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FASTLEGER VIL 
BEHOLDE ORTOPEDENE
“Det dreier seg om å få hurtig og god 
behandling til pasientene”

KUNSTIG INTELLIGENS 
INNEN MEDISIN
“Forskjellen mellom å dele ut en Aspirin 
og amputere en fot er enorm”

UTFASINGSPROSESSEN  
SER MÅLSTREKEN
“Ting kan ta tid når det er snakk om så 
mange mennesker, fag og hjemler”

REGIONAL PLAN  
FERDIG TIL 
SOMMEREN
Fagdirektør Jan Frich tror omfanget 
av Helse Sør-Øst RHF er noe av 
årsaken til at arbeidet har tatt tid.
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LEDER

Med påsken friskt i minne så 
er det en fjell vett regel som gjør 
seg gjeld ende, det er ingen 
skam å snu

Etter PSL’s siste møte med Helse Sør-Øst RHF var 
det tilsynelatende enighet om at prosessen videre 
må basere seg på gode faglige vurderinger, men 

der ser det også ut som enigheten stopper opp. Der PSL 
fortsatt jobber for at en utfasing av hjemler ikke skal bli 
en realitet, så er dette noe Helse Sør-Øst RHF ser ut til å 
ville gjennomføre i sitt reviderte utkast av den regionale 
planen. 

Helseminister Bent Høie har tidligere uttalt at han ønsker 
en økning fra de Regionale Helseforetakene i bruken 
av avtalespesialister, men det kan se ut som han må 
smøre seg med tålmodighet. Spriket mellom hva PSL 
og Helse Sør-Øst mener er viktig i forhold til hvordan 
avtalespesialistordningen benyttes, ser ikke ut til å ha 
blitt mindre. 

Legekunsten har snakket med den nytilsatte 
fagdirektøren for medisin og helsefag i Helse Sør- 
Øst RHF, Jan Frich. Han forteller de har hatt ekstra 
dialogrunder med enkelte av de fagmedisinske 
foreningene for å evaluere om prosessen er på rett 
vei, og for å få et godt faglig vurderingsgrunnlag til 
det reviderte utkastet. Han påpeker at forslaget om 
utfasingen av avtalespesialister innen ortopedi i Østfold 
er basert på en analyse av befolkningens behov for 
ortopediske prosedyrer, og kapasiteten i deres eget 
helseforetak.

Fagdirektøren sier Helse Sør-Øst legger opp til en 
styrking av avtalespesialistområdet, selv om noen 
mener de kunne ha økt antall hjemler vesentlig mer. Han 
forteller det ble kunngjort ni nye hjemler innen somatikk 
i fjør høst, og at det er budsjettert med ytterligere seks 
somatiske hjemler i løpet av inneværende år.

Frich påpeker at det i de siste årene har vært en felles 
enighet mellom alle partene om å avvikle mindre avtaler 
for å samle disse i hele hjemler, og at man må telle antall 
årsverk ikke antall hjemler. Han mener det er et viktig 
perspektiv å ta med seg videre at de i løpet av året vil 
forvalte 841 årsverk i henhold til antall hjemler.

Helse Sør-Øst RHF har som målsetting å ha en ferdig-
arbeidet revidert plan til utfasing av  avtale spesialist-

hjemler i løpet av våren, men de mener også at planen 
må være fundert på gode faglige vurderinger. Hvorvidt 
disse vurderingene er gode er det delte meninger om, 
noe leder i Norsk forening for allmennmedisin, Petter 
Brelin, påpeker i dette nummeret av Legekunsten. Han 
har blant annet liten forståelse for Helse Sør-Øst RHF 
sin argumentasjon om å avvikle ortopedi som en del av 
avtalespesialistordningen, og at sykehuspoliklinikkene 
kan bli nedrent av pasienter de tidligere ikke har behøvd 
å behandle hvis dette skjer.

Et tema i dette nummeret av Legekunsten er bruken av 
kunstig intelligens innen medisin, og med påsken friskt i 
minne så er det en fjellvettregel som gjør seg gjeldende. 
Mye tyder på at kursen er staket ut, og at det er ingen 
vei tilbake for kunstig intelligens sitt inntog i medisinens 
verden. Men når det nå i løpet av våren skal avgjøres 
om hvilke avtalespesialisthjemler som eventuelt skal 
fases ut, «så er det ingen skam å snu». 

Er det lys i enden av utfasingstunnelen?

Rune Geisnes
Ansvarlig redaktør



Kontakt oss for mer informasjon
tlf: 48 22 57 80
mail: salg@hovemedical.no

Nyhet! Hove Total
vi leverer en unik skyløsning hvor du både har tilgang 
til journalsystemet System X samt andre produkter 
og tjenester. Effektiviser din klinikk med Hove Total!

Rune Geisnes
Ansvarlig redaktør



6   

PSL LEDER

D a jeg tiltrådte som leder i PSL for et halvt år siden 
var utfasing av avtalespesialister den viktigste 
saken på agendaen. Det er den fremdeles! 

I utkastet til regional plan for Helse Sør-Øst er det 
foreslått utfasing av flere spesialiteter. I det reviderte 
forslaget er det frem deles slik. Dette er en veldig van-
skelig situasjon for de avtale spesial istene det gjelder. 
Selv om en utfasing betyr avvikling av den aktuelle 
avtale   praksisen først ved avgang eller pensjonering, 
betyr det en periode med usikker het i forhold til driften 
av praksisen. I tillegg kommer at det ikke er mulig å søke 
om junior. Dette ble understreket i møtet i Helse Sør-Øst 
i begynnelsen av februar. Det var en konstruktiv dialog, 
og den nylig ansatte direktøren for medisin – og helsefag 
var lydhør og åpen for at prosessen kunne vært bedre. 
Det ble konkludert med at fag medisinske vur deringer må 
gjøres før planen blir vedtatt. Helse Sør-Øst ønsker at en 
endelig beslutning skal tas før sommeren. PSL jobber for 
at utfasing ikke skal gjennomføres!

I midten av februar var det igjen et møte med RHFene, 
Legeforeningen og PSL. Vi har planlagt møter 3-4 
ganger årlig. Viktige temaer som sam arbeids avtaler HF- 
avtalespesialist, sam arbeids utvalgene, LIS i avtalepraksis, 
rettighets vurdering og innsatsstyrt finansiering ble 
diskutert. 

Alle RHFene har jobbet aktivt for å få flere sam arbeids-
avtaler, og mange avtalespesialister har dette. PSL 
opp for drer dere til å være aktive i disse pro sessene og 
huske på at avtale  spesialister er likeverdige sam arbeids-
partnere med spesialister i HFene! 

Det gjenstår fremdeles et arbeid i forhold til at avtale-
praksis skal bli vur dert som likeverdige med sykehus poli-
klinikkene. I den sammenheng kan rettighetsvurdering, 
LIS i avtalepraksis og overføring av prosedyrer fra 
sykehusene være viktige bidrag. 

Prosjektgruppen som jobber med LIS i avtalepraksis 
har definert sentrale om råder som må være på plass før 
ordningen starter. Arbeidsgiveransvar og økonomiske 
rammer er noen av disse. 

Det har vært diskutert flere alternativer i forhold til 
rettighetsvurdering. Det vurderes ulike modeller. 
Diskusjonene har vært i forhold til om bare enkelte avtale-
spesialister skal prøve ut dette, om det skal foregå i en 
gruppepraksis eller i en felles vurderingsinstans koblet 
opp mot en klinikk. Det gjenstår avklaringer i forhold til 
økonomisk ansvar og ikke minst felles IKT-løsninger. 
Det har også vært diskutert om et av RHFene skal ha 
hovedansvaret for prosjektering. 

Det har vært et ønske fra RHFene at samarbeidsavtalene 
skal være mer for pliktende og spesifiserte i forhold til hvilke 
pasientgrupper, diagnoser og prosedyrer avtalespesialisten 
skal arbeide med. PSL understreker i den sammenheng at 
samarbeids avtalene i utgangspunktet er fri villige mellom 
likeverdige parter.

Samarbeidsutvalgene er viktige i sam handlingen mellom 
avtalespesialister, HF og RHF. Det varierer hvilke saker 
som tas opp og hvordan de ulike utvalgene jobber. Det 
planlegges et felles mandat for samarbeidsutvalgene, i 
samsvar med ramme avtalen. 

Planleggingsfasen til årets tarifforhan dlinger er i full gang. 
Det er imponerende hvilken kunnskap, erfaring og hvilket 
enga sjement som er i tariffutvalget. Dette betyr mye for 
dere alle, men ikke minst for en fersk forhandler! Det blir 
spennende dager når forhandlingene starter. Prognosene 
tilsier at resultatet kan bli bra!

KJÆRE KOLLEGER!

Frøydis Olafsen 
Leder i PSL
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BANEBRYTENDE KREFTFORSKNING
Det er nå mulig å styre kreftmedisin direkte til svulster i hele kroppen med nanoteknologi og 

ultralyd. Behandlingen er 250 ganger mer presis en dagens behandlingsmetoder.

TEKST OG FOTO: RUNE GEISNES

Sintef-forsker Ýrr Mørch og hennes kollegaer, 
har de siste syv årene forsket på hvordan 
man kan gjøre kreftbehandling mer nøyaktig 
ved hjelp av nanopartikler og ultralyd. 
Kombinasjonen av disse gjør at medisinen 
treffer kreftsvulsten dypere og mer presist. 
Den har også vist seg å være 250 ganger mer 
presis enn konvensjonell behandling.

 - Behandlingen gjør at man får flere partikler 

dypere inn i vevet til kreftsvulsten, og 
lengere unna blodåreveggen. Dette fører til 
større spredning av medisinen gjennom hele 
svulsten, sier Mørch.

KREFT OG HJERNESYKDOMMER 
Nanoteknologi har lenge vært en ekspertise 
innen Sintef, de forsker nå på hvordan de kan 
nyttiggjøre sin kunnskap innen medisinske 
applikasjoner. Forskningsprosjektet, som er 
et samarbeid mellom Sintef og NTNU, skiller 
seg ut fra annen forskning ved å kombinere 

nanopartikler og ultralyd.

 - Vi forsker på hvordan man kan bruke 
teknologien inn mot kreft- og infeksjons -
sykdommer, og ser nå også på nevro  deg-
enera tive sykdommer slik som aterosklerose, 
Alzheimers og Parkin sons. Nanomedisin åpner 
for mange nye muligheter, sier Mørch.

EFFEKTIV BEHANDLING MED 
MINDRE BIVIRKNINGER
Teknologien baserer seg på at blod -

Forskerne bruker ultralyd til å 
produsere gassboblene som brukes for 

å injisere kreftmedisin i svulster.

Frøydis Olafsen 
Leder i PSL
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åren ett  verket er annerledes rundt 
en kreftsvulst, der blodåreveggene 

lekker og er porøse. Dette forekommer også i 
vev som har infeksjoner. Forskningen har per 
dags dato ført til gode testresultater på mus 
og rotter i måten man transporterer medisin 
til svulster.

 - Nanopartikler kan alene brukes til å 
beskytte et legemiddel slik at man endrer 
hvor det havner i kroppen, og påvirker 
eventuelle bivirkninger. Det muliggjør også 
at man kan kapsle inn hydrofobe legemidler, 
slik at de går over blodåreveggen rundt 
kreftsvulster eller der det er infeksjon. 
Legemidlet vil etter hvert samle seg opp i 
sykdomsvevet, og man får en mer effektiv 
behandling av tumor, sier Mørch.

