juridisk hjelp, hvis dere 
skulle komme i en slik 

situasjon
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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.

ELGKRAFT
1 kg kraftbein av elg med litt kjøtt på 
3 l vann
2 små løk
1 gulrot
3 stilker stangselleri
56 sort hel pepper

Brun beinene og grønnsakene i en tykkbunnet 
kjele, tilsett vann og la det småkoke i ca 68 timer 
før kraften siles og settes til redusering slik at den 
får en fin og fyldig smak

RØKT BEINMARG
Litt høy
70 100 g beinmarg røykes i en boks eller kjele 
med lokk. Tenn på fuktig høy og slukk det ved å 
blåse det ut. Dette med skje fort slik at du greier 
å holde røyken i boksen/ kjelen. 

Margen kuttes i terninger og tilsettes kraften rett 
før servering.

ELGTARTAR  
 med rødbeter, steins opp majones og røkt benmarg
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ELGTARTAR
250600 gr elgkjøttfri (fri for sener kuttes i 
terninger eller skrapes)
4 ss god olje 
salt + pepper

RØDBETER 
1 stor / 2 små rødbeter med skall bakes i 
stekovnen på 220 gr til de er møre. Skallet 
fjernes og rødbetene kuttes i terninger.

STEINSOPPMAJONES 
1 egg
2 dl nøytral olje 
1 ts dijonsennep 
20 gr tørket steinsopp kjørt til pulver
2 ts epleeddik 
salt

Egg, eddik, sennep, litt salt og steinsopp kjøres 
sammen i en food prosessor eller med en 
stavmikser. Spe med oljen til du får en tykk og 

ELGTARTAR  
 med rødbeter, steins opp majones og røkt benmarg

CAMILLO DONATI LAMBRUSCO 
varenummer 9382501

SAISON DUPONT 
Ferskt, kremet og sval øl, med preg av lyst og 
litt gyllent malt, urter, krydder og sitrus.

ANBEFALT DRIKKE

fyldig majones. Eventuelt spe med litt vann 
om den blir for tykk. Haes i sprøytepose.

Anrettes som på bilde.

&kropp
sjel
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Nye dikt fra den gamle kjempen 
Stig Holmås, begynner å bli 
sjelden vare. På søttitallet 
markerte han seg som en ny 
tids arbeiderdikter. Åttitallet sto 
i barnelitteraturens tegn, og så 
ble han romanforfatter og mye 
annet rart på nittitallet, og det 
har han vært siden. Men nå 
er han «Innom» igjen, og godt 
er det. Han er innom i dette 

merkelige livet, også. Det er det disse diktene handler 
om: erkjennelsen av å være på snarvisitt på jorden, 
gleden over å være invitert. Lynende oppmerksom 
på privelegiet det er å kunne kikke på stjernene fra 
sitt punkt i livet, elske sin elskede gjennom mange 
år, samle skatter i sanden sammen med sine barn. 
Tilværelsen er skjør, for som det heter i «speilet»: 
«Livet skal sprenge alt du har. / Dine drømmer, / 
kyss, / ditt siste håp, / Livet skal sprenge alt. // Bare 
ditt knuste speil / og din korte, tilmålte tid / skal 
spares.» Holmås’ dikt har alltid vært rike på det jeg vil 
kalle en hverdagslivets klokskap og en aldri hvilende 
nyssgjerrighet. Det spares ikke på det i «Innom» 
heller: «Jo da, jeg drar på årene, / men stadig våkner 
jeg / til alle disse forundringspakkene / vi kaller dager, 
/ og der gatehjørner / viser veien / til et uoppdaget 
nabolag.»

