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Jeg er velsignet med en stor familie, og mange av de som har gått framfor meg har levd lange 
og innholdsrike liv. For å holde seg frisk lengst mulig gjelder det å velge sine foreldre med 
omhu samt å inneha en god porsjon flaks! Livet leveres som kjent ikke med noen garanti.

På Legeforeningens landsstyremøte i mai 2012 var krisa i helsevesenet oppe til debatt i 
forskjellige varianter, og noen ganger kan klagesangen bli litt mye sjøl for en evig opti-
mist. Det er sjølsagt kolleger som har svært uoversiktlige arbeidsvilkår i forbindelse med 
omstillinger og innsparinger, og ja; det er en del pasienter som ikke får oppfylt sine ret-
tigheter. Det betyr likevel ikke at vi skal slippe tak i det faktum at vi har et av verdens mest 
demokratisk fordelte helsevesen å gi til ei av verdens friskeste befolkning.

I min store familie fins det også mange onkler, og siden jeg sjøl er ei godt voksen kjerring, 
ble alle disse mannfolka født i første halvdel av forrige århundre. To døde imidlertid lenge 
før de fylte 30 år. Et av mine søskenbarn ble farlaus før han ble født.
Begge onklene mine døde av sjukdommer som bare noen år seinere kunne vært behandlet 
eller forebygd med vaksine. Bildene av disse flotte unge mennene med mørke øyne og tett 
hår var en del av den uutalte sorgen som preget mødrene og enkene, og som liten forsto jeg 
raskt at man ikke skulle stille for mange spørsmål. Da ble de voksne blanke og flakkende 
i blikket, og svarene kom svevende og diffuse.

Nå - over 50 år seinere - har to av mine andre onkler gjennomgått en rekke dristige og 
livreddende inngrep og behandlinger. Dette har gitt dem begge økt livskvalitet og mange 
ekstra leveår, og sjøl om den eldste er midt i åttiåra, er det få eller ingen som spør seg om 
dette er riktig ressursbruk. Samfunnet har råd, helsevesenet har ressurser både når det 
gjelder personell og utstyr, og pasienten har rettigheter som skal oppfylles

For de fleste mennesker i verden er helserettigheter ennå totalt ukjent, og som for onklene 
mine som døde altfor unge, tar infeksjonssjukdommer og ”vanlige” tilstander livet av 
pasientene fordi behandling ikke er tilgjengelig. Vi må ikke miste det av synet når vi 
diskuterer helsestellet her til lands. Hvis vi blir historieløse, blir vi også utålelig sjølgode. 
Det er ikke kledelig!

God sommer!

Bergen AS

Margit Steinholt, leder Nordland Legeforening
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Kommunehelsetjenesten i Nord-Norge er sårbar. 38 av regionens 88 
kommuner har mindre enn 2000 innbyggere. Geografi setter mange steder 
stopp for interkommunale løsninger og akuttsenger er dyre i drift. 
Lokalsykehusene rundt om i landsdelen driver marginalt. Tåler de aller 
minste sykehusene å miste funksjoner til kommunehelsetjenesten? Hvordan vil 
samhandlingsreformen som trådte i kraft 1.1.12 virke inn på alt dette?

De fem første tjenesteavtalene som regule-
rer samhandlingen mellom kommunene og 
helseforetakene er i stor grad vedtatt i Helse 
nord, men det er fortsatt noen få kommuner 
som ikke har signert, av ulike grunner.

– noen kommuner i Finnmark og  i nord-
land har ikke skrevet under. i Troms og ofo-
ten er imidlertid samtlige avtaler vedtatt. 
noen kommuner har vedtatt avtalene, men 
ikke signert dem, sier direktør Finn Henry 
Hansen i Helse nord rHF.   

Han leder samhandlingsutvalget i Helse 
nord. Dette utvalget kom i gang 7 år før 
samhandlingsreformen trådte i kraft, og er 
et resultat av at Helse Nord i 2004 fikk i 
oppdrag å lage en felles strategi for samhand-
ling. Dialogkonferansen som ble arrangert i 
Tromsø året etter resulterte i at det ble nedsatt 
et utvalg som i dag består av representanter 
fra legeforeningens regionsutvalg, ledelsen i 
Helse nord rHF, kommuneleger/fastleger fra 
alle foretaksområdene og fire representanter 
fra foretakene. 

Mindre detaljerte maler
Helse nord har hatt en tilretteleggende funk-
sjon ved å organisere arbeidet med å utforme  
regionale maler for tjenesteavtaler mellom 
kommuner og foretak. Dette gjelder også  
for de siste syv som skal på plass i sommer.   

– Kommunene har utvist et betydelig enga-
sjement i dette arbeidet, og fra Helse nords 
ståsted vil jeg gjerne gi honnør til KS-nord-
norge for den konstruktive rolle de har spilt 
i avtalearbeidet. i de siste avtalene har man 
lagt vekt på at malene skal være generelle og 
rammesettende heller enn detaljerte. Dette 

gir betydelig mer rom for tilpasninger i de 
enkelte foretaksområdene enn utgangspunktet 
var sist. 

Av totalt 1,3 mill. sykehusinnleggelser er 
det rundt 40 prosent ø-hjelp direkte fra kom-
munene, noe som tilsvarer rundt 500.000 
innleggelser. Hver femte av disse håper myn-
dighetene å unngå dersom det bygges alterna-
tive ø-hjelptilbud i kommunene. Den fastsatte 
døgnprisen for ei ø-hjelpsseng er 4330 kroner, 
inkludert kapitalutgifter. Finn Henry Hansen 
og mange med ham stiller seg tvilende til 
at de minste kommunene har økonomiske 
forutsetninger til å finansiere ei akuttseng på 
mellom 1,4 og 1,5 millioner i året. 

– Mange får bare kommunalt tilskudd 
tilsvarende kun 30 prosent av dette. I avta-
len som skal underskrives i sommer skal 
kommunene beskrive samarbeidet om det 
døgnbaserte øyeblikkelig hjelptilbudet fram 
til etablering av et kommunalt tilbud om 
døgnopphold. Avtalen skal også beskrive 
hvordan pasienten sikres en fullverdig tjeneste 
mens tilbudet bygges opp i kommunen, sier 
Finn Henry Hansen. 

Det stilles også spørsmål om de minste 
kommunene kan ha faglige forutsetninger for 
å etablere slike funksjoner i egen regi, men 
noen steder setter også geografien grenser 
for samarbeidsmulighetene med nabokom-
muner. Mange av sykestuene i Finnmark er 
uttrykk for dette. 

Bør lokaliseres til legevaktskommuner
På det siste møtet i samhandlingsutvalget 
diskuterte man ø-hjelpssenger og utvalget 
mener at disse bør lokaliseres til kommuner 

med legevakt. Medisinskfaglig forsvarlighet 
blir her et sentralt begrep og forutsetningen 
for opprettelse av ø-hjelpssenger kommunalt 
er at tilbudet skal være like godt eller bedre 
tilbud enn tilbudet på sykehus. 

– For å gi rammer og retning for det fram-
tidige arbeid med etablering av kommunale 
ø-hjelpssenger, foreslår samhandlingsutvalget 
at det gjennom de etablerte samarbeidsorga-
ner mellom foretak og kommuner utarbeides 
en rammeplan for etablering av slike senger 
innen mars 2013. En slik plan bør inneholde 
et målbilde for innhold, struktur, og fordeling 
av slike senger når ordningen er fullt etablert 
01.10.2016. Gjennom en slik plan vil man 
kunne unngå en tilfeldig og ad hoc-basert 
utvikling av dette tilbudet, sier direktør og 
leder av samhandlingsutvalget i Helse nord 
Finn Henry Hansen.

kommunene må samarbeide 
om ø-hjelpssenger
Til sommeren skal avtalene som omhandler ø-hjelpsplasser i kommunene være på 
plass. da har kommunene fire år på seg til å bygge opp en fullverdig tjeneste. 

Av Tove Myrbakk

finn Henry Hansen, direktør i Helse 
Nord rHf.
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I 1972 var det 1005 sykestuesenger fordelt på 
64 institusjoner i hele landet. Etter en storstilt 
nedbygging over noen tiår var det stort sett 
bare sykestuene i Finnmark som stod igjen. Så 
kom regjeringen med samhandlingsreformen 
og sykestuene skulle få sin renessanse. i dag 
er det 40 sykestuesenger i 16 kommuner i 
Finnmark. Flere av disse går en tøff økonomisk 
fremtid i møte når de øremerkede tilskuddene 
fra Helse Finnmark, Helse nord og HoD ute-
blir etter 2016. De kommunale tilskuddene til 
ø-hjelpsplasser dekker bare en liten del av det 
sykestueplassene koster kommunene. 

Spleiselaget forsvinner
Så sent som i januar i år forsikret helseminis-
ter Anne-Grete Strøm-Erichsen Stortinget at 
sykestuene i Finnmark er sikret økonomisk de 
neste tre årene.  Det samme gjorde HF-direktør 
Hans Petter Fundingsrud i ei pressemelding 
samme måned der han lovet at finansierin-
gen ikke skal svekkes de nærmeste tre årene. 
Dagens finansiering av sykestuesengene er et 
spleiselag mellom Finnmarkskommunene, 
Helse nord, Helse Finnmark og HoD. nå 
har forhandlingene mellom Alta kommune 
og Helse Finnmark stoppet opp etter at HF-et 
varslet nedtrapping av deres andel av spleise-
laget. 2012 er siste år med fullfinansiering. 

– Det betyr at de på sikt trekker ut mer 
enn 600.000 kroner pr. sykehjemsplass. Helse 
Finnmark mener dette kan erstattes av kom-
munale ø-hjelpsmidler og midler til utskriv-
ningsklare. For sykestuekommunene som 
helhet trekkes omlag 28 millioner kroner fra 
Helse Finnmark. Dette erstattes med 13 mill 
ø-hjelpskroner.

Alta mister 6 millioner kroner
Mens sykestuene er definert som spleiselag 
med en totalkostnad (kommunene og HF) på 
godt over 40 mill, er ø-hjelpsplassene ifølge 
Johansen definert som fullfinansierte fra staten. 
I prinsippet erstattes dermed 40 mill med 13 
mill, en reduksjon på om lag 2/3. Selv om 
tilbudet svekkes, vil pasientene fortsatt være 
der. i praksis betyr det sannsynligvis behov 
for en oppbygging av sykehus- og ambulan-
sekapasiteten og en nedbygging av tilbudet 
i kommunene, helt motsatt av intensjonen i 

reformen. 
– For Altas vedkommende mister kom-

munen 6 millioner kroner når Helse Finnmark 
trekker tilskuddet. Kommunens andel i dag er 
på 4 millioner kroner.  Alt dette skal erstattes 
med 3,5 millioner kroner i ø-hjelpsmidler. De 
1,6 millioner kronene vi har fått til utskriv-
ningsklare pasienter kan ikke automatisk tas 
med i regnskapet på sykestuene. Det er snakk 
om andre typer senger enn de som i dag er på 
sykestua og vil i stor grad komme i tillegg.

Kenneth Johansen frustreres over at Helse 
nord og Helse Finnmark bygger ned sykestu-
einstitusjonen mens Helse Midt-norge etable-
rer nye spleiselagssenter. 

– Jeg kan til en viss grad skjønne at sykestua 
i Alta kan oppfattes som en trussel i Helse 
Finnmark. Lokalsykehusene er marginale og 
man sliter med å opprettholde en spesialist-
helsetjeneste med så lite befolkningsgrunnlag. 
Men Alta kommune har 26 prosent av befolk-
ningen i Finnmark og må ha en sykestuedrift 
minimum på dagens nivå. 

Innen 2016 skal alle kommuner som en 
del av samhandlingsreformen gi øyeblikkelig 
hjelp døgntilbud til utvalgte pasientgrupper. En 
kommune på 5 000 innbyggere vil motta kr 
1 050 000 i årlig driftsstønad mens en kom-
mune med 1 000 innbyggere vil få kr 210.000. 
Hvilken småkommune er i stand til å etablere 
et godt tilbud til en slik kostnad, spør Kjell 
Skodvin med flere i en artikkel i Tidsskriftet. 

Kommuneoverlege i Måsøy nam Young 
Pak var ikke klar over at Helse Finnmark 
trapper ned sitt tilskudd før Doktor i nord var 

i kontakt med ham.
– Her i Måsøy kommune er vi i ferd med 

å bygge om helsesenteret og blant annet øke 
antall korttidsplasser med mulighet for å ha fire 
kommunale ø-hjelpsplasser inklusiv dagens 
sykestueseng. Hva endringen i finansierings-
form vil bety for oss vet vi ikke. Vi har forholdt 
oss til at Helse Finnmark offisielt sier at de ikke 
vil svekke sykestuefunksjonen i Finnmark og 
skal følge med i det som skjer. Om finansier-
ingen av sykestuesenga blir vesentlig dårligere 
enn den er i dag fremover vil kommunen slite 
med å opprettholde tilbudet, sier nam Young 
Pak, og det vil føre til langt flere innleggelser 
på sykehus. 

Les mer:
http://tidsskriftet.no/article/2246301

frykter nedbygging av 
sykestuene i finnmark
Sykestuene i  Finnmark og Altamodellen er fremhevet som selve ureksempelet på sam-
handling av sentrale politikere. nå vil helse Finnmark trappe ned sin andel av finansier-
ingen fram mot 2015. Kommuneoverlege i Alta Kenneth johansen frykter dette vil resul-
tere i en sterk nedbygging av sykestuene i regionen.

Av Tove Myrbakk

kenneth Johansen.

Samfunns-
medisinsk 

samling i Bodø
i slutten av august prøver vi å samle så 
mange som mulig av samfunnsmedi-
sinerne i nord til et møte i Bodø i for-
bindelse med årsmøtekurs for norSAM 
og LSA. Formøtet skal være 29.8 kl. 
18-20 på Radisson Blu i Bodø. Dagsor-
den kommer. Program, informasjon og 
påmelding på årsmøtekurset 30.8 og 
31.8 finner dere på 
www.nordland-legeforening.no

Kurs i gynekologi
 
Kurskomiteen i Finnmark inviterer til 
kurs i gynekologi i Hammerfest 1. og 
2. november 2012. Det blir også med-
lemsmøte i forbindelse med kurset. Mer 
informasjon finner dere etter hvert på 
www.legeforeningen.no/finnmark
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Dette var litt av det som ble debattert under 
samhandlingskonferansen på røst i begyn-
nelsen av juni. Vekterstreiken laget litt små-
krøll i forkant, men med små rokkeringer i 
programmet ble det faglige veldig godt iva-
retatt. Debattene viste høyt engasjement og 
ønske om å få til god samhandling.