NANOPARTIKLER, GASSBOBLER 
OG ULTRALYD
Et kjent virkemiddel innen ultralyd-

diagnostikk, er bruken av gassbobler i 
kontrast  midler. Forskerne oppdaget at 
deres nano partikler likte seg godt på over-
flaten av gass bobler, og at de formet seg 
som et skall rundt hver enkelt boble. 
Dette gjør at de nå kan injisere kreft-
medisin med stor nøyaktig til alle kroppens 
organer, og utføre lokal behandling med 
millimeterpresisjon. Forskerne har påvist at de 
kan få partiklene over blod- hjernebarrieren, 
slik at behandlingen også kan brukes på 
hjernesvulster.  

 - Gassbobler brukes for å visualisere små 
blodårer. Vi kombinerer effekten man får 
av gassbobler i et ultralydfelt med medi-
sinsk behandling. Når vi injiserer bobler som 
har et skall av nanopartikler med medisin 
inni, så øker vi trykket på ultra lyden. Gass-
boblene vil da begynne å vibrere, slik at de 
masserer det skadde vevet og blod årene. Dette 
gir poredannelse utover det som allerede 

Under årets Technoport fortalte Sintef-forsker Ýrr Mørch om bruken av nanoteknologi og ultralyd i kreftforskning.

eksisterer i tumoren, før boblene til slutt 
sprekker og frigjør partiklene som sitter i 
skallet rundt dem, sier Mørch

AVHENGIG AV INVESTORER
Neste skritt i forskningsprosjektet blir å 
teste ut behandlingen på større behandlings-
grupper av mus og rotter, før de søker om 
ut prøving på større dyr. En begrensing med 
slik forskning er ofte finansieringen, da det 
er snakk om flere millioner kroner for å 
kunne gjennom føre dyreforsøk i stor skala.

 - Det er flere faser med forsøk på større dyr 
som gjenstår før vi kan søke om å begynne 
med kliniske forsøk. Det er bety de lige 
summer involvert, og en stor utfor dring er å 
skaffe investorer til forsk ningen før man kan 
vise at dette er noe man kan tjene penger på, 
sier Mørch
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I nær fremtid tror han det blir store mulig-
heter til å benytte kunstig intelligens (AI) 
innen helsetjenester på grunn av elektroniske 
helsejournaler, da de fleste fremskridende 
land har det meste av medisinsk informasjon 
tilgjengelig på nett.

 - I forhold til å tyde bildedata som røntgen 
og ultralyd tror jeg AI kan bli nyttig i 
fremtiden. Jeg tror utfordringene som 
kommer blir enorme. Teknologien begynner 
så vidt å bli implementert innen helsevesenet, 
men den medisinske profesjonen har vist seg 
motstands dyktig med å ta i bruk AI-systemer, 
sier Russell. 

DØDSRATEN ER FØR HØY
Han ser ikke for seg at leger eller sykepleiere 
vil bli erstattet av kunstig intelligens i 
løpet av de neste 25 årene. Han nevner 
konservatisme innen medisin, og at 
AI-systemer må gis informasjonen fra 
mennesker for å virke som årsaker til en 
sakte progresjon. Et av Russell sine fagfelt 
er innen intensivmedisin, der det samles 
inn store mengder data via sensorer som 
hjerterytme, blodtrykk, intrakranielt trykk i 
hjernen og blodoksygen. 

 - Det er mellom 30 og 40 variabler som 
måles, men det er fortsatt liten kapasitet til 
å analysere disse dataene. Informasjonen 

som måles vises på en skjerm slik at leger 
og sykepleiere kan å prøve å tolke hva som 
skjer med pasienten. Med rett fremgang kan 
kunstig intelligens tolke dataene. Dette vil 
forbedre kvaliteten på beslutningstakingen 
innen intensivmedisin, som per deg dato 
er både ekstremt kostbar og ikke særlig 
effektivt i forhold til at dødsraten er høyere 
enn den burde være, sier Russell.

AV-KNAPP PÅ AI
 - Hvor mye kunstig intelligens skal overta 
er et viktig moralsk spørsmål, men hvis 
man har gode bevis for at AI-systemer 
tar bedre beslutninger enn mennesker, så 
bør man fra et moralsk ståsted benytte 
AI-systemene. Til en viss grad så gjør de 
det allerede, og vi vil få se flere eksempler 
innen alle fagfelt. Et eksempel er 
anestesi, der det nå testes systemer 

KUNSTIG INTELLIGENS INNEN 
MEDISIN BØR HA EN AV-KNAPP

Stuart Russell er professor i datavitenskap og nevrologisk kirurgi. Selv om han ser et 
stort potensial i bruken av kunstig intelligens, så tror ikke maskiner erstatter leger med 

det første, og mener mennesker uansett bør ha kontrollen. 

TEKST OG FOTO: RUNE GEISNES

Stuart Russell ser enorme muligheter ved å benytte kunstig intelligens (AI). Blant annet tror han teknologien vil forbedre kvaliteten på 
beslutningstakingen innen intensivmedisin.
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hvor man erstatter anestesiologen med 
automatiserte systemer som justerer 

gassmiksturen, sier Russell.

Han mener AI-applikasjoner som invol verer 
viktige beslutninger bestandig bør ha en 
av-knapp, slik at helsepersonell kan avbryte 
medisinske prosesser. Men selv om det er 
gode grunner til at medisin er en konservativ 
profesjon, så tror han AI-systemer blir mer 
fremtredende i tiden som kommer.

DET MENNESKELIGE BLIR 
AVGJØRENDE
Han påpeker at selv om et AI-system 
gjennom  snittlig kan være mer nøyaktig 
enn en lege, så kan legen eller pasienten 
gjenkjenne enkelte omstendigheter der 
AI-systemet vil ta feil avgjørelse, og at den 
samlede ytelsen vil bli best hvis mennesker 
har muligheten til å overstyre systemet.

- Jeg tror vi fortsatt vil ha den menneskelige 
oversikten og involvering i beslutninger, 
men det kan bli avhengig av viktigheten og 
hvilke beslutninger det blir snakk om. Det 
er enorm forskjell mellom å bestemme om 
pasienten skal ha en Aspirin eller om en fot 
skal amputeres. Beslutningen om å amputere 
en fot innebærer å forstå hva som er utbytte, 
og hva pasienten foretrekker.  Det kan han 
hende pasienten vil amputere foten i bytte 
mot et lengere liv, men også at pasienten 
godtar et kortere liv i bytte mot å beholde 
foten, sier Russell.

Forskjellen mellom å 
dele ut en Aspirin og 
amputere en fot er 
enorm

STUART JONATHAN  
RUSSELL 

• Født 1962 i Portsmouth, England.

• Han er professor i datavitenskap  
ved University of California,  
Berkeley og adjungerende  
professor i nevrologisk kirurgi  
ved University of California,  
San Francisco.

• Er datavitenskapelig kjent for sine 
bidrag til kunstig intelligens.

• Driver forskning på beregnings-
fysiologi og overvåking av 
intensivavdelinger.

Professoren åpner sitt foredrag under årets Technoport med å fortelle at kunstig intelligens utvikler seg raskere enn forutsett. Maskiner kan ennå ikke forstå hva de leser, men når det skjer, så vil de ha lest alt som 
menneskeheten har skrevet i løpet av kort tid. Maskinene vil kunne aktiveres til å ta bedre beslutninger i den virkelige verden enn det vi kan. Er det en bra ting spør han publikum, før han selv svarer, «jeg håper det».
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Hele vår sivilisasjon er 
basert på vår intelligens, 
og får vi større tilgang til 
intelligens, så er det ingen 
begrensninger for hva vi 
mennesker kan oppnå.

UTFORDRINGER OG MULIGHETER
- Jeg tror Ai- systemer generelt vil få en 
positiv innvirkning på alle helsetjenester i 
fremtiden. En lege er både kostbar og har kun 
så mye tid til rådighet i løpet av en dag, mens 
AI-systemer er tilgjengelig døgnet rundt. De 
kan kartlegge hvilke medisinske tilstander 
pasienten er i ferd med å utvikle og hvordan 
unngå dem, i tillegg til de pasienten eventuelt 
har, sier Russell.

Det er ikke bare nyvinningen innen kunstig 
intelligens som gir utfordringer i måten 
man benytter teknologi på, han påpeker at 
man allerede ser utfordringer i forhold til 
pasientsikkerhet, blant annet i forhold til 
cyberkriminalitet, selv om det er strenge 
lover i forhold til hvordan man oppbevarer 
pasientdata.

 - Det er fortsatt liten forståelse for er at det 
er mulig å utføre store mengder analyse av 
data uten å dekyptere informasjonen. Man 
kan allerede utføre en rekke beregninger av 
data i kryptert form uten å gjøre den leselig, 
og jeg tror det blir viktig å nyttiggjøre seg 
disse teknikkene innen helsetjenester i tiden 
fremover, sier Russell.



12   

PSL-leder Frøydis Olafsen håper nå prosessen 
skal få fortgang, men ikke på bekostning av 
en god fagmedisinsk prosess. Olafsen følte 
de ble hørt, og at det var et konstruktivt møte 
legeforeningen hadde med Helse Sør-Øst i 
februar, hun fikk også et positivt inntrykk av 
den nye fagdirektøren Jan Frich. Møtet ble 
konkludert med at den videre prosessen med 
utfasing av hjemler ikke skal ta mer enn et par 
måneder.

FAGMEDISINSK VURDERING
PSL-lederen mener det er oppsiktsvekkende at 
man ikke har kommet lengre i prosessen, og 
at det fortsatt ikke foreligger noe vedtak, men 
at de nå i første rekke må finne ut om det i 
hele tatt skal bli en utfasing av disse hjemlene. 
På møtet ble det ble snakket varmt for de 
avtalespesialistene dette gjelder, spesielt 
anestesi- og smerteklinikkene som det er et 
stort behov for, men også ortopedi.

 - Det er viktig for de som har fått foreslått 
utfasing av sine hjemler å få en avklaring. 
Investering i nytt utstyr, rekruttering av 
personell, oppgradering av lokaler og junior 
inn i praksis er noen blant flere faktorer som 
blir satt på vent. Det betyr ikke nødvendigvis 
at hjemlene forsvinner, men at de omdefineres 
til en annen spesialitet, sier Olafsen. 

PROSESSEN ER VIKTIG
Fagdirektøren sa de ønsker å få en beslutning 
på dette i løpet av et par måneder. PSL-lederen 

poengterte viktigheten av at denne prosessen 
må være god, og at alle slike beslutninger 
skal diskuteres i samarbeidsutvalget, dit har 
ikke Helse Sør-Øst kommet i prosessen ennå.

 - De regionale helseforetakene er i sin fulle 
rett til å kunne omdisponere hjemler hvis 
det er en god faglig vurdering for å gjøre 
det. Derfor er det viktig at prosessen blir 
god da dette vil få store konsekvenser for 
dem som sitter med hundre prosent hjemler 
og har opparbeidet praksiser med ansvar for 
personell, og ikke minst for de pasientene 
som blir berørt, sier Olafsen.

