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Høsten er over oss og bak oss har  
vi en ferieavvikling med under-

dimensjonert ferieberedskap, der 
 pasienter som ikke er virkelig ø-hjelp 
håndteres dårligere enn ellers i året. 
Det sier ikke så lite! Evalueringene av 
sommeravviklingen er vel ikke like 
dårlige overalt, men for mange kirurgiske 
avdelinger med vingestekkede logistik-
kjeder og en uforutsigbar blanding 
hel- og halv ø-hjelp, er disse ukene  
en prøvelse og episodisk medisinsk 
grensende til, eller over i det ufor-
svarlige. Marginene er knappe. 

Ledelsen møter oss etter ferien med 
negativ informasjon om økonomien og 
krav om tiltak for x-antall millioner 
kroner i neste års budsjett. De fokuserer 
på «manglende operasjoner» gjennom 
sommeren i forhold til i fjor – og dermed 
DRG-tap! Det var for få traumeopera-
sjoner og revisjoner ett sted, annen svikt 
andre steder! Det første gleder en seg jo 
over som lege, og det andre er vanlig- 
vis en indikasjon på god behandling 
første gang – men i dette møterommet 
blir det omsatt i sviktende DRG poeng 
med følgelig alvorlig budsjettunder-
skudd. Så ulik kan  verden fortone seg…

Det hjelper ikke at DRG svikten 
allerede langt på vei er samtidig for-
klart ved det faktum at systemet ikke 
henger med på endringene som skjer: 
Vi flytter flere inngrep over på dag-
kirurgi, telefonkonsultasjoner erstatter 
i økende grad tradisjonell poliklinikk. 
Reviderte DRG-satser  for denne akti-
viteten er ikke ferdig utviklet – det tar 

år å justere. I mellomtiden får vi 
regelmessig skjenn og straff på grunn-
lag av de røde tall, og obligatorisk 
 følger investeringsstopp midt i året; 
utstyr må vente til neste år selvsagt.

Et underlig og dysfunksjonelt system 
- som ved å strekke seg etter feil mål, 
spenner ben på seg selv; kjernevirk-
somheten drosles i bestrebelsene på å 
få et vakkert regnskap.  Det er tallrike 
eksempler på  at man «sparer på skil-
lingen og lar daleren gå»: Operasjoner 
må strykes, fordi «Intermediærseng 
ikke er bemannet», «Intensiv er full», 
«mangler anestesisykepleier»– når 
absolutt alle andre forutsetninger er  
på plass. Slikt blir det DRG-tap av! 

Og skal man bygge nytt er kravene til 
solvens skjerpede og virksomheten får 
ytterligere effektivitets-krav på seg. 
Nedbemanning er noe som foreslås 
seriøst i styrerommene nå, samtidig som 
det sett fra vår side altså er det stikk 
motsatte av hva vi trenger; i hvert fall 
ikke det! En må vente seg at de investe-
ringer for å følge opp den teknologiske 
utviklingen foretaket ikke maktet før 
man vedtok byggeplaner, forsvinner 
ytterligere ut av horisonten nå. Lønns-
utgiftene er den største brøken i syke-
husbudsjettet – ideen om nedbeman-
ning er derfor svært nærliggende og noe 
vi kjenner fra industri og næringsliv; vi 
blir stadig mer lik denne sektoren. Det 
betyr at nye stillinger er uaktuelt og vi 
lever med ledighold av stillinger. Svekket 
investeringsbudsjett i tider med en 
galopperende teknologisk utvikling, 

fører til faglig akterutseiling, for ikke  
å nevne ytterligere antikvering av våre 
IKT systemer!   

