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LEDER

Helse, journalistikk og politikk
D

ommen har falt i den såkalte kirurgisaken i Bodø. Avisa Nordland tapte i Høyesterett og er dømt til å betale en stor erstatning til
kirurgen som gikk til injuriesak mot avisen. Nå er det bare å håpe på at denne saken vil bidra til å aktualisere spørsmålet om

hvordan helsevesenet bør kommunisere med pressen. Med den moderne presses tilbøyelighet til å vinkle saker mot enkeltskjebner
blir dette temaet viktigere enn før. Når pasienter bruker pressen til å fremme sine interesser i saker der de føler seg dårlig behandlet,
er fristelsen stor for journalisten til å henge bjella på katten – dvs. rette søkelyset mot behandlende lege. Som hovedregel verken
kan eller bør legen uttale seg om sine pasienter, men det er ikke taushetsplikten som først og fremst er saken i kirurgi-saken. Den
dreier seg om journalistisk metode og krav til balansert dekning av en komplisert sak der berettiget fokus på systemfeil blandes
sammen med uberettiget kritikk av enkeltpersoner. Men den dreier seg også om ledende politikere som aksepterer pressens
dekning som fullgod og kaster seg inn saker uten å ha nødvendig bakgrunn for det.

T

o dager etter at ”sykehusskandalen” ble slått opp i Avisa Nordland første gang uttalte daværende helseminister seg til pressen
og hun var svært krass i sin kritikk: ”Anne-Grete Strøm-Erichsen (AP) vil ikke utelukke at de to legene, som nå er tilknyttet

Nordlandsykehuset i Bodø og Helgelandsykehuset i Mo i Rana, kan miste autorisasjonen og muligheten til å arbeide som leger
i Norge”, ble det referert i avisen. Noe av formuleringen må selvsagt stå for avisens regning – å referere helseministeren på hva
hun ikke utelukker, er selvsagt en finurlig retorisk øvelse - full av insinuasjoner men uten forpliktende innhold. Likevel må StrømErichsen i dag, etter at legene ble blankt frifunnet av Helsetilsynet, sitte igjen med en flau smak i munnen. Hun burde selvsagt aldri
ha gått inn i problemstillingen på dette stadiet av saken der hun hadde et særdeles dårlig grunnlag for å uttale seg. Vi har sette
liknende saker før. I ambulansesjåfør-saken, der Erik Schjenken ble stemplet som rasist og senere gikk til sak mot Dagbladet for
dekningen – og vant i Høyesterett – var et helt kobbel av norske politikere på banen straks. At vi på denne tiden sto midt oppi en
valgkamp bidro antakelig til at de folkevalgte nærmest kappløp for å bruke nedsettende karakteristikker om ambulansesjåførene.
Det vil ikke forundre noen om fylkeslegen i Oslo og Akershus samt ledelsen ved Ullevål like etterpå sviktet sjåførene som følge
av politikerreaksjonene (at en lege i Tromsø, med klart uttalte politiske motiver, også delte ut rasistkarakteristikker basert på en
telefonsamtale fra Oslo, gjorde ikke saken bedre for Erik Schjenken).

D

et tilhører sjeldenhetene at politikerne angrer på sine uttalelser. Dette skjedde riktignok i Bærum-saken – der en lege, med
Aftenposten i førersetet, ble beskyldt for flere tilfeller av eutanasi – med den følge at helsedirektør Anne Alvik måtte gå fra

jobben. Men beklagelsen satt langt inne. Først ti år senere ba Olav Gunnar Ballo og Inge Lønning pent om unnskyldning for sine
uttalelser i saken.

D

isse sakene viser hvilken enorm makt pressen har i tilfeller der det reises kritikk og der medisinsk personell, på grunn av
taushetsplikten, er avskåret fra å uttale seg i full bredde om saken. Med denne makten følger det selvsagt en tilsvarende plikt til

å dekke saken så balansert og ærlig som mulig. Fra legenes side følger det også et krav om å møte den jobben pressen gjør med
et åpent sinn. Den tiden er forbi da medisinere hadde nærmest religiøs makt i norsk offentlighet og der legens ord var lov. I dag
burde det være i alles interesse at medisinen nærmer seg journalistikken med et pedagogisk utgangspunkt. Det er min erfaring at
mye dårlig journalistikk kunne vært unngått dersom kommunikasjonen mellom partene ikke var så preget
av fordommer og sviktende respekt – på begge sider.

Lottelise Folge
Ansvarlig redaktør
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Spennende tider for avtalespesialistene
H

ele avtalespesialistordningen er i støpeskjeen. Utgangspunktet er et gjennom lang tid uttrykt ønske fra helseministeren om at
avtalespesialistene skal brukes mer, og at han ønsker flere hjemler inn i ordningen. Normaltariffen slik den har fungert til nå har
avslørt begrensinger med hensyn til å få inn nye og kostbare utredningsprosedyrer og behandlinger. Det har ikke vært villighet fra
finansmyndighetene til å utvide den økonomiske rammen nok til at dette kunne bli mulig. Forslaget om å innføre ISF-finansiering
som et alternativ til folketrygfinansie-ring er helsemyndighetenes columbi-egg for å løse denne floken.

F

ra vår side er vi betenkte på å innlemme hele avtalespesialistordningen i et ISF-system. Dette er nærmere redegjort for i intervju
med undertegnede i denne utgaven av Legekunsten. Men vi ser at en delfinansiering gjennom ISF kan være en løsning for å
få økonomisk dekning for kostbare undersøkelseprosedyrer og behandlinger, som det i dag ikke er økonomisk mulig å utføre i
avtalepraksis. Til nå har dette delvis blitt løst ved gjennomføring av anbudskonkurranser, med alle de implikasjoner det har.

D

et kommer stadig forespørsler fra medlemmer som er utålmodige og lurer på om « det skjer noe snart», og «har dere fått
på plass noen nye takster», «når kommer det flere hjemler». Til dette er det å svare at den prosessen vi holder på med er et
omfattende og tidkrevende arbeid, der hovedmålet er å få på plass en varig og god ordning for hele avtalepsesialistsystemet, som
kan «stå seg» gjennom skiftende politiske regimer de kommende tiårene. Detaljer vedrørende enkelttakster og hjemler er det for
tidlig å si noe om.

E

valueringene etter årets Administrasjonskurs viste at årets program ikke traff like godt som det vi har lyktes med de foregående
årene. Styret har tatt dette med seg i i høstens arbeid, og er allerede i gang med å få på plass et spennende opplegg for neste
års møte.

I

Helse Midt-Norge har RHFet innført en ordning der avtalespesialistene må sende inn faktura for å få utbetalt driftstilskudd. Dette er er i
strid med Ramme-avtalens bestemmelser, som tydelig sier at tilskuddet skal utbetales på en fast dato i måneden. Legeforeningens
JA-avdeling har vurdert saken, og konkludert med at RHFet ikke har noe rettslig grunnlag for å innføre et slikt fakturerings-krav.
Saken er også vurdert av et ekstern advokatfirma, som er av samme
oppfatning. Dette er påpekt i et skarpt brev til Helse Midt-Norge.
Der har man imidlertid betsemt seg for å heve seg over de juridiske
fakta. Avtalespesialister som ikke sender inn faktura, får ikke utbetalt
driftstilskudd. Denne måten å forvalte avtalespesialistordningen på
gir ikke noe lovende signal for fremtidens samarbeid, hvis det blir slik
at hele finansieringsordningen skal legges inn under RHFene.

N

år det gjelder aldersgrensen for å inneha avtalehjemmel, så
ligger 70-årsgrensen fortsatt fast i gjeldende rammeavtale. Før det
kommer en endring på dette området må det reforhandles en ny
rammeavtale. Og det vil være en naturlig konsekvens at aldersgrensen
for avtalehjemmel heves i samsvar med med endringene som
kommer.

T

ilslutt vil jeg takke alle våre tillitsvalgte, lokalt og sentralt, for det
arbeidet dere nedlegger til medlemmenes beste. Det er travelt
å være tillitsvalgt, men det er et viktig, spennende og utfordrende
arbeid. 2015 er valgår. Vi trenger flere nye tillitsvalgte i våre rekker.

S

å med denne oppfordringen til våre medlemmer om engasjere seg,
ønsker lederen alle en god jul.

Sverre Dølvik
Leder
4
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Neste par ut

LIS- lege i hudpraksis
snart i mål
– De viktigste grunnene til at vi tar i mot LIS-lege er faglige og idealistiske, sier
hudspesialist Cato Mørk. Han og kollega Petter Gjersvik venter på LIS-kandidat
som de håper er på plass i løpet av kort tid.
TEKST OG FOTO: LOTTELISE FOLGE

Etter 26 år på sykehus, de fleste av dem på
Rikshospitalet, er Cato Mørk nå ansvarlig for en
aktiv og veldrevet hudpraksis på Skårer utenfor
Oslo.
– Det er givende og interessant å få inn yngre
leger, mener han – og det gjør hverdagen faglig
rikere. Både han og kollega Petter Gjersvik
omfavner prosjektet LIS-lege i avtalepraksis.
Det har nok tatt lenger tid enn de hadde
forventet, men nå ser det ut til at det har løsnet.
Mørk har mottatt forslag til avtaleutkast og
dermed er prosessen i gang for å få LIS-lege på
plass i mars 2015. Det er et år etter pionerne –
urologene på Moelv.
ET NATURLIG VALG
De to spesialistene mener prosjektet er
et gjennombrudd for spesialistutdanningen

LIS I AVTALEPRAKSIS: – Dette må vi få til, sier hudspesialistene Cato Mørk (t.h) og Petter Gjersvik. De er ”– Åpne og klare som bare det”.
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Hva tror dere er årsaken til motsetningene

PILOTPROSJEKT
Alle er enige om at dette er et godt og
spennende

prosjekt;

Sykehuset,

Legefor-

eningen og avtalespesialistene. – Derfor er vi
fornøyd med at det ser ut til at vi får i stand en
avtale, sier Gjersvik og understreker at nettopp

Den faglige kompetansen og dyktigheten
mener Gjersvik er ganske så jevnt fordelt inne

fordi det er et pilotprosjekt med begrenset

i og utenfor sykehuset – det er gode og dårlige

varighet, vil det bli mindre komplisert å justere

folk på begge sider – som alle ander steder. –

de delene av avtalen som ikke fungerer etter

Men det er stor forskjell på effektiviteten- bryter

intensjonen.

Mørk inn.

FAGLIG STIMULERENDE I
AVTALEPRAKSIS
Begge spesialistene stortrives i hudlege-

Mona Myklebust er en av to fast ansatte helsesekretærer hos Mørk
og Gjersvik og stortrives på jobben. Hun har 12 år bak seg på
fastlegekontor og er veldig klar på at nå har hun det hun kaller en
gladere hverdag; litt roligere og veldig fornøyde pasienter.

mellom sykehuslegene og avtalespesialistene?

- Joda, svarer Gjersvik, men det er stor
overlapping mellom de to gruppene. – Hvorfor

praksisen og mener at det er på alle måter faglig

går da mange sykehusleger rundt og er skeptiske

stimulerende. – Tyngdepunktet i pasientkohorten

til hva avtalespesialistene ”driver med”?

er forskjellig fra sykehuset, der det er et større
innslag av problemstillinger som tar lenger tid og
som kan være vanskeligere å diagnostisere. Her
er det naturligvis mer ”hverdagsdermatologi”,
mener Gjersvik.

– Det er et premiss som er nytt for meg, svarer
Gjersvik som mener at dette ikke er fremtredende
blant hudlegene. Kompetansen er jevnt fordelt,
men man vektlegger nok forskjellige ting,

og at hvis de får det til på Lørenskog, er

– Dette er jo helt riktig, sier Mørk, de

mener de to spesialistene. Det kan for eksempel

sannsynligheten stor for at ordningen blir

dårligste pasientene på Rikshospitalet var

hende at noen dyktige overleger på sykehusene

vellykket også andre steder.

virkelig tunge. Men han er ikke enig i at alle

legger stor vekt på det faglige felleskapet der

pasientene i hans praksis er lette. Mørk får
Hvorfor ble akkurat dere spurt om å ta

henvist mange ulike pasienter og diagnoser,

inn LIS-lege? Mørk og Gjersvik mener at

både fra spesialistkolleger på sykehus og i

Akershus Hudlegesenter var et naturlig valg

avtalepraksis.

– mens andre ønsker seg ut i praksis for å ha
bedre kontroll både på sin faglige og praktiske
arbeidsdag.

for et pilotprosjekt. Både fordi de innehar
den nødvendige faglige og pedagogiske

Noe av det mest spennende og interessante

kompetansen og på grunn av den geografiske

ved å jobbe med pasienter er spennet i hvordan

beliggenheten i forhold til Rikshospitalet.

mennesker mestrer belastningene en sykdom

HUDLEGESENTERET

Det er også god mulighet for kontinuitet i

kan medføre, mener legene. Hvordan noen

TO SPESIALISTER

ordningen fordi Rikshospitalet har mange

pasienter på sett og vis graver seg ned og stopper

LIS-leger.

opp i livet – noen ganger for en bagatell – mens

TO HELSESEKRETÆRER PÅ HELTID

andre bare står på og finner løsninger til tross for
store plager.

Cato Mørk, dr. med, og professor II

det annonsert at pilotprosjektet LIS-lege i

SYKEHUSLEGE + AVTALESPESIALIST =

år på sykehus, senest som overlege på

avtalepraksis var like rundt hjørnet. – Så nå er

SANT?

LIKE RUNDT HJØRNET
På hudlegenes årsmøte i mars i år ble

vi glade for at det ser ut til å ha løsnet, sier Mørk

Et tilbakevendende tema er den faglige

og håper at det ikke følger altfor mye byråkrati

avstanden mellom sykehusleger og avtale-

med ordningen.

spesialistene og til tider manglende forståelse
for hverandres arbeidsdag. Et tema Legekunsten

Nå ligger det et avtaleforslag på bordet og
Mørk har stor tro på at dette skal gå i orden.
6
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har berørt i mange utgaver.

ved St.Olavs hospital i Trondheim- 26
Rikshospitalet. Fulltid på Hudlegesenteret
Petter Gjersvik, dr.med. og førsteamanuensis
ved Det medisinske fakultetet i Oslo og
medisinsk redaktør i Tidsskriftet. Leder i Norsk
forening for dermatologi og venerologi. 1-2
dager i uken på Hudlegesenteret

NYHETER/AK TUELT

Fagsjef Siri Lund: Mulig oppstart
allerede 1. januar 2015
Legekunsten har kontaktet HSØ og ansvarlig for ordningen på Rikshospitalet for å forsøke å
forstå hva som er den egentlige årsaken til forsinkelsene og hvor problemene ligger etter at det
var lagt mye forarbeid i prosjektet fra Helsedirektoratets side.
Det var bred enighet om, og annonsert på årsmøtet hos hudlegene i
mars i år, at LIS ordningen var “rett rundt hjørnet”. 15 mars i år startet
de med LIS-ordning på urologisenteret i Moelv, mens de i skrivende
stund fremdeles jobber med løsninger vedrørende betalingsordninger
og refusjoner mellom hudlegesenteret og Rikshospitalet. I tillegg er
avtalen mellom HSØ og Cato Mørk under utarbeidelse (om ordningen:
se Legekunsten 4-2012).
1) Hva er det med ordningen som gjør dette så vanskelig?
svar: Det er Helse -og omsorgsdepartementet i samarbeid
med Helsedirektoratet som har igangsatt forsøksordningen med
spesialistutdanning av leger hos avtalespesialister. Helse Sør-Øst RHF
er positive til de avtalespesialister som har ønsket å delta i piloten. Slik
vi har oppfattet det har Helsedirektoratet bedt Sykehuset Innlandet HF
og Oslo universitetssykehus HF om å medvirke til forsøksordningen
gjennom iverksetting av pilot med utdanning av LIS-kandidater.
2)Er det hudlegene som er utfordringen og som er vanskelig å
forhandle med?
Svar: Vi opplever de involverte som positive til ordningen. Oslo
universitetssykehus HF er i ferd med å utvikle et avtalekonsept for
piloten ved Akershus hudlegesenter, med mulig oppstart 1.1.15.
3) Er det kompliserte juridiske spørsmål? I så fall hvilke?
svar: Vi har oppfattet det slik at de juridiske spørsmålene er avklart.
jf. bla. forskrift av 29.april 2014 nr. 577 (hjemlet i folketrygdloven). Det
samme gjelder den økonomiske delen og forholdet til pasientrettigheter.
Avtale må inngås mellom helseforetaket, avtalespesialisten og LISkandidaten. RHF skal være orientert.
4) Hvis så er tilfelle, hva tror du var det
som var så mye mindre komplisert i Moelv
og som gjorde at de i hvert fall kom i gang?
Svar: Ingen kommentar
5) Hva var det som VAR på plass da det
ble annonsert som en prøveordning rett rundt
hjørnet i mars i år, men som ikke kommer på
plass før mars til neste år?
Svar: Ingen kommentar
6) Er det rett og slett arbeidsbelastningen?
Svar: Ingen kommentar

Fagsjef i HSØ Siri Lund mener
at ordningen kan være på plass
så tidlig som i januar 2015.