IKKE BEHOV FOR ORTOPEDI
PSL-lederen mener Helse Sør-Øst henger seg 
opp i at de er den eneste regionen i landet med 
såpass mange avtalespesialister i ortopedi, og 
at behandlingen har blitt mer konservativ med 
tanke på at ikke alle pasientene blir operert. 
Det foreslås at ortopedi ikke skal være i 
avtalepraksis, og at hjemlene i generell kirurgi 
og indremedisin skal omgjøres til eksempelvis 
urologi og gastroenterologi som de mener det 
er et større behov for. 

 - Helse Sør-Øst påpeker at det ikke er noen 
kø på poliklinikken i Østfold innen ortopedi. 
Da kan man kanskje stille spørsmål ved 
om dette skyldes at det er god dekning av 
ortopeder i avtalepraksis, eller om det er 
noen annen grunn til at det ikke er kø, sier 
Olafsen.

AVTALESPESIALISTER  
FORTSATT PÅ VENT

Per dags dato foreligger det ingen avklaring i henhold til hva som skal 
skje med de foreslåtte utfasede hjemlene i Helse Sør-Øst RHF. 
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MISOPPFATNING AV AVTALE    -
SPESIALISTER
Det er en del forestillinger om avtale  spesiali-
stene blant helseforetakene som ikke stemmer. 
Disse mener PSL-lederen det er viktig og ta 
tak i og opplyse de aktuelle helseforetakene 
om, slik at det ikke foreligger noen 
misoppfatninger.   

- Det har blant annet vært en misoppfatning 
om at enkelte avtalespesialister innen 
anestesi og smertebehandling praktiserer en 
behandling som ikke er helt oppdatert. Denne 
misoppfatningen ble det dokumentert imot på 
møtet med Helse Sør-Øst, sier Olafsen.

Det er en del forestillinger om avtalespesialistene blant 
helseforetakene som ikke stemmer. Disse mener PSL-leder 
Frøydis Olafsen det er viktig og ta tak i. 
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Jan Frich er nytilsatt fagdirektør for medisin 
og helsefag i Helse Sør- Øst RHF. Han tror 
omfanget av regionen er noe av årsaken til at 
arbeidet med utfasingen av hjemler har tatt tid.

 - Utformingen av denne planen har vært 
et omfattende arbeid fra begynnelsen. 
På landsbasis er vi den regionen som 
har flest avtalespesialister, så dette er et 
stort virksomhetsområde med betydelige 
økonomiske summer involvert, sier Frich.

EN NY VÅR
Helse Sør-Øst er nå i en fase der de har tatt en 
ekstra dialogrunde med enkelte fagforeninger, 
deriblant smertemedisin, for å evaluere om 
de er på rett vei. Selv om arbeidet har vært 
tidkrevende og omfattende, så tar de nå sikte 
på å ha en ferdigarbeidet plan i løpet av våren.

 - Vi må ha et godt grunnlag for vurderingene 
i den regionale planen, men å gå i en ny 
dialog med alle fagforeningene blir å 
starte hele prosessen på nytt. Det er innen 
de fagområdene vi møtt på problemer og 
uenigheter at vi har tatt nye runder med 
fagforeningene. Nå er det viktig at vi får 
et godt vurderingsgrunnlag, slik at vi kan 
fortsette arbeidet videre, sier Frich.

MISOPPFATNING AV HJEMLER
Han påpeker at ting kan ta tid når det er 
snakk om så mange mennesker, fag 
og hjemler. En annen årsak mener han 

UTFASINGSPROSESSEN  
SER MÅLSTREKEN

Helse Sør-Øst RHF har som målsetning å bli ferdig med den regionale 
planen for utfasingen av avtalespesialisthjemler i løpet av våren.
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Fagdirektør for medisin og helsefag Jan Frich, Helse Sør- Øst RHF, mener avtalespesialisthjemler må vurderes etter hva som gagner 
befolkningen i forhold til behandlingsbehov.
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kan være kritikken fra forskjellige 
fagforeninger i forhold tidligere 
planutkastet, men at det har det vært 

viktig med en ny gjennomgang av planen 
for å se om de vurderingene som er gjort er 
basert på et godt nok grunnlag.

Helse Sør-Øst har nylig møtt både Lege-
foreningen og Psykologforeningen for 
å forklare hvordan de tenker, og for å 
opp klare eventuelle misforståelser. Fag-
direktøren forteller det blant annet har vært 
en oppfatning av at antall hjemler skal 
nedskaleres, noe Helse Sør-Øst nå tydelig 
avkrefter.

- Innen psykisk helsevern skal antall 
årsverk opprettholdes. Det kunngjøres 
fortløpende hjemler i psykologi og 
psykiatri som erstatter naturlig avgang av 
avtalespesialister, det samme skjer også 
innen somatikken. Årlig er omlag mellom 
30 til 50 avtalehjemler i omløp. Antall 
hjemler og årsverk vil derfor variere noe i 
løpet av året, men det totale antall årsverk 
vil øke i tråd med føringer fra regjeringen, 
sier Frich.

ANTALL ÅRSVERK ØKER
- Vi legger opp til en styrking av avtale-
spesi alistområdet, selv om enkelte sikkert 
vil mene at vi kunne ha økt antall hjemler 
vesentlig mer. Det ble høsten 2017 
kunngjort ni nye hjemler innen somatikk, 
og det er budsjettert med ytterligere seks 
somatiske hjemler som vil kunngjøres i 
løpet av året, sier Frich.

Fagdirektøren påpeker at det at det i de 
siste årene har vært en felles enighet om 
å avvikle mindre avtaler for å samle disse 

i hele hjemler, og at man må telle antall 
årsverk ikke antall hjemler. Han mener det 
er et viktig perspektiv å ta med seg videre at 
de i løpet av året vil forvalte 841 årsverk i 
henhold til antall hjemler. 

- Det har vært uenigheter, og man diskuterer 
fortsatt hva som er en rett og rimelig økning. 
Sammenlignet med de andre regionene så 
har vi relativt mange hjemler, og vi er på 
ingen måte verst i klassen når det kommer 
til å bruke avtalespesialistordningen, sier 
Frich. 

TIDKREVENDE PROSESS
I løpet av året vil Helse Sør-Øst kunngjøre 
de femten nye hjemlene innen somatiske 
helsetjenester, og erstatte åtte årsverk for 
psykologer etter allerede avsluttede avtaler. 
Fagdirektøren påpeker at det er flere faktorer 
som påvirker hvor lang prosessen med 
utfasingen blir. Eksempelvis at det kreves 
tid og kapasitet til behandling av klagesaker 
på tildelingen av hjemler.

 - Avtalespesialistene er en viktig del av 
det helsetilbudet vi tilbyr befolkningen. 
Styringsmålet for 2018 er å nå 841 års-
verk s hjemler. Fordelene med å få avtale-
spesialister inn i større stillinger er en 
større kontinuitet og forutsigbarhet, og 
de tilbakemeldingene jeg har fått fra 
legeforeningen tyder på at det ikke er noen 
motstand imot dette, sier Frich.

ORTOPEDI FORSVINNER
Det er flere som ikke kan søke om junior 
på grunn av utfasingen av hjemler, blant 
disse er avtalespesialistene innen ortopedi i 
Østfold. Fagdirektøren ser at dette er en reel 
problemstilling, og skjønner det oppleves 

vanskelig for de avtalespesialistene som 
blir berørt og som har klinikker med flere 
ansatte. Han påpeker samtidig at man må 
være forberedt på slike endringer, og at de 
berørte avtalespesialistene i stedet vil få 
tilbud om vikar slik at de kan trappe ned sin 
praksis inn mot pensjonstiden.

 - Østfold og Oslo er de fylkene i Helse 
Sør-Øst som har ortopedihjemler. I 
arbeidet med den regionale planen er det 
lagt til grunn en analyse av befolkningens 
behov for ortopediske prosedyrer og 
kapasiteten i vårt eget helseforetak. Vi ser 
at ventelistene blir kortere, og at trenden 
innen fagfeltet går mot en mer konservativ 
behandlingsmåte med mindre operativ 
virksomhet. Dette er bakgrunnen for 
vurderingen av å utfase hjemlene innen 
ortopedi, og er en av de punktene i planen 
som er godt begrunnet, sier Frich.

BEFOLKNINGEN HAR 
FØRSTE PRIORITET
Fagdirektøren mener det er viktig å ta 
høyde for forandringer selv om planen 
skal peke ut en overordnet retning. Hver 
hjemmel skal vurderes individuelt når den 
kunngjøres, og de skal fortløpende kunne 
evaluere hva som blir riktig i forhold til 
behandlingsbehov.

 - Det er fra den samme pengesekken vi 
skal fordele av som før, og vi må vurdere 
hva som gagner befolkningen best i forhold 
til behandlingsbehov, alt er relativt når man 
veier behov opp imot hverandre. Vi ser nå 
er en økt etterspørsel etter øyebehandling, 
og må således vurdere om det er nødvendig 
med flere øyenleger i avtalepraksis, sier 
Frich.

Vi er på ingen måte verst i klassen når det kommer 
til å bruke avtalespesialistordningen
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At ortopedi har gått mot en mer konservativ 
behandlingsmåte mener Brelin ikke er noen 
god argumentasjon for å fjerne ortopedi fra 
avtalespesialistordningen, da dette i stor grad 
gjelder skulder- og kneoperasjoner.

- Det er ikke disse operasjonene fastlegene 
henviser til privatpraktiserende ortopeder, det 
er mindre operasjoner. Vi vil savne muligheten 
til å bruke disse ortopedene om de forsvinner, 
og jeg tror Helse Sør-Øst RHF fort vil innse at 
de har gjort noe dumt hvis ortopedihjemlene 
avvikles, sier Brelin.

LITEN INNSIKT I 
BEHANDLINGS   BEHOV
Han tror premissene for konklusjonen om 
å fase ut ortopedi er preget av et syke hus-
ortopediens blikk. Han påpeker at korte 
ventelister på eksempelvis større leddkirurgi 
kan ha skapt et inntrykk av å ha kontroll, en 
kontroll de kanskje ikke ville hatt om de fikk 
henvist alt av mindre kirurgiske inngrep som 
per i dag utføres på privatklinikker.

innsikt i hva som er behandlingsbehovet. 
Det utgjør ikke noen forskjell for fastlegene 
om vi henviser til en avtalespesialist eller 
en sykehuspoliklinikk, for vår del dreier det 
seg om å få hurtig og god behandling til de 
pasientene med mindre kirurgiske ortopediske 
problemstillinger, sier Brelin.

KAN BLI LANGE VENTELISTER
Med bakgrunn i at privatpraktiserende 
ortopeder utfører operasjoner som ikke 
hen vises til sykehusene, så mener Brelin 
at korte ventelister heller ikke er noen god 
argumentasjon for å fjerne avtalespesialister. 
Han tror det vil føre til en stor poliklinisk 
belastning om sykehusene får alle 
henvisningene.

- Det vil være en uklok avgjørelse, og det vil 
fjerne en stor kapasitet som sykehusene ikke 
er klar over at de behøver. Helse Sør-Øst må 
innse at de sykehuspoloklinikkene som sliter 
i dag, kommer til å bli rent ned av pasienter 
de ikke har behøvd å behandle tidligere, og 
plutselig så blir ventelistene et problem, sier 
Brelin.

PROBLEMSTILLING UTEN POLITISK 
GRUNNLAG
Blant de fagfelt som fastlegene sliter med 
å finne hjelp til sine pasienter, nevner han 
spesielt psykiatri og nevrologi. Men selv 
om fastlegene opplever å få god service og 
hjelp fra de avtalespesialistene som er til 
rådighet, så er de veldig fornøyde med de 

FASTLEGER VIL BEHOLDE  
ORTOPEDENE

Petter Brelin, fastlege og leder i Norsk forening for allmennmedisin, 
forstår lite av Helse Sør-Øst RHF sin argumentasjon om å avvikle 

ortopedi som en del av avtalespesialistordningen.
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Leder i Norsk forening for allmennmedisin, Petter Brelin, tror 
sykehusene vil miste en stor kapasitet hvis ortopedi forsvinner fra 
avtalespesialistordningen.

De kommer til å bli  
rent ned av pasienter 
de ikke har behøvd å 
behandle tidligere

Dette er noe de har 
kommet på selv

politiske signalene om å styrke kapasiteten til 
avtalespesialistordningen.

 - Det politiske oppdraget er å øke antall 
avtalespesialister, det er ingen som har bedt 
dem om å kutte innen enkelte fagfelt, dette er 
noe de har kommet på selv. Å fjerne hjemler 
fra et fagområde for å styrke et annet, er en 
problemstilling de regionale helseforetakene 
ikke har noe politisk grunnlag for, sier Brelin.

 - Ideen om at det ikke er behov for privat-
praktiserende ortopeder, viser at det er liten 
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Planen var å søke om junior siden han går av 
med pensjon til sommeren. Dette har blitt satt 
på vent da det fortsatt er uvisst hva som skal 
skje med hundreprosenthjemmelen. Tandberg 
har sendt inn klage på at hans hjemmel skal 
avvikles, men han har ennå ikke fått noe svar 
fra Helse Sør-Øst RHF. 

BEKYMRET FOR PASIENTTILBUDET
I et møte mellom samarbeidsutvalget 
og Helse Sør-Øst RHF i forrige 
måned argumenterte representanter fra 
legeforeningen på hvorfor de mener 
Tandbergs hjemmel bør videreføres, det ble 
ikke gitt noe svar på argumentasjonen.

- Jeg fikk tilbakemelding fra en representant 
i samarbeidsutvalget om at det hadde blitt 
gitt en faglig begrunnelse på hvorfor min 
hjemmel burde videreføres. Den eneste 
begrunnelsen jeg har fått fra Helse Sør-
Øst RHF, er at sykehusene kan ivareta det 
pasientbehovet som min spesialpraksis 
dekker i dag, sier Tandberg.

Pasientgruppen som klinikken dekker 
kommer fra Lillehammer, Gausdal, Øyer, 
Ringsaker, hele Gudbrandsdalen, Valdres 
og Nordre og Søndre Land, og Tandberg er 
bekymret for hvilket tilbud pasientene vil få 
hvis klinikken blir nedlagt.

 - Skal jeg se positivt på det så kan man 
jo si at intet nytt er godt nytt, da jeg har 

fortsatt ikke hørt noe fra Helse Sør-Øst 
etter deres møte med samarbeidsutvalget. 
Jeg vet ikke om de overkjører den faglige 
argumentasjonen som ble gitt, eller om 
dette er deres måte å unngå å redegjøre 
for sin dårlige begrunnelse om å avvikle 
hjemmelen, sier Tandberg.

POLITISKE MÅL BLIR IKKE 
OVERHOLDT
Tandberg tror avgjørelsen om å avvikle 
hans hjemmel kun er basert på synspunkter 
fra poliklinikkene ved sykehusene i Lille-
hammer og Gjøvik, og ikke på infor-
masjon fra andre kilder som sam arbeids-
utvalget eller legeforeningen. Han mener 
samarbeidet mellom sykehusene og avtale-
spesialistene ofte er personavhengig, og at 
flere av sykehusene ikke forholder seg til 
rammeavtalen de selv har vært med å vedta.

- Helseminister Bent Høie har jo gitt klar 
beskjed om at det er et politisk mål at 
avtalespesialistordningen skal utvides og 
benyttes i større grad av helseforetakene, 
men jeg opplever at Helse Sør-Øst RHF gjør 
det stikk motsatte ved tilsynelatende å være 
mer opptatt av sine poliklinikker enn sine 
pasienter, sier Tandberg.

FRAVÆRENDE SAMARBEID
For et år siden sendte han et brev til 
avdelingsleder ved Lillehammer sykehus 
angående samarbeidet med gynekologisk 

Arild Tandberg mener helseminister Bent Høie sine politiske mål om 
avtalespesialistordningen ikke overholdes av Helse Sør-Øst RHF..

HJEMMEL AVVIKLES  
VED AVGANG

Gynekolog Arild Tandberg søkte i fjor om overdragelse og videreføring av sin 
hjemmel som avtalespesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer i Lillehammer. Dette 

fikk han avslag på, med beskjed om at hans hjemmel skal avvikles ved avgang.
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poliklinikk. Tandberg påpekte at han hadde 
henvist pasienter til sykehuset som ikke ble 
henvist tilbake der det hadde vært naturlig, 
og han etterlyste også en samarbeidsavtale 
mellom sykehuset og avtalespesialistene.

 - Det er ikke bare et dårlig samarbeid, det 
er ikke noe samarbeid i det hele tatt. Jeg 
beskrev i brevet hva jeg opplevde som lite 
kollegialt, og hva som ikke fungerte. Jeg har 
per dags dato ikke fått noe svar på brevet, 
og vurder nå om jeg må sende en klage til 
sentrale myndigheter for å få et eventuelt 
svar, sier Tandberg.
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- Utgangspunktet må være at junior overtar 
seniors portefølje og viderefører pasient-
populasjonen i samme lokaler, da det kun i 
enkelttilfeller kan forsvares omgjøring av 
hjemler. Det er det regionale helseforetaket 
som har ansvaret, og en omgjøring må være 
unntaket ikke regelen. Beslutning må faglig 
begrunnes ut ifra kvalitet, kapasitet og 
lokalisering, sier Andersen.

FAGLIG VURDERING VED UTFASING 
Han viser til rammeavtalen der det beskrives 
at videreføring av hjemler er hovedprinsippet. 
Han mener det må tas høyde for forandringer 
innen alle fagfelt fra en hjemmel tildeles til 
det søkes avgang, og påpeker det er viktig 
med et langsiktig perspektiv innen alle 
fagområder i forhold til behandlingsbehovet. 
 

det etterspurt en vurdering om pasienter 
i det aktuelle sykehusområdet får et 
dårligere behandlingstilbud i gynekologi, 
eller om tilbudet forblir like bra. Det 
er viktig at prosessen blir ryddig, og at 
behandlingsbehovet dokumenteres på en god 
måte, sier Andersen.

REDSKAP FOR GODE SAMARBEID
 - PSL og helseforetakene ønsker avtale-
spesialistene inn i hundreprosenthjemler, og 
derfor utfases de små tjueprosenthjemlene 
som har eller skal søke avgang i første 
omgang. Dette på grunn av krav til både utstyr 
og bemanning. Tidligere så har spesialister 
kombinert en liten hjemmel i tillegg til 
syke husjobbing. Hundreprosenthjemler blir 
normen i fremtiden, men det kan bli ønskelig 
med mindre hjemler hvis det er spesielle 
forhold som tilsier det, sier Andersen.

 - Om ikke alle har opplevd at samarbeidet 
mellom de regionale helseforetakene og 
avtalespesialistene har gått knirkefritt, så har 
vi nå redskaper på plass for å få til dette. I 
henhold til rammeavtalen så er sykehusene 
pålagt å samarbeide med avtalespesialistene i 
like stor grad som vi er med dem, og det skal 
inngås gode samarbeidsavtaler, sier Andersen.

LOKALISERING AV EN DESENTRAL-
ISERT SPESIALIST HELSETJENESTE
Han bruker Oslo som eksempel på hvordan 
avtalespesialister geografisk sett har plassert 

seg. Der de fleste er lokalisert i omegn 
Majorstua, og at kun et fåtall befinner seg i 
andre deler av byen. Han påpeker at Majorstua 
er et knutepunkt i forhold til transport, 
men også at de regionale helseforetakene 
paradoksalt nok ønsker å samlokalisere 
spesialistene i størst mulig grad.

 - Det er positivt at vi er samlokaliserte, men 
det må være ønskelig at ikke alle er innenfor 
et geografisk område. Nye hjemler blir nå i 
større grad lokalisert til områder med mindre 
tilbud, slik som i østre del av Oslo. Dette 
på grunn av befolkningstettheten, og at 
avtalespesialistene skal være i områder med 
behandlingsbehov siden vi er en desentralisert 
del av spesialisthelsetjenesten, sier Andersen.

Medlem i PSL’s samarbeidsutvalg, Morten Andersen, påpeker at hvis 
en hjemmel skal omgjøres så må beslutning faglig begrunnes ut ifra 
kvalitet, kapasitet og lokalisering, sier Andersen.

OMGJØRING AV HJEMLER 
BØR VÆRE UNNTAKET

Spesialist i kirurgi og urologi og medlem i PSL’s samarbeidsutvalg, 
Morten Andersen, mener hovedregelen ved avgang må være at 
hjemmeler videreføres innen samme fagfelt og på samme sted. 
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Ved avgang så må det 
begrunnes med fakta-
opplysninger og ikke 
synsinger om hvorfor en 
hjemmel skal inndras

 
- Hvis et regionalt helseforetak uttaler seg 
ugunstig i forhold til en hjemmel ved avgang, 
så må det begrunnes med faktaopplysninger 
og ikke synsinger. Avtalespesialisten må 
få tilbakemelding om hvorfor hjemmelen 
skal inndras. I Arild Tandberg sitt tilfelle er 
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Trondheimsbedriften Heads AS kommer 
med ny og banebrytende 3D-teknologi innen 
utredning av øyet. Bård Dalhøi er en av 
grunderende bak nyvinningen. Han mener 
utviklingen innen telemedisin ikke kun vil 
gi et bedre pasienttilbud, han tror den også 
vil bli helt nødvendig for å kunne dekke et 
økende utredningsbehov.  

I FORKANT AV TEKNOLOGIEN
Ideen til den nye teknologien var det optiker 
Nils Morten Wentzel på Dombås som hadde 
for snart atten år siden. Han jobbet klinisk 
med pasienter og mente det var behov for et 
mer nøyaktig og omfattende måleutstyr til de 
undersøkelsen man utførte, da man fortsatt 
satt og lyste foran øynene til pasientene for å 
registrere blant annet øyebevegelser.

 - Mange barn har synsrelaterte lese- og 
skrivevansker, eller andre motoriske 
feilfunksjoner. Et av formålene bak ideen 
til denne oppfinnelsen ble da å få bedre 
måledata enn de man fikk ved eksisterende 
øyeundersøkelser, sier Dalhøi.

SINTEF som var involvert i starten, mente 
det var for tidlig å bygge maskinen da ideen 
ble fremlagt for første gang. Dalhøi forklarer 
at teknologien eksisterte på starten av 
2000-tallet, men at den ennå ikke var klar å 
gjøres kommersiell.

 - Teknologien ble tidligere kun brukt 
innen forskningssammenheng. For fire 
år siden begynte kameraene å bli mindre, 
og prisene lavere. Vi var heldige og fikk 
støtte av Innovasjon Norge til halvparten av 
utviklingskostnadene. Det ble da innkjøpt 
små infrarødsensitive kameraer som kunne 

detekterte øyebevegelser, for så å utvikle 
softwaren som kunne brukes til disse, sier 
Dalhøi.

ØKT KVALITET OG KVANTITET 
Kamerat gir et nytt målepunkt hvert femte 
millisekund ved å sende infrarødt lys inn 
på øyet som reflekteres tilbake, og med en 
algoritme i softwaren kan man definere hvor 
pupillen befinner seg til en hver tid. Man kan 
da måle pupillens åpning og lukking, og øyets 
bevegelse.

 - Dette legger til rette for å objektivisere 
synsmotoriske øyeundersøkelser som i dag 
utføres manuelt og vurderes subjektivt. Følge-
bevegelser, raske forflyttninger av blikket, 

åpning og lukking av pupillen og mot-
bevegelser, vergens og sjelevinkler kan 
kvantifiseres, sier Dalhøi.

Maskinen kan bidra til kartlegging av 
funksjonsforstyrrelser som lese- og skrive-
vansker hos barn, men også fungere som en 
biomarkør i utredningen av Alzheimer og 
andre nevrologiske sykdommer. Konseptet 
til trondheimsbedriften rundt telemedisin er 
at man ved hjelp av flere instrumenter kan 
tilby en fullverdig øyescreening.

 - Andre instrumenter er blant annet nett-
hinne kamera, bilder av fremre øyesegment 
og trykkmåling av øyet. Deretter kan 
pasienten sitte i maskinen og få utført 

3D-TEKNOLOGIST REVOLUSJON INNEN ØYEUNDERSØKELSER 
Gründere mener telemedisin er fremtiden, og at teknologien som benyttes vil gi flere 
muligheter, og mer nøyaktige øyeundersøkelser enn tilbudet som eksisterer per dags dato.  

Prototypen av maskinen med 3D-teknologien står inne på Heads AS sitt kontor i Trondheim. Bård Dalhøi tror teknologien vil både gi et bedre 
pasienttilbud, og at den blir nødvendig for å kunne dekke et økende utredningsbehov på verdensbasis.  
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øyemotoriske øyeundersøkelser, og samtidig 
kommunisere med øyelegen via internett 
som kan sitte en annen plass i landet. Dette 
skal øke muligheten for flere undersøkelser 
på kortere tid. Per dags dato kan systemet 
utfører 25 forskjellige undersøkelser og 
håndtere 4 pasienter i timen, sier Dalhøi.

TELEMEDISIN ER FREMTIDEN
Øyelegen får lastet opp alle digitaliserte 
data fra maskinen mens det kommuniseres 
med pasienten i sanntid, og det vil hurtig 
kunne vurderes om pasienten trenger videre 
hen visning til for eksempel øyeavdelingen, 
nevro logisk avdeling ved et sykehus eller 
annet helsepersonell.

 - Pakken vi tilbyr er en screening mulighet, 
og en omfattende førstegangs undersøkelse 
som følger en amerikansk standard. Vi er 
først i verden med og kunne tilby et flertall 
undersøkelser i en og samme pakke, også via 
telemedisin, sier Dalhøi.

Heads har allerede en maskin utplassert i 
India som benyttes i forskningsøyemed, 
og det skal nå utplassere en maskin til 
i pilottesting ved en annen øyeklinikk i 
India. Bakgrunnen for nettopp India er et 
pågående forskningssamarbeid med Erasmus 
medisinske universitet i Rotterdam.

 - Det er to professorer ved Erasmus nevro-
vitenskapelig avdeling som sam arbeider 

med Indias største øyesykehuset i Chennai, 
hvor selskapet nå også er involvert. Når vi nå 
får muligheten til å utplassere en maskin til 
i landet, så er det på grunn av både mengden 
pasienter og behovet som spiller inn. Dette 
vil gi et godt grunnlag for antall målinger og 
videre forskning, sier Dalhøi.

Tilbakemeldingene fra øyesykehuset 

3D-TEKNOLOGIST REVOLUSJON INNEN ØYEUNDERSØKELSER 

3D-teknologien kan brukes i kartleggingen av funksjonsforstyrrelser som lese- og skrivevansker, og som en biomarkør i utredningen av Alzheimer og andre nevrologiske sykdommer.

Det utdannes ikke  
nok øyeleger til å ta 
seg av eldrebølgen
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Bård Dalhøi demonstrerte for aktuelle investorer under årets Technoport hvordan 3D-teknologien fungerer via bruk av telemedisin, som gründerne tror vil fortsette sin fremvekst innen helsetjenester og diagnostikk.



      21

NYHETER/AKTUELT

i India har vært gode. Heads 
samarbeider med fire optikere 

ved sykehuset, der to av de jobber med 
en doktorgrad vedrørende produktet. 
De får viktige innspill fra øyeleger og 
eksperter ved de 14 spesialavdelingen 
som sykehuset drifter. Sykehuset 
håndterer inntil 1500 øyepasienter daglig. 
Trondheimsbedriften er i dialog med 
øyeleger fra det medisinske miljøet i 
USA, som også har vist interesse for 
nyvinningen innen øyeutredning.

 - Helsekøene for øyeundersøkelser vil 
fortsette å stige på verdensbasis siden 
folk generelt lever lengre enn før. Det 
utdannes ikke nok øyeleger til å ta seg av 
eldrebølgen som kommer. Derfor er det 
viktig å finne nye løsninger, og man ser at 
digitalisering innen helsemarkedet er på 
fremmarsj. Tele medisin blir da en viktig 
konsekvens av dette, sier Dalhøi.

KOSTNADSBESPARENDE 
TEKNOLOGI
De amerikanske øyelegene som har vært 
i kontakt med Heads, har forklart at en av 
de største utfordringene de står ovenfor, 
er at tiden det tar å utrede hver enkelt 
pasient påvirker i stor grad hvor mange 
de klarer å behandle. Per dags dato har 
nyvinningen halvert utredningstiden det 
brukes på hver enkelt pasient, men de 
har som mål å videreutvikle produktet 
slik at utredningen blir enda mer effektiv. 
De mener digitalisering og tele medisin 
vil kutte ned på pasientkøene og være 

kostnads besparende. Både med tanke 
på antall ansatte det trengs for å utføre 
undersøkelsene, og for forsikrings-
selskapene i de landene som dekker en 
større del av disse under  søkelsene. 

 - Det Nederlandske markedet har også 
vist interesse for vårt produkt. Flere 
av sykehusene ønsker å tjenesteutsette 
øyeundersøkelser, slik at de får mer tid 
til behandling av pasientene. Produktet 
vårt har ikke kun større sykehus som 
målgruppe, men også mindre øyeklinikker. 
Man ser jo blant annet en fremvekst av 
telemedisin i Nord-Norge, der det er langt 
mellom sykehus og private klinikker, sier 
Dalhøi. 

KUNSTIG INTELLIGENS
Heads har tro på at telemedisin vil fortsette 
sin fremvekst ved digitalisering innen 
helsetjenester og diagnostikk. Dalhøi tror 
også kunstig intelligens etter hvert vil 
overta enkelte av legens arbeidsoppgaver 
i fremtiden, der datamaskiner leser 
målingene som blir tatt og analyserer dem.

 - Innen øyehelse så finnes det i dag 
datamaskiner som kan tyde bilder av nett-
hinnen. Jeg tror dette er positivt med tanke 
på at spesialisten kan se på de resultatene 
datamaskinen har gitt før det tas en 
beslutning om videre behandling, og at 
teknologien fungerer som et hjelpemiddel, 
ikke en erstatning for legen. Per i dag kan 
vi ikke la maskinene bestemme mer enn 
det de gjør, sier Dalhøi.

Kunstig intelligens vil etter hvert overta 
enkelte av legens oppgaver i fremtiden, 
men per i dag kan vi ikke la maskinene 
bestemme mer enn det de gjør
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NY MATSPALTIST:

Det er med glede at Legekunsten kan 
presentere Heidi Bjerkan som fast mat-
spaltist. Hun har over 25 års erfaring i 
kokke yrket og i restaurantbransjen. Karrieren 
hennes startet ved Oslo kokk- og stuert skole, 
Grand Hotell, Queen Elizabeth 2, Palace 
Grill, Bølgen & Moi og Claridges i London. 
Samtidig som hun arbeidet på disse ulike 
stedene åpnet hun Credo restaurant sammen 
med to andre kokker i Trond heim. Credo 
er der Heidi har utviklet seg som kokk og 
leder. Parallelt med disse engasjementene 
var hun kjøkkensjef ved det kongelige hoff i 
8 år. Denne jobben ga henne bred kunnskap 
og forståelse ovenfor å tilpasse seg gjestens 
personlige behov. Hun har vært med i en 
rekke tv-programmer omkring mat, og regnes 
som en av landets mest sentrale kokker. 

Heidi Bjerkans kokkekunst vektlegger 
kvalitet, økologi og fremtidige løsninger på 
bærekraftig matproduksjon. Heidi er medlem 
i Parabere Forum, en organisasjon dannet 
av Maria Canabal som jobber for å generere 
mer innspill fra kvinner på sentrale temaer. 
Dersom samfunnet skal utvikle seg mot 
større bærekraft, større likhet, sterkere vekst 
og økt sosial fremgang, må kvinner være i 
stand til å ta sin rettmessige plass.

Credo er en råvare-drevet restaurant som 
åpnet i Credoveita i Trondheim i 1998. I 
februar gjenåpnet de i nye lokaler på Lilleby, 
og fikk da terningkast 6 i VG. Credo er en 
gourmetrestaurant hvor det ikke serveres 
mat á la carte. I stedet bestemmer kjøkkenet 
hvilke smaker som skal rendyrkes, med 
utgangspunkt i råvarene som finnes på en  
gitt dag.

HEIDI 
BJERKAN

KROPP & SJEL
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FØRSTE SERVERING
Bakt torsk med rettish

FISKEN
1stk hel Torsk 
Salt (gjerne havsalt) 
1 fedd hvitløk 
Litt Timian 
Litt olje til baking

Torsken fileteres og skinnet fjernes, (skal 
brukes til chips). Torskefiletene legges på et 
brett med salt i 20 minutter. Skyld så og sett 
fisken kaldt til den skal brukes.

Før servering stykkes fisken i skiver på ca. 
1,5 cm, og bakes så i ovnen med timian og 
1 helt fedd hvitløk. Bakes i ovnen på 200 
grader i ca. 5 minutter (Bakes til den er litt 

rå, da torsken trekker seg etter den er tatt ut 
av ovnen). 

NB! Alt annet må være klart før fisken 
settes i ovnen.

Så over til chipsen - Prosessen med å lage 
chips av torskeskinn er først å koke skinnet, 
før man tørker det, for så å fritere det. 

CHIPS (Tar ca. 1 døgn å forberede)
Torskeskinn 
Olje til fritering

Skinnet skrapes fri for alle fiskerester 
og kokes lett i 3-5 minutter eller til det 
begynner å gå i oppløsning. Tørkes på en 
silikonmatte eller bakepapir. Tørkes så i 
ovnen på 75 grader til det er helt tørt. Bryt 
skinnet opp i små biter og friter det på 180 
grader i 3 sekunder. Det vil da puffe seg 
opp som chips. 

KRAFT
Røykespon til røyking av torskebein 
Røkte torskebein 
Hvitvin 
Vann

Del opp torskebeina i biter og røyk de i 
en abu-røyker eller tilsvarende. Ha så alt i 
en kjele og tilsett 2 dl tørr hvitvin og nok 
vann til å dekke beina. Kok opp og sett 
til side. Dekk til med plastfilm og la det 
trekke i 1 time før det siles og reduseres til 
det er igjen ca. 2-3 dl. 