Selv har jeg opplevd å flytte inn i nye 
fantastiske bygg 2 ganger, Regionsyke-
huset i Tromsø og fra gammelt til nytt 
Rikshospital. Knapphetstankegangen 
gjaldt da også – i Tromsø reduserte 
man arealet like før oppstart med det 
arealet man de neste 10 årene utvidet 
sykehuset med. Kontorer fantes selv-
sagt, men for få og vaktrom var færre 
enn behovet – hvorfor «knø» med 
slikt? Tilsvarende på Gaustad. Alle nye 
sykehus de siste årene oppleves å ha 
knapphet på ulike «bruksrom» – som er 
viktige for selve driften! Kvadratmeter-
prisen er altså en annen hellig størrelse 
som har en større tyngde enn alle de 
følger for drift som «trangboddhet» 
faktisk har. Ekstra ventelistepoliklinikk 
hindres ofte av mangel på undersøkel-
sesrom!      

Det nye Viken har vært utsatt for det 
samme - planer barberes på fallrepet  i 
en panikkpreget innstramming av 
allerede løpske byggekostnader. Opera-
sjonsstuer reduseres under forestilling 
om en utvidet  drift  man ikke har for-
ankret i personalet og det totale drifts-
bildet. Hvis man ikke makter å etablere 
den tenkte driftsformen med  spesiali-
teter som avløser hverandre på stuene 
– ja da blir det for få stuer da! Dette 
munner ut i forutsigbare prosjekter 
som ikke grunnleggende kan bøte på 
skaden; bygg stort nok, det må være 
dyrere å bygge 2 ganger.  •

Kjære kolleger 
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Av Overlegeforeningens leder Anne-Karin Rime››

SPALTEN TIL
OF-LEDER

Overlegeforeningen har over  
10 000 medlemmer. Vi jobber  

på offentlige og private sykehus; som 
overleger og ledere, i luftambulansen,  
i Forsvaret og som forskere. Flere har 
stillinger som kombinerer disse for-
skjellige arbeidsstedene og jobbene.

Jeg vil påstå vi er ryggraden til 
 spesialisthelsetjenesten, og vi står  
med rak rygg.

Arbeidshverdagen har endret seg 
mye de siste årene. Økonomien har 
kommet i første rekke og mange opp-
lever at muligheten til å drive godt 
legearbeid settes under press. 

Men hva er egentlig godt nok for 
hver enkelt pasient og for det norske 
samfunnet? Som leger har vi det samme 
perspektivet som pasientene. Vi ønsker 
at hver enkelt pasient skal få best mulig 
behandling uavhengig av bosted, øko-
nomi og sosial status. For å få til det,  
er vi avhengig av å høre på dere som 
jobber med pasientene hver dag og 
legge til rette for at dere skal gjøre en 
så god og forsvarlig jobb som mulig.  
De av våre medlemmer som jobber 
som ledere har dette som sitt daglige 
virke, men det er naturlig nok en 
 vanskelig oppgave når ressursene  
ikke strekker til.

Det bygges nye sykehus over hele 
landet og rapportene vi får er dess-

verre til tider dyster lesing: Planmessig 
blir sengeplasser, pauserom, hvilerom 
og kontorplasser fjernet. Hvem er det 
som har kommet på ideen om at det 
ikke er lønnsomt at alvorlige syke pasi-
enter som legges inn midt på natten 
skal bli tatt imot av en uthvilt lege?

Det finnes sykehus hvor det registreres 
hvor mye legene er på hvilerommet om 
natten. 

Og hvis de ikke er der «nok», blir 
hvilerommet foreslått fjernet. Hold-
ningen synes å være at fordi alle ikke 
er på hvilerommet samtidig, kan lege-
ne klare seg med færre rom og så kan 
de heller gå på jakt etter et ledig rom 
når sjansen til litt hvile byr seg. For 
sent ute? Synd for deg!

Overlegeforeningen ønsker å frem-
me nye arbeidsmåter. Innovasjon er 
viktig, men det må ikke gå på bekost-
ning av pasientsikkerhet og forsvarlige 
arbeidstidsordninger for de ansatte 
Det vi ofte opplever er at gevinsten av 
nye arbeidsmåter tas ut lenge før den 
er reel og det fører til et gap mellom 
forventninger og realitet.