Legekunsten forela de samme spørsmålene til ansvarlig for
ordningen på Rikshospitalet, Avdelingsleder Revmatologi,
Hud- og Infeksjonssykdommer Jorunn Hagen Rønsen og
fikk følgende svar:
1) Hva er det som gjør dette så vanskelig for dere?
Svar: Dette er nytt for oss og en ny ordning nasjonalt og vil derfor
kreve en god del avklaringer og arbeid fordi det gjøres for første gang
2)Er det hudlegene som er utfordringen og som er vanskelig å
forhandle med?
Svar: Nei, samarbeidet er utmerket med aktuelle spesialistsenter
3) Er det kompliserte juridiske spørsmål? I så fall hvilke ?
Svar: Det er juridiske avklaringer og avtaler som må spesielt på plass
fordi dette er første gang denne ordningen etableres. Det har ikke vært
noen spesielt kompliserte forhold, men mange detaljer.
4)Hvis så er tilfelle, hva tror du var det som var så mye mindre
komplisert i Moelv og som gjorde at de i hvert fall kom i gang?
Svar: Det kan jeg ikke svare på, men vi har gjort våre vurderinger
inkludert juridiske, som er nødvendig i en slik sak, men det sentrale er
at vi får dette etablert.
5) Hva var det som VAR på plass da det ble annonsert som en
prøveordning rett rundt hjørnet i mars i år, men som ikke kommer på
plass før mars til neste år?
Svar: Den nødvendige forskriftendringen var på plass i mars og som
er gjort gjeldende fra 1. mai i år og den var helt nødvendig for å få dette
til, men det lå et godt stykke arbeid igjen for å få alle brikkene på plass.
Blant annet er i tillegg til OUS og avtalespesialisten også Helse Sør Øst
og Helfo involvert.
6) Er det arbeidsbelastningen eller trege byråkrater?
Svar: Dette har vært en ny og samtidig grundig prosess og det er
hovedgrunnen til at det tar tid. Vi er entusiastiske og det grunnarbeidet
som er gjort ser vi på som viktige for at vi skal lykkes med den nye
ordningen.
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Legger ned:

Hudleger flytter til avtalepraksis
– Jeg ville sluttet uansett og begynt uten hjemmel, hvis det var eneste alternativ,
sier hudspesialist Thor Henry Andersen. Nå legger Ålesund sjukehus ned
hudavdelingen.
TEKST: LOTTELISE FOLGE FOTO: PRIVAT

–Jeg har lenge ønsket meg ut i praksis, sier Thor Henry
Andersen.

Han sier det er flere årsaker til at han i
september sa opp jobben på Ålesund sjukehus,
men at dårlig trivsel ikke var en av dem.
På vårparten blir han å finne i avtalepraksis
i Ålesund sammen med kollega Kristin LundHanssen fra samme sykehus. – Jeg har lenge
ønsket meg ut i praksis, sier Thor Henry
Andersen. Han har fartstid fra Rikshospitalet,
der han tok spesialiseringen sin og hadde
egentlig sansen for en viss vaktbelastning.
Det ga ham muligheten for avspasering med
den smule frihet det gir.
Da han kom til Ålesund, var det brått
slutt – han klager ikke på sine fem uker
ferie, men savner muligheten for litt mer
fleksibilitet i hverdagen. Han har trivdes godt
på sykehuset – men nå lokker andre livs – og
arbeidsbetingelser.

8
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INGEN NYBEGYNNER
Thor Henry Andersen vet noe om hva
han går til. I seks år etter turnus var han
allmennpraktiker med avtale som medførte
ansvar for drift og ansatte. En arbeidsform han
likte godt og som han ser frem til å videreføre
om enn på et litt annet spor. De to kollegene
har plukket seg ut lokaler som nå er under
oppussing. Mye teknikk skal på plass før
duoen er i gang; talegjenkjenningssystemet er
noe av det de tar med seg fra sykehuset. –Det
har vi god veldig god erfaring med og ønsker
å videreføre i avtalepraksis, sier Andersen
– så på Ålesund hudlegesenter blir det nok
behov for sekretærhjelp, men ikke med
journalnotater.
INGEN SENGEPOST
Sykehuset i Ålesund har i likhet med flere
mindre sykehus som eksempelvis Førde,
Kristiansund og Elverum, ingen sengepost .
Det finnes med andre ord ingen inneliggende
pasienter, de blir henvist til St.Olav i
Trondheim, Rikshospitalet, Haukeland eller
UNN. Dermed jobbet alle hudlegene på
sykehusets poliklinikk. Når Andersen og
hans kollega blir avtalespesialister, blir en del
avtalen å se til inneliggende pasienter som
blir lagt inn med akutte hudproblemer eller
har utviklet en hudtilstand mens pasienten er
inneliggende.
VIL UNNGÅ FRISTBRUDD
Inntil tidligere i år var det tre overleger og
en LIS på hudpoliklinikken. Nå er én gått av

med pensjon, LIS-kandidaten er blitt overlege,
mens hennes to kolleger Thor Henry Andersen
og Kristin Lund-Hanssen har meldt overgang
til avtalepraksis. Likevel blir de på sykehuset
til ut i januar for å avhjelpe køene, forhindre
fristbrudd og for å unngå at sykehuset skal
behøve å leie inn leger utenifra. – Det har
vi ikke lyst til å utsette pasientene for, sier
Andersen. På denne måten kan hudlegene
klare avhjelpe de køene av pasienter som var
henvist før legene sa opp.
Andersen har nå mellom 12 og 20 pasienter
daglig og to ettermiddager i uken er satt av til
papirarbeid.
Fastlegene har også fått brev fra sykehuset
der de foreløpig blir bedt om å henvise
hudpasienter til Kristiansund.
EN LANG PROSESS
Det var ingen automatikk i at Andersen og
kollegaen skulle få avtalehjemler- stillingene
på sykehuset ble utlyst, men det kom ingen
søkere. – Vi var forberedt på å gå ut i helprivat
praksis, sier Andersen, vi hadde funnet lokaler
og planla oppussing. Men vi har hatt en god
dialog med Helse Midt som har vært svært
fleksible- de hev seg rundt og utlyste to hjemler
i Ålesund, forteller han. Til Sunnmørsposten
sier ass. Fagdirektør i Helse Midt-Norge, KarlArne Remvik at opprettelsen av hjemlene
kommer som en direkte konsekvens av at
legene sa opp stillingene sine.

NYHETER/AK TUELT

Høie må instruere
RHF-ene
Hvis det skal innføres ISF-finansiering for avtalespesialistene må RHF-ene instrueres
om antall hjemler som skal opprettes årlig, sier PSL-leder Sverre Dølvik.
TEKST OG FOTO: LOTTELISE FOLGE

Han mener det må komme en form for garanti
fra departementet som sikrer et visst antall
hjemler hvert år.
Dølvik spør seg også hva som ligger i ISFmodellen som gjør at det automatisk blir flere

”

Teoretisk kan man tenke seg at midler
omdisponeres fra avtalespesialistordningen
for å finansiere rehabilitering og oppussing
av sykehus, sier Sverre Dølvik.

avtalespesialister og flere prosedyrer, slik
Høie lovet allerede før han ble helseminister. I
følge departementet skal den nye økonomiske
ordningen som er foreslått innført (ISF), være

derimot får til svar er at ISF vil være en mer

som de har gjort om de økonomiske fordelene

kostnadsnøytral.

robust økonomisk ordning og at det vil kommer

ved en ISF-ordning

mer penger inn i systemet. Vi kan ikke se at
EN ”ROBUST” ORDNING?

det er dokumentert på noen måte og det gjør

SAME PROCEDURE...
Det

er

RHF-ene

som

skal

styre

– Da er det vanskelig å forstå hvor pengene

oss skeptiske, sier Dølvik. Verken han eller

til flere hjemler og behandlinger skal komme

Legeforeningen kan se at finansdepartementet

ordningen – slik det også har vært tidligere.

fra, sier PSL-lederen. Dette har vi spurt om

kan

det

Avtalespesialistene skal sende inn regninger til

flere ganger uten å få ordentlig svar. Det vi

nåværende tidspunktet til å uttale seg så bastant

RHF-et og meningen er at de nye prosedyrene

ha

tilstrekkelig

kunnskaper

på
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ENIGE
OM
MYE:
– Det som er viktig nå er at staten og
Legeforeningen kommer frem til en omforent
forståelse av hvor man står, sier Sverre
Dølvik. Det gjenstår to møter i desember
og da skal etter planen dialogfasen gå over i
forhandlingsfasen .
– Hvorfor ikke bygge videre på det vi har, spør PSL-leder Sverre Dølvik

Det er ikke slik at vi er negative til alle
skal dekkes av penger administrert av RHF-

til rehabilitering av sykehusene? Teoretisk kan

et. – Kan man ikke få inn økonomien for nye

man tenke seg at midler kan omdisponeres

prosedyrer uten at man behøver å legge om
hele det økonomiske systemet? Full innsatsstyrt

fra avtalespesialistordningen for å finansiere

forslag fra departementet, forsikrer Dølvik –
det er flere gode forslag som ligger inne, som
eksempelvis bedre og mer formelt samarbeid

finansiering vil kunne medføre at økonomien

oppussingen, sier Dølvik som mener at

i avtalespesialistordningen blir avhengig av

den foreslåtte modellen inneholder mange

mellom sykehus og avtalespesialister. Vi

usikkerhetsmomenter. Det er uavklarte spørsmål

er også enige om utviklingen av IKT og

de årlige bevilgningene over statsbudsjettet.
– da tror vi at det er bedre og mer stabilt med
følger

tilknyttet ISF-ordningen, og han spør også

pasienten, mener Dølvik. Samtidig ser vi at det

hvordan dette kan bli kostnadsnøytralt all den

kan være at endel utvalgte, spesielt kostbare

tid det både må gjøres en rekke endringer i

folketrygdfinansiering,

der

pengene

prosedyrer kan få sin finansiering gjennom en
delvis innføring av ISF for nærmere definerte
formål.
VIL GJERNE SAMARBEIDE
Han er dessuten usikker på andre konsekvenser

lovverket i tillegg til at det skal utvikles et langt

praksis, og ikke minst rettighetstildelingen og
prioritering for avtalespesialistene. Det er kun

nåværende ordningen som fungerer. Hvorfor

tidsbegrensingen på hjemler og deler av den

ikke bygge videre på det vi har i stedet, spør
Dølvik. Selv om også det medfører utfordringer-

Hva hvis RHF-et for eksempel trenger penger

legger han til.
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muligheten for junior/seniorordning og salg av

mer avansert datasystem. — Det er mye i den

av denne økonomiske styringsmodellen. —

10

LIS- ordningen. I tillegg er det enighet om

økonomiske ordninger vi må jobbe mer med,
sier han.

NYHETER/AK TUELT

LIS i avtalepraksis:

–Jeg har vært usedvanlig
heldig med min LIS, sier urolog
Morten Andersen på Moelv.
Han har skrevet en evalueringsrapport om sine erfaringer
TEKST OG FOTO: LOTTELISE FOLGE

Morten Andersen får ikke fullrost sin
debutant – den første LIS-kandidaten i Norge i

- alt har ordnet seg og neste gang blir det helt
etter boka, sier han muntert.

avtalepraksis etter at det ble bestemt at det skulle
gjennomføres et pilotprosjekt i urologi og hud.
– Når du har holdt på i så mange år som meg, har
du lyst til å videreføre en del kunnskap som vi
i avtalepraksis innehar og som bør komme nye
spesialister til gode, sier urologen. Det er ingen
hemmelighet at han har brent for ordningen i
årevis og at han sto og trippet på startstreken for
å komme i gang i mars i år.

EN GOD GAMMELDAGS LÆRLING
– Vi har prøvd å ha en «lærer-svenn» måte
å drive undervisning på, skriver Morten
Andersen i sin evalueringsrapport.

Klinisk

aktivitet, operasjoner, internundervisning og
veiledning har gått i hverandre. Han og LIS
har deltatt sammen på de fleste tverrfaglige
møtene hver onsdag ved sykehuset i Hamar.
Der har de diskutert aktuelle pasienter i et
team med onkologer, patologer, radiologer og

– Hos oss hadde Jacob Lauridsen 709 pasienter på egen pasientliste. I tillegg deltok han i undersøkelser/operasjoner og vurderinger på min pasientliste. Lauridsen hadde 636 ny – henvisninger og
73 kontroller, forteller urolog Morten Andersen.

– Vi var det jeg vil kalle praktikere i forhold
til HELFO, sier Andersen - ikke alle formaliteter

urologer. – Det er å betrakte som fullverdig
internundervisning, mener spesialisten.

var helt på plass. Vi måtte bare komme i gang
LEGEKUNSTEN NR 4 2014
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”

Når det gjelder klinisk aktivitet fordelte LIS aktiviteten seg
på 3 ulike måter. Den ene var selvstendig arbeid med
pasienter uten nødvendig supervisjon eller hjelp. Den
andre var selvstendig arbeid med grader av supervisjon og
hjelp fra avtalespesialist. Den tredje måten var deltagelse
i avtalespesialistens arbeid og derigjennom undervisning
og delt erfaring basert på den enkelte pasient.
Fra Morten Andersens evalueringsrapport.

SKJÆR SJØEN
Som hånd i hanske, det er beskrivelsen
urologen gir om sitt samarbeid med Lauridsen,
men nå kan det se ut til at han må smøre seg
med tålmodighet. Neste kandidat som sto klar
til å ta over etter Lauridsen, har nemlig meldt
pass. – Han har ikke oppnådd antall operasjoner

1) LIS-legen tok inn kr 633951 i perioden på
6 måneder (inklusive pappapermisjon og

FAKTABOKS;
Hva har så ”LISen” Jacob Lauridsen fått
med seg i løpet av sin ”læretid”: Her er en
nøyaktig oversikt over det han har gjort
1

Prostata relaterte
diagnoser, N40, C61:

2

Penis og forhudtilstander, N47,N486: 30

3

Mannlig infertilitet, N46:

15

4

Sterilisering, Z302:

55

5

Skrotale tilstander, N430,
N434, R104:

6

R31,R391,N394:

ferie).
2) Fordelingen: Egenandeler kr 158728 og
refusjoner kr 475223.
3) Totalsummen på kr 633951 er i sin helhet

Hypogonadisme, N500:

12

8

Erectil dysfunksjon, N484:

15

9

Andre urologiske lidelser:

25

10 Innsettelse av gullkorn, C61:

3

11 Prostatabiopsier, C61:

overført til Sykehuset Innlandet HF.

mottatt kr 300000 fra HF som godtgjørelse

Prosedyrer

med tidspunktene her, sier Andersen.

som

(ICD10):

dekke

supervisjon,

tapt

arbeidsfortjeneste, økt utgift til bemanning

14

12 Andre urologiske operasjoner:

utdanningen viste seg dermed ikke å passe inn

skal

140

7

4) Avtalespesialisten har i samme periode

kjent for sin entusiasme og ukuelige optimisme

50

Blæretilstander/hæmaturi,

som må foregå på sykehus og hans progresjon i

Men urologen gir seg ikke så lett. Han er

350

KEDE52

5

Antall m/
hovedansvar:

Transrektal UL

280

av hjelpepersonell, utstyrsinvestering og

KCDE41 UL blære

drift, husleie og IKT utgifter.

TKE00

Prostatabiopsier

14

KFDE86

UL skrotum/testikkel

55

KFD46

Vasectomi

42

WDAL06

Ledningsanestesi

46

290

og i slutten av november når han skal forelese

5)Avtalespesialisten har hatt en engangsutgift

for urologer og LIS-leger fra hele Sør-Norge,

på kr 992304 ved etablering av LIS i

har han planer om å lobbe for å få kandidat til

avtalepraksis og har en årlig løpende

UKC02

Urethracystoskopi

90

Moelv, ler han.

utgift på kr 137180. I tillegg kommer

WDAL09

Overflateanestesi

95

finansieringsutgifter og verdireduksjon på

KXFF00

Flowmetri/trykk-Flow 220

KGXJ00

Opplæring

		

selvinjeksjon i penis

5

KGGX00

Induksjon av ereksjon

5

TKF60

Tapping og sklerosering 3

ØKONOMI- I ANNEN OMGANG
Det er ingen hemmelighet at økonomisk sett

innkjøpt utstyr. Derfor er det svært uheldig at
det nå blir et opphold i utdanningen.

har ordningen så langt ikke vært lønnsom for
urologsenteret – tvert i mot. – Men det gjør ingen

EN LÆRERIK TID

ting, sier Andersen – dette får vi til. Han har et

I løpet av de 18 ukene Jacob Lauridsen

tre-års perspektiv på det hele og tar økonomien

jobbet på Moelv spesialistsenter (da er perm

vært behov for å ta over henvisninger fra HF

med stor ro.

og ferie trukket fra) diagnostiserte han 7 nye

(Sykehuset Innlandet), skriver Morten Andersen

tilfeller av blærecancer og 12 nye tilfeller

i evalueringen. Antall prosedyrer Lauridsen har

Og her er Spesialistsenterets foreløpige

av prostatacancer. Alle pasienter som ble

tatt hånd om karakteriserer Morten Andersen

økonomiske oversikt for den første LIS-legen

undersøkt og behandlet av Lauridsen ble henvist

som

tatt fra Andersens evalueringsrapport:

til senteret og ville uten LIS, ha blitt undersøkt

senteret, og det er svært få ”tull” henvisninger,

og behandlet av avtalespesialisten. Det har ikke

sier urologen.

