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NY NETTPORTAL
FOR ALLE
SPESIALISTLEGER
«Vi har laget gratistilbudet for at  
vi vil ha med alle» 

OVERDIAGNOSTISERING 
OG OVERBEHANDLING 
PÅ DAGSORDEN
«Spesialistene ser kun toppen av 
isfjellet, de pasientene som er blitt syke»

STYRKING AV FASTLEGE
ORDNINGEN OG 
SPESIALIST UTDANNINGEN
«Det skal mye til før sykehusene kan  
fravike fra dette»

HVA SKJER NÅR
AVTALESPESIALISTEN
BLIR LANGTIDSSYKMELDT 
Viktig med sykdomsavbruddforsikring
og et godt nettverk med hjelpsomme 
kollegaer forteller lungelege
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• Ingen lokal server
• Ingen NHN-linje
• Én leverandør 
• Én pris

 Kontakt oss for bestilling og nærmere informasjon: 

 salg@infodoc.no 
 
 415 32 020

Med Server i SKY får du Infodoc Plenario levert i skyen 
- sikrere og enda mer effektivt enn før!
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P resident i Legeforeningen, Marit Hermansen 
har tidligere ytret sin bekymring vedrørende 
kvaliteten på spesialistutdanningen, da 

Helsedirektoratet har ignorert spesialitetskomitéene sine 
anbefalinger om obligatoriske læringsaktiviteter i legers 
spesialistutdanning. Uavhengig av geografisk plassering, 
så skal utdanningen sikre at befolkningen får den samme 
og høykompetente medisinske behandlingen over hele 
landet, og Hermansen har sagt at det er en reel fare for 
at minimumskravene som kvalifiserer til å bli spesialist 
ikke oppfylles uten obligatoriske læringsaktiviteter.

Under årets administrasjonskurs fortalte presidenten 
at det hadde vært en bekymring for at kvaliteten 
på spesialistutdanningen skulle gå ned da man 
ikke kom til noen enighet. Sikring av kvalitet og 
kapasitet i spesialistutdanningen var en viktig sak 
på landsstyremøte, og hun fortalte de kunne ha stått 
sammen med Helsedirektoratet og feiret at de var ferdige 
med læringsmålene i vinter, men at det ikke ble enighet 
da man ikke fikk en forskriftsfesting av læringsaktiviteter.

Denne sommeren ble det sendt et brev fra Helse- og 
omsorgsdepartementet til Helsedirektoratet. I brevet 
stod det spesifikt hva man skal følge, og hva som kreves 
av læringsaktiviteter. Presidenten tror dette er så nære 
man kommer en forskriftsfesting, og det skal mye til før 
sykehusene kan fravike fra disse kravene. Hun fortalte 
at Legeforeningen nå vil holde den nasjonale kontakten 
mellom de regionale helseforetakene og sykehusene, 
slik at man får en nasjonal ordning med tilnærmet like 
krav, og en spesialistutdanning med høy kvalitet.

LEGEFORENINGENS KLOKE VALG
Legeforeningen lanserte denne høsten sin nye kampanje 
Gjør kloke valg. Kampanjen er ment å fremme dialog 
mellom legene og pasientene rundt problematikken 
overdiagnostisering og overbehandling, slik at pasienten 
kan gjøre kloke valg i samråd med legen. Kampanjens 
fokus er kvalitet, og på pasientsikkerhet, ikke kostnader 
og innsparing, og kampanjens mål er å redusere 
overdiagnostikk og overbehandling. Legeforeningen har 
også innledet et samarbeid med Norsk Pasientforening i 
gjennomføringen av kampanjen.

Legekunsten har i dette nummeret snakket med mange-

årig fastlege og professor Steinar Westin. Han var 
kritisk til Legeforeningens nye kampanje da de tok 
i bruk det samme slagordet som det amerikanske 
helsevesenet tidligere hadde benyttet i sin liknende 
kampanje Choosing Wisely. Westin var redd for at den 
amerikanske forbrukerretorikken «ikke stol på legen 
din» skulle tas i bruk her til lands. Han påpeker at 
det norske fagmiljøet har en annen mulighet til kritisk 
tenkning i forskjell til det amerikanske, og at man ikke 
skal overlate et slikt ansvar til pasientene. 

Westin forteller til Legekunsten at han nå stiller seg 
helhjertet bak kampanjen etter de har tatt fokuset litt 
bort fra at det ikke bare er pasienten som skal gjøre 
kloke valg, men også legene i samspill med pasientene. 
Han roser Legeforeningen for at de samarbeider med 
Norsk Pasientforening om kampanjen, og er imponert 
over at de løfter temaet opp. Han forteller han ser på 
kampanjen som et selvkritisk utspill, da det først og 
fremst er en oppfordring til landets leger om å rydde i 
sitt eget faglige hus. 

Vi presenterer i dette nummeret av Legekunsten et 
utdrag fra noen av foredragsholderne under årets 
admini strasjonskurs, som hadde et faglig sterkt og 
innhold srikt program. Som vanlig anbefaler Heidi 
Bjerkan to velsmakende retter med mat og vintips som 
hører høsten til, og Fartein Horgar har anmeldt flere av 
årets bøker, med et godt og variert lesestoff. 

God høst til alle!

Legeforeningen har et håp om like  
vilkår for spesialistutdanningen

Rune Geisnes
Ansvarlig redaktør



H østen  er her og årets administrasjonskurs 
er over.  Fagutvalget hadde satt sammen et 
variert program med tema som EPJ-systemer, 

kvalitetssystemer og digitale hjelpemidler.  I tillegg var 
det innlegg om kommunikasjon og ledelse, etikk og 
avvik, økonomi og takster. Viktige tema som engasjerte 
deltagerne! 

Gode diskusjoner var det også i PSLs time der blant 
annet mye av tiden gikk med til å diskutere om-
disponering av hjemler. Dette har de regionale helse-
foretakene hatt mulighet til i alle rammeavtaler siden 
2001, men det er nytt at dette er tatt inn i den regionale 
planen i Helse Sør-Øst og  at det er et økt fokus på å 
bruke det. Det ble diskutert og understreket viktigheten 
av forutsigbarhet for avtalespesialister. Varsel om mulig 
omdisponering skaper usikkerhet og vanskeliggjør 
langtidsplanlegging. Det kom flere gode forslag til videre 
strategi som vi i styret i PSL tar med oss i arbeidet 
fremover med denne viktige saken!

Administrasjonskurset er et viktig møtested med faglige 
innlegg  som handler om drift av praksis, men også 
diskusjoner som angår oss alle som medlemmer av en 
yrkesforening. Dette er veldig viktig for arbeidet videre 
med satsningsområder for foreningen vår! I år var vi 
over 150 deltagere, men det er plass til enda flere! Jeg 
oppfordrer dere til å delta neste år! Det er ingen andre 
kurs som er direkte rettet mot praktiserende spesialisters 
arbeidshverdag, utfordringer og ikke minst der dere får 
møte så mange kolleger fra ulike spesialiteter. Til dere 
som var der i år: Questback vil bli utsendt. Tilbake meld-
inger fra dere gjør at møtet kan bli enda bedre neste år!

I begynnelsen av september var  Legeforeningens 
president,  leder for allmennlegeforeningen og under-
tegnede invitert til et møte i Stortinget med Venstres 
representant i Helse- og omsorgskomiteen. Han ønsket 
å få innspill på Legeforeningens satsningsområder 
fremover. Han var opptatt av fastlegekrisen, men spesielt 
ønsket han tilbakemelding om avtalespesialistenes 
situasjon. Han understreket på nytt helseministerens 
ønske om flere avtalespesialister. Det ble et godt møte 
med en lydhør stortingsrepresentant. 

I august  var det  et møte der representanter fra RHFene, 

helsedirektoratet, NPR og PSL var til stede. Det ble 
diskutert  ISF , forenklet rapportering og rettighets-
vurdering i avtalepraksis.

Det har vært vanskelig å gjennomføre dette blant annet 
grunnet behov for felles IKT-løsninger. Det diskuteres nå 
forenklet rapportering, og en pilot planlegges iverksatt 
etter hvert. Dette kommer til å bli diskutert videre i møte 
med representanter fra RHFene senere i september. 

Tidsskriftet har jobbet effektivt med planlegging av 
nettstedet www.legespesialister.no. Dette kommer til å bli 
en digital oversikt over alle spesialister utenfor sykehus, 
med og uten avtale. Det kommer til å bli et nettsted som 
kan brukes av alle, helsepersonell og privatpersoner/
pasienter, for å finne spesialister innenfor ulike 
spesialiteter, eventuelt på spesielle geografiske steder. 

Alle praktiserende spesialister vil i løpet av oktober få 
oversendt e-post med tilbud om en gratis basis-opp-
føring på den nye tjenesten. Det er også mulig å kjøpe 
en fulloppføring med utvidet mulighet for å markeds-
føre blant annet hvilke spesialfelt legene behandler, 
erfarings bakgrunn, utstyr som benyttes i praksisen, bilde 
av seg selv, ansatte og kontoret, kartoversikt m.m.  For 
de som har behov for ekstra markedsføring av praksisen 
vil dette gi en unik mulighet til å nå frem til flere fastleger 
og pasienter som søker etter spesialister. Dette tilbudet 
kommer mange av oss til å ønske velkommen ! En slik 
oversikt finnes ikke i dag. Men behovet er der, og med 
Tidsskriftet som seriøs aktør og pådriver blir dette bra!

En god høst ønskes dere alle!

KJÆRE KOLLEGER!

Frøydis Olafsen 
Leder i PSL

PSL LEDER
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NY NETTPORTAL FOR ALLE SPESIALISTLEGER
Tidsskrift for Den norske Legeforening ønsker å gi et bedre tilbud til landets 
spesialister. Målet er å få samlet alle spesialistlegene på den nye digitale 
plattformen Legespesialister.no.

TEKST: RUNE GEISNES. FOTO: TIDSSKRIFTET.

Markedssjef Ellen Bye Knutsen og 
markedskoordinator Njål Anderssen forteller 
at Tidsskriftet har gjennom mange år tilbudt 
annonser for spesialister både på papir og 
nett. De så behovet for å fornye og forbedre 
tilbudet, og kontaktet blant andre PSL-leder 
Frøydis Olafsen for å lufte tanker om en egen 
portal for spesialister.

FULLSTENDIG REGISTER OVER ALLE 
SPESIALISTER
- Per dags dato så har vi gitt muligheten for 
digitale annonser på tidsskriftet.no, men vi så 
at dette ikke lengere var en tilfredsstillende 
løsning. Vi ønsker nå å kunne tilby en bedre 
tilpasning til spesialistene, blant annet etter 
de ønskene og innspillende som PSL har 
kommet med, sier Bye Knutsen.

Plattformen skal kunne gi en oversikt over 
alle praktiserende spesialister. Dermed kan 
både fastleger og pasienter på en mer presis 
og enklere måte finne spesialister etter 
behov. Eksisterende spesialistoversikter 
som fastlegene bruker i dag gir kun adresse 

og telefonnummer. Pasienter som søker 
på nettet får bare se noen få, tilfeldige 
spesialister. Legespesialister.no vil 
også fungere som et bransjeregister for 
spesialistene selv.

Tilbakemeldingene har blant annet vært at nyetablerte fastleger 
ser stor nyttet i å kunne bruke nettportalen som et verktøy, sier 
Markedskoordinator Njål Anderssen.

 - Målet er å skape et fullstendig register 
over alle spesialistene i Norge. Vi har laget 
to forskjellige sider på samme portal. En 
hvor man kan betale for å annonsere en mer 
innholdsrik presentasjon av egen praksis, men 
også en gratisside hvor man kan annonsere 
generell kontaktinformasjon, sier Anderssen.

BÅDE FOR FASTLEGENE OG 
PASIENTENE
 - Det skal være et oppslagsverk som alle 
medlemmene kan benytte, men også være et 
nyttig verktøy for fastlegene og pasientene 
selv. Enten man bor i en by eller ute i distriktet 
så skal det være enkelt for pasienten å finne 
det de måtte søke etter, slik som avstand til 
nærmeste spesialist og om pasienten eventuelt 
må betale full pris, sier Bye Knutsen.

De har samarbeidet med PSL-leder Frøydis 
Olafsen de siste åtte månedene. En av 
tilbakemeldingene fra samarbeidet har vært 
at portalen vil være et nyttig oppslagsverk 
for PSL-medlemmene selv, og at Olafsen 
oppfordrer alle medlemmene til å fylle ut 
en gratis-oppføring med basisinformasjon. 
Det jobbes også med å utvide tilbudet i 
papirversjon.