– Trenger helsetall på bydel i Oslo
Bydelsoverlege i Grorud Siri Seterelv tok for 
seg sosial ulikhet i helse sett fra høyblokka 
i Ammerud. oslo kommune har politisk og 
administrativt organisert seg som et lite land 
der bydelene nesten fungerer som kommuner. 
Grorud er Oslos minste bydel med 26 000 
innbyggere og topper en del statistikker på 
uhelse.

– Det er noen helseutfordringer som sam-
handlingsreformen ikke møter. Derfor trenger 
vi helsetall stykket opp for bydelene for å vite 
mer. når man opererer med gjennomsnittstall 
for Oslo blir mye dårlig helse kamuflert. Folk 
på vestkanten maskerer hvor ille det står til 
på østkanten i oslo.

Medfinansieringsordningen kan etter 
Seterelvs mening ha i seg utfordringer både 
for bydeler som Grorud og kommuner rundt 
om i landet.

– Kommunene betaler etter forbruk og 
beholder eventuell gevinst alt etter hvor flinke 
de er til å få på plass helsetjenester lokalt. 
Alder er en viktig variabel når staten tildeler 
disse midlene. Forventet levealder for Grorud 
er 9 år under en bydel på vestkanten. Det 
betyr at om oslo kommune hadde fordelt sine 
midler ut fra statens kriterier ville Grorud 
fått mindre penger fordi folk dør tidligere. 
Heldigvis gjør ikke oslo det i dag, men dette 
illustrerer at forskjellene i pengeoverføringer 
kan bli dramatiske mellom to ellers like kom-
muner avhengig av demografi.

– Mindre forebygging
Seterelv og flere med henne frykter at fore-
byggende helsearbeid kan lide av at kom-
munene og bydelene vil prioritere å få ned 
reinnleggelser av de over 70 år fordi det er 
det som lønner seg mest på kort sikt. 

– Selvsagt er det mye bra og viktig arbeid 
som må gjøres her, men tidlig forebygging 
i forhold til barn og unge er også viktig, og 

her har samhandlingsreformen ingen øko-
nomiske insitamenter. Tvert i mot. 

Jan Emil Kristoffersen er tidligere leder 
av Allmennlegeforeningen og nå overlege og 
ass. avdelingssjef på samhandlingsavdelin-
gen på Ahus. Han er opptatt av å finne gode 
kommunikasjonskanaler og møteplasser 
mellom sykehus og kommunehelsetjeneste.

– Leger og sykepleiere på sykehus stoler 
ofte ikke på det kommunale tilbudet, delvis 
fordi de kjenner for dårlig til det, og delvis 
fordi de har rett i sin skepsis. Det kommunale 
tilbudet har ikke god nok påregnelig kvalitet 
i dag, spesielt med tanke på kapasitet og 
tilgjengelighet.

Sliter med rekruttering
rolf Peder Tennebø er kommuneoverlege 
i Tysfjord kommune som har rundt 2000 
innbyggere. Kommunen forholder seg til 
to forskjellige helseforetak og befolkningen 

befinner seg på hver sin side av fjorden.
– Våre største samhandlingsutfordringer 

er geografi, bemanning og kompetanse. Vi 
sliter med å skaffe kvalifisert personell. I 
dag er det pensjonerte hjelpepleiere som 
berger sykehjemmene. Det er utfordrende 
å gjennomføre samhandlingsreformen med 
tanke på kompetanseløftet som er nødvendig. 
Det holder ikke med fin natur og høye fjell 
for å rekruttere lenger. Kommunene må bli 
mer offensive og familievennlige. 

Tennebø tok opp utfordringene nord-
Salten har hatt og har med interkommunal 
legevakt. Det startet en god diskusjon om 
hvilke virkemidler som er nødvendig for å 
få opp kvaliteten på legevakt i distrikt. 

Kai Brynjar Hagen er ansatt som sunn-
hetsoverlege i Salten og har vært en av 
pådriverne med å få på plass Preobenheter 
i Salten. Han mener det er særdeles viktig 
at slike kommunale intermediærenheter 

samhandling på røst
helsepersonell på sykehus stoler ikke på at det kommunale helsetilbudet er godt nok. 
noen ganger med rette. Allmennleger henviser ulikt ut fra kjønn, alder og utdanning. 
Kommunal medfinansiering kan gi mindre fokus på forebygging blant unge fordi det ikke 
lønner seg. 

Av Tove Myrbakk

Prima tillitsvalgte omgitt av prima tørrfisk. Margit steinholt og Cecilie fiva fra Nord-
land legeforening.
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god samhandling 
i Troms
I Troms har prosessen med avtaleinngåelser mellom 
kommuner og foretak gått rimelig smertefritt melder 
medisinsk seniorrådgiver på Unn Anne Grethe Olsen. 
hun startet i stillingen i januar og havnet rett i inn-
spurten.

Av Tove Myrbakk

Mange kommuner bråvåknet nok rett 
over nyttår da de oppdaget at penger 
var blitt  overflyttet fra foretak til kom-
mune, og at de måtte få tjenester på plass 
umiddelbart.  

– Det har ikke vært satt av særlig mye 
ressurser til å planlegge samhandlingtil-
tak for de som ikke søkte prosjektmidler, 
men noen kommuner hadde gode tjenester 
fra før, mens andre nå er godt i gang med 
å få ting plass. Alle kommuner i Troms 
tar nå i mot utskrivningsklare pasienter 
tidligere enn de gjorde før 1.1. 2012. I 
Unn-regionen er antall utskrivningsklare 
pasienter halvert fra 1. kvartal 2011 til 
1. kvartal 2012. Man ser i dag en mer 
naturlig fordeling av pasientene mellom 
kommuner og foretak, og det er  positivt 
så kort ute i reformen, men vi har forelø-
pig ingen god oversikt over hvilke tilbud 
pasientene får når de kommer tilbake til 
kommunene.

Må samarbeide om ø-hjelptilbud
Sykestuesenger og akuttsenger i Troms 
skal tilpasses ny finansieringsordning. 
Tidligere har Unn betalt deler av sen-
gene, men det er ikke avklart hvordan 
den nye finansieringsmodellen må bli. 

– Akuttsenger er dyre senger også for 
kommunene. Perifere og små kommuner 
kan få problemer med å få på plass dette 
uten å samarbeide med andre kommuner 
der det er mulig. Jeg tror også på inter-
kommunale løsninger for rehabilitering. 
Det er viktig å ta vare på det som fungerer 
fra før, og vi må  gjøre det vi kan for 
å hindre at nye finansieringsordninger 
ødelegger de tjenestene som allerede 
fungerer godt. Vi må også bli enige om 
minstestandarder for hva en ø-hjelpsplass 
i kommunen skal være. olsen tror det 
vil komme flere ulike løsninger på kom-
munale ø-hjelptilbud og ser ikke bort fra 

samlokalisering med lokalsykehusene  der 
det er naturlig. 

– Vi må følge nøye med hva som skjer 
med lokalsykehusene våre når kommu-
nene skal bygge opp egne tilbud. 

– i nord-norge har vi mange små 
sårbare kommuner og lokalsykehus, og 
det må ikke bli slik at vi ender opp med 
halvgode løsninger begge steder. 

Pasientene må være i fokus
Som seniorrådgiver på Unn mener hun 
dialogen mellom foretak og kommuner i 
Troms har vært preget av gjensidig respekt 
og likeverd.

– i Troms er vi så heldige å ha et vel-
drevet samarbeidsorgan mellom kom-
munene og helseforetaket (oSo). Det har 
gitt begge parter god erfaring med å sam-
handle og har lettet avtalearbeidet, som 
har hatt knappe tidsfrister. når man har 
pasientene i fokus klarer man  å bli enige.

Som tidligere kommuneoverlege og 
fastlege i Hammerfest tror hun samhand-
lingsreformen vil være faglig berikende 
for allmennlegene. Allmennlegene bør 
benytte sjansen de nå får til faglig utvik-
ling og til å synliggjøre og videreutvikle 
sin viktige rolle som bestillere av helse-
tjenester til pasientene!

bydelsoverlege siri seterselv, leder i all-
mennlegeforeningen Trond egil Hansen 
og nytilsatt kommuneoverlege på røst 
kjell-arne Helgebostad koste seg på 
båttur til skomvær fyr.

utvikles på primærhelsetjenestens premis-
ser, samt springer ut av det lokale behovet.

Spesialister henviser mindre
Dag to var professor olav Helge Førde først 
ut og fikk opp temperaturen med spørsmå-
let om forskjellene i henvisningsrater fra 
primærlegene truer målet om likeverdige 
helsetjenester. 

– Vi vet i dag for lite om hva som skaper 
og styrer etterspørselen etter helsetjenes-
ter, men spriket i antall henvisninger fra 
primærleger er uten tvil medvirkende. Det 
viser undersøkelser som er gjort både i Sogn 
og Fjordane og i Helse nord. 

Ett av funnene viser at spesialister i all-
mennmedisin henviser mindre enn ikke-
spesialister. Kvinnelige leger henviser mer 
enn mannlige, og leger i det midtre alders-
sjikt henviser mer enn sine yngre og eldre 
kolleger.

Deltakerne på konferansen tok opp pro-
blemet med at spesialisthelsetjenesten rekvi-
rerer og henviser pasienter i en runddans 
mellom poliklinikkene, mens kommunen 
må betale

Leder i Allmennlegeforeningen Trond-
Egil  Hansen tror man fremover må fokusere 
sterkere på at helsevesenet aldri vil avvise ei 
henvisning til et tilbud der de har kapasitet. 
Han tror kommunal medfinansering kan 
medføre prioriteringsmessige vridninger 
og at de lokalmedisinske sentrene med sin 
uklare forankring kan by på samhandlings-
utfordringer.

– Slik disse sentrene er omtalt åpner det 
for kommunalt finansiert spesialisthelse-
tjeneste. Vi må ikke risikere at dette blir en 
form for B-sykehus for eldre. 

Svein Aarseth, leder i Oslo Legeforening, 
har engasjert seg i arbeidet med helsetje-
nester til papirløse innvandrere. På røst 
fortalte han om helsesenteret som er bygget 
opp i Oslo og som har 70 frivillige tilknyt-
tet i tillegg til lege i deltidsstilling. Senteret 
drives av Kirkens bymisjon og røde Kors, 
og tjenestene er svært viktige for målgruppa. 
At den er politisk omdiskutert tar Aarseth 
med knusende ro: 

– nødvendig helsehjelp skal ytes til alle 
uansett status!

anne grethe olsen.
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Utskrivingsklare pasienter
Fra 01.01.12 har pasientens hjemkommune 
betalt ca 4000 kr for hvert døgn en utskri-
vingsklar pasient ligger i sykehusets seng.

Avtalen om utskrivingsklare pasienter 
beskriver klart hvilke pasienter som kan 
regnes som slike og dermed utløse regningen 
fra helseforetaket til kommunen. Sykehuset 
må bl.a. ha konkludert i forhold til tilstanden, 
beskrevet funksjonsnivå og videre oppføl-
ging før pasienten regnes som utskrivings-
klar. En konsekvens av dette er økt kvalitet 
i utskrivelsesprosessen og dermed bedre 
helse for pasienten også etter utskrivelse. 

Betalingsplikten har ført til at kommu-
nene har hatt stort fokus på å kunne ta i mot 
pasienter fra sykehuset. noen steder er det 
opprettet flere sykehjemsplasser, utvilsomt 
positivt. Men vi har også sett at utskrivings-
klare pasienter har fått prioritet foran andre i 
kommunen med like stort behov for helse- og 
omsorgsplass, og at enkelte har fått et lite 
tilfredsstillende tilbud i kommunen, men 
likevel er hentet ut av sykehuset.

At antall utskrivingsklare døgn i syke-
huset er gått ned betyr ikke nødvendigvis 
det samme som at det nå er ledige senger i 
sykehuset, men gjenspeiler kanskje at kom-
munen nå stiller strengere krav til at syke-
huset har gjort sin jobb før pasienten kan 
meldes utskrivingsklar. 

Kommunal medbetaling
Fra nyttår dekkes 20% av DRG for innleg-
gelser av kommunen (eksklusiv kirurgiske 
inngrep, bestemte kostbare legemidler, føds-
ler eller nyfødte barn). 

Den kommunale medfinansieringen skal 
etter intensjonen motivere kommunen til å 
forebygge sykdom og dermed (på sikt) inn-
leggelser. Det er umulig å se en slik gevinst 
etter så kort tid, og noen mener det er van-
skelig å tenke seg at tiltaket noen gang vil 
få slik effekt. 

Etablering av intermediære tilbud som 
kunne ta avklarte pasienter tidligere ut av 

sykehuset skulle åpne for at pasienten fikk 
den siste delen av behandlingen i kommunen 
og dermed nærmere hjemmet. Slike inter-
mediærenheter har vært en del av grunnlaget 
for selve samhandlingsreformen. reformens 
økonomiske incentiver virker imidlertid mot 
slike tilbud: Kommunen betaler like mye 
for oppholdet (pr DRG) om pasienten ligger 
f.eks i 4 eller 8 dager, og dersom pasienten 
fikk et tilbud i kommunen 4 dager tidligere 
ville kommunen selv ha utgiftene både til 
avansert behandling og liggedøgn. 

Om denne medfinansieringen vil føre 
besparelser og bedre helse, eller om vi bare 
har fått en ekstra utgift til flytting av penger, 
gjenstår å se.

ø-hjelpssenger i kommunen
Fra 1. januar 2016 skal alle kommuner ha et 
heldøgns ø-hjelpstilbud, enten i egen kom-
mune, eller i samarbeid med andre kom-
muner eller lokalsykehus. Til dette følger 
finansiering som trekkes fra sykehusenes 
budsjetter. Beløpet tilsvarer kostnaden av èn 
sykehjemsseng (med noe forsterket beman-
ning) pr 7000 innbygger.

Det har vært et ønske fra regjeringen at 
kommuner skal samarbeide om slike tilbud, 
men for nord-norges pasienter kan noe av 
gevinsten forsvinne dersom reiseavstanden 
til ø-hjelpstilbudet blir stor. Veilederen fra 
myndighetene beskriver ikke et minimums-
innhold utover at det må være sykepleier 
tilstede 24t i døgnet og at tilbudet skal være 
like bra eller bedre i forhold til om pasienten 
i stedet ble lagt inn på sykehuset. Det kan 
være grunn til å tvile på om veilederen bidrar 
nok til å sikre god kvalitet i disse tilbudene.