Det er viktig at vi har gode tillitsvalgte 
på alle i nivåer i sykehusene. Vi vet at 
det å være tillitsvalgt til tider er svært 
utfordrende. Tilbakemeldingene er 
dessverre ofte at de tillitsvalgte opp-
lever at de kommer for sent inn i 

 prosessene og at viktige beslutninger 
blir tatt uten reelle drøftinger og ut-
redninger. Denne utfordringen er ikke 
ny, og Overlegeforeningen vil fortsatt 
jobbe for å endre denne situasjonen. 
Gode tillitsvalgte er en ressurs for 
lederne og det vil vi få tydeligere frem.

Vi vet også at mange personalsaker 
kan være krevende, og for de legene 
det gjelder er det utrolig viktig å ha en 
trygg og solid tillitsvalgt å støtte seg på. 
Også for leger er det tøft når livet går  
i motbakke.

Det nye styret vil derfor prioritere  
å legge enda bedre til rette for at lokale 
tillitsvalgte kan utføre denne viktige 
oppgaven på en god måte.

Jeg håper at dere alle fortsatt vil 
 engasjere dere både som tillitsvalgte  
og som overleger i pasientbehandlingen. 
Dersom det er saker som dere mener vi 
i styret kan bidra med å løse eller som 
dere mener det er viktig at flere får vite 
om, håper jeg at dere tar kontakt med 
oss. Vi er til for dere.

Sammen er vi best,  
og vi gir oss aldri.

Det er med glede og ærefrykt jeg nå har overtatt som leder av Overlegeforeningen de  
neste to årene. Det er en forening som representerer svært mye kunnskap om hvordan
helsevesenet fungerer og hva slags behandling som er mulig for hver enkelt pasient.

Sammen er vi best



Formål
Norsk overlegeforening (Of ) arbeider for at overleger vil ta på seg og bli værende i lederfunksjoner.  
Of prioriterer lederutdanning og lederutvikling.

Ofs landsrådsmøte 2018 vedtok i forbindelse med behandling av budsjett for 2019 å øremerke  
kr. 400 000 av egenkapitalen til å etablere en ordning med lederstipend til videre- og etterutdanning for 
ledere etter retningslinjer som godkjennes av styret. Ordningen er en prøveordning som vil bli evaluert  
og videreutviklet.

Stipendkomite
Stipendkomiteen består av 2 representanter fra Ofs lederutvalg og en fra Ofs styre. Stipendkomiteen 
 vurderer søknader fortløpende og gir tilbakemelding til styret når stipend er innvilget. I tvilstilfeller  
kan søknader legges fram for styret til endelig avgjørelse.

Kriterier for å søke stipend
• Lederstipend er et tilbud til medlemmer av Norsk overlegeforening.
• Det kan søkes stipend for lederutdanning som gir studiepoeng eller annen lederutdanning.
•  Program med bekreftelse på opptak må vedlegges utfylt søknadsskjema.  

Alternativt kan det søkes stipend som innvilges under forutsetning av senere opptak.
•  Leger som innehar lederstillinger og andre som har interesse for ledelse og/eller innehar  

tillitsvalgtverv kan søke.
•  Mulighet for dekning hos arbeidsgiver må være forsøkt, slik at stipendet fra Of blir et supplement.  

Det må framlegges skriftlig dokumentasjon på at det er søkt om støtte hos arbeidsgiver, samt svaret  
fra arbeidsgiver. Det vises i denne sammenheng til arbeidsgivers ansvar når det gjelder videre- og  
etterutdanning for leger i lederstillinger.

•  Totalbeløpet for den enkelte søker er begrenset oppad til kr. 40.000,- i dokumenterte utgifter.
•  Stipendet skal primært dekke kostnader/utgifter til selve lederkurset. Utgifter til datautstyr og bredbånd/

nettilgang dekkes ikke. Søknad om dekning av eventuelle reiseutgifter og hotell, må skje på grunnlag av 
dokumenterte faktiske kostnader.