Man kan betale for å annonsere en mer innholds-
rik presentasjon av egen praksis

Vi ser at de små 
aktørene kan falle litt 
igjennom
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Markedssjef Ellen Bye Knutsen forteller nettportalen skal 
gjøre det enkelt for pasienten å finne det de måtte søke etter, 
slik som avstand til nærmeste spesialist og om pasienten 
eventuelt må betale full pris.

 - Enkelte spesialister har allerede 
nok pasienter med opp til seks måneders 
ventetid, men ut i fra de vi har snakket 
med, deriblant fastleger, så ser vi at enkelte 
etablerer seg geografisk på nytt eller i en 
annen setting der de samarbeider med flere 
spesialister. De har da gjerne økt behov for 
markedsføring. Med tanke på at det blir 
flere store spesialisthelsesenter, så ser vi 
at de små aktørene kan falle litt igjennom, 
og at de ofte ønsker å kunne ha reklamert i 
større grad for egen praksis enn det de gjør 
per dags dato, sier Bye Knutsen.

KOSTNADSBESPARENDE 
MARKEDSFØRING
 - Det jobbes med at portalen skal nå ut til 
pasientene via fastlegene og Tidsskriftet. 
Vi håper fastlegene vil anbefale 
pasientene å benytte Legespesialisten.
no når det er behov for det. Teamet har 
allerede et samarbeid med fastleger via 
Legeforeningen, og dette vil fortsette. 
Tilbakemeldingene har blant annet vært 
at nyetablerte fastleger som ikke har 
opparbeidet seg et kontaktnett, ser stor 
nytte i å kunne bruke nettportalen som et 
verktøy, sier Anderssen. 

• Tidsskriftet håper flest mulig 
av medlemmene i PSL 
ønsker å bli med i portalen 
slik at Legespesialister.no 
blir et mest mulig komplett 
bransjeregister. Nettportalen 
er i sluttfasen av utvikling, 
og vil være klar for lansering 
i oktober/november.

• Alle praktiserende 
spesialister vil i løpet av 
oktober få oversendt e-post 
med tilbud om en gratis 
basisoppføring på den nye 
tjenesten. 

• Det er også mulig å kjøpe 
en fulloppføring med utvidet 
mulighet for å markedsføre 
blant annet hvilke spesialfelt 
legene behandler, erfarings-
bakgrunn, utstyr som 
benyttes i praksisen, 
bilde av seg selv, ansatte, 
kontoret og kartoversikt. 

• For de som har behov for 
ekstra markedsføring av 
praksisen vil dette gi en unik 
mulighet til å nå frem til flere 
fastleger og pasienter som 
søker etter spesialister.

• PSL-leder Frøydis 
Olafssen har vært en 
viktig pådriver for det nye 
initiativet fra Tidsskriftet. 
Teamet som jobber 
med Legespesialister.
no er Einar Ryvarden, 
digitalsjef, Njål Anderssen, 
markedskoordinator 
og Ellen Bye Knutsen, 
markedssjef. Sjefredaktør 
Are Brean er også aktivt 
med i utviklingen. 

Sammenlignet hva 
man må betale for å 
markeds føre seg via 
andre medier, så vil 
dette tilbudet være 
kostnadsbesparende

 - Nettportalen vil kontinuerlig være 
oppdatert for å skape en god oversikt 
over eventuelle spesialister som har 
flyttet på seg, nyoppstartede klinikker og 

hvilke som eventuelt har avsluttet sin praksis. 
Medlemmer vil også kunne legge ut en 
direktelink til praksisens egne hjemmeside via 
portalen. Sammenlignet hva man må betale 
for å markedsføre seg via andre medier, så vil 
dette tilbudet være kostnadsbesparende. Vi 
har laget dette gratistilbudet for at vi vil ha 
med alle, men det er også ytret ønsker om et 
utvidet tilbud, og derfor gis det muligheter for 
det, sier Bye Knutsen.

www.legespesialister.no
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I 2012 begynte Clemens Gross-Maurer som 
avtalespesialist i en junior-senior stilling. 
Fire år senere ble han diagnostisert med 
myelomatose. Allerede fra den første dagen 
han fikk diagnosen merket han viktigheten av 
å ha alle forsikringsordningene på plass.

- Dette for å ikke ble stående i en 
situasjon der man må drifte en praksis uten 
å kunne lønne de ansatte. Heldigvis hadde 
jeg fulgt anbefalingene fra Legeforeningen 
om å skaffe meg forsikringsordningene i 
forkant av å starte egen virksomhet, sier 
Gross-Maurer.

HVA SKJER NÅR AVTALE SPESIALISTEN 
BLIR LANGTIDS SYKMELDT 
Lungelege Clemens Gross-
Maurer forteller at det å bli syk 
er det siste man tenker på når 
man er ung, frisk og nettopp 
har startet egen legepraksis. Et 
godt nettverk med hjelpsomme 
kollegaer, muligheten til å ta 
overlegepermisjon og sykdoms-
avbruddforsikring gjør at han i 
dag er på vei tilbake i full jobb.

TEKST OG FOTO: RUNE GEISNES

Blir praksisen stående 
ubemannet uten å 
motta pasienter mister 
man driftstilskuddet

UTFORDRINGER MED Å FINNE 
VIKAR
- Det trenger ikke å gå galt uten forsikring, 
men man bør tidligst mulig ha en vikar så 
man får utbetalt driftstilskudd for å dekke 
opp noen av utgiftene ved egen sykdom. Blir 
praksisen stående ubemannet uten å motta 
pasienter mister man driftstilskuddet, og man 

blir kun sittede med utgifter til lønn av annet 
helepersonal og leie av praksislokalene, sier 
Gross-Maurer.

Han påpeker at alle avtalespesialister kan 
få utfordringer med å finne en vikar da 
det nødvendigvis ikke er noen ledig på 
arbeidsmarkedet med de rette kvalifika

Lungelege Clemens Gross-Maurer forteller 
han var heldig som hadde en privat prakti s-
erende lungelegekollega som på kort varsel 
kunne jobbe som vikar da han ble kreft syk, 
og at hans seniorpartner også hjalp til med 
noe av arbeidsmengden.
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HVA SKJER NÅR AVTALE SPESIALISTEN 
BLIR LANGTIDS SYKMELDT 

Det er viktig at man 
ikke setter forsikrings-
beløpet for høyt

Jeg oppfordrer alle 
avtalespesialister å ordne 
seg de forsikringene som 
Legeforeningen anbefaler

mengden. Jeg hadde kun en kort periode på 
tre måneder der jeg ikke fikk full driftsstøtte 
på grunn av at det enkelte dager ikke var en 
lege tilgjengelig til å ta imot pasienter ved 
klinikken, sier Gross-Maurer.

FORSIKRING DEKKER TAPTE 
LØNNSINNTEKTER
Han forteller at en av fordelene med å ha 
forsikring er at man ikke må ha vikar for å 
dekke de økonomiske utgiftene ved egen 
sykdom. Man får uansett utbetalt sykepenger 
fra folketrygden etter sekstens dagers karens, 
enten man jobber i et enkeltmannsforetak 
eller i et aksjeselskap. Man får utbetalt 
syttifem prosent av vanlig lønn i sykepenger, 
og det er da SOP (Sykehjelps- og pensjons-
ordningen for leger) kommer på banen.

 - De betaler en gitt prosentandel av 
inntektstap, og en del av dine utgifter ved 
sykdom. De utbetaler syttifem prosent 
av inntektene opp til seks G, og trettifem 
prosent av utgiftene med en maksimalsum 
på litt over åttehundretusen kroner. 
Dette kommer i tillegg til det man får fra 
folketrygden, sier Gross-Maurer.

setter forsikringsbeløpet så høyt at man får 
bedre utbetalt enn ved vanlig lønn. Han 
understreker at forsikringsselskapet ikke 
regulerer dette for deg, og at myndighetene 
kan kreve tilbakebetaling hvis man har fått 
utbetalt mer enn man har ved vanlig lønn. 

VÆR FORBEREDT PÅ Å LÅNE 
PENGER
Det tok lang tid før Tryg Forsikring utbetalte 
sykepengene til Gross-Maurer, da de 
først sjekket ut at sykdommen ikke hadde 
oppstått i forkant av at forsikringen ble 
tegnet. Han begynte som avtalespesialist i 
2012, og ble syk i 2016. Han påpeker at selv 
om det er en kreftsykdom, så kan det hende 
at man har visst om sykdommen i forkant 
av at man forsikret seg uten å informere om 
dette.

 - Jeg måtte innhente journal opp lys-
ninger fra forskjellige leger, og måtte vente i 
fire måneder før jeg fikk utbetalt forsikrings
pengene. Slikt kan forekomme i en over-
gangs fase, og man må være forberedt på å 
låne penger i denne perioden for å kunne 
dekke utgiftene man får, sier Gross-Maurer.

sjonene, og kanskje da spesielt ute i 
distriktene.

 - Jeg var heldig som hadde en privat-
praktiserende lungelegekollega som på 
kort varsel kunne jobbe for meg, og min 
seniorpartner kunne også ta noe av arbeids-

Legeforeningen anbefaler også å tegne en 
sykeavbruddsforsikring via Tryg Forsikring. 
Da kan man velge et dagpengebeløp på enten 
ett, to eller tre tusen kroner per sykedag. 
Dette er en tilleggsforsikring som dekker 
opp det man eventuelt taper av vanlig lønn 
ved sykdom, men det er viktig at man ikke 

POSITIVT OVERRASKET OVER 
SYSTEMET OG KOLLEGAER
 - Stort sett så opplevde jeg at folk 
var veldig hjelpsomme da jeg ble 
syk. Når jeg ringte SOP så fikk jeg en 
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egen kontaktperson jeg kunne skrive til når 
som helst og om hva som helst, det samme 
opplevde jeg også med NAV. Noen opplever 
at det kan være vanskelig å få utbetalt 
sykepenger fra NAV, og det kan ha noe med 
den tunge diagnosen kreft er. I mitt tilfelle 
så opplevde jeg NAV som enestående. All 
kommunikasjon foregikk over internett, 
så jeg trengte ikke fysisk dra på møter. Jeg 
oppfordrer alle avtalespesialister å ordne 
seg de forsikringene som Legeforeningen 
anbefaler. SOP er noe vi automatisk får 
når vi er medlemmer i Legeforeningen, og 
støtte fra NAV er jo også noe alle får, men 
sykeavbruddsforsikringene gir en ekstra 
trygghet i forhold til å dekke økonomiske 
tap, sier Gross-Maurer.

Får man ikke ansatt en vikar ved sykdom så 
vil det aktuelle helseforetaket ta kontakt for 
å se på hvordan man kan finne en løsning. 
Klarer man ikke å holde klinikken åpen så 
vil dette påvirke helsekøen, og i verste fall 
så kan det hende man må selge sin praksis 
til en annen kollega.

 - Erfaringen fra mitt tilfelle og de 
avtalespesialistene jeg har snakket med som 
har opplevd liknende, er at det kollegiale 
samarbeide i slike situasjoner fungere 
utrolig bra, og at man ofte kommer frem til 
en løsning, sier Gross-Maurer.

som privatpraktiserende lege så kjenner 
man jo mange andre leger, og det er et 
tett samhold der man støtter og hjelper 
hverandre når en kollega blir syk. Også 
sykehusledelsene ved helseforetakene er 
behjelpelige med å finne løsninger, sier 
Gross-Maurer.

MÅTTE TA OVERELGEPERMISJON 
FOR Å UNNGÅ UFØRETRYGD 
- Jeg hadde en langvarig sykdomsperiode 
med en tøff cellegiftkur. Jeg var hundre 
prosent sykemeldt i nesten ett år og delvis 
sykemeldt i over ett år. Man mister alle 
rettigheter til sykepenger etter ett år, og 
man mottar da uføretrygd. Rettighetene 
får man først tilbake etter å ha vært 
friskmeldt i tjueseks uker. Da jeg ikke 
følte meg frisk nok til å gå tilbake i full 
jobb etter ett år, så ble løsningen å søke 
om overlegepermisjon. De seks månedene 
med permisjon tar jeg ut i form av å ha fri 
fra klinikken to dager i uken, så jeg kan 
dele den opp over flere måneder. Hadde 
jeg ikke hatt vikar de to dagene i uken jeg 
har permisjon, så måtte jeg ha jobbet i 
fullstilling, sier Gross-Maurer.  