Et partssammensatt klinisk samarbeids-
utvalg (KSU) i Unn har laget utkast til 
lovpålagte avtaler mellom Unn og kom-
munene, herunder avtalen som beskriver 
tilbudet om kommunale ø-hjelpssenger og 
som skal være underskrevet innen 01.07.12 
av Unn og de 31 kommunene som har Unn 
som lokalsykehus. Det har vært et utfor-

drende arbeid, men avtaleforslaget som har 
vært på høring i kommunene og i Unn er 
et resultat av et arbeid som har hatt som 
mål å sikre at tilbudet blir av god kvalitet 
og at den enkelte kommune selv skal kunne 
velge på hvilke nivå man har mulighet til 
å drive et slikt tilbud. Utkastet inneholder 
derfor ganske klare kriterier for innhold i 
tilbudet i forhold til de pasientgrupper som 
skal kunne benytte seg av det.

i tillegg til tilstedeværelsen av sykepleier 
døgnet rundt, kreves selvsagt rimelig høy 
trygghet rundt diagnose og behandling, slik 
at ikke disse ø-hjelpssengene blir pasientfel-
ler i systemet. Dette fordrer tilgang både på 
kompetanse og supplerende undersøkelser i 
disse ø-hjelpsinstitusjonene som står i for-
hold til tilstanden til pasientene som skal 
bruke tilbudet.  Det gjenstår å se om tilbudet 
også i praksis lar seg organisere slik at det 
blir like bra eller bedre for pasienten enn 
dersom de hadde fått et tilbud på sykehuset. 

Sykestuesenger
Sykestuesenger, og fordelen ved slike var 
noe av det som inspirerte daværende helse-
minister i planleggingen av reformen. Dette 
er for en stor del desentraliserte spesialist-
helsetjenester som er plassert og integrert i 
kommunens tilbud der avstanden til sykehus 
er stor, og dermed noe mer og annet enn 
det ø-hjelpstilbudet som etter hvert påleg-
ges alle kommuner. Helseforetakene har 
ikke kunnet forutsi finansieringsmodellene 
for dagens sykestuer, og flere foretak har 
derfor sagt opp medfinansieringen av slike 
sykestuesenger. Det ville være et paradoks 
om samhandlingsreformen, som er båret 
frem bl.a. på argumenter rundt fordelen av 
sykestuesenger, skulle være årsak til at slike 
ble lagt ned.

Ansvaret for konsekvenser for økonomi 
og pasientbehandling
Sentrale myndigheter har åpenbart hatt hast-
verk med å innføre samhandlingsreformen. 

Pasientene midt i samhandlingsreformen
avtalene mellom kommuner og helseforetak
Samhandlingsreformen har materialisert seg i nye finansieringsordninger, 
forskrifter, veiledere og avtaler mellom kommuner og helseforetak. 
Allerede nå kan vi ane konsekvenser av reformen. noen er utvilsomt bra for 
pasienten, andre er neppe det. enkelte følger ser vi ikke rekkevidden av enda, og gevin-
ster som ble sterkt promoterte før innføringen kan vi nå bare se langt etter.
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Allmennlegenes våruke var i år spekket 
med flere spennende kurs bla obligatorisk 
akuttmedisinkurs for de som har jobbet en 
stund, grunnkurs C for unge kolleger under 
utdanning, kurs i helsepolitikk og ledelses 
kurs for de tillitsvalgte. i tillegg gjorde 
flere forskere fra Universitetet i Tromsø 
seg bemerket med et nytenkende og spen-
nende kurs i temaet ”Siffer og skjebne”.  
Kurskomiteen i Troms er allerede i gang 
med å undersøke mulighetene for et slikt 
kurs i Tromsø til neste år.  

 Våruka var lagt til Farris bad, et beha-
gelig kursted i Larvik. Det  manglende 
vårværet la imidlertid en liten demper på 
badeaktiviteten i sjøen (5 grader+).  Likevel 
ikke verre enn at AFs Hovedtillitsvalgt i 
Troms var observert i sjøen flere ganger, 
om enn for kortere perioder.

 Kurset i helsepolitikk hadde politisk 
debatt med stortingsrepresentantene Trine 
Skei Grande (V) og Bent Høie (H). Thomas 
Breen  (Ap) var også invitert men boikottet 
debatten da han mente AF hadde lagt pla-
ner for et alternativ til dagens fastlegeord-
ning. Alternativet (”plan B”) handler etter 
vårt skjønn om en realistisk prosess rundt 
ny fastlegeforskrift, der det vitterlig er et 
alternativ å si opp dagens fastlegeavtaler 
hvis utkastet til forskrift for fastlegeord-
ningen som nå har vært ute til høring, blir 
vedtatt uten vesentlige forbedringer. Både 
kursdeltagerne og ikke minst de øvrige 
stortingsrepresentantene undret seg over 
Breens måte å håndtere problemstillingen 
på.  Temaet i debatten  var videreutvikling 
av fastlegeordningen, og det var svært uhel-
dig at ingen med politisk ansvar, deltok. 

 Bent Høie redegjorde for forslaget fra 
Høyre til Stortinget for å sikre kvalitet og 
tilgjengelighet i fastlege- og kommunehel-
setjenesten bla ved bedre iKT løsninger, 
opptrapping av fastlegeordningen og krav 
om spesialitet i allmennmedisin for alle 
fastleger. Høie var også opptatt av at man 
burde kunne bruke sykepleiere og psyko-
loger mer aktivt i primærhelstjenesten til 
langt flere oppgaver enn i dag, og at dette 
kan finansieres med refusjon fra HELFO 
under gitte forutsetninger, Skei Grande 
ga mye av seg selv i foredraget, og hun 
etterlyste særlig bedre tilgjengelighet og 
kommunikasjon mellom fastlege og pasi-
ent. Trond Egil Hansen prøvde å knytte 
det hele sammen, men den etterfølgende 
debatten var nok noe preget av manglende 

temperament siden Breen ikke møtte og 
de gjenværende derfor for alle praktiske 
formål, var enige. 

Høydepunktet i våruken var nok Trond 
Egil Hansen og Hege Gjessings taler på 
AFs årsmøte.  Selv om forslaget til ny 
fastlegeforskrift ikke skulle være tema 
på verken kursene eller årsmøtene kunne  
verken Trond Egil  eller Presidenten la være 
å bruke mye av tiden i talene sine på det. 
Det er jo på mange måter allmennmedisi-
nens år, i år. Trond Egil Hansen var svært 
kritisk til den lukkede prosessen fra HoD 
og Hdir under utarbeidelse av forskriften 
og brukte mye tid på å redegjøre for de 
utallige juridiske feil og mangler som for-
slaget til ny forskrift legger opp til.  Han 
forberedte også allmennlegene på at det 
med stor sannsynlighet vil bli nødvendig 
med et ekstraordinært Landsrådsmøte når 
den reviderte forskriften foreligger.  

Hege Gjessing slo fast at fastlegefor-
skriften er en prioritert oppgave i Legefore-
ningen som legger beslag på mye ressurser.  
Hun tok også opp Fastlegeaksjonens viktige 
rolle i utviklingsarbeidet, og hun var impo-
nert over det engasjementet som fastlegene 
viser i denne saken. implementeringen er 
nå forskjøvet til 1. januar 2013, men mye 
er fortsatt uklart. Godt er det i alle fall 
å vite at Af og Legeforeningen nå er i et 
konstruktivt spor med HoD om forskriften, 
så får vi bare vente å se hvor dette ender.

Årets allmennlegepris 2012 ble tildelt 
Kjetil Karlsen og Fastlegeaksjonen til stor 
jubel og applaus. Troms legeforening hadde 
mange medlemmer tilstede på våruka i år, 
noe nok Kjetil Karlsen satt spesielt pris på. 

Anton Giæver,
AFs 1. Landsrådsrepresentant i Troms og 
styremedlem i Troms legeforening

Hanne frøyshov. foto: Jan fredrik 
frantzen.

Pasientene midt i samhandlingsreformen
avtalene mellom kommuner og helseforetak

Dette kan føre til uønskede konsekvenser 
for samfunnsøkonomi og helse. Vi som har 
jobbet med avtalene ved Unn har forsøkt å 
sette pasientsikkerhet først, noe som oftest 
også er forenelig med god økonomi for alle 
parter: Dette oppveier imidlertid ikke de 
økonomiske endringer som ligger i reformen. 

Statssekretær robin Kåss sa til Aften-
posten at den enkelte lege kunne velge å 
ikke melde en pasient utskrivingsklar, selv 
om pasienten var ferdigbehandlet, dersom 
pasienten ønsket å være på sykehuset og 
legen mente at det var det beste for pasi-
enten. (Aftenposten, nyheter, 21.05.12). En 
slik praksis ville på mange avdelinger føre 
til stor mangel på sengeplasser og personell, 
noe som igjen ville føre til at andre pasienter 
ikke får like god behandling eller må vente 
lenger før de får hjelp. 

Så lenge myndighetene velger å styre 
ressursene uten i særlig grad å ta hensyn 
til faglige råd eller bruke tid på pilotering 
og grundige utredninger, er det risikabelt å 
overlate ansvaret for konsekvensene av dette 
til den enkelte lege og pasient. 

Hanne Frøyshov
Styremedlem Troms legeforening

allmennlegenes våruke 
med afs årsmøte 

i Larvik - Mai 2012

afs landsrådsrepresentanter i Troms 
på møtet i larvik: elisabeth skogheim, 
anton giæver og lars Nesje.
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Da president Hege Gjessing besøkte Finn-
mark legeforenings medlemsmøte i Alta før 
jul ble hun også invitert til avdelingens års-
møte i Karasjok i mars 2012. Samtidig ble 
ideen om å ankomme med fly i Alta, for å 
kjøre videre til Karasjok over vidda med snø-
scooter unnfanget. Hege tok utfordringen, og 
var klar for fjelltur fra Alta 23. mars. 

Dagen startet med sol, og temperatur rundt 
frysepunktet. Etter en rask omvisning i det 
imponerende ishotellet i Alta fikk hun tildelt 
en scooter utlånt fra reiselivsbedriften Sor-
risniva ved Altaelva. Herfra kjøres jevnlig 
scootersafarier inn på vidda, men vi tok den 
ikke-kommersielle varianten og kjørte selv. 

Til Karasjok er det 115 km, en drøy etappe 
for en som ikke har kjørt scooter tidligere. 
om Heges evner på scooter hadde vært et 
usikkerhetsmoment, så ble det raskt klart 
at det ikke ville være noen begrensning. De 

første 34 kilometerne til Jotka fjellstue var 
en lovende start, og etter kaffe og litt småprat 
med vertskapet om vær, vind, natur og Finn-
marksløpet var vi klar for de neste 3 milene 
til Mollisjok fjellstue. Turen over den store 
innsjøen Jiesjavri gikk som en lek, og det var 
forhold for å komme opp mot tillatt makshas-
tighet på scooterne. Ved lunsjtid kom vi til 
Mollisjok hvor et tradisjonelt samisk måltid 
ventet; Bidus. En slags suppe med reinkjøtt, 
potet og gulrot som spises sammen med brød. 

oppsitter Margit fortalte litt om Statens 
fjellstuers historie og funksjon, før vi satte 
oss på scooterne for de siste 5-6 milene til 
Karasjok. Bygda er et av få steder i norge der 
man kan kjøre scooter til bensinstasjonen, og 
hvor det er skiltet scooterløype til hotellet 
fra traseen på elveisen i sentrum av bygda. 

På hotellet møtte vi deltakerne på Finn-
mark legeforenings vårkurs. På årsmøtet på 

ettermiddagen var det vanlige årsmøtesaker, 
og Hege bidro med nyheter og tanker fra hen-
nes ståsted som president, med påfølgende 
spørsmål og diskusjon. Middagen besto selv-
følgelig av røye, reinsdyr og multer, og ble 
inntatt rundt bålet i hotellets storgamme. Etter 
middagen benyttet Presidenten anledningen 
til kvalifisere seg for Finnmark legeforenings 
eksklusive badstuknapp- snøbad inkludert. 

Lørdag morgen tok vi sats og startet på 
returen. Turen ble like bra som den dagen 
før, med sol og nysnø over storslåtte vidder. 
Etter mer enn 230 km på scooter på ett døgn 
så Hege like frisk og kvikk ut, og ønsket seg 
egentlig mest en ny tur med litt mer tid og 
isfiske på vidda neste år….. 

Finnmark legeforening takker Hege for 
besøket, og ønsker henne velkommen til-
bake – spesielt til landsstyremøtet i Alta i 
juni 2013!

Presidenten på scootertur
hege Gjessing var den andre presidenten i Legeforeningen som fikk kjøre scooter i regi 
av Finnmark Legeforening. denne gangen var det langtur fra Alta til Karasjok.

Av Kenneth johansen

Hege gjessing på scootertur på vidda. (foto: kenneth Johansen)
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Rundt 150 ledere tillitsvalgte og ledere fra 
hele landet deltok på konferansen. Ministeren 
meldte forfall i siste liten, som ministere ofte 
gjør, men president i nHo Kristin Skogen 
Lund  leverte et forrykende innlegg. Hun er 
kåret til norges mektigste kvinne av Kapital. 

– En av de største lederutfordringene i 
dag er i helsevesenet. Mange av dem som 
jobber der har sterkere forhold til faget sitt 
enn å bare være ansatt. De ser ikke nødven-
digvis behovet for ledelse, og har heller ikke 
respekt for ledelse og hierarkier. Det betyr 
at man som leder blir mer en katalysator og 
tilrettelegger for at dyktige fagmiljøer skal 
blomstre innenfor noen rammer. 

Hun har tro på toledermodellen der den 
fungerer. 

– Man kan ikke lede alle likt. Alle har et 
forhold til det de driver med og trenger et 
rammeverk som sikrer at de når det de vil nå. 

i sitt lederskap jobber hun ut fra suksess-
formelen 5 prosent strategi, 15 prosent posi-
sjon (mindre relevant for helsevesenet) og 80 
prosent den daglige gjennomføringsevnen. 

– Det handler om systematisk eksellens i 
alle ledd. En slik suksess kan ikke kopieres 
og brytes vanskelig ned.

Da hun jobbet som direktør i Aftenposten 
mellom 2004 og 2007 var hun med på noen 

smertelige omstillingsrunder,  og er klar på at 
man aldri må ty til kortsiktige panikktiltak.

– Vær tro mot det som er grunnleggende 
og viktigst for det man driver med og sats 
på teknologi. i Finland doblet politiet iT-
budsjettet da de måtte skjære ned på styrken. 
Her hjemme har vi tenkt feil i mange år. 
Teknologien er det som muliggjør endringer. 
Det nytter ikke å prøve å tilpasse teknologien 
dagens situasjon som man gjør i det offentlige 
norge. Det blir feil.

Skogen Lund mener avdelingssjefnivået 
må styrkes og at dårlige ledere som ikke 
fungerer må skiftes ut. 

– Man skylder hele organisasjonen å gjøre 
det. og så må man verdsette eksellens hos 
seg selv og andre.

Administrerende direktør Bente Mikkelsen 
i Helse Sør-Øst mener helsevesenet trenger 
en stolt statsråd som bruker mer tid på å rose 
foretakene.

– Vi gjør mye bra, men måler for lite effek-
ten av hva vi gjør. Fremdeles gjør vi mye 
som ikke nytter fordi vi ikke har en nasjonal 
kvalitetsstrategi. 

Konferansen var preget av gode debatter og 
sentralstyret har bestemt seg for å arrangere 
slike konferanser hvert år.

- stor kraft i 
god ledelse
Legeforeningen inviterte ledere og tillitsvalgte til dialog-
konferanse i mars. denne gangen med fokus på ledelse i 
sykehus og strategisk arbeid i kunnskapsbedrifter.  

Av Tove Myrbakk

Jon Helle ledet dialogkonferansen og kristin skogen lund leverte et forrykende 
innlegg.

  

Bodø-Bødlene 
knuser all 
motstand

For 2. år på rad stilte Bodø-Bødlene lag 
på årets Holmenkollstafett. Laget består 
av leger med tilknytning til nordlands-
sykehuset samt, i samhandlingens ånd, 
med støtte fra BUF-etat og kulturlivet i 
Bodø.  Mens andre lag har problemer med 
å mobilisere deltakere til alle 15 etappene, 
har Bodø-Bødlene løpere på venteliste. 
Ingen 30 dagers behandlingsgaranti, men 
pneumokokkpneumoni, barnefødsel og  
kneskader gjorde at flere på ventelisten 
fikk slippe til. Årets målsetning var å 
slå lagets egen tid fra i fjor, samt å gruse 
”Sprettrumpene fra Bodø”, laget til ope-
rasjons- og anestesisykepleierne.

Stafetten begynte bra i strålende sol-
skinn og etappe etter etappe slo løperne 
sin egen tid fra i fjor. Selv en sliten kirurg 
og nybakt småbarnsfar som bare har trent 
4 ganger siden årsskiftet, slo egen tid fra i 
fjor og ikke minst Sprettrumpene med 24 s 
på selveste klatreetappen! Ulempen med at 
det gikk så fort, var at Bodø-Bøddel nr 14 
fortsatt varmet opp i en sidegate da Bodø-
Bøddel nr 13 kom inn til veksling.  Etter 
en kort spy-pause, sprang Bodø-Bøddelen 
imponerende nok videre til neste veksling. 
Laginnsatsen var formidabel og Bodø-
bødlene ble nummer 270 av 659 lag i sin 
klasse. Forsmedelig nok for Bodø-Bødlene 
måtte de se seg slått av Sprettrumpene på 
177. plass.  Det er mulig tjenesteplaner må 
endres og UTA-tid reduseres slik at det 
blir mer tid til trening, men Bodø-Bødlene 
er fast bestemt på at det laget skal slås til 
neste år! Den uheldige løperen som mistet 
sin etappe, fikk som seg hør og bør straff i 
form av kjøkkentjeneste og måtte skrelle 
gulrøtter mens de andre løperne slappet av 
med leskende drikke . og om ikke laget 
vant stafetten, vant de definitivt festen!

Stafett er stafett og stafett er gøy! Bodø-
Bødlene utfordrer leger ved andre sykehus 
til å stille lag til neste års Holmenkollsta-
fett og vil gjøre alt for å knuse dem! 
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Nordland og Oslo Legeforening har gjennom 
flere år samarbeidet om å arrangere debatt-
møter og andre møter. Denne gangen ønsket 
man å finne svar på hvilket meldesystem som 
best fremme kvalitet i helsevesenet. Til å 
svare på dette hadde man bedt fire innledere 
om å dele sine perspektiver; en psykolog fra 
havarikommisjonen, en jurist fra den svenske 
legeforeningen,  en lege fra helsetilsynet og  
en generalsekretær fra pasientforeningen. 
Tidligere leder i overlegeforeningen Arne 
Refsum ledet møtet som var på Litteratur-
huset i oslo.

ny pasientsikkerhetslov i Sverige
i januar i fjor trådte den nye pasientsikker-
hetsloven i kraft i Sverige. Den skal fremme 
pasientsikkerhet og gjøre det enklere for pasi-
enter å melde feilbehandling. Samtidig vide-
reføres og skjerpes reglene om virksomhetens 
og det enkelte helsepersonells meldeplikt 
om uønskede hendelser til Socialstyrelsen 
(lex Maria).

Pasientsikkerhetsloven innebærer at ansva-
ret for behandling av klager fra pasienter på 
feil og mangler i helsetjenesten, er flyttet 
fra Hälso- och sjukvårdens Ansvarsnämnd 
(HSAn) til Socialstyrelsen. Samtidig med 
ansvarsoverføringen er systemet hvor HSAn 
tidligere kunne beslutte disiplinære reaksjo-
ner mot helsepersonell (tilrettevisning eller 
advarsel), opphevet.

Disse reaksjonsformene er erstattet av en 
utvidet adgang for Socialstyrelsen til å rette 
kritikk og iverksette tiltak både overfor virk-
somheten og det enkelte helsepersonell på 
bakgrunn av klage fra pasienten.

Jurist Tomas Hedmark i den svenske lege-
foreningen  sier den største endringen er at 
helsemyndighetene tok bort disiplinforføl-
gelsen. 

– Årsaken til at den ble fjernet er at fokus 
på individet ble for stort. Samtidig var det 
vanskelig for pasientene å være part i saken. 
Det nye systemet har også større muligheter 
til å finne årsaker til uønskede hendelser med 

et videre syn på de bakenforliggende årsaker. 

helsetilsynet har få utrykninger 
Av 140 meldinger til Statens Helsetilsyn om 
mulige feil i fjor, rykket tilsynets nye utryk-
ningsgruppe bare ut 14 ganger, ifølge NRK.  
Utrykningstiden på landsbasis har i gjennom-
snitt vært på hele fem dager. Helsetilsynets 
forklaring er at alle saker blir gjennomgått, 
og at utrykning kun skjer i saker hvor det blir 
vurdert som nødvendig.

Prosjektleder Heidi Merete rudi infor-
merte om nyordningen som kom som svar 
på all kritikken om at Helsetilsynet brukte 
for lang tid på sitt arbeid. 

– Tilsynet ønsker en sikrere tjeneste og økt 
fokus på pasientsikkerhet. Varselordningen 
skal gi en bedre og raskere tilsynsvurdering 
av alvorlige hendelser. Erfaringene så langt 
er at sakene blir bedre opplyst og at folk 
snakker veldig åpent med utrykningsenheten 
når de kommer. Men fremdeles er vi i en 
utviklingsfase, sa rudi.  

Generalsekretær i Norsk Pasientforening 
Guro Birkeland ønsker seg en uavhengig 
”havarikommisjon” i helsevesenet. Hun 
mener dette ville sikret en objektiv grans-
kning.

– Det har kommet fram at det er beregnet 
4.700 dødsfall på sykehus per år, hvorav de 
tror at vel 50 prosent kunne vært forebygget. 
Da er det litt lite å reise ut på 14 hendelser på 
ett år, sier Guro Birkeland, generalsekretær i 
norsk pasientforening. Hun la i sitt innlegg 
vekt på hvor viktig god dialog mellom pasient 
og lege er.

– Det kan bidra til at man lettere kan legge 
et traume bak seg og gå videre.  Hvis man blir 
møtt med foreståelse, ærlighet og en ektefølt 
beklagelse er det lettere og godta at det gjø-
res feil. Dette er helt avgjørende for videre 
livskvalitet etter særlig alvorlige hendelser. 
Helsepersonell som gjør feil må følges opp 
med faglig veiledning. Pasientsikkerhet og 
kvalitetsarbeid er et ledelsesansvar, sa Bir-
keland til de rundt 65 fremmøtte.

Pasienter ønsker en 
havarikommisjon i 
helse
hvilke meldesystemer fremmer best kvalitet i helsevese-
net? er det havarikommisjonen med sin spesielle meto-
dikk, den nye utrykningsenheten til helsetilsynet eller 
skal vi skue til Sverige som har fjerne disiplinforfølgelsen. 
 
Av Tove Myrbakk

Agledahl fikk prisen for artikkelen 
«Courteous but not curious: how doctors’ 
politeness masks their existential neglect. 
A qualitative study of video-recorded 
patient consultations» i Tidsskriftet. i 
sin takketale fremhevet hun Helse nord 
og Helse Finnmark som har løftet frem 
forskning utenfor tradisjonelle medisin-
ske områder. 
  Kari Milch Agledahl er både lege og 
filosof, og har disputert for PhD graden 
med en avhandling om medisinsk etikk 
og håndteringen av etiske dilemma blant 
leger i klinisk arbeid i 2011. Hennes unike 
tilgang som både lege og filosof har gjort 
henne i stand til å se valg og sammen-
henger som leger eller etikere/filosofer 
neppe hadde kunnet se. Hennes doktor-
grad vakte betydelig oppsikt, og fikk bl.a. 
forsiden i Aftenposten. Forskningen har 
vært gjort på Hammerfest sykehus, med 
datainnsamling på andre sykehus.

Forskerpris 
til Agledahl
Marie Spångbergprisen 
2012 gikk til Kari Milch 
Agledahl for hennes 
undersøkelse av møtet 
mellom lege og pasient og 
hvordan legene håndte-
rer etiske dimensjoner av 
konsultasjonen.

Av Tove Myrbakk
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Bråstopp i 
påmelding

på grunnkurs
Flere lokalforeninger melder om avlyste 
grunnkurs i vår på grunn av manglende 
påmelding. Nordland Legeforening har 
avlyst grunnkurs B i juni og Finnmark 
vurderer å utsette grunnkurs A i høst. 
Trond Egil Hansen, leder i Allmennlege-
foreningen er sikker på at dette skyldes 
uroen som forslag til ny fastlegeforskrift 
har skapt blant allmennleger som er under 
spesialisering.

– Mange sitter nok på gjerdet og vurderer 
om de skal endre karrierevei. Fra mange 
kommuner meldes det også om alarmerende 
svikt i rekrutteringen. nå må departementet 
ta signalene og jobbe fram en fastlegefor-
skrift som bidrar til en robuste kommune-
helsetjeneste og sikrer en fastlegeordning 
for hele befolkningen.

Pårørende

I ”Doktor i Nord” nr.1 – 12 har Gry Berntzen 
et fornøyelig innlegg om ”pårørende”. Kro-
nikken, som man vel kan kalle innlegget med 
den beskjedne heading, er glitrende morsomt 
skrevet og har et tema de fleste leger har et 
forhold til gjennom flere personlige opplevel-
ser av den type Berntzen skisserer. Innspill 
av denne type må gjerne publiseres oftere i 
vårt kjære medlemsblad, som gjennom dette 
får enda en dimensjon i tillegg til å holde oss 
oppdatert om lokal foreningspolitikk, og gjør 
et godt produkt enda bedre og morsommere. 

Som gjerne ellers etter gode leseropp-
levelser; når latteren har lagt seg, kommer 
ettertanken sigende. Kanskje dette er pro-
blemstillinger der noen av oss så å si sitter 
på begge sider av bordet? Som kolleger har 
vi gjerne ergret oss slik Berntzen så tref-
fende beskriver det, når ”pårørende” fra andre 
kanter av landet bruker korte ferieuker eller 
korte besøk til å ”rydde opp” for mor eller 
far versus det lokale helsevesen. Slik, tenker 
mange av oss, lindrer disse menneskene noe 
av sin dårlige samvittighet overfor gamle mor 
eller sjeldnere far, ved å konvertere denne 
til misnøye med helsetjenesten, som gjerne 
høylydt beskrives som dysfunksjonell. Jeg 
slutter meg helt til den virkelighetsoppfatning 
kollega Berntzen beskriver.    

Men så setter jeg teen et øyeblikk i halsen; 
”pårørende” er jo ”slektninger” som av ulike 
grunner ikke bor på stedet, og som derfor i 
praksis ikke kan ”måke trappa for mor når 
det har snedd eller passe katta når det trengs”. 
og det treffer meg (og kanskje andre leger 
som bor i en annen landsdel enn gamle mor 
eller far) rett i magen. Klager jeg over at mor 

får for mye smertestillende eller sovemedi-
sin, spiser for lite eller utredes for lite? Som 
helsearbeider klager jeg neppe over at min 
utskrivningsklare far vitterlig utskrives, at 
sykehjemmet er for dårlig bemannet, eller at 
hjemmesykepleien kommer innom for sjelden. 
Det ville være å møte seg selv for ettertrykke-
lig i døra. Men dette med smertestillende og 
sovemedisin høres kjent ut, ikke bare for mitt 
profesjonelle jeg, men også for sønnen i meg. 

Da er det for det første å håpe at disse tan-
kene primært utspilles i møte med mor eller 
far og ikke i forhold til helsearbeideren som 
etter overveielser har etterkommet mors eller 
fars ønske og valgt en pragmatisk løsning. 
Det lar seg antakelig gjøre, men kanskje det 
ikke er nok å sette grensen for utspill av egne 
oppfatninger der – oppfatninger dannet ”five 
hundred miles away from home” og gjerne 
bekreftet i samtaler med likesinnede. Kanskje 
giktsmerter og insomni reelt sett finnes ikke 
bare hos pasienter, men også i nær familie? 
Kanskje egne oppfatninger litt oftere burde 
testes grundigere ut mot dem det gjelder? 

Jeg takker Gry Berntzen for en dundrende 
morsom leseropplevelse fullstappet med opp-
levelser av gjenkjennelse som nettopp kjen-
netegner gode kronikker, og som i tillegg gir 
innspill til ettertanke ikke bare over andres 
mer eller mindre urimelige synspunkter, men 
også overfor egne mer eller mindre bevis-
ste holdninger. og utfordrer samvittigheten 
i den stundom vanskelige oppgave å være 
”slektning” og ikke ”pårørende” tross store 
avstander.