12
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representativ

for

virksomheten

ved
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– Vi har prøvd å ha en «lærer-svenn» måte å drive undervisning på, forteller Morten Andersen her sammen med Jacob Lauridsen.

En svært fornøyd LIS
– Det mest lærerike ligger nok i den friheten jeg har hatt til å påvirke

LITT TUNGRODD

arbeidsmengden, og tiden jeg har hatt til hver pasient, mener Jacob

LIS-kandidaten har vært en smule frustrert over alt byråkratiet

Lauridsen. Han mener han har fått god erfaring med å stille de riktige

rundt avtalepraksis med tanke på vurderinger fra Helsedirektoratet og

spørsmålene og hatt tid til å lytte til pasientene.

refusjoner fra HELFO- og han er glad for at det har vært ”sjefen” som
har hatt ”hands-on”.

Lauridsen synes han har lært mye om individuell PSA/
prostatavurdering og understreker hvor viktig det er å gjøre en

– Man kan jo også tenke seg at dersom systemet med LIS i

reflektert helhetsvurdering når det gjelder disse pasientene og spesielt

avtalepraksis blir etablert, kan en kanskje få på plass en standardavtale

med ultralydundersøkelse av prostata.

for slikt med de riktige instansene, foreslår Lauridsen.

LEGEKUNSTEN NR 4 2014
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AVTALESPESIALISTENE:
EN MERCEDES MED
HÅNDBREKKET PÅ?
Uttalelsen kom fra en representant fra en av helseregionene på et møte i Helsedepartementet, og er bare en av mange underlige oppfatninger om avtalespesialister, fortalte PSL-leder Sverre Dølvik på et møte i Vestfold Legeforening.
TEKST OG FOTO: LOTTELISE FOLGE

Over 40 deltagere hadde kommet for å
høre blant andre PSL-lederen fortelle om
avtalespesialistenes virke og rolle i spesialisthelsetjenesten. Avtalespesialistene dominerte
forsamlingen, men også mange fastleger
og noen få sykehusleger kom til Midtåsen
i Sandefjord en mørk kveld i midten av
november. Denne kvelden var det PSL´s lokale
tillitsvalgte, ved vararepresentant Ole Kristian
Vatne som hadde ansvaret for arrangementet
som ble åpnet av leder i Vestfold Legeforening
Tom Ole Øren.
EN GJENNOMKONTROLLERT GRUPPE
Dølvik fortalte at helseregion-representanten utdypet karakteristikken av avtalespesialistene med at – Denne ”Mercedesen”
måtte styres og kontrolleres bedre, fordi ingen
vet hva de driver med (sitat slutt). – For meg
er dette uforståelig, sa Dølvik til en lattermild
forsamling. For når det gjelder kontroll av
14
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avtalespesialistenes virke er det lite som er mer
kontrollert, mente han. Alle data på pasienter
skal sendes til NPR og HELFO og alle takster
er gjenstand for årlige forhandlinger, opplyste
PSL-lederen.
TIDSBEGRENSEDE HJEMLER
Blant de viktige meldingene Dølvik hadde
til forsamlingen var at Legeforeningen
sammen med PSL har sittet i dialogmøter
med Helsedepartementet hele det siste året
blant annet for å følge opp Høies løfter om
mer bruk av avtalespesialistene og flere
hjemler. – Dialogmøter som nå etter hvert
går mer over til å bli forhandlingsmøter, sa
Dølvik. Et av temaene som peker seg ut er
Høies forslag om tidsbegrensede hjemler for
avtalespesialistene. – Men vi vet ennå ikke
over hvor mange år en slik hjemmel skal vare,
sa Sverre Dølvik.

EN LIVSVARIG HJEMMEL
Dølvik sa at departementet fremstiller
hjemmelen man får tildelt som livsvarig, noe
han ikke får til henge på greip.
De fleste leger som går i avtalepraksis er i
50-årene. Det betyr en avtale på maks 20 år. –
Men skal vi tro på departementets argumentasjon
er hjemmelen et dåpsgave, så Dølvik til latter
fra tilhørerne. Han bemerket også at han skulle
likt å se den overlegen som forlot en stilling på
sykehuset i en alder mellom 50 og 60 år for en
hjemmel han ikke kjente varigheten av. Hans
vei tilbake til sykehuset vil være stengt, mente
Dølvik og stilte spørsmål ved departementets
resonnement ikke minst på bakgrunn av en
sløsing med verdifulle ressurser som dette
vil være. – Vi blir møtt med argumentet om
at de må behandles som alle andre private
næringsdrivende, sa Dølvik– men har de fått en
begrensning av sitt virke i utgangspunktet ?

NYHETER/AK TUELT

Fastlege Ragnar Sundby i Sandefjord lurte på avtalespesialistene
rolle når det gjaldt øyeblikkelig hjelp. Kan fastlegene benytte seg av
dem og i så fall på hvilken måte?

Klinikksjef ved Sykehuset i Vestfold (SiV) Per Grunde Weydahl, en
svært erfaren helseleder med mange suksesshistorier bak seg, var på
jakt etter konkrete råd og løsninger og spurte om hvordan PSL så på
et tettere samarbeid mellom de enkelte HF-ene og avtalespesialistene.

PSL-leder Sverre Dølvik minnet også om at mellom 80 og 90 % av konsultasjonene i avtalepraksis kommer fra henvisninger fra fastlegene og
understreket i sitt innlegg det viktige samarbeidet mellom avtalespesialistene, fastlegene og kommunehelsetjenesten.

Fastlege Kåre Kvestad etterlyste flere avtalespesialister.
LEGEKUNSTEN NR 4 2014
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STOR ENIGHET
I forhandlingene inngår også samtaler om
et mer formalisert samarbeid både faglig
og organisatorisk mellom sykehusene og
avtalespesialistene – og det ønsker vi selvsagt
velkommen, sa Dølvik, men passet på å

bli en form for underavdeling av sykehusene,
styrt av klinikksjefer. Han minnet også om
at mellom 80 og 90 % av konsultasjonene i
avtalepraksis kommer fra henvisninger fra
fastlegene og understreket viktigheten av
samarbeidet med kommunehelsetjenesten og

fastlegene som mange steder allerede fungerer
svært bra.
Han uttrykte også glede over at hans inntrykk
var at mange YLF´ere ser på avtalepraksis som
en mulig karrierevei.

understreke at et mer formalisert samarbeid ikke
er ensbetydende med at avtalespesialistenes skal

Fagsjef ved SiV Anita Schumacher var opptatt av hva
legene på hennes sykehus mente om avtalespesialister og
konkluderte med at det var mye positivt å hente. – Flere
avtalespesialister gjør en flott innsats og gruppene bør
utfylle hverandre med de er best på, var meldingen fra
øyelegene på SiV. Meldingen til fagsjefen fra gynekologene
var at de 5 gynekologene (avtalespesialister) er viktige
medspillere og står for 50 % av henvisningene til operasjonsprogrammet. – Så hva trengs for å lykkes enda bedre
med et samarbeid, spurte Schumacher. Og hun svarte selv
ved å stille et nytt spørsmål: Kanskje flere fellesarenaer
Under diskusjonen om hvordan man skal få til et bedre samarbeid
mellom sykehus og avtalespesialister hadde gynekolog Per Olav
Dale et godt råd: Snakk sammen!

Psykiater Anne Lise Flemmen synes at psykiaterne var representert
med ”en litt tynn stemme” og imøtegikk kritikk som kom frem på
møtet om utilgjengelighet, lite sirkulasjon og pasienter som går til
behandling i årevis. Hun sa at psykiaterne jobbet mye på samme
måte som poliklinikkene både med kortvarige behandlinger og
psykoanalyse som krever lang behandling. Hun mente også at
det var viktig å være klar over at avtalespesialistene ikke sjelden
får henvist pasienter fra poliklinikkene som trenger lenger
behandlingstid enn de har ressurser og muligheter til der. Det er
grunn til å legge til at avtalepsykiaterne har 5-6 pasienter per dag
der poliklinikken har cirka 2,5 konsultasjoner.
16
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og kontaktpunkter i tillegg til avtaler for å sikre tilgjengelighet og prioritering?

Tom Øren til høyre i bildet, fastlege på Nøtterøy og leder i Vestfold legeforening ville vite hva PSL mente om at avtalespesialistene rolle nesten
ikke er omtalt i Samhandlingsreformen, i midten øyelege og lokal PSL-representant Ole Kristian Vatne og t.v. Sverre Dølvik.

NYHETER/AK TUELT

Fastlege i Larvik: – Kan ikke se en
hverdag uten avtalespesialister
Det er ingen tvil om at fastlegen Carl Morten Levy fra Larvik, bidro til å skru
opp stemningen da han snakket om sitt syn på og forhold til avtalespesialistene.
Han tok opp alle fordelene ved samarbeidet
med de somatiske avtalespesialistene og
trakk frem at det ofte var kortere ventetid
hos dem enn på sykehusets poliklinikk. Han
vektla kontinuiteten i behandlingen ved at
pasientene fikk samme lege hver gang. Han
roste avtalespesialistene for gode rutiner ved
henvisninger og epikriser og understreket at
både han og pasientene var meget fornøyde
med avtalespesialistordningen. Når det gjaldt
avtalepsykologer og psykiatere var han
derimot ikke udelt begeistret. Han kritiserte
den geografiske skjevdelingen av spesialistene
i Vestfold og lurte på om det var spesielt
mye psykiatri i Tønsberg siden de har 11
avtalespesialister i byen.

Fastlege Carl Morten Levy roste avtalespesialistene for gode
rutiner ved henvisninger og epikriser.

Fysikalsk medisiner Pål Moe var fortvilet over myndighetenes
manglende interesse og forståelse for behovet for fysikalskmedisinere og har brukt mye tid på å dokumentere behovet, men
uten respons. Akkurat nå er det kun én hjemmel i hele Helse
Sør-Øst.

Carl Morten Levy hadde klare tanker og råd om hva han mente
måtte gjøres for å få til bedre fungerende ordninger.

FAKTA
Vestfold legeforening(tall fra 2013)
Vestfold legeforening
916 medlemmer 549 sykehusleger
248 allmennleger
71 privatpraktiserende spesialister.
34 samfunnsmedisinere
12 arbeidsmedisinere og
to leger i vitenskapelige stillinger.
(Kilde: Tidsskriftet)

Møtet ble holdt i vakre omgivelser i Anders Jahres villa i Sandefjord.
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– Avtalespesialistene
skummer fløten
– De tar de letteste pasientene og får godt
betalt for det. Det var en påstandene som kom
frem under et møte i Oppland legeforening
i slutten av november, der et av temaene var
avtalespesialistene.
– Denne typen påstander reagerer jeg
kraftig på, sier gynekolog Arild Tandberg,
han representerte styret i PSL på møtet i
lokalforeningen. Han sier det er utrolig at slike
myter fremdeles hersker blant sykehusleger
som burde vite bedre og legger til at det er godt
dokumentert at avtalespesialistene i hovedsak
har akkurat den samme pasientpopulasjonen
som poliklinikkene på sykehuset.
VIKTIG MED INFORMASJON
Du holdt selv innlegg om avtalespesialistene
på møte – hva la du vekt på?
– Jeg informerte om Legeforeningens
uttalte politikk om å bruke avtalespesialistene
mer, om foreningens strategidokument for
oss som er under utarbeidelse og jeg la også
vekt på at avtalespesialistenes som en del
av spesialisthelsetjenesten og vårt sørgefor-ansvar som er likestilt med sykehusets
poliklinikker. Tandberg understreket også at
det er det regionale helseforetaket som har det
administrative ansvaret for avtalespesialistene
og ikke hvert enkelt helseforetak.
GODORD...
En av allmennlegene som var tilstede på møtet
roste samarbeidet med avtalespesialistene og sa
18
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– De tar de letteste pasientene og får godt betalt for det, hevdet en lege på møtet i Oppland legeforening. Utrolig at slike myter fremdeles
hersker blant sykehusleger som burde vite bedre, sier gynekolog og styremedlem i PSL Arild Tandberg.

at dem greide han seg ikke uten. Han mente at

er det mange som ikke har noe utstyr. De kan

avtalespesialistene var det sjelden problemer

ikke engang fjerne ørevoks lenger, hevdet han.

med. De tok unna pasienter på kort varsel og var

MYE URO

lette å snakke med, mente han.
...MEN IKKE BARE
En annen allmennlege hevdet at det var
et overforbruk av avtalespesialister og at
allmennpraktikerne kan utføre mange av
oppgavene selv. En ønh-spesialist tok ordet

Som et apropos til unødvendige henvisninger,
repliserte Arild Tandberg at det finnes mange
engstelige kvinner som lar seg uroe , ikke minst
på grunn av all informasjonen på nettet. De vil
gjerne ha en litt grundigere sjekk enn bare en
celleprøve – da er det naturlig å søke hjelp hos

og var hjertens enig. Han oppfordret samtidig

en gynekolog – kanskje også fordi det kan bli

allmennlegene til å skaffe seg mer utstyr for å

litt for nært med fastlege akkurat ved denne

kunne utføre flere prosedyrer – slik det er i dag

undersøkelsen, sa Tandberg.
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- La oss lage egne
poliklinikker
Det er to måter å få ned køene på poliklinikkene i psykiatrien, mener erfaren
psykiater. Enten må man styrke tilbudet ved de offentlige DPSene eller øke
kapasiteten utenfor betydelig.
TEKST OG FOTO: LOTTELISE FOLGE

Psykiater Leif Roar Falkums viktigste
budskap er: La avtalespesialistene danne egne
DPS-er. Og det er flere grunne til forslaget
hans. – All den tid de offentlige DPS- ene har
2,5- 2,7 samtaler daglig per behandler, sier
det seg selv at det må forandringer til, mener
Falkum. I avtalepraksis er kravet på minimum
4,7 pasienter per dag (1050 konsultasjoner per
år). Selv har han betydelig flere enn dette.
LOBBET MOT HELSE OG
OMSORGSKOMITEEN
Falkum er en ekte hybrid, etter nesten 30 år
som psykiater hovedsakelig på det som nå er
A-hus, og som avdelingsoverlege ved Lillestrøm
DPS i åtte år – et av de største i landet, sluttet han
i 2005 og startet for seg selv. Siden da har han
hatt en hjemmel på 30 % som avtalespesialist
og resten som helprivat. Både tiden som
avdelingsoverlege ved et stort DPS, og årene i
privat/avtalepraksis har gitt ham god innsikt i
hvor skoen trykker i psykiatrien – opplevelser og
erfaringer som danner bakgrunnen for forslaget

hans. Ideene har han allerede presentert for flere
representanter i Helse- og omsorgskomiteen og i
et brev til Norsk Psykiatrisk Forening.
SUNN ”KONKURRANSE”
Han mener at den blå-blå regjeringen har
åpnet for nye muligheter for avtale-spesialistene.
Forutsatt nye hjemler og at det blir mulig for
avtalespesialistene å ansette personell etter
mønster fra eksempelvis hudleger, kirurger og
ønh-leger. Disse jobber i team sammen med
andre yrkesgrupper, og gir et behandlingstilbud
til pasientene ut ifra profesjon og kvalifikasjoner.
UNDERVISNINGSANSVAR
Falkum mener at psykiaterne som eventuelt
lager klinikker etter mønster fra DPS-ene må
ha ansvaret for kvalitetssikring, opplæring
og veiledning av alt personell ved en DPS
utenfor det offentlige. Han understreker
at også LIS-kandidater må inngå i denne
strukturen. Avtalespesialistene skal være
ansvarlig for det faglige og på denne

måten mener Falkum at man får utnyttet
mye mer av egen og andre yrkesgruppers
spesialistkompetanse. Dette gjøres på DPSene, og hvorfor skulle man ikke kunne bygge
opp private poliklinikker med en mer effektiv
behandling og høyere behandlingstempo i god
avtalespesialisttradisjon? spør Falkum.
MYE ER ALLEREDE PÅ PLASS
Mye av det administrative rundt forslaget hans
er allerede på plass, ifølge ham selv. Det finnes
allerede en god infrastruktur når det gjelder
avtaler, takster og betalingsordninger. Falkum
skriver i sitt forslag at ved å bruke PsykBase
og de elektroniske løsningene for oppgjør med
HELFO som allerede eksisterer, er det ikke
veldig komplisert å etablere et nytt system uten
mye byråkrati. Han er sikker på at ved å følge
allerede etablerte rutiner, vil man kunne unngå
kostbare og personalkrevende anbudsrunder
fordi dagens takstsystem i stor grad bør kunne
brukes slik det fungerer i dag. I tillegg unngår
LEGEKUNSTEN NR 4 2014