Det er et tett samhold 
der man støtter og 
hjelper hverandre når 
en kollega blir syk

Jeg fikk dessverre  
ikke aksept for dette  
hos Helse Sør-Øst RHF

VIKTIG MED ET GODT NETTVERK 
OG GODE KOLLEGAER
Han påpeker at en av årsakene til at han 
fortsatt er i jobb er gode kollegaer som 
har hjulpet til under sykmeldingsperioden 
og permisjonstiden, og at det dessverre er 
mange som blir uføre når de ikke klarer å 
komme tilbake i full jobb etter ett år. 

- Derfor er samholdet vi får når vi 
møtes på arenaer som PSL’s årsmøtet 
viktig. Blant annet ved å jobbe tett i 
små grupper hvor vi samarbeider med 
kollegaene våre, og man opparbeider 

- Jeg hadde en kollega som jobbet som 
overlege ved lungeavdelingen i Tønsberg, 
og som nettopp hadde begynt i en junior-
senior stilling i Drammen. Han kunne 
umiddelbart bruke de dagen han hadde i 
Drammen hos meg, og senior ved klinikken 
brukte fridagene sine til å jobbe for meg. 
Etter en stund fikk min kollega permisjon 
fra sin stilling ved sykehuset i Tønsberg for 
å kunne hjelpe meg. Selv om man jobber 

Med tanke på at han når som helst kan få 
et tilbakefall på grunn av sykdommen, 
så spurte han Helse Sør-Øst RHF om 
å kunne dele opp sin hjemmel i to 
femtiprosenthjemler, der en kollega kunne 
eie den ene femtiprosenten av hjemmelen.

 - Jeg ville da alltid hatt en kollega 
som kunnet vikariere, og som kan jobbe 
hundre prosent hvis jeg blir syk igjen. Jeg 
fikk dessverre ikke aksept for dette hos 
Helse Sør-Øst RHF. Jeg har forståelse for 
at de har strenge regler på dette, men i mitt 
tilfelle så gikk det i orden ved at jeg kunne 
ta overlegepermisjon, slik at jeg nå får 
opparbeidet mine rettigheter hvis jeg skulle 
bli syk igjen, sier Gross-Maurer. 



      11

NYHETER/AKTUELT

• Tilbudet om syke avbrudds-
forsikring gjennom Tryg ble 
etablert i erkjennelsen av at 
reduksjonen i Sykehjelps- og 
pensjonsordningen for legers 
(SOP) ytelser medfører et behov 
for å sikre seg på egen hånd.

• SOP har utarbeidet en kalkulator 
der du som lege selv kan 
beregne hva du kan påregne i 
stønad fra folke trygden og SOP. 
Her ser du samtidig hvor mye 
du risikerer å tape i løpet av et 
år, hva du kan forsikre deg for 
og hvor mye det koster gitt alder 
og ønsket dagsats. Se www.
sop.no, velg avbrudd i privat 
praksis, deretter sykehjelp. Her 
finner du også en veileder som 
gir detaljert anvisning for bruk av 
kalkulatoren.

• Næringsdrivende har rett til 
sykepenger fra Nav f.o.m. 
syttende dags sykefravær. 
Sykepengene utgjør 75 % opp 
til seks G (582 298). Dette tilsier 
en årlig utbetaling ved 100 % 
sykmelding på ca. kr 435 973. 
Næringsdrivende kan tegne 
tilleggsforsikring i Nav for å få 
100 % opp til seks G.

• For den samme summen får 
du mye mer igjen for pengene 
ved å tegne forsikring i Tryg. 
SOP anbefaler derfor denne 
forsikringen. Forsikringspremien 
føres som fradrag i nærings-
skjemaet, og det er utarbeidet 
en egen portal for forsikringen 
på www.sop.no. 
 
Kilde: www.tidsskriftet.no 

Når jeg om noen måneder er ferdig med 
overlege permisjonen så kommer jeg til å begynne 
i full jobb igjen

Legeforeningen mener det er 
viktig at privatpraktiserende 
leger kjenner til sine rettigheter 
ved sykdom og fravær fra prak
sis. Dette ble spesielt vik tig etter 
at SOPs ytelser ble redu sert ved 
vedtektsendringen fra 2011.

seg gode kontakter til leger innen andre 
fagfelt. Samarbeidsavtalene med tilhørende 
sykehus er også en viktig del av nettverket 
til oss avtalespesialister, sier Gross-Maurer

 - Det er to år siden jeg ble syk, men 
er nå friskmeldt. Per dags dato så jobber 
jeg tre dager i uken. Jeg har noen få 

Legeforeningen anbefaler å tegne 
en sykeavbruddsforsikring via Tryg 

Forsikring. Dette er en tilleggsforsikring 
som dekker opp det man eventuelt 

taper av vanlig lønn ved sykdom.

bivirkninger av de medisinene jeg tar fast, 
men det påvirker meg ikke mer enn at jeg 
fint klarer å utføre jobben min. Jeg føler 
meg i god fysisk form, og håper at det skal 
vare så lenge som mulig. Når jeg om noen 
måneder er ferdig med overlegepermisjonen 
så kommer jeg til å begynne i full jobb igjen, 
sier Gross-Maure. 
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 Det overordnede målet er å finne best mulig 
behandling for pasienten, men det er også 
et viktig mål i å kartlegge om pasienten kan 
slippe behandling for å unngå eventuelle 
bivirkninger. Klarer man å la de pasientene 
som trenger behandling få det, og de som 
ikke trenger få slippe, så vil det også være 
ressursbesparende, sier Sverre Helge Torp, 
professor i patologi ved Institutt for klinisk 
og molekylær medisin, NTNU.

EN NY GULLSTANDARD
Forskningsprosjektet Prognostiske faktorer i 
hjernesvulster, også kjent som Hjerne  svulst-
gruppa, er inne i sitt tiende år. Prosjektleder 
Torp forteller at forskningsgruppen består av 
kolleger fra kreftavdelingen, MR-miljøet og 
nevrokirurgi. Både forskerlinjestudenter og 
LIS’er er involvert, og har tatt eller holder på 
med sine doktorgrader.

- Det har vært forsket på prognostiske 
faktorer i hjernesvulster siden slutten av 
80-tallet. Jeg overtok som forskings stipendiat 
etter Eirik Helseth, nevrokirurg ved UiO, 
som var den første til å ta sin doktorgrad på 
dette. Jeg disputerte på forskningsmaterialet 
i 1994, før jeg gikk over til patologi. 
Forskningsprosjektet vi har nå er under 
kontinuerlig utvikling, og med fokus på nye 
ideer innen både metodikk, prognoser og 
behandling, sier Torp.

PERSONALISERT MEDISIN KAN REDUSERE 
OVERBEHANDLING AV KREFTPASIENTER
Nyere forskning på biomarkører kan nå si noe om hvilke 
pasienter med hjernesvulst som kan ha nytte av behandling 
eller ikke. Professor Sverre Helge Torp påpeker at et viktig 
aspekt ved dette er pasientens livskvalitet.

TEKST OG FOTO: RUNE GEISNES Det har kommet bio-
markører som i enkelte 
tilfeller bedre kan si 
noe om prognosen 
enn det vi klarer å se i 
mikroskopet.

- Når en pasient blir operert så tar 
kirurgen ut svulstvevet og sender det til 
patologen for å se om det er kreft ved å 
lage mikroskopiske snitt. Dette har frem til 
nå vært gullstandarden, og man har brukt 
biomarkører som en støttefunksjon til 
det man har sett. Men det har nå kommet 
biomarkører som i enkelte tilfeller bedre 
kan si noe om prognosen enn det vi klarer 
å se i mikroskopet. Dette har ført til et 
bredere spekter av analyser i hva vi baserer 
behandlingen på, sier Torp.

FREMSKRITT FØRER TIL BEDRE 
LIVSKVALITET
Det er fortsatt mange som dør av hjerne-
kreft. Han påpeker at viktige faktorer for 
overlevelse er hvor tidlig sykdommen 
blir oppdaget, hurtig igangsetting av 
behandling, og hvor svulsten befinner seg 
i hjernen. Det gis bedre prognoser ved 
kirurgiske inngrep når det skjer på et tidlig 
stadium i sykdomsforløpet.

 Befinner svulsten seg dypt i hjerne
stammen så kan den ikke opereres ut. 
Sitter den derimot i forlappen så kan den 
fjernes kirurgisk. Et viktig poeng med de 
fremskrittene som gjøres er at de fører til 
bedre livskvalitet hos pasienten, dette blant 
annet ved at man har blitt bedre på å gi 
strålebehandling enn tidligere, sier Torp.

Sverre Helge Torp forteller at det 
overordnede målet er å finne best mulig 
behandling til pasienten, men at det også er 
et viktig mål i å kartlegge om pasienten kan 
slippe behandling for å unngå bivirkninger.
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PERSONALISERT MEDISIN KAN REDUSERE 
OVERBEHANDLING AV KREFTPASIENTER

GIR MER PRESIS PROGNOSE OG 
BEHANDLING
Innen behandlingen av hjernesvulster har 
bruken av de nye biomarkørene gitt legene 
muligheter til å si noe om hyppigheten 
for tilbakefall, og har betydning for både 
hvilke prognoser og behandling pasienten 
får. Disse biomarkørene benyttes nå 

si noe om prognosen. Selv om 
fremskrittene ennå ikke er av 
de største, så er dette er med 
på å forandre vår forståelse på 
behandlingen av hjernesvulster. 
Utford ringene er mange og det 
er fortsatt en lang vei igjen å gå, 
sier Torp.

Metylering er en ny 
analyse av genfor and-
ringer. Dette er en kost-
bar analyse som ennå 
ikke utføres rutine messig 
i Norge

rutine messig for å kartlegge om man skal gi 
behandling eller ikke.

- Finner man en molekylær forandring 
på et gen hos en pasient med hjernesvulst, 
så kan man teoretisk si noe om pasienten vil 
respondere på en type cellegift framfor en 
annen. Man har også biomarkører som kan 

HJERNESVULSTGRUPPA

• I flere år har det ved Institutt for 
ved Institutt for klinisk og molekylær 
medisin, NTNU. Og Avdeling for 
patologi, St. Olavs sykehus, vært 
drevet forskning på hjernesvulster av 
typen astrocytomer og meningeomer 
med fokus på biomarkører som 
kan ha diagnostisk, prognostisk og 
terapeutisk verdi.

• Prosjektene har blant annet 
omfattet histopatologi, prolifera sjons-
studier og vekst faktorreseptorer. 
Metodikken har vært dominert av 
immunhistokjemi, men i senere år 
har også molekylærgenetikken gjort 
sin entré. 
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BIOMARKØR SOM KAN GI  
NYE SVAR
Hjernesvulstgruppa har store forhåpninger 
til en ny biomarkør som kan supplere de 
undersøkelsene man har i dag. Denne brukes 
ved en ny analyse av gen-forandringer 
som heter metylering, der man undersøker 
om genmaterialet av DNA er i en spesiell 
form. Dette er en kostbar analyse som ennå 
ikke utføres rutinemessig i Norge. Den 
benyttes per i dag på kun et fåtall pasienter, 
i de fleste tilfellene hos barn der det kan 
være utfordrende å stille diagnose. DNA-
materialet sendes til kollegaer i Danmark, 
eller til Tyskland der de har et DNA bibliotek 
hvor man kan sammenlikne de ulike 
gen-forandringene.

 - Denne undersøkelsen har avdekket at 
DNA-forandringene i de ulike kreftformene 
har sitt faste mønster. Så ved metylering ser 

vi at en hjernesvulst har DNA-forandringer 
som er typisk for den, og at en annen svulst 
har et annet fast mønster. Denne metoden å 
undersøke arvematerialet på kan gi en mer 
presis diagnose og prognose enn det man kun 
kan se i gjennom et mikroskop, sier Torp.

MANGE ASPEKTER VED FORSKNING 
OG BEHANDLING
Han tror norsk kreftforskning til en viss grad 
lider under at det bevilges for lite midler til 
basalforskning. Han mener det ikke er nok 
kontinuitet i midlene, og skulle gjerne ha sett 
en mer langsiktig planlegging i forhold til 
forskningen.

- Utfordringer med hjernesvulster er 
at de vokser inn i hjernevevet slik at det 
er umulig å bli kvitt alt, i motsetning til 
om man har en kul i brystet hvor man kan 
fjerne alt svulstvevet. Man må fjerne det 
som er forsvarlig, da det per dags dato ikke 

Det viktig å karakterisere 
svulsten som opereres ut 
for å finne behandlings-
rutiner på de svulstene som 
eventuelt er igjen i hjernen.