Når du først røyker torskebeina, så røyk 
også torskerogna, da denne skal andre 
servering (se under).

SAUS
100g Bladspinat 
2-3dl torskekraft 
100g smør som brunes 

TORSK I TO SERVERINGER

Oppskriftene til denne retten 
baseres på tanken om å bruke 
hele torsken. Alt fra fileten til 
skinnet, rogna og torske beina.  

HEIDI BJERKAN

OPPSKRIFT:
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TORSK I TO SERVERINGER

En bunt bladpersille eller kruspersille 
som plukkes fri for stilk 
Salt

Torskekraften kjøres sammen med 
bladspinat og persillen i 3-4 minutter i en 
foodprosessor, slik at du får en glatt og fin 
saus. Varmes opp rett før servering. Smakes 
opp med brunet smør og salt.

RETTICH
Mengde etter ønske, men vi bruker 5-6 
skiver per porsjon. 

Skjær rettich i tynne skiver på 2-3mm og 
stikk ut i passende fasong med et utstikker-
jern. Her kan man selv velge fasong. Rett før 
servering marineres de med litt eple eddik, 
salt og litt sukker. Anrettes som på bilde.

Vi har her brukt rettich, men vi anbefaler 
også å prøve denne retten med kålrot. 

ANDRE SERVERING: 
Torskerogn servert med fløte- og 
dillolje saus 

 
ROGN
1 rå torskerogn 
Salt

Salt rognen og la den ligge i minimum 
3 timer. Rognen skyldes og tørkes, så 
den er klar for røyking. Torskerogna 
røykes på lav varme til den har fått en 
fin og lett røykesmak. Deretter rulles 
rogna i clingfilm (plastfolie) til en 
fin pølse. Rogna trekkes så i vann på 
55grader i ca.1,5 timer. Avkjøles og 
skjæres i serverings klare skiver. Rett 
før servering varmes torskerognen 
forsiktig i stekeovnen på 200 grader i 
2 minutter. 

DILLOLJE
Stor bunt med dill 
2-3dl solsikke olje eller annen  
nøytral olje

Varm opp oljen til cirka 50 grader, og 
ha den i en foodprosessor sammen 
med en bunt dill og kjøres i 5 minutter 
før oljen siles. 

FLØTE OG DILLOLJE SAUS
2dl Røros fløte 
Dillolje

2dl Røros fløte varmes forsiktig opp. 
Tilsett så dilloljen og smak til med litt 
salt. Her ønsker man at sødmen fra 
fløten skal komme frem, så begrens 
saltbruken.

Vi har her anrettet retten sammen med 
fermentert nepe og litt fersk dill, men 
her kan man også velge et utvalg av 
andre tilbehør. 
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De ville ut. Følgelig krysset en skare unge 
bemidlede menn Den Engelske Kanal, 
en til tider risikofylt seilas, for der efter 
med datidens fremkomstmidler å erobre 
Kontinentet. Formålet med reisen var jakten 
på Europas kulturelle vugge, og en utvidelse 
av dannelseshorisonten. Utenlandsfarerne 
bestod til å begynne med av menn fra sam-
funnets øvre sjikt, mange med bakgrunn fra 
universitetene Oxford og Cambridge. Det 
oftest kostbare forehavende, var som regel 
finansiert av nærmeste familie og kunne 
vare over lang tid. Den reisende var ut-
over finansiell støtte vanligvis også utstyrt 
med intro duksjonsskriv, for ved dettes hjelp 
å komme i kontakt med likesinnede og 
likedannede. Fra sponsors side ble familie-
medlemmets utferd sett på som en kulturell 
modningsreise. For mottageren ble turen en 
eksotisk flukt, spekket med nye og over-
veldende inntrykk. I tillegg var reisen en 
fri gjøringsprosess fra sosial tvang, puritanske 
for dommer og religiøse stengsler. Det hele 
utgjorde et kulturhistorisk innvielsesrituale, en 
horisontutvidende opplevelsesrik kulturreise, 
ofte initiert av kandidatens 21 årsdag. 
Dannelsesreisen fikk betegnelsen «The Grand 
Tour», og var en kulturreise med Italia som 
det endelige mål.

BIOGRAF PÅ TUR 
The Grand Tour var opprinnelig et engelsk 
fenomen, men andre nasjoner sluttet seg 
raskt til. Med introduksjon av dampdrevne 

KROPP & SJEL

fremkomstmidler, skiftet imidlertid reisen 
karakter og gjorde det mulig også for andre 
samfunnsgrupper å delta. Felles for alle 
deltagere var at The Grand Tour satt dype spor 
hos deltagerne, noe som er flittig dokumentert 
i reiseskildringer, noveller og romaner.

Holder vi oss til den opprinnelige initiativ-
tagergruppen engelskmenn, er det særlig én 
som har utmerket seg med sine skriverier, 

skotten James Boswell,  jarl av Auchinleck – 
Affleck. Han var utdannet jurist, men endte 
opp som biograf for en av Englands mest 
betydningsfulle litterater, Dr. Samuel Johnsen. 
Boswells evner som biograf og hans forhold 
til denne spesielle, litterære sjanger har ført til 
at hans navn inngår i britisk vokabular, med 
ord som boswellian og boswellism. Med sin 
høyst personlige dokumentasjon av The Grand 
Tours opplevelser og tildragelser, kan Boswell 

THE GRAND TOUR
Bor man på en øy i det nordlige Atlanterhav, kan isolasjonen føre til at man med tiden får et 
nysgjerrig sideblikk til sine fastlandsnaboer, forå utforske deres sosiale, kulturelle og religiøse 
adferd. Efter flere hundre år i hva man kunne betegne som «splendid isolation», begynt, på 

1700-tallet enkelte av øyboerne å bli utålmodige med tingenes tilstand, og funderte på om gresset 
kanskje kunne være grønnere og saftigere på den andre siden av Kanalen. 

TEKST: EINAR BERLE

På 1700 tallet begynte skaren av unge bemidlede menn å krysse Den Engelske Kanal, en til tider risikofylt seilas, for derefter, med datidens 
fremkomstmidler, å erobre Kontinentet. Formålet med reisen var jakten på Europas kulturelle vugge og en utvidelse av dannelseshorisonten. 
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tjene som en Opplysningstidens reisefører for 
det engelske aristokratis eksotiske utflukt til 
det forjettede Italia. 

BRUDD OG VEKKELSE
For Boswell og hans likemenn var The Grand 
Tour, i tillegg til å være en opplevelsesrik 
reise, en religiøs vekker, en erotisk eskapade 
og ikke minst, en kulturell øyenåpner.

På 1700-tallet hersket en intolerant, 
kontrollerende og fordømmende form for 
Kristendom i Nord Europa. Boswells mor var 
for eksempel kalvinist, en religionsretning 
basert på Calvins lære. Det er en relativt tung 
trosretning, med mye mørke og dystre teorier 
om synd og frelse, en trosretning som ikke gir 
rom for forhandlinger med det guddommelige. 
Eftersom de fleste av livets tildragelser av 
kalvinistene var å anse som predestinerte, var 
det fint lite å hente for en angrende synder.

Noe av det første Boswell gjorde efter å 
ha krysset Tiberen, var derfor å frigjøre fra 
seg det kalvinistiske åk. Det ble en flukt fra 
skotsk kalvinisme til romersk katolisisme, 
en religiøs retning vesensforskjellig fra 
de tunge nordeuropeiske varianter. Noen 
av protestan tismens påbud og regler var 
forøvrig i mange henseende, gyldige også 
innen den romerske katolske kirke, men her 
kunne man i motsetning til de nordeuropeisk 
tros retninger forhandle med Gud. Erotisk 
sidesprang, bruk av prevensjon og betaling for 
seksuelle tjenester var riktignok forbudt også i 

katolsk kontekst, men syndesprangene kunne 
bearbeides med et par ave Maria og noen 
dagers anger. Derefter kunne botsutøveren 
gjenoppta sin syndefulle tilværelse, helst 
da i lett moderert form. (Det er ikke helt 
uinteressant at nettopp det katolske Italia, på 
tross av pavelig forbud mot prevensjon og 
abort, har et av Europas laveste fødselstall). 

Efter et religiøst opprør, kunne Boswell 
fortsette erobringen av landet hvor damer, 
kunst og sitroner blomstrer. Han kastet seg 
ut i en hemningsløs tilværelse av seksuelle 
eskapader, orkestrert av vakre, villige kvinner, 
prostituerte inkludert. 

Mens prostitusjon på det britiske øyriket 
ikke nød den helt store anseelse, stod virk-
somheten, i Italia, under kardinal beskyttelse; 
britisk politikontroll og forbud, byttet ut med 
romersk, klerikal aksept. Prostitusjon var 
kardinalt sanksjonert og hadde en privat og 
en offentlig funksjon. Privat som seksuell 
ventil for stagnerte samliv, offentlig som 
et element i barne begrensningens tjeneste. 
Det var en eld gammel form for prevensjon. 
Befruktet ble den prostituerte, hjemmefruen 
gikk ugravid fri. For Boswell var nyvunnet, 
seksuell frihet en kilde til erotisk ekstase 
og stadig tilbakevendende veneriske plager. 
Gleden over sexlivets gaver og gleder, bidro 
imidlertid til at den skotske libertiner anså 
sine stadig tilbakevendende gonorrhoeer, som 

en liten pris å betale for en eventyrlig, seksuell 
frigjøring. 

GJENSYN MED ANTIKKEN
Det var imidlertid mer mellom Roma og 
Vatikanet enn hor og spetakkel. De ikke 
veneriske sysler vekslet i prioritet mellom 
sprog studier, kultur og vandring i kunst-
historiens fotspor. I Roma fant den unge 
reisende alt det den antikke og moderne kultur 
kunne by på. Her var originalene til kunst-
verk han hadde studert hjemme, gjen gitt i 
skisse, tegninger og boks form. Boswell ble 
konfrontert med sitt fordums studie repertoar. 
Med bakgrunn i klassiske språk, fant han fort 
veien til italiensk og lærte seg dette verdens 
mest velklingende språk, med letthet. I de 
rette fora konverserte han, som skikken var, 
på latin, passende for en” Renessansemann i 
Opplysningstiden». Språk kurs ble raskt utvidet 
med intensive kurs i kunst og antikviteter, 
ofte fortolket i religiøs retning. Han lyttet til 
lange prekener, kysset pavens tå og flørtet 
stadig med katolisismen. Ikke uventet 
valgte han et dominikansk munk som 

Verdens eldste yrke. Mens prostitusjon på det britiske øyriket ikke 
nød den helt store anseelse, stod virksomheten i Italia, under 
kardinal beskyttelse; britisk politikontroll og forbud, byttet ut med 
romersk, klerikal aksept. Prostitusjon var kardinalt sanksjonert og 
hadde en privat og en offentlig funksjon. 

James Boswells evner som 
biograf og hans forhold til 
denne spesielle, litterære 
sjanger, har ført til at 
hans navn inngår i britisk 
vokabular, med ord som 
boswellian og boswellism. 
James Boswell kan tjene 
som en Opplysningstidens 
reisefører for det engelske 
aristokratis eksotiske utflukt 
til det forjettede Italia.