Av rolf Salvesen, Bodø  
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Pulsen opp for 
bedre helse

Forebyggende og helsefremmende arbeid 
var også tema under landsstyremøtet i mai. 
President Hege Gjessing er brennende opp-
tatt av temaet og sammen med Fedon Lind-
berg, Steinar Krokstad og Anne Hafstad 
manet hun til storstilt politisk satsing.

– Forebygging virker, det vet vi. Helse 
må inn i all politikk. Sunne valg må gjøres 
enkle. Legeforeningen går inn for røyke-
forbud i bil, kortere skjenketider, mindre 
reklame for usunn mat for barn og at 
egenandelene for utsatte gruppe og unge 
under 20 år fjernes, mener Gjessing og 
sentralstyret.

Mest lærdom fra helse nord
Spalten ”noe å lære av” i Tidsskriftet er 12 år og to nord-norske leger har forfattet 
flest kasuistikker i spalten. 

– Innsatsen fra enkeltindivider ga utslag på spesialitets- og fylkesnivå: Erik Waage 
nielsen (anestesiolog i Bodø) og odd Kildahl-Andersen (indremedisiner i Harstad) 
har forfattet henholdsvis ti og åtte kasuistikker i spalten. Dette er en imponerende 
innsats i en tid da kasuistikkartikler kan gi mindre akademisk meritt enn origina-
lartikler, står det å lese i Tidsskriftet.

noe å lære av er en spalte i Tidsskriftet som inneholder pedagogiske kasuistik-
ker ledsaget av en ekspertkommentar. Den har eksistert siden 1999. Hensikten med 
denne artikkelen er å beskrive pasientene og forfatterne i spalten.

Sårbar oppvekst
Det er fremdeles plass på konferansen om 
barn og unges psykiske helse som skal være 
i Tromsø 26. og 27 september. Konferansen 
vil legge stor vekt på det som fremmer god 
psykisk helse og salutogenese. Anerkjente 
nasjonale og nordiske innledere. Se infor-
masjon program og påmeldingsskjema på 
www.nordland-legeforening.no

Bilder fra 
Finnmark

 
Vi trenger flere bilder fra Finnmark til å 
bruke på forsiden av Doktor i nord.
Det kan både være av natur og av folk. Send 
til tove@nordland-legeforening.no
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kollegiale støttegrupper i Nord-Norge

nordland:
Psykiater Lasse Djerv, 
Smed Qualesgt. 11, 8012 Bodø
Tlf. 913 45 330
E-post: lasse@djerv.no

Fastlege Ingar Vold, 
Tlf. 76 08 19 10 (hjemme)
Tlf. 908 77 293 (mobil)
Tlf. 76 05 64 20 (Stamsund legekontor)
E-post: ingavold@online.no

Allm.pr. Karl Børre Andersen, 
Frydenlundsgt. 39, 8500 Narvik
Tlf. 76 94 28 24
Tlf. 907 21 055 (mobil)
E-post: karl-ba@online.no

Komm. lege Ellen B. Pedersen, 
Tlf. 913 05 690
E-post: ellen.b.pedersen@uit.no

Assistentlege, Åse Valla, BUP, Rana
8643 Bjerka
Tlf. 916 67 895
E-post: aas-vall@online.no

Anne Kristine Fagerheim,
Rensmov. 4, 8007 Bodø
Tlf. a. 755 34 000
Tlf. p. 755 61 416 (952 44 095)
E-post: annefage@online.no

Troms: 
Bernt Stueland, allmennpraktiserende lege, 
Langnes Legesenter AS, 9015 Tromsø,
tlf. jobb: 77679888/77679873, 
privat: 77616163, 
E-post: bernt.stueland@langnes.nhn.no

Ann Kristin Engstad, 
allmennpraktiserende lege, 
Sama Legesenter, Samagt. 33, 
9403 Harstad, 
tlf. jobb: 77018500/77018504, 
privat: 77070374, 
fax (jobb): 77018515, 
E-post: kr-engst@online.no

Marit H. Hansen, overlege, 
gastrokirurgisk avdeling, UNN, 
9038 Tromsø, 
tlf. jobb: 77626000, privat: 77680494, 
E-post: kirmhh@unn.no

Eldrid Liljedal, allmennpraktiserende lege, 
Målselv helsesenter, 9325 Bardufoss, 
tlf. jobb: 77832500, privat: 77831386,
E-post: eldrid.liljedal@c2i.net

Torberg Torbergsen, overlege, 
nevrologisk avdeling, UNN, 9038 Tromsø, 
tlf. jobb: 77626000 / 77627122, 
privat: 77635866, 
E-post: torberg.torbergsen@unn.no

Per Christian Valle, overlege, 
medisinsk avdeling, Harstad sykehus, 
9480 Harstad, 
tlf. jobb: 77015000, privat: 77061508, 
E-post: per-christian.valle@unn.no

Finnmark:
Kommunelege Erik Langfeldt, Nordkapp 
helsesenter, Sykehusvn 16 B,
9750 HONNINGSVÅG.
Tlf: Arbeid 78 47 66 60
Privat 78 47 24 43
Mobil: 41 64 62 44.
E-mail: erlangf@online.no

Kommunelege Marie Tveit, 
Tana helsesenter, 
Maskevarrevn 3, 9845 TANA.
E-mail: marie_tveit@hotmail.com
marie.tveit@tana-legesenter.no
Tlf: 78 92 55 00
Privat 78 92 81 95
Mobil:93 20 15 91.

Kommunelege Jostein Tørstad, 
Kirkenes legekontor, Storgt 2,
9900 KIRKENES. 
E-mail: 
jostein.torstad@sor-varanger.kommune.no,
alternativt jostein.torstad@c2i.net
Tlf: Arbeid 78 97 76 60
Privat 78 99 25 53
Mobil 90 04 18 62.

Psykiater Kjetil Ryan, 
Distriktspsykiatrisk senter, VPP Alta, 
Dr Kvammes vei 21, Pb 1294, Sentrum, 
9505 Alta.
Tlf: Arbeid: 78 48 38 00
Privat 78 43 54 18
Mobil 97 08 95 44.

• høyt arbeidspress/overbelastning
• sykdom hos leger
• ”utbrenthet”
• personlige kriser

• misbruksproblemer
• vanskelige arbeidsforhold
• klagesaker mot leger

den kollegiale støttegruppen kan du kontakte for eksempel ved:

ressurssenter for leger, Modum Bad
Ressurssenter for leger ved Modum Bads Nervesanatorium (MBN) har vært i drift siden høsten 1998. 
Senteret tilbyr råd og veiledning til leger i livskrise eller med problemer i forhold til utbrenning. 
Hvis du ønsker mer opplysninger kan du kontakte:
Ressurssenter for leger, Modum Bad, Villa Sana, 3370 Vikersund, Telefon: 32 74 97 00 (Modum Bad) / 32 74 98 89 (direkte)
Leder Olav Lund har telefontid mandager mellom kl. 08.00 - 15.00 og øvrige dager mellom kl. 08.00 - 09.00. Telefon. 32 74 98 81

villasana@modum-bad.no
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Unn-direktør Tor ingebrigtsen har vært fore-
takstillitsvalgt, men har aldri vært på lands-
styremøte før i år. Han var invitert til å innlede 
om omstilling på sykehus, og overrasket mange 
med å mene at primærhelsetjenesten må prio-
riteres fremover ved fordeling av offentlige 
helseressurser. 

– Det nytter ikke å ønske seg mer ressurser 
til alle på samme tid. nå er det primærhelsetje-
nesten som trenger ressursene mest fremover. 
Foretakene må få tillatelse til å ta opp mer lån 
til investeringer. Og så må vi leger finne ut av 
hva vi må gjøre mindre av. resultatene må 
måles og sykehusene må gjøre mindre av det 
som ikke gir resultater. 

det handler om å skaffe helsegevinst
ingebrigtsen har ikke tro på at mer ressurser 
til sykehusene nødvendigvis vil gjøre alt så 
mye bedre.

– Vi må mestre den økonomiske klemma 
og gi like god helsebehandling til alle. Verdi-
skapning i helsevesenet handler om å skaffe 
helsegevinst. Derfor må vi effektivisere og øke 
oppmerksomheten på å ikke sløse bort beman-
ningsressurser på behandling som ikke nytter. 

Unn har de siste årene fått økonomien på 
rett kjøl, med ingebrigtsen nekter for å være 
opptatt av profitt. 

– Det handler om rasjonering for å ha råd 
til det vi har behov for. investeringene er for 
dårlig finansiert i dag. Her er jeg enig med 
Legeforeningen. 

Han nekter ikke for at omstillingene på 
Unn har kostet. 

– Endringsprosesser i sykehus er ekstremt 
krevende. Personalet jobber hardere og har 
det enda travlere i dag. Vi er heldig som har 
mange ledere med helsefaglig bakgrunn. Det 
er kjempeviktig for sykehusene. om de er 
leger eller sykepleiere har mindre betydning. 
Fremover vil vi måtte møte utfordringen med 
stedlig, lokal ledelse. 

Så det faglige engasjementet dale
Eli Berg er allmennpraktikeren som fikk 
muligheten til å titte inn i sykehusverdenen, 
og har skrevet boka ”På helsa løs”. Hun fulgte 
80 Ahus-ansatte før, under og etter omorgani-
seringen og innflyttingen i nytt sykehus  

– Det som overrasket meg mest var at new 
Public Management var så dominerende og 
inngripende i alt. Gjennom de fire årene jeg 
fulgte dem så jeg det faglige engasjementet 
dale. Et år fikk ingen gå på kurs. Folk fikk ikke 
forskningsfri. Det var det ikke tid til. Legene 
måtte være i produksjon. Det ble mindre og 
mindre rom for de gode møtene mellom leger 

og pasientene som er så viktige. Planen var 
at det ikke skulle gås legevisitt hver dag, og 
de gangene legen gikk visitt skulle det ikke 
være previsitt. Alt skulle skje inne hos pasien-
ten. Tverrfaglighet ble kommunisert gjennom 
journalen. Hvis legene måtte snakkes utenom 
måtte de melde avvik. 

Eli Berg gikk for en tid gjennom motmel-
dinga mot foretaksreformen som ble sendt i 
2001.

– Alt de advarte mot har skjedd.
Jon Helle er leder av overlegeforeningen og 

har tidligere vært konserntillitsvalgt i Helse 
Midt-norge. Han snakket om tillitskrise, 
omstillingstrøtthet og veien videre.

noen ideer resirkuleres
– Tillitskrise er et sterkt ord, men slik er det 
mange steder der legegruppen opplever dår-
lig reell involvering i omstillingsprosessen. 
Legeforeningen fikk nylig gjort en opinions-
undersøkelse som viser at tillitsutfordringen 
ikke bare er mellom ansatte og ledelsen. Folk 

har liten tiltro til at sykehuskøene vil fungere 
uten at det blir forskjellsbehandling. 

Helle møter i sitt sentrale tillitsverv mange 
omstillingstrøtte leger.

– Mange kjenner på at endringer gjøres 
for endringens skyld og at et begrenset antall 
ideer resirkuleres. resultatene av en endring 
kommer ikke til syne før man starter den neste. 
Lenge leve tillitsvalgte og ansatte som ikke 
gir opp. 

Han mener mer ansvar må gis til de som 
er pasientnært.

– La ideene myldre her. Så kan økonomene 
edrueliggjøre oss etter hvert. Da kan vi kanskje 
snakke om utvikling og ikke omstilling. når 
noe skjer, kall inn fagperson og tillitsvalgte. 
Lytt og overvei argumenter. Vi må hjelpe hver-
andre med å gjøre hverandre bedre. Hvordan 
skal vi skolere tillitsvalgte bedre sånn at man 
føler seg mer kompetent? Hva kan vi tilby 
våre legeledere som sitter i posisjoner? Lak-
mustesten må kanskje være at det skal være 
gøy å være lege og tillitsvalgt, sa Jon Helle.

omstillingstrøtte leger
Stadige omstillingsprosesser og økonomifokus tretter ut tillitsvalgte og leger på syke-
hus. hvordan snur man denne utviklingen og gir fagkompetansen autoriteten tilbake?

Av Tove Myrbakk

spennende innledninger skapte god debatt på landstyremøtet. fra v. Jon Helle, eli 
berg og Tor ingebrigtsen. (foto: ellen Juul andersen)
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kjetil karlsen 
– en samfunnsfiende?
Intervjuet av jo-endre Midtbu

Du har sannsynligvis mer enn én epost fra 
Kjetil Karlsen i innboksen din. Hvis du er med 
på Eyr, allmennlegenes diskusjonsforum, så 
har du flere titalls – bare siden nyttår. Sammen 
med allmennlegene Fred Andersen fra Tys-
fjord og Elisabeth Juvkam fra Bærum skrev 
han rett før påske en kronikk i Aftenposten 
med overskriften «Kunnskapsløse helsere-
former».

I 2011 var Karlsen en av motorene i Turnu-
saksjonen. Sist høst skrev han sammen med 
kollega Arnulf Heimdal fra oslo og ivar 
Thomsen fra Stavanger kronikker i Dagens 
næringsliv og Aftenposten, med kritisk 
søkelys på byråkratiseringen av legens rolle i 
forbindelse med iA-avtalen og de nye sykmel-
dingsreglene. Vinneren av Allmennlegeprisen 
2012 er ikke kjent for å ligge på latsiden.

Ved siden av sin allmennpraksis ved Sør-
byen legesenter i Tromsø har Karlsen i tillegg 
de siste fem årene ligget i en konflikt med 
helse- og justismyndigheter og egen arbeids-
giver Tromsø kommune. Utgangspunktet er 
den såkalte «Fengselskonflikten i Tromsø», 
der klare råd fra fengselslegene ble tilsidesatt, 
med dramatiske følger for pasientene som ble 
rammet. Karlsen er fortsatt i ufrivillig permi-
sjon fra de oppgavene han fram til 2008 hadde 
som fengselslege ved Tromsø fengsel.