Denne undersøkelsen 
har avdekket at DNA-
forandringene i de ulike 
kreftformene har sitt 
faste mønster

Selv om fremskrittene ennå ikke er av de største, så er de med på å 
forandre vår forståelse på behandlingen av hjernesvulster, sier Torp.

Bruken av tredimensjonal ultralyd har blitt vesentlig, og gir en 
mer presis behandling ved at kirurgen kan fjerne mest mulig av 
svulsten, samtidig som man klarer å skåne de viktige områdene i 
hjernen for skade, sier Torp.
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lar seg gjøre å fjerne alt. Det vil bestandig 
være noen celler igjen, og det er nok. Derfor 
er det viktig å karakterisere svulsten som 
opereres ut for å finne behandlingsrutiner på 
de svulstene som eventuelt er igjen i hjernen, 
sier Torp.

Det forskes på ulike metodikker som 
virus, cellegift og ultralyd, og bruken av 
tredimensjonal ultralyd har blitt en vesen-
tlig del av behandlingen. Han forteller 
3D-teknologien gir en mer presis behandling 
ved at kirurgen kan fjerne mest mulig av 
svulsten, samtidig som man klarer å skåne de 
viktige områdene i hjernen for skade.

VIKTIGHETEN AV KLASSIFISERING 
OG KARAKTERISERING
- Vi har nå bedre muligheter til å se hvilke 
pasienter som trenger tett oppfølging. Ut 
fra de biomarkørene som er tilstede kan 
man se om dette er en ondartet tumor eller 
ikke, og om pasienten vil få hyppigere 
tilbakefall. Pasienten vil da komme inn i en 
kontrollrutine der oppfølgingen kommer 
tidligere og oftere enn hos de som ikke har 
disse biomarkørene, sier Torp.

Han understreker viktigheten av å klassifisere 
og karakterisere svulstvevet for å kunne 
gi best mulig behandling, og at forskning 

søker å finne biomarkører som setter de 
ulike svulstene i båser. Dette for å finne ut 
om pasienten har en spesifikk profil, på en 
spesifikk svulst, så man bedre kan kartlegge 
om pasienten skal ha behandling eller ikke for 
å unngå unødvendige bivirkninger.

Selv om fremskrittene er 
små, så er livskvaliteten 
behandlingen kan gi 
viktig for de pasientene 
det gjelder.

Operasjonstekniske forhold og bruken av biomarkører har bedret prognosene, men på generelt grunnlag så er 
prognosene på hjernesvulster fortsatt dårlige.

- Både operasjonstekniske forhold og 
bruken av biomarkører har bedret prognosene, 
men på generelt grunnlag så er prognosene 
på hjernesvulster fortsatt dårlige. I de verste 
tilfellene så kan man med behandling forlenge 
livslengden fra mellom seks til tolv måneder. 
Selv om fremskrittene er små, så må man 
ikke se bort ifra at disse månedene og den 
livskvaliteten behandlingen kan gi er viktig 
for de pasientene det gjelder, sier Torp.



16   

PSL's ADMINISTRA SJONS - 
KURS OG ÅRSMØTE 2018



      17

NYHETER/AKTUELT



18   



      19

NYHETER/AKTUELT

TEKST OG FOTO: RUNE GEISNES 

Presidenten påpekte at det hadde vært for-
skjellige oppfatninger av fast lege ordningen, 
og at det senest i fjor høst ikke var mulig å få 
helseministeren til å erkjenne at man var inne 
i en krisesituasjon. Politikerne snakket om at 
det var like før det oppstod en krise, selv om 
fastleger siden 2008 hadde ytret bekym ringer om 
vanskeligere rekrutering og økt arbeidsmengde, 
uten at dette hadde skapt noen krisefølelse.

 - Legeforeningen ønsker en sterk offentlig 
helsetjeneste. Folketrygden er en viktig del 
av velferdssystemet. Den er vår forsikring, og 
det skal ikke være nødvendig å ha noen annen 
forsikring. Pasientene skal møte en styrket, 
tilgjengelig og fremtidsrettet fastlegeordning, 
sier Hermansen.

Det var på høy tid at man fikk frem en felles 
virkelighetsoppfatning om at det er krise i 
fastlegeordningen, og at det må en styrking til. 
Det må foreligge en handlingsplan, og man 
skal tenke seg nøye igjennom før det gjøres 
store endringer, men det må komme noen 
straks tiltak slik at fastlegene blir værende og 
ikke forsvinner til andre deler av helsevesenet, 
sier Hermansen.

FORBEDRING AV ARBEIDSMILJØ OG 
PASIENTSIKKERHETEN
 - En av milepelene har vært forhandlingene 
om normaltariffen. Jeg vil på vegne av 
Legeforeningen takke ledelsen i PSL for 
støtten. De kom inn i dette med en kraft og en 
uttalt støtte til den veien som ble valgt. Dette 
er et felles arbeid i forhandlingsdelegasjonen, 
og støtten fra PSL er viktig. Det er alvorlig for 
fastlegeordningen at vi ikke har en omforent 
statsavtale, og at det ikke er enighet rundt 
økonomien i ordningen. Vi må fortsatt kjøre 
hardt ovenfor myndighetene om at dagens 
situasjon er uholdbar, sier Hermansen.

En bedre arbeidshverdag i sykehusene med 
vekt på arbeidsmiljø og pasientsikkerhet er et 
område der Legeforeningen jobber med tre sats-
ningsområder. Det er flere eksempler der norske 
sykehus ikke klarer å holde bud sjettene, blant 
annet på grunn av økte ut gifter til lege middel-
bud sjettene. Presidenten for teller de kom mer 
til å jobbe med arbeidsmiljø, åpen hets kultur og 
læringskultur ved sykehusene i tiden fremover.

LIKE KRAV OG HØY KVALITET PÅ 
SPESIALISTUTDANNINGEN
Sikring av kvalitet og kapasitet i 
spesialistutdanningen var en viktig 
sak på landsstyremøte. Presidenten 
forteller de kunne ha stått sammen med 
Helsedirektoratet og feiret at de var 
ferdige med læringsmålene i vinter, men 
at det ikke ble enighet da man ikke fikk en 
forskriftsfesting av læringsaktiviteter.

 - Vår redsel i forhold til dette var at 
kvaliteten på spesialistutdanningen skulle 
gå ned. I sommer ble det sendt et brev fra 
departementet til direktoratet, som spesifikt 
sa hva man skal følge og hva man krever 
av læringsaktiviteter. Dette er så nære man 
kommer en forskriftsfesting, og det skal mye 
til før sykehusene kan fravike fra dette. Vi 
vil holde den nasjonale kontakten mellom de 
regionale helseforetakene og sykehusene slik 
at vi får en nasjonal ordning med tilnærmet 
like krav, og en spesialistutdanning med høy 
kvalitet, sier Hermansen.

STYRKING AV FASTLEGEORDNINGEN 
OG SPESIALISTUTDANNINGEN
Marit Hermansen, president i Lege foreningen, fortalte under PSL’s 
administrasjonskurs om viktigheten av å være proaktiv i en krevende 
helse politisk hverdag og sentral styrets satsingsområder de neste 
årene, der en styrking av fast legeordningen og spesial utdanningen 
står sentralt.

Marit Hermansen, president i Legeforeningen, fortalte at sikring av 
kvalitet og kapasitet i spesialistutdanningen var en viktig sak på 
landsstyremøte.

Det var på høy tid med
en felles virkelig hets opp-
fatning om at det er krise  
i fastlegeordningen

Det skal mye til før 
syke husene kan fravike 
fra dette

KREVER STRAKSTILTAK FOR Å 
BEHOLDE FASTLEGER
Oppfatningen av at det er en krise i fast lege  ord-
ningen deles nå i større grad mellom helse  ves-
enet og blant politikerne. Det har på Vest landet 
blitt igangsatt et rekrutterings pro sjekt, opp-
osi sjonen på Stortinget har fått fler tall for en eva
lue ring av fastlegeordningen, og regjeringen skal 
lev ere en punktliste som inne bærer en rekru ter-
ings satsing i tillegg til en rekke andre tiltak.

 - Det har vært et massivt skifte dette året. 
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ET SPENNENDE OG UTFORDRENDE ÅR
PSL-leder Frøydis Olafsen 
åpnet årets administra sjons-
kurs og årsmøte, med å ønske 
alle de over 150 påmeldte 
medlemmene og gjester 
velkommen. Hun håpet at 
noe av årsaken til oppmøte 
skyltes det gode programmet 
som fagutvalget hadde satt 
sammen.
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Hun fortalte at administrasjonskurset 
er et viktig og unikt møtested for alle 
praktiserende spesialister. Både for å få 
ny og relevant kunnskap i forhold til egen 
praksis, pasientbehandling og for å møte 
kollegaer som er i samme situasjon.

 - PSL er en yrkesforening med fokus 
på medlemmenes interesser. Styret er 
avhengige av engasjerte medlemmer 
som de kan få innspill fra. Ikke bare på 
årsmøte, men i løpet av hele året, slik at vi 
sammen kan jobbe for en bedre spesialist-
helsetjeneste utenfor sykehus, sier Olafsen.

BRATT LÆRINGSKURVE MED GODE 
STØTTESPILLERE
Hun beskriver et begivelsessrikt år, med 
en relativt bratt læringskurve for en fersk 
PSL-leder. Regionale planer, rammeavtalen, 
avtale spesialistenes samarbeid med de 
regionale helseforetakene, ord og utrykk hun 
tidligere har hatt et litt mer distansert for-
hold til, har nå blitt fylt med mere mening.

 - Det har vært spesielt viktig 
med gode støttespillere i sekretariatet, 
Legeforeningens Avdeling for jus og 

arbeidsliv, styret i PSL og tidligere PSL-
leder Sverre Dølvik som har kommet med 
gode innspill og støtte, ikke minst under de 
litt uvanlige tarifforhandlingene vi hadde i 
år, sier Olafsen.

PSL-lederen forteller hun er imponerende 
over hvordan støttespillerne står på og 
jobber for PSL sine interesser. Hvordan 
de lokale tillitsvalgte og medlemmene i 
samarbeidsutvalgene gjør en svært viktig 

Avtalespesialistene skal være en likeverdig integrert del av spesialisthelsetjenesten på lik linje med helseforetakene, sier PSL-leder Frøydis Olafsen.
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ET SPENNENDE OG UTFORDRENDE ÅR
jobb for å ivareta de lokale interessene, og 
takstutvalget som ivaretar alles interesser.

LIS I AVTALEPRAKSIS OG 
SAMARBEIDSAVTALER 
Året har vært preget av tidligere saker, slik 
som LIS i avtalepraksis. Prosjektgruppen som 
har jobbet med dette har vært effektive og 
måltettet forteller PSL-lederen. Ordningen 
vil tre i kraft fra og med mars neste år, og 
alle som ønsker å bli en del av ordningen 
anbefales og ta kontakt med Legeforeningen 
for å få råd i ved inngåelse av en slik avtale.

 - RHF-ene har gitt helseforetakene i 
oppdrag å lage samarbeidsavtaler med avtale-
spesialistene, og mange har blitt inngått i 
løpet av de siste årene. Helse foretakene følges 
opp av RHF-ene i forhold til dette, og her må 
også vi avtalespesialister være aktive, slik 
at avtalene kan inngås mellom likeverdige 
parter slik intensjonen er. Tilbakemeldingene 
fra RHF-ene er at samarbeidene stort sett går 
bra. Skulle noen av dere oppleve at ting ikke 
fungerer, så gi tilbakemelding til oss i PSL, 
sier Olafsen.

Hun forteller at møtene med RHF-ene 
oppleves som viktige. Både for å fortsette 
med prosessene med sentrale saker, men også 
for å få en felles forståelse for verdien av 
spesialisthelsetjenester utenfor sykehus.

 - Vi skal være en likeverdig integrert 
del av spesialisthelsetjenesten på lik linje 
med helseforetakene, og da er det viktig å 
synligjøre at vi har rettigheter, men også 
pikter som må følges opp i henhold til de 
avtaler vi har, sier Olafsen.