Under sommerens kultur begivenhet 
i Trondheim, Olavsfest, kunne 
publikum frekventere ikke mindre 
enn tolv utstillinger med bilder av 
Håkon Gullvåg. Uten tvil er han blant 
landets mest betydelige sam tids
kunstnere. For eksempel er det som 
om hans portretter (Kåre Willoch, Jan 
Kjærstad, Wenche Foss, Erik Fosnes 

Hansen, for å nevne noen få) tar seg fri heter med den 
portretterte, som avdekker mer enn de ytre trekk.
    Olavsfest kunne neppe gjort et bedre valg av artist 
in residence enn Gullvåg, for slik festivalen hadde 
forvandling som tema, går metamorfose igjen som 
grunnmotiv i nesten all Gullvågs kunst.
    Boken er kapittelinndelt, og det første heter nettopp 
«Metamorfose». Det neste, «Barndom», er glimt inn i 
barndommens rike, og på en gang ser betrakteren dette 
riket, eller snarere, tilstand, både med barnets blikk fra 
innsiden, og den voksnes blikk utenfra.
    Monografiens tekster er ført i pennen av Harald 
Stanghelle og Svein Olav Hoff. Stanghelle rekapitulerer 
blant annet skandaleoppslagene som for eksempel 
hans portretter av kong Harald og dronning Sonja ga 
støtet til, og VGs kunstanmelder som konkluderte med 
«majestetsfornærmelse»! Hoffs plasserer kunstneren 
i en større tradisjon, hvor ikke minst kirkekunsten og 
motivkretsen fra Bibelen vies grundig og innsiktsfull 
omtale. Skal Gullvåg summeres opp, kan han siteres på 
følgende: «I Norge betrakts han som  en portrettmaler, 
i Italia som historiesk maler, i resten av Europa som 
kirkekunstner, i Midtøsten som politisk kunstner og i Kina 
som en helt vanlig maler». Dette skulle også si noe om en 
fabelaktig produktivitet, og et enormt nedslagsfelt.

Stig Holmås: 

INNOM
Gyldendal

Håkon Gullvåg: 

MALERIER
Press

Fartein Horgar anmelder i dette nummeret tre av høstens 
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.

HØSTENS ANBEFALTE BØKER
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Kaj Skagens selvbiografi munner 
ut i nylesning av klassikerne 
«1984» og «Vidunderlige nye 
verden», og en halv side før 
siste punktum settes for denne 
mentale kraftanstrengelsen 
av en bok, summererer han et 
livs opplevelser og tenkning 
opp i følgende bedrøvelige 
erkjennelse: «Vi kommer alltid til 

å leve under et eller annet totalitært regime som vil 
tilintetgjøre oss med brutale eller subtile midler».
    Gjennom de 500 foregående sider har han kastet 
lys over de begivenheter i et liv som blir dannende for 
en person: redslene som kan bringe et menneske inn 
i livslangt forhold til nevroletika, eller i forfatterens 
tilfelle, til et livslangt mistillitsforhold til etablerte 
sannheter, og heldigvis, de livbøyene som i lykkelige 
tilfeller manifesterer seg når havet omkring fråder 
som verst. 
    Møtet med Bob Dylan midt på sekstitallet var en 
slik livbøye. Det var «som et plutselig og overaskende 
møte med et menneske i en ørken jeg trodde var 
folketom. Han var som en redning. Stemmen, poesien 
og musikken hans kom som rett ut av meg selv, og 
jeg visste med det samme at jeg ikke var den eneste i 
verden som tenkte, følte og opplevde slik som jeg.» 
    Videre skildrer Skagen hvordan lesningen av Jens 
Bjørneboes «Frihetens øyeblikk» i de formative 
årene ble en døråpner inn til en måte å leve og tenke 
på som utfordret nettopp de subtile midlene som 
det totalitære men usynlige regimet vi lever under 
utsetter oss for og bedøver oss med promiskuøs 
seksualitet i stedet for erotiske erfaringer som leder 
til mystisk innsikt. For ikke å snakke om industriell mat 
som heller enn å ruste kroppen til de påkjenninger 
et liv utsetter den for, forgifter den og gjør oss alle til 
maskindeler. Eller hallusinatoriske rusopplevelser som 
Skagens generasjon forvekslet med åndelig innsikt. 
    Da en eldre antroposof påpekte for den unge 
gralssøkeren at Bjørneboe hadde sviktet sin 
livsoppgave og forspilt sitt liv, innvendte Skagen kort at 
«Bjørneboe var det eneste voksne mennesket i landet 
vi kunne tåle».
    «Den forseglede ordre» viser hvordan Skagen 
skritt for skritt sleper seg frem til, først å erkjenne 
sin livsoppgave, dernest å bruke livet på å (forsøke å) 
gjennomføre den, og som et dramatisk høydepunkt: 
hvordan han som småbarnsfar involverer og 
identifiserer seg inntil det symbiotiske med sitt barn.
    Den svarte komikken i nettopp disse sidene 
overgås bare av tragikken den utspilles mot, for den 
oppgave Kaj Skagen hadde lagt på seg selv gjorde 
ham til hovedperson i to litterære skandaler i løpet 