Du har blitt kalt en «varsler». Er det noe med 
deg som gjør at du ofte havner i konflikter?
noen vil nok oppfatte meg som påståelig. Det 

er vanskelig å være prinsippfast og tydelig 
uten å få et slikt omdømme. Jeg opplever selv 
sakene jeg har engasjert meg i som ganske 
ukontroversielle, i hvert fall fra en leges per-
spektiv. Jeg har tatt til orde for viktigheten av 
legens frie uavhengige faglige vurderinger og 
respekt for klare medisinske råd, behovet for 
en faglig sterk og autonom legerolle, rimelige 
arbeidsbetingelser for legene, og muligheter for 
å videreføre noe av arvesølvet i vår yrkestradi-
sjon – nemlig læring av praktiske ferdigheter i 
en trygg og forpliktende lærer-svenn situasjon.

Første gangen noen kalte meg en «varsler» 
ble jeg overrasket. Jeg har tenkt at jeg gan-
ske enkelt gjør det en hvilken som helst lege 
burde gjøre: å si fra om forhold som gjør det 
vanskelig å utøve forsvarlig legevirksomhet, 
og som rammer mine pasienter. Men veien 
er kort fra å si fra om noe som er feil til å bli 
betraktet som varsler, og derfra enda kortere til 
å bli stemplet som en samfunnsfiende. Václav 
Havel har sagt det om lag slik: Det er de fær-
reste som velger den noe underlige karrieren 
som dissident.  Du blir kastet inn i det ved din 
personlige ansvarsfølelse, kombinert med et 
komplekst sett av ytre omstendigheter. Det 
begynner med at du forsøker å gjøre arbeidet 
ditt godt, og du ender opp med å bli regnet 
som en samfunnsfiende.

Går engasjementet ut over familien din?
Ja - de siste årene har det i perioder vært mer 
å styre med på jobben enn jeg hadde ønsket 
meg. nadine, min kone, er lege og doktorgrads-
stipendiat, og vi har tre barn. Tvilligene Storm 
og Felix kom for bare ett år siden. i perioder 
har vi vært nødt til å være ganske liberale med 
innkjøp av barnevakttjenester, husvask, etc. 
for å få kabalen til å gå opp. Uten støtte og 
forståelse fra nadine, ville det vært vanske-
lig for meg å følge opp de sakene du nevnte 
innledningsvis. Vi har nettopp kjøpt oss hus 
med hage, så jeg har jo basis-elementene på 
plass i et normalt familieliv. Men jeg tror neppe 
vi kommer til å vinne noen pris for nabolagets 
mest velholdte hage, for å si det sånn.

Som de fleste allmennleger med familie 
spør jeg meg ofte om prioriteringene i livet 
mitt er rett. Den klassiske situasjonen, som 
vel de fleste kjenner igjen, er når resten av 
familien har kosekveld med pizza og brus, 
mens jeg enten kjører legevakt eller sitter på 
kontoret med dette evinnelige dokumenta-
sjonsarbeidet for Nav og andre instanser. Eller, 
enda verre, når min datter Mira på ti år blir 
sittende inne og spille Nintendo i finværet en 
dag jeg egentlig burde ha tatt henne med på en 
fjelltopp. En av tilleggsbelastningene jeg har 
hatt sammenliknet med andre leger de siste 
årene, kommer fra min kommunale bistilling 
som fengselslege. Jeg har brukt mye tid på å gå 
gjennom journalnotater og dokumenter, lage 
notater og utarbeide strategier for hvordan jeg 

sammen med min advokat skal forsvare meg 
mot sanksjoner, trusler og personangrep fra 
Statens og kommunens side.

I fjor fikk du Zola-prisen for sivilt mot for 
din «sterke og uredde innsats for å bedre 
fangenes kår». For noen uker siden fikk du 
Allmennlegeprisen 2012 for ditt engasjement 
i Fastlegeaksjonen. Er du stolt?
Ja, men kanskje ikke på akkurat den måten 
du tenker på. Det jeg er stolt av er å ha «stått 
han av» som vi sier her oppe, spesielt i feng-
selssaken, der det har vært et ganske stort 
press mot meg personlig, også i den offentlige 
debatten. i lange perioder har jeg følt meg 
nokså alene i den kampen. En annen ting jeg 
er stolt av, eller egentlig mer takknemlig for, 
er mulighetene jeg har hatt for å samarbeide 
med en masse flotte folk, kolleger og andre, 
i uformelle nettverk der vi alle opplever at vi 
har en viktig og verdig sak å sloss for, noe som 
er høyere og viktigere enn vår egeninteresse.

Det er et privilegium å få være med å bidra 
til gode og forsvarlige helsetjenester for en av 
de mest utsatte gruppene i samfunnet vårt – 
nemlig pasienter i fengsel. Turnusaksjonen 
jobbet for en god og rettferdig fordeling av 
nyutdannede leger. Eller som i den siste saken, 
for allmennlegers mulighet til å være tilstede 
og ha tilstrekkelig tid til samtaler, forsvarlig 
diagnostisering og omsorgsfull oppfølgning 
av sine pasienter. Så – jeg er altså stolt over at 
dette engasjementet, som i virkeligheten er et 
stort teamarbeid. Det er en inspirasjon for den 
videre kampen at juryene for disse to prisene 
anerkjenner innsatsen som viktig og verdig. 
Det er jeg stolt av.

Du har sammenliknet Legeforeningen med 
en gneldrende puddel som har fått ett bein 
bitt av, og du har kalt en statssekretær i Hel-
sedepartementet for en papir-larve. Flåsete 

ensom kamp: «fengselssaken har vært 
marerittlignende i lange perioder, som 
å være kastet inn i boken Prosessen 
av kafka». kjetil karlsen går gjennom 
dokumenter ved sin arbeidsplass ved 
sørbyen legesenter i Tromsø. 
foto: Jo-endre Midtbu.

Nattevandring: «å vandre alene i sirkler, 
og så ned til bensinstasjonen tidlig på 
morgenen, kjøpe avisa, og bekreftet 
at jeg faktisk nok en gang blir forsøkt 
offentlig skandalisert». kjetil karlsen 
fotografert i storgata i Tromsø. foto: Jo-
endre Midtbu.
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og useriøst, vil kanskje mange mene?
Metaforer og allegorier har den fordelen at 
de får folk til å tenke, og så kan man få sagt 
ganske mye uten å måtte bruke så mange ord. 
Til det første, med puddelen, så er det altså 
slik at den medisinske profesjon tradisjo-
nelt har hvilt på noen få grunnpilarer. En 
av disse er den interne profesjonsetikk, som 
håndteres av yrkesutøverne selv – gjennom 
Legeforeningens etiske råd. En annen pilar 
er profesjonsbestemte standarder for sertifi-
sering. når spesialistgodkjenningen overdras 
til Helsedirektoratet, som bestemt ikke besit-
ter den nødvendige kompetanse til å vurdere 
standarden for legespesialister, så skjer to ting: 
For det første mister Legeforeningen et helt 
sentralt element av profesjonens uavhengig-
het, og for det andre må Helsedirektoratet 
nødvendigvis styrkes med en kompetent fag-
lig stab. Byråkratiet eser, og Legeforeningen 
degenererer mer og mer i retning av å være en 
«normaltariffsforening». når sentrale personer 
i Legeforeningen understreket at de hadde 
skrevet strenge brev og vært i mange møter 
der de motsatte seg denne endringen, kom 
jeg på bildet med en gneldrende puddel. Det 
er litt søtt egentlig: puddelen vet den er skadet, 
men all verdens bjeffing får ikke beinet til å 
vokse ut igjen. 

i den andre saken så kalte jeg en navngitt 
statssekretær for en fet papirlarve. Det var 
nok litt drøyt. Jeg fikk velfortjent offentlig 
irettesettelse på Eyr fra Svein Aarseth, leder 
i oslo legeforening. i etterkant kontaktet jeg 
han jeg hadde karakterisert slik for å beklage. 
Han tok det helt fint, og mente at såpass må en 
mann i hans stilling tåle. Men, neologismen 
«larvokrati» er jeg skikkelig stolt av, og den 
håper jeg vil innarbeides i norsk normalspråk. 
Skjer det, føler jeg at jeg har satt spor etter meg 
her i verden. Tanken er at forvaltningen nærer 
seg av alle de skjemaene og blankettene som 
vi og andre fyller ut og sender inn. Byråkrati-
ets appetitt på den slags er bunnløs. Jo flere 
skjemaer vi sender inn, jo mer eser forvaltnin-
gen. Larvokratiet er dypt mistroisk til legenes 
vurderingsevne og motiver, og vil gjerne styre 
vår virksomhet ned til den minste detalj. Det 
tar fra oss muligheten til å gjøre selvstendige 
faglige vurderinger. Derved forsvinner den 
personlige ansvarsfølelsen, og med den også 
arbeidsgleden. 

Hvilke omkostninger har disse kampene 
påført deg?
På det personlige plan går nok regnskapet 
i pluss. Jeg opplever det, som nevnt, som et 
privilegium å ha havnet i situasjoner der jeg 
har kunnet sloss for viktige og verdige saker. 
Det har vært en fantastisk inspirerende og 
lærerik prosess å kunne arbeide i team og 
nettverk sammen med engasjerte kolleger og 
andre folk over hele landet.

Likevel - fengselssaken har vært mare-
rittlignende i lange perioder. Det er en svært 
ensom situasjon, som å være kastet inn i boken 
«Prosessen» av Kafka. For eksempel å oppleve 
å bli sterkt diskreditert av førstestatsadvoka-
ten, en mann som mange folk har tillit til på 
grunn av hans stilling, over hele førstesiden 
pluss en dobbeltside inne i lokalavisa. Eller 
– å bli oppringt av en journalist som fortel-
ler at forbundslederen i fengselsebetjentenes 
fagforening, en mann jeg verken hadde møtt 
eller snakket med, over en dobbeltsiden i avisa 
neste dag vil karakterisere meg som en løgner, 

hevde at jeg ikke har forstått lovverket eller 
fengselslegens rolle, og at jeg driver en per-
sonlig og ondsinnet vendetta mot en dyktig 
og betrodd medarbeider i fengselsvesenet. Å 
vandre alene i sirkler gjennom natta, og så 
ned til bensinstasjonen tidlig på morgenen, 
kjøpe avisa, og bekreftet at jeg faktisk nok en 
gang blir forsøkt offentlig skandalisert. Men 
når det går bra til sist, så er jeg heldigvis sånn 
skrudd sammen at jeg glemmer hvor ille det 
var på det verste.

Fengselssaken påførte meg også et havarert 
doktorgradsprosjekt fordi jeg over flere år 
måtte bruke all restkapasitet til å overleve, 
profesjonelt sett, da «systemet» har villet frata 
meg både arbeidsoppgaver, tittel og ære som 
fengselslege. i samme slengen tapte jeg spesia-
liteten i allmennmedisin, fordi jeg ikke hadde 
kapasitet til å komme meg på de kursene som 
er påkrevet for å vedlikeholde spesialiteten. og 
økonomisk sett har heller ikke disse kampsa-
kene vært noen spesielt god forretningside. Til 
tross for at jeg selv har hatt hånd om mye av 
oppfølgningen av fengselssaken, og at jeg har 
fått gratis bistand fra noen av landets dyktigste 
jurister, så har jeg likevel over noen år pådratt 
meg en betydelig personlig advokatutgift.

Hva har du lært av disse sakene?
Det var et vanskelig spørsmål… Kanskje jeg 
har lært noe om menneskenaturen? Jeg syns 
jeg har erfart at de beste folka ofte befinner 
seg lavt nede i hierarkiske strukturer. Jeg har 
blitt avlært respekt for titler og autoriteter i 
seg selv. Jeg har erfart at viktige menneskelige 
egenskaper, som mot, klokskap og ærlighet, 
er ganske ulikt fordelt.

Har du oppnådd noe?
Ja – det vil jeg si. ikke alene, men ved å bidra til 
å koordinere manges innsats for viktige saker. 
Doktor Stockmann tok feil: Den som står alene 
mot systemet, er sjanseløs. Å komme noen vei 
med sakene du har nevnt, også fengselssaken, 
er teamarbeid. og husk at denne type vinner 
man ikke over natta. Det er langdistanseø-
velser. Å oppnå robuste systemforbedringer 
krever fokus, dedikasjon og gode stayer-evner. 
Turnustjenesten ligger an til å bli atskillig 
bedre enn det som var foreslått i Helsedi-

rektoratets «nybyrjarstillingar for leger», og 
her spilte Turnusaksjonen en viktig rolle. i 
fengselssaken tror jeg resultatet vil bli en ny 
nasjonal veileder for fengselshelsetjenesten 
som er tydeligere og mer konkret på legens 
uavhengige rolle enn den veilederen vi hadde 
før fengselskonflikten. Jeg tror også man etter 
hvert vil få en nasjonal fengselsmedisinsk kom-
misjon, som vurderer og beslutter i saker der 
det er motstrid mellom fengselslegen og feng-
selsledelsen vurderinger. En slik kommisjon 
vil bedre rettssikkerheten for personer som i 
dag befinner seg i et juridisk ingenmannsland 
mellom straffegjennomføringsloven og pasi-
entrettighetslovgivningen.

Feiden om fastlegeforskriften – hva blir 
utfallet der?
Den kampen en vinner vi. Vi vinner fordi vi er 
mange, godt organisert, og fordi pasientene er 
på vår side. Jeg tror at Helse- og omsorgsdepar-
tementet i disse dager arbeider med strategier 
for å komme seg ut av denne flausen med minst 
mulig omdømmetap.

Hva blir din neste kampsak?
Fastlegeaksjonen er forberedt på en langvarig 
kamp for en omsorgsfull, autonom og faglig 
sterk allmennlegetjeneste, om dette blir nød-
vendig. På samme vis har vi en lang vei å gå 
før innsattes rett til et likeverdig helsetilbud er 
godt nok sikret. For tiden holder vi på å bygge 
opp et landsdekkende nettverk av engasjerte 
fengselsleger som vil jobbe med fagutvikling, 
rutineforbedring og bedre arbeidsforhold for 
helsearbeidere i fengsel. om det blir noen 
andre saker… jeg vet ikke? Det er ikke slik 
at jeg har en plan her, og at jeg velger meg 
ut områder jeg vil engasjere meg i de neste 
årene. Hittil har jeg opplevd det som at disse 
«kampsakene» oppstår som en naturlig kon-
sekvens av min legegjerning. Man kan ikke 
sloss for alle saker, men dersom man aldri tar 
et personlig og moralsk ansvar i en prinsipiell 
sak, på vegne av sine pasienter og sitt fag, og 
med potensiale for personlig tap og belastning, 
da er man en trist lege syns jeg.

Teamarbied: Noen av legene i fastlegeaksjonen, som mottok allmennlegeprisen 
2012. fra venstre: sven r. Haugvik fra larvik, kjetil karlsen fra Tromsø, bente b. 
Pedersen fra Hamar, shima rafey fra Holter og Janecke Thesen fra osterøy. foto: 
kjell arne bakke, dagens Medisin.
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Kunnskapsbasert sykehusdrift

Tor Ingebrigtsen, 
sykehusdirektør

helse nord

Den kjente indremedisineren og helsetjenes-
teforskeren John Wennberg har dokumentert 
at bare 15 % av det som gjøres i amerikansk 
helsevesen bygger på sikker forskningsbasert 
kunnskap, og vist at halvparten av tilbudene er 
styrt av det faktum at de er tilgjengelige i seg 
selv. Han viser at verken markedet eller legers 
tradisjonelle autonomi fungerer begrensende 
slik at de tilbudene som faktisk gir helsege-
vinst prioriteres. Wennberg dokumenterer at 
feilbruk og overbruk utgjør et minst like stort 
problem som underbruk av helsetjenester. 
Unødvendige innleggelser, poliklinikkon-
takter, diagnostiske undersøkelser og kirur-
giske inngrep, samt overbruk av antibiotika 
og meningsløs behandling i livets sluttfase 
er viktige problemområder for pasientene.

Wennbergs konklusjoner er kontroversi-
elle, og blir ofte avvist fordi det er forskjeller 
på norsk og amerikansk helsevesen. Det er 
en sunn skepsis, men vi får nå mer og mer 
nordnorske data fra Senter for klinisk doku-
mentasjon og evaluering (SKDE) i Helse 
Nord. SKDEs studier av spesialistheletjenes-
tebruk (sykehus og avtalespesialister) viser 
for eksempel at antall sykehusinnleggelser 
per 1000 innbyggere per år er uavhengig av 
avstand til sykehus, mens det er en direkte 
lineær sammenheng mellom kortere avstand 
til sykehus og økende bruk av poliklinikkene. 
Det er store kontraster i bruken av kirurgiske 
tilbud, slik at det for eksempel gjøres dob-
belt så mange meniskoperasjoner per 1000 
innbyggere per år blant innbyggerne i Ham-
merfest som blant dem i rana.

Er det grunn til å tro at høyeste bruk gir 
mest helse? neppe. Vi har ikke holdepunkter 
for at befolkningen i Bardu eller nordreisa, 
med lavt sykehusbruk, har dårligere helse enn 
befolkningen i narvik, Harstad og Tromsø, 
med sin høye bruk. På sykehusene har vi 
har lang tradisjon for å tolke ventelister som 
uttrykk for udekte behov, mens SKDEs tall 
viser at vi i stor skaper overbruk selv gjennom 
svak systematikk i vurdering av søknader 
fra fastlegene, hyppige kontroller og intern-
henvisninger.

Hvorfor blir det sånn? Jeg tror det skyldes 
våre ønsker om å hjelpe flest mulig, kombi-
nert med begrenset innsikt i helheten. Jeg 
har prioritert søknader på vakt lørdag kveld, 
og sluppet mange igjennom uten grundig 
vurdering av opplysningene. Jeg har gjort 
velmente forsøk på å redde svært gamle 
pasienter med hjerneblødning med kirurgi 
og intensivbehandling selv om jeg kjenner 
kunnskapsgrunnlaget som i mange situasjo-
ner sier at sjansen for å lykkes er nær null. 
Jeg har tatt mange pasienter til kontroll på 
poliklinikken fordi jeg syntes det var hyg-
gelig å se resultatene av eget arbeid, og bra 
å følge dem opp. Jeg gikk nesten i gang med 
endoskopisk karpaltunnelkirurgi for tidlig, 
før metoden var godt utviklet. 

Da jeg ble avdelingsleder, og ansvarlig 
for ventelistene, kom spørsmålene: Må isji-
aspasienten jeg opererer i dag ha kirurgisk 
behandling, eller kunne han blitt bra av seg 
selv? Kunne jeg gjort større nytte ved å ope-
rere en annen pasient i dag? Mine og andres 

spørsmål førte til etableringen kvalitetsregis-
teret for ryggkirurgi, og nå jobbes det med 
spennende analyser av mulige sammenhen-
ger mellom forbruksrater for ryggkirurgi og 
behandlingsresultat for pasientene.

Mangel på leger, sykepleiere og annet hel-
sepersonell vil forbli helsevesenets viktigste 
knapphetsressurs, og hovedutfordringen er 
derfor å skape mest mulig helsegevinst med 
minst mulig personellinnsats, slik at vi kan 
gi likeverdige og virkningsfulle tilbud til flest 
mulig. Dette krever sterk faglig ledelse med 
vilje til å gjøre tydelige prioriteringer ut fra 
god innsikt i forskningsbasert kunnskap og 
et befolkningsbasert perspektiv.

Unn har som visjon å gi den beste behandling fordi det er resultatene for pasienten som 
teller. Men den beste behandling betyr ikke nødvendigvis dyrest, nyest eller mest.
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Ytrehus kom som mange før henne nord-
over på grunn av uhell i trekning av tur-
nusplass. i første omgang havnet hun i 
narvik og Balsfjord før hun endte opp på 
Universitetet i Tromsø. i dag er ansatt ved 
institutt for medisinsk biologi, kardiovas-
kulær forskningsgruppe.

– nå har jeg vært i Tromsø i 25 år og er 
veldig takknemlig for de mulighetene jeg 
har fått til å utvikle meg her ved fakultetet. 
Utgangspunktet mitt var at forskning skulle 
være en mellomstasjon i min videre dok-
torkarriere, men jeg kom meg aldri videre. 
Det var alt for spennende å jobbe med 
hjerteforskning og undervise studentene.

Tidligere i år fikk hun Nasjonalfore-
ningen for folkehelsens Hjertepris for sine 
betydelige resultater innen hjerte- og kar-
forskningen.  I flere år var Ytrehus en del 
av fakultetets ledelse, både som prodekan 
og en periode som dekan.

dårlige kår
På 80- og delvis 90-tallet var lønnsvilkå-
rene for leger i vitenskapelige stillinger 
svært dårlige og Ytrehus med flere måtte 
spe på lønna med å ta legevakter.

– Det holdt jeg på med til langt ut på 
90-tallet, og jeg vet at mange yngre for-
skere fremdeles gjør dette selv om lønns-
vilkårene er blitt en del bedre enn de var 
den gang. Fremdeles er det langt igjen til 
vi kan sammenligne oss med leger som 
jobber på sykehus. Vi arbeider konkret 
med å bedre lønns- og arbeidsforholdene 
for leger ved universitetene. Denne gruppen 
har skrumpet veldig inn relativt sett til tross 
for stor ekspansjon i antall studieplasser i 
medisin og stor utbygging av universitets-
sykehusene. Årsaken er at begynnerlønn 
ikke konkurrerer med andre sektorer hvor 
leger arbeider, samt at forskningsfinan-
sieringen i norge er alt for variabel. Som ett 
av mange tiltak fremmer vi krav om egne 
lønnskoder for leger ved universitetene slik 
andre statsansatte leger kan ha. 

– Hvordan går det med rekruttering av 
nye forskere?

– Det at vi fikk egen forskerlinje på 
medisinstudiet i Tromsø hjalp en god del, 
og mange av de som har gått der har skaffet 
seg en doktorgrad i ung alder. De fleste tar 
med seg sin forskningskompetanse inn i 
sykehusene, og LVS jobber for at legefor-
skerne skal kunne bruke minst 50 prosent 
av arbeidstiden til forskning og fordypning.  
Det er nok ei stund til vi er i nærheten av 
det målet. i dag er forskning på sykehus 
individualisert og overlates i stor grad til 
den enkelte avdeling. Her trenger man en 
overordnet ledelse og plan. 

Ytrehus mener forskningsfinansierin-

gen i norge innenfor medisin og helse er 
fragmentert, regionalisert eller knyttet til 
små, politisk motiverte programsatsinger. 

– Dette er ikke i seg selv negativt, men 
når hele sektoren skal drives på denne 
måten blir det galt og kan lede inn i en 
negativ spiral. Store robuste medisinske 
forskningsmiljøer er nøkkel til kvalitet og 
kontinuitet i legeutdanningen. Som leder av 
LVS tror jeg ikke at en fullverdig moderne 
legeutdanning kan drives uten solide fors-
kningsmiljøer der leger deltar fullt ut. 

Trives som veileder  
Hun berømmer Helse nord som har bidratt 
til et stort løft for forskningsaktivitet og 
produksjon i regionen. På laboratoriet ved 
institutt for medisinsk biologi har Ytrehus 
hatt mange studenter innom og trives sær-
deles godt i veilederrollen.

– Vår forskning er veldig ressurskre-
vende og studentene bidrar mye til mitt 
forskningsarbeid. 

I september overtok hun som leder i LVS 
etter Amund Gulsvik, men har bak seg to 
perioder fra styret og visste mye om hva 
hun gikk til. 

– Det har vært en positiv og hyggelig 
periode til nå, om vervet har vist seg å 
være mer arbeidskrevende enn jeg hadde 
trodd. Bosatt i Tromsø må jeg prioritere 
hardt i forhold til hva jeg skal delta på, 
med foreløpig går det veldig greit og jeg ser 
frem til å bli bedre kjent med lederne i de 
andre yrkesforeningene i Legeforeningen, 
sier Kirsti Ytrehus.

I forfjor feiret LVS 20 –årsjubileum og 
nylig ble den 22. forskningspolitiske kon-
feransen arrangert i Tromsø. Leger i viten-
skapelige hoved- eller bistillinger omfatter 
nærmere 1 400 personer og over 90 % av 
disse er medlemmer av Legeforeningen. 
De utgjør totalt ca. 600 - 800 årsverk. Mer 
enn halvparten har midlertidig ansettelse. 
Andelen av leger i vitenskapelige hoved-
stillinger faller mens andelen av leger i 
små vitenskapelige deltidsstillinger stiger.

leder lVs fra Tromsø
Foreningen for leger i vitenskapelige stillinger (LVS) ledes av 
Kirsti Ytrehus, professor og hjerteforsker ved UIT. hun har 
travle dager, men foreløpig går det helt greit å lede yrkesfore-
ningen fra det høye nord.

Av Tove Myrbakk

kirsti Ytrehus.

Matoppskrifter:

Rundstykker 
a la Parker House
2 ts tørrgjær
2 ½ dl melk
60 g smeltet usaltet smør
2 ss sukker
2 vispede egg
560 g hvetemel
2 ts salt

Smeltet smør til pensling.

Hell gjæren i 2 dl av melken og la blandingen stå i 5 
minutter før du rører om. Varm om resten av melken, 
smøret og sukkeret i en bolle. rør godt til smøret er 
smeltet. Sett kjelen til avkjøling til væsken er lunken. 
Visp inn eggene til alt har blandet seg godt.

Blant mel og salt i bakebollen. Hell i gjørblandingen. 
Kjør i kjøkkenmaskinen i 8-10 minutter. Ha i ekstra 
mel om det er behov, 1 ss av gangen. La deigen heve 
i 1 til 1 ½ time. Slå den sammen og la den hvile i 
10 minutter. 

Del deigen i to like emner og kjevle hvert emne til et 
rektangel på 20 x 40 cm. Skjær hvert rektangel i fire 
på langs slik at du får fire striper som er 5 cm lange. 
Del hver stripe i fire rektangler som er 10 cm lange. 
Pensle halvparten er hvert rektangel med smeltet smør, 
brett det i to, men la det være igjen en kant på 1 cm. 

Sett rundstykkene inntil hverandre på smurt stekeplate 
slik at de overlapper hverandre. Dekk dem med et 
kjøkkenhåndkle. La dem heve til dobbel størrelse, 
ca 10 minutter.

Pensle rundstykkene med smeltet smør og stek dem i 
forvarmet ovn til de er gyldne, 15-20 minutter. 

Du kan også lage helt vanlige rundtstykker av deigen. 
Det er stort sett det jeg gjør. De skaper fantastisk godt. 
Veldig grei og fryse og tine til søndagsfrokosten på 
terrassen.

Ha en nydelig sommer.

Tove Myrbakk, Bodø
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norsk forening for allmennmedisins (nFA) 
årsmøte i Larvik 9.mai hadde rekruttering 
som tema under den innledende debatt.  Bjørg 
Bakke fra norsk medisinerstudentforening og 
Lars Johansen fra NFAs danske søsterorga-
nisasjon DSAM, var innledere.
Temaet viste seg å være urovekkende relevant. 
Siden forslaget til ny fastlegeforskrift ble 
presentert i desember 2011 har påmeldingen 
til videreutdanningens obligatoriske grunn-
kurs stupt. Fra å være overfylte har man nå 
måttet kansellere flere av kursene på grunn 
av manglende påmelding. Søknadsbunken til 
ledige fastlegehjemler er redusert pga usik-
kert rundt konsekvensene av en ny forskrift. 
Lars Johansen beskrev den danske videreut-
danningen, hvor man har individuell veiled-
ning gjennom hele spesialiseringsforløpet. 
Den danske og den norske spesialisering i 
allmennmedisin skiller seg på mange områ-
der, men prinsippet om veiledning frem til 
man er ferdig spesialist – som man har i de 
øvrige spesialiseringsforløp – fikk god støtte, 
og dette er noe  vi nå vurderer å arbeide for 
å innføre også i norge. 
Bjørg Bakke etterlyste en fadderordning for 
medisinerstudenter hos fastlegene. Forslaget 
falt i god jord, og nFA tar saken med i sitt 
videre arbeid. 
Hun hadde gjennomført en uformell undersø-
kelse hos sine medstudenter i inn- og utland, 
som ga nytt liv til mange av de fordommene 
vi opplever mot allmennlegen og vår praksis. 
Flere argumenterte sterkt for at vi er nødt til 
å ta denne kritikken alvorlig, og  jobbe med 
å bedre merkevaren ”norsk allmennmedisin.” 
Dette starter ikke minst i studietiden. 
Leder i NFA, Marit Hermansen beskrev i sin 
årsmøtetale arbeidet med å lage en mal som 
kan beskrive det gode forløp ved mistanke, 
diagnostisering, behandling og oppfølging av 
en kreftsykdom. Denne overordnede beskri-
velse, eksemplifisert ved pasienten «Gunda», 
illustrerer til fulle  hvordan mangelen på 
tilstrekkelig iT-verktøy forhindrer en god 
samhandling mellom 1. og 2. linjetjenesten. 
Godt verktøy er imidlertid ikke tilstrekke-
lig. Det påvises også et behov for kanaler 
til direkte samhandling mellom fastlege og 
sykehusspesialist som i dag er til stede, men 
ikke utnyttes i tilstrekkelig grad, eksempel-
vis ved at fastlege og sykehuslege i større 
grad enn det som er vanlig i dag informerer 
hverandre telefonisk ved starten av et behand-
lingsforløp. Arbeidet med å beskrive det gode 
pasientforløp er nettopp startet og styret i 

NFA fikk støtte på årsmøtet i flere innlegg 
til å fortsette med dette arbeid.
Allmennlege Pernille Bruusgaard fra oslo 
kom med et svært viktig tips til utformin-
gen av fremtidens medisinerutdanning, som 
kunne bedre på denne måten: Allmennlegene 
må trekkes helt med i den kliniske under-
visningen i studiet. Alle lidelser starter pre-
hospitalt – og det kan også undervisningen 
gjøre, ved at en allmennlege starter en klinisk 
undervisning i auditoriet, som så overtas av 
sykehuslegen, for så kanskje å vende tilbake 
til allmennlegens sluttkommentarer om opp-
følging og kontroll etter avsluttet behand-
ling på sykehus. Allmennlegen starter altså 
forelesningstimen med å fortelle hvordan 
pasienten presenterte sine symptomer, hvilke 
vurderinger som ble gjort og spørsmål som 
ble stillet hos allmennlegen, tidsperspekti-
vet på utredningen og hvilke muligheter og 
begrensninger som ligger utenfor sykehus. 
Så overtar sykehusspesialisten vurderingen 
av allmennlegens tentative diagnose og diffe-
rensialdiagnoser, hvilke tilleggsundersøkelser 
og vurderinger som ble gjort – og hvilken 
behandling som ble gitt. Mot slutten vender 
altså pasienthistorien tilbake til allmennlegen, 

der pasienten skal leve resten av livet. Ved 
UiT planlegges i disse dager som kjent en stor 
og omfattende studiereform, som er tidligere 
omtalt i dette bladet. Kanskje kan fakultetet 
ta dette poenget med seg – og la slik integrert 
klinisk undervisning bli hovedtyngden av all 
klinisk undervisning –  ikke bare som krydder 
i noen få unntak av noen forelesninger.  Slik 
er jo dessverre tilfellet både ved UiT og ved 
andre utdanningsinstitusjoner, i dag. 

Karsten Kehlet
Styremedlem i NFA og nestleder i Troms 
legeforening.

Nfas årsmøte
larvik mai 2012

karsten kehlet på Nfas årsmøte mai 2012.
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Unn narvik har det siste året hatt en tilvekst 
av 8 legespesialister innenfor gynekologi, 
indremedisin, radiologi og kirurgi. nøkkelen 
til dette ligger i lokalt forankret rekruttering 
med overlegene Jon Harr i spissen. i denne 
perioden har vi også fått narvik-jenta Hilde 
Weisner på HR som rekrutteringsansvarlig 
ved sykehuset.  

 Medisinsk avdeling har fått to nye kardio-
loger med mangeårig erfaring. Tyske Stephan 
Haase og islandske Asgut Sverrisson snakker 
begge godt norsk og tilbyr tung fagkompe-
tanse til avdelingen. Kirurgisk seksjon har 
fått ny leder i dr.med Merethe Kumle, epi-
demiolog, som kommer fra Unn Tromsø, 
Klinisk forskningsavdeling. Kirurg Anne 
Marthe Foshaug Jenssen, spesialist i generell 
kirurgi med interessefelt innenfor bryst-og 
endokrinkirurgi og urologi har kommet inn 
som frisk pust etter endt spesialistutdanning 
i Tromsø.  Hun er kommet tilbake til føde-
byen etter å ha jobbet ved Sentralsykehuset 
i Vestfold/Tønsberg og ved Unn Tromsø. 

radiologisk avdeling er i en oppbyggings-
fase, og har nå den mest moderne utstyrspar-
ken i Unn-systemet. Siste tilskudd er Mr, 
som nå er kommet i hus etter mange timer 
med boring. Jan Ole Frantzen, spesialist i 
radiologi, er ny leder for avdelingen. Han 
kommer fra stillingen som leder for Brystdi-
agnostisk senter ved Unn Tromsø, og er den 
første fast ansatte radiolog i narvik på mange 
år. over sommeren kommer det en radiolog 
til, som skal være fast ansatt i narvik.

 Etter at Helse Nord ga klare direktiver 
om å beholde en fullverdig fødeavdelingen 
ved UNN Narvik, har vi nå på plass fire faste 
ansatte gynekologer ved sykehuset. Disse 
bidrar til ett flott  fagmiljø med spesialisthel-
setjeneste innenfor fødselshjelp og kvinne-
sykdommer av høy kvalitet og forutsigbarhet.  

Lars Dahle er en erfaren, dyktig obste-
triker som har vært ansvarlig for utdanning 
av spesialistkandiater i Östergötland Län 
og ansvarlig for teamtrening innen asfyksi. 
Lars er norsk, men frem til nå hatt sitt virke 
i Sverige. 

Peter Kalin var ferdig spesialist for 7 år 
siden. Han har vært ansvarlig for det gyneko-
logisk cancer programmet i Norrbotten Län, 
med obstetrisk erfaring fra klinikk med over 
2000 fødsler pr år. 

Snezana Malbasic er opprinnelig fra Make-
donia, bosatt i Sverige.  Hun har 10 års erfa-
ring som spesialist, primært innen obstetrikk 
ved store fagmiljø i Borås/Göteborg.

Mario rexer har som mange vil vite man-
geårig erfaring som gynekolog, erfaren og 
flink innen obstetrikk og generell gynekologi. 
Mario er gynekologen som har holdt avdelin-
gen ved Unn narvik gående siden midten 
av 1990-tallet og frem til i dag.

 Unn narvik er nå inne i en utfordrende 
omorganisering med sammenslåing av 
medisinsk og kirurgisk sengepost. Polikli-
nikkene skal også slås sammen. Det er stor 
optimisme blant de ansatte, og vi tar mål av 
oss å skape ett av Norges beste lokalsykehus! 
nytt sykehus i narvik har planlagt byggestart 
2017/2018. Bygningsmassen ved sykehuset 
har vært i meget dårlig stand, og for tiden 
pågår omfattende restaureringsarbeider og 
asbestsanering. 

Det er stor aktivitet, og det like mange 
bygningsarbeider til lunsj som ansatte med 
bygging av to nye sengefløyer, og hotellrom 
integrert i 2.etasje  De ansatte viser stor tole-
ranse overfor dette arbeidet som høres både 
i sengeavdelinger, poliklinikker, røntgen  og 
operasjonsstuer. ikke minst må vi berømme 
pasientene som klager minimalt over at de 

befinner seg tidvis på en byggeplass.
Mange nyansatte sammen med positive 

turnusleger og leger i spesialisering samt 
ikke minst de etablerte overlegekollegaene, 
skaper ett godt og inspirerende arbeids- og 
fagmiljø. Ved kirurgisk seksjon er vi i ferd 
med å rekruttere flere overleger, og gleder oss 
til å tilby stadig bedre tjenester til befolknin-
gen i vårt lokalsykehusområde. Unn nar-
vik er et viktig akutt-sykehus i ofoten, og 
kan dessuten være en viktig elektiv enhet til 
avlastning og supplement for øvrige Unn. 
Velkommen til UNN Narvik! 
 
Anne Marthe Foshaug Jenssen
Seksjonsoverlege, kirurgisk seksjon, 

David Nystad 
Overlege, anestesiavdelingen, 
UNN Narvik

UNN Narvik 
– en strøm av nye overleger! 

Nye overleger og nye ledere ved Narvik sykehus. fra venstre: Merethe kumle, Peter 
kalin, lars dahle, Jan ole frantzen, agust sverrison, ove laupstad, stephan Haase, 
kari fiske, Hilde Weisner og Jon Harr. snezana Malbasic og anne Marthe fosshaug 
Jenssen var ikke til stede da bildet ble tatt. foto: fritz Hansen.
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Innkalling til årsmøte 
i Nordland Legeforening

Tid:  Fredag 7. september kl. 16.30 
Sted:  Festsalen på gml. NPS 

Foreløpig saksliste:
Sak 1: Godkjenning av møteinnkalling og  

dagsorden 
Sak 2: Valg av møteleder, referent og  

protokollunderskrivere
Sak 3: Styrets årsberetning for perioden mai 2011 

til september 2012
Sak 4: Doktor i Nord 
Sak 5: Regnskap 2011
Sak 6: Årsmøtefastsatt kontingent 2013
Sak 7: Budsjett 2012 / 2013

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være styret i 
hende innen 10. september 2010.

Etter møtet blir det jubileumsforedrag med den danske 
sosiologen og forskeren Helle Hedegaard Hein om 
”Ledelse av primadonnaer”. 
Hun mener primadonnaer har et ufortjent dårlig rykte 
i arbeidslivet. Egentlig er de idealister som brenner for 
jobben.

Jubileumsmiddag og dans
Etter debatten blir det jubileumsmiddag  i Festsalen 
med buffet fra LystPå med spirituelle innslag fra 
forskjellig hold. Det blir selvsagt også kåring av årets 
nordlandsdoktor. Snippen Shakers spiller til dans. 
De som deltar på årsmøtet betaler 400 kroner for 
middag og aperitif. Studenter betaler 350 kroner og 
ledsagere og andre betaler 500 kroner. 

Bindende påmelding via skjema på 
www.nordland-legeforening.no før 25. august 2012.

Konferansen starter på hurtigruta i Bodø 
17. september og fortsetter så på Svinøya 
rorbuer i Svolvær. Hit har vi blant annet 
invitert helseminister Anne Grethe Strøm-
Erichsen og leder av Stortingets helse- og 
omsorgskomite Bent Høie, administrerende 
direktør i Helse Midt-Norge Gunnar Bovim 
og adm. direktør i Helse Nord Lars Vorland, 
president Hege Gjessing, generalsekretær 
Geir Riise og lederne av yrkesforeningene i 
Legeforeningen. Hele sentralstyret blir også 
til stede på store deler av konferansen.

Det arrangeres også tillitsvalgtkurs på 
samme sted. Eget program kommer.

Konferansen er gratis for tillitsvalgte leger. 
Program og informasjon, samt påmeldings-
skjema ligger på www.nordland-legefore-
ning.no og det lønner seg å være raskt ute. 
Begrenset antall plasser. Frist for påmelding 
er 1. august 2012. Flybilletter må bestilles 
gjennom sekretariatet på tove@nordland-
legeforening.no

komiteen fra v. leder Nord-Trøndelag Tom are Julsrud, informasjonskonsulent Tove 
Myrbakk, regionsutvalgsleder i Helse Nord lars a. Nesje, leder i Nordland lege-
forening Margit steinholt, leder av finnmark legeforening Jostein Tørstad, leder av 
sør-Trøndelag legeforening Marte Walstad, leder av Møre og romsdal legeforening 
ottar grimstad, styremedlem sør-Trøndelag legeforening ketil espnes og regionsut-
valgsleder i Helse Midt randulf søberg. leder i Troms legeforening Jo-endre Midtbu 
var ikke tilsted da bildet ble tatt. 

fagpolitisk konferanse i svolvær
hurtigrutekurset ”I samme båt” blir i år både til sjøs og til lands. her blir det debatt om 
grenseløse oppgaver og vanskelige prioriteringer,  økonomifokuset på norske sykehus, 
offentlige lederes feighet, jobbglidning og mye mer. 

Av Tove Myrbakk
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 Det sa statssekretær ragnhild Mathisen i 
HoD som på ingen måte kom til sine egne 
da hun møtte delegatene på landstyremøtet i 
mai. Hun fikk meg seg mye kritikk, men også 
konstruktive innspill tilbake til departementet 
og et sterkt ønske om å bruke tiden frem til 
nyttår godt. Da planlegges nemlig den nye 
fastlegeforskriften å være klar. 

– Det trenger ikke å være en motsetning 
mellom en god fastlegeordning og en for-
skrift. Forskriften kommer, ingen tvil om 
det, men den blir ikke implementert 1.1 2013 
som planen var. Fremover vil vi trenge mange 
flere fastleger. Det vil vi bruke noen år på å 
finne løsning på. Foreløpig har vi bevilget 50 
millioner kroner for 2012. 

Mathisen utelukker ikke at noen fastleger 
må få færre pasienter på sin liste for å gi plass 
til flere leger. 

Leder av Stortingets helse- og omsorgsko-
mite Bent Høie står fremdeles på at den beste 
løsningen for forslag om ny fastlegeforskrift 
er å legge det fremlagte forslaget helt bort.

– Forskriften vil uansett ikke svare på de 
utfordringene som fastlegeordningen møter 
fremover. De må løses på andre måter. Mange 
allmennleger er i ferd med å gå av med pen-
sjon. Vi ser en del skremmende signaler knyt-
tet til attraktiviteten til å være allmennlege. 
Fastlegene må få lov til å være fastlege i stedet 
for å bli pålagt mange andre oppgaver. Det 
må legges til rette for at andre helsepersonell-
grupper kan jobbe sammen med fastlegene 
for en effektiv pasientbehandling. 

Hege Gjessing melder om god dialog med 
departementet omkring ny fastlegeforskrift 
og understreket overfor alle at legeforeningen 
ikke planlegger noen aksjon.

– Vi forbereder oss om det verste skulle 
skje, men planlegger på ingen måte å aksjo-
nere.  Fastlegeordningen har et forbedrings-
potensiale. Det har Legeforeningen sagt klart 
fra om mange ganger og fremover vil vi bidra 
konstruktivt til å få prosessen inn i et bedre 
spor, sa president Hege Gjessing.

- forskriften er ingen mistillit til fastlegene
- Fastlegeforskriften er ingen kritikk eller uttrykk for mistillit eller kollektiv straff. det handler 
om å ta tak i forbedringspotensialet og finne gode løsninger som ikke blir for krevende.

Av Tove Myrbakk

statssekretær ragnhild Mathisen i Hod 
gikk både kritikk og konstruktive innspill 
med seg tilbake til Hod fra landsstyre- 
møtet i mai. (foto: lise-berit Johannessen)
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Returadresse:
Doktor i Nord
Mørkvedsenteret 17, 
8028 Bodø

B - Økonomi