Skulle noen av dere 
oppleve at ting 
ikke fungerer, så gi 
tilbakemelding til oss

Dette har allerede på-
virket enkelte spesi aliteter, 
og det kan i frem tiden 
berøre andre spesi ali teter 
i alle regionene

VIKTIG MED FORUTSIGBARHET
RHF-ene har fått i oppdrag og 
utarbeide regionale handlingsplaner for 
avtalespesialistordningen. Helse Vest og 
Helse Midt-Norge er i prosessen med denne 
utarbeidingen, Helse Nord har utarbeidet en 
plan der det fremgår at de ønsker å satse på 
avtalespesialistordningen, men at det er viktig 
å se spesialisthelsetjenesten i et helhetlig 
perspektiv, og det er ytret en bekymring 
for manglende rekrutering til sykehus på 
bekostning av avtalespesialistene.

 - Her har vi en jobb å gjøre i forhold 
til å være målbærere for at avtale-
spesialistordningen er en avlastende samar-
beidspartner til helseforetakene. Det er ikke 
slik at å flytte en spesialist ut i avtalepraksis 
reduserer den polikliniske kapasiteten, men 
snarere tvert imot, sier Olafsen.

 - Den regionale planen for avtale-
spesialistordningen i Helse Sør-Øst har ført til 
usikkerhet, da det er fokus på omdisponering 
eller utfasing av enkelte spesialiteter ved 
avgang eller opphør. Dette har allerede 
på  virket enkelte spesialiteter, og det kan i 
frem tiden berøre andre spesialiteter i alle 
regionene. Derfor er arbeidet med at avtale-
spesialister skal ha en forutsigbarhet i forhold 
til de individuelle avtalene som er inngått med 
RHF-ene viktig, sier Olafsen.

Klinikk Røa har ledige 
kontorer for 2 spesialister

Henvendelse avtalespesialist i ØNH, 
Kirsten Hannisdal: kirsten.hannisdal@klinikkroa.no 
eller tlf. 909 24 909. www.klinikkroa.no 

Røa er et trafikknutepunkt på Oslo Vest hvor Samfunnshus Vest ligger 10 meter fra 
T-bane stasjon. Samfunnshus Vest profilerer seg bla. som helsehus med fastlegekontor, 
fysio terapeuter, tannleger og spesialistklinikk. Det er trivelig nærområde med gode 
parkerings muligheter rett utenfor eller i parkeringskjeller Røa Bad hvor det også er 
treningsstudio og svømme anlegg. 

Vi holder til i underetasjen med 280 kvm med plass til 2 behandlere til. Kontorstørrelser 
fra 16 og 24 kvm med mulighet for separate under søkelses rom. Klinikken har 
moderne infrastruktur med bla. fjerndrift IT, System X som elektronisk journal, 
hjemmekontorløsning og Melin betalingssentral. Vi har velfungerende EDI mot 
legekontor og sykehus, slik at over 95% av arbeidsflyten er digitalisert. 

Husleie pr. måned kr 40.000 som dekker andel 
               felleskostnader (lokaler, IT, infrastruktur  

                                   og resepsjonstjenester). 
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 - Feil skjer, sånn er det bare. Selv om dere 
er leger så er dere også mennesker, og 
mennesker gjør feil. Kommunikasjon kan 
være vanskelig, og mennesker er uforut sig-
bare. Å drive med medisin er et risikofylt 
yrke. Folk blir skadet og noen dør, både fordi 
de har vært hos legen, og på tross av at de har 
vært hos legen. Det er en risiko i det yrket 
leger utøver, og det vi kaller feil og uheldige 
hendelser er en del av jobben, sier Tønsaker.

EN STYRKE MED GODE RUTINER
Hun mener det er viktig hvordan man 

AVVIK VED UFORSVARLIG PASIENT
BEHANDLING ELLER ARBEIDS MILJØ
Juridisk kalles en feil for et avvik. Hun 
definerer avvik som en uønsket hendelse eller 
et kritikk verdig forhold som har ført til eller 
kan føre til uforsvarlig pasientbehandling, 
men at det også gjelder der det er risiko for 
ufor svarlig pasientbehandling eller arbeids-
miljø, det som er i strid med lover, annet 
regel verk og etikk.

 - Ved avvik inntrer meldings- og var slings-
bestemmelser etter helselov giv ningen, der helse-
per sonelloven paragraf sytten er den viktigste. 
Den forteller om den individuelle plikten man 
har til å være oppmerksom på at eget tiltak 
varsler tilsynsmyndighetene, dersom det er 
forhold som kan medføre fare for pasientene 
eller brukernes sikkerhet, sier Tønsaker. 

At feil og uheldige hendelser forekommer er en risiko og en 
del av jobben til alle leger, sier Stine Tønsaker, advokat og 
spesialrådgiver i Legeforeningen.

Er det kapasiteten til 
hele klinikken, eller er 
det en enkeltperson 
som ikke bør håndtere 
enkelte oppgaver

Det kan være utfordrende 
å innrømme at man har 
gjort en feil, og med et 
ønske om at andre skal 
lære av den feilen

FOREBYGGING OG  
HÅND TERING AV FEIL
Stine Tønsaker, advokat og 
spesial rådgiver i Lege fore ningen, 
forteller at feil ikke er til å unngå 
innen helsearbeid, men påpeker 
viktigheten av å ha gode rutiner 
for å forebygge at det skjer, eller 
skjer igjen.

håndterer når ting går galt eller det er gjøres 
en feil, og hvordan kan man lære av det 
til ettertiden. Som eksempel bruker hun 
sykehusenes åpenhetskultur, der man trygt 
skal kunne melde ifra når det er risiko for 
svikt eller det har skjedd en feil, og hvordan 
man best kan håndterer det.

 - Det er ikke en svakhet at en feil blir 
identifisert, men en styrke som man kontin uer
lig skal benytte for å sikre kvalitets forbedring, 
kvalitetssikring og læring. Man skal lære både 
av det som kan gå galt og når det går galt, for 
å unngå at det skjer igjen. Gode rutiner og 
kultur for avvikshåndtering er nødvendig for 
at feil ikke skal gjenta seg, sier Tønsaker 

GOD KOMMUNIKASJON OG 
INTERNKONTROLL
Hun forteller Statens helsetilsyn sier hva som 
er viktige premisser for å unngå svikt. De 
har identifisert at man bør unngå over flytting 
mellom enheter, både innad på eget syke hus og 
til andre enheter for å unngå at kom muni kasjon 
svikter. Kommunikasjon, både om konkrete 
pasienter, med pasienten, mellom helse-
personell og mellom de forskjellige en hetene er 
en viktig del for å unngå svikt eller feil.

 - Som leder for bedriften har man et an-
svar for å forebygge og kartlegge hvor det er 
risiko for at feil kan oppstå. Er det kapa si teten 
til hele klinikken, eller er det en enkelt person 
som ikke bør håndtere enkelte oppgaver. Man 
må ha en god internkontroll og systemer som 
tilrettelegger for, og redu serer sannsynligheten 
for at feil eller svikt fore kommer, sier Tønsaker.

KOMPETANSE ER EN FORUTSETTING
Hun forteller det kan varsles anonymt når det 
forekommer avvik på arbeidsplassen, men at 
det gjør det vanskeligere for helsetilsynet og 
følge opp, og at saken ofte da kan bli liggende 
til det eventuelt kommer melding om liknende 
avvik på et senere tidspunkt.

 - Det er et lederansvar å bygge en 
lærings  kultur der man kan være åpen om at 
det har skjedd en svikt eller at man har gjort 
en feil. Det kan være utfordrende å innrømme 
at man har gjort en feil, og med et ønske om 
at andre skal lære av den feilen, men det er 
viktig. At man har tilstrekkelig med kompe-
tanse, og rett kompetanse til rett tid er en 
forutsetting for dette, sier Tønsaker.
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 - De forskjellige selskapsformene er 
enkelt personsforetak, aksjeselskap, ansvarlig 
selskap, selskap med delt ansvar, utenlandsk 
foretak og sameieforetak. Enkeltmannsforetak 
er den enkleste varianten, og den formen 
de fleste velger å starte på som selvstendig 
næringsdrivende. Her skattes man av hele 
overskuddet, det vil si inntekter minus 
kost nader. Skattesatsen for inneværende år 
er maks 49,8 prosent. Man skattlegges av 
over skuddet uavhengig hva man tar ut av 
enkeltpersonsforetaket, men det er fradrag for 
investeringer og utgifter, sier Stegerød.

REGNSKAP VED AKSJESELSKAP ER 
NOE DYRERE
Ofte så vil de fleste spesialistleger med tid 
velge en annen selskapsform på grunn av 
både høy omsetning og høy lønn, og de 
fleste velger da å starte et aksjeselskap. Et 
aksjeselskap reguleres i aksjeloven, det kan 
stiftes med kun en aksjonær, det er et eget 
skatte- og rettssubjekt og per dags dato så er 
krav til minstekapital tretti tusen kroner.

- Det er en litt dyrere innordning når det 
kommer regnskap og eventuelt revisjon ved 
å drifte et aksjeselskap. Når man driver egen 
praksis så er man ansatt i eget selskap, og 
der med blir det lønn, i motsetning til det man 

VALG AV SELSKAPSFORM SOM 
AVTALESPESIALIST 
Grete L. Stegerød, daglig leder 
i Praktikertjenesten, forteller 
man bør vurdere de skatte-
mes sige konsekvensene ved 
valg av selskapsform. Slik som 
gjeldsforpliktelsene man får ved 
å eventuelt gå inn i et kontor-
land skap sammen med andre, 
drifts kostnader og økonomisk 
risiko.

har ved et enkeltpersonsforetak. I tillegg til 
skatte melding og ligningsoppgaver så har et 
aksje selskap også årsregnskapsplikt. Man er 
også pliktig til å sende inn en aksjonær oppgave, 
som er en oversikt over formuen på aksjene. En 
aksjonær oppgave skal også si om det har skjedd 
noen økonomiske hendelser på eiersiden i sel-
skapet, slik som utbytte eller salg, sier Stegerød. 

NÅR DET BLIR BEHOV FOR REVISOR
- For noen år siden ble det innført at man kunne 
frivillig ha revisjonsplikt for små sel skaper. Så 
har man under seks millioner i omsetning så 
behøver man ikke revisor. Når man passerer 
denne summen, eller når balanse summen blir 
høyere en tjue millioner eller har flere enn ti 
årsverk så er man revisjons pliktig, men man 
kan selvsagt velge å ha revisor fra første krones 
omsetning, sier Stegerød.

 - Aksjeselskapet betaler skatt av over-
skuddet, og selskapsskatten er i 2018 på 23 
pro sent. Man har fradrag fra egen lønn. Aksjo-
nærer som tar ut utbytte er skattepliktige, men 
man har et lite skjermingsfradrag som vil si 

en rente på investert kapital, og denne følger 
markedsrenten. Det man tar ut av utbytte som 
overstiger skjermingsfradraget skattlegges med 
30,59 prosent, og maks skatt på selskapsskatten 
og ut bytteskatten ligger på 46,6 prosent. Vi an-
be faler at lønnsuttak fra et aksjeselskap bør lig ge 
på et sted mellom 6G og 7,1G, avhengig av alder 
i forhold til pensjons opptjening, sier Stegerød.

Man behøver ikke, men man kan selvsagt velge å ha revisor fra første 
krones omsetning i et aksjeselskap, sier Grete L. Stegerød, daglig 
leder i Praktikertjenesten.

• Praktikertjenesten AS har siden 1992 
vært en aktør og medspiller innen 
økonomistyring for en rekke bransjer.

• De har vi lang og bred erfaring med 
spesialkunnskap innen en rekke 
områder.

• Man kan velge å kjøpe enkelte 
tjenester innen for eksempel skatt/
rådgivning eller å sette bort hele 
økonomi styringen.

• De tilbyr webbaserte løsninger og 
elek   tronisk bilagsbehandling, og skred-
der syr tjenester etter kundens behov.

Man behøver ikke, men man kan selv sagt 
velge å ha revisor fra første krones 
omsetning i et aksjeselskap, sier Grete L. 
Stegerød, daglig leder i Praktiker tjenesten.
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Overdiagnostisering og overmedisinering er 
en problemstilling som mange fastleger har 
adressert i flere tiår, blant annet i utredningen 
og behandlingen av blodtrykkspasienter, 
sier Steinar Westin, fastlege og professor i 
sosialmedisin ved NTNU.
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Legeforeningen ønsker med kampanjen «Gjør 
kloke valg» å redusere overdiagnostisering og 
overbehandling. Kvalitet og pasientsikkerhet 
er kampanjens fokus, og det oppfordres til 
dialog rundt tematikken mellom pasienten og 
legen.