Mest inntrykk på James Boswell gjorde Laokoon, presten som varslet 
Trojas undergang, men som straff for dette ble fortært, med sønner, 
av slanger. Verket dukket opp den 14. januar 1506 og ble en måned 
senere utstilt som det første verk i Vatikanmuseet. 14. februar 1506 
regnes derfor som Vatikanmuseets initierings- og fødselsdag.
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reisefører til det antikke Roma. Megen 
tid ble avsatt til Vatikansamlingen, 

et museum som huser originalene til noen 
av kunsthistoriens viktigste monumenter. 
Mest inntrykk gjorde Laokoon, presten som 
varslet Trojas undergang, men som straff 
for dette ble fortært, medsamt sønner, av 
slanger. Verket dukket opp den 14. januar 
1506 og ble en måned senere utstilt som det 
første verk i Vatikanmuseet. Den 14. februar 
1506 regnes derfor som Vatikanmuseets 
initierings- og fødselsdag. Videre kunne den 
unge skotten beundre muskelbunten Torso 
Belveder, et verk fra hellenistisk tid. Den 
er riktignok betydelig amputert, men viser 
allikevel en misunnelsesverdig, prangende 
muskulatur, med bølgende bukvegg og svul-
mende ryggtavle. Verket skulle bli en av den 
anatomi interesserte Michelangelos viktigste 
inspirasjonskilder til utsmykningen av Det 
Sixtinske Kapell. I egen nisje var Apollo 
Belvedere utstilt. Verket ble av samtiden 
opp fattet som en gresk original, men var i 
virkeligheten en romersk marmorkopi av en 
gresk original fra 400 tallet f. Kr. Den skulle 
bli et av verdens mest feterte kunstverk, noe 
som i stor grad skyldtes den tyske kunst-
historiker og arkeolog Johann Joachim 
Winckelmanns (1717 – 1768). For ham og 
hans samtid var dette det perfeksjonerte, 
greske ideal. Den ble en inspirasjonskildene til 
neo klassisismen, og var lovprist av Boswell, 
Goethe, Schiller og Byron. Så berømt var den, 
at kunst tyven Napoleon i 1796, stjal skulpturen 
og gav den et midlertidig opphold i Louvre. 

Boswell falt også for Pantheons magiske 
byggverk. Fra bakkeplan ser man fronten med 
8 granittsøyler som var fraktet fra Egypt. Man 
går inn i det man tror er en fir kantet søylehall 
og ender overraskende opp i en rundbygning 
med kuppel, det hele slått over en radius på 
43 meter. Den gang som nu er møtet med 
denne bygningsjuvel, en uforglemmelig, 
skjellsettende opplevelse.

Opplevelsen av all denne praktfulle kunst og 
arkitektur førte til at mange fikk lyst til selv å 
anskaffe en bit av den lokale kunstoverflod. 
Ikke få kunstverk ble derfor akkvirert av 
nordboere på sydentur. Med tiden ble det 
imidlertid ført streng kontroll med utførselen 

Torso Belvedere, er et verk fra hellenistisk tid. Skulpturen er betydelig amputert, men viser allikevel en misunnelsesverdig, prangende 
muskulatur med bølgende bukvegg og svulmende ryggtavle. Verket skulle bli en av den anatomiinteresserte Michelangelos viktigste 
inspirasjonskilder til utsmykningen av Det Sixtinske Kapell.

av originale kunstverk, og samlerne måtte 
nøye seg med kopier, forløpere for dagens 
souvenirer.  

ROMA ETERNA
Frihet fra eget samfunns kontroll og inn-
gripen er en blant flere forklaringer på 
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hvor for Boswell, senere fulgt av horder av 
nordeuropeere, søkte seg til og oppholdt seg i 
Italia. Individets frihet og selvstendighet står 
her sterkt. Beboerne av den italiske halvøy har 
en enestående evne til å takle statsapparatets 
frihetsberøvende regler og kirkens over våkende 
kontroll. Italiensk politikk er preget av svak 
ledelse og sterk individualisme. Det er derfor 
vanskelig å få gjennomført tiltak som politikere 
er interessert i, men som den enkelte borger 
godt kunne tenke seg å være foruten. 

Roma er den eneste by i vesten med en 
sammenhengende, uavbrutt kunst og kultur -
historie, fra antikken til vår tid. Byen har 
opplevd alt fra jublende triumfer til redsels fulle, 
for eftertiden van ske lig aksepterbare tildragelser. 
Allikevel presen teres Romas historie som et 
arkeolo giens og kunst historiens kontinuum. 
Ingen under teppe skyving, ingen periode så 
mot bydelig, at den ikke er bemerket med et 
eller annet minnes merke.  Byens arkitektoniske 
høydeprofil er sakrosankt og uangripelig. I 
høyden, ingen over Peterskirken, men gjerne 
mange ved siden av og under. By kjernens 
bygningshøyde er regulert i sam svar med Romas 
viktigste kirke. Mange av kunsthistoriens viktige 
perioder har italiensk opphav og er repre sentert 
i Roma. Å få oppleve denne makeløse kunst 
og kultur metropolmetropol, med sitt språk, 
sin kultur og sin kunst var The Grand Tours 
absolutte høydepunkt. Det startet i det små som 
et 1700 talls fenomen, efter initiativ fra engelsk 
overklasse. Den har fort satt i det store som en 
tidsbegrenset hor denes masseutflukt, hvor alle 
vil utforske og i minnets form ta med seg en bit 
av Roma eterna; The Grand Tour erstattet av en 
komprimert snarvisitt.  

I egen nisje i Det Sixtinske Kapell var Apollo Belvedere utstilt. Verket ble av samtiden oppfattet som en gresk original, men var i virkeligheten 
en romersk marmorkopi av en gresk original fra 400 tallet f. Kr.

Man går inn i Pantheon i det man tror er en firkantet søylehall og 
ender overraskende opp i en rundbygning med kuppel, det hele slått 
over en radius på 43 meter. Den gang som nu er møtet med denne 
bygningsjuvel, en uforglemmelig, skjellsettende opplevelse.
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Veetamo Kari Lyngmo er spesialsykepleier 
med videreutdanning innen selvmords-
forebygging, forskning, og psykiatri. Hun 
har over 20 års erfaring med yoga og 
meditasjon, og har de siste 10 år arbeidet 
fulltid med MediYoga. Veetamo er en av de 
få som utdanner MediYoga Instruktører og 
MediYoga terapeuter i Norge, samt at hun 
har ansvar for all utdanning i Danmark. Hun 
har utviklet konseptene MediYoga ved kreft, 
MediYoga ved traumer og MediYoga ved 
psykiske lidelser.

HVA ER MEDIYOGA
• En terapeutisk yogaform utviklet gjennom 

forskning og kliniske erfaringer i 
samarbeide med det svenske helsevesen

• Knytter sammen de urgamle holistiske 
redskapene med den moderne medisinen

• Alle som underviser i MediYoga har en 
helsefaglig bakgrunn

• Tilbys i mer enn 100 helseinstitusjoner i 
Norge og er stadig voksende

Yogaøvelser som gjøres sakte og på en 
kontrollert måte er utformet for å utvikle 
fysisk fleksibilitet, skape mental av-
slapning og gi innsikt. Pusten spiller en 
funda mental rolle i yoga. Ifølge yogaens 
filosofi innehar pusten en vital kraft, eller 
Prana. Pusten er en ubevisst funksjon for 
de fleste mennesker. Men den kan endres 
bevisst gjennom bruk av forskjellige puste-
teknikker som igjen påvirker velværet. 
Pusten er også en direkte refleksjon av 
forskjellige emosjonelle tilstander. Vi 
puster raskt og høyt oppe i brystet når vi er 
stresset, og når vi er rolige puster vi dypere 
og roligere.

Derfor kan en bevisst endring av pusten 
påvirke direkte hvordan vi føler oss og 
skape fysisk, mental og emosjonell harmoni 
i oss. Pusten er en unik måte å oppnå 
direkte påvirkning av sinnets og kroppens 
ubevisste prosesser på.

Utøvelse av yoga påvirker kroppen og dens 
indre organer på mange forskjellige måter. 

Den skaper fleksible og utholdende 
muskler, påvirker fordøyelsen og hormon-
balansen, gir et sterkere og mer utholdent 
nervesystem, bringer høyre og venstre 
hjernehalvdel i balanse og forbedrer 
søvnvanene – bare for å nevne noen få ting.

ØVELSE – LANGE DYPE ÅNDEDRAG
Det lange, dype, bevisste, komplette 
yogiske åndedraget, er basisen i MediYoga, 
består av tre ulike deler; 

Magepust, også̊ kalt diafragmapust, eller 
mellomgulvs pust. Legg hendene på̊ 
magen, slik at langfingrene møtes ved 
navlen. Pust inn gjennom nesen og spenn 
ut magen. Brystkasse og skuldre er stille. 
Hold pusten en stund, og slipp så luften ut 
gjennom nesen. Magen synker inn igjen. I 
begynnelsen kan du hjelpe til med hendene 
og trykke inn magen. 

Ribbenspust, eller brystkassepust. Plasser 
hendene mot ribbena slik at lillefingrene 
berører de nederste ribbena. Slapp av i 
skuldrene. Pust inn gjennom nesen og utvid 
ribbena mot sidene, som et trekkspill. Hold 
pusten en stund, og pust så ut gjennom 
nesen. Press ribbena sammen ved hjelp av 
hendene. 

Kragebenspust. Legg en hånd mot 
brystkassen, slik at tommel og pekefinger 
berører kragebenet. Pust dypt inn gjennom 
nesen, løft kragebenet i en rett linje, slik at 
hele brystkassen heves uten at skuldrene 
løftes. Hold pusten inne en stund, pust 
så ut gjennom nesen og senk kragebenet 
med brystkassen. Press lett med fingrene 
mot kragebenet, slik at du får følelsen av å 
tømme den øvre delen av lungene ordentlig. 

Disse tre momenter veves sammen i det 
komplette yogiske åndedraget - eller 
lange, dype åndedraget, som vi sier i 
MediYoga. Pust inn gjennom nesen, spenn 
ut magen, fortsett med å utvide ribbena, og 
avslutt innåndingen gjennom å løfte opp 
kragebenet med brystkassen. Ta en naturlig 
pause og pust så ut i omvendt rekkefølge. 
Først synker kragebenet, deretter ribbena, 
og til slutt synker magen inn igjen. En god 

YOGA SOM AVSLAPPING 
OG TERAPI
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måte å øve inn pusten på̊ i starten, er liggende 
på̊ rygg. Prøv med en stor katalog eller bok 
på̊ magen, så får diafragma og magemusklene 
arbeide ordentlig. Alternativt ligg med en 
hånd på̊ magen og den andre høyt opp på̊ 
brystkassen – og kjenn hvordan de ulike 
delene rører seg, opp og ned i åndedraget. 