19

NYHETER/AK TUELT

man at de store aktørene ”overkjører” de mindre
virksomhetene.
TENK PRAKTISK
Falkum oppfordrer til å se det enkle i
systemet og utdyper:– Jeg tenker først og
fremst praktisk og lettvint fordi det som er
bra med avtalespesialistene er at de har en
grei betalingsordning – det er en etablert
infrastruktur- prisen er fast og det er veldig lett å
implementere. – Men muligens krever det noen
justeringer, sier han og spør om det er slik at en
sykepleierkonsultasjon skal koste like mye som
en lege/psykolog konsultasjon?
”STJELER” PERSONELL FRA DPS-ENE?
Fordelen med ordningen er at man kan
rekruttere nye psykologer, sykepleiere og
sosionomer og lære dem opp selv. Man behøver
slett ikke ”ta” dem fra DPS-ene. på den annen
side gjør det kanskje heller ikke noe at man
utfordrer DPS-ene i forhold til rekruttering.
Falkum tenker høyt:
– La oss si du bare rekrutterte fra
poliklinikkene – det har jo vært et ankepunkt
mot fritt behandlingsvalg, men hadde det gjort
noe? spør han og fortsetter:
BEHANDLINGSTEMPO- EN KATASTROFE
Hvis man flyttet behandlere som i dag jobber
i et offentlig DPS-system til en “mini-DPS”
ledet av en psykiater med avtalehjemmel, og
behandlerne som kommer hit må levere 5-6
konsultasjoner per dag; da vil man faktisk
doble over natten! Det er katastrofe at du
har poliklinikker rundt omkring der antall
konsultasjoner per behandler ligger mellom to
til tre pasienter daglig – det synes jeg er ille.
– Vil ikke dette være avhengig av hvor tunge
pasienter du har?
– Nei, svarer Falkum og avviser spørsmålet
kontant – det der er en myte. Avtalespesialistene
har like “tunge” pasienter som DPSene. Selv har
han nesten 14-1500 pasientkonsultasjoner per år
– det betyr 6-7 pasienter om dagen. DPSene har
i dag 6-700 pasientkonsultasjoner per år.
SKAPER KRONIKERE
på DPSene står syke mennesker i kø 3-5
måneder– dette er ofte folk som er sykmeldt
og det er altfor lang tid når diagnosen
20
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–Hvorfor skulle man ikke kunne bygge opp poliklinikker med en mer effektiv tradisjon og høyere behandlingstempo utenfor de offentlige
DPS-ene? spør psykiater Leif Roar Falkum.
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eksempelvis er angst eller depresjon. Mange
pasienter blir uføretrygdet på grunn av
psykiske lidelser, ikke minst fordi de har
aldri fått tilbud om adekvat psykiatrisk hjelp.
Det skjer også med de yngste som ikke får
ordentlig oppfølging fra starten av. Ved at for
mange avvises, og fordi ventelistene er for
lange, og behandlingsløpene ofte for korte,
skapes kronikere, mener psykiateren.
FRISTBRUDDPRESS
– Kommunepsykiatrien bygges opp, men
spørsmålet er jo alltid om hvordan du blir
fulgt opp i det tilbudet som finns, sier Falkum.

Fastlegen vil selvsagt henvise til det som finnes
av tilbud – men kommer hjelpen fort nok? Er
den kvalitetsmessig god nok og tilstrekkelig
i omfang? En viktig faktor man må ta med i
dette bildet er fristbrudd- problematikken. Den
tvinger poliklinikkene til å skrive ut raskere
enn det som er ønskelig. Mange behandlingsløp
avsluttes etter 8-12 konsultasjoner, selv om
pasientene ofte trenger mer enn dette, sier en
engasjert psykiater.
IKKE HELT RETTFERDIG
Falkum mener at avtalepsykiaterne får
urimelig mye kritikk fordi det påstås at de

behandler lenger enn strengt tatt nødvendig. så
enkelt er det nok ikke, sier Falkum og er klar på
at det er ofte helt nødvendig å ta imot pasienter
over lang tid. Men han er enig i at dette er
vanskelig diskusjon. – Hvis det eneste målet var
å få folk tilbake til arbeidslivet kan det hende
at man måtte ha sett på det. Men det er mange
som har kroniske psykiske lidelser, og som for
i det hele tatt å holde seg i live må ha kontakt
med spesialisthelsetjenesten, avslutter Leif Roar
Falkum.

Videreutvikling av poliklinisk
arbeid hos avtalespesialistene
– Regjeringen har vært tydelig på at de ønsker at videreutvikling av privates
rolle i poliklinisk behandling innen psykisk helsevern, og at dette primært skal
ivaretas gjennom avtalespesialistordningen, det skriver Tone W. Trøen i sitt
svar på spørsmål fra Legekunsten om Falkums forslag.
Og hun forsetter: Leif Roar Falkum har

nå en dialogprosess med Legeforeningen og

på vegne av Ressursklinikken kommet med

Psykologforeningen om videreutvikling av

innspill til hvordan de ser at avtalespesialistene

avtalespesialistordningen. I siste nummer

kan spille en viktig rolle i det psykiske
helsearbeidet i årene fremover. Vi lytter
selvfølgelig til alle innspill vi får og tar det
med oss i det videre arbeidet her i Stortinget.

VIKTIG I PSYKISK HELSEVERN
– Det er ingen tvil om at avtalespesialister

Nok en Høyrepolitiker med ”tro” på avtalespesialistene: Tone
W. Trøen.

av Legekunsten sier også helseministeren
at han vil bruke avtalespesialistene mer. Det
lover godt i arbeidet med å skape pasientens
helsetjeneste, der ventetidene går ned fordi
man får raskere hjelp. Forebygging og
behandling er på mange måter to sider av

utgjør en viktig del av det polikliniske

samme sak. Jeg er glad for at regjeringen

tilbudet innenfor psykisk helsevern, skriver

satser på begge disse viktige områdene i årene

Trøen – Så vidt jeg er kjent med pågår det

fremover.
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Fikk støtte i Advokatforeningens forsvarergruppe

LÆRERIKT BÅDE FOR FORSVARERE
OG BISTANDSADVOKATER
Det vrimlet av profilerte forsvarsadvokater i salen, da psykiater Synnøve Bratlie gikk
på talerstolen for å utdype sine synspunkter på sovevoldtekter og behandlingen
av ofrene etterpå. Og dommen i salen var entydig: et godt og lærerikt foredrag.
NY HET
ER/ AK TUE

LT

TEKST OG FOTO: LOTTELISE FOLGE

– 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, sa psykiater Synnøve Bratlie til
Legekunsten tidligere i år (utgave1-14).
Bratlie mener hun ser en ny trend i hvordan
samfunnet

og

behandlingsapparatet

møter

mennesker som har vært utsatt for voldtekt

Mette Yvonne Larsen var en av initiativtagerne til debatten om
graderte voldtekter på Farrisbadet i Larvik. Synnøve Bratlie var
glad for å få muligheten til å legge frem sine synspunkter på saken
i en mer nyansert form enn det hun hadde fått i Aftenposten og i
påfølgende debatter.
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– Voldte
ktsofre m
å ut
av offerr
ollen

og hevder at holdninger og forventninger til
voldtektsofre består kun av en rolle, nemlig
offerrollen.
STOR FORSKJELL PÅ VOLDTEKTER
Bratlie sa også i intervjuet at man burde
dele opp voldtekter i ulike kategorier og var
svært direkte: 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 – klint rett og slett, sa
Bratlie til Legekunsten.
VOLDSOMT FOKUS
Den 24- april i år fulgte Aftenposten
opp Bratlies uttalelser i Legekunsten og
psykiateren ble sitert på førstesiden som
forsvarer av graderte voldtekter. Det kom
mange interessante diskusjoner og debatter i
mediene i kjølvannet av dette oppslaget – men
samtidig ble Bratlie tillagt en rekke holdninger
og meninger hun aldri hadde gitt uttrykk for.
Hun var derfor glad for å få muligheten til å
utdype sine synspunkter på et seminar i Larvik
i oktober, arrangert av Forsvarergruppen i
Advokatforeningen.
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HVA ER GODT MED Å VÆRE OFFER?
I foredraget beskrev Bratlie blant annet om
hvorfor det kan være godt å være offer – en
stund. sitat ”...Et offer slipper ubehaget ved å
bli pekt på med hensyn til fordeling av skyld.
Noen personer flykter inn i offerrollen, for
å slippe å få skyld, slippe å kjenne på eget
ansvar, slippe å forholde seg mer rasjonelt til
hendelsen. Problemet er at noen da må forbli
der inne i offerrollen. Der ute befinner ansvaret,
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hun trenger, å få beskjed om at det dette var en
”jævlig kjip opplevelse”, men la oss komme
videre og ikke havne i straffesystemet.
Her må vi må lære av psykiatrien, sa Larsen
og fortsatte: – særlig som bistandsadvokater må
vi ta til oss at en rettsprosess ikke bidrar til å få
folk ut av offerrollen. Tvert imot stigmatiserer
rettsprosessen både offeret og tiltalte og endel
bistandsadvokater aksentuerer ofte den dårlige
relasjonen mellom de to og gjør den vesentlig
verre i noen saker, sa Larsen.
FORSURER STEMNINGEN
Hun fortalte at hun hadde opplevd
bistandsadvokater som ikke hilste på tiltalte i
rettsalen og som tilspisset situasjonen særlig
etter det som kalles ”nachspielvoldtekter” hvor
det har vært en langvarig relasjon mellom de
to fra før. Hun beskrev noen advokater som litt
”halvrabiate” og som laget en så dårlig stemning
at muligheten for reparasjon og det å komme
ut av offerrollen var helt forsvunnet. Til sist
stilte hun spørsmålet : – Kanskje skal vi ta den
samtalen med jenta på kontoret og spørre: Er
det noen nyanser i det du nå forteller – har du
lyst til å si noe mer om det nå? Er du sikker på
at du ønsker dette i straffesystemet og er du helt
sikker på at det som skjedde var akkurat slik du
fremstiller det?

Intervjuet om graderte voldtekter med psykiater Synnøve Bratlie skapte en voldsom debatt etter førstesideoppslag i Aftenposten.

og skyldfølelsen seg. Skam også, for det en har
bidratt til eller gjort, og etter hvert også skam for
tildekkingen. Dette vet ofte personen utmerket
godt selv...”Sitat slutt
IKKE RELEVANT
Den profilerte bistandsadvokaten Hege
Salomon, som Bratlie tidligere hadde møtt
som motdebattant i Dagsnytt 18, var kritisk
til psykiaterens definisjon av sovevoldtekter

og mente at dette var en type hendelser som
aldri kom opp for domstolene. Påstanden ble
imøtegått av en meget engasjert Mette Yvonne
Larsen. – Som forsvarer for mange unge menn
opp gjennom årene, er mange av disse blitt dømt
uten at det var voldtekt, var hennes påstand.
MÅ LÆRE AV PSYKIATERNE
– Vi advokater er ikke gode nok til å forstå
hva et såkalt offer har behov for. Kanskje er det

STØTTE FRA POLITIET
En av debattantene i panelet var politimesteren
i Vestfold og påtroppende lagrettsdommer Rune
Bård Hansen. Han var blant dem som på et tidlig
tidspunkt gikk ut og støttet Bratlie i pressen og
sa at det høye straffenivået for sovevoldtekter
har en rekke uheldige følger. Han mente at
dagens straffenivå er basert på en blanding
av moralisme og et ønske om å være politisk
korrekt.
KOLLEGASTØTTE
I den avsluttende runden av debatten fortalte
Synnøve Bratlie at det som overrasket henne
mest etter avisoppslagene i vår var responsen fra
kolleger. Hun mottok flere titalls mail og SMS
fra kjente og ukjente kolleger som mente at dette
var et stort problem og på høy tid å snakke om.
Psykiateren
fikk
beskrevet
hvordan
Legevakten på lørdagskveldene er stappfulle
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av svært lettkledde og ekstremt fulle jenter
som har vært utsatt for ting de ikke helt vet
hvordan de skal håndtere. Da er veien kort til
voldtektsmottaket.
NYE SEKSUELLE RELASJONER
– Det er to ofre her, sa politimester Hansen
i sin sluttreplikk. Han mente at nye seksuelle
relasjoner mellom unge gjør disse sakene mye
mer komplisert og at denne typen voldtekter
i stor grad har sitt grunnlag i et sexliv og et
handlingsmønster mellom kjønnene som, – Slik
mine sønner beskriver det, har gått ganske langt
i forhold til bare noen tiår tilbake da vi var i
samme situasjon, sa han. Politimesteren slo
et slag for forebyggende kampanjer av typen
Kjernekar og sa at fikk de flere midler skulle
han gå i bresjen for langt bedre forbyggende og
holdningsskapende arbeid blant ungdom.
EN FORNØYD PSYKIATER
Etter seansen i Larvik sa Bratlie at hun var
svært fornøyd både med debatten og innleggene
etter foredraget hennes. Hun opplevde tilhørerne
som svært seriøse og sa at hun følte hun var
kommet i et forum som var dypt interessert i å
lytte til hennes synspunkter.

Advokat Mette Yvonne Larsen mente at bistandsadvokater har mye å lære av psykiaterne

Panelet bestod av den profilerte bistandsadvokaten Hege Salomon, psykiater Synnøve Bratlie og politimesteren i Vestfold Rune Bård Hansen.
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Det nytter å operere kronisk sinusitt

GOD EFFEKT AV KIRURGI
PÅ PASIENTER MED
KRONISK SINUSITT
– Dette burde vi ha gjort for lenge siden, sa overlege Olav Haugeto til Legekunsten
etter at han hadde presentert studien der man har undersøkt den postoperative
effekten av kirurgisk inngrep på 219 pasienter med kronisk sinusitt.
TEKST OG FOTO: LOTTELISE FOLGE

overrasket

i Oslo i oktober. Han har fulgt 10 av

3 måneder. Effekten av behandlingen ble

over funnene, men sier at han har litt dårlig

pasientenes symptomer samt opplevelse av

målt som postoperativ symptombedring sett i

samvittighet for at de ikke har gjort denne

alminnelig velvære pre- og postoperativt. I

forhold til symptomverdien preoperativt.

undersøkelsen tidligere. Ikke minst fordi

tillegg ble det vurdert et utvalg av de tre mest

det er lite god dokumentasjon og alt for lite

alvorlige symptomene for hver pasient

ØNH-spesialisten

er

ikke

kvalitetskontroll etter denne typen inngrep.
OMFATTENDE REGISTRERING
I løpet av en fire-årsperiode har han

Materialet omfattet i alt 263 pasienter

sammen med Gunnhild Karevold, og Einar

hvorav 219 (83%) møtte til kontroll tre

Amlie på Lovisenberg Diakonale Sykehus

måneder etter operasjonen. Alle pasientene

fulgt opp 219 av i alt 263 pasienter (83%)

gjennomgikk

etter kirurgisk behandling av kronisk sinusitt.

med nasal endoskop og alle ble utredet

vanlig

ØNH-undersøkelse

preoperativt med rtg CT av bihulene. Det
Og det er ingen tvil: undersøkelsen viste

ble også gjort en omfattende registrering av

en klar bedring av symptomer og livskvalitet.

anamnestiske og kliniske data. I tillegg ble

Resultatene av undersøkelsen ble presentert

alle pasientene bedt om å fylle ut spørreskjema

av Olav Haugeto på ØNH-legenes høstmøte

både før operasjonen og ved kontrollen etter

Denne oversikten viser symptomfrekvens i Olav Haugetos undersøkelse .
LEGEKUNSTEN NR 4 2014
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– Pasientene opplevde en klar bedring av
livskvalitet, forteller Haugeto. Det baseres
på et spørsmål om alminnelig velvære hvor
undersøkelsen viste høyere bedring enn
gjennomsnittet av symptomene, understreker
han.
NOE FOR AVTALESPESIALISTER?
Ved operasjon av bihuler er god utredning,
erfaring og mestring av teknikken helt
essensielt for å få en vellykket resultat og
pasienten må følges skikkelig opp, sier
Haugom.
– Og det er ingen ting i veien for at
avtalespesialister kan operere dette hvis
de har erfaring og er kloke, smiler ØNHspesialisten,– men det er ikke noe alle kan
gjøre- man må mestre teknikken- det kan
ta lang tid å tilegne seg de nødvendige
ferdigheter. – Er det en ide å selektere visse
avtalespesialister utenfor sykehus til å utføre
disse inngrepene?
Dette vil ikke Haugeto ha noen sterk
formening om og sier at den viktigste
innfallsporten for å få en god kvalitet er at
man kan dokumentere effekten av det man
gjør. Og det bør man definitivt gjøre både i
og utenfor sykehus, avslutter Haugeto.