 - Jeg er imponert over at Legeforeningen 
løfter dette temaet opp. Det er jo egentlig et 
selvkritisk utspill, siden det først og fremst er 
en oppfordring til oss selv om å rydde i eget 
hus. Kampanjen har også dratt vektleggingen 
litt bort fra at det ikke bare er pasienten som 
skal gjøre kloke valg, men at også vi som 
behandlere skal gjøre det samme, i samspill 
med pasienten, sier Westin.

EN ANNEN HELSETJENESTE
Amerikanerne har tidligere hatt en lignende 
kampanje som het Choosing Wisely. Den 
tok for seg samme problemstilling som den 
norske, men gjorde det på amerikansk vis 
i en privatisert helsetjeneste med et fokus 
på forbrukermakt, i stedet for å ta det på 
profesjonsnivå.

 - Da Legeforening tok i bruk samme 
slagord på sin kampanje, stilte jeg meg 
kritisk til den i en Aftenposten-kronikk i 
sommer. Vi har en offentlig helsetjeneste, 
og jeg var redd for at den amerikanske 
forbrukerretorikken «ikke stol på legen 
din» skulle tas i bruk her til lands. Vi har en 
annen mulighet til å tenke kritisk i vårt eget 
fagmiljø, og vi skal ikke overlate ansvaret til 
pasientene, sier Westin. 

TILLIT ER NØKKELORDET
Han forteller at det lenge har murret blant 
kritisk tenkende leger her til lands, og at 
flertallet av pådriverne har vært allmenn 
og samfunnsmedisinere. Kritikken av 
medisinen som fag og vitenskap går 
egentlig over et halvt århundre tilbake 

i tid, dette at man satte alt inn i en 
medisinsk sammenheng, og sykeliggjorde 
befolkningen ved å gi mange sosiale 
fenomener medisinske navn.

 - Det oppleves som et faglig ubehag 
når det foregår medisinsk behandling der 
man er usikker på om den har nytteeffekt. 
Dette har vokst seg til å bli en bred 
bevegelse, der Legeforeningen nå har løftet 
seg opp og tatt initiativ, sier Westin.

 - Bare det å få oppmerksomhet 
på denne tematikken tror jeg er lurt, 
og kanskje det gjør at samtalene på 
legekontorene blir lettere. Mere er ikke 
alltid bedre, og tillit er et nøkkelord i denne 
sammenhengen. Hadde vi ikke hatt tillit 
hos pasientene, ville helsevesenet vårt 
vært hinsides mere kostbart og verre å 
håndtere enn det vi har i dag. Jeg var redd 
for at kampanjen skulle gamble med denne 
tilliten ved å lansere forbrukerstrategier, og 
at den ville oppfordre pasienten til å se seg 
selv som en kritisk forbruker. Det er helt 
essensielt at pasientene kan føle seg trygge 
på de rådene som legen gir, sier Westin.

OVERDIAGNOSTISERING 
OG OVERBEHANDLING PÅ 

DAGSORDENEN
Problemstillingen har eksistert i flere tiår, blant annet innen behandlingen av 
blodtrykkspasienter forteller Steinar Westin, mangeårig fastlege og professor 
i sosialmedisin ved NTNU. Han var kritisk til Legeforeningens nye kampanje 

«Gjør kloke valg» i startfasen, men stiller seg nå helhjertet bak tiltaket.

Jeg var redd for at den 
amerikanske forbruker-
retorikken, ikke stol på 
legen din, skulle tas i 
bruk her til lands
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OVERDIAGNOSTISERING OG 
OVERMEDISINERING I FLERE TIÅR
På slutten av 90-tallet var det mange fastleger 
som mente det tok litt av med hva som ble 
betegnet som sykdom. Han nevner som 
eksempel grensene for hva man anså som 
normalt blodtrykk eller normalt kolesterol, 
og at grensene for det normale ble satt så 
lavt at veldig mange friske ble sett på som 
blodtrykkspasienter.

 - Skulle den norske legestanden fulgt de 
europeiske retningslinjene for blodtrykk, så 
ville dette ha berørt en stor del av befolk-
ningen. En undersøkelse utført av professor 
Linn Getz ved NTNU, avdekket at nitti pro-
sent av befolkningen over femti år ville bli 
opp fattet som blodtrykkspasienter i forhold 
til retnings  linjene. Hos de over tjuefem år 
gjaldt det femti prosent av befolkningen, sier 
Westin.

- HUNT undersøkelsene har gitt oss 
muligheten til å se på hele befolkningens 
helse i forhold til risikofaktorer. De mest 
entusia stiske blodtrykksfolkene mener jo 
at hvis man har litt forhøyet risiko for å få 
hjerneslag eller hjertesykdom, så må både 
blodtrykk og kole sterol senkes. Da må man 
begynne å stille spør s mål ved hvor stor del 
av befolkningen de vil vi skal medisinere, 
eller ha under over våkning som potensielt 
syke, i et land med en av verdens friskeste 
befolkninger, sier Westin.

UENIGHET I KRITERIENE FOR HVA 
SOM ER SYKDOM
  Legestanden fikk beskjed fra Helse direkto
ratet om å forholde seg til de europeiske 
retningslinjene, men det var ennå ikke 
klarlagt hvor stor andel av befolkningen som 
ville bli definert som pasienter hvis landets 
leger hadde gjort dette til punkt og prikke. 

Westin forteller mange, særlig 
allmennleger, stilte spørsmål ved om de 
kunne komme til å gjøre større skade 
enn nytte ved å medisinere så mange 
som i utgangspunktet var friske

Man må begynne å stille spørsmål ved hvor stor 
del av befolk ningen de vil vi skal medisinere, eller 
ha under overvåkning som potensielt syke
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Mange, særlig allmennleger, stilte spørsmål 
ved om vi kunne komme til å gjøre større 
skade enn nytte ved å medisinere så mange 
som i utgangspunktet var friske. Hvor mye 
forhøyet risiko var det snakk om, og ville 
medisinering gi ønsket helsegevinst. De 
fleste allmennlegene la inn et individuelt 
skjønn, og det var få fastleger som fulgte 
retningslinjene fullt ut, sier Westin.

pasienter vi skal overvåke, og etter hvert til 
blodtrykkspasienter, sier Westin.

Han forteller at konflikten mellom 
de ulike fagmiljøer i behandling av 
blodtrykkspasienter har avtatt i løpet av 
de siste årene, og at end ringene har ført til 
en mer felles forståelse. Det har vært en 
samkjøringsgruppe mellom allmennleger og 
hjertespesialister, og gruppen har utarbeidet 
en omforent retningslinje, som er noe mindre 
sykeliggjørende enn den europeiske.

ROSER LEGEFORENINGENS 
SAM ARBEID MED 
PASIENTFORENINGENE
 - Ser man litt nøkternt på helsetjenestene, 
er det grunn til å anta at de største utgiftene 
ikke skyldes de dyreste medikamentene 
eller de mest spektakulære behandlingene, 
som hittil gjelder nokså få. Mange av oss 
tror at det brukes mer av unødvendige 
ressurser i hverdagsmedisinens omfattende 
småbeslutninger. «Det sløses på midten», 
som en kollega av meg uttrykte det, 
med tanke på alle «for sikkerhets skyld-
undersøkelsene», med lab-prøver og 
ureflekterte undersøkelser og overdreven 
medisinering, sier Westin.

Spesialistene ser kun 
top pen av isfjellet, de 
pasientene som er 
blitt syke

Det er pengene som 
rår, men enda mer 
regulering og lovgivning 
er ikke veien å gå

• Legeforeningen lanserte sin 
nye kampanje Gjør kloke 
valg den 13. september 
på Lovisenberg diakonale 
sykehus i Oslo.

• Kampanjen oppfordrer leger 
og pasienter til en samt ale 
om problemene knyttet til 
over diagnostikk og over-
behandling. For mange under-
søkelser og behandlinger er 
ikke bare unødvendig. Det kan 
i verste fall være skadelig. Mer 
er ikke alltid bedre. 

• Leger fra ulike spesialiteter har 
laget anbefalinger om noen 
tilstander og plager som ikke 
alltid trenger undersøkelse 
eller behandling. 

• Pasienter inviteres til å stille 
leger spørsmål om under-
søkelser og behandling. Sam-
men kan pasienter og leger 
gjøre kloke valg.

Kilde: www.legeforeningen.no 

Han påpeker at det er strammere lov givning 
på markedsføring av legemidler nå enn 
tidligere, og at legestanden ikke len gere 
går til sengs med industrien. Dette har ført 
til at legemiddelindustrien benytter andre 
kanaler for å nå ut til forbrukerne med sine 
produkter. Blant annet ved å gå både via 
pasientforeningene, via sponsing av faglige 
kongresser, og at de internasjonale organi-
sa sjonene som setter grensene for hva som 
anses normalt er tett besatt med folk som 
har jobbet for legemiddelindustrien. Det er 
pengene som rår, sier Westin, men han tror 

ikke enda mer regulering og lovgivning er 
veien å gå.

- Bunnlinjen er at vi har en helse tjeneste 
som drives mot mer av alt. Og lege middel-
industrien er en åpenbar pådriver. Men vi 
leger er også pådrivere, for vi vil gjerne 
både frelse verden og forske mer på det vi 
synes er spennende. Pasientforeningene 
gjør en viktig jobb, men de er også 
sterke pådrivere for overdiagnostikk og 
overbehandling. Derfor er det viktig at 
Legeforeningen har gjort dem til medspillere 
i denne kampanjen, sier Westin.

Dette medførte at sykehuslegene ofte 
mente allmennlegene ikke var «flinke nok» 
til å behandle blodtrykkspasienter. Han 
forteller kritikken ikke kom av vond vilje, 
men av faglig entusiasme, og at fastlegene 
i sin arbeids hverdag så en annen del av 
befolkningen enn det sykehusspesialistene 
gjorde.

 - Spesialistene ser kun toppen av 
isfjellet, de pasientene som er blitt syke. Vi 
allmennleger skulle medisiner den delen 
av befolkningen som i utgangspunktet var 
friske, og som kanskje aldri ville bli syke. 
Det er nok derfor vi har blitt førende for 
den bevegelsen som stiller seg kritisk til 
den medisineringen man ser i dag, sier 
Westin.

FOR STOR GRAD AV 
SYKELIG   GJØRING
 - De norske retningslinjene for hjerte- og 
kar-forebygging er senere blitt justert, 
mens de europeiske har stått omtrent 
uforandret siden 90-tallet. HUNT-studiene 
blir iblant kritisert for at de avdekker flere 
såkalte risikofaktorer, som deretter får 
sette sitt preg på helse tjenesten. Men det 
er de samme HUNT-dataene som gjør at 
vi nå kan analysere risiko faktorene til hele 
befolkningen, både i forhold til alder og 
kjønn. Da ser vi klarere at vi ikke kan gjøre 
halvparten av landets tjuefemåringer til 

GJØR KLOKE VALG
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SOPPTOAST (4 PORSJONER)  
 
4 store skiver surdeigsbrød (toastet) 
400 g renset sopp 
2 sjalottløk (finkuttet) 
1,5 dl fløte (lettpiskes) 
Smør og olje til steking 
Salt og pepper
Sitrontimian eller andre krydderurter 

Løk steker i olje til den blir lett gyllen. Tilsett 
soppen, deretter smøret. Stek i 2-3 minutter 
på medium varme. Tilsett lettpisket krem 
rett før servering og smak til med salt og 
pepper. 

Tips: Kan også serveres med speilegg eller 
konfitert eggeplomme som vist på bilde.

EN LITEN OG EN STOR

MAT SOM HØRER 
HØSTEN TIL

HEIDI BJERKAN er fast 
matspaltist i Legekunsten. Til 
daglig driver hun restaurant 
Credo og Jossa Mat og Drikke i 
Trondheim, og er også medeier 
og pådriver av Vippa i Oslo. 
Bjerkans kokkekunst vektlegger 
kvalitet, økologi og fremtidige 
løsninger på bærekraftig 
matproduksjon.

Vinforslag til sopptoast:  
Ganevat La Péro.  

Smak av sitrus, fersken 
og epler.
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HELSTEKT AND MED TERTE FYLT MED 
ANDELEVERPARFE OG PLOMME (46 PERSONER) 
 
1 stk and 
Salt 
En god neve høy til røyking
Honning 
Sitrontimian 

Vi modner anden i ca. en måned i 
kjøleskapstemperatur (mellom 2-4 
grader). Dette er ikke nødvendig, men 
gir en god smak. Deretter røykes den 
i en god neve høy. Så stekes den i 
vannbad i 18 minutt på 150 grader, og 
etter det skal den stekes i 10 minutter 
på 220 grader. Dette kan gjøres 
noen timer før servering. Skjær ut 
brystene og glaser de med honning og 
sitrontimian før de varmes på i 2 min på 
220 grader, rett før servering. Lårene 
skjæres av og stekes videre i cirka 20 
minutt på 160 grader til de er møre. 