Kaj Skagen: 

DEN FORSEGLEDE ORDRE OPPLEVD  
OG TENKT 1949-2019

Dreyer

av et lite tiår. Oppgaven? Å stå i en uavbrutt 
erkjennelsesprosess, (eller med Aristoteles: 
«Mennesket er ikke seg selv ved fødselen, men 
blir seg selv i tidens løp. Vi får ikke utlevert vårt 
vesen idet vi ser dagens lys, men mottar det gradvis 
gjennom det sosiale liv ...» og erverver vårt vesen).
        En tredje oase i Skagens ørken, var Rudolf 
Steiner. Forholdet til ham  tilnærmingen til hans 
tenkning og siden løsrivelsen fra den - går som en 
ariadnetråd gjennom boken. 
    «Den forseglede ordre» viser et menneske i 
evig kamp for innsikt. Samtidig viser den hvor 
utmattende denne kampen er. I møte med Steiners 
bok «Hvordan når man til erkjennelse av de høyere 
verdener?» må Kaj Skagen ganske anpusten 
erkjenne: «Selv ønsket jeg ikke å leve i noen 
oversanselig verden; jeg ville bare klare meg bedre 
i denne».
    På denne tiden, som hjemmeværende husfar, 
nærmest grensende til myk mann, forduftet hans 
offentlige personae. Han hadde vært prisbelønnet 
og omstridt, ja, diskutert og skandalisert. I enkelte 
perioder omsværmet, i andre, venneløs. Men nå, i 
ledige (og desperate) stunder reservert for et stadig 
mer krampaktig arbeid med en roman, var han blitt 
fange i et familieliv han ikke ville være foruten, og 
så sitt forfatterskap, og dermed hensikten med seg 
selv, tørke inn.
    Det er fort gjort å tenke at det var en 
stormannsgal nittenåring som en gang for lenge 
siden gikk tur en stjernenatt i Vassfaret, og fant 
sin livsoppgave: «Jeg skal fortelle verden hva 
jeg opplever», men er det ikke. Denne nitidige 
selvransakelsen kaster nemlig ikke bare lys over 
Skagens eget liv, men langt inn i leserens. Som han 
i åttitallets skandalebøker holdt dommedag over 
den samtiden han var henvist til, holder han nå 
dommedag over seg selv. Men i motsetning til den 
polemiske gleden han oppviste i «Basarovs barn» 
(1983) og som fikk norsk litteraturdebatt til å ligne 
et masseslagsmål, er dette en dempet tekst, ren 
og ettertenksom, tidvis vakker, alltid full av innsikt. 
«Den forseglede ordre» er en slik sjelden bok som 
får leseren til å stille spørsmål ved egne vedtatte 
sannheter. En bedre anbefaling kan knapt en bok få.

&kropp
sjel
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Syndefull eplespising
Gammeltestamentlig eplespising 
førte i sin tid til hastig innhentning 
av genitaldekkende fikenblad (Fig 
1); et uforståelig paradoks efter som 
fruktkonsumentenes anatomi og 
fysiologi var utformet av, og i samsvar 
med skaperens bilde. Prokreasjon, 
med derav følgende opp rett holdelse 
av arten, er menneskets viktigste 
oppgave. Inntil ganske nylig, var dette 
kun mulig via heteroseksuelt samleie. 
Ulike religiøse bevegelser var raskt 
på banen for å ta kontroll over for-
plantningsprosessen, og introduserte 
regler for proselyttenes seksuelle 
adferd.

Maternell død og spedbards
mortalitet var høy; det gjaldt å ta 
godt vare på dem som var egnet til å 
føde. Således kan for eksempel risiko 
for seksuelt overførte sykdommer, 
med mulig påfølgende infertilitet, 
forklare ulike kulters forbud mot 
pre ekteskapelig og sidesspringende 
sex. Seksuell aktivitet som ikke var 
forplantningsrettet, ble kategorisert 
som syndefull. Seksuallivet, ble 
skjøvet under dynen; for Østens 
vedkommende, teppet.  

Med Kristendommen ble seksualitet 
ufyselighetsstemplet, og henvist 
til den puritanske skamme krok. 
Seksuell aktivitet skulle være gledes
løs og kun tjene for plant ningen. 
Fremstillinger som viste nakenhet 
eller skrifter med seksuelt inn hold 
ble sensurert, eller for budt. Denne 
seksualfiendtlige inn stilling førte til 
at omtale av sex, samt opp lysning 
om emnet ble tabube lagt. Først i 
1950 årene, ble for plantningslære 
introdusert i den norske skole.  

I vår tid har internett revet ned alle 
barrierer. En uendelig sexmeny flyter 

over skjermen, med blottstilling så og 
si, av seksuallivets prakt og uprakt. 
Billedflommen levner ingen tvil om: 
«Material and Method». Hvor vidt 
det er god seksual opplysning er en 
annen ting. En av maskinene som 
brukes til presentasjon av data, har 
et eple som symbol. Det er bespist 
og symboliserer at det som før var 
forbuden frukt, med et klikk, nu er 

tilgjengelig spise for absolutt alle.

Urtidens seksualopplysning
I urtiden AD eller Ante Data, kunne en 
moralindignert maktelite sensurere 
media og dermed legge føringer for 
hvordan seksual opplysning skulle 
belyses i lære verket. Viktig var 
betoning av synd og lugubritet. Det 
var ingen åpen debatt om emnet, og 

SEKSUALOPPLYSN ING @ URTIDEN
TEKST: EINAR BERLE 

Fig. 1: Å vise nakenhet var tidvis tabu
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litteratur med seksuelle overtoner 
ble sen surert, sågar forbudt. I stedet 
for å gi barn og ungdom troverdige 
for klaringer på deres tilblivelse, 
ble de presentert for fantastiske, 
avseksuali serte prokreasjonsmyter: 
Bie og blomsterlegender (Fig 2), 
små barn under liljeblader, foster-
bringende storker, fødselshjelp ut 
fra gjengrodde navler, etc. Ikke å 
forglemme skrekkmytologiseringen 
av tenåringens onanisex, med 
rygg margssvinn og hårgjengrodde 
palmar flater som følge (Fig 3).  
Mangel på åpenhet, kombinert med 
synd og skam betoning, førte til at 
pubertetens hormonelle stormer kom 
som et ikke varslet sjokk.

I de tusen hjem var det store ulik-
heter med hensyn til håndteringen 
av seksualopplysning, alt avhengig 
av foresattes innstilling. I skolen 
ble undervisning om emnet, først 
innført i 1950, på tross av til dels 
voldsomme protester. Det var opp 
til den enkelte skole å implementere 
faget og informasjonen ble først gitt 
i slutten av syvende klasse! De som 
til dess, altså innen folkeskolens 
avgangsklasse, ikke hadde gjennom-
gått «bie/blomst» leksjoner i 
hjem mets lune arme, var henvist til 
gatens parlament. 