Registrerte symptomer som ble vurdert:
Nesetetthet, sekresjon, skorpedannelse,
nedsatt smak og luktesans, nysing,
trykk/smerter i ansikt/panne,
hodepine, søvnforstyrrelse,
tørrhet i munnen om morgenen og
nedsatt alminnelig velvære.

Alle pasientene ble preoperativt spurt om å
angi de tre viktigste symptomene
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Overlege Olav Haugeto er fornøyd med resultatene , men synes han burde gjennomført undersøkelsen for lenge siden. Her fotografert på
ØNH-legenes høstmøte.
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Gynekolog LINA HERSTAD
- en plussvariant i avtalepraksis
– Jeg får ikke sett Dagsrevyen, jeg spiser hamburgere og rekker ikke å trene, sier
Lina Herstad med glimt i øyet. Gynekologen disputerer til våren og har allerede
en fot i avtalepraksis.
TEKST OG FOTO: LOTTELISE FOLGE

Akkurat nå er hun mest opptatt av å få
tidskabalen til å gå opp. Tre dager i avtalepraksis,

skal doktorgradsarbeidet være innlevert og
disputasen er timet til ”på våren”.

og resten handler bare om doktorgraden
EN VIKTIG VEILEDER
Vi møtes i lunsjen på Rikshospitalet en

Lina Herstad har fått spørsmål fra kolleger

travel fredag og finner en benk litt unna den

om det er noe poeng å ta doktorgrad og så ikke

verste ”trafikken”. Hun ser ikke ut som hun

”bruke den til noe”, underforstått hva skal du

liker åpningsspørsmålet – om har hun valgt

med doktorgrad i avtalepraksis?

avtalepraksis fordi hun føler seg ”ferdig med
sykehus?”. Da er forklaringen om at tiden var

– Jeg er i grunnen mer opptatt av hvor viktig

inne for et bytte, og at hun liker å begynne med

forskningen har vært for mitt daglige virke, sier

nye ting mer dekkende. Dessuten var hun heldig

hun. Google har faktisk blitt en viktig veileder i

som fikk jobben i konkurranse med mange

doktorgradsarbeidet mitt og jeg har blitt en racer

søkere, sier hun alvorlig.

til å Google, sier hun spøkefullt. På nettet finner
hun raskt frem til gode og kvalitetessikrede

”EKSAMEN” PÅ VÅRPARTEN
Men helt novise på området er hun altså

nettsteder der hun leter frem råd og tips hun kan
bruke i behandlingen av pasientene sine.

ikke. Hun har allerede flere år bak seg som
vikar hos Runa Aabø i Sandvika utenfor Oslo.
– Et fantastisk sted å bli lært opp, legger hun
begeistret til.

ET LANGT LIV PÅ SYKEHUS
Det er ingen tvil om Herstad har hatt et godt
sykehusliv med gode kolleger og et sterkt
faglig fellesskap. Men nå ser hun frem til en

Den siste tiden har hun vært 3 dager på
Spesialistsenteret Pilestredet park der hun
skal fortsette i full hjemmel fra årsskiftet. Da

arbeidssituasjon der hun får muligheten til mer
kontinuitet i pasientbehandlingen.

Hun liker detektivarbeidet i legekunsten,
forklarer hun. Liker å finne ut hva som feiler
pasienten, følge dem og gi god informasjon
og trygghet under utredning og behandling.
– På sykehuset gjør man mange viktige og
interessante utredninger sett fra et faglig
synspunkt, men avtalespesialisten er ofte den
som ser pasienten for første gang og stiller
primærdiagnosen, sier Herstad.
MYE OG KONTINUERLIG FAG
Fagdrevet og nysgjerrig er to stikkord hun
gir meg når jeg ber hennes snakke mer om sitt
forhold til faget, og sier hun er glad for at hun
skal jobbe i et fagfellesskap med flere andre
disipliner. Da blir det god anledning til å utveksle
kunnskap og erfaring, mener hun. Dessuten
tilhører hun en liten Balintgruppe (faggruppe)
som deler både fag og livet i sin alminnelighet.
Samarbeidet med sykehusene har hun bare
godt å si om. Gynekologene har vært flinke
til å lage retningslinjer for hva som er en
naturlig og fornuftig arbeidsdeling mellom
sykehus og avtalespesialister, mener hun
Dessuten er det jevnlige samarbeidsmøter
LEGEKUNSTEN NR 4 2014
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LINA HERSTAD
• Ferdig spesialist i 1993.
• Fikk mye av spesialiseringen ved sykehuset
i Tønsberg.
• Mastergrad fra London School of Hygiene
and Tropical Medicine.
• Disputerer til våren med avhandling om
eldre friske mødre og risiko ved fødsel.
• Praksis blant annet fra på Radiumhospitalet
og Bærum sykehus.
• Jobbet i Liberia for Leger uten Grenser .
• Begynner i 100 % hjemmel som avtalespesialist fra årsskiftet.

der både avtalespesialister og sykehusleger
kommer med forslag til tema og der man
blant annet kontinuerlig diskuterer fornuftig
arbeidsfordeling.

Hun tror nok hun vil nok savne å operere, men
avtalepraksis gir muligheter for en viss kontroll
over arbeidsmengde – og tid, selv om det er
mye arbeid i tillegg til det medisinske. – Man
er sårbar ved sykdom – det er arbeidsgiver–
og rapporteringsansvar, og i tillegg har man et
ansvar for at medarbeidere skal trives og vokse i
jobben, sier hun. – Men samtidig blir det mulig
å planlegge deltagelse på kongresser og kurs,
julefeiringer med familien uten vaktbelastninger
og tid til hobbyene – musikk og dans, smiler
hun, reiser seg fra benken vi sitter på og ber
om forståelse for at nå må hun tilbake til
forskerjobben.
28
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– Nå blir det mulig å planlegge deltagelse på kongresser og kurs, og julefeiringer med familien uten vaktbelastninger, smiler Lina Herstad.
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Tema:

ENDOKRIN OFTALMOPATI
Øyelegeforeningen hadde valgt endokrin oftalmopati som tema for sitt
etterutdanningskurs under høstmøtet i år. Som vanlig var det fullt hus og et tett
faglig program.
TEKST OG FOTO: LOTTELISE FOLGE

Temaene

som

ble

belyst

fort-

løpende på formiddagen på kursets
første

dag

Endokrin

var

Graves

øyesykdom

–

sykdom,
aktiv

og

kronisk, Orbitakirurgi ved endokrin
øyesykdom, Medikamentell behandling av alvorlig øyesykdom og nye
behandlingsperspektiver,

Radiojod-

behandling og endokrin øyesykdom,
Strabismekirurgi ved endokrin øyesykdom og Øyelokksoperasjoner ved
endokrin øyesykdom.

Og kursleder var overlege Ellen Charlotte Børnick, øyeavdelingen, Ullevål sykehus.
LEGEKUNSTEN NR 4 2014
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Endokrin exophthalmus: Øyeforandringer ved høyt stoffskifte, hypertyreose, skyldes at kroppens eget immunforsvar går til angrep på vevet
bak øyet, en autoimmun reaksjon. Overlege Ingrid Norheim foreleste om Graves sykdom.

Øyelegeforeningen fikk ny leder, Bente Haughom, som tar over
etter Hilde Heger. Haughom er avtalespesialist og har praksis i Oslo.
Bildet er tatt på PSL- årsmøte i august.

Som vanlig var det tett program, fullt hus og stort engasjement på øyelegens fagkurs på Soria Moria.

Dr. Caroline Schmitt foreleste om aktiv og kronisk endokrin
øyesykdom og bemerket med et smil at påfallende mange av
Disneys eventyrfigurer har øyesymptomer som minnet om endokrin
øyesykdom. Endokrin oftalmopati rammer oftest pasienter med
Graves sykdom og mellom 25- 50 % av disse pasientene får en form
for øyeaffeksjon. Sykdommen rammer oftest kvinner og skyldes
økt volum av fett og muskler i orbita. I følge data fra Sverige er det
21.4 tilfeller/100 000/år.
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Forandringene er i første rekket forbundet med forhøyet stoffskifte ved såkalt Graves sykdom (Morbus Basedow), og opptil 50% av disse
pasientene har øyeforandringer når de tar kontakt med lege. 3-5% av alle med Graves sykdom utvikler alvorlig øyesykdom. (kilde: Inger
Norheim og NHI).
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Nestor i endokrinologi Ingrid Norheim:

Få endokrinologer i avtalepraksis
kan skyldes takstsystemet, mener
overlege – hun roser samarbeidet
med øyelegene på OUS
Overlege, dr. med. Ingrid Norheim kan ikke få fullrost samarbeidet mellom
endokrinologer og øyeleger på Ullevål sykehus. Og takstsystemet kan være en
av årsakene til at få endokrinologer er avtalespesialister, mener hun.
TEKST OG FOTO: LOTTELISE FOLGE

På Ullevål jobber de sammen om pasienten

tilbud om å jobbe litt på kontoret til den

gjennom hele forløpet. Spesialistene er på

markante legen og samfunnsdebattanten Imre

– Pasienter med endokrinologiske sykdommer

samme undersøkelsesrom og snakker med

Hercz i Bærum (han døde i 2011) for en del

kan være tunge og til dels kompliserte også med

pasienten i fellesskap. – Det er egentlig

år tilbake. I følge Norheim er det et direkte

psykiske problemer, sier Norheim. Hun er den

den beste og enkleste måten å lære hvordan

tapsprosjekt å sitte utenfor sykehus med denne

eneste faste ansatte endokrinologen som jobber

øyelegen tenker og resonnerer og man kan

kategorien pasienter. – Man får alle de tunge

med thyroidea på sin seksjon og har jobbet

planlegge behandlingen der og da, sier Norheim

pasientene som sykehuset ikke vil ta i mot

hardt for å få en fast overlegestilling til, uten

og passer samtidig på å utfordre Haukeland

og det finnes knapt takster utenom det helt

å få gehør. Det mangler folk – derfor er denne

sykehus i Bergen til å utvikle et lignende

grunnleggende. Hun mener at endokrinologer

tverrfagligheten jeg har prøvd å få til med

samarbeid. — Det er ingen stor oppofrelse, sier

utenfor sykehus stiller langt under eksempelvis

endokrinkirurgene og øyelegene, med knute–

hun – alt som skal til er en halv dag annenhver

øyeleger og kardiologer når det gjelder

og strumautredninger veldig interessant, sier

uke. Da behandler vi vanligvis mellom 20 og 30

muligheten for en akseptabel inntekt. – Hun

Norheim.

pasienter med endokrin øyesykdom.

tror at mangelen på et godt takstsystem, også

SÅ VIDT INNOM
Ingrid

Nordheim

har

selv

vært

privatspesialist i ”fem minutter”. Hun fikk

LITE PÅAKTET OMRÅDE

på sykehusene, har vært med på å bidra til at

Hun ønsker ikke å uttale seg negativt, men

antallet avtalespesialister i endokrinologi i

undres over hvor lite påaktet de endokrine

Oslo-regionen er lavt.

sykdommene er. – Kan det ha sammenheng med
at det handler om hormoner og dermed primært
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Endokrinolog og overlege Ingrid Norheim jobber ved Seksjon for sykelig overvekt- forebyggende medisin og endokrinologiske sykdommer ved OUS. Hun har svært god erfaring med tett faglig samarbeid mellom
øyeleger og endokrinologer

oppfattes som en kvinnesykdom – i tillegg

høyt stoffskifte, bør nok henvisningen sendes

Øyeseksjonen på OUS for får henvist pasienter

til at det handler om middeladrende kvinner?

primært til endokrinolog– og kanskje samtidig

– Det er en svak pasientgruppe, bekrefter

til øyelege, sier hun. Selv om endokrinologen

med øyeproblemer fra spesialisthelsetjenesten

endokrinologen og forteller om en mannlig

ikke skal behandle øyelidelsen, skjer det at når

kollega som ble rammet av subakutt thyreoiditt

vi får kontroll på stoffskiftet kan øyelidelsen

HSØ – Arendal, Kristiansand, Vestfold og

med høyt stoffskifte som etter hvert ble lavt.

gå tilbake. Derfor kan det være riktig å se an

Østfold.

Han var overrasket over hvor mange symptomer

forløpet et par måneder hvis øyelidelsen er mild,

som fulgte med relativt små forandringer i

mener Norheim. Det er sjelden risiko for at en

thyreoideafunksjonen og han hadde aldri helt

pasient med økende øyeplager blir gående hos

Mange har fått øyeproblemer etter behandling

forstått det når kvinner klaget over at de ble

endokrinolog uten å bli henvist til øyelege.–

for høyt stoffskifte med radiojod. Denne

påvirket av hormoner. – Men da han opplevde

Her i Osloregionen er øyelegene flinke til å

det selv var det svært slitsomt for ham, forteller

tenke thyroideasykdom og henvise videre til

komplikasjonen er kanskje noe dårlig kjent

Norheim.

endokrinolog, sier hun.

- både fra endokrinologer og øyeleger fra hele

blant primærlegene, men alle endokrinologer
kjenner til problemet, i følge Norheim. – Det er

TIL ØYELEGE ELLER ENDOKRINOLOG?

MANGE HENVISNINGER

Hos oss spiller det ingen rolle hvem

– Får dere inn pasienter med hypo/

avtalespesialisten henviser til, sier Norheim,

hypertyreose som har gått til spesialister utenfor

fordi samarbeidet er så tett. Slik er det jo

sykehus og som har fått mangelfull oppfølging ?

ikke alle steder. Men ved mistanke om en
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større risiko for at dette skal skje om pasientens
stoffskifte blir for lavt etter radiojodbehandling,
om Levaxindosen er for lav, og om pasienten
røyker, legger hun til.
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Fra offentlig til avtale og privat:

ØKTE ANTALLET OPERASJONER
I UKEN FRA 5 TIL 25
– Uansett hvor mange millioner du spytter inn i sykehusene, så får du ikke flere
operatører, sier kirurg med lang fartstid i det offentlige. La andre spesialister ta
de mindre inngrepene og overlat de store tingene til sykehuskirurgene.
TEKST OG FOTO: LOTTELISE FOLGE

Trygve Kase er ikke et ubeskrevet blad

– og det gir god pasientbehandling. –Når

– Jo, for så vidt, sier Kase, for på sykehus

når det gjelder å slåss for aktørene utenfor

pasienter må vente fra flere måneder opptil

involveres nesten like mange i en liten

sykehus. Han har engasjert seg gjennom

et år på inngrep i det offentlige- betyr

operasjon som ved en proteseoperasjon,

debatter, kronikker og innspill til politikere.

det ny undersøkelse – nye bilder og lang

mange som ikke trenger å være der. Noe

Selv har han 80 % hjemmel og driver resten

sykmelding, sier han.

som det virker umulig å få gjort noe med.
Da han var sjef på en ortopedisk avdeling,

av sin virksomhet på Ringvollvollklinikken i
Hobøl og Oslo på privat basis. Han har 20 år

TÅ-OPERASJONER FRA 2000-28000

prøvde han å effektivisere men møtte massiv

bak seg som kirurg på offentlig sykehus og

KRONER

motstand.

15 år utenfor og mener at hans brede erfaring
i alle leire gjør ham meningsberettiget.

Slik systemet er i dag koster en tå-operasjon
(eks. hallux valgus) kr. 6500 på anbud per
inngrep, avtalespesialisten kan ta 2000, mens

ET GODT PASIENTFORLØP

LIS I PRIVAT/AVTALEPRAKSIS
Trygve Kase mener at de kirurgiske

på sykehus koster en slikt inngrep mellom

avdelingene

– Lag en rød tråd mellom pasient og lege,

27- og 28000, i følge Kase. Og han mener

inngrepene. La kirurgene jobbe med de store

oppfordrer Kase. Han utreder pasientene

det er et tankekors at mellomlegget mellom

og viktige operasjonene og overlat de mindre

, opererer og tar kontrollene og – og det er

kostnaden på et anbud og prisen på sykehus –

inngrepene til oss, oppfordrer han.

ham pasientene kan komme til hvis de ikke

22000.-, tilfaller det regionale foretaket- som

er fornøyd. Kase som er spesialist i generell

om det er der operasjonen ble utført.

dette pasientforløpet er effektivt og billig

spares

for

de

små

– Er det ikke viktig å ha mindre inngrep
slik at LIS-legene kan trene seg?

kirurgi, i ortopedisk kirurgi og idrettsmedisin,
og tidligere landslagslege i fotball, mener at

burde

– Men blir ikke dette å sammenligne epler
og pærer?

Hvorfor ikke sende LIS-legene ut til oss,
svarer han og mener at hvis man kan klare
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å få til et mer sømløst samarbeid mellom
private, – avtale og sykehusspesialister, uten
millimeter avtaler som han uttrykker det,
er det til beste for alle parter- i særdeleshet
pasienten. Han foreslår at sykehuset betaler
LIS-legenes lønn og at man også får i stand en
faglig utveksling med spesialistene mellom
klinikkene og sykehuset. Det skaper et svært
godt grunnlag for god læring og samarbeid,
mener Kase og ser for seg at det også kunne
være nyttig både for ham og kolleger på
sykehuset å bytte beite innimellom og
”ufarliggjøre hverandre” som han uttrykker
det.
MINDRE SYKEHUSAVDELINGER
Kase ser for seg ringvirkningene av å
avlaste sykehusavdelingene først og fremst
ved at man kan planlegge mindre og mer
effektive kirurgiske avdelinger. – Nå vrimler
det av kirurgvikarer, og faglig er det ikke bra
og dessuten svært ineffektivt, mener han.
Vikarer tar ikke beslutninger – de sier kom
tilbake om to måneder og slik går det fra den
ene vikaren til den andre, hevder ortopeden.
Ringvollklinikken tjener ikke penger på
anbudene de har vunnet på knær og fotoperasjoner - til det er prisene på anbudene for
lave. –Men de ønsker likevel å være med på
anbudsrundene, sier Kase. Pengene de tjener
kommer inn via private pasienter som betaler
eller gjennom helseforsikringer. For noen år
siden da klinikken hadde anbud på kne- og
hofteproteser, leide de Askim sykehus. Kase
og medarbeiderne ansatte hjelpepersonell og
bygget opp en rehabiliteringsenhet i samme
bygget. De driftet på 5-dagersbasis og har
regnet ut at de sparte det offentlige for cirka
100 000 kr/pasient- i alt 80 millioner etter
å ha operert 800 proteser. Men så kom det
reviderte statsbudsjettet, og plutselig var
anbudet trukket tilbake – over natten.
BRÅSTOPP
Det er en del av avtalen at anbudet skal
kunne trekkes tilbake med øyeblikkelig
virkning. For Ringvollklinikkens kirurger
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– Jeg er opptatt av morgendagen og ser at den store mangelen på spesialister framover, må føre til annen struktur i helsevesenet, sier Trygve
Kase. Han mener at nøkkelen ligger i at én kirurg kan gå fra 5 operasjoner i uken i det offentlige til 25 i det ”private”. Det kan flere gjøre,
mener Kase. Det vesentlige er at de store operasjonene og behandlingene forblir i det offentlige sykehuset som blir gode på det -og får
tilstrekkelig betalt for disse dyre operasjonene.
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FAKTA OM KVALITET
RINGVOLLKLINIKKEN
• KUNDETILFREDSHET: Cirka 98%
• Infeksjonsregistrering: Det er registrert 7
overfladiske infeksjoner av 1211 utførte
operasjoner i Hobøl
• Det har ikke blitt utført reoperasjoner
(innen 30 dager postoperativt) så lenge
registreringen er utført
• Ringvoll

Klinikken

er

bedre

enn

landsgjennomsnittet når det gjelder antall
vellykkede korsbånds rekonstruksjoner.
• Ringvoll Klinikken Hobøl har vært ISOsertifisert innen Kvalitet (9001:2008) siden
2007 og Miljøsertifisert (140001) siden
mars 2014.
• Svar prosent: Over 60 %

Trygve Kase mener at uansett hvor man opererer så jobber man under samme paraply – i et helsevesen med felles mål : hjelpe pasienter og
få ned køene. Da er det svært kostnadseffektivt med avtalespesialister. illustrasjon: Wenche Sabel.

betød det at pasienter som sto oppført på

eksempelvis slankeoperasjoner. Er det ikke

uforståelig. Det er de offentlige sykehusene

programmet dagen etter ble strøket og bedt

slik det skal fungere i kommersielle bedrifter,

om å reise hjem. – Vi mistet en kontrakt på 25

staten ønsker vel å få billigst mulig avtale? –

som har trikset med priser, sier han og minner

millioner over natten, forteller Kase. Dermed

Det finnes ikke en ortoped på jord som mener

satt de med 30 ansatte med 3 måneders

at 20 artroskopier om dagen er bra. Ikke blant

det er de offentlige sykehusene som jukser

oppsigelse og 2 millioner i husleie til staten

dem på de store privatsykehusene heller,

med ventelister og med Prioritetsveilederen,

og med et års oppsigelsestid på leieavtalen.

mener Kase.

hevder han.

om alle tilfellene av kreativ koding. Og

– men vi overlevde heldigvis på grunn av
fornuftig økonomi og nå går vi stort sett i
null, forteller Kase.

EFFEKTIVITET ER IKKE ALT
Det er mulig det er effektivt , men da må
ta seg av all kommunikasjon med

Trygve Kase er opptatt av at de private

pasienten slik at kirurgen ikke har kontakt

foretakene må drives med et visst overskudd

andre
SKJØNNER IKKE AT DET ER LOV

SUNN ØKONOMI ER VIKTIG

Slik anbudssystemet fungerer i dag er det

verken før eller etter inngrepet. Og det er ikke

store internasjonale virksomheter som legger

god medisin. Vi vet også at det spares inn på

inn anbud, og de dumper prisene på inngrep

engangsutstyr for å gjøre det billigere– noe

der det er konkurranse. Dermed blir prisene

som gir høyere risiko for infeksjoner, sier

vedlikehold, til å oppdatere utstyr og kjøpe

på et nivå som små klinikker ikke kan leve av.

kirurgen.

nytt. Han minner også at det er ofte små og

- Private helseinstitusjoner har det vanskelig

og mener at det er helt nødvendig for å drive
ansvarlig. Det handler om å ha penger til

sårbare fagmiljøer, derfor er det ekstra viktig

økonomisk og flere har gått konkurs, sier

De private klinikkene har blitt beskyldt

Kase. De store private sykehusene kan

for å ha sugerør i statskassen, dette til tross

dumpe priser, fordi de tjener penger på

for at det er staten som har kontroll på alle

for å holde seg oppdatert uten at det skal bli

operasjoner der de ikke har konkurranse- som

anbud og takster. Kase synes dette er helt

et tapsprosjekt.

å ha mulighet til å dra på kurs og konferanser
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PASIENTER FRA NAV
- IKKE ALLTID ENKELT
– En av utfordringene i daglig praksis er når pasienter som er på arbeidsavklaringspenger fra NAV kommer til meg, sier psykiater Kjersti Pedersen som
har avtalepraksis på Høvik i Oslo.
TEKST OG FOTO: LOTTELISE FOLGE

En del pasienter fra NAV har på sin

på aktivitetsplanen hos pasienter som ikke er

aktivitetsplan at de skal gå til psykiater og

motiverte for denne typen hjelp. Men i følge

da er det ikke alltid at de er like motiverte ,

NAV, som selvsagt har retningslinjer å forholde

forteller psykiateren. Hun mener prinsipielt at

seg til, er dette en del av opplegget så lenge

når pasientene må gå til psykiater som en del

pasientene går på arbeidsavklaringspenger

av en avtale er det aldri et heldig utgangspunkt

og ikke kan jobbe. Dermed kan behandling

for behandling. Derfor kan det også i blant

hos psykiater bli et krav for at pasienten skal

være en utfordring å skrive erklæringer på disse

komme tilbake i jobb.

pasientene, sier Pedersen. – Er det i det hele tatt
mulig å hjelpe umotiverte pasienter? Pedersen

ALDRI HELT UTLÆRT

mener at en ufri situasjon alltid får konsekvenser

Pedersen sier at erfaringen fra hennes tid

og hun beskriver det som elefanten i rommet, les

som overlege på akuttmottaket på Gaustad

NAV, som gjør at pasienter ikke alltid kan være

i en periode der man nesten bare hadde

helt åpne mot henne. – Pasientene kan for så vidt

tvangsinnleggelser,

synes at det er fint å komme, men kanskje bærer

beltesenger, tvangsmedisinering, mye uro og

de på ting de ikke har fortalt NAV og som de

svært uegnede fysiske forhold, har vært svært

ikke ønsker å formidle til noen, sier hun.

viktig. Dette, sammen med annen klinisk

skjermede

avsnitt

med

erfaring har gitt henne god ballast for jobben
ADVARER

hun gjør i dag.

”

– Det kan være
en utfordring å
skrive erklæringer
på pasienter som
er pålagt å gå til
psykiater som en del
av en avtale med
NAV, mener psykiater
Kjersti Pedersen.

annerledes–

kanskje

i

etterpåklokskapens

lys. Pedersen har ikke hatt mange suicidale
pasienter , men så sent som sist uke fikk hun en
oppringning fra en tidligere pasient som ba om
time og som sa at det hastet ganske mye, forteller
Pedersen. Hun satte pasienten opp to dager

Psykiateren mener at det kan være grunn

Likevel oppstår det situasjoner der man

senere. Dagen etter forsøkte pasienten å ta sitt

til å advare mot å ha psykiatrisk behandling

tenker at man burde tenkt og gjort ting

eget liv. – Selvfølgelig tenkte jeg øyeblikkelig
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at jeg skulle ha gitt pasienten time med en gang,
sier psykiateren stille.
MANGE FAGLIGE UTFORDRINGER
Det er et bredt spekter av pasienter som
søker hjelp hos Kjersti Pedersen. De er jevnt
fordelt mellom menn og kvinner. Akkurat
nå er den eldste over 80 år og den yngste 25.
Problemer hun blir presentert for kan være alt
fra pasienter som er HIV-positive, utbrente,
har kjærlighetssorg, angstnevroser, kompliserte
sorgreaksjoner, spiseforstyrrelser, og bipolare
lidelser, for å nevne noen.
EN GOD TERAPIFORM
For Pedersen, i likhet med de fleste andre
psykiatere,

er

psykoterapi

det

viktigste

arbeidsredskapet i behandlingen av mange ulike
diagnoser. Hun har utdannelse både fra Institutt
for psykoterapi og Norsk psykoanalytisk
institutt. Hos pasienter med panikkangst,
som ofte er uttrykk for mer dyptliggende
problemer, skjer det ikke sjelden at når de så
vidt har kommet i gang med behandlingen,
slutter anfallene å komme. – Det betyr ikke at
de er over for godt, sier Pedersen, men bare
det at pasienten føler at de får hjelp gir dem
tydeligvis et pusterom fra panikkanfallene og
skaper et godt utgangspunkt for videre terapi.
Psykoterapi er langvarig og krevende for begge
parter og et viktig kriterium for at behandlingen
skal bli vellykket er at pasienten er emosjonelt
tilgjengelig, som psykiateren uttrykker det.
MEDIKAMENTELLE FREMSKRITT
På området antidepressiva mener Pedersen

Erfaringene fra Kjersti Pedersens tid som overlege på akuttmottaket på Gaustad har vært svært viktig for henne.

at det har skjedd store forandringer. Tilbudet på
antidepressiva er betydelig forbedret, mindre
farlige å bruke. – Er det ikke slik at man
fremdeles må være oppmerksom de første ukene
etter påbegynt behandling særlig hos pasienter

den er kanskje ikke fullt så utpreget. Samtidig

tar tid og egner seg kanskje best for spesialister

understreker Pedersen at man selvfølgelig må

utenfor sykehus, mener Pedersen. – Men, denne

følge disse pasientene tett, særlig i denne fasen.

terapien er ingen hvilepute, sier hun. At man
noen ganger kunne stoppet litt tidligere er mulig,

som har hatt selvmordstanker? – Man har en teori
om at på de gamle tricycliske antidepressivene,

Fastleger er fortvilet fordi det er så lang

virket den aktiverende delen først, det kunne

ventetid i psykiatrien og mener at en av grunnene

resultere i at pasienten fremdeles var like trist,

er at psykiatere og psykologer holder unødig

men fikk ”ork” nok til å forsøke å ta sitt eget

lenge på pasientene. Er det noe i den kritikken?

liv. – Dette er fremdeles en fare, sier hun, men

Psykoterapi er en god behandlingsform, men den

men det er en krevende behandling både for
pasient og behandler, sier Pedersen.
Er du en god psykiater? – Ja, svarer hun
bestemt. Rødmer lett og smiler.
LEGEKUNSTEN NR 4 2014
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EPILEPSI: IKKE DET SAMME
HOS UNGE OG ELDRE
Man kan ikke uten videre overføre kunnskapen man har om epilepsi hos yngre til
eldre pasienter. Det var et av budskapene til overlege Erik Sætre da han foreleste
for nevrologer på et seminar i høst.
TEKST OG FOTO: LOTTELISE FOLGE

Erik Sætre som er overlege på Spesialsykehuset for epilepsi, SSE (avd. for kompleks
epilepsi) på Rikshospitalet holdt en drøy time
lang forelesning der han gikk grundig inn i
problemstillingen epilepsi hos eldre.
Han startet forelesningen ved å liste
opp en rekke misforståelser han mente var
ganske utbredt når det gjaldt epilepsi i denne
aldersgruppen. Et eksempel var inntrykket av at
epilepsi sjelden debuterer hos eldre, at anfallene
spiller en mindre rolle, eller at alle blir kvitt
epilepsien sin før de kommer i ”eldre alder” som
han uttrykte det. Han avlivet også myten om at
det ikke er mulig å foreta seriøs forskning på
aldersgruppen over 60 år.
STOR FORSKJELL PÅ NY OG GAMMEL
Antall nye epilepsitilfeller øker kraftig med
stigende alder. Dette dokumenterte overlege
Sætre med tall som viste at blant pasienter
på 60 år er det årlige antallet nye tilfeller pr
100.000 innbyggere 60 personer. Dette tallet
dobles ved 70 år, og i Norden regner man med
38

NR 4 2014 LEGEKUNSTEN

at det årlig oppstår cirka 75 nye tilfeller pr. 100
000 hos personer som har passert 65 år. Sætre
understreket at det var viktig å skille på hvorvidt
epilepsien var ”ny” eller ”gammel”, fordi
dette kan være utgangspunkt for forskjellige
behandlingsstrategier.
ÅRSAKER TIL EPILEPSI
Sætre la vekt på forskjellige årsaker til epilepsi
hos yngre og eldre i sitt foredrag: Han var
inne på genetiske faktorer, utviklingsdefekter
i fosterlivet og fødselsskader som noen av de
mulige årsakene til epilepsi hos barn. Hjerneslag,
både infarkt og blødning, men også hodeskader,

”

svulster, degenerativ hjernesykdom og infeksjon
kan forårsake epilepsi hos eldre.
Noe av det som er ekstra problematisk ved
anfall hos eldre, mente Sætre var at de ofte er
uforutsigbare. I tillegg kan anfall som medfører
fall gi mer skader på eldre personer som også
ofte bor alene. Han la til at angsten for fall kan
påvirke livskvaliteten og at epilepsien gjør at
mange eldre får et større behov for hjelp. Når de
i tillegg mister førerkortet, betyr det også mindre
aksjonsradius – noe som er svært hemmende for
mange, sa Sætre.

Epilepsi hos slagpasienter skyldes trolig at det dannes
hypereksitable nettverk av nerveceller i randsonen
rundt slagområdet. Tall viser at minst 3-5 % av dem
som får hjerneslag, får en manifest epilepsi. I Norge
betyr det at 15000 årlige hjerneslag vil gi 450 eller
flere nye pasienter med postapoplektisk epilepsi.
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NEVROLOGISK UTREDNING

AV

ELDRE MED ANFALL:

Sykehistorikk:
• Finne komparenter (vitner til anfall), skaffe
oversikt over utforming av anfall og alle
legemidler som pasienten bruker.
• Generell
medisinsk
og
nevrologisk
undersøkelse.
• EEG
• Video EEG- for å oppnå ictale opptak
(registrering av konkrete anfall).
• Bildediagnostikk – søke etter årsak- helst
MR- andre valg: CT
• Om nødvendig bestille en geriatrisk
kartlegging/funksjonsundersøkelse
• Nukleærmedisinsk diagnostikk: SPECT eller
evt. PET scan.
Erik Sætre la vekt på hvor viktig det var å huske på at compliance hos eldre av ulike årsaker noen ganger kan være svakere enn hos yngre
pasienter.

DIFFERENSIALDIAGNOSER

VED

EPILEPSI HOS ELDRE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oversikt over årsakspekter hos eldre i forhold til yngre pasienter.