Mottak av stipend forutsetter
• Bekreftelse på gjennomført kurs/utdanning.
• Innsendelse av utfylt sluttrapport i samsvar med sluttrapportmal.
•  Utgifter må dokumenteres med originalbilag. Disse originalbilagene skal først oversendes  

etter at utdanningen er sluttført.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Norsk overlegeforenings sekretariat.  
Søknader med vedlegg kan sendes på e-post til of@legeforeningen.no

Informasjon og søknadsskjema etc
https://beta.legeforeningen.no/foreningsledd/yf/norsk-overlegeforening/organisasjonen/lederstipend/

NORSK OVERLEGEFORENINGS LEDERSTIPEND 2019 – UTLYSNING
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Sentermodellen
St. Olavs hospital består av flere lokalisasjoner, men hoveddelen ligger 
ved Nidelva, på Øya, midt i Trondheim. Å samle det meste av spesialist
helsetjenesten på Øya var gjenstand for høylytt politisk debatt på 90tallet,  
men det ble til slutt politisk enighet om å bygge det nye regionssykehuset 
på den eksisterende sykehustomten. 

›› Av Lindy Jarosch-von Schweder, styremedlem Of, konserntillitsvalgt Helse Midt

Sykehuset på Øya ble bygd etter  
den såkalte sentermodellen. I 

 idégrunnlaget heter det at «Sykehuset 
skal bygges på samarbeid i en helhetlig 
helsetjeneste, med medisinsk faglig 
kompetanse, pleie, omsorg og med-
menneskelighet konsentrert mot 
 pasienten». Målet var «pasienten i 
sentrum» etter internasjonale trender. 
Det hevdes at noen også ønsket å ut-
fordre sykehusets hierarki og det var 
ikke fritt for kommentarer som «nå 
skal doktormakten brytes». 

Sykehuset ble bygd i to faser hvorav 
Nevrosenteret, Laboratoriesenteret og 
Kvinne-barn-senteret ble ferdigstilt i 
fase 1 i 2005-2006. Bevegelsesenteret, 
Akutten, Hjerte-Lunge-senteret, 
Gastrosenteret, Kunnskapssenteret, 
rehabilitert 1902-bygg og Forsynings-
senteret ble ferdigstilt i fase 2 i perio-
den 2008 til 2013. Sykehuset ble altså 
delt opp i organspesifikke kliniske 
sentre der de viktigste delfunksjonene 
ble lagt nær hverandre. Siden er 1930- 
bygget pusset opp og huser i dag admi-
nistrasjonen. Senter for psykisk helse 
er ikke påbegynt, men påtenkt i lang-
tidsbudsjettet (https://helse-midt.no/
nyheter/2018/krevende-langtidsbud-
sjett). 

Sentermodellen skulle bidra til et 
fullintegrert universitetsklinikk, hvor 
problembasert læring for medisinstu-
denter ble godt ivaretatt. Derfor ble 
undervisnings- og forskningsarealene 
integrert med arealer for klinisk drift. 

De ulike byggene har nokså lik opp-
bygging, eks. poliklinikk/dagfunksjoner 
og spisesteder i 1.etg, og universitets-
funksjoner i 3. etg. Dette binder syke-
huset sammen på tvers.

Innimellom byggene er det fine 
 parker og hager som alle kan benytte 

seg av, og har medført flere arkitekt-
priser, bl.a. Bolig- og byplanprisen 
(2014) og Design &  Health international 
Academy Award (2014).

Sentermodellen skulle bidra til bedre 
logistikk og økt effektivitet, samt spare 
minst 100 millioner til drift hvert år. 
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Pasient ene skulle få både diagnostikk 
og behandling i den enheten der de er 
innlagt. 

Omstridt modell
Modellen var omstridt og til dels utsatt 
for betydelig kritikk av fagpersoner, 
fagorganisasjoner og media, særlig 
Adresseavisen. Legeforeningen advarte 
mot at sykehuset ble bygget på Øya 
etter ut viklingsplanens beskrevne 
sentermodell, hvilket var et meget 
sterkt signal. Bakgrunnen for  kritikken 
var bl.a. at sengetallet skulle reduseres 
og frykten for at etablerte medisinske 
miljø skulle bli så spesialiserte at det 
gikk på bekostning av generell behand-
ling. Dessuten syntