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Når kartet ikke stemmer med terrenget
S

aken om ØNH-hjemmelen i Vesterålen, som Legekunsten har fulgt på nært hold de siste to årene, er en nyttig påminnelse
om at lokalisering av helsetjenester ikke er en matematisk øvelse. Samfunnsøkonomisk er det åpenbart at tjenester der
befolkningsgrunnlaget er størst, vil gi den høyeste gevinsten. Men uheldigvis for helsebyråkratene er det også andre faktorer som
er avgjørende – kultur, kompetanse, historikk, tradisjon for å nevne noen.

E

rik Zadig etablerte seg på Myre i Nordland for 23 år siden. En forelskelse brakte ham dit fra jobben på Rikshospitalet. I mange
år drev han sin praksis sammen med to andre leger, hver med 30 % hjemmel. Med jevne mellomrom tok de to legene turen fra
Sverige til Vesterålen for å jobbe på Zadigs klinikk. Myreklinikken ble litt av et ØNH-kraftsenter i Nordland, veldrevet og respektert
av befolkningen. Det var få, om noen på Sortland, områdets største befolkningskonsentrasjon, som hadde vesentlige problemer
med å reise de 36 kilometerne til Myre, litt kortere enn fra Drøbak til Oslo. Trolig har Zadigs kompetanse og rennommé vært
viktigere for befolkningen enn en reise på en drøy ekstra halvtime med bil.

D

a de to svenske kollegene etter hvert ikke lenger orket å pendle til Myre, fant Helse Nord ut at man skulle slå sammen de to
hjemlene med en halv hjemmel fra Lofoten og etablere en 100 % hjemmel på Sortland. Dette skjedde uten av Zadig ble innkalt
til et eneste møte. Problemet oppsto da det bare meldte seg én kvalifisert søker – og denne satte som betingelse at han skulle jobbe
hos Zadig. Da Helse Nord sa nei til dette, ble hjemmelen utlyst på nytt. Etter to år er resultatet at Helse Nord ikke har oppnådd
noe, Zadig er overarbeidet og befolkningen får ikke det helsetilbudet den har krav på.

Å

etablere seg som spesialist i et nytt og ukjent område er en risiko, både økonomisk og faglig. Det er derfor fullt forståelig at
tilflyttende leger søker seg mot etablerte klinikker. Muligheten for, på sikt, å knytte til seg LIS-leger blir selvsagt også større.
Norge renner ikke over av flyttevillige legespesialister. Det er ikke en utfordring bare for Helse Nord. “Med så få ØNH-spesialister
i landsdelen er det underlig at Helse Nord i stedet for å utlyse stilling ved Zadigs kontor, valgte å utlyse stillingen i Sortland
kommune. Vi skal være evig takknemlig for at Erik Zadig har et ønske om å utøve sin profesjon i vårt lille distrikt. Jeg er overbevist
om at han kunne ha etablert seg hvor som helst i sentrale fagmiljøer i hele Norden - men han har valgt å tilby sine tjenester i vår
lille kant av verden”, skriver to av initiativtakerne til Facebook-gruppen

D

a styreleder i Helse Nord, Bjørn Kaldhol oppnevnte nye styrer i helseforetakene i 2012 benyttet han anledningen til å slå et slag
for spesialisthelsetilbudet i landsdelen: ”Nord-norsk spesialisthelsetjeneste har aldri vært bedre. Vi er godt skodd for å fornye
bygningsmasse og teknologi. Viktigste oppgave nå er å sette kvalitet enda tydeligere på dagsorden, bidra til kortere ventetider og
unngå fristbrudd.”

T

o år er gått og programerklæringen gjelder åpenbart ikke lenger. Man kan jo også spørre seg om han i det hele tatt hadde
avtalespesialistene i tankene da han la frem skrytelisten sin. For mens ventetidene hos Erik Zadig blir stadig lengre, stiger misnøyen
i Vesterålen og Lofoten. Facebook-grupper opprettes, underskriftslister tiltrekker seg tusener, politikere og kommunebyråkrater
uttrykker sin harme over Helse Nord.

D

ette røper et helsebyråkrati i utakt med befolkningen. Situasjonen er i tillegg temmelig parodisk når Helse Nord nå i tillegg
antyder å flytte hjemmelen fra Vesterålen til Lofoten.

D

et er vanskelig å forstå behandlingen av denne saken som annet enn prinsipprytteri av tvilsomt merke,
til tross for at ledelsen i Helse Nord bedyrer sine gode hensikter. Dette fortjener verken den aktuelle
legen eller hans pasienter. Og Helse Nord kan vanskelig se seg tjent med å få sitt rykte svekket på den
måten det nå ligger an til. Når kartet ikke stemmer med terrenget så er det vel bare kartet som kan tegnes
om…
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H

åpet skal være lysegrønt, sies det. Denne gangen tar jeg sjansen på å skrive et medlemsbrev i håpets tegn. Selv om det er mange skjær i
sjøen, og muligheten til å gå på trynet definitivt er tilstede, er det grunn til å nære visse forhåpninger til den prosessen helseminister Bent
Høie har tatt initiativ til i vinter. Med referanse til regjeringsplattformen, og tidligere løfter om å bruke avtalespesialistene mer for å redusere
køer og løse opp i flaskehalser i spesialisthelsetjenesten har Høie tatt initiativ til å nedsette en arbeidsgruppe som har fått i oppdrag å
utarbeide forslag til reformer med henblikk på å videreutvikle avtalespesialistordningen.

D

eltagere i arbeidsgruppen skal være representanter fra Legeforeningen, PSL, Psykologforeningen, RHFene, HOD og HDIR. Det første,
innledende møtet, der Høie var tilstede, ble avholdt 10. februar. Hans målsetting er klar. Den er at det må opprettes flere hjemler for
avtalespesialister, og at det må åpnes for at flere undersøkelsesprosedyrer, operasjoner og ikke-kirurgiske behandlinger skal kunne utføres
i avtalepraksis. Men han gjorde det også klart at han så for seg spørsmål i forbindelse med en slik endring som det kunne bli problematisk
å løse. Ministeren var litt vag på hva dette vil kunne innebære.

L

egeforeningen har fått signaler om at at HODs forslag om ny finansieringsordning fra 2009, vil komme opp igjen. Den innebærer i korte
trekk at avtalespesialistenes skal finansieres gjennom et ISF-system i stedet for dagens ordning. Fra vår side vil dette nep-pe være en
ønsket ordning. PSL mener at en ISF-finansiering er dårlig egnet for mange av våre spesialiteter.

E

t annet forslag fra flere år tilbake som ser ut til å dukke opp igjen, er RHF-enes ønske om innføring av tidsbegrensede hjemler, med
3-5 års avtaler. I retorikken som brukes heter det at avtalespesialistene har «livsvarige avtaler», og at slike ordninger er det ingen andre
grupper i samfunnet som har. Dette vil heller ikke være akseptabelt fra vår side. De fleste av oss har passert 50 år når vi tildeles en
hjemmel. Det vil si at vi har maksimalt et 15-20 års perspektiv på virksomheten før vi må slutte. I løpet av denne perioden skal investeringer
i utstyr, lokaler etc. helst være regningssvarende. Det vil være umulig å få til det i et 3-5 års perspektiv. Det er lite trolig at overleger i trygge
sykehusstillinger vil ta sjansen på å satse i avtalepraksis med en tidshorisont som er så kort. Det er vanskelig å si seg enig i at en avtale
som varer fra ca. 50 års alder og frem til pensjonsalderen kan kalles livsvarig. En avtalehjemmel er ikke det samme som en dåpsgave!

D

et er mulig å ane konturene av at politisk reformvilje og entusiasme kan stange mot byråkratisk ønske om sterkere styring og kontroll
av avtalespesialistene såvel fra HOD som RHFene side. Legeforeningen og PSL er uansett svært positive til helseministerens initiativ, og
ønsker å bidra til å finne konstruktive løsninger på alle spørsmål som måtte dukke opp. Arbeidsgruppen forventes å levere sin innstilling
høsten 2014.

I

tillegg til arbeidsgruppen nevnt over skal det parallelt gjøres et arbeid med K-takster frem mot tarifforhandlingene. Her vil det også være
med representanter fra Legeforeningen, PSL, HOD og RHFene. Det er et håp om at dette vil føre til at vi kan innføre flere K-takster allerede
i inneværende år.

V

i som sitter i disse arbeidsgruppene fra PSL og Legeforeningen vil gjøre vårt beste. Det som er klart, er at målet er en mer effektiv
spesialisthelsetjeneste, med reduserte køer. Vi kan neppe forvente at flere takster og finansiering av nye behandlinger og undersøkelser vil føre til at den enkelte lege vil få noen dramatisk inntektsøkning. Uansett er det positivt at det tas initiativ til videreutvikling av
avtalespesialistordningen.
4
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N

oen ord om 70-årsgrensen. Jeg får stadig henvendelser om denne. RHFene og Legeforeningen har hele tiden vært enige om at det er
adgang til å fravike 70-års grensen. Men legene har ingen rett til videreføring. RHFene kan etter eget skjønn velge å la avtalespesialistene
fortsette utover fylte 70 år. Det har i praksis vært gjort i tilfeller hvor det er vanskelig å finne en etterfølger eller at det tar tid før en bestemt
etterfølger kan tiltre hjemmel/praksis. Praksis har vært ganske restriktiv.

D

et betyr ikke at RHFene kan fravike bestemmelser i Rammeavtalen. Tvert i mot anser partene Rammeavtalen som bindende, men partene
er enige om at den aktuelle bestemmelse ikke er å forstå slik at RHFene ikke kan velge å videreføre avtalen. Det handler egentlig ikke
om en dispensasjon, men en tolkning av bestemmelsen ut fra ordlyd, partenes intensjoner og praksis.

V

ikar-reglementet. Jeg får ofte forespørsler fra kolleger som lurer på hvordan reglene for vikar i praksis egentlig er. Vi har tatt inn en
presisering av vikarreglene på PSL´s hjemmeside, utarbeidet i samarbeid mellom Ja-avdelingen i Legeforeningen og Helse Sør-Øst RHF.
Hensikten har vært en klargjøring. Det er et mål at praktiseringen av
reglene skal være så lik og rettferdig som mulig. Jeg får endel meldinger
fra medlemmer som synes at reglene praktiseres unødvendig firkantet og
strengt. Jeg har forståelse for at det kan oppleves slik. Men vi må forholde
oss til de avtaler vi har vært med på å inngå. Nødvendigvis vil det noen
ganger føre til at våre egne ønsker ikke imøtekommes fra dem som er satt
til å forvalte regelverket.

S

enior-juniorordning. Her er en annen tilbakemelding, denne gangen fra
en av våre SU-representanter: Det hender litt for ofte at avtalespesialister
søker junior-senior ordning for nær inntil den dato de fyller 68 år.
Formaliteter med vurdering om videreføring, praksisbesøk osv., samt
hyppighet av møter i SU, medfører at folk bør begynne slik prosess ca. et
halvt år før de fyller 68.»

R

apporteringsplikt til Kontoret for fritt sykehusvalg for avtalespesialister
innen psykisk helse: Jeg er bedt om å minne om rapporteringsplikten
for avtalepsykiatere og avtalepsykologer. Det er herved videreformidlet.

Sverre Dølvik
Leder
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Avtalespesialister skaper historie

Moelv først ut med LISleger i avtalepraksis
Moelv spesialistsenter skaper historie i helse-Norge. For første gang i norsk
spesialistutdanning for leger har helsemyndighetene, som et pilotforsøk, åpnet
for at deler av utdannelsen kan foregå hos avtalespesialist. Først ut er urologi.
TEKST Og FOTO: LOTTELISE FOLgE

På startstreken står også Akershus
hudlegesenter i samarbeid med Oslo
universitetssykehus. Overlege Gro Mørk
ved hudavdelingen på Rikshospitalet, sier at
klinikkledelsen og juridisk avdeling jobber med
saken og at de håper å komme i gang i løpet av
våren.
BREDDE OG ATTER BREDDE
– Den beste LIS-kandidaten i avtalepraksis
er den typen lege som er opptatt av helheten,
ikke han eller hun som bare drømmer om å bli
robotkirurg. Morten Andersen ser vennlig bort
på sin kommende LIS-kandidat, en ung mann
med to års fartstid innen generell kirurgi og
urologi. Og det er viktig med et par års erfaring.
Et visst kunnskapsnivå forventer vi, smiler
urologen.
6

NR 1
1 2014
2014 Legekunsten
LEGEKUNSTEN

– Jeg gleder meg veldig – det blir
lærerikt og interessant å se hvordan det
fungerer ute i avtalepraksis. På sykehuset
blir de medisinske retningene mer og mer
spesialisert, her i avtalepraksis får jeg bredden
– ikke minst får jeg lære noe om andrologi
og fertilitetsutredning– områder som ikke er
prioritert der jeg kommer fra, sier legen med
det dansklydende navnet Jacob Lauridsen, på
klingende Ålesundsdialekt, og legger til at
urologi er mye poliklinikk. Han tror at mye
av det som foregår på sykehus i dag har en
fremtid i avtalepraksis.
EN hELT Ny ROLLE
– Hva slags rolle får man som LIS-kandidatdette er jo ikke turnus?

– Man må finne et godt nivå å legge seg
på i forhold til dem man skal jobbe sammen
med, finne en form slik at man kan lufte sin
usikkerhet – samtidig som man ikke alltid
fremstår som en person som er usikker på alt,
sier Jacob Lauridsen. For noen faller dette helt
naturlig, andre må tenke litt mer på det, smiler
han – litt underfundig. Det kan være vanskelig
både i forhold til pasienter, overordnede og
annet personale. Man må spørre på riktig måte
til riktig person, sier han litt spøkefullt.
EN LANG hISTORIE
Dette har vært et langt lerret å bleke, forteller
sjef og ildsjel på Moelv spesialistsenter, Morten
Andersen. Han har bakgrunn som overlege både
fra Hamar og Rikshospitalet og husker at det er
minst ti år siden, da han satt i spesialistkomiteen

NYHETER/AK TUELT

FAKTA OM ØKONOMI I MOELV

• LIS kandidaten opprettholder lønnen
fra sykehuset, som betales ut derfra.
• Alle inntekter (egenandeler og
refusjon) som LIS opparbeider i
praksisen går uavkortet til sykehuset.
• Avtalen mellom sykehuset og
avtalespesialisten(Morten Andersen)
dreier seg om kompensasjon av
redusert aktivitet og inntjening på
grunn av supervisjon og undervisning
(hands on), oppgradering/innkjøp
av ekstra utstyr (ultralyd, IKT etc.), økt
personalutgifter og kontorlokaliteter til
LIS.
• Prinsippet er at å ha LIS-kandidat ikke
skal være et tapsprosjekt.

i urologi, at man begynte å snakke om LIS-leger
i avtalepraksis
Men det var allerede så langt tilbake som i
2001 at Nasjonalt råd for spesialistutdanning
og legefordeling, foreslo et utdanningstilskudd
for å stimulere til utdanning av spesialister i
spesialistpraksis. I 2004 kom en anbefaling fra
Rådet til HOD om å la tjeneste i avtalepraksis
bli et ledd i spesialistutdanningen. Fire år senere
oversendte Legeforeningen et modellforslag
til departementet – Spesialistutdanning i
avtalepraksis – økonomiske og administrative
konsekvenser.
Men det skulle altså ta ytterligere seks år før
en prøveordning så dagens lys. Ordningen skal
prøves i et år og skal evalueres første gang etter
seks måneder.
ByR pÅ UTFORDRINGER
Morten Andersen innrømmer at han har har
store forventninger. Og han er forberedt på
at det blir mer å gjøre. Men det betyr også en
faglig utfordring – ingen avtalespesialist med
respekt for seg selv vil ha LIS-kandidat uten å
føle at de er oppdatert på det de driver med. På
Moelv har de generell urologi, men steller også
med hypogonadisme og fertilitetsutredning hos
menn, som er noe sykehusene mener de ikke har
kapasitet til, sier Morten Andersen. Han forteller
at de har jobbet systematisk med området over
tid og har god oversikt. Kreft er hyppig, i fjor
ble det diagnostisert 250 nye krefttilfeller
på Moelv spesialistsenter. Vi er rett og slett
en av hovedleverandørene av kreftpasienter,
understreker Andersen alvorlig.

– Man må finne en form slik at man kan lufte sin usikkerhet – samtidig som man ikke alltid fremstår som en person som er usikker på alt,
sier Jacob Lauridsen. – Den som egner seg best som LIS-kandidat i avtalepraksis er den typen lege som er opptatt av helheten– ikke han eller
hun som bare drømmer om å bli robotkirurg, sier urolog Morten Andersen.

EN DEL AV NOE STøRRE
– Hvordan er forholdet til sykehusene?
– Vi har et svært godt samarbeidsforhold, vi
kjenner hverandre og har respekt for hverandres
arbeidsfelt. Det er for øvrig også helt nødvendig
for at en LIS-ordning skal fungere, understreker
Andersen.
– Du er ikke redd for at du skal bli ”sugd inn”
og før du vet ordet av det får du tildelt pasienter
fra seksjonsoverlegen på sykehuset?
– Slett ikke, sier Andersen, vår selvstendighet
og logistikk står fjellstøtt. Sjefen på Hamar ville
heller ikke ønske en slik rolle, mener han. Men
i prinsippet er vi egentlig en integrert del av
urologisk avdeling på Hamar og det er en villet
rolle, sier Andersen og fortsetter: vi har i tillegg
samarbeid både med OUS og Radiumhospitaletvi er en del av en helhet og vi leverer ferdig
utredede pasienter, slår han fast.
TVERRFAGLIGE MøTER– hVER UKE
Vi kan bli enda mer integrert legger han til og
mener faglig – ikke administrativt. I dag reiser
de til Hamar sykehus der de har tverrfaglige
møter med patolog fra Lillehammer, onkolog
og urolog på Hamar og en eller to onkologer fra
Gjøvik. Møtet skjer via skjerm. Han legger til

at allmennlegene også er nøkkelpersoner for å

få til en god flyt. Han er ikke, som en del andre,
misfornøyd med henvisninger. – Det er faktisk
svært sjelden at de er dårlige, mener han.

Urologen er klar på at en vellykket LIS-

avtalepraksis

er

helt

avhengig

av

gode

generalister som brenner for faget, et ønske om
å formidle kunnskap – og lære selv – i tillegg

til dyktig personell og gode praktiske lokaliteter.

MOELV SPESIALISTSENTER
(UROLOGI OG ANDROLOGI)

• 2 urologer i 100% hjemmel
• Aktivitet: generell urologi (80%
menn og 20% kvinner), andrologi og
fertilitetsutredning.
• I alt 7 hjelpepersonell hvorav 2 er
sykepleiere
• Nedslagsfelt på 240 000 mennesker
innen en times reiseradius
• Tar imot pasienter fra 94 kommuner
(80% Oppland og Hedmark 20%
resten av landet)
• Antall pasientkonsultasjoner pr.
år (Morten Andersen)3800 (1700
nyhenvisninger)
• Fagmøter med sykehusene hver
onsdag kl.1500
• Ventetid 2-6 uker
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Avtalespesialistene er Bent høies uslepne diamant og skjulte skatt:

Nå kommer endringene –
og de kan bli smertefulle
– jeg tror at tiden er moden for endringer, sier helseministeren til Legekunsten
og begrunner det med at man ikke har hatt noen utvikling med dagens ordning.
Åpenhet og fleksibilitet blir to viktige stikkord fremover.
TEKST Og FOTO: LOTTELISE FOLgE

Det mangler ikke på verdimetaforer
når helseminister Bent Høie skal forklare
hva han mener om avtalespesialistene. På
Legeforeningens ledermøte i januar beskrev
han avtalespesialistene som den skjulte skatten i
helsevesenet og har senere utvidet beskrivelsen til
en uslepen diamant. – Jeg har hatt en engasjement
for avtalespesialistene i mange år og har et
genuint ønske om å videreutvikle ordningen, sier
en engasjert helseminister, men han er klar på at
det må endringer til og at det kan bli smertefullt.
Likevel håper han på å få med seg partene på
prosessen. – Vårt utgangspunkt er at dette er en
skjult skatt – en uslepen diamant om du vil – som
ligger der og som er effektiv og nær pasienten.
Men vi må stille spørsmål ved hvorfor den ikke
har vært tatt mer i bruk, sier Høie.
IKKE BARE pOLITIKK
Han vil ikke være med på at det bare har
vært politikerne som har hindret utviklingen
av ordningen. Han mener det må være noen
utfordringer med selve ordningen som gjør at den
8
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har blitt stående på stedet hvil. – Dette kan være
et system som har vært bra for dem som har vært
innenfor, men har hindret mange i å komme inn i
veldig mange år, under skiftende politisk flertall,
sier helseministeren. Han understreker at det er
viktig for ham at avtalespesialistene forstår at den
politiske ledelsen er svært positiv til ordningen.

– Høsten vil gå med til å diskutere og
forhåpentligvis bli enige om en del endringer
som man etter jul vil starte med å implementere.

INGEN SKjULT AGENDA
Han har allerede satt i gang en prosess for å få
fortgang i arbeidet med å få avtalespesialistenes
med som en mer sentral del av helsevesenet. I
midten av februar hadde han, sammen med sin
seniorrådgiver Øystein Sand, som er ansvarlig
for den videre fremdriften, det første møtet med
Legeforeningens Hege Gjessing og Kjersti Befring,
PSL-leder Sverre Dølvik, i tillegg til representanter
for Psykologforeningen og RHFene.

INGEN ”KjæRE MOR”
–Representantene fra Legeforeningen – de er
kjent for å være tøffe forhandlere - hvordan tror
du det kommer til å gå?
– Jeg tror det går bra, mest fordi partene har
felles interesse av å få ordningen så god at den
får en vekst fremover.

ET ÅRS ARBEID
Første fasen frem til sommeren handler om
å diskutere, kartlegge, snu alle stener og se på
fordeler og ulemper ved ordningen.

— Hvilke typer endringer snakker vi om ?
– Det kan bety endringer i finansieringsordninger, avtaleverk og forskrifter, sier Høie.

– Hvor må avtalespesialistene fire?
– Avtalespesialistene må være åpne med hva
de holder på med og de må bli mer fleksible, sier
Høie.
Han minner om at fleksibilitet er viktig fordi
spesialisthelsetjenesten er i kontinuerlig endring,
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”

– En uslepen diamant om du vil – som ligger
der og som er effektiv og nær pasienten, men
hvorfor har den ikke vært tatt mer i bruk?

Høie vil ikke svare på om det kan komme
forslag om hjemler av kortere varighet- det er
for tidlig i prosessen, mener han.

fra sykehusene om at pasientene tas vekk fra

KONKRETE TILTAK pÅ GANG
– Vi har gitt Helsedirektoratet i oppgave å
utrede avtalespesialistenes mulighet for tildele
pasientrettigheter. Det kommer prøveforskrift
om utdanning av LIS-kandidater i avtalepraksis
– pilotprosjekter er på gang – og vi må også se
på om vi skal foreta noen justeringer av takster
i diskusjonene til våren. Om vi kan gjøre noe
positivt der, legger han til.

– Hva skjer med hjemler i perioden frem til

Skal vi løse opp denne knuten, må vi være
villige til å diskutere den.
– Jeg har tro på at forhandlingene vil gå bra- mest fordi partene
har felles interesse av å få ordningen så god at den får en vekst
fremover, sier helseminister Bent Høie.

og understreker at målet med ordningen er at
avtalespesialistene skal bli mer tilgjengelige for
pasientene.
SLUTT pÅ LIVSTIDShjEMLER?
Han trekker blant annet frem at avtalespesialistene har en personlig og livsvarig
avtale – og han har ingen eksempler på at
andre yrkesgrupper har lignende avtaler. Høie
tror at dette kan være en av grunnene til at
helseforetakene har vært tilbakeholdende med å
opprette nye hjemler.
– Avtalespesialistene må vel kunne regne med
en viss forutsigbarhet?
– Vi har som mål å løse en større del av
helseutfordringene med denne gruppen, men
skal vi lykkes med det, må vi være villig til å
diskutere endringer, svarer Høie.

”

SKEpSIS OG FORDOMMER
– Hva tror du er årsaken til skepsisen til
avtalespesialistene fra mange foretak?
– Det er jo litt rart at en avtalespesialist
som har hatt store deler av spesialistlivet sitt
på sykehus, blir så uglesett av kolleger når de
går over til avtalespesialistene. Høie tror det er
et problem at man har for lite informasjon og
data om aktiviteten og at de i for liten grad er
koblet opp mot kvalitetssystemene som man
har ellers i spesialisthelsetjenesten. – Når jeg
hevder at dette er en effektiv ordning får jeg
med en gang motstand i sosiale medier. Det
er lett å hevde ut ifra de overordnede tallene
at dette er en god ordning, men det stilles
spørsmål om man kan sammenligne aktiviteten
på poliklinikken og i avtalepraksis. Vi mangler
sammenligningsgrunnlag, sier Høie.

poliklinikkene og at man dermed ikke har
grunnlag for å undervise LIS-kandidater.

ordningen med avtalespesialistene er ferdig?

– Jeg kommer ikke til å komme med noe

konkret krav om å øke antall hjemler før vi har
fått på plass den nye ordningen, sier Høie.

– Hvem skal bestemme over/administrere

avtalespesialistene når RHFene blir fjernet?

– Det spørsmålet er ikke en del av denne

prosessen, sier Høie. Først skal vi jobbe med

Nasjonal helse og sykehusplan. Den skal vedtas
i Stortinget og – understreker han: den skal virke
før det foretas ytterligere endringer. – En ting av
gangen, smiler helseministeren.

SyKEhUSENE MISTER ET ARGUMENT
–Tror du at LIS-ordningen kan bedre
samarbeide og forståelsen mellom avtalespesialister og sykehus?
– Ja, svarer Høie. Der folk treffes og samarbeider om noe gjør ofte at man løser andre
problemer. I tillegg vil det ta vekk argumentet

Det kan bety endringer i finansieringsordninger,
avtaleverk og forskrifter, sier Bent høie

– Seniorrådgiver i HOD Øystein Sand er utdannet sosialøkonom og
leder arbeidsgruppen som et drøyt år fra nå skal levere en plan som
er til å leve med for alle parter.
LEGEKUNSTEN
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Vil innføre ISF for avtalespesialister

– Finansieringsordningen
er den største utfordringen
TEKST Og FOTO: LOTTELISE FOLgE

På

møtet

mellom

Psykologforeningen,
helseforetakene

første

HOD,
uke

Legeforeningen,
i

SHDIR
mars,

og

fikk

avtalespesialistene overlevert en rekke krav om

endringer som må være på plass før det blir aktuelt
med flere hjemler, nye takster og prosedyrer.
Et av kravene var ny finansieringsordning, et

forslag som har vært oppe tidligere (2009),

sier PSL-leder Sverre Dølvik. Da ble det lagt

frem forslag om å innføre en ISF-ordning for

Det er Anne Kjersti Befring, Frode Solberg,
Pål Alm-Kruse, Hanne Riise-Hanssen, Siri
Næsheim, Sverre Dølvik og tidligere PSL-leder
Ove Andreas Mortensen som representerer
Legeforeningen

i

forhandlingene

departementet.
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med

avtalespesialistene på lik linje med ordningene
på sykehus.
Ikke dIrekte
Sverre Dølvik mener at ISF (innsatsstyrt
finansiering) ikke kan overføres direkte til
avtalespesialistene, men går i bresjen for en
blandingsmodell der man tar det beste fra
begge systemene. For mange vil deler av
inntektsgrunnlaget som ligger i normaltariffen
bli borte hvis man overfører direkte til et ISFsystem ifølge Dølvik. Mange spesialiteter har
småprosedyrer som i dag kommer innunder
normaltariffen. Dette er prosedyrer som det ikke
er takster for i ISF systemet.
M OG K-TAKSTER
– Det mest produktive ville være å innføre
flere K-takster for kirurgiske inngrep, i tillegg til
å innføre M-takster for en del prosedyrer som det
ikke er dekning for i normaltariffen, men som er
områder med lange køer, mener PSL-lederen.

”

For mange vil deler
av inntektsgrunnlaget
som ligger i
normaltariffen bli
borte hvis man
overfører direkte
til et ISF-system

– Er du med de nye signalene bekymret for
nedgang i inntekt for avtalespesialistene?
– Nei, det er jeg ikke bekymret for. Vi har det
bra, men for noen grupper kan det falle uheldig
ut.
EN DyRERE ORDNING- GOD KONTROLL
Det blir flere avtalespesialister – og derfor
blir ordningen dyrere- det handler ikke først

NYHETER/AK TUELT

”

hvis vi får flere
avtalespesialister må
man bestemme/velge
ut hvem som skal få
lov til å gjøre hva

og fremst om en berikelse av hver enkelt
avtalespesialist, understreker Dølvik.
– Hvis vi får flere avtalespesialister må man
bestemme/velge ut hvem som skal få lov til å
gjøre hva, sier han. Vi må ha oversikt over dem
som skal gjøre prosedyrer som kommer under
k-takst ordningen; at de har de kvalifikasjonene
som skal til og at det kan innføres et tak slik det
har vært på katarakt.
– Hvilke kontrollfunksjoner bør man ha?
– Man må kunne dokumentere erfaring og
kompetanse slik at eksempelvis ingen med en
20 år gammel spesialistgodkjenning som ikke
har tatt i en kniv på mange år – plutselig skal

innrede en operasjonssal fordi det er penger å
tjene på en ny prosedyre, sier Dølvik.
INGEN TING SOM hETER LIVSVARIG
Spørsmålet om hjemler skal bli tidsbegrenset
byr på store utfordringer, mener Sverre Dølvik
som ikke er særlig glad i livsvarigbegrepet for
hjemler. – En hjemmel går ut når du er 70. De
fleste lever til de er over 80. For å få en hjemmel
må man være spesialist og i tillegg ha mange års
erfaring fra sykehus. Det er helt vanlig at man er
i 50-årene når man tildelt hjemmel, sier Dølvik
og da er tidshorisonten på 15 til 20 år.
EN VISS FORUTSIGBARhET
Han fremholder at det bør være forutsigbarhet
i avtaleforholdet så lenge avtalespesialistene
investerer store summer i etablering og utstyr.
At det rett og slett blir regningssvarende på sikt

– Hvis man ikke er sikker på det, vil de fleste
bli på sykehus med en noe lavere lønn per år,
men med en betydelig bedre pensjonsordning,
spår Dølvik. Kunne man tenke seg en ordning
der staten betalte for utstyret og man flekset
mer? Nei, jeg tror ikke det, da begynner det å
ligne mer og mer på et ansettelsesforhold og det
tror jeg ikke denne regjeringen er interessert i,
sier Dølvik. Han ønsker også en forutsigbarhet
for sine kolleger som innebærer at man ikke
trenger å være engstelig for jobben sin ved et
regjeringsskifte.

”

Sverre Dølvik går i bresjen for en blandingsmodell
der man tar det beste fra begge systemene

Det blir et år med mange utfordringer for Sverre Dølvik som leder for avtalespesialistene.
LEGEKUNSTEN
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– Voldtektsofre må ut
av offerrollen
- Offerrollen er blitt en hellig rolle man ikke skal røre. For mange blir dette noe
evigvarende de aldri kommer ut av, med god hjelp av samfunnet, mener psykiater.

TEKST Og FOTO: LOTTELISE FOLgE

Den erfarne psykiateren Synnøve Bratlie har
selv hatt mange voldtektsofre som pasienter, og
mener hun ser en ny trend i hvordan samfunnet
og behandlingsapparatet møter mennesker som
har vært utsatt for voldtekt. Hun hevder at
holdninger og forventninger til voldtektsofre
ofte består av én rolle, nemlig offerrollen.
MÅ UT AV ROLLEN
Bratlie referer til et eksempel der en ung
kvinne anmeldte en ”nesten-voldtekt”. Kvinnen
fortalte at hun hadde vært på en fest, ble svært
påvirket av alkohol og hatt nær fysisk kontakt
med en mann på festen (”klint” på godt norsk).
Han ville mer, det ville ikke hun og de sovnet i
samme seng. Etter en stund våknet hun av at han
var inni i henne. Hun kom seg vekk før samleie
ble fullbyrdet.
– Jeg mener at voldtekter må deles opp i flere kategorier, sier
psykiater Synnøve Bratlie
12
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Neste dag oppsøkte hun voldtektsmottaket
der hun ble møtt med stor forståelse og råd om

”

Vi kan påføre
våre pasienter en
forventning om at
de skal være i en
offerposisjon for
lenge etter traumer

å ta tiden til hjelp. Hun gikk der et halvt år til
samtaler og deretter ble hun sendt videre til
psykiater - dypt deprimert. I løpet av denne tiden
hadde hun sluttet å ta opp fag for å komme inn
på studier, sluttet å trene, og vennene sluttet å
oppsøke henne. Tilslutt orket hun knapt å slepe
seg på jobben.
DEN hELLIGE OFFERROLLEN
Denne historien gjorde inntrykk på Bratlie
som sier hun har hørt mange tilsvarende

NYHETER/AK TUELT

historier fra sine pasienter. – Min erfaring er at
offerrollen etter en voldtekt nærmest er hellig,
sier psykiateren. Kvinner jeg har hatt på kontoret
kan oppleve rolletildelingen veldig tydelig og
begrensende.

”

Det er veldig stor
forskjell på en
overfallsvoldtekt og
på noe som skjer med
en mann du kjenner
der man i forveien
har drukket og hatt
mye kroppskontakt

— Jeg fikk dårlig samvittighet for å ha det
gøy, sa en, jeg ville ut, bort, gå på skole, men
alle syntes bare synd på meg og sa ta den tiden
du trenger – ikke forhast deg. En forklarte det
som at livet gikk videre og hun ikke fikk være
med selv om hun ville. Det var bare en rolle som
ble tildelt- selvmedlidenhetsrollen, forklarte en
annen.
ET NyTT OVERGREp
– Jeg har tenkt mye på at vi kan påføre våre
pasienter en forventning om at de skal være i
en offerposisjon for lenge etter traumer. Det er
selvfølgelig flott og riktig å være empatisk og
støtte voldtektsofferet i en periode, men det kan
være like galt å la være å peke på retningen tilbake
til det vanlige livet når det trengs, sier Bratlie.

Det er selvfølgelig flott og riktig å være empatisk og støtte voldtektsofferet i en periode, men det kan være like galt å la være å peke på
retningen tilbake til det vanlige livet når det trengs. (illustrasjon Wenche Sabel)

Vi må være følsomme for når de trenger et
push videre. Noen ganger kan det nesten få
karakter av et nytt overgrep måten samfunnet
i noen sammenhenger presser kvinner inn i
offerrollen etter en voldtekt.

overfallsvoldtekt og på noe som skjer med en
mann du kjenner der man i forveien har drukket
og hatt mye kroppskontakt – klint rett og slett,
sier Bratlie.

det mange av jentene som får høre- men som

– Jeg mener vi er nødt til å se nyansene OG de
store forskjellene, sier psykiateren som vet hun
er politisk ukorrekt ved å argumentere på denne
måten.

psykologisk. Slike holdninger og uttalelser har

Selvfølgelig er de ofre – men ikke for resten
av livet, understreker Bratlie.
pOLITISK KORREKTE
En voldtekt er noe av det mest krenkende en
kvinne kan bli utsatt for, er du ikke redd for å bli
beskyldt for å bagatellisere voldtekt?
– Jeg mener at voldtekter må deles opp i flere
kategorier. Det er veldig stor forskjell på en

TATT NOE DE IKKE FÅR IGjEN
– Dette er noe som understrekes ved en
voldtekt- at det er noe i deg som er blitt tatt fra
deg og ødelagt- noe du aldri får igjen. Dette er

mange ikke føler. Hva betyr det? – Dette er jo
ikke sant, svarer psykiateren. Mennesker har
en enorm reparasjonskapasitet, både fysisk og
dessverre gjort mange depressive og fastlåste.
– Terapeuter må være forsiktige og ikke dytte
offeret lenger ned i ”offergropa”, hevder hun og
legger til at det også gjelder familie, kolleger,
venner og ikke minst mediene.
Legekunsten NR
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OFFERET MÅ SELV BESTEMME ROLLEN
Det er en balanse mellom ikke å bagatellisere overgrepet, men samtidig ikke dyrke det, sier professor
i indremedisin og psykiater Ingvard Wilhelmsen.

han har skrevet flere bøker om håndtering av kriser som Sjef i eget
liv (2004) og Det er ikke mer synd på deg enn andre (2011), om
kognitiv terapi. han understreker at han ikke har direkte erfaring
med voldtektsofre, men har hatt mange pasienter som har vært
gjennom store traumer, også vold.
Det som er helt sikkert er at alle som har vært utsatt for traumer
må bestemme selv hvor stor impact hendelsen skal ha i livene
deres, mener professoren, og sier det er måter å takle det på som
forlenger vanskelighetene og andre som gjør det levelig.
Det du kan ta ansvaret for er hvordan du forholder deg til det som
faktisk har skjedd. Noen blander sammen dette med at man da
også tar ansvar for selve handlingen, men det gjør man ikke,
understreker han.

taP aV VerdIGHet?

– Mange sier at de føler at de er frarøvet noe etter en voldtekt, noe
de aldri får igjen. hva er dette noe? Er det verdigheten?
– Det kan ikke være verdigheten din, fordi den bestemmer du over
selv, sier psykiateren. Det er ikke noe som kan tas fra deg. Man
har opplevd et traume og det må man finne en måte å forholde seg
til. Det er sjelden smart å la andre mennesker styre våre tanker og
følelser eller bestemme hvordan vi skal se på en opplevelse, mener
Wilhelmsen. hvis man blir fortalt at man er frarøvet noe kan det bli
som profetiske uttalelser, hvis du velger å tro på det.
Det er ikke bra hvis samfunnet og behandlingsapparatet møter
personen med en slags konserverende holdning. Man tildeler
offeret en rolle og den rollen forventes det at de blir i.

SIER jA TIL ROLLEN

Ingvard Wilhelmsen har erfaring med mange av dem vi kaller
løvetannbarna. Barn med en meget dårlig start på livet, men som
det mot alle odds likevel går bra med.
– Ingen kan gjøre deg til et offer. Det er du som eventuelt aksepterer
den rollen. husk at det lettere å endre egne enn andres holdninger,
understreker Wilhelmsen med et smil.

LOKK- EN GOD METODE

Folk er forskjellige og de som har en tendens til å legge lokk på ting –
de må få lov til det, mener psykiateren. – Å legge lokk på ting kan
være en meget god mestringsmetode. Noen blir fort ferdige og går
videre – det mener jeg kan være veldig lurt, sier han. Sorggrupper
kan i visse tilfeller være en måte forlenge sorgen på.

”

Ingen kan gjøre deg til et
offer. Det er du som eventuelt
aksepterer den rollen
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– Verdigheten din er ikke noe som kan tas fra deg- den bestemmer du over selv, sier psykiater
Ingvard Wilhelmsen.

– Men må ikke sorg bearbeides? jo, selvsagt, men mange tar det fort
inn at en nær er død og at han eller hun ikke hadde villet at man
skulle vikle seg inn i en langvarig sorg og ikke fungere. Selvfølgelig
går man videre med en sorg - men ikke slik at man settes ut av spill.
Vi må samtidig akseptere at folk er forskjellige, og noen trenger
lengre tid enn andre på å bearbeide ting.
De som har hatt tunge opplevelser før, kan være mer sårbare, men
vonde opplevelser skal ikke dyrkes eller overdrives, avslutter
professoren.
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Om forholdet mellom fastlege og avtalespesialist

– DET ER DEN pERSONLIGE
RELASjONEN SOM TELLER
– Der folk har jobbet sammen lenge og blitt kjent med hverandre fungerer
samarbeidet best, sier lederen i Allmennlegeforeningen, Kari Sollien. hun ønsker
seg flere avtalespesialister.
TEKST Og FOTO: LOTTELISE FOLgE

Erfaringene
med
samarbeid
mellom
allmennleger og avtalespesialister er nok blandet
sett fra allmennlegenes ståsted, sier Kari Sollien.
Hun har 15 års erfaring som allmennlege og ble
valgt til nye leder av Allmennlegeforeningen
våren 2013.
Selv har hun god erfaring med avtalespesialistene, noe hun håper er gjensidig, sier
hun smilende. Hun tror det er vanskeligst å få
til gode samarbeidsrutiner i de store byene, der
forholdene er større og med mer gjennomtrekk.
Men som et av de mange berømte ”unntakene”
trekker hun frem en kollega i Stavanger som
beskriver et utmerket samarbeid med ”sine”
avtalespesialister.
MyTER OM SAMARBEID
– Er det noen spesialiteter det er vanskeligere
å samarbeide med enn andre?
Myten sier vel det, svarer Sollien og tenker
seg om. — Det er klart at de ulike spesialitetene
har ulikt språk, kultur og tone. Kirurgene kan

være tøffe, fleiper hun og når jeg spør henne
om psykiaterne er sære, sier hun at det dreier
seg mer om at de kan være vanskelige å få tak
i. De har som regel ikke kontorpersonale og
sitter opptatt i samtaler hele dagen, sier Sollien,
men når vi først har blitt kjent og fått til et
samarbeid, går det veldig greit. Hun ønsker seg
flere avtalespesialister og hun vil ha dem spredt
utover landet. Mange steder er tilbudet altfor
dårlig, mener hun.
IKKE IDIOTER – MEN FAGIDIOTER
Fastlegen skal være generalisten og kunne
skille snørr og barter, sier Sollien nøkternt.
Allmennlegen vil aldri kunne tilfredsstille alle
spesialistgruppers ønsker. De mener alle vi burde
kunne mer om akkurat deres spesialområde, sier
fastlegen som mener at de er ganske gode på å
skille det som haster og når noe kan vente – vi
har sorteringskompetanse, det er viktig - husk på
at 90% av pasientene på fastlegekontoret, bare
er innom oss, understreker hun.

”

Det er klart at de ulike
spesialitetene har ulikt
språk, kultur og tone

Det er ingen hemmelighet at fastlegene også
har faglige preferanser. Noen er mer interessert
i gynekologi, lunge eller hud, andre liker
småkirurgi.
Medisinen er i en rivende utvikling – drevet
frem av fagfolk, sier Sollien. Hennes inntrykk er
at kollegene hennes er gode til å tilpasse seg og
ta i bruk ny kunnskap. Hun kaller dem fagidioter
i positiv forstand.
PSa
Legekunsten har litt ekstra fokus på urologi i
sin neste utgave.
– Som fastlege hva er ditt forhold til PSA?
– Det er nok litt ambivalent, ler Sollien.
Legekunsten NR
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”

Mange mener at en
del menn ender opp
med impotens og
inkontinens etter en
unødvendig operasjon

– Hvorfor?
– Vi får forskjellige råd– men de fleste av oss
bruker NEL (Norsk Elektronisk Legehåndbok)
og forholder oss til nivåene som står der. For

meg er det ganske greit å tenke at når du har
tatt den første PSA-prøven gir NEL veiledning
på hvordan du skal forholde deg videre. Den
vanskeligste vurderingen er jo hvorvidt den
første PSA´ en skal tas eller ikke, mener Sollien.
Mange mener at en del menn ender opp med
impotens og inkontinens etter en unødvendig
operasjon.
Veldig få tar skade av å få målt sin PSA –
det er jo ikke verre enn å måle kolesterol, sier
Kari Sollien, men det er kaskaden av hendelser

etterpå som gjør dette komplisert og som kan
være potensielt skadelig.

FASTLEGER:
I 2012 besøkte nordmenn et fastlegekontor
4.2 ganger. Det samme året var vi 2.9 ganger
inne hos legen. I alt var det 29 millioner
kontakter mellom lege og pasient dette året.
Hvert år går 74 % av oss til legen.
Kilde SSB

hENVISNINGENE – ET øMT pUNKT
Mangelfulle og dårlige henvisninger: et eneste ord på henvisningen: Hud? – eller en hel journal der
spesialisten må lete seg frem til problemet.
Det kan være manglende eller mangelfulle medisinlister eller
å ha oversett at pasienten har ødemer, maligne melanomer
(pasienten blir ikke bedt om å kle av seg selv om de kommer
med et hudproblem) eller fastlegen sender enkle hodepiner til
spesialist – dette er noen av hjertesukkene fra avtalespesialistene
når de får spørsmål om hvordan de synes fastlegene fungerer i et
samarbeidsperspektiv.

RÅTNE EpLER?

– Som i alle livets sammenhenger er utsagnene over selvsagt bare
én liten flik av sannheten, men kommentarene i Legekunsten har
vært hårdnakkede og tilbakevendende – så kanskje noen har noe
å lære?
– Da jeg var praksiskonsulent på Sykehuset Innlandet, gikk jeg
systematisk gjennom henvisninger fra fastleger for å se om det
var noen ”råtne epler”– om det var noen fastleger som stadig
gikk igjen med dårlige henvisninger, forteller Kari Sollien. En
fremgangsmåte Sollien mente var fruktbar fordi da kunne de ta
direkte kontakt med den (de) aktuelle fastlegen (e). — Men hun fant
ingen gjengangere, syndene var spredt over de alle fleste, ler hun
og minner om at det er mange grunner til at det kan gå litt fort på
fastlegekontoret.

trYkket Øker

En konstant og høy aktivitet på kontoret kombinert med tydelige
krav til tilgjengelighet både fra pasienter og andre yrkesgrupper
sammen med stadig flere krav til møtevirksomhet og andre
kommunale oppgaver, gjør hverdagen meget travel, mener
Sollien. I tillegg til mye annet dukker det opp i snitt flere
spørreundersøkelser i uken, forteller hun – ikke å undres over at
det ofte blir lav svarprosent, legger hun til.

FASTLEGENE KOM ALDRI

Tidligere helseminister Bjarne håkon hanssen mente det var behov
for 2200 flere fastleger for å få dreis på samhandlingsreformen.
Det har kommet snaut 150 de siste årene. Det er en vekst som
akkurat holder tritt med befolkningsveksten. Sollien ønsker seg

16

1 2014
2014 Legekunsten
LEGEKUNSTEN
NR 1

500 fastleger i året- halvparten av dem for å kompensere for dem
som går av med pensjon og oppfordrer politikerne til å få inn
flere fastleger for å få senket tempoet. hennes klare inntrykk er at
kollegene ønsker mer tid per pasient.

VIKTIG pROSjEKT pÅ GANG
Det pågår et prosjekt med revidering av prioriteringsveiledere, et
henvisningsverktøy som hvis du eksempelvis velger en urologisk
diagnose, vil få opp relevante spørsmål til den aktuelle diagnosen
i den elektroniske
henvisningsmalen.
Dette er et konkret
arbeid som uten
tvil vil forbedre
henvisningskvaliteten,
mener Sollien.
hva er viktigst for å
få til et enda bedre
samarbeid? Dialog,
svarer Sollien kontant.
Uansett om det er
med sykehus eller
avtalespesialister og
her kommer IKT inn i
bildet.
At vi skal skrive brev til
og fra er en skandale,
mener hun. E-resept og
kjernejournal er bra –
men det går for sakte, – At vi skal skrive brev til og fra er en skandale. E-resept og
kjernejournal er bra – men det går for sakte, sier Kari Sollien.
avslutter hun.

NYHETER/AK TUELT

Sju om fastleger

Ofte reagerer ikke fastlegen på forhøyede
PSA- verdier hos pasienten og det kan rett og
slett ha sammenheng med at det gis så ulike
signaler på hvordan fastlegen skal reagere
på prøvene, sier urolog Sissel Overn.

– Det er noe galt med legemiddel-opplysningene hos 70% av pasientene som kommer til
meg. Av disse må 20-30% tilbake til fastlegen med en bønn om å utstyre pasienten
med en medikamentliste. Dette er slett ikke
bare fastlegen sin skyld. Andre spesialister
kan ha skrevet ut medisiner fastlegen ikke
er informert om, sier avtalespesialist og
medisinsk fagdirektør i Legemiddelverket
Steinar Madsen.

Mads-Ola Kalgraff
Fastleger elsker «copy paste», mener urolog
Mads-Ola Kalgraff, litt humoristisk. Da går
det raskt å få av gårde henvisningen, men
som oftest er den lite gjennomtenkt og
dårlig strukturert. Medisinlisten tar ofte opp
cirka 90% av en henvisning, men er ikke
sjelden dårlig oppdatert. I et tilfelle hadde
en pasient 22 legemidler på henvisningen
men brukte bare 5 av dem (les Glimt fra
praksis s. 38).

– Vi prioriterer cirka halvparten av
kreftpasientene ut ifra opplysningene i
henvisningsskrivet. Den andre halvparten
befinner seg blant dem som venter
uprioritert. Han sier det kan være vanskelig
å prioritere ikke bare på bakgrunn av
henvisning, men også fordi symptomene hos
pasientene kan være svake til tross for at det
er sykdom på gang.
– Man kan jo heller ikke forvente at henvisende lege skal stille diagnose, da hadde
de jo ikke hatt bruk for oss, sier spesialist i
gastroenterologi Peter Coll.

Om Clusterordningen i Oslo (se s. 23) der
man forsøker å bedre samarbeidet mellom
fastlege og psykiatere og psykologer:
– Jeg er fornøyd med at jeg har fått noen
flere fastleger som jeg har opprettet kontakt
med, og som jeg får gode og relevante
henvisninger fra. Jeg er minst fornøyd med
at jeg så å si aldri får henvisninger om vurderinger, og at det ikke er blitt opprettet en
nettbasert ordning i clusteret, hvor vi lettere
kunne nådd hverandre med informasjon,
sier psykiater Marit Sæbø.

Jeg har opplevd flere ganger at pasienten
er henvist med spørsmål om hudproblemer
fordi de har en liten flekk i pannen, så har
jeg bedt om å få se på ryggen deres og
oppdaget et malignt melanom, det er ikke
en ønskelig situasjon, sier hudspesialist
Jürgen Funk.

– Når det gjelder behandling med
blodtrykksmedisiner er det i utgangspunktet
en allmennlegeoppgave og i realiteten har
allmennlegene langt større erfaring og
kunnskap i forbindelse med bivirkninger
av disse medisinene enn vi nevrologer som
aldri behandler blodtrykk. Epilepsimedisinene har jeg nok litt mer forståelse for
en viss usikkerhet i forhold til hvordan man
skal håndtere.
– Og hvis vi hadde fått opp interessen for,
og kunnskapen om hodepine hos allmennlegene, hadde mye vært gjort for denne
gruppen pasienter, sier nevrolog og dr.med.
Aud Nome Dueland

UTTALELSENE I DENNE ENqUêTEN ER BASERT pÅ INTERVjUER pUBLISERT I LEGEKUNSTEN I 2013 OG -14
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hVER 10. MANN OVER 40 ÅR
hAR SyMpTOMER pÅ
hypOGONADISME
– jag brinner som f… før det här. Det er fantastisk å se mennene som har fått
hjelp med testosteronbehandling, sier urolog Mats Ola Kalgraff.
TEKST Og FOTO: LOTTELISE FOLgE

Den

stort

svenske

engasjement

urologen
om

forteller

sine

med

mannlige

middelaldrende pasienter som kommer tilbake
til Spesialistsenteret på Moelv og forteller at
de skal ”hilse fra kona”. – Hver tiende mann
over 40 år har symptomer på hypogonadisme,

forteller urologen. Hvorfor det er slik vet man

FAKTABOKS
Mats Ola Kalgraff
Spesialist i urologi
Utdannet lege og spesialist ved univ.
i Umeå, Sverige
Jobber på Moelv spesialistsenter
Antall henvisninger i 2013, 2455
Antall nyhenvisninger 946
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”

– Fremdeles er det
mange som ler når
man snakker om menn
og klimakteriet.

ikke nok om. Når en mann i 50-årene ikke har
ereksjon om morgenen, skal man ikke bare
tenke på seksualfunksjonen. For dette kan
være tegn på mange andre lidelser, konstaterer
spesialisten.
MENN KAN OGSÅ hA
OVERGANGSALDER
– Fremdeles er det mange som ler når man
snakker om menn og klimakteriet, sier han og
mener at man til nå har nektet å se at visse menn
lider under dette. Når det gjelder menn med
lavt testosteron ser man gjerne etter en mann

med stort magemål og lite muskler. Kalgraff
mener at dette er altfor snevert. Det man må se
etter er forandring over tid; som mindre styrke,
mindre energi og vektøkning, de lett overvektige
mennene som gjerne vil trene, men som ikke har
”guts” til å få på seg skoene. Kalgraff sier det
utrolig givende å finne frem til de pasientene
som er hypogonade. De mennene han har
erfaring med over tid, går ned i vekt, blir mer
fysisk aktive, får både bedre humør og forhold
til partneren.
MISTER STyRKE
Et signal kan være når menn plutselig ikke
klarer ting de nylig mestret. Eller menn som
sykler flere hundre mil i året likevel går opp i
vekt. Denne gruppen menn kan også ha hetetokter
om natten og plages med konsentrasjonsvansker
og helt miste lysten på partneren. Dette kan
oppstå helt ned i 25-årsalder, hevder urologen.
De fleste stirrer seg blinde på kåthet og

NYHETER/AK TUELT

bare 30-40 som handler om hormonforandringer
altså om seksuell funksjonsforandring før og
etter operasjon.
Når du tar bort prostata tar du vekk
95 % av konversjonen av testosteron til
dihydrotestosteron. Det betyr at mannen ikke
lenger har like god tilgang til dihydrotestosteron
etter operasjonen, forteller urologen.
MAN TøR IKKE
Og da blir jo spørsmålet: er det
kreftfremkallende å gi dihydrotestosteron? Spør
Kalgraff og svarer selv: Det vet vi ikke. Ingen
har gjort studier på dette. Men man har gjort
studier der man har gitt testosteron og de viser
ikke tilbakefall av prostatakreft

– I felleskatalogen står det at Testogel kan være kreftfremkallende, det er nok til at ingen fastleger ville tørre å skrive det ut, sier Kalgraff.
Det synes han er synd.

seksualitet, ereksjon og ”morronbrød”, men
har du mangel på testosteron over lang tid,
kan du utvikle diabetes, hjerte-karsykdom og
kognitive forandringer som dårlig hukommelse
og konsentrasjonsproblemer, forteller han.
MENN MED pROSTATAKREFT BLIR
hypOGONADE
Hypogonadisme
er
en
effekt
av
hormonbehandlingen og noe man forventer,
sier Kalgraff. Når menn behandles med
hormoner ved denne kreftformen, så har
bivirkningsprofilen mye til felles med den
hypogonade profilen. – Det er selvsagt mest
uttalt hos dem som er totalkastrert, sier han, men
understreker at det er samme bivirkningsprofil
og samme langtidsskader.
RISIKO FOR KREFT I pROSTATA
Det har alltid vært rettet oppmerksomhet
mot risikoen for prostatakreft ved behandling
med testosteron, men nå er det kanskje det
motsatte man ser. Mange av de mennene som får
prostatakreft er hypogonade, når hypogonade

menn får substitusjon med testosteron, går de ut
av risikogruppen.
Man ser også indirekte i studier at når menn
med diabetes får testosteron, blir de bedre av sin
diabetessykdom, ifølge Mats Ola Kalgraff. – I
tillegg påvirker det lipidprofilen slik at man på
sikt kan fjerne lipidsenkende medikamenter, og
det er verdt å huske på at disse medisinene kan
være svært hemmende på ereksjonen.
MENN OVER
60- DIhyDROTESTOSTERON
– Hvordan behandler du menn over 60 som
kommer til deg og vil ha testosteronbehandling?
Det kan være en annen problemstilling, sier
Kalgraff. De kan mangle dihydrotestosteron, et
meget potent androgen for potens og libido som
ikke tilbys norske pasienter. – Det er interessant
å merke seg, sier urologen at når man opererer
menn med robotkirurgi for prostatakreft eller
åpen kirurgi, får de potensproblemer. Det
finnes om lag 7000 artikler som handler om
nervekonserverende kirurgi, men det finnes

I felleskatalogen står det at Testogel kan
være kreftfremkallende, det er nok til at ingen
fastleger ville tørre å skrive det ut, sier Kalgraff.
Noe han beklager. Det kan også være et
tankekors at ved testosteronmangel dobler man
risikoen for hjertekarsykdommer, i tillegg til at
man tredobler sjansen for å få andre typer kreft
om man har mangel på testosteron.
LyTT TIL MANNEN
Det kan være en utfordring for fastlegene å
finne disse pasientene hvis man ikke vet hvordan
de ser ut, sier Kalgraff. Den hypogonade mannen
har ikke et ”ansikt”, men han forteller om en
forverring over tid.
– Menn blir ikke hypogonade med alderen.
Menn med erektil dysfunksjon (ED) har
ofte en bakomliggende årsak: et legemiddel,
arteriosklerose, diabetes – og ofte mangel på
testosteron.
Lytt til pasienten, se på ham, ta på ham og
avfei ikke seksuell dysfunksjon som noe som
hører alderen til, avslutter en engasjert urolog.

”

Menn kan også ha
hetetokter om natten
og plages med
konsentrasjonsvansker
og helt miste lysten
på partneren
Legekunsten NR
NR 11 2014
2014
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Overvekt og fedme hos
barn og unge i Norge
– et folkehelseproblem
Mange overvektige og fete ungdommer har rammer hjemme som er til direkte
hinder for at de skal klare å endre levevaner. Siden 2010 har SiV operert 17
ungdommer mellom 16 og 18 for sykelig overvekt. Et behandlingstilbud for noen
få, sier seksjonsoverlege Samira Lekhal.

TEKST Og FOTO: LOTTELISE FOLgE

SAMIRA LEKhAL
Seksjonsoverlege

ved

Senter

for

sykelig

overvekt i Helse Sør-Øst, Seksjon for barn og
unge, Sykehuset i Vestfold.
Spesialist i indremedisin.
Ph.D.

fra

2009

om

hyperlipedimi

som

risikofaktor ved hjertesykdom.
Etablerte og ledet overvektsklinikken på UNN
i 2011.
Har også et mellomfag i psykologi.
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I dag er 20 % av norske barn overvektige og
2 % har et fedmeproblem, viser Barnevektstudien
gjennomført av Folkehelsa. – Dette er svære tall,
sier seksjonsoverlege Samira Lekhal ved Senter
for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst, Seksjon for
barn og unge, Sykehuset i Vestfold. Hun mener at
dette ikke kan vurderes på noen annen måte enn
et alvorlig folkehelseproblem. Det å ha fedme i
barneårene gir en 50 % sannsynlighet for å bli
fet i voksen alder. Med fedme i ungdomsårene
er sjansen 90 %. – Derfor er det viktig å komme
inn tidlig, sier en engasjert seksjonsoverlege.
VEKK hjEMMEFRA
Sammen med barnelege og stipendiat Beate
Benestad og senterleder Jøran Hjelmesæth har

hun gjennomført en 2-årig studie – FamilY –
som involverte 76 familier med overvektige
barn mellom 7 og 12 år (KMI over 30) og der
minst en av foreldrene hadde en KMI på over
30.
Halvparten av familiene ble sendt på
rehabiliteringsinstitusjon i to uker og fikk senere
oppfølging gjennom 4 repetisjonshelger, mens
den andre halvparten gikk på livsstilsskole i
2+2 dager. Begge gruppene har senere blitt
fulgt opp av helsesøster og fastlege. – I begge
behandlingsformene var familieperspektivet
avgjørende, forteller Lekhal. Det ble brukt
teknikker for å lære familier om grensesetting og
fysisk aktivitet. Hva skal til for at kroppen skal
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FAKTABOKS
her er 5 enkle, men viktige råd:
• Lær barna å drikke vann – i isteden for
sukkerholdige drikker
• Lær dem å smake på frukt og grønnsaker
• Lære dem å spise ren mat – kjøtt og fisk
• Lær dem å spise fullkornsprodukter – i pasta,
ris og brød
• Lær dem forskjellen på hverdags – og
festmat

ha det bra? Hva betyr det å være snill mamma og
pappa? Skal barna alltid få den maten de vil ha?
Hva er hverdagsmat og hva er kosemat?
pOSITIVE TENDENSER
Resultatene er ennå ikke publisert, men
tendensen er at deltakerne i gruppen som ble
fjernet fra sitt hjemmemiljø i to uker har hatt en
langsommere vektoppgang enn deltakerne på
livsstilsskole i 2+2 dager i løpet prosjektet (2 år
soppfølging).
I tillegg er det tendenser som viser at
familieleir ga større reduksjon i grad av overvekt
enn deltakerne i den andre gruppen.
EN KRONISK SyKDOM
Overvekt og fedme er en kronisk sykdom sier
overlege Lekhal, – som astma eller en annen
kronisk lidelse, understreker hun.
Derfor er det naivt å tro at man skal tilby
behandling over to år og slippe med det. Vi som
sitter i spesialisthelsetjenesten formidler videre
vår kompetanse og engasjement fordi vi vet at
det er der familien bor og barnet er, at hjelpen
må være, sier Lekhal.
Fedmespesialisten er opptatt av det ikke er et
nederlag å bli fulgt opp av helsesøster og fastlege
for sin kroniske sykdom. – Dette handler om at
man ikke klarer å håndtere utfordringene og

”

halvparten av
familiene ble sendt på
rehabiliteringsinstitusjon
i to uker

– Å regulere markedsføringen av usunn mat og drikke rettet mot barn og unge er det mest kostnadseffektive når vi snakker om forebyggende
tiltak mot overvekt og fedme hos barn og unge. Næringen har forstått at de er nødt til å jobbe på lag og ikke imot oss, sier seksjonsoverlege
Samira Lekhal.
Legekunsten NR
NR 11 2014
2014
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godtar at når man skal jobbe med å opprettholde en livsstil, trenger man
langsiktig oppfølging og støtte.
IKKE STIGMATISERENDE Å VEIE BARN
Teamet jobber også med å endre holdninger hos politikere og
fagpersoner ikke bare hos pasienter. Hvis barna ikke blir veid og
målt, får man ikke kunnskap om omfanget av overvekt og fedme i
Norge. Og den kunnskapen man har innhentet til nå,viser at det ikke
er økende grad av spiseforstyrrelser ved at barn blir målt og veid.
Her handler det mye om at rammene må være respektfulle og trygge,
mener Lekhal. – For en del barn kan det være befriende at noen tar
tak der det er vanskelig å ta tak selv, mener hun. Barn og unge ser
at de har større mage enn de andre barna og de merker at kroppen
fungerer dårligere, men de vet ikke hva de skal gjøre. Dette blir en
åpning der vi tar ansvaret vekk fra barn og foreldre ved å involvere
helsepersonell slik det er ment at vi skal, sier seksjonsoverlegen.
FEDMEREGISTER
– Vi har et register i Vestfold der vi følger barna i hele 10 år. Registeret
inneholder en utvidet kartlegging av psykisk og fysisk helse som gir
fagfolkene en unik innsikt og mulighet til å lære mye om disse barnas
helsetilstand, men også noe om hva som virker best for hvem, forklarer
Samira Lekhal.
DE FÅ UTVALGTE
Foreldrenes manglende evne til å gjennomføre de nødvendige
tiltakene, gjør at vi også må bruke andre støttetiltak som barnevern

”

Overvekt og fedme er en kronisk
sykdom sier overlege Lekhal, – som
astma eller en annen kronisk lidelse

og BUP for at ungdommene skal få hjelp. Lekhal understreker at det er
svært strenge vurderinger både fysisk og psykisk før man bestemmer seg
for å operere ungdommer. Et viktig kriterium er at de skal være utvokst
i skjelettet. – En av ungdommene som ble operert hos oss er nå snart 19
år, han har gått ned 50 kilo, han trener, går på skole – og har kjæreste.
Han har fått muligheten til å leve et ungdomsliv, sier Samira Lekhal og
avslutter:– Når jeg møter disse ungdommene har jeg en god dag på jobben.
Hun får heller ikke fullrost senterleder Jøran Hjelmesæths initiativ og
arbeid for å igangsette denne forskningsstudien og på denne måten hjelpe
disse ungdommene.

Den første
konserveringsfrie
dråpeflasken på blå resept!

• God effekt(1)
• Dråpeflaske uten
konserveringsmiddel
• På blå resept(2)
• Kan brukes sammen
med kontaktlinser

(hypromellose)

nytt legemiddel for tørre øyne
* Med en standarddose på 3 ggr/dag rekker flasken en måned (holdbarhetstid: 4 uker
etter åpning), hvilket motsvarer 90 stykker endosebeholdere.
1) Meissner et al. Clinical Study on the Efficacy and Tolerance of a Hydroxypropylmethyl
Cellulose Preparation for the Treatment of Keratoconjunctivitis sicca. Spektrum Augenheilkunde (1997) 11/1:22-24. 2) www.Felleskatalogen.no.
www.felleskatalogen.no.
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–For en del barn kan det være befriende at noen tar tak der det er vanskelig å ta tak selv, sier
overlege Samira Lekhal.
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Lav oppslutning om clusterordningen
i psykisk helse i Oslo, viser undersøkelse

STORT
Forbedringspotensial
— jeg er ikke overrasket verken over resultatene eller svarprosenten, sier psykiater
Synnøve Bratlie.
TEKST Og FOTO: LOTTELISE FOLgE

Hun var blant de første som tok tak i den
vanskelige situasjonen for pasienter med
psykiske problemer i Oslo. Tidligere måtte
pasientene sende opp mot 30 søknader med
intimopplysninger til psykiatere og psykologer
fra en liste de fikk utlevert hos fastlegen. Bratlie
opplevde dette som svært uverdig og meldte om
situasjonen til Legeforeningen. Da ordningen
ble kjent i offentligheten, var reaksjonene sterke,
forteller psykiateren. Flere store presseoppslag
om pasienter som hadde fått avslag hos 30
spesialister var nok også med på å presse frem
et initiativ fra helsemyndighetene, mener hun.
I 2007 ble det satt ned en arbeidsgruppe
i HSØ. Arbeidet med implementeringen av

clusterordningen skjedde i perioden 2008-10 (se
faktaboks).
TRODDE IKKE pÅ SUKSESS
I en undersøkelse utført av firmaet Deloitte
var det 160 (12 %) av 1240 involverte
fastleger, avtalespesialister og psykologer som
svarte på spørsmålene om clusterordningen
i Oslo. Blant fastlegene var svarprosenten
på 6, avtalespesialistene rett under 30% og
psykologene noe lavere. De som uttalte seg i
fritekst om ordningen, kom med uttalelser som at
– ordningen har ikke hatt den ønskede effekt, for
mye byråkrati, og unødvendig møtevirksomhet.
Generelt er det mange fastleger som opplever
det som svært vanskelig å få innpass hos
avtalespesialist i psykiatri/psykologi for sine

”

Man kan ikke få til et
samarbeid der man
tvinges til å komme på
kveldsmøter hvor folk
fra hver sin fløy blir
sittende å krangle,
konstaterer Bratlie

pasienter. Blant dem som har sagt noe konkret
om clusterordningen som sådan, peker samtlige

på at de ikke opplever noen bedring og enkelte
opplever at det har blitt mer arbeid.
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Synnøve Bratlie er av dem som var med på

å implementere ordningen i Oslo, men hun
innrømmer at hun ikke hadde stor tro på den slik
den var utformet.

– Jeg er egentlig ikke overrasket verken over

svarprosenten eller innholdet i de svarene som
har kommet, særlig fra fastlegene, slår hun fast.

Bratlie sier at hun naturligvis var glad for

initiativet, men allerede fra starten var redd for

at ordningen kunne bli litt for komplisert og

”

jeg mener at ideen
med ”småbyer”
i storbyen er
meget god fordi
man kan få til
samarbeidsrelasjoner
over tid

tidkrevende for allerede travle kolleger.

SYnnØVe BratLIe
Synnøve Bratlie har en 100 % hjemmel.
På grunn av andre jobbrelaterte aktiviteter
blant annet som sentralstyremedlem i
Legeforeningen blir det ofte bare 4 dager på
kontoret.
• Hun hadde cirka 800 konsultasjoner i 2013
på sin liste og 49 nye pasienter, noe hun
karakteriserer som høyt.
• Bratlie er fornøyd med sitt cluster som hun
synes fungerer bra.
• I hennes ”småby” er det 15 psykiatere og
psykologer og 30 fastleger.

KRANGLING pÅ KVELDSMøTENE
Man kan ikke få til et samarbeid der man

tvinges til å komme på kveldsmøter hvor folk fra

• Pasientene behandles i gjennomsnitt 6-12
måneder hos henne.

Bratlie. Hun mener at årsakene til kranglingen

• De vanligste diagnosene er depresjon og
angst – og livskriser.

hver sin fløy blir sittende å krangle, konstaterer

handler om at man ikke forstår hverandres
posisjon blant annet fordi det har vært for dårlig

• 2/3 av pasientene er kvinner og de fleste i
30-årene.

informasjon om realitetene i denne ordningen,
sier psykiateren bestemt – og et forventningsgap,
legger hun til og sier at hun på bakgrunn av dette

har hun forståelse for at fastlegene stilte kun med

FAKTABOKS

en representant på møter der 30 fastleger sognet
til clusteret.

Clusterordningen i psykisk helsehjelp (samhandlingsnettverket) skulle først og fremst
forhindre at pasientene i Oslo-regionen måtte
sende ut flere ti-talls brev for å få psykisk
helsehjelp, i tillegg til å bidra til et bedre
samarbeid mellom fastleger og spesialister.

STORT pOTENSIALE
– Er ordningen en flopp?

Nei, jeg mener at ideen med ”småbyer” i

storbyen er meget god fordi man kan få til

• Alle fastleger i en bydel får tildelt et visst
antall psykologer og psykiatere med avtale

samarbeidsrelasjoner over tid. Forbedrings-

potensiale ligger i å stille tydeligere krav til alle

• Kun original henvisning sendes spesialisten

parter.

• Sendes helst av legen selv

Synnøve Bratlie er tilhenger av å ta tiden til

hjelp. Hun tror på et samarbeid som utvikler seg

• Henviser og pasient skal ha svar fra
spesialist innen 14 dager

hvert og utvikler en forståelse for hverandres

• Spesialistene prioriterer henvisninger fra
eget nettverk

god erfaring med telefonkontakt med ”sine”

• DPS er vertskap for to årlige møter i
samhandlingsnettverket

fastleger både med og uten pasienter. – Meget

• Kontoret for fritt sykehusvalg formidler ledig
kapasitet til fastleger og pasienter

over tid. Legene blir kjent med hverandre etter
arbeidssituasjon, mener hun. Selv har hun

fastleger. Hun har også stadig oftere møter med
lærerikt og givende, sier hun og minner om at det
er takster for denne typen møter, så tap av penger

er ingen unnskyldning, smiler hun og viser til
takstene 14 og 14d.
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– Jeg er ikke overrasket over verken svarprosenten eller innholdet
i de svarene som har kommet, særlig fra fastlegene, slår Synnøve
Bratlie fast.

• Avtalespesialisten rapporterer jevnlig ledig
kapasitet til Kontoret for fritt sykehusvalg.

NYHETER/AK TUELT

– MÅ ByGGE VIDERE pÅ DET SOM ER BRA
– Ordningen har til en viss grad gjort noe med det som var hovedhensikten med å innføre den,
mener Marit Sæbø, nemlig at pasientene skulle slippe å skrive mange private brev til forskjellige
behandlere for å skaffe seg helsehjelp.

Marit Sæbø, er psykiater i Oslo og satt i arbeidsgruppen som
jobbet med utformingen av clusterordningen.
– Riktignok forekommer det fremdeles at det kan ligge opp til
seks like brev i hyllene, forteller hun, men konstaterer at det er
betydelig sjeldnere enn før. Hun sier at tanken om at fastlegen
er navet i helsevesenet og skal henvise pasienter til psykiaterne
er styrket, at ordningen faktisk til dels har hjulpet på det den
skulle hjelpe med, men at feltet er komplisert.
FOR FÅ VURDERINGER
Sæbø er fornøyd med at hun har fått opprettet kontakt med
flere fastleger som hun får gode og relevante henvisninger
fra. Hun synes derimot at hun får altfor få henvisninger om
vurderinger, og savner en nettbasert ordning i clusteret, der
det hadde vært lettere å nå hverandre med informasjon.
tIdStYV
Psykiateren mener at fellesmøtet som har vært en del av
ordningen med fordel kan kuttes ut, de var ikke særlig
konstruktive. Hun ønsker seg egne nettverk for hvert cluster,
for å gi deltakerne bedre kjennskap til hverandre.
Hun tror at misnøyen og frustrasjonen fra fastlegene som kom
på møtene blant annet skyldtes at det ble en arena for å
uttrykke hvor vanskelig situasjonen er for legene som må
forholde seg til pasienter som det psykiske helseapparat
ikke makter å hjelpe. –– Jeg tenker på kompliserte tilstander
som pasienter med kombinasjon av symptomdiagnoser,
personlighetsforstyrrelser og rus, avslutter Marit Sæbø.

Marit Sæbø ønsker seg egne nettverk for hvert cluster, for å gi deltakerne bedre kjennskap til
hverandre.
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Ikke alltid enkelt å være fastlege:

FASTLEGEN FÅR ULIKE
SIGNALER OM pSA
– hvorfor ta pSA hvis man ikke følger opp resultatene av prøvene, spør en
engasjert – og litt oppgitt urolog. hun diagnostiserer 100-150 krefttilfeller hvert
år – mange bare etter en pSA-test, som er den beste cancermarkøren vi har, sier
hun.
TEKST Og FOTO: LOTTELISE FOLgE

Sissel Overn, spesialist i urologi og
avtalespesialist på Hokksund sukker litt. Hun
har flere ganger i sine 5 år i avtalepraksis
opplevd at pasienter kommer til henne med kreft
i prostata (noen er langtkomne). I ettertid har det
vist seg at pasientene har hatt høye PSA-verdier
i lang tid uten at fastlegen har valgt å følge opp
resultatene.
Urologen er på ingen måte ute etter å kritisere
eller henge ut fastleger, men hun tror at noe av
årsaken til at fastlegene er tilbakeholdne, kan
være at de får mange ulike signaler både fra
fagmiljøet og helsemyndigheter om hvordan de
skal reagere på PSA-verdier. Men det er ingen
vits i å ta den hvis man ikke reagerer på forhøyet
verdi, legger hun til og minner om at PSA er den
viktigste årsaken til at cancer prostata oppdages
tidlig og kan kureres.
26
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KALTE INN TIL MøTE
Overn stusset over mange rare henvisninger,
og inviterte flere fastleger til informasjonsmøte
for å diskutere temaet. Dagen etter møtet
fikk hun tilsendt en informasjonsbrosjyre
fra en av deltagerne. Brosjyren, forfattet av
Helsedirektoratet, rådet blant annet pasienten til
at dersom 3 eller flere nære familiemedlemmer
hadde hatt kreft, kunne det være lurt å snakke
med fastlegen om PSA. – Dette er absurd, mener
Overn, etter hennes mening burde det nesten
vært tatt biopsi/MR bare på mistanken. Men det
illustrerer litt av forvirringen over hvor alvorlig
man skal PSA som indikator.
pSA ER INGEN DIAGNOSE
– Det har blitt sagt at man ikke kan stole på
PSA- sier Overn, sant nok- men det er jo ingen
diagnose, derimot en indikator, en markør,

faktisk den beste cancermarkøren vi har, sier
urologen.
Hun legger til at det selvfølgelig blir ekstra
komplisert når du kan ha prostatakreft med en
normal PSA – og da er det gjerne en aggressiv
variant. Derfor skal man BÅDE ta PSA OG
palpere prostata.

”

Man kan ha
prostatakreft med
en normal pSA – og
da er det gjerne en
aggressiv variant

NYHETER/AK
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mener at PSA må ses i sammenheng med andre
undersøkelser.
De aller fredeligste skal observeres, men de
fleste behandles med radikal operasjon der hele
prostata fjernes eller radikal strålebehandling,
som oftest i kombinasjon med hormonbehandling.
Og det er disse det er viktigst å finne, for de blir
som regel kurert for sin kreft.
PSa= kreFt
Samtidig som Overn understreker betydningen
av en bred undersøkelse ved mistanke
om prostatakreft, forteller hun at hun har
diagnostisert 126 kreftpasienter i løpet av et år
bare etter PSA-test. Men ser man på prostataen
til menn på 50 år som er døde av andre ting,
finner man ørsmå cancerområder hos en tredel.
Men vi vet at det ikke er 1/3 av 70-årige menn
som har prostatakreft – eller er døde av det, så
mange av de små blir det aldri noe av. De aller
fredeligste skal vi ikke behandle, helst skulle
vi ikke ha funnet dem, men hvor fredelig eller
aggressivt det er, vet vi ikke før vi har tatt biopsi.
Derfor er informasjonen til pasienten, og til kona
som alltid er med til meg, svært viktig.

Jeg vil gjerne ha LIS-kandidat, det eneste det står på er et ekstra kontor, sier Sissel Overn. Det er viktig med oppdatering og tilbakemelding
når man surrer alene, smiler hun. Jeg har erfaringen og de har fersk kunnskap. Her poserer hun med 50-årspresangen fra sin ”treskjærerbror”.

Hvis en pasient kommer med symptomer på en
prostatakreft, er det for sent å kurere. Problemet
er at vi også finner noen veldig små og fredelige
cancere som ikke skal ha behandling. Det er
likevel en belastning for den som får diagnosen
og dette krever tid.
– Det sies stadig at vi ikke skal ta PSA på
symptomfrie menn. Hvorfor det? Spør Overn.
Vannlatingssymptomer skyldes godartet vekst av

prostata, canceren sitter oftest i periferien. Skal det
være sånn at bare de som tilfeldigvis har tisseplager
skal undersøkes for cancer? undrer urologen.
pALpERING AV pROSTATA – EN SpERRE
Sissel Overn mener hun også ser tendenser
til at PSA blir en hvilepute og at fastlegen ikke
sjelden unnlater å palpere prostata gjennom
endetarmen- det bekymrer henne. Hun er enig
med sin kollega Morten Andersen på Moelv som

SAMTALEN ER VIKTIG
Det bruker Overn tid på- og alltid på slutten av
dagen- på den måten er det pasienten som styrer
når samtalen – som kan ta opp til halvannen time
– er ferdig og ikke legen, mener hun. – Jeg sier
gjerne til pasientene at denne kreftformen ikke er
noen tikkende bombe som plutselig eksploderer,
men at det utvikler seg over mange år. Selv er
hun er dessuten langt mer komfortabel nå med
muligheten for å ta MR, da føler hun at man får
en sikrere vurdering, og det er tryggere bare å
observere Det kan eksempelvis være tilfeller der
man ikke er sikker på om man har truffet godt
nok med biopsien. De pasientene som går ”på
vent” hos Overn, følges jevnlig med PSA og av
og til MR og re-biopsi.
FredeLIG kreFt
Norges første kvinnelige urolog gir
ikke inntrykk av å være det noen vil kalle
”operasjonskåt”. Hun legger klart frem for
pasienten risikoen for komplikasjoner etter en
prostatektomi. – Slår pasientene seg til ro med at
de har en fredelig kreft? Problemer som lekkasje
og potens er viktige å beskrive for pasienten.
Hun forteller at hun ofte, særlig hvis pasienten
har fått plager etter behandlingen, dobbeltsjekker
Legekunsten NR 1 2014
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Fra v. Helga Øvensen er sykepleier og har jobbet med Sissel Overn i 5 år. Hun sier det er uproblematisk å jobbe bare tre mennesker sammen til daglig. – Men vi må velge medarbeidere med omhu og det er viktig å
være åpen og direkte, sier den erfarne sykepleieren. Helsesekretær Linda-Christin Nilsen er ny i jobben.

om det virkelig var gjort en korrekt vurdering.
Heldigvis, er jeg som oftest enig med meg selv,
sier hun. Når det gjelder pasientene med den
”fredelige” kreften sier hun at så lenge hun føler
at pasienten har startet sin ”kreftkarriere” med å
være trygg på henne som behandler, har hun har
oppnådd noe godt. Hun setter dem alltid opp til
kontroll etter tre måneder og oppfordrer dem til
å ringe hvis de blir urolige når de kommer hjem
etter å ha fått diagnosen. – Det har aldri skjedd,
konstaterer hun.
TOppER LAGET – I DRAMMEN
Tidligere opererte man prostata både på
Ringerike, i Bærum og i Drammen. Nå har
Drammen fått ”monopol” og selv om Overn
forstår at det er skuffende for urologene som

”

ikke lenger får operere prostatektomier, er hun

enig i avgjørelsen. Hun har selv jobbet mange år
som overlege på flere urologiske avdelinger og

kjenner godt til de faglige og operasjonstekniske
utfordringene ved dette inngrepet.

FASTLEGEN ER KONTROLLøREN
Urologen er opptatt av fastlegens viktige

rolle som pasientens portvakt og den som

har den store oversikten. Hun mener at det er
fastlegens rolle å følge opp dem med mistanke
om cancer og hun beskriver eksempelvis en

typisk ”kontrollpasient” med lav PSA, men med

blod i sæden. Hvorfor kan ikke de gå til kontroll
hos deg?

Vannlatingssymptomer skyldes godartet
vekst av prostata, canceren sitter oftest i
periferien. Skal bare de som tilfeldigvis
har tisseplager undersøkes for cancer?
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— Det handler om kapasitet, sier Overn,

mange pasienter vil gjerne gå til urolog, men

skulle jeg ta disse kontrollene, ville jeg ikke

FAKTABOKS

Sissel Overn urolog i 100 % hjemmel. Startet
avtalepraksis i Hokksund i 2009. Annet
personell: 1 sykepleier og 1 helse-sekretær
• Aktivitet: Generell urologi (80 % menn og
20 % kvinner) (kreftutredninger, biopsier,
steriliseringer,
cystoskopier,
alle
typer
vannlatingsproblemer)
• Nedslagsfelt på cirka 250 000 mennesker
(Øvre og Nedre Eiker, Drammen, Kongsberg,
Modum, Sigdal, Sande, og en del fra Ringerike
og Lier).
• Antall pasientkonsultasjoner pr. år: omlag
2500
• Nye henvisninger i 2013: 1714
• Ventetid 2-3 måneder, men holder alltid
noen timer åpne til dem det haster med.
• Fagmøter med sykehuskolleger: Lite fast,
men har jevnlig kontakt, mest på telefon

NYHETER/AK TUELT

på SiV injiserer sykepleierne…

EN ORDNING SOM ER
KOMMET FOR Å BLI, SIER
FAGANSVARLIG OVERLEGE
Best mulig tilbud til pasientene var målet for øyeseksjonen på Sykehuset i Vestfold
da de lot spesialsykepleiere begynne med intravitreal injeksjonsbehandling.
TEKST Og FOTO: LOTTELISE FOLgE

– Hos oss er dette en ordning som er kommet
for å bli, sier overlege og fagansvarlig ved
Øyeseksjonen Karin Amlie Sandvand.
I dag er det 4 spesialsykepleiere som
utfører cirka 100 injeksjoner i måneden.
Det utgjør en halv arbeidsdag i uken for
hver av sykepleierne og tilsvarer cirka 20 %
av det totale injeksjonstilbudet. – Antallet
injeksjonsbehandlinger har økt fra 20 i 2007 til
3342 i 2013 og vi forventer en ytterligere økning
til om lag 4000 i 2014, forteller overlegen, og
legger til at avdelingen ikke har fått tilsvarende
økning av legekapasiteten. Fordelen med
ordningen er at legene har fått frigjort tid til å
behandle flere pasienter, sier hun.

ET DRøyT ÅRS ERFARING
– Dette er en form for jobbglidning, er du
ikke redd for at andre grupper skal komme
inn og ta over oppgaver som betraktes som
legeoppgaver? – Nei, svarer overlegen, det er
fremdeles legen som stiller diagnosen, avgjør
hvem som skal behandles og med hvilket
intervall og medikament – og det har de nå fått
mer tid til. Man må først og fremst bruke sin
spesialkompetanse der det virkelig er bruk for
den og der den ikke kan erstattes, understreker
Amlie Sandvand.
Her vil jeg si at jobbglidningen totalt sett
har bidratt til et bedre tilbud for pasientene,
fastholder hun og forklarer at opplæringen av
spesielt autoriserte spesialsykepleierne har vært

FAKTABOKS SyKEhUSET
I VESTFOLD
• Sykehuset har 450 somatiske senger og 190
i psykiatri,
• Totalt 3950 årsverk og et budsjett på drøye
4 milliarder.
• Øyeseksjonen på SiV har ansatt 6 overleger
og 3 LIS-leger
• I 2013 hadde
konsultasjoner

poliklinikken

14380

nøye planlagt og gjennomført. Prosedyren ble
delt opp i flere enkeltdeler og behandlerne ble
deretter ”autorisert opp” på hver enkelt del av
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– Ordningen med å la spesialsykepleiere delta i injeksjonsbehandlingen har ikke akkurat spredt seg som ild i tørt gress, smiler overlege Sandvand.

prosessen. Undervisning og opplæring er det
legene på øyeseksjonen som har stått for.
ILd I tØrt GreSS
Ordningen med å la spesialsykepleiere delta
i injeksjonsbehandlingen har ikke akkurat
spredt seg som ild i tørt gress, smiler overlege
Amlie Sandvand. Hun forteller at 2 sykehus har
tatt kontakt for å få informasjon om opplegget
og om erfaringer. Og erfaringene, de er så

”

Det er fremdeles
legen som stiller
diagnosen, avgjør
hvem som skal
behandles og med
hvilket intervall
og medikament
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langt bare positive. Ingen infeksjoner, ingen
komplikasjoner relatert til injeksjonene – og
ingen klager. Kun én pasient har insistert på å få
beholde ”sin” lege som har stått for behandlingen
i alle år, forteller overlegen. Om de andre vil
gjøre som oss? Tja, det sitter kanskje langt inne
og kan være smertelig for noen. Leger kan vegre
seg for å gi fra seg den delen av behandlingen og
det kan være noe vegring fra sykepleiernes side
også, sier Amlie Sandvand.
anSVarSPuLVerISerInG
– Er det riktig å la en være ansvarlig, mens en
annen utfører en så viktig del av behandlingen?
– Fremdeles er det slik at de fleste injeksjonene
utføres av lege, men det er viktig å huske på at
uansett hvem som injiserer vil det kunne oppstå
komplikasjoner, sier Sandvand.
Man kan jo komme i den samme situasjonen
hvis en lege stiller diagnosen og det er en
annen lege som gjør selve injeksjonen, mener
Amlie Sandvand. Ikke bare sykepleiere får
komplikasjoner. De kommer når man beveger

seg inn i øyet og det gjelder begge yrkesgrupper.
Selv om vi injiserer etter alle kunstens regler vil
vi nok oppleve det, slår hun fast.
Ikke en IdeeLL Verden

Og da er det viktig å stille spørsmålene

forsetter Amlie Sandvand: Var det riktig

diagnose? Startet man med feil medisin? Eller
var det en komplikasjon relatert til det å stikke ?

Den ideelle pasientkontakten er selvsagt at

en lege møter pasienten, har kontakt og følger
pasienter gjennom hele prosedyren. – Men sånn
er ikke verden, sier overlegen og avslutter:–

Det at sykepleierne injiserer har gitt større
fleksibilitet og kontinuitet for pasientene ikke

minst i ferier og avspasering. – Har du som mål
å øke prosenten for å få mer kapasitet? Mitt mål

å skape god logistikk- om det betyr større eller
mindre andel er ikke viktig. Best mulig flyt er
det viktigste. Men hos oss er ordningen kommet
for å bli, avslutter hun.

NYHETER/AK TUELT

– KVELER OSS LANGSOMT. AVTALESpESIALISTENE
KAN VæRE EN LøSNING
Injeksjonsbehandlingene kveler oss langsomt, mener lederen i Øyelegeforeningen Hilde Heger.
Hun sier at de fleste avdelinger har fått orden på logistikken, men er bekymret for fremtiden.

Overlege Heger understreker at hun ikke uttaler seg på vegne
av Øyelegeforeningen når hun sier at hun er skeptisk til at
sykepleiere skal overta injeksjonsbehandling.
Heger, som til daglig er overlege på øyeavdelingen ved
Oslo universitetssykehus mener at en løsning på denne
utfordringen kan være at behandlingen av AMD må ut

”

En løsning på denne utfordringen
kan være at behandlingen av
AMD må ut til avtalespesialistene
slik man en gang gjorde
det med kataraktene.

til avtalespesialistene slik man en gang gjorde det med
kataraktene – en vellykket manøver. Hun er samtidig klar
på at mange er uenige med henne i dette synet og hevder
at resultatet kan bli en massiv overbehandling med dyre
medikamenter.
Så langt har ikke Øyelegeforeningen engasjert seg i spørsmålet,
men på lengre sikt kommer man ikke utenom, mener Heger
som ikke imponert over resultatene av prøveordningen
på Vestfold sentralsykehus. Hun etterlyser ytterligere
dokumentasjon på innsparing av tid og lønninger.
INGEN jURIDISK NøTT
Tidligere leder i øyelegeforeningen Alexander Skau uttalte
til Legekunsten (4-2012) at han var skeptisk til ordningen
særlig på grunn av det juridiske aspektet. – Hvem skal ha
ansvaret når noe går galt i behandlingen? spurte Skau den
gangen. – Dette er et syn som deles av mange sykehusleger,
sier overlege Heger. Men akkurat det aspektet er ikke hun
så engstelig for. – Hvis behandlingen utføres på sykehus og
pasienten får en synstruende komplikasjon, er det uansett
avdelingen som står ansvarlig, ikke den personen som har
utført prosedyren, mener hun. Hun viser til episoder der
sykepleiere har rotet med fortynning av et medikament, men
er klar på at det aldri er noen tvil om at sykehuset er ansvarlig
overfor pasienten, ikke den enkelte yrkesutøver.

– Hvis behandlingen utføres på sykehus og pasienten får en synstruende komplikasjon, er det
uansett avdelingen som står ansvarlig, ikke den personen som har utført prosedyren, slår Hilde
Heger fast.
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dISSe aVtaLeSPeSIaLIStene
jOBBER FOR DEG
Regjeringsskiftet får konsekvenser på flere plan for avtalespesialistene– det kan
bety at representantene i Samarbeidsutvalget (SU) går et spennende år i møte.
TEKST Og FOTO: LOTTELISE FOLgE

I januar hvert år møtes SU-representantene
fra alle helseregionene i Legenes hus i Oslo.
Da oppsummeres årets hendelser og det
kommer innspill om viktige saker å følge
opp i helseforetakene på vegne av alle PSLmedlemmer. SU-representantene har jevnlige
møter med ”sine” helseregioner om saker
som angår medlemmene; om vedtak skjer i
henhold til rammeavtalen i tillegg til klager
fra medlemmer eller andre hendelser, alt i
nært samarbeid med styret i PSL. En rekke
saker som inndragelse og eller/omgjøring
av hjemler, manglende vilje til å øke antallet
avtalespesialisthjemler, helseregionenes behov
for kontroll av avtalespesialistene i forhold til
rammeavtalen og enkelte regioners manglende
vilje til å lytte til SU- representantene, er saker
som har vært på agendaen. Vi har stilt SUfolkene følgende spørsmål:
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SU-representanter i Helse Sør-Øst: Fra v. Thor Egeberg -Synnøve Bratlie og Morten Andersen
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”

Rapportering til
pasientregisteret tar
tid, særlig fordi IKTleverandøren ikke er
god nok i forhold til
de krav som stilles

1)Har du forventninger til at den nye
regjeringen vil komme med tiltak som får
betydning for din hverdag? I så fall hvilke?
2) Ønsker du å ta i mot LIS-lege (også du som
er i solopraksis hvis det blir tillatt?)

Helse Vest: Karins Stang Volden og Finn Finnsnes (Florentina Naboulsi var ikke tilstede da bildet ble tatt).

3)Hva er det i din arbeidsdag som er mest
besværlig/unødvendig arbeidskrevende?
a) Rapportering
b)Elektronikk
c) Dårlige henvisninger fra fastlegen
Egeberg:
(1)
Øyelegen
håper
at
avtalespesialistene vil få mer innflytelse på
og bli mer inkludert i utviklingen av norsk
helsepolitikk. Helsevesenet driver videre som
de har gjort de siste 20-30 årene, mener han
og det eneste nye er at administrasjonen og
byråkratiet svulmer. (2) Han tar gjerne i mot
LIS-lege, men (3) er litt oppgitt over tungvinn
rapportering. Han forstår ikke poenget med
prosedyrekoder når det ikke har noe betydning
for noen slik systemet praktiseres. Egeberg
mener diagnosesystemet fungerer dårlig. Mange
diagnoser går i sekkediagnoser fordi det er
for tidkrevende å finne frem. Det resulterer
unøyaktig diagnostikk til statistikkutarbeidelse.
Det elektroniske går greit så lenge myndighetene
og tjenesteleverandører klarer å holde tritt/
snakke sammen. Men den elektroniske
kommunikasjonen til helseforetakene er for
det meste mildt sagt dårlig. Egeberg er oppgitt
over ofte elendige henvisninger som stort sett
ikke gir mulighet til fornuftig prioritering innen
hans fag. Som øyelege opplever han også er
henvisningene fra optikere er svært dårlige.
Bratlie: (1) Psykiateren forventer flere
avtalehjemler i psykiatri, slik at ventetiden kan
gå noe ned for nye pasienter. Hun forventer også
at Helsenett blir langt bedre slik at tilkopling til
fastlegene ikke må gjøres individuelt.

Helse Nord: Fra v.-Dag Malm og Raymond Mortensen (Vara Anette Schmiz var ikke tilstede da bildet ble tatt).

(2) Hun ser ikke bort i fra å ta imot LIS-lege
men avventer økonomien i ordningen og hvor
lang tid det tar før ordningen er på plass.
(3) Rapportering går fint, synes Bratlie, men
henvisninger har varierende kvalitet, noen
er gode. Ved ikke å ha Helsenett går verdifull
tid til spille. Fint når det kommer på plass for
psykiatere. Her er det effektivisering i vente,
mener psykiateren.
Andersen: (1) Urologen tror at den nye
regjeringen vil bety et enda sterkere fokus
på avtalepraksis generelt og synliggjøre

avtalespesialistenes viktige del av “sørge for “
ansvaret. En klarere holdning til vikarbruk kan
få betydning for mange praksiser, mener han.
Han vil øke antallet hjemler i fag med stort trykk
og ventelister, slik som den nye handlingsplanen
i HSØ viser behovet for.
(2) Andersen har arbeidet for og argumentert
for LIS i avtalepraksis i mange år (se egen
artikkel). Det bør også åpnes for LIS i enkelte
avtalepraksiser der det er god samhandling
mellom sykehus og avtalepraksis. Vi ønsker å
delta i undervisningen av LIS.
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(3) Stort sett gode henvisninger. Urologen
har hatt stor glede av å holde kurs for
allmennleger og det har bedret innholdet i
henvisningene på hans arbeidsfelt. Han opplever
registreringer som tidkrevende, særlig der
det er dobbeltregistreringer. Rapportering til
HELFO går svært raskt og greit, synes han, men
rapportering til pasientregisteret tar tid, særlig
fordi IKT leverandøren ikke er god nok i forhold
til de krav som stilles.

j eg har ingen
grunn til å klage på
fastlegene, etterhvert
blir vi et team som
kjenner hverandres
styrker og svakheter

og plass som han uttrykker det. (3) Når vi spør
om hans største utfordring, svarer han kontant:
Helt klart: Elektronikken.

HELSE VEST
(1) Lungespesialist og indremedisiner
Stang Volden har forventninger til at den
nye regjeringen vil gi regionene beskjed om å
vil få betydning for pasienten som venter på
vil det bety en lettelse, fordi det er så mange
pasienter som ønsker time, arbeidsdagene blir
lange og samvittigheten plager. – Jeg kan merke
tilbakemeldinger om en viss slitasje, slår Volden
fast.
(2) Hun tror det blir stimulerende å ta imot LISleger, men samtidig ønsker hun ikke gå inn på en
ordning som innebærer usikkerhet om utgiftene
til økt drift i praksisen blir dekket, eller hvis
ordningen innebærer uforutsigbarhet. Da tenker
hun situasjoner der LIS-legen blir fraværende
eksempelvis på grunn av internundervisning,
fordypningstid, eller vakansvakter på sykehuset.
(3) Volden vil ha mer tid til skrivearbeid og
journalføring og hun begynner å vurdere om
det kan være aktuelt med talegjenkjenning.
Pasienter som ikke møter til konsultasjon
eller avbestiller på kort varsel er en utfordring
når første konsultasjon på 45 minutter, med
sykepleier og legeressurser sløses bort. Hun
mener det er liten respekt for timeavtaler, tross
SMS påminning, innkalling i god tid og bra
tilgjengelighet både på telefon og epost.

”

pasienter som ikke
møter til konsultasjon
eller avbestiller
på kort varsel er
en utfordring
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Helse Midt-Norge: Nils Ringdal (Anders Todal og Lars Ingvald
Johnsen var ikke tilstede da bildet ble tatt).

Henvisningene fra fastlegene varierer mye i
kvalitet, men mangler svært ofte opplysninger
om medikamenter og tidligere sykehistorie. Det
er et problem, avslutter lungelegen.
(1) Spesialist i Hjerte- og lungesykdommer
Lungespesialist Finn Finsnes forventer at det
blir økt fokus på avtalespesialister og nye hjemler
i somatiske og psykiatriske fag. Han håper på
at IKT-systemene vil bli bedre med mer sømløs
samhandling mellom sykehus, avtalespesialister,
fastleger i tillegg til laboratorietjenester, røntgen,
apotek og fysioterapi.
(2) Han er ikke stengt for tanken på LISlege i sin praksis, og svarer sannsynligvis på
(3)
besværlig når man har fått rutiner på dette og
dataprogrammet fungerer, men forteller at de
ofte har driftsavbrudd grunnet EPJ-systemet
som svikter, noe som er tidkrevende og svært
frustrerende når man selv ikke har mulighet til
å tilegne seg kompetansen for å bli selvhjulpen.
Feil med medisinsk teknisk utstyr forekommer
også, forteller han men der er de mindre sårbare
nå etter anskaffelse av duplikatutstyr. Dårlige
henvisninger fra fastlegen er ikke noe de sliter
med i hans praksis.
HELSE NORD
Gastroenterolog Dag Malm er kort og
konsis i sitt svar på forventninger til den nye
regjeringen: (1)Ingen. (2) Når det gjelder LISlege er det ikke aktuelt med nåværende volum

(1) Den erfarne urologen Raymond
Mortensen håper at den nye regjeringen ser
verdien i avtalespesialistenes arbeid og legger
til rette for å bruke dem effektivt. (2) Å dele
på års erfaring med en LIS-lege mener han er
personlig tilfredsstillende, men også meget
viktig for å sikre bredden i faget som det ofte
ikke er rom for på sykehusene. Det øker også
en nødvendig produksjon av spesialister. (3)
er blitt så altomfattende at krøll med data er det
verste. Det skyldes som oftest leverandørene–
innbefattet den offentlige e-resept modulen.
NPR utskrift hos urologen krever datateknisk
hjelp på en time, forteller han og legger til at all
pålagt rapportering er hans kostnad alene.
– Jeg har ingen grunn til å klage på fastlegene,
etterhvert blir vi et team som kjenner hverandres
styrker og svakheter, avslutter han.
HELSE MIDT-NORGE
(1) Lungelegen i Molde Nils Ringdal ønsker
undersøkelser som tar tid og ressurser på
sykehuset,kan delegeres til avtalepraksis.
(2) Hos ham er det ikke praktisk mulig med
LIS-lege, Ringdal mener dessuten at man bør
to spesialister i en praksis for å ha LIS-lege. (3)
Han synes det er mye unødvendig rapportering
som tar mye tid, men har ingenting å klage
på når det gjelder henvisninger fra fastlegenvarierende, men ingen ting å sukke over, som
han uttrykker det.
Elektronikk er ingen utfordring for ham – den
har han under huden.
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ØNH-hjemmelen i Vesterålen: Opprop, venneforening og
aksjonsgruppe, politikerengasjement og presseoppslag

H
hjemmelen ut av Vesterålen?
– Dette er ingen prinsippsak for oss, sier ledelsen i Helse Nord.
TEKST OG FOTO: LOTTELISE FOLGE

De er overrasket over engasjementet og
forsikrer at det eneste motivet for dem har vært
å sikre befolkningen i Vesterålen og Lofoten et
godt ØNH-tilbud. Nå er de ikke lenger sikker
på om det er riktig å lokalisere hjemmelen i
Vesterålen i det hele tatt. Nå har de hatt idèmøte
med Erik og Mai- Lise Zadig.
FORBRUK MINSKER MED AVSTAND
– Det har ikke lykkes å rekruttere en spesialist
som har ønsket å starte for seg selv. Hvorfor
valgte ikke Helse Nord den nest beste løsningen
som ønh-spesialist Joze Kabiri (han ønsket seg
til Myre sammen med Zadig red.anm.) var villig
til å akseptere? Hvem har tjent på at man har
stått fast på Sortlandløsningen? Helse Nord?
pasientene? Erik Zadig på Myre?
HN: Ingen har tjent på dette så langt, men

Erik Zadig og kona hans Mai Lise, har bygget opp klinikken gjennom snart 25 år. De håper i det lengste at Helse Nord skal snu og endre
beslutningen om at den nye 100 % ØNH-hjemmelen skal etableres på Sortland.

formålet har hele tiden vært å gi de 55000

innbyggerne i distriktet et bedre tilbud og da

er Sortland et bedre alternativ, svarer ledelsen

i Helse Nord gjennom kommunikasjonsdirektør

Kristian Fanghol. Forbruket av tjenester generelt
avtar kraftig med større avstand fra spesialisten.

- Dette gjelder også ØNH i Vesterålen,

Lofotens befolkning, til Myre i Vesterålen. Da

utdyper: Da vil det være helt feil å legge en

hele tatt er nært nok for å gi et godt nok tilbud til

skriver Fanghol i svaret til Legekunsten, og
ny avtalehjemmel, som skal styrke tilbudet for

er det usikkert om lokalisering i Vesterålen i det
Lofotens befolkning.
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— Det blir hevdet at “interessenter” på
Sortland har trukket seg etter at de har snakket
med ønh-spesialist Erik Zadig. Er det riktig?
HN: Det har vært ØNH-spesialister som har
meldt sin interesse for hjemmelen, men som
underveis i prosessen har trukket seg. En ville
lokalisere praksisen til Myre og det sa vi nei til.
Hva som var årsaken til at andre trakk seg har vi
ingen formening om.

DETTE ER SAKEN:
Historien om ØNH-praksisen på Myre og
Helse Nord startet for 2 år siden. Da sluttet Erik
Zadigs to svenske kolleger, som delte en 60 %
hjemmel (30 % hver), etter 20 års samarbeid.
Helse Nord RHF inndro begge hjemlene, uten
å ta kontakt med Erik Zadig. Han måtte overta
alle henvisninger og kontroller som svenskene
tidligere hadde tatt seg av.
Zadig innførte inntaksstopp noe Helse Nord
nektet han å gjøre. I slutten av oktober samme
året vedtok styret i Helse Nord å opprette en
100 % hjemmel på Sortland, under 4 mil
fra Zadigs praksis. I mellomtiden hadde PSL
engasjert seg i saken og stilt spørsmål om
hvorfor Helse Nord ønsket å bryte opp en
etablert praksis og deretter – legge en ny
hjemmel nærmest i nabolaget. Helse Nord
på sin side begrunnet vedtaket med at de
ønsket mer tilgjengelighet og et bedre tilbud

– Dere har vurdert (vol.no) å legge hjemmelen
til Stokmarknes sykehus. Hvordan stemmer
det med argumentasjonen om at Sortland er et
sentrum og at det vil være det beste tilbudet for
pasientene å legge hjemmelen dit? Er det en
vesentlig forskjell på kjøretur dit i forhold til
Myre og er det mere sentralt?

En nyvin

HN: Det er litt kortere til Stokmarknes
enn til Myre og der ligger det et sykehus. I så
måte kunne det vært et alternativ. Men når
bruken så sterkt henger sammen med nærhet
til avtalespesialisten- det samme ser vi ved
sykehuspoliklinikker, og Lofotens befolkning
er de som har det laveste forbruket, så er
spørsmålet om vi ikke må vurdere lokaliseringen
til Vesterålen på nytt.
IDéMøTE – FORVENTER NyE IDEER
I midten av mars var Erik og Mai Lise Zadig i
møte med Helse Nord. I følge de to var samtalen
med Randi Brendberg (fung. fagdirektør) og
Randi Spørck både hyggelig og positiv. – De var
begge klare på at de ikke hadde noen myndighet
til å påvirke resultatet av møtet, men hørte på
oss, sier Mai- Lise Zadig. Hun opplevde at de
var særlig interessert i innspillene de hadde om
hvordan Helse Nord kan møte behovet for ØNH
tjenester i Lofoten og videre i Vesterålen.
– Det er et blindspor å diskutere disse
kilometerne som kun Helse Nord gjør til en
problemstilling, sier Erik Zadig. Gruppepraksis
kan sikre kvalitet på helsetjenestene og
forutsigbarhet for pasienter og personale. Det er
det Helse Nord burde bry seg om, mener han.

til pasientene. Ikke før i mai 2013 fikk de 6
søkere til den utlyste hjemmelen. Av dem var
det en aktuell: ØNH-spesialisten Joze Kabiri.
Han takket ja til jobben under forutsetning at
han fikk jobbe i en allerede etablert praksis.
Det ville Helse Nord ikke gå med på og
dermed sto Vesterålen igjen uten en ØNHspesialist nummer 2.
Høsten 2013 ble stillingen lyst ut på nytt og
til dags dato er det ingen nye ØNH-lege på
Sortland – men derimot en meget travel Erik
Zadig på Myre.
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IKKE TApp VESTERÅLEN
Dessuten er tilbudet om gruppepraksis det
beste og sannsynligvis eneste rekrutteringstilbud
Helse Nord kan benytte seg av i en region som
vår, mener en engasjert ØNH-spesialist og
fortsetter: Helse Nord må ikke ta ressurser fra
Vesterålen for å løse problemer i Lofoten. – og
det løser heller ikke problemet for Vesterålens
befolkning eller arbeidspresset på oss, i en
situasjon hvor ventelistene nå er 6 måneder
og kommer til å øke. Helse Nord bør derimot
gjenopprette hjemlene slik det har fungert i
gruppepraksis hos oss og sørge for to hele
hjemler. Vi kan ikke fortsette å jobbe med det
presset vi har i dag, avslutter ØNH-spesialisten.

ØNH-professor Sverre Steinsvåg.

NYHETER/AK TUELT

ning for norske allergipasienter?
– Effekten av dette kombinasjonspreparatet ser ut til å være bedre enn antihistaminer
og nasale steroider tatt hver for seg, mener øNh-professor.
TEKST Og FOTO: LOTTELISE FOLgE

I høst lanserte firmaet Meda kombinasjons-

preparatet

flutikasonpropionat/

FAKTABOKS:

azelastin-

Europeisk
observasjonsstudie:

hydroklorid på det norske markedet med

indikasjon allergisk rhinitt. Preparatet er det

har snakket med. – Medikamentet er et

Deltakerland:
Tyskland, England,
Sverige, Danmark,
Romania, Østerrike, Sveits
og Norge

Steinsvåg som også leder spesialistkomiteen i

Totalt antall pasienter
inkludert: 7000.

første i sitt slag i Norge og kan være bra for mange

allergipasienter mener spesialister Legekunsten
interessant tilskudd, sier ønh-professor Sverre

ØNH. – Kombinasjonen steroid/antihistamin er

I Norge 150 pasienter

ikke har hatt før. Dokumentasjonen på effekt er

Planlagt oppstart januar
2014

logisk og gjør medikamentet til noe nytt som vi
overbevisende, mener Steinsvåg.

EN LOGISK KOMBINASjON
Kombinasjonen

medikamentet

er

logisk

angriper

den

– Norge er nok litt bakpå, mener ø-n-hspesialist i Oslo Oscar Løvdal.

fordi

dette

allergiske

betennelsesreaksjonen fra flere kanter enn rene

antihistaminer og rene nasale steroider, mener
professoren som selv foreløpig har begrenset
erfaring med produktet.

Øre-nese-halsspesialisten har ingen formening

om hvorfor Norge har vært så trege med å

innføre denne medikamentkombinasjonen, men

understreker fordelen for mange pasienter med
å få både antihistaminer og nasale steroider i et
medikament.

Han skal delta med 10 pasienter med øvre

luftveisallergi – høysnue – i en observasjonsstudie
i løpet av våren. (se faktaboks).

Norge
bakpå med
kombiprodukter
– Norge er nok litt “bakpå” når det
gjelder kombinasjonsprodukter,
preparatet er det første i sitt slag og
ble lansert i Norge i høst, sier ørenese-halsspesialist Oscar Løvdal,
som også sitter i spesialistkomiteen
for øre-nese-hals. Selv har han
foreløpig liten erfaring med
kombinasjonsproduktet, men
forteller at kombinasjonen
antihistamin og steroider er langt
mer vanlig å bruke utenfor Norges
grenser.
– Kommer dette på blå resept vil det
raskt bli ledende på sitt område,
tror Løvdal og sier at tanken
om å kombinere steroider og
antihistaminer i nesen er god,
og selvsagt bedre for pasienten
som slipper å forholde seg til to
medikamenter.

Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør i
Legemiddelverket.

Dårlig
dokumentasjon
– Tradisjonelt har vi hatt få
kombinasjonspreparater i
Norge, men vi har noen blant de
vanlige nesedråpene, sier Steinar
Madsen, medisinsk fagdirektør i
Legemiddelverket.
Alle søknader blir naturligvis
behandlet ut fra den vitenskapelige dokumentasjon og
i følge Madsen har mange
kombinasjonspreparater ikke
vært spesielt godt dokumentert.
I mange land har det vært rene
“heksebrygg” - særlig når det
gjelder eksempelvis hostesaft,
kommenterer han. Han tror det
kommer flere kombinasjonsmidler
på markedet i Norge etter hvert –
også på andre områder. – Når vil
produsenten få svar på søknaden
på blå resept? – Jeg vet ikke når
de får svar, men den vanlige
fristen er maksimum 6 måneder
fra søknadstidspunktet, sier
fagdirektøren i Legemiddelverket.

indikasjon;
Flutikasonpropionat/
azelastinhydroklorid
(Dymista)
Indikasjon: symptomlindring ved moderat
til alvorlig sesongrelatert og helårlig
allergisk rhinitt hvis
monoterapi med
enten intranasalt
antihistamin eller
glukokortikoid ikke
er tilstrekkelig.
Anbefales ikke til
barn under 12 år.
Pris; 248,20 for 120
doser.
Kilde: Felleskatalogen
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SE, SNAKK OG LYTT
TIL PASIENTEN
I min hverdag som avtalespesialist i urologi undersøker jeg mange pasienter som er
henvist fra fastleger. Henvisningen skal inneholde opplysninger om pasienten som
fastlegen ønsker å få vurdert.
TEKST: MATS OLA KALGRAFF FOTO: LOTTELISE FOLGE

I min hverdag som avtalespesialist i urologi

undersøker jeg mange pasienter som er henvist

fra fastleger. Henvisningen skal inneholde
opplysninger om pasienten som fastlegen
ønsker å få vurdert. Innholdet er som oftest

relevant for den tilstanden pasienter er henvist
for. Men dessverre er det av og til sånn at man

lurer på hva fastlegen tenkte på da han/hun
sendte henvisningen av gårde.

La meg si med en gang at jeg er den første til

å innrømme at det også er grunn til å kritisere

meg både for kvaliteten på mine epikriser og
mitt arbeid for øvrig.

INSPIRERENDE MØTER
Jeg holder av og til foredrag om urologiske

Mats Ola Kalgraff
38
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tilstander for fastleger. Dette opplever jeg som

meget inspirerende og da forteller jeg gjerne
om den korteste henvisningen jeg noensinne
har fått.
«Pas. ønsker konsultasjon urolog, henvisning
sendes.».
Jeg kunne ikke dy meg og sendte følgende
epikrise:
«Pas ønsket konsultasjon med urolog, den
ble utført 040413».
Jeg sendte naturligvis en riktig epikrise til
henvisende lege senere.
Den andre ytterligheten når det gjelder
henvisninger, var på ni sider og det var ikke
mulig å forstå hvorfor pasienten var henvist,

FAGLIGE UTFORDRINGER
UTFORDRINGER
Kropp & sjel
FAGLIGE

”

La meg si med en gang at jeg er den
første til å innrømme at det også er grunn
til å kritisere meg både for kvaliteten på
mine epikriser og mitt arbeid for øvrig

det sto heller ingen ting om hvorfor pasienten
ønsket å bli henvist.

En dag mottok jeg en henvisning og ble

urologisk strukturert anamnesen var, inntil jeg

oppdaget at legen hadde kopiert min kollegas
epikrise. En annen gang opplevdes anamnesen

svært familiær inntil jeg oppdaget at fastlegen

hadde kopiert min egen epikrise og lagt den i
sin henvisning under «aktuelt».
COPY PASTE
Fastleger elsker «copy paste», det gir rask

henvisning men er ofte lite gjennomtenkt

og dårlig strukturert. Medisinlisten kan

rektum ved undersøkelse av akutt abdomen, at

bruke ereseptmodulen for å få en oppdatert

liste. Ved et tilfelle hadde en pasient 22
legemidler på henvisningen, men brukte
bare 5 av dem!

PROSTATAPALPASJON – ET IKKE
TEMA?
DRE (digital rektal eksplorasjon9, er en

prosedyre som nærmest virker fremmed

for fastleger. I mange av henvisningene har
fastlegen ikke palpert prostata, til tross for

at man ber om undersøkelser/utredning av
tilstander relatert til prostata. Mange ganger

har man stilt spørsmål om prostatitt, en tilstand
som diagnostiseres med palpasjon. Men det er

ikke bare fastleger som kvier seg for å ta på
pasienten.

Ved ett lite sykehus på Vestlandet var det

så mange turnusleger som ikke palperte per

viste det seg at pasienten hadde blitt henvist for
kunstig befruktning i Danmark på grunn av

leverte etter det fullgod sædkvalitet!

En pasient med ED (erektil dysfunksjon)
award», hver måned la jeg frem statistikk på

hvor mange hver og en av de åtte turnuslegene
hadde palpert per rektum. Dette ble satt opp

mot det totale antallet pasienter de hadde
undersøkt.

MIN MISJON VAR VELLYKKET I TO
TILFELLER:
En overlege på ortopeden ringte og klaget
at nå palperer de elektive hofteprotesepasienter
ved innleggelse.

hadde mareritt etter FN tjeneste og var
anklaget for overgrep mot små barn. Pasienten
var suicidal. Etter en samtale med pasientens
fastlege skjønte jeg at fastlegen ikke visste noe
om dette. Han hadde vært fastlegen hans i 8 år.

– OG VI MÅ SE!
Mange andre om enn ikke så graverende
eksempler passerer i revy; Basalcellscarcinom,
Dupuytrens

ta opp cirka 90 % av henvisningen, og er

ikke sjelden dårlig oppdatert. I dag kan vi

forhudsproblematikk,ved opptak av anamnesen

dårlig sædkvalitet. Pasienten ble omskåret, og

KREATIVE HENVISNINGER
første svært imponert over hvor detaljert og

En pasient jeg hadde, var henvist på grunn av

(BFA)» skrev til meg på Facebook: Takk dr.

Kalgraff for at dere drillet oss så hardt i å utføre

PR, i dag hadde jeg en pasient som jeg trolig

ikke hadde palpert uten BFA, – og jeg fant en
rektaltumor!

VI MÅ BRUKE HODET!
En viktig detalj som man ofte overser er

den unormalt store magen hos en mann med

kontraktur,

Bakers

cyste,

ødematøse bein, psoriasis og Akillesseneruptur. Jeg ønsker ikke å fremstå som
verdensmester eller på noen måte bedre enn
andre, men jeg tror at dette handler mye om at
fastleger har så mange andre oppgaver på sin
agenda. Tung administrasjon, møter med NAV,
psykisk helse og arbeidsgiver, for å nevne noe.

urininkontinens, et kjapt blikk, palpasjon,

perkusjon og kompresjon av blæren gir
diagnose. Urinretensjon!

”

Men jeg ønsker meg at vi alle bruker sansene
våre: Se, snakk lytt og ta på pasienten!,

I dag hadde jeg en pasient som jeg trolig
ikke hadde palpert uten ”Brown Finger
Award”, – og jeg fant en rektaltumor!
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Farmakogenetikk:

MEDISIN BARE FOR
rIke HVIte?
Vi har tatt for oss farmakogenetikken betydning innenfor mange medisinske
fagområder og spesialiteter, hvor vi har sett at det kan være stor genetisk betinget
variasjon mellom enkeltmenneskers respons på medikamentell behandling.
TEKST: TORE HIND FAGERLUND OG ØIVIND BRAATEN

Grunnideen i farmakogenetikk er at det finnes
grupper og undergrupper i en befolkning som
kan ha forskjellig oppsett for gener som koder

Tore Hind Fagerlund:
Overlege, Dr. med., SmerteMedisinsk Institutt AS, Oslo

Øivind Braaten:
Overlege, PhD, Avdeling
for medisinsk genetikk,
OUS, Oslo
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for enzymer, transportproteiner osv. som inngår
i legemiddelomsetning. Dette betyr at de har
forskjellige varianter av et gitt gen – forskjellige
alleler. De vil derfor kunne ha forskjellig effekt
og bivirkninger av et medikament i forhold til
andre i befolkningen.
Den farmakogenetiske drømmen er det
skreddersydde, personlig tilpassede medikamentet, gitt i tilpasset dose på riktig tidspunkt
i sykdomsutviklingen. Dette vil i mange tilfelle
være en riktig oppfatning.
FORNUFTIG pENGEBRUK?
Mange prosjekter og nyvinninger innen
medisinen kunne ha godt av å bli stilt overfor
spørsmålet: Hva kunne vi ellers ha brukt disse

”

Vi må forvente
at pakistansk,
vietnamesisk og
somalisk etnisitet gir
økt sannsynlighet for
en annen respons
på medikamentell
behandling enn
norsk, polsk, svensk,
dansk og tysk

pengene til? Mange prosjekter og nyvinninger
innen medisin vegrer seg for det spørsmålet.

FAGLIGE UTFORDRINGER

Grunnideen i farmakogenetikk er at det finnes grupper og undergrupper i en befolkning som vil kunne ha forskjellig effekt og bivirkninger av et medikament i forhold til andre i befolkningen.

Farmakogenetiske undersøkelser og farmakogenetisk forskning er rettferdiggjort hvis det
dreier seg om betydelig bedre behandling for store
pasientgrupper, eller for å unngå bivirkninger
for store pasientgrupper, bivirkninger som er
kostbare både menneskelig og økonomisk.
ETNISITET ELLER RASE – FORBUDTE
OMRÅDER
Genetisk betinget variasjon i respons på
farmaka mellom populasjoner har vært lite
berørt. Norge er i ferd med å bli et land
bestående av innbyggere med svært variert
etnisitet. Innvandringen til Norge er forholdsvis
høy, SSB´s tall for des. 2012 viste at innvandrere

utgjorde 13,1 prosent av Norges befolkning,
og at de kom fra 219 ulike land og selvstyrte
regioner. Innvandrere utgjorde på dette tidspunkt
28,4 prosent av Oslos befolkning. De største
gruppene kom fra Polen og Sverige, etterfulgt
av Pakistan, Somalia, Irak, Tyskland, Litauen,
Vietnam, Danmark, Iran og Russland.
Forskjellene mellom mennesker i en ensartet
befolkning er flere enn forskjellene mellom to
befolkninger. Dette gjelder DNA, i samme grad
som for andre egenskaper.
Men likevel er ikke mennesker identisk
like. Hvis alle fire besteforeldre kommer fra

Østerdalen, er det ikke grunn til å tro at pasienten
har thalassemi.
Spørsmålet som melder seg er om sannsynligheten for en gitt respons på et gitt
medikament er den samme uansett etnisitet?
Svaret er i mange tilfelle nei. Vi må med
andre ord forvente at for eksempel pakistansk,
vietnamesisk og somalisk etnisitet gir økt
sannsynlighet for en annen respons på medikamentell behandling enn norsk, polsk, svensk,
dansk og tysk etnisitet. De fleste kliniske
medikamentutprøvninger er gjort på asiatisk og
kaukasisk befolkning, doseringsregimer er basert
på disse undersøkelsene, noe som innebærer
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Farmakogenetikken lover å finne det medikamentet som virker best for hver av oss, og som gir færrest bivirkninger. Det er vanskelig å argumentere mot det.

at regimene kanskje ikke er like relevante for
en afrikansk populasjon. Et eksempel på dette
er behandling av malaria med primaquine.
G6PD (glukose-6-fosfatdehydrogenase)-mangel
er vanlig i afrikanske populasjoner, og skal
evolusjonsmessig ha oppstått på grunn av trykk
fra malariainfeksjoner. Mennesker med G6PDmangel er mer resistente mot malaria enn andre.
Får de imidlertid malaria og behandles med
primaquine, vil dette trigge hemolyse siden
mangel på dette enzymet vil nedsette deres evne
til å nedbryte toksiske metabolitter av primaquine.

Bruk av isoniazid i tuberkulosebehandling
er utbredt i i Afrika, hvor tuberkulose er
hovedårsaken til død blant HIV/AIDS-pasienter
(http://www.who.int/hiv/topics/tb/data/en/index/
html). NAT-2 (N-acetyltransferase 2)-enzymet
bryter ned isoniazid. Omkring 50 % av afrikansk
befolkning har en utgave av enzymet som gjør
at de bryter isoniazid ned svært sakte (SA, slow
acetylators), noe som medfører stor fare for
perifer nevropati som bivirkning hvis doseringen
av isoniazid ikke tilpasses dette. En rekke andre
eksempler kan nevnes.

Et forsikringsselskap
vil ha egeninteresse
av å unngå kunder
som er ‘forutbestemt’
til å få arvelige
sykdommer, basert på
en DNA-undersøkelse

MEDIKAMENTER FOR RIKE hVITE?
Fattig
befolkning
–
persontilpasset
medisin behøver ikke være en god nyhet,
hvis du ikke er den personen. Systemet for
medikamentproduksjon i verden idag er laget
for å tjene penger. Det kan la seg gjøre hvis
målgruppen for medikamentet utgjøres av mange
mennesker, og hvis de menneskene kan betale
for medikamentet. Det vil være lite driv for å
utvikle medikamenter for en befolkningsgruppe

”
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som farmakogenetisk skiller seg fra andre
befolkninger, hvis denne befolkningsgruppen
ikke vil kunne betale.
Liten gruppe Tilsvarende vil det neppe bli
satt i gang store forskningsprosjekter selv for
pasienter i rike land, hvis det gjelder bare noen få
individer i befolkningen, hvor farmakogenetiske
undersøkelser viser at standardmedikamentet
for sykdommen vil ha liten effekt. Dette –
‘orphan diseases/ orphan drugs’ – er allerede et
problem. Det kan være nyttig å få beskjed om at
medikamentet ikke vil ha effekt – man slipper både
bivirkninger og falske forhåpninger – men hvis det
ikke finnes andre medikamenter, er man ille ute.
FARMAKOGENETIKK BEDRE
FORSKNING?
Man kan tenke seg at en befolkning består
av personer som har effekt av et medikament,
og personer som ikke har effekt av et
medikament – respondere og non-respondere.
En legemiddelutprøvning på hele befolkningen
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kunne tenkes å gi som resultat at medikamentet
bare hadde måtelig effekt i gjennomsnitt.
Hvis man kunne finne dem som ikke svarer
på behandlingen, og ta dem ut av studien, vil
det muligens vise seg at medikamentet har
svært god effekt på de resterende. Dette vil gi
billigere og sannere medikamentutprøvning.
Farmakogenetikk er kanskje ikke nødvendig
for å påvise hva som foregår, men vil likevel
forenkle medikamentutprøving.
UNDERGRUppER TIL NULL FORSIKRING?
Forsikring kan være ‘solidarisk’ eller
‘rettferdig’. Én er uheldig, alle er med på å
betale for å hjelpe den som har vært uheldig.

og som gir færrest bivirkninger. Det er vanskelig
å argumentere mot det.
Men i utviklingen av farmakogenetikk ligger
noen bekymringer om at vi kan komme til å
gjøre urettferdigheter i verden større.
FARMAKOGENETISKE
LABORATORIETESTER
Laboratorier som kan utføre farmakogenetisk
diagnostikk øker i antall, og kommer til å få en
sentral plass i trygg og effektiv farmakoterapi.

I USA er nå mange medikamentforpakninger

påført farmakogenetisk informasjon, og FDA
har godkjent en rekke farmakogenetiske tester

som kan brukes for å bedre legemiddelsikkerhet.
Et økende antall medisinske laboratorier i

Norge tilbyr også farmakogenetiske tester for

de mest relevante gener som koder for enzymer
som kan gi variasjon i medikamenteffekt og
nedbrytningshastighet,

spesielt

systemet, (se tekstramme.)

i

CYP450-

Farmakogenetiske undersøkelser,
og steder å lese mer

Hvis man skal drive forretningsmessig
forsikring, er det viktig å unngå risiko. Det er
opplagt en risiko for forsikringsselskapet hvis
en person ikke vil ha effekt av medikamenter
hvis hun blir syk. Det kan føre til uførhet eller
død – og store forsikringsutbetalinger. Dette
er det samme problemet som med generelle
genetiske undersøkelser. Et forsikringsselskap
vil ha egeninteresse av å unngå kunder som
er ‘forutbestemt’ til å få arvelige sykdommer,
basert på en DNA-undersøkelse.

http://www.oslo-universitetssykehus.no/SiteCollectionDocuments/Om%20oss/Avdelinger/
Diagnostikk%20og%20intervensjon/Farmakologi,%20Avdeling%20for/Nettside%20FGanalyser%2022%20april%202013.pdf

Hvis man tilhører en slik utgruppe, kan man
tenkes å ha problemer med å få forsikring.

http://www.discoverymedicine.com/Richard-Weinshilboum/2009/07/16/pharmacogenomicsbench-to-bedside/

VIL jEG VITE OM MINE
FARMAKOGENETISKE MANGLER?
Et generelt problem i medisinsk genetikk er
følgende: Far hadde en sterkt invalidiserende,
senere dødelig sykdom. Sykdommen starter i
førtiårsalderen. Sannsynlighetene for at jeg har
det sykdomsgivende allelet er femti prosent.
Bør jeg underkaste meg en DNA-undersøkelse
for å finne det ut? Bør andre ha noen rett til å
bestemme det for meg?

http://www.genetikkportalen.no/default.asp?act=tilst&TgID=2&katID=9&TilID=76
http://anx.no/wp-content/uploads/Farmakogenetikk-RH-rekvisisjon.pdf

http://www.stolav.no/no/Om-oss/Avdelinger/Klinisk-farmakologi/Om-avdelingen/
Farmakogenetiske-analyser/98383/
http://www.furst.no/analyse-og-klinikk/kliniske-problemstillinger/medikamentanalyser-2/analyser/
https://www.pharmgkb.org/page/outreach

http://www.ama-assn.org/ama/pub/physician-resources/medical-science/genetics-molecularmedicine/current-topics/pharmacogenomics.page
http://www.esptnet.eu/

Dette er ikke så akutt for farmakogenetiske
undersøkelser, men det kunne tenkes at jeg fikk
gjort en farmakogenetisk undersøkelse med et
batteri tester som blant annet viste at jeg ikke
ville ha effekt av standardmedikamentet for en
kreftsykdom som har forekommet i min familie.
FARMAKOGENETIKK – OVERVEIENDE
ET GODE, MEN IKKE pROBLEMFRITT
Farmakogenetikken lover å finne det
medikamentet som virker best for hver av oss,

Den farmakogenetiske drømmen er det skreddersydde, personlig tilpassede medikamentet, gitt i tilpasset dose på riktig tidspunkt i sykdomsutviklingen.
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Spinat – mytebelagt og godt
Takket være en tegneseriefigur er spinat en av de
mest myteomspunne grønnsaker i våre handlehyller.
Til tross for at vi i mange år har visst at dens virkning
på muskelutviklingen vår har vært heller minimal,
gjentas Skippernmyten til stadighet. Så vidt jeg vet,
vandrer det i dag en mengde mennesker rundt sterkt
traumatisert av som unge å ha blitt tvangsforet med
grønn suppe og et halvt egg – ganske unødvendig hvis
hensikten var å dytte jern inn i anemiske barnekropper.
La det være nevnt med en gang: spinat inneholder
bare en beskjeden andel jern – og det jernet som
fins (2.1 mg i rå tilstand, 0.8 mg fryst) er mindre enn i
egg og bare litt mer enn i Ruccolasalat som er andre
hovedingrediens i dagens oppskrift. Og hva verre er:
Spinat inneholder oksalsyre som binder kalsium og
jern og hindrer opptaket av mineralet i tarmen.
BENT STIANSEN

Historien

om

hvordan

Skippernmyten

oppstod er fascinerende lesning. På 1970-tallet

ble det ”avslørt” at den skyldtes en desimalfeil
i forskning fra 1870-tallet. I de senere år er

dette blitt beskrevet som en dobbel akademisk
vandrerhistorie. En kriminolog (av alle ting), dr.

Mike Sutton, har i mange år forsket på myten og

egenskaper.

God appetitt!

i en artikkel fra 2012, som du finner referansen

Referanse:

etter det andre i spinatforskningen. Morsom

chemistry/biochemistry/the-spinach-popeye-iron-

til nedenfor, har han kartlagt det ene feilgrep
lesning - jeg anbefaler artikkelen like mye som
1 2014
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jeg anbefaler spinatens for den velsmakende

http://www.bestthinking.com/articles/science/

decimal-error-myth-is-finally-busted

Kropp & sjel

Quiche fylt med spinat,
chevre og toppet med
Ruccola-valnøttsalat
2 plater frossen butterdeig
1 eggeplomme
2 ss smør
2 dl hakket løk
2 fedd hvitløk
1 ss timian
300 g forvellet spinat
3 dl fløte
3 hele egg
1 ss salt
1 ts pepper
300 g chevre, fransk geitost eller annen skarp hvit ost

Tin butterdeigplatene og rull de sammen til en rull. Slå deigen sammen
til en rund deigklump. Dette for at butterdeigen ikke skal heve for
mye. Kjevle ut deigen og fór en terteform på ca 27 cm. i diameter.
Kle deigen med bakepapir og ha på 3 dl tørre erter eller linser. Stek
tertebunnen ved 170 grader i 20 minutter til deigen er lysebrun. Når
den er stekt, smøres tertedeigen med en eggeplomme og etterstekes
i 2 minutter for å tette alle hull. Mens terten steker renser du løken
og finhakker den. Fres løken i smør sammen med hakket hvitløk og
timian til løken er mør, og tilsett forvellet spinat. Frossen spinat kan
brukes. Bland sammen fløte, egg, terninger av chevre og smak til røren
med salt og pepper. Hell røren i den stekte terteformen og stek terten
i ovn 175 grader i 35 minutter til terten er lysebrun og gjennomstekt.
Serveres med Ruccola og valnøttsalat til.

Forberedelse

Quichen kan lages en dag før, men smaker best nystekt. Du kan
førsteke butterdeigen dagen før. Fyllet kan også lages dagen
før. Fyll quichen og stek den samme dag som den skal serveres.
Salaten kan vaskes dagen før. Valnøttene kan stekes dagen før.
Salaten blandes ved servering.

Ruccola-valnøttsalat
200 g valnøtter
2 ss sukker
1 pakke Ruccola
1 syrlig eple
½ dl olivenolje
2 ss sitronsaft
Salt og pepper

Kok opp valnøttene tre ganger i vann for å få vekk den bitre
skallsmaken. Smelt sukker i en panne og tilsett grovhakkede
valnøtter. Stek til de er lysebrune. Avkjøl dem. Vask salaten og rist
vannet godt av. Skjær eplet i fine strimler. Bland alt. Ved servering
tilsettes olivenolje som er blandet med sitronsaft, salt og pepper.

VIN

Laporte La Terre des Anges Sancerre 2012
1539201
Basisutvalget, kategori 6
Pris 152 kroner
Terningkast 5
Poeng 81
Land/ region: Frankrike, Loire
Klassisk Sancerre. Dufter av hylleblomst,
stikkelsbær og sitrus. Oppleves som frisk og
ren i munnen med en mineralsk undertone.
Tørr sitruspreget avslutning. Disker du opp
med en grønn salat er hvit Sancerre en optimal
vinkombinasjon. Perfekt vin til Quiche med spinat
og chevre.
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Lidelsens komedie
Medisinen er full av tragiske valg-situasjoner. Det vet enhver lege av egen, til dels
smertelig erfaring. Dagens tekst skal imidlertid ikke handle om slike situasjoner,
men om det folk flest tenker på som tragediens motsats, nemlig komedien.
AV JAN HELGE SOLBAKK, PROFESSOR I MEDISINSK ETIKK, UIO

Også slike situasjoner forefinnes i medisinen,

og det oftere enn man tror. For å utdype dette, la

oss først gå til det tekstavsnitt som har inspirert
overskriften. Det stammer fra Oscar Wildes

komiske krimnovelle, Lord Arthur Savile’s
Crime, fra 1887, og lyder: “And yet it was not the

mystery, but the comedy of suffering that struck
him; its absolute uselessness, its grotesque want

of meaning. How incoherent everything seemed!
How lacking in all harmony! He was amazed at

Jan Helge Solbakk:
Professor i medisinsk etikk,
er utdannet lege og teolog
og ansatt ved SME, senter for
medisinsk etikk, UiO.
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the discord between the shallow optimism of the
day, and the real facts of existence”.
Hva i all verden har Wildes komiske beskrivelse
av lidelsen å gjøre med medisinens hverdag?
Befinner ikke de lidelses-former som medisinen
søker å lindre seg milevidt fra det vi assosierer
med komedien? Ja, er det ikke rett og slett ufint og
ufølsomt å trekke veksler på det komiske i denne
sammenheng? La oss hente drahjelp fra gamle
Aristoteles og hans lille bok om teaterkunsten.
I siste del av Poetikken introduserer Aristoteles
en definisjon av komedien, og det nettopp med
tragedien som forklarende bakteppe: Mens
tragedien dramatiserer uløselige moralske
konflikter og feilvurderinger (hamartia) på
en måte som vekker beundring, frykt og
medlidenhet, tematiserer komedien det vi vegrer
oss for – eller rett og slett ikke tør snakke om - i

åpent lende, av redsel for å bli latterliggjort. Dette
er forhold og ting som tilhører livets privat- og
intimsfære, som utroskap, misunnelse, frigiditet
og impotens, avførings- og vannlatingsproblemer,
og andre ting vi skjemmes av å lide under. Mens
den tragiske helt, fortsetter Aristoteles, er en vi
ser opp til som et moralsk forbilde, fortoner det
seg motsatt med den komiske figur, ettersom
vedkommendes skjebne nettopp ikke vekker
medlidenhet og frykt, men snarere indignasjon
og latter, og endog avsky.
Da jeg for første gang leste denne delen av
Poetikken ble jeg av minnets dynamikk bragt
20 år tilbake i egen fortid, og til en gjentagende
samtale-situasjon jeg uforvarende ble tilhører
til som pleiemedhjelper ved et lokal-sykehus i
Midt-Norge. Hver dag var min oppgave å hjelpe
de pasientene som ikke selv klarte å stelle seg,
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med vask og påkledning. På avdelingen var det
to stuer med seks senger, én for kvinner og én
for mannlige pasienter. Og det var ett tema og
et spørsmål som gikk igjen i samtalene mellom
pasientene: ”Har du hatt avføring i dag?”. Jeg
hadde betydelige problemer med å holde latteren
tilbake, og tenkte: Hvordan er det mulig at vilt
fremmede mennesker kan sitte å snakke seg i
mellom om bæsjen sin! Og det i dagevis. Om man
hadde dristet seg til å stille det samme spørsmål
til en medpassasjer på bussen på vei til jobben,
er jeg ganske sikker på at de fleste hadde reagert
med avsky og indignasjon. Men for pasientene
på stue 208 og 210 derimot var dette et tema
som virket samlende på dem, selv om det fra en
outsiders ståsted kunne fortone seg både latterlig
og avskyelig, ja, rett og slett komisk.
Dessverre tror jeg at man i medisin- og
etikkundervisningen, og i klinisk arbeid,
fortsatt har et stykke å gå før det tilsynelatende
komiske ved sykdom og sykelighet blir tatt
på alvor. La meg nevne to kliniske eksempler.
Prostatakreft og brystkreft, to kreftformer som
rammer menn og kvinner med størst hyppighet.
Takket være stadig sikrere tidligdiagnostikk
og bedre behandlingsformer, overlever flere
og flere av disse pasientene sin kreft, dog med
en hel rekke ettervirkninger av det slag den
greske komedielitteraturen vever sitt stoff fra:
avførings- og vannlatingsproblemer, impotens
og frigiditet og endret kroppsforståelse og
selvfølelse. I lærebøker i medisinsk etikk
skrives det side opp og ned om pasienten som
en autonom og rasjonell person med rett til å
bestemme over situasjoner som angår eget liv og
helse. Men hva innebærer dette i praksis? Det
innebærer blant annet å akseptere at de fleste
pasienter moralsk sett blir litt mindre enn seg
selv når de blir syke, ved at oppmerksomheten
rettes mot egne angster, vondter og intime
plager og tap fremfor mot andres behov, akkurat
slik Aristoteles beskriver komediens hovedfigur.
Men dersom denne beskrivelse medfører
riktighet, da er det også viktig at pasienter
ikke reduseres til rasjonelle aktører, og at deres
måte å erfare verden på anerkjennes som det
den er: som en form for komisk eksistens, det
vil si en livsform hvor livets tilsynelatende
avskyeligheter og latterligheter representerer en
del av hverdagen de må slite med.

Klinikk Røa søker kolleger
til spesialistpraksis
Vi har nettopp ﬂyttet inn i nyoppussede lokaler med ﬂott beliggenhet,
i Samfunnshus Vest på Røa, Oslo, rett ved T-banestasjon, med gode
parkeringsmuligheter ved inngang i bakkeplan. Det er romslig lokaler på
540 kvm med egen personaldel. Klinikken har moderne infrastruktur med
bla. fjerndrift IT, SystemX som elektronisk journal, hjemmekontorløsning
og Melin betalingssentral. Vi har plass til i alt 11 behandlere, 5 laboratorier
og 3-5 hjelpepersonell. I dag er vi ØNH-leger og fysioterapeuter som
arbeider primært med utredning og behandling av svimmelhet og
balanseproblemer. Fast husleie som dekker andel felleskostnader.
Kostnadsnivået er gunstig også for spesialister uten driftstilskudd.
Henvendelse avtalespesialist
i ØNH, Kirsten Hannisdal:
kirsten.hannisdal@klinikkroa.no
eller tlf. 905 22 909.
www.klinikkroa.no

Avtalespesialist søkes!
Klient søker avtalespesialister for partnerskap i veletablert og
veldrevet spesialistlegesenter sentralt Oslo Vest, i den hensikt å
ytterligere øke den tverrfaglige spesialistkompetanse.
Gode parkeringsforhold/garasjeplasser i kjeller.

Henv: Advokat Nils Grytten,
e-mail: grytten@flisnes.net
Telefon: 70 11 44 00
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DEN LILLE MANNEN pÅ
RADIUMhOSpITALET
I venterommet på Radiumhospitalets poliklinikk, foran et speil, er det ustilt en
liten statue (fig 1). Den fremstiller en naken mann i dynamisk positur. Av de
forbipasserende er skulpturen formodentlig ikke særlig påaktet. De har nok med
sitt daglige virke eller avtalen på poliklinikken, og har liten tid til å beundre
en miniatyrkopi av et fordums kunstverk. Mannsfiguren får dermed ikke lenger
den oppmerksomhet den en gang hadde. For det er ingen hvemsomhelst det
her dreier seg om. Den lille skulpturen er nemlig en kopi av det nesten viktigste
kunstverk innen klassisk arkeologi og antikk kunsthistorie; beundret, lovprist og
kopiert gjennom 400 år.
TEKST: EINAR J BERLE

et IdeaLISert kunStVerk
Mannsfiguren, utstilt langs venstre kortvegg
på DNRs poliklinikk, er omtrent en meter høy,
utført i hvitgult marmorlignende materiale og
er kopi av en original på 2, 24 m, utferdiget i
marmor (fig 2). Den ble funnet i Anzio i Italia
i 1489 og kunne beundres i kardinal della
Roveres have i Roma. Efter at kardinalen ble
pavert, til Julius den annen, ble skulpturen
flyttet av pave; fra have til have og satt opp i
Belvederecortilen i Vatikanet. Samtiden syntes

Dr. med. Einar Berle:
Spesialist i gynekologi og
utdannet innen arkeologi og
kunsthistorie. Han behersker
5 språk og har jobbet innen
både psykiatri, patologi, legevakt og maritim medisin.
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meget om skulpturen. En undersetsig kunsttyv
fra Korsika, likte den så godt at han i 1796,
sammen med annet arkeologisk tyvegods, tok
den med til Frankrike, og gav den et midlertidig
opphold i Louvre.
Skulpturen viser en mann i såkaldt
kontrapostpositur.
Det
høyre
ben
er
belastet, mens det venstre er relaksert, lett
bakovervendt. Kroppens vektfordeling mot
høyre, resulterer i en kontrahering av denne
siden. Dermed virker venstre kroppshalvdel
lettere elongert. Fremstillingsformen er kjendt
som ”kontrapost”, og ble perfeksjonert av
billedhuggeren Polykleitos i den klassiske
periode (480-423 f Kr). Hans viktigste og mest
kjente kunstverk, Doryforos – Spydbæreren,
var utført i bronse. Originalen er dessverre gått
tapt, men verket finnes i flere romerske kopier,
de fleste utferdiget i marmor (fig 3). Polykleitos

original var komponert på en slik måte at ulike,
perfeksjonerte og idealiserte kroppsdeler, stod
i et matematisk forhold til hverandre (kanon).
Polykleitos mønsterskulptur ble et forbilde,
ikke bare for samtiden, men også for senere
tiders billedhuggere. Også den lille mannen på
Radiumhospitalet er inspirert av Polykleitos
kanon mens mesteren bak poliklinikkens greske
original antas å være Leochares, en billedhugger
aktiv i det 4de årh f. Kr.
Over mannens høyre skulder skimtes et
pilkogger med festerem skrått over venstre
thorakalhalvdel. Pilkoggeret hviler på en kappe
som dekker det meste av venstre rygghalvdel.
Kappen fortsetter over venstre underarm.
Forøvrig er mannen avkledd. Poliklinikkens
kopi er genitalt tilfik(l)et og furnert med
et ”anstendighetsblad”, mens forbildet i
Vatikanet viser bladfrie genitalier. Frisyren
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Mannen på poliklinikken- Den lille skulpturen er en kopi av det
nesten viktigste kunstverk innen klassisk arkeologi og antikk
kunsthistorie; beundret, lovprist og kopiert gjennom 400 år.

Mannen på Poliklinikken - detalj.

Apollon Belvedere - En undersetsig kunsttyv fra Korsika, likte
skulpturen så godt at han i 1796, sammen med annet arkeologisk
tyvegods, tok den med til Frankrike, og gav den et midlertidig
opphold i Louvre.

er svært kunstferdig, med danderte lokker
og båndoppsatte topp. På høyre side sees en
støtteanordning utformet som en trestamme,
rundt hvilken det kveiler seg en slange.

mangfoldiggjort, med kopier i ulike størrelser
plassert i museer, skoler og på en poliklinikk i
Oslo.

hVEM ER MANNEN pÅ pOLIKLINIKKEN ?
På bakgrunn av skulpturens spesielle frisyre,
pilkoggeret over høyre skulder og slangen rundt
trestammen, er det rimelig å anta at mannen
på poliklinikken er Apollon, en av Olympens
12 guder; sønn av Olympens hersker Zeus og
bror av jaktgudinnen Artemis. Apollon er en
av antikkens viktigste guder, mest kjent for sin
administrasjon av Olympens kulturdepartement.
Ut over rollen som kulturformidler, hadde han
en helsedepartmental dobbeltfunksjon. På den
ene side kunne han bringe sykdom og elendighet
over menneskeheten, i neste omgang helbrede
de samme lidelsene. I følge mytologien bragte
han sykdom ved å skyte piler mot sine ofre.

Skulpturen viser en mann som er i ferd med
å skyte med piler, eller har skutt sådanne mot et
ikke identifisert mål.
KLASSISISMENS MEST OMTALTE
Mannen i Belvederehaven fikk sitt store
gjennombrudd i 1755. Opphavsmannen til faget
Klassisk Arkeologi, Johan Winckelmann (fig
4), falt så å si i staver over mannsfiguren der
den fremstod i: ”edle Einfalt und stille Grösse”.
For Winckelmann var dette kunstverket over
alle kunstverk. Og eftersom kunstens viktigste
oppgave, ifølge Winckelmann, var å fremstille det
vakre, var dette den perfekte skulptur – et antikkens
praktverk. Også Goethe lot seg henrykke, men var
efter sigende lettere småsjokkert over skulpturens
åpenbare tekstilknapphet: ” …warum zeigst du
dich uns in deiner Nacktheit, dass wir uns der
unsrigen schämen müssen”. Winckelmann mente
at det som skulle bli Klassisismens mest omtalte
mansskulptur, var en gresk original, utført i
hvit marmor; et kunstverk som ble beundret og

den nakne SannHet
Skulpturen var imidlertid slett ingen gresk
original, men en romersk marmorkopi av en
gresk bronsestatue fra det fjerde århundre f.
Kr. Og mens Winckelmann var overbevist
om at antikkens skulpturer var utferdiget i
ubemalt marmor, skulle det senere hen vise
seg at det meste av gresk marmorkunst og
arkitektur slett ikke fremstod i blendende hvitt,
men var farvesprakende bemalt. Heldigvis
for kunstskjønneren Winckelmann ble denne
kjensgjerning først kjendt efter hans grufulle
død ( han ble myrdet på veien hjem fra Roma).
Mens Winckelmann og hans samtid hyllet
mannen med pilkoggeret, skjøt senere tiders
kunsthistorikere kritikkpiler efter skulpturen og
rev den brutalt ned fra kunsthistoriens pidestall.
Med Kenneth Clark var skulpturen fullstendig
detronisert. Fra å være kunsthistoriens mest
beundrede kunstverk gjennom 400 år, ble den en
glemt relikvie, kun omtalt av eksperter og guider
i Vatikanet.

Vår Apollonminiatyr viser den Olympiske
guddom som skytter; en som muligens har skutt
en sykdomsfremkallende pil, eller beskutt en
personlig fiende, som f eks pytonslangen i Delfi
( jf. slangen rundt trestammen på skulpturens
høyre side ). Som alle Olympens herrer hadde
Apollon sine svin på skogen. Han hadde søkt
seg ut en kvinne av jordisk herkomst med navnet
Coronis, og for ordens skyld besvangret henne.
Eftersom gudelige allianser sjelden var noe å
satse på, hadde Coronis etablert et mer praktisk
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og for Apollon ukjent jordisk forhold. Da han
fikk det å vite, ble han dødbringende sjalu og
ville sporenstreks avlive den høygravide. For
feig til selv å utføre den skjendige dåd, bad han
sin søster Artemis om å avslutte den gravides
jordiske tilværelse. Han angret seg imidlertid i
siste øyeblikk – akk, for sent, men tidsnok til å
skjære ut det uførløste barn fra den dødelig sårete
Coronis liv. Historiens første dokumenterte
keisersnitt, utført riktignok på død mor.
AV GUDDOMMELIG hERKOMST
Barnet var antagelig forløst til termin, ingen data
tyder på prematuritet. Han fikk navnet Asklepios
og hadde en harmonisk oppvekst. Han ble lært
opp av blandt andre kentauren Cheiron, som
underviste i filosofisk preget medisin, med blant
annet sykdomslære, botanikk, kunst og musikk
som fag. Og Asklepios ble en dyktig lege. Med
sønnene Podaleiros og Machaon dannet han sågar
en slags ambulansetjeneste under Trojanerkrigen;
et legeteam som i følge Homer, ble tilkalt for
å behandle skader av alle slag. Sår ble vasket

med vin, man strødde farmaka på og forbandt
efter alle kunstens regler ( fig 5 ). Asklepios ble
imidlertid for flink. Ikke bare kunne han helbrede
syke, han vekket sågar folk opp fra de døde og
satte seg dermed opp mot den guddommelige
orden; det ble ubalanse mellom antall levende
oppå og de døde under jorden. Ugagnskråken ble
derfor brutalt slått i hjel av sin bestefar Zeus, men
oppstår, mirabile dictu, som legeguden Asklepios,
legekunstens høye beskytter. Hans familie og hans
tilhengere/elever ble kaldt Asklepiader.
LandSenS SYkeHuS I
SUNNhETSBRINGENDE OMGIVELSER
Asclepioskulten fikk stor utbredelse. Rundt om
Hellas ble det opprettet legesentra i Asklepios
regi, de best kjente i Epidauros og på Kos.
Felles for dem alle var beliggenhet i landlige
omgivelser med frisk luft og tilgang til rent vann.
Den syke ble mottatt av kultsenterets presteskap,
badet (jf. våre egne mottagelsbad) og kledd i
hvite gevanter. Ved hjelp av urter ble den syke
lagt i søvn i og forventedes å ha en drøm som

Helbredelse av sår på høyre skulder

Billedhuggeren Polykleitos (480-423 f Kr) mest kjente kunstverk,
Doryforos – spydbæreren, var utført i bronse. Originalen er gått
tapt, men verket finnes i flere romerske kopier, de fleste i marmor.
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Opphavsmannen til faget Klassisk Arkeologi, Johan Winckelmann.

helst burde innholde litt om den forestående
helbredelsesprosess. Behandlingen var ofte preget
av magi og (over)tro. Bad og urter, sammen med
slangekult, utgjorde en viktig del av kurstedenes
behandling. At slangen inntok en sentral rolle,
bygger blandt annet på at den skifter ham fra tid
til annen og på den måten så å si gjenoppstår som
frisk og fornyet. Et godt eksempel er fig 6, som i
en triple scene viser pasientens ankomst, søvnen
og slangen som i drømme og sannsynligvis også
i virkeligheten, er med på å helbrede det såret
mannen har på sin skulder. Efter helbredelsen
eller god vink og råd, kunne den friske pasient
forlate helligdommen, efter å ha overrakt en liten
gave til anstalten og presteskapet.
…OG hVA GjøR hAN DER.
Skulpturen på radiumhospitalets poliklinikk
er en størrelsesredusert kopi av en Apollon
skulptur, antagelig donert i takknemlighet til en
av Norges viktigste helbredelsesanstalter.
Apollon var, i tillegg til å være sjef for
antikkens kulturdepartement, assistert av
frøknene muser, også involvert i datidens
helsevesen, hvor han hadde en unik dobbeltrolle
som bringer og helbreder sykdommer. Rollen
som befrier fra sykdom overtaes av sønnen
Asklepios og sammen utgjør disse to antikkens
helseadministrasjon. Asklepios far Apollon blir
således, med sin presens på DNRs poliklinikk,
en slags overjordisk ledsager og garantist
på veien inn til de jordiske leger, vår tids
Asklepiader, og er dermed den ideelle beskytter
for Radiumhospitalets poliklinikk.

Asklepios og Cheiron. Asklepios, sønn av Apollon, hadde en
harmonisk oppvekst. Han ble lært opp av blant andre kentauren
Cheiron, som underviste i filosofisk preget medisin, med blant annet
sykdomslære, botanikk, kunst og musikk som fag.
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av doser som er høyere enn anbefalt, bør det vurderes å bruke ytterligere systemiske kortikosteroider i perioder med stress eller elektiv kirurgi. Det er rapportert veksthemming hos barn som får
intranasale kortikosteroider i godkjente doser. Det anbefales at veksten hos ungdom overvåkes regelmessig. Ved hemmet vekst, skal dosereduksjon vurderes. Nøye overvåkning er påkrevet hos
pasienter med synsforandringer eller med tidligere økt okulært trykk, glaukom og/eller katarakt. Hvis det foreligger grunn til å tro at binyrefunksjonen er nedsatt, skal det utvises forsiktighet ved
overføring av pasienter fra systemisk steroidbehandling til Dymista. Hos pasienter med tuberkulose, enhver type ubehandlet infeksjon eller som nylig har gjennomgått kirurgisk inngrep, eller fått
skade på nese eller munn, skal mulige fordeler med behandling veies opp mot mulig risiko. Inneholder benzalkoniumklorid som kan forårsake irritasjon av neseslimhinnen og bronkospasmer.
Interaksjoner: Flutikasonpropionat: Det er rapportert klinisk signifikante interaksjoner ved samtidig bruk av ritonavir, med systemiske kortikosteroidbivirkninger som Cushings syndrom og
binyrebarksuppresjon. Samtidig bruk med ritonavir skal derfor unngås, med mindre potensiell nytte oppveier risiko. Under normale omstendigheter er det lave plasmakonsentrasjoner av
flutikasonpropionat etter intranasal dosering pga. omfattende first pass-metabolisme og høy systemisk clearance via CYP 3A4 i tarm og lever. Klinisk signifikante interaksjoner er derfor lite sannsynlig.
Det tilrådes forsiktighet ved samtidig administrering av en potent CYP 3A4-hemmer (f.eks. ketokonazol), pga. potensielt økt systemisk eksponering av flutikasonpropionat. Azelastinhydroklorid:
Anbefalte nasale doser fører til svært lav systemisk eksponering. Det skal likevel utvises forsiktighet ved samtidig bruk av sedativa, alkohol eller legemidler med virkning på sentralnervesystemet, da
sedativ effekt kan øke. Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Det er ingen eller begrenset data om bruk av azelastinhydroklorid og flutikasonpropionat hos gravide. Bør bare brukes under
graviditet hvis potensiell fordel oppveier potensiell risiko for fosteret. Amming: Det er ukjent om nasalt administrert azelastinhydroklorid/metabolitter eller flutikasonpropionat/metabolitter utskilles i
morsmelk. Bør bare brukes ved amming hvis potensiell fordel oppveier potensiell risiko for den nyfødte/spedbarnet. Fertilitet: Begrensede data. Bivirkninger: Svært vanlige (>1/10): Neseblod. Vanlige
(≥1/100 til <1/10): Hodepine, dysgeusi (ubehagelig smak) og ubehagelig lukt. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Ubehag i nesen (inkl. neseirritasjon, stikking, kløe), nysing, nesetørrhet, hoste, tørr hals,
halsirritasjon. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Munntørrhet. Svært sjeldne(<1/10 000): Hypersensitivitet, inkl. anafylaktiske reaksjoner, angioødem (hevelser i ansikt eller tunge og hudutslett),
bronkospasme, svimmelhet, søvnighet, glaukom, økt intraokulært trykk, katarakt, nasal septumperforasjon, slimhinneerosjon, kvalme, utslett, kløe, elveblest, fatigue (tretthet, utmattelse), svakhet.
Systemiske effekter kan forekomme, særlig ved bruk i høye doser over lang tid. Det er rapportert veksthemming hos barn som får nasale kortikosteroider. Det er mulig med veksthemming hos
ungdom også. I sjeldne tilfeller er det observert osteoporose ved bruk av nasale kortikosteroider over lang tid. Overdosering/Forgiftning: Ved nasal administrering forventes det ikke
overdoseringsreaksjoner. Symptomer: Administrering av høyere doser enn anbefalt over en lengre periode, kan føre til midlertidig binyrebarksuppresjon. Binyrebarkfunksjonen vil gjenopprettes i
løpet av få dager, og kan kontrolleres ved å måle kortisol i plasma. Ved overdosering etter utilsiktet oralt inntak, kan det forventes forstyrrelser i sentralnervesystemet (inkl. sløvhet, forvirring, koma,
takykardi og hypotensjon), forårsaket av azelastinhydroklorid. Behandling: Symptomatisk. Avhengig av svelget mengde, anbefales mageskylling. Intet kjent antidot. Se Giftinformasjonens
anbefalinger for azelastin R01A C03 side d og flutikason: Glukokortikoider H02A B side d. Egenskaper: Klassifisering: H1-antagonist (azelastin) og kortikosteroid (flutikason). Virkningsmekanisme:
Azelastinhydroklorid og flutikasonpropionat har forskjellige virkningsmekanismer og viser synergistiske effekter mhp. forbedring av allergisk rhinitt og symptomer på rhinokonjunktivitt.
Flutikasonpropionat er et syntetisk trifluorinert kortikosteroid med svært høy affinitet til glukokortikoidreseptoren, og med potent antiinflammatorisk virkning. Azelastin har potent, langtidsvirkende
antiallergisk effekt, og har mastcellestabiliserende og antiinflammatoriske egenskaper. Hemmer syntese eller frigjøring av kjemiske mediatorer kjent for å være involvert i tidlige og sene stadier av
allergiske reaksjoner, f.eks. leukotriener, histamin, plateaktiverende faktor (PAF) og serotonin. Lindring av nasale allergiske symptomer i løpet av 15 minutter. Absorpsjon: Etter intranasal administrering
av 2 doser i hvert nesebor, er gjennomsnittlig C max 194,5 ± 74,4 pg/ml for azelastin og 10,3 ± 3,9 pg/ml for flutikasonpropionat, og gjennomsnittlig AUC er 4217 ± 2618 pg/ml pr. time for azelastin og 97,7
± 43,1 pg/ml pr. time for flutikason. Tmax etter en enkelt dose er 0,5 time for azelastin og 1 time for flutikason. Proteinbinding: Flutikasonpropionat: 91%. Azelastin: 80-90%. Fordeling: Flutikasonpropionat:
Distribusjonsvolum ca. 318 liter ved steady state. Azelastin: Stort distribusjonsvolum. Halveringstid: Flutikasonpropionat: Eliminasjonshastigheten for i.v. administrert flutikasonpropionat er lineær i
doseområdet 0,25-1 g, og karakteriseres ved høy plasmaclearance (Cl=1,1 liter/minutt). Maks. plasmakonsentrasjon reduseres med ca. 98% i løpet av 3-4 timer, og bare lave plasmakonsentrasjoner
er forbundet med terminal halveringstid på 7,8 timer. Azelastin: Ca. 20-25 timer for azelastin og ca. 45 timer for den aktive metabolitten. Metabolisme: Flutikasonpropionat elimineres hurtig fra
systemisk sirkulasjon, hovedsakelig via CYP 3A4. Azelastin metaboliseres hovedsakelig via CYP 3A4, 2D6 og 2C19. Utskillelse: Flutikasonpropionat: Hovedsakelig via gallen. Azelastin: Utskillelse skjer
hovedsakelig via feces. Pakninger og priser: 120 doser (glassflaske) kr 248,20
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