Lag en saus på skroget og stekesjyen.

TERTE FYLT MED ANDELEVERPARFE  
OG PLOMME 
 
Tertedeig
63 gram smør 
250 gram mel
5 gram salt
6 gram sukker
0,6 dl vann 
1 eggeplomme 

Bland alt sammen. Legges på kjøl i en time før den kjevles ut tynt 
(ca. 2 mm). Fylles i terteform og stekes på 160 grader i 20 min. 

Andreleverparfe 
125 gram andelever 
100 gram smør 
2 stk finkuttet sjalottløk 
7 gram salt 
1 klype pepper 
Litt sitrontimian 

Først stekes sjalottløk i smør til den blir myk. Deretter tilsettes 
leveren og de andre ingrediensene. Stekes lett i ca. 1 minutt før 
at man har den i en foodprosessor og kjøres til en glatt masse 
(kan eventuelt passeres). Fylles i ferdige terteformer. 

2 store eller 4 små plommer
1 ss honning
4 store blader med mangold (kuttes i tynne strimler)
1 ts eplebalsamico
1 ss honning
Salt (smake til) 

2 store eller 4 små plommer (deles i to og steinen fjernes, kuttes 
så i tynne skiver, slik at det blir enkelt å lage en rose)
1 ss honning til glasering av plommene.
Anrett som på bildet. 

Vinforslag til helstekt and med terte 
fylt med andeleverparfe og plomme: 
Suertes del Marqués 7 Fuentes 2015.
Ung, saftig og fint nyansert. Preg av 
røde og mørke bær, urter og krydder, 
god lengde.

Vel bekomme!  

Med vennlig hilsen 
Heidi Bjerkan 
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JOSTEIN GAARDER: 
AKKURAT PASSE 

Aschehoug Forlag

DANIEL DEFOE:
ROBINSON CRUSOE 

Bokvennen

Jostein Gaarder er ikke en mann som viker 
unna brennbare spørsmål, og i årets bok går 
han løs på nok et like uløselig som aktuelt 
strids tema: retten til å avslutte livet når det går 
inn i en fase der fremtidig smerte blir alt over-
skyggende. «Akkurat passe» er på alle måter 
en vakker liten bok. Du leser den på en etter-
middag, men problemet den reiser og valget 
bokas hovedperson tar, vil du tumle med lenge 
etterpå. Albert møtte Eirin i studietida, og de 
har vært kjærester og ekte folk siden. De har 
karrierer, og Eirins har tatt henne til kongress 
i Australia. Albert er altså alene når hans 

fastlege (som han har en, skal vi si, mørk fortid med) gir ham den ut-
vetydige beskjeden: For enden av et smertefullt sykeleie venter døden. 
Albert drar på hytta. Denne hytta er en mytolo gisk størrelse i ekte parets 
kjærlighetsliv, og her planlegger han det fatale. Men Gaarder var ikke 
Gaarder om ikke ting tok uventede, ofte ufor klarlige, ven dinger. Det 
fine i dette romanuniverset er hvordan for fatteren på en så tilforlatelig 
måte makter å la det underlige – hadde nær sagt: det underaktige ¬– gå 
i hop med det helt nøkternt, lett forklarlige. Anbefales.

I Peter Fjågesunds oversettelse og med 
100 originalillustrasjoner, utgir Bokvennen 
Forlag – for første gang på norsk – en 
komplett versjon av boka som går for 
å være verdens første moderne roman, 
Robinson Crusoe, først utgitt i 1719. 
Norske lesere flest kjenner historien om 
verdens mest berømte havarist best fra 
Illustrerte klassikere, og husker ham nok 
som en hedersmann. Nå får vi omsider 
den hele historien om plantasjeeieren i 
Brasil, som havner på en øde øy og lever 
der i årevis, innen han får selskap av 

Fredag. Robinsons fortid som planter og slaveeier sitter fremdeles i 
ryggmargen, og selv om det er et vennlig forhold mellom de to, er 
det aldri tvil om hvem som er herre og hvem som er tjener. Boka er et 
enestående tidsbilde. Det er i det hele tatt interessant å se at rasismen 
satt i ryggmargen på forfatteren, også, for gjennom romanens nesten 
400 sider er det aldri tvil om at Daniel Defoe og hans romanfigur 
deler synet på rase.

Fartein Horgar anmelder i dette nummeret av 
Legekunsten et spennende knippe med bøker 
fra en rekke prisbelønnede forfatter. Horgar er 
selv forfatter, og er i år aktuell med «Frihetens 
kjøtere», tredje bind i en fembinds romanserie 
om norsk kolonihistorie i Dansk Vestindia, 
årene 1672-1917.

ANBEFALT HØSTLESNING 



      31

NYHETER/AKTUELT

MICH VRAA: 
FAITH 

Lindhart og Ringhof

GEIR UTHAUG: 
ROMANTIKKENS UNIVERS 

Dreyer

SUMAYA JIRDE ALI: 
MELANIN HVITERE ENN BLEKEMIDDEL 

Aschehoug Forlag

I fjor var det 100 år siden Danmark 
solgte sine vestindiske kolonier til USA, 
og Mich Vraa var allerede halvveis i sin 
romantrilogi om kolonitiden. «Haabet» 
(også utgitt på norsk på Bazar Forlag) 
med navn etter et slaveskip, kom ut i 
2016. «Peters kærlighet» kom i fjor og 
omhandler den siste turbulente tid, innen 
Danmark gir opp slaveriet. Hovedpersonen 
er Danmarks siste guvernør, og romanen 
går tett på hans omdiskuterte person og 
dramaet som førte til hans fall, og slavenes 
frigivelse. Med «Faith» er vi fremme ved 

skjebneåret 1917. Faith er fotograf med base i Charlotte Amalie på 
St. Thomas. Gjennom hennes kameralinse fanger forfatteren de siste 
femti års drama, (med arbeideropprøret i 1878 som et høydepunkt). 
Særlig i dette avsluttende bindet i trilogien viser forfatteren seg 
som en mesterlig forteller. Det er så vi kan spekulere i om hans 
hovedpersons kamera også har gitt forfatteren et dypere innblikk i 
vår felles kolonihistorie. Ved bokas start, på den dag Jomfruøyene ble 
amerikanske, betror hun sin dagbok: «Jeg har aldrig været dansker, 
og jeg vil aldrig blive amerikaner». Denne setning sier bedre enn 
noen avhandling den mangel på nasjonal tilhørighet som slavenes 
etterkommere levde – og stadig lever – med.

«Et spontant uttrykk for overstrømmende 
følelser». Det er William Wordsworths ord. 
De gjelder hans egne dikt, og han føyde 
til: «Erindret i ro». Ettertiden kaller ham 
grunnleggeren av den engelske roman-
tikken. I sin bredt anlagte og ene stående 
i sin språkkrets, bok om emnet, redegjør 
Geir Uthaug for dette begrepet som sta dig 
sår splid blant littera tur forskere og histori-
kere, og lander på at det ofte har elementer 
av «helteepos som om handler over naturlige 
eller eventyrlige hen delser fra fjerne tider, 
høvisk kjærlighet eller ridder lige bedrifter», 

ikke minst, en «søken etter åndelige verdier …» og han sier: «Kanskje 
kan man løselig oversette begrepet med «over skridende» eller (mer 
romantisk) grensesprengende». Nettopp det grense sprengende bringer oss 
til et av de romantiske verkene som, takk være en rekke filmatiseringer, er 
blant sjangerens mest kjente, Mary Shellys «Frankenstein». Geir Uthaug 
leser verket i lys av John Miltons «Det tapte paradis», og det er en ganske 
effen måte å lese denne skrekk fabelen på. Som han sier: «Fører vi Milton-
allegorien videre, vil Victor Frankenstein bli en Satan som kommer til å 
utfordre Vårherre ved sin perverterte skapergjerning, og han ender med 
å forårsake et nytt syndefall». Med sin bok gir forfatteren et enestående 
innsyn i en til nærming til natur, erotisk og religiøs ekstase, rus, samt det 
veldige spen net mellom askese og hedonisme, som akademia mener å ha 
parkert, men som omgir oss på alle kanter.

Du kan snakke så norsk du bare vil og 
ha bodd i Norge hele livet, men er du 
svart er det alltid den svarte historien 
din folk venter å få høre. Sumaya 
Jirde Ali, med bare to bøker bak seg 
og allerede mottaker av to litterære 
priser, har bakgrunn i Somalia. I 
hennes nyeste bok er der en gjennom-
gangsfigur. Burkakjerringa. Forfatteren 
er spaltist i Klassekampen, allerede en 
markant samfunnsdebattant, og som 
Burkakjerringa har hun verken tid eller 
«råd til å være nøytral». Hun kaller seg 

et «vandrende sosialt eksperiment», for «økonomiske flyktninger 
/ innvandrerregnskap / fremmedord, ukultur / getto, svenske 
tilstander / andregenerasjonsinnvandrere / glasshus, klassereise / 
innvandrerroman // er alt som har gått galt først, men bra til slutt». I 
disse diktene merker du et beherska sinne, og dette har gitt seg utslag 
i akkurat sånne dikt som Norge behøver nå.

Engelskspråklig, men her er det bildene 
som gjelder. «Images of Egypt» er en 
kaval kade av håndkolorerte postkort, 
viten skape lige skisser, plantegninger over 
pyra mider og utgravinger, kart, kunst 
(særlig fra den romantiske epoken, men 
óg moderne verk, f. eks av David Hock-
ney, samt Iron Maidens platecover til 
«Power slave»), og usedvanlig mye mer. 
Helt siden Napoleons felttog mot slutten 
av 1700-tallet har vesten vært be satt av 
Orienten, og ikke lenge etter at erobreren 
fra Korsikas første møte med en kultur så 

eksotisk at det kunne sette fanta sien i sving hos den mest fantasiløse, 
flokket turister, kunstnere, grav røvere, eventyrere og vitenskapsmenn 
til Egypt. Snart vendte de tilbake med hele vognlass av tyvegods, og 
museenes Egypt-samlinger ble fort blant de mest besøkte. Resultatet: 
Enda flere vitenskapsfolk, kunst nere og gravrøvere. Coffee tableboka 
er en tidsreise med holde plasser i oldtidens landskaper, kunstneriske 
panoramaer, porselen, møble menter, faksimiler av gamle dokumenter, 
og ikke minst, film scener med Sphinxen i sentrum. I både tekst og bilder 
viser den hvordan den vestlige verden har forholdt seg til Midtøstens 
høykulturer. For å si det rett ut: Lider du av egyptomani, blir du ikke 
kurert av denne boka, men den gjør lidelsen langt lettere å leve med.

MARI LENDING/EIRIK BØHN/TIM ANSTEY: 
IMAGES OF EGYPT 

Pax

KROPP & SJEL
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Problemet var at det fantes så uendelig mange 
typer av dem. Virusteorien virket imidlertid 
både besnærende og plausibel, skjønt jakten 
på kreftfremkallende vira, i genitale sfærer, 
fikk en litt famlende start. Valget falt initialt på 
en mer dramatisk variant, herpesvirus. Dette 
kunne forårsake smertende sår i hele nedre 
genitaltraktus, og med slike, ofte dramatiske, 
manifestasjoner, var det ikke urimelig å anse 
herpesvirus for å være en kausal faktor i 
utviklingen av livmorhalskreft.  

GLANS, GLORIA OG GRAD!
En solfylt vårdag kunne Tidsskriftet for 
Den norske Legeforening varte opp med en 
annonse fra et laboratorium, med tilbud om 
et forskningsopplegg av spesiell karakter. 
Med en eim av beskjedenhet antydet stillings-
annonsen at den til prosjektet utkårede, 
muligens kunne bidra til løsningen av liv-
mor halskreftens gåte. Laboratoriet hadde 
øyensynlig hoppet på viruskarusellen og 
anså herpesvirus for å være en sannsynlig 
etiologisk faktor. For en nyutdannet spesialist 
i gyne kologi, på jakt efter ny jobb, var 
dette gefundenes Fressen. Du verden! Løse 
kreft gåten? 

kurrerende, potensielt kreftfremkallende, 
virus gruppe, HPV (Human Papilloma Virus). 
Herpes ble forkastet, mens HPVene svingte 
seg vortelig i kreftgåteløsningens virale 
rampelys. 