BEDRE UNDERSØKELSER- BEDRE
DIAGNOSTIKK
Han understreket også at med bedre MR
undersøkelser kan man lettere påvise avvik
ved blodkar, sclerose i hippocampus eller
utviklingsforstyrrelser.
Sætre ga også en oversikt over valg av
medisiner i forhold til pasientens generelle
helseforhold og sa blant annet at lett til
moderat nyresvikt ikke behøver å være en
kontraindikasjon, men kan kreve dosereduksjon
hos noen typer medikamenter. Han advarte
også blant annet mot medisiner som kan
påvirke allerede pågående behandling mot
karsykdommer.
Noen
epilepsi-legemidler
kan redusere__ effekten av statiner, men også

Nevrologiske
TIA/slag
Demens
Myoklonus (div.etiologier)
Tremor
Transitorisk global amnesi
Komplisert migrene
Narkolepsi
Restless legs
Endret mental status ved metabolsk
forstyrrelse- infeksjon i CNS
Noen differensialdiagnoser ved epilepsi
hos eldre
Cardiovaskulære
Vasovagal syncope
Ortostatisk hypertensjon
Arytmier
Psykiatriske
Psykiske, ikke epileptiske anfall
Panikklidelse

marevan, og ba nevrologene om å unngå
medikamenter som forverrer den kognitive
dysfunksjonen til pasienter med demens.

samtidig som han understreket at det var viktig

VIKTIG MED LYSPUNKTER:
Sætre passet også på å trekke frem det han
beskrev som noen lyspunkter når det gjelder de
eldre og epilepsi, som at det kan være lettere å
avdekke årsaken til epilepsi hos eldre enn hos
yngre og at mange eldre får god anfallsbeskyttelse
ved hensiktsmessig behandling. Det er heller
ikke slik at alle epilepsier hos eldre alltid
gjør det nødvendig med livslang behandling.
Overlegen fant også grunn til å nevne at eldre
ofte er både samvittighetsfulle og nøyaktige når
de tar medisin og passet på å anbefale langsom
opptitrering ved antiepileptisk medikasjon

DE GAMLE ER ELDST

med fokus på kognitive og sederende ulempersamt risikoen for fall.

Overlege Sætre la også vekt på noen
medisinske utfordringer ved behandlingen av
de eldre. Blant annet langsommere omsetning
av

epilepsi-medisinene

i

kroppen.

Han

nevnte aldersrelaterte funksjonsforandringer
i indre organer som lever og nyrer og at det
forekommer en redusert proteinbinding av
visse medikamenter. Han minnet på faren for
interaksjoner med annen medisinering og at
compliance er avhengig av blant annet et godt
samarbeid med pasienten.
LEGEKUNSTEN NR 4 2014
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Faglig oppdatering og kollegial kontakt er viktig når medlemmene i
Praktiserende Nevrologers Selskap (PNS) møtes. En lydhør forsamling fikk en
grundig forelesning om epilepsi hos eldre da overlege Erik Sætre stilte som
foredragsholder.

DET STILTE EN HEL NEVROLOGGJENG FRA SANDVIKA NEVROSENTER UTENFOR OSLO.
FRA V. FORAN: Elena D. Pedersen, Einar Kinge (bak), Aud Nome Dueland, Jolanta Vingen, Rune Hviding, Kristine Bodding Gjendemsjø og bakerst Øistein Ramleth.

Klinikk Røa søker kolleger
til spesialistpraksis
Vi holder til i nyoppussede lokaler med ﬂott beliggenhet i Samfunnshus Vest
på Røa, 10 meter fra T-banestasjon. Det er med gode parkeringsmuligheter
rett utenfor og inngang fra bakkeplan. Trivelig nærområde hvor nærmeste
nabo blir Røa Bad med stort treningsstudio og badeanlegg.
Det er romslig lokaler på 540 kvm med egen personaldel og plass til
5 laboratorier. Kontorstørrelse på 16 og 24 kvm. Klinikken har moderne
infrastruktur med bla. fjerndrift IT, System X som elektronisk journal,
hjemmekontorløsning, Melin betalingssentral og trådløst nett.
I dag er vi ØNH-lege og fysioterapeuter som arbeider primært med utredning
og behandling av svimmelhet og balanseproblemer. Fast husleie som dekker
andel felleskostnader (lokaler, IT, infrastruktur og resepsjonstjenester).
Husleie fra kr. 20.000 pr. måned.
Leder i PNS Geir Slapø Oslo Nevroklinikk, inviterte både til
foredrag, foreningssaker og middag.
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Henvendelse avtalespesialist i ØNH, Kirsten Hannisdal:
kirsten.hannisdal@klinikkroa.no eller tlf. 905 22 909.
www.klinikkroa.no

KROPP & SJEL

Tragisk, men nødvendig
TEKST: JAN HELGE SOLBAKK

”Åpent og rettferdig – prioriteringer i helsetjenesten” (NOU 2014: 12), er
den besnærende tittelen på Norheimutvalgets prioriterings-utredning som nylig
ble fremlagt. En ærligere, og mer sakssvarende tittel ville vært: ”Tragisk, men
nødvendig”.
Eller for å låne en definisjon fra Norges
fremste helsedirektør gjennom tidene, Torbjørn
Mork: ”Å prioritere handler om å forsømme
noens velbegrunnede behov for tilgang til
offentlig helsetjenester til fordel for andre
medisinsk hjelpetrengende med et enda større
behov”. Det er fortsatt mange mennesker i dette
land – både i og utenfor helsetjenesten - som
lever i den villfarelse at det ikke er nødvendig
for oss å prioritere. Norge er jo et av verdens
rikeste land. Dette innlegg representerer ikke
et forsøk på å overbevise slike drømmere.
Ei heller er hensikten å berømme Norheimutvalget for klar tale og klare kriterier, snarere
tvert i mot. Utvalget skriver ”at prioriteringer
bør søke målet ’flest mulig gode leveår for
alle, rettferdig fordelt’; bør følge av klare
kriterier; bør gjøres systematisk, åpent og med
brukermedvirkning; og bør gjennomføres med
et helhetlig sett med effektive virkemidler”.
For å oppnå dette foreslås at dagens tre
overordnede kriterier for prioriteringer,
nyttekriteriet, alvorlighetskriteriet, kostnadseffektivitetskriteriet, erstattes av helsegevinstkriteriet, ressurskriteriet og helsetapskriteriet.
Utvalgets tredoble påstand er at disse kriteriene
er klarere enn de gamle, at de er lettere forståelig
for folk flest og at de bedre lar seg anvende på
ulike beslutningsnivåer.

JAN HELGE SOLBAKK:
Professor i medisinsk etikk,
er utdannet lege og teolog
og ansatt ved SME, senter for
medisinsk etikk, UiO.

”

– Det er ingen i denne verden som besitter
den krystallkulen som ville gjøre det mulig
prospektivt å skue et menneskes totale livsløp.

Det kan godt være at de tre sistnevnte kriterier
fungerer som sådan i hodet på kalkulerende
helseøkonomer
og
prioriteringseksperter
som har forlest seg på Norman Daniels &
Co, men det er knapt tilfelle blant folk flest,
verken i eller utenfor helsetjenesten. Og for
dem som jobber i helsetjenesten og foretar
prioriteringsbeslutninger hver eneste dag, og det
med utgangspunkt i fag- og livsnære kriterier,
må de nye kriteriene med fokus på gevinst
og tap fortone seg nokså luftige, for ikke å si
utopiske. I tillegg kommer den symbolske
mening som begrepene tap og gevinst målbærer,
nemlig at ikke bare er livet et lotteri, men nå
også livet som bruker av helsetjenester! For nå
skal ikke bare mitt syke liv veies og måles med
hensyn til alvorlighet, og nytte og kostnader
av nødvendige medisinske tiltak; nå skal den
medisinske innsatsen her og nå avhenge av hva
prioriteringsekspertene klarer å spå seg fram til
hva denne innsats vil gi meg av gode leveår og
forminsket helsetap sett i et livsløpsperspektiv.
Dette representerer en form for økonomisk
nytale som helt og holdent ser bort fra det
faktum at det er ingen i denne verden som
besitter den krystallkulen som ville gjøre det
mulig prospektivt å skue et menneskes totale
livsløp. Kanskje er det derfor her på sin plass
å minne om salige Søren Kierkegaards utsagn:
”Vi lever forlengs, men forstår baklengs”.

Kriteriene for helsetap og helsegevinst er
formulert og tenkt operasjonalisert på måter
som forutsetter innsikter som til nå har vært
forbeholdt astrologer, spåkoner og andre
foranskutte lyn. Jeg har tillit til at de fleste leger
og andre helsefaglige beslutningstakere vil ha
seg frabedt denne nytale, ikke for å verge seg
mot de prioriteringsvalg som tragiske sett er
nødvendig å foreta, men for å hegne om sin
faglige integritet og for å kunne møte pasienters
behov for hjelp og støtte også i situasjoner
hvor slike forsømmelser rammer nettopp disse
pasientene.

”

Å prioritere handler
om å forsømme noens
velbegrunnede behov
for tilgang til offentlig
helsetjenester til fordel
for andre medisinsk
hjelpetrengende
med et enda
større behov”.
(tidl. Helsedirektør
Torbjørn Mork).
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Hjem til jul
Det er i våre overflodstider ikke enkelt å gi noen gode
ernæringsmessige begrunnelser for inntak av fett
svinekjøtt. Med mindre vi knytter tradisjonsmaten til
nostalgi og mental velvære. Det blir som å komme
”hjem til jul”.
BENT STIANSEN

Den opprinnelige betydningen av hjemlengsel
– nostalgi - var jo for øvrig en psykiatrisk
diagnose. Det strides litt om hvem som har
opphavsrett til begrepet, men begge legene, JeanJaques Harder og Johannes Hofer, tok begrepet
i bruk for å beskrive sveitsiske leiesoldaters
sykelige hjemlengsel under krigshandlinger
i Frankrike på midten av 1600-tallet. Litt
etter litt har betydningen av ordet endret seg,
men jeg registrerer at det fortsatt skrives
forskningsartikler om nostalgiens betydning
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for mental velvære. En grei innføring i nyere
forskning om dette kan være en artikkel i New
York Times’ Science-bilag: ”What Is Nostalgia
Good For? Quite a Bit, Research Shows”.
Men så langt jeg kan se har ingen berørt
sammenhengen mellom nostalgi og sprø svor…
Hovedrettene er beregnet til å serveres uten
forrett og bli servert to ganger.

KROPP & SJEL

Brun saus
1,5 l stekekraft ispedd vann og en buljongterning
3 ss ribbefett fra stekingen
3 ss hvetemel
1 dl portvin
1 ss ripsgele
1 ss sitronsaft
Salt
Pepper

Forberedelse

Surkål kan lages inntil fire dager før. Frikadeller kan lages i god tid og
fryses. Ribben kan snittes og saltes to dager før. Ribben stekes samme
dag og sausen må lages når ribben er stekt.

Ta langpannen og hell stekekraften i et litermål. Skum bort fettet.
Ta vare på det. Hell på vann og en buljongterning slik at det til
sammen blir1,5 liter kraft. Fres stekefett og hvetemel i en kjele
til det blir nøttebrunt. Spe med kraften og rør godt om så det ikke
blir noen klumper. Tilsett portvin (kan sløyfes) ripsgele, sitronsaft.
Kok sausen ned til en liter. Smak til med salt og pepper.

Surkål.
1,5 kg hvitkål
1 l vann
2 dl 7% hvit eddik
2 dl sukker
2 ss salt
2 ss karve
1 ts malt hvit pepper
1 dl ribbefett
Finsnitt kålen. Kålmargen kastes. Ha kålen i en kjele med vann
eddik, sukker, salt, karve og pepper. Kok surkålen i en time til den
er mør og en del av vannet har fordampet. Ved servering tilsettes
ribbefett for å runde av smaken på surkålen.

Ribbe med Annettes frikadeller,
surkål og brun saus

Annettes frikadeller

3 kg ribbe uten kotelettkam
3 ss salt
2 ss grovknust sort pepper
1 ss smør

600 g medisterdeig (kvernet svinekjøttdeig)
1 ss hvetemel
2 små egg
1 finhakket løk
1 dl melk
1 ss salt
1 ts pepper
2 ss smør
2 ss solsikkeolje
Ha farsen i en blandebolle og tilsett mel, finhakket eller revet løk,
salt og pepper. Arbeid dette inn i farsen. Tilsett egg og arbeid det
godt inn. Spe så med melk til en smidig farse. Farsen trenger en
del salt siden det er mye fett i medisterfarse. Varm en stekepanne
og ha i smør og olje. La det bli lysebrunt. Form frikadeller med
en spiseskje og stek de på tre sider i fettet. Bruk middels varme
slik at de blir pent brune og gjennomstekte når de er ferdige.
Frikadellene trenger å steke tre minutter på hver side. Frikadellene
kan stekes opp flere dager før servering og varmes i panne eller
ovn ved servering. Vi lager alltid dobbel eller tredobbel porsjon.
Frikadellene kan fryses og tines i mikroovn ved uventede besøk.

Vi liker å bruke ribben uten kotelettkammen. Den kan spares til koteletter.
Snitt svoren med en skarp kniv i terninger. Gni ribben inn med salt og
grovknust sort pepper. Dette er best å gjøre en dag i forveien slik at krydderet
trekker godt inn i kjøttet. Varm ovnen til 230 grader. Smør en langpanne
med smør og legg ribben med svorsiden ned. Ha på 1 dl vann. Dekk med
al-folie og stek/damp ribben i 20 minutter. Ta ut brettet og legg ribben på
stekerist med langpannen under. Det kan være lurt å legge en liten tallerken
under ribben slik at svoren stekes i jevn høyde og blir sprø. Ha en halv liter
vann i langpannen så kjøttkraft og fett kan renne ned i vannet og skape en
god kraft til den brune sausen. Stek ribben ved 230 grader i 30 minutter.
Senk temperaturen til 170 grader og forsett stekingen i 2 timer. Bruker du
steketermometer er ribben ferdig ved 75 grader kjernetemperatur. Hvis
svoren ikke er sprø når ribben er ferdigstekt, stekes den midt i ovnen ved
230 grader med grillelementet på. Nå vil svoren blåse seg opp og bli sprø.
Pass på at svoren ikke brenner seg. Det kan skje meget fort. Når ribben er
ferdig og svoren sprø tas ribben ut av ovnen og får hvile i 30 minutter før den
skjæres i biter og serveres med brun saus.
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KULT MOT KULT
TEKST: EINAR BERLE

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.

festkalenderen, og gikk gradvis over til å bli

og overgangen til mørkere tider. I forsøk på

helligdager med kristent innhold.

å holde vinterens forfall tilbake, brant man
bål og tente lys. Feiringen falt sammen med

Felles for pagan og kristen kult, var imidlertid

markeringen av vintersolverv; en begivenhet

en opphopning av festligheter mot slutten av

som, i henhold til middelalderens keltiske

året, en tid som markerer vintersolverv og

kalender, falt på den 31 oktober. Det var også

overgang fra mørke til lysere tider.

dagen, eller kvelden, hvor de døde, i henhold
til gammel tradisjon, vendte tilbake til sine

Introduksjonen av Kristendommen som ny

HALLOWEEN-EN GAMMEL TRADISJON

hjem. I den forbindelse måtte det gjøres en del

statsreligion, var en komplisert oppgave og

Halloween – All Hallows´ Evening –

foranstaltninger, slik at de hjemvendte døde

innebar en rekke diplomatiske knep, eftersom

som feiers den 31/10, er en videreføring av

skulle føle seg velkommen og ”ikke gå igjen”.

man gikk over fra polyteisme til monoteisme.

urgammel keltisk tradisjon, med røtter tilbake

Den gamle gude- og keiserkult ble riktignok

til førkristen tid. Det var opprinnelig en form

ikke direkte forbudt, men et viktig element

for høsttakkefest, og markerte sommerens slutt

Kirkefesten

Allehelgensdag

var

i antikk religiøs kontekst, dyreofring, ble
ikke lenger tillatt. Den nye, monoteistiske
religion, manglet fra starten av et etablert
bildeprogram og var uten fastlagt ikonografi.
For å gjøre overgangen lettere, opprettholdt
man forbindelsen til velkjent, antikk tradisjon.
Som modell for kirkebygg benyttet man for
eksempel den romerske basilika. Keiseren ble
fjernet fra basilikaens nisje og byttet ut med
Kristus, den nye verdenshersker.
I Norden, hvor Kristendommen ble innført
rundt år 1000, hadde man litt av de samme
problemer. For å fremme den nye kult, ble
kirker bygget oppå gamle gudehov, og den
nye

religions

merkedager

slått

sammen

med eksisterende pagane festligheter og
markeringer.
Den

kristne

kults

initiale

mangel

på

ikonografi og festdager, førte til at mange av
årets pagane folkefester beholdt sin plass på
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opp-

rinnelig lagt til dagen efter Halloween

LYS I UTHULET GRØNNSAK
Kulten ble ført til USA av skotske og irske katolikker og ble, tross sterkt motstand fra New Englands puritanere, vidt utbredt og utrolig
populær.
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(Allehelgensaften), det vil si til den 1/11,

hadde dermed seiret, den var invictus -

men ble flyttet til første søndag i november.