Gatens parlament 
Veggen ved skolebussholdeplassen 

SEKSUALOPPLYSN ING @ URTIDEN

var dekorert men P... og Fi... ord 
(Fig 4). Vi skjønte ikke helt hva 
ordene innebar. Presentasjon av 
vokabu laret på hjemmebane, førte 
ingen lunde til applaus. Det ble 
ikke gitt noen kommentar eller 
forklaring. Dette var Fy! ord, til
hørende det forbudte ordforråd, 
noe som gjorde det enda festligere 
å bruke dem i tide og utide. Denne 
munn forurensende ordbruk kom 
også klasse forstanderen for øret. I 
stedet for å bli indignert og sjokkert, 
filleristet han det seksovertonte 
vokabular og gikk i detaljer inn på 
ordenes betydning. For en lutte
rørlig gutteklasse, holdt læreren 
en uforglemmelig forelesning om 
seksual livets mangfold og teknikk. 
Pi.., det mannlige kjønnsorgan blir, i 
stiv tilstand, ført i inn den kvinnelige 
pendant, vulgært kalt Fi... Prosessen 
het Pu.. i det forbudte vokabular 

og fører til at sæd også kjent som 
«frø», noe alle i klassen kunne for
ventes å produsere i overskuelig 
fremtid, blir forenet med et egg 
eller to. Egg / sæd kombinasjonen 
kunne, under gitte omstendigheter, 
resultere i nytt liv.  P og F ordene var 
herved avmystifisert og forklart, og 
erstattet med anatomisk, fysiologisk 
nomenklatur. Det var ikke lenger 
så morsomt med fyord. Læreren 
ble berømmet av elevene, skjønt 
enkelte foresatte oppfattet denne 
type undervisning som upassende og 
prematur. Men de hørte ikke lenger 
genitalbetonte banneord fra sine 
sønner.  

Ballongfabrikken
Like ved skolen lå en gummi vare-
fabrikk. De laget ballonger, og noe 
som lignet på ballonger. Kassert 
material var samlet i en stor haug. 
I denne gjaldt det nu å finne en 
intakt ballong. Forbausende mange 
av disse oppførte seg merkelig ved 
forsøk på å blåse dem opp. Åpningen 
hadde omtrent samme diameter 
som selve ballongen, og når de var 
blåst opp, fikk de en langtrukken 
form (Fig 5). Stolte gutter kom hjem 
med gummitrofeer: ballonger i ulike 
fasonger, dråpeformede, runde og 
lange. Reaksjon var for det meste: 
«Hvor i all verden ...?» 

En klassekamerat som hadde fem 
søsken, var blitt fortalt at den lange 

Fig. 2:Bien som rollemodell Fig. 3: Onani var selvbesmittelse

Fig 4: Stygge 
ord på veggen

&kropp
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ballongen ble brukt for at familien 
ikke skulle bli enda større. Hvordan 
var litt uklart. Selv hadde jeg funnet 
en eske med lignende ballonger 
på mine foreldres soveværelse (Fig 
6). Mor var hjemme. Spørsmålet 
om hva dette var, fremkalte en 
ansiktsrødmende, nærmest hysteri-
form reaksjon. Hva hadde han i 
farens skap å gjøre?! Utbruddet 
stod i sterk kontrast til det som efter 
litt ordfumling, ble forklaringen på 
husets ballongvariant. Det var noe 
som far, overlege, brukte når han 
skulle forbinde en fingerskade på 
en pasient. En plausibel forklaring. 
Informasjonen ble delt med 
medelever: «Det måtte da gå med 
metervis med gasbind før ballongen 
kunne tres på fingeren?» 