Ingen herpesløsning på livmorhalsens 
kreftgåte, altså. Det, i startfasen så lovende 
prosjekt, måtte derfor skrotes. Det var en 
blindvei. Jeg bestemte meg for å slutte.  

Sjefen var på sitt kontor. Jeg gikk for 
å si opp min stipendiatstilling: «Det er 
ikke herpes, men HPV !» Ingen vits å 
satse på fremtidsløst prosjekt. Jeg slutter. 
Dette var imidlertid ikke et hvilket som 
helst laboratorium; det var en gryende 
doktorgradsfabrikk. Man sluttet ikke sånn 
uten videre på dette forskingens Parnass. 

”VIRAL RENESSANSE” 
Det måtte være et infeksiøst agens! Kvinner som aldri hadde hatt noe som helst inn sine 
vaginaer, fikk så godt som aldri livmorhalskreft. Bakterie- og smegmateorier var for lengst 
forlatt; man lette nu efter alternative, kreftfremkallende agens som utløsende faktorer for 
cervix cancer. Virus kanskje?  

Tiltredelsesintervjuet var tilnærmet ekstatisk. 
Fremtiden og løsningen på livmorhalskreftens 
gåte, lå muligens på det herpetiske plan. 
Om jeg ville begynne i morgen den dag? 
Lønnen var elendig, men eftersom det hele 
var forventet avsluttet med bravorop, og 
attråverdige tre G-er: Glans, Gloria og Grad, 
var dette et tilbud man ikke kunne takke 
nei til. Forskningsprosjektet var imidlertid 
knapt kommet i gang, da det ble såre klart 
at laboratoriet og dermed også stipendiaten, 
hadde satt feil virus på tiltalebenken. 
Herpes viruset var uskyldig. På det genitale 
plan kunne det ikke gjøre stort annet enn å 
forårsake smertefulle sår, og herpesvirus ble 
raskt fratatt rollen som etiologisk faktor i 
utviklingen av underlivskreft. Det ble feid av 
banen, sparket vekk, til fordel for en kon-

DR. MED. EINAR BERLE: 
SpesiaList i gynekologi og utdannet innen 
arkeologi og kunsthistorie. Han behersker 
5 språk og har jobbet innen både psykiatri, 
patologi, le-gevakt og maritim medisin.

Jakten på kreftfremkallende vira, i genitale sfærer, fikk en litt 
fam lende start, men laboratoriet som utlyste stillingen hadde 
øyensynlig hoppet på viruskarusellen og anså herpesvirus for å være 
en sannsynlig etiologisk faktor.

”Høstkurset” var et fordypningsdykk i romersk arkeologi og 
kunsthistorie, i regi av noe min gamle skolekamerat kalte « Det 
norske Institutt i Roma».
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Dessuten kunne man finne på noe annet med 
herpesviruset? T celle respons for eksempel? 
Husk: «Veien ut av dette laboratoriet går 
gjennom Gamle Festsal. Adjø!» Målløs og 
overrumplet; en uønsket respons.  Sjefen 
hadde raskt antydet et alternativt prosjekt; 
også dette med herpesvirus i hovedrollen, og 
noe han kalte T - celler, i forskningsdramaets 
biroller. Jeg kunne en god del om 
livmorhalskreft, litt om herpesvirus, men 
ingenting om T - celler. Var dette virkelig 
noe for nybakt gynekolog? Frem med 
tenkeboksen. Her behøvdes adspredelse:  
En selvtrøstende, selvransakende og små-
filosoferende tur på Karl Johan var tingen.  

DET FORLOKKENDE ”HØSTKURSET” 
Vi hadde møtt hverandre i gymnasietiden, 
eller rettere sagt, på en tur til Danmark i regi 
av en, den gang, meget aktiv « Foreningen 
Norden”. Til et arrangement på Hindskavl 
slott i kongeriket, hadde man plukket ut 
elever fra ulike Oslo Gymnas og sendt 
dem på slottsfestelig forbrødring, i regi av 
Norges tidligere koloniherre. Slottsmøtet 
lå decennier bak i tid, men jeg kjente ham 
straks igjen, der han kom meg i møte 

burde være noe for meg. Før jeg hadde 
rukket å forhøre meg nærmere om dette 
grensesprengende «Høstkurset», hadde min 
informasjonskilde hastet avsted, med opp-
fordringen: «Oppsøk sekretæren ved Institutt 
for Kunsthistorie og Klassisk Arkeologi, på 
Blindern».   

Kriserammet, nylig nedhoppet fra virus-
forskningens pidestall, var jeg nu overbevist 
om at jeg ville finne trøst og nytt alter 
ego i humanistiske sfærer. Om det ikke 
ble kreftens gåteløsning, kunne kreftene 
anvendes på humaniora. Så, avsted til 
Institutt sekretæren.  

Til avtalt tid oppmøte på kontoret. Jeg ble tatt 

på byens hovedgate. Efter høflighets og 
gjensyns fraser, kom det frem at han var 
blitt kunsthistoriker, jobbet som arkivar 
og var svært tilfreds med sitt arbeide og 
med tilværelsen. Denne hadde han forøvrig 
delt inn i ulike perioder, spesielt ville han 
frem heve betydningen av noe han betegnet 
som «Høstkurset», et forehavende av 
skjellsettende betydning. Det var nesten 
som om han ville dele tilværelsen inn i tiden 
før og efter dette ”Høstkurset”, som, kort 
resymert, var et fordypningsdykk i romersk 
arkeologi og kunsthistorie, i regi av noe han 
kalte « Det norske Institutt i Roma». Efter 
å ha lyttet til min tirade over et mislykket 
forskningsprosjekt, slo han fast at et slikt 
høstlig kurs med påfølgende livs fase inndeling, 

Øyet ble grundig trent, blikket skjerpet og steg for steg kunne 
man med den største selvfølgelighet slå om seg med begreper 
som: Kompositt søyleavslutning , augusteisk hummerklofrisyre  og 
pompeianske malerstiler. 
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vel imot og gikk rett på sak: «Jeg skulle gjerne 
melde meg på ”Høstkurset”. Hun stusset. For 
sekretæren var jeg et ukjent fjes og dessuten: 
Om jeg hadde noen relevante fag, noe innen 
humaniora, noe som kunne kvalifisere for 
plass på «Høstkurset»? Relevante fag? Jo, 
jeg var lege, spesialist sågar, men uten mye 
humaniora i den faglige bagasje; bare litt 
medisinerlatin. «Så, medisin!» Lett over-
bærende kunne institutts sekretæren fastslå 
at min faglige kompetanse sikkert var av 
allmennyttig interesse, men den hadde 
dessverre liten relevans som opptakskriterium 
for «Høstkurset». Livsmilepælsdrømmen gikk 
i grus; ingen umiddelbar flukt fra mislykket 
kreft forskning. Skuffet over avslaget, snudde 
jeg meg mot døren for å gå, da sekretæren 
av brøt min sorti: «De kunne jo kvalifisere 
Dem. Hvorfor ikke begynne med klassisk 
arkeologi?» 

TILBAKE TIL SKOLEBENKEN
Klassisk arkeologi? Ikke fullt så ullent 
begrep som T celler og definert som:  «...
den delen av arkeologien som beskjeftiger 

seg med den klassiske perioden innenfor 
middel havs arkeologien. Med klassisk regnes 
hovedsakelig gresk og romersk historie 
mellom ca. 700 f.Kr. til ca. 700 e.Kr., eller 
til slutten på det vestromerske imperiet 
i 476 e.Kr.» Interessant! Unektelig mer 
fristende enn herpesvirus og T celler. Full av 
entusiasme bar det avsted til fagpåmelding og 
betaling av semesteravgift. Laboratoriepreget 
forskningsprosjekt, skulle bli lettere 
overskygget av Middelhavets arkeologi.  

Efter sterkt press fra overordnet hold, ble 
jeg oppfordret til å trekke oppsigelsen 
tilbake. Resultatet ble en ny vei mot de tre 
G-er; en balanserende manøvrering mellom 
herpesvirus, T celler og humaniora – med 
forbigående livsfaseinndeling fordelt på  
laboratorietid og Blinderntid.   

Studiet på HF, med klassisk arkeologis 
mestervekt paradert for en kunsthistorisk 
novise, ble en åpenbaringens tid. En rekke av 
gjestandende, som ble omtalt og avbildet i sort 
hvit, hadde jeg sett tidligere. Eller rettere sagt 

sett, men på samme tid ikke sett. Det uskolerte 
realistøyet, med bakgrunn i natur faglinjens 
spinkle kulturpensum, registrerte linjer og 
form, men observerte ikke stil, epoke eller 
ikonografi (billedspråk). Øyet ble grundig 
trent, blikket skjerpet og steg for steg kunne 
det med største selvfølgelighet slå om seg 
med begreper som: Kompositt søyleavslutning 
augusteisk hummerklo frisyre og pompeianske 
malerstiler. 

Efter tre semester og eksamen i klassisk 
arkeologi (grunnfag samt mellomfags tillegg) 
var det tid for ny søknad til «Høstkurset». 
Nytt besøk hos Instituttsekretæren. Om jeg nu 
kunne melde meg på? Årets kurs var dessverre 
fullt. I påvente av plass ved neste års kurs 
foreslo Instituttsekretæren kunst historie.  

Kunst historie grunnfag bød på et over-
veldende, nesten uoverstigelig og pust fra-
røvende pensum. Her skulle man kunne 
litt om svært mye, og svært mye om visse 
utvalgte, avgrenset områder. Kunstens 
verdens historie. Til en omfattende skriftlig 
eksamen ble det spurt om alt fra gotikk 
til fauvisme . Muntlig vanket utdypning 
av forskjellene mellom renessanse og 
barokk. Med laud i karakterboken, ny tur 
til Instituttsekretæren. Denne gang endelig 
klaff: «Hvis De nu lover meg å ta kunst-
historie mellomfag, kan De bli med på årets 
Høstkurs».  

LIVET BLE ALDRI HELT DET SAMME 
Kurset ble en milepel. En berusende kunst 
og kulturpreget presentasjon av vestens 
arkeologiske og kunsthistoriske kulturarv, 
under ledelse av Universitetslærere og 
professorer i Klassisk arkeologi og Kunst-
historie. Resultatet var en kultur historisk 

Kunsthistorie grunnfag bød på et overveldende, 
nesten uoverstigelig og pustfrarøvende pensum. 
Her skulle man kunne litt om svært mye, og 
svært mye om visse utvalgte, avgrensede 
områder. Kunstens verdenshistorie. Til en 
omfattende skriftlig eksamen ble det spurt 
om alt fra gotikk til fauvisme (en malerstil 
der fargen ble ansett å være den viktigste 
bestanddelen i kunstverket). 
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horisontutvidelse, med detaljkunnskaper 
om den klassiske arkeologis mesterverker 
og kunsthistoriens stilistiske mangfold . 
Endelig kunne man fremstå som «dannet» 
menneske, lutret i antikkens sfærer. Livet ble 
virkelig ikke det samme efter dette møtet med 
antikken og kunstens verdenshistorie. Jeg fikk 
full forståelse for tanken på at kulturmenyen 
vitterlig representerte et skille, med før og 
efter epoker – før og efter «Høstkurset». 

Herpesvirus og T celler hadde, efter at jeg 

var rammet av kulturlynet, forbigående 
måttet spille annenfiolin. Virakuløst og 
mirakuløst ble det imidlertid en ny dans i 
inkubasjonskamrene. Resultatet ble T - celle 
respons på Herpesvirus, funnet forsvarbart 
for Den medisinske Doktorgrad. Godkjent, 
men tørt. Litt mer futt og Schwung over 
selvvalgt emne titulert: «Antikke legender 
i moderne immunologi», en kunsthistorisk 
vri på transplantasjonsimmunologiske 

begreper. Komitéen, som definitivt ikke 
hadde vært på «Høstkurs», måtte medgi at de 
ikke hadde noen som helst forutsetning for 
å bedømme denne første prøveforelesning. 
Selv kjempet jeg meg gjennom forsvaret av 
doktorgradstesene og kunne smokingkledd 
og svett omsider forlate Gamle Festsal. Troll 
i ord!  

Cand mag før og doktorgrad i tiden efter 
«Høstkurset»

Kurset ble en milepel. En berusende kunst og kulturpreget presentasjon 
av vestens arkeologiske og kunsthistoriske kulturarv, under ledelse av 
Universitetslærere og professorer i Klassisk arkeologi og Kunsthistorie.
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