DENNE MÅTEN Å PUSTE PÅ KAN;
• Skape ro og avspenning
• Stressreduserende
• Gi klarhet og tålmodighet
• Redusere gifter og slim fra lunger og 

luftveier
• Forbedre blodsirkulasjonen
• Forhindre opphopning av kolesterol i blodet
• Stimulere kjemisk balanse i hjernen
• Regulere pH
• Øke flyten av spinalvæske til hjernen
• Motvirke depresjon, usikkerhet, frykt
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Dymista «Meda»
Lokalt antihistamin + kortikosteroid. ATC-nr.: R01A D58

T

C

NESESPRAY: 1 dose inneh.: Azelastinhydroklorid tilsv. azelastin 125 μg, flutikasonpropionat 50 μg, dinatriumedetat, glyserol, mikrokrystallinsk cellulose, karmellosenatrium, polysorbat 80, benzalkoniumklorid, fenyletylalkohol, renset 
vann. Indikasjoner: Symptomlindring ved moderat til alvorlig sesongrelatert og helårlig allergisk rhinitt, hvis monoterapi med enten intranasalt antihistamin eller glukokortikoid ikke er tilstrekkelig. Dosering: Voksne og ungdom 
≥12 år: Regelmessig bruk er viktig for full terapeutisk effekt. Kontakt med øynene må unngås. En spray i hvert nesebor 2 ganger daglig (morgen og kveld). Behandlingsvarighet bør være i overensstemmelse med allergen- 
eksponeringsperioden. Spesielle pasientgrupper: Nedsatt lever- og nyrefunksjon: Data foreligger ikke. Barn <12 år: Anbefales ikke da sikkerhet og effekt ikke er fastslått. Eldre: Dosejustering er unødvendig. Administrering: Til 
nasal bruk. Flasken bør ristes forsiktig før bruk i ca. 5 sekunder ved å vende den opp og ned. Før første gangs bruk må sprayen klargjøres ved å trykke pumpen ned og slippe 6 ganger. Er det >7 dager siden bruk, må den 
klargjøres på nytt. Etter at nesen er pusset skal oppløsningen sprayes inn i hvert nesebor mens hodet bøyes fremover. Spraytuppen tørkes av og beskyttelseshetten settes på plass etter bruk. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet 
for innholdsstoffene. Forsiktighetsregler: Systemiske effekter av nasale kortikosteroider kan forekomme, særlig ved bruk i høye doser over lang tid. Mulige systemiske effekter kan omfatte Cushings syndrom, Cushinglignende 
trekk, adrenal suppresjon, veksthemming hos barn og unge, katarakt, glaukom, og mer sjeldent, en rekke psykiske eller atferdsmessige effekter, som omfatter psykomotorisk hyperaktivitet, søvnforstyrrelser, angst, depresjon og 
aggresjon (særlig hos barn). Ved alvorlig leversykdom er det sannsynlig at systemisk eksponering for flutikasonpropionat er økt. Dette kan medføre høyere forekomst av systemiske bivirkninger og forsiktighet bør utvises. Behand-
ling med høyere doser enn anbefalt kan medføre klinisk signifikant adrenal suppresjon. Ved bruk av doser som er høyere enn anbefalt, bør det vurderes å bruke ytterligere systemiske kortikosteroider i perioder med stress eller 
elektiv kirurgi. Det er rapportert veksthemming hos barn som får intranasale kortikosteroider i godkjente doser. Det anbefales at veksten hos ungdom overvåkes regelmessig. Ved hemmet vekst, skal dosereduksjon vurderes. 
Nøye overvåkning er påkrevet hos pasienter med synsforandringer eller med tidligere økt okulært trykk, glaukom og/eller katarakt. Synsforstyrrelser kan forekomme ved bruk av systemiske og topikale kortikosteroider. Ved 
symptomer som tåkesyn/andre synsforstyrrelser skal pasienten vurderes for henvisning til øyelege for evaluering av mulige årsaker, som grå stær, grønn stær eller sjeldne sykdommer som sentral serøs korioretinopati (CSCR). Hvis 
det foreligger grunn til å tro at binyrefunksjonen er nedsatt, skal det utvises forsiktighet ved overføring av pasienter fra systemisk steroidbehandling til Dymista. Hos pasienter med tuberkulose, enhver type ubehandlet infeksjon 
eller som nylig har gjennomgått kirurgisk inngrep, eller fått skade på nese eller munn, skal mulige fordeler med behandling veies opp mot mulig risiko. Inneholder benzalkoniumklorid som kan forårsake irritasjon av neseslim- 
hinnen og bronkospasmer. Interaksjoner: For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se R01A D58. Flutikasonpropionat: Det er rapportert klinisk signifikante interaksjoner ved samtidig bruk av 
ritonavir, med systemiske kortikosteroidbivirkninger. Samtidig bruk av CYP3A-hemmere, inkl. kobicistat, forventes å øke risikoen for systemiske kortikosteroidbivirkninger. Kombinasjon bør unngås med mindre fordel oppveier økt 
risiko. I slike tilfeller skal pasienten overvåkes for systemiske effekter. Under normale omstendigheter er det lave plasmakonsentrasjoner av flutikasonpropionat etter intranasal dosering pga. omfattende first pass-metabolisme 
og høy systemisk clearance via CYP3A4 i tarm og lever. Klinisk signifikante interaksjoner er derfor lite sannsynlig. Det tilrådes forsiktighet ved samtidig administrering av en potent CYP3A4-hemmer (f.eks. ketokonazol), pga. 
potensielt økt systemisk eksponering av flutikasonpropionat. Azelastinhydroklorid: Anbefalte nasale doser fører til svært lav systemisk eksponering. Det skal likevel utvises forsiktighet ved samtidig bruk av sedativa, alkohol eller 
legemidler med virkning på sentralnervesystemet, da sedativ effekt kan øke. Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Det er ingen eller begrenset data om bruk av azelastinhydroklorid og flutikasonpropionat hos gravide. 
Bør bare brukes under graviditet hvis potensiell fordel oppveier potensiell risiko for fosteret. Amming: Det er ukjent om nasalt administrert azelastinhydroklorid/metabolitter eller flutikasonpropionat/metabolitter utskilles i mors-
melk. Bør bare brukes ved amming hvis potensiell fordel oppveier potensiell risiko for den nyfødte/spedbarnet. Fertilitet: Begrensede data. Bivirkninger: Svært vanlige (≥1/10): Neseblod. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Hodepine, 
dysgeusi (ubehagelig smak) og ubehagelig lukt. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Ubehag i nesen (inkl. neseirritasjon, stikking, kløe), nysing, nesetørrhet, hoste, tørr hals, halsirritasjon. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Munntørrhet. 
Svært sjeldne (<1/10 000): Hypersensitivitet, inkl. anafylaktiske reaksjoner, angioødem (hevelser i ansikt eller tunge og hudutslett), bronkospasme, svimmelhet, søvnighet, glaukom, økt intraokulært trykk, katarakt, nasal  
septumperforasjon, slimhinneerosjon, kvalme, utslett, kløe, elveblest, fatigue (tretthet, utmattelse), svakhet. Ukjent frekvens: Tåkesyn. Systemiske effekter kan forekomme, særlig ved bruk i høye doser over lang tid. Det er  
rapportert veksthemming hos barn som får nasale kortikosteroider. Det er mulig med veksthemming hos ungdom også. I sjeldne tilfeller er det observert osteoporose ved bruk av nasale kortikosteroider over lang tid. Over- 
dosering/Forgiftning: Ved nasal administrering forventes det ikke overdoseringsreaksjoner. Symptomer: Administrering av høyere doser enn anbefalt over en lengre periode, kan føre til midlertidig binyrebarksuppresjon. Binyre-
barkfunksjonen vil gjenopprettes i løpet av få dager, og kan kontrolleres ved å måle kortisol i plasma. Ved overdosering etter utilsiktet oralt inntak, kan det forventes forstyrrelser i sentralnervesystemet (inkl. sløvhet, forvirring, 
koma, takykardi og hypotensjon), forårsaket av azelastinhydroklorid. Behandling: Symptomatisk. Avhengig av svelget mengde, anbefales mageskylling. Se Giftinformasjonens anbefalinger: For azelastin R01A C03 og  
glukokortikoider H02A B. Egenskaper: Klassifisering: H1-antagonist (azelastin) og kortikosteroid (flutikason). Virkningsmekanisme: Azelastinhydroklorid og flutikasonpropionat har forskjellige virkningsmekanismer og viser synergis-
tiske effekter mhp. forbedring av allergisk rhinitt og symptomer på rhinokonjunktivitt. Flutikasonpropionat er et syntetisk trifluorinert kortikosteroid med svært høy affinitet til glukokortikoidreseptoren, og med potent antiinflam-
matorisk virkning. Azelastin har potent, langtidsvirkende antiallergisk effekt, og har mastcellestabiliserende og antiinflammatoriske egenskaper. Hemmer syntese eller frigjøring av kjemiske mediatorer kjent for å være involvert 
i tidlige og sene stadier av allergiske reaksjoner, f.eks. leukotriener, histamin, plateaktiverende faktor (PAF) og serotonin. Lindring av nasale allergiske symptomer i løpet av 15 minutter. Absorpsjon: Etter intranasal administrering 
av 2 doser i hvert nesebor, er gjennomsnittlig Cmax 194,5 ± 74,4 pg/ml for azelastin og 10,3 ± 3,9 pg/ml for flutikasonpropionat, og gjennomsnittlig AUC er 4217 ± 2618 pg/ml pr. time for azelastin og 97,7 ± 43,1 pg/ml pr. time for 
flutikason. Tmax etter en enkelt dose er 0,5 time for azelastin og 1 time for flutikason. Proteinbinding: Flutikasonpropionat: 91%. Azelastin: 80-90%. Fordeling: Flutikasonpropionat: Vdss ca. 318 liter. Azelastin: Stort Vd. Halveringstid: 
Flutikasonpropionat: Eliminasjonshastigheten for i.v. administrert flutikasonpropionat er lineær i doseområdet 0,25-1 g, og karakteriseres ved høy plasmaclearance (Cl=1,1 liter/minutt). Cmax reduseres med ca. 98% i løpet av 3-4 
timer, og bare lave plasmakonsentrasjoner er forbundet med terminal t1/2 på 7,8 timer. Azelastin: Ca. 20-25 timer for azelastin og ca. 45 timer for den aktive metabolitten. Metabolisme: Flutikasonpropionat elimineres hurtig fra 
systemisk sirkulasjon, hovedsakelig via CYP3A4. Azelastin metaboliseres hovedsakelig via CYP3A4, CYP2D6 og CYP2C19. Utskillelse: Flutikasonpropionat: Hovedsakelig via gallen. Azelastin: Utskillelse skjer hovedsakelig via feces. 
Refusjonsberettiget bruk: Symptomlindring ved moderat til alvorlig sesongrelatert og helårlig allergisk rhinitt hvis monoterapi med enten intranasalt antihistamin eller glukokortikoid ikke er tilstrekkelig. Refusjonskode: ICPC: R97, 
allergisk rhinitt. Vilkår nr.: –. ICD: J30, vasomotorisk og allergisk rhinitt. Vilkår nr.: –. Vilkår: Ingen spesifisert. Pakninger og priser: 120 doser (glassflaske) kr 256,40, 3 x 120 doser (glassflaske) kr. 696,70.
Sist endret: 07.09.2017
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Eneste kombinasjons-
nesespray ved allergisk 
rhinitt1, effekt på både 
NESE- og ØYEsymptomer2

Signifikant mer effektiv 
enn nasalt steroid alene2

Indikasjoner: Symptomlindring ved moderat til alvorlig sesongrelatert og helårlig allergisk rhinitt hvis monoterapi med enten intranasalt antihistamin eller glukokortikoid ikke er tilstrekkelig. 
Forsiktighetsregler og interaksjoner: Nøye overvåking av pasienter med synsforandringer eller med tidligere økt okulært trykk, glaukom og/eller katarakt.

Utvalgt sikkerhetsinformasjon (basert på SPC godkjent av SLV: 26.10.2017)3