uovervinnelig. Men solen var ikke alene om å

Helgener, martyrer og døde æres; det tennes

spille hovedrollen på lysets arena denne dagen;

lys i hus og på graver. I følge pagan tradisjon

den måtte dele plass med greske mytologiske

ble dette gjort for å lede den døde tilbake til

figurer, som Helios og Apollon, sistnevnte også

sitt jordiske hjem, eller for å hindre dem i å gå

med tittelen ”Apollon Sol”.

igjen. I keltisk tradisjon tilkom bruken av lys
en viktig rolle; man satt lys i uthulte kålrabi, en

Solkulten ble svært populær i Romerriket

liten grønnsak til lysbeholder å være. Den ble

og det ble flere ganger gjort forsøkt på å

derfor byttet ut med gresskar Halloween, med

innføre den som en monoteistsik kult. For

gjenferd, ”knep eller knask” etc., er på mange

keiser Elagabal (218-222) var Solguden å

måter også en lysfest, efterfulgt av en kirkefest,

betrakte som enerådende gud, noe hans samtid

det hele med pagane røtter, med elementer av

ikke nødvendigvis oppfattet som en soleklar

høsttakkefest, gjenferd og dødekult.

selvfølgelighet. Den unge keiser ble følgelig
myrdet i 222. Også keiser Aurelian (270-

Kulten ble ført til USA av skotske og irske

75) fryktet, som så mange andre, den kristne

katolikker og ble, tross sterkt motstand fra New

kults komme. Han gjorde et nytt forsøk på å
gjeninnføre Sol Invictus kulten, og bestemte at

Englands puritanere, vidt utbredt og utrolig
populær.
DESEMBER- DEN TIENDE MÅNEDEN
Desember var den tiende måned i den

Sta Lucia valgte å avstå fra ekteskapets sakrament med en ikkekristen mann, og forble jomfru. For denne sin avgjørelse led hun
martyrdøden i 310. Sta. Lucias fikk øynene stukket ut. Hun blir
derfor ofte avbildet med øyne på et fat, og er helgen for blinde og
for lyset Domenico Beccafumi 1521. Pinacoteca Nazionale. Siena.

festligheter knyttet til solens tilbakekomst, stor
betydning.
I følge gammel skandinavisk kalender, var
13 desember årets lengste natt. Den markerte
vintersolverv, og ble behørig feiret. I likhet
med desembers øvrige festdager, var den basert
på en førkristen tradisjon. I Sverige feiret man
opprinnelig Lussinatt, med Lussi, en demon
eller heks, flyvende gjennom luften med sitt
følge. Det var farlig å være ute på Lussinatten,
og man burde holde Lussevake for å forhindre
onde makter i å gjøre skade.
Denne noe uhyggesfylte tradisjon, ble i
kristen kontekst snudd til en førjulsfeiring, full
av lys, sang og gjærbakst, med Lussi videreført
som Sta. Lucia, et navn som kommer fra latin
”lux”, og betyr lys. Valg av helgen og navn, er
selvsagt ingen tilfeldighet.

Denne

markering

fortsatte

inntil

keiser

Theodosius i 392 innførte kristendommen som
Romerrikets statsreligion. Men kristenkeiseren
var ikke helt solblind eftersom han i 380

romersk kalender. Da vintersolverv fant sted
nettopp i denne måneden, fikk markeringer og

den 25/12 skulle feires som solens fødselsdag.

valgte å avstå fra ekteskapets sakrament med
en ikke-kristen mann, og forble jomfru. For
denne sin avgjørelse led hun martyrdøden i
310. Ulike torturmetoder gikk vanligvis forut
for helgenenes endelige død og i Sta. Lucias
tilfelle ble øynene stukket ut. Hun blir derfor
ofte avbildet med øyne på et fat, og er helgen
for blinde og for lyset .

innførte solens dag – søndag, som offisiell
hviledag.
At soldyrkelsen var en reel trussel for den
kristne kult kommer til uttrykk ved at nye
verdenshersker også ble identifisert med solen
og fikk tilnavnet Christus Sol. En mosaikk
fra 200 tallet viser Christus Sol, omgitt av

Sta Lucia er en av de få helgener som er
anerkjent av den protestantiske trosretning
og hun er tilbedt, blant annet, i Skandinavia.
Imidlertid er det først i de siste 200 år at Lucia
feiringen har tatt av og blitt en lysfest, som
markerer at vintersolverv er passert; det går
mot lysere tider.
SOLENS FØDSELSDAG
Fødselsdagen

til–

sol

invictus,

den

uovervinnelige sol, ble i antikken holdt 25.
desember, en dato som i følge den julianske

Sta. Lucia var i følge legenden født omkring

kalender

også

representerte

markeringen

283. Hun ble omvendt til Kristendommen, efter

av vintersolverv. Dagene var inntil da blitt

at en engel hadde åpenbart seg for henne. Hun

kortere og kortere, men nu snudde det. Solen

En mosaikk fra 200 tallet viser Christus Sol, omgitt av strålekrans, et tidlig ikonografisk forbilde for glorien, som fører av
solvognen(fig 3). St.Peter, Roma
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Ikke desto mindre hadde man i lange tider hatt
en vintersolvervs- og lysets fest den 25/12.
Initialt med Sol Invictus, senere også Jesus,
verdens lys, som festdagens midtpunkt.
KRISTUSKONKURRENTEN
En av keisertidens mer mystiske religioner
er Mithras kulten. Det dreier seg om den
opprinnelige persiske guddom, hvis kult ble
introdusert mellom 1ste til 4de århundre e.
Kr. Kulthandlingene fant sted i underjordiske
templer og hadde ”Oksedrapet” som sitt
viktigste ikonografisk bilde. Kultbildet, hvis
interpretasjon fortsatt er omstridt, viser en
mann i anatolisk drakt og med fremoverbøyd,
såkalt frygisk lue. Hans venstre kne er stemt
mot en okse, hvis hode er tvunget bakover
ved at Mithras holder den i neseborene. Han
dreper oksen med kniv, og vender hodet bort.
Mithras var født av en jomfru, svøpt og lagt en krybbe etc. Men ettersom kulten var reservert for menn og dermed utelukket 50 % av sine
potensielle proselytter, var den relativt uegnet som statsreligion. Relieff. Vatikanmuseet. Roma.

Interessant i denne kontekst, er at Mitras snur
hodet vekk fra oksedrapet, men mot solen. En
annen scene i kulten viser en bankett, hvor
Mithras og Solen holder festmåltid på skinnet
av den slaktede okse.
Mithras ble opprinnelig ansett som selve
makten bak solen og var tidlig avbildet som
solskiven; og begge har de fødselsdag den 25
desember.
Denne religionen er antagelig den kult
som har mest til felles med Kristendommen.
Mithras var født av jomfru, svøpt og lagt en
krybbe etc. Men eftersom kulten var reservert
for menn og dermed udelukket 50 % av sine
potensielle proselytter, var den relativt uegnet
som statsreligion.
GLEDELIG SATURNALIA

Den greske Chronos ble sammen med sin gemalinne Rhea importert til romersk mytologi, og fikk navnene Saturn og Ops. Guden var plassert i
eget tempel på Forum Romanum. Han var bundet i lenker og hadde føttene viklet i ulltråder. Saturntempelet. Forum Romanum. Roma

En annen fest som ledet hen mot vintersolverv
og hvor man feiret overgangen til lysere tider,
var den eldgamle romerske Saturnaliefesten.
Den varte fra 17. til 23. desember, i senere

strålekrans, et tidlig ikonografisk forbilde for

seg isteden til at 25/12, var nøyaktig 9 måneder

tradisjon sågar til den 30. Saturn var romernes

glorien, som fører av solvognen

efter Kristi antatte unnfangelse, en tildragelse

variant av grekernes Chronos, en Titan, som for

som ifølge teologisk lære skulle ha funnet

ikke å bli utmanøvrerte av sine efterkommer,

Teologer vil gjerne bestride at Christi

sted den 25/3, noe som igjen er vanskelig å

like godt spiste opp sine egne barn, frasett

fødselsdag faller sammen med solens. De regnet

dokumentere, særlig ut fra moderne obstetrikk.

Zeus. I hans sted fortærte den barnespisende
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far en svøpt sten, i den tro at det stod et nytt barn på menyen. Men
Zeus overlevde og fikk sin far til å frigi den tidligere oppspiste
barneflokken – et avkom som senere ble å regne blant Olympens
guder.
Den greske Chronos ble sammen med sin gemalinne Rhea
importert til romersk mytologi, og fikk navnene Saturn og Ops.
Guden var plassert i eget tempel på Forum Romanum. Han var

M E R LIG
G
NY O ERVENN
K
B R U K E!
FL AS
CATIONORM®
øyedråper som gir umiddelbar
lindring for øyne som svir og
føles tørre

bundet i lenker og hadde føttene viklet i ulltråder. I forbindelse med
Saturnalia, ble lenker og bånd løsnet og guden var dermed tøylesløs.
Det braket løs med offentlig ofring og feiring, en markering som ble
fulgt av feiring i hjemmene. Man ønsket hverandre ”Io Saturnalia”.
Husets herre bytte roller med sine slaver, og husets rom ble dekorert
med grønt. Den 23. desember var dagen for gaveutdeling, og det var
spesielt viktig at barnene fikk presanger, helst i form av leker.
Det kan synes litt underlig at man feiret en romersk versjon av
en gresk, barnespisende guddom, men Saturn var også guddom
for jordbruk og overflod; hans kone Ops for rikdom og resurser.
Saturntempelet var byens skattkammer og kontoret for rikets mynt.
Hans iboende motsetninger, som importert ”fastbundet” guddom,
representerte en frigjøringsgud, godt egnet il å utjevne sosial ulikhet.
Mens man vanligvis i romersk tid gikk barhodet, tok man under
Saturnalia på seg en liten hatt, noe som, sammen med det å ha noe

Gjenoppretter skadet tårefilm.

grønt innomhus, utdeling av presanger og opulente festmåltider,

Konserveringfrie øyedråper på flaske.

fortsetter som elementer i europeisk jule - og nyttårsfeiring .
FRA JOL OG TIL JUL
Det norrøne Jol var antagelig i utgangspunktet en offerfest, en

Kan brukes sammen med alle typer
kontaktlinser.
Kjøpes på apoteket.

markering for å sikre grøden. Det var også en fest for de døde, med
nisser troll og skumle makter herjende i vinternattens mørke, en
uhyggespreget tid. Ved at det med tiden ble lagt mer vekt på solens
og lysets tilbakekomst, fikk feiringen gradvis preg av å være en
lysets og gledens fest.
I våre dager feirer man julaften den 24/12, altså kvelden før det
som antas å være hovedpersonens fødselsdag. Det er en lysets og
gledens markering, med islett av eldgamle pagane tradisjoner og
kultelementer, en feiring inspirert av mytiske og legendariske
personifikasjoner, hvis fest eller markeringsdag fant sted nettopp i
årets mørkeste måned, desember.
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ANESTESIOLOGER

Smerte-medisinsk Institutt AS (SMI)
(Avtalehjemlet multidisiplinær smerteklinikk)
Majorstuv. 38, 0367 Oslo
T: 23 33 42 50 F: 22 69 85 01
resepsjon@smi. nhn.no

BARNELEGER

Håvard Skjærvik
Spesialist i barnesykdommer
Arendal spesialistsenter
P. B. 1915 Stoa, 4858 Arendal
T: 37 07 39 00 F: 37 07 39 01
www. arendalspesialistsenter.no
Barnelege Torgeir Haugen
Storgt. 60, Postboks 197,
3672 Notodden
T: 35 02 73 30 F: 35 02 73 31
Oslo Barne- og lungelegesenter
Johan Henrik Hagelsteen, Terje Sandnes,
Lauritz Stoltenberg og Leiv Myhr
(lungelege)
Økernveien 99, 0579 Oslo
T: 23 40 41 10 F: 23 40 41 11

GYNEKOLOGER

Dr. Merete Blakstads
gynekologiske klinikk
Legene Merete Blakstad og Heidi Høgdahl
Majorstuhuset,
Kirkevn. 64A 0364 Oslo
T: 22 60 25 60 F: 22 46 87 72

NEVROLOGER

SPESIALISTPRAKSIS

Sandvika Nevrosenter
Privatnevrologer med kort ventetid
Doppler halskar, EMG/nevrografi
Sandvika Storsenter
Sandviksveien 178 5 etg., 1337 Sandvika
T: 67 52 20 80
www.sandvikanevrosenter.no

PSYKOTERAPI

Klinikk 1
Gordon Harris
Brugt. 1, 0186 Oslo.
T: 22 22 10 11 F: 22 22 10 08
Mobil: 951 95 099

ØRE-NESE-HALS

Agro Øre-Nese-Hals
Klinikk ISO-sertifisert
Sverre Dølvik
Bankveien 1, 1383 Asker
T: 66 75 21 21 F: 66 75 21 20
www. agro-online.no
Bogstadveien øre-nese-hals
Petter Søhoel, Petter Hallmo
og Ole Woxen
Bogstadv. 36, 0366 Oslo.
T: 22930770 F: 22930780
EasyMed data
Kåre Lund-Iversen
Pilestredet Park 31, 0176 Oslo.
T: 22201622 F: 22360648

Smestadgynekologene
Dr. Andresen, dr. Hallquist, dr. Nygaard,
dr. Mortensen
Oscarsgt 20, 6 etg., 0352 Oslo
T: 23 33 18 00 F: 23 33 18 01

Klinikk for allergi og luftveissykdommer
ØNH-, lunge og barneleger
Sognsveien 75 F, 0855 Oslo
T: 22 02 68 10 F: 22 02 68 11
www. allergi-lungesykdommer.com

Sandvika Spesialistsenter
Runa Aabø og Oskar J. Skår
Rådmann Halmrastsvei 18
P. B. 107, 1301 Sandvika
T: 67575859F: 67575858
post@sandspes.no
www. sandspes.no

Klinikk Bunæs
Jarl Bunæs og Unn Bunæs
Løkkåsv. 3, 1300 Sandvika
T: 67550510 F: 67550511

HUDLEGER

Dr. Funks Hudklinikk as
Prinsensgate 9, 1530 Moss
T: 69 20 98 00 F: 69 20 98 01
dr. funk@online.no

KARDIOLOGER

Magnus Heldal
Avtalespesialist, kardiologi
Gardermoen Hjertesenter
Skogveien 2, 2053 Jessheim
T:63 99 64 00
post@gardermoenhjerte.nhn.no

KJEVEKIRURGER

Mads H.S. Moxness
ØNH-spesialist,
Aleris sykehus, Trondheim
T: 73 87 20 00
Ski Øre-Nese-Hals
Tor Stenrud
Åsenv. 1, 1400 Ski
T: 64856120, F: 64856121
Oslo Øre-Nese-Hals
Oscar Løvdal, Torleiv Stien
og Fridtjof Walseth
Majorstuhuset
Valkyrigt. 8, 0366 Oslo
T: 22 93 04 50 F: 22 93 04 51
www. oslo-onh.no
post@oslo-onh.no

ØYELEGER

Argus Øyeklinikk
Øyelege Willy Pettersen
Akersgaten 35, 0158 Oslo
T: 22005950 F: 22005951
info@argus-syn.no
www. argus-syn.no
Bergen Øyelegesenter/
Øyeklinikken i Sentrum
Ansv. lege Truls Disen
Nedre Ole Bulls plass 3, 5012 Bergen
T: 55 21 05 00 F: 55 21 05 01
Colosseum Øyelegesenter
Sørkedalsveien 10 A, 0369 Oslo
T: 23 20 11 80 F: 23 20 11 81
info@colosseum-oyelegesenter.no
Hamar Øyelegesenter
Østregt. 23, 2317 Hamar
T: 62 54 14 50 F: 62 54 14 59
Ivar Jørgensen AS
Åsenveien 1, 1400 Ski
T: 64 87 01 10
Lørenskog Øyeklinikk
Skårersletta 18,
1473 Lørenskog
tlf 63890790
Nidaros Øyeklinikk
Harald Guldsten, Susanne Lindqvist og
Lars Ingvald Johnsen
Nordregt. 5, 7011 Trondheim
T: 73 92 40 90 F: 73 92 40 99
Oslo Øyelegesenter
Sørkedalsv. 10A, 0369 Oslo
T: 22 93 12 60 F: 22 93 12 70
post@oyelege.no
www.oyelege.no
Øyelege Tom Skau
Sjøgt. 21
8000 Bodø
T:75 52 46 50
Øyelege Vibeke Wankel
Kamboveien 1, 1538 Moss
T: 69 25 98 00
v.wankel@online.no-www.wankel.no
Øyelege Herdis Garborg
Kirsten Brynes veg 7
4344 Bryne
tlf 5148 53 40
Øyelege Vidar Gustavsen
Kolbotnveien 33
1410 Kolbotn
tlf 66806268

Bjørn Hansen
Storgt. 33, 3126 Tønsberg
T: 33312236 F: 33316139
bjhan3@online.no

Ønsker du din praksis her, send oss en e-post på: annonser@legekunsten.no