Side 73
«Nu er den dag kommet, som jeg 
har gruet meg for hele det siste 
året». Jeg hadde byttet skole, fått ny 
lærer, blandings klasse denne gang. 
Læreren, som var dypt religiøs, var 
allment fryktet på grunn av sine 
ørevridende av straffelsesmetoder. 
Han underviste i flere fag, blant 
dem naturfag. Lære  boken, hvis 
sene kapittel med start på side 73, 
om handlet for plantningslære, et 
tabubelagt tema. For å forskåne 
elevene fra kommende seksualsjokk, 
hadde læreren i for kant, på et 
foreldre møte foreslått å lime 
sammen sidene som beskrev 
for plant ningslæren.  Forslaget 
hadde angivelig ikke vakt den store 
begeistring blant de oppmøtte 
foreldre, og det ble følgelig ingen 
side  gjenklistring.

Klassen ble delt i to. Pikene skulle 
undervises av en kvinnelig lærer. 
Guttene ble tatt hånd om av den 
religionsfanatiske klasseforstander. 

Før han gikk løs på for plantnings
menyen, vanket det plansjer som 
viste syfilitiske sår og gonorrrhoisk 
utflod (Fig 7), videre et par bilder av 
skrumplever, sistnevnte angivelig for 
å betone seksuallivets iboende fare 
for alkoholkonsum. Og syndsprat. 
Forplantningen var faktisk like syndig 
som dans. Dans? Måpende respons. 
Mange av elevene gikk på Svaes 
danseskole, og hadde ikke oppfattet 
dansingen som spesielt «syndig». Nu 
var det da heller ikke dansen som 
var syndig, mente læreren, men det 
som fulgte efter. Disse post dansale 
tildragelser hadde angivelig noe 
med kapittelet i naturfagsboken å 
gjøre. De syndige følger av dansen, 
var tangotrinn ut i syndens pøl. Det 
mest syndige vi hadde gjort var, 
under danseskolens avslutning, å 
putte vaniljeis i Colaen, for å lage 
noe som i bladet «Donald Duck» var 
beskrevet som: «ice cream soda». 
Coca Cola var på den tid forbudt i 
Danmark og det var vel derfra det 
syndige boblet frem.

Mykle som verb
Skolen hadde gitt elevene fri en time 
tidligere enn vanlig. Det var mulig 
å ha huset for seg selv; spille sist 
ervervede 45 plate:» Hound Dog» 
med Elvis Presley, øreterror for opp-

havet. Men mor satt på terrassen 
med bok, innbundet i gråpapir, på 
fanget. Da hun fikk øye på sin hjem
komne sønn, smalt boken igjen. Hva 
hun leste? Ingenting, absolutt ingen 
ting. En bok hun hadde fått låne av 
naboen. Ingenting! Bare en lånt bok. 
Hun forsvant, med bringende boken, 
som hun gjemte eftertrykkelig. Jeg 
så henne ikke med boken siden, men 
ved en anledning hadde hun forlagt 
den i en hylle på salongbordet.

Fortsatt i gråpapir utenpå. Inni tall
rike blå merker. Bevares. Her var 
fyordene fra tidligere tider skjønn
åndelig omdøpt. Erotiske skildringer 
av situa sjoner som inneholdt både 
P og F ordene, fremstod nu i om
skreven form. Mest imponerende 
var beskrivelsen av ulike teknikker 
for å forene kvinnelige og mannlige 
geni talier, inkludert omtale av van-
vittig seksuell akrobatikk. Lære 
bokens tørre fremstilling av seksual
helse lære, ble med Agnar Mykles 
velskrevne roman, fest lig gjort og 
av mystifisert. Nu som ulike sider 
av for plantningslæren var i boks, 
kunne man, i tidens fylde, se frem 
til å forsøke akrobatisk «mykling» på 
det praktiske plan, med seksualitets
oppskrifter fra «Sangen om den røde 
rubin».

Fig. 5: Lange ballonger

Fig. 7: Seksuallivets reddsomme følger Disse bør kobles til ett bilde

Fig. 6: 
Til bruk på 
fingerskader?



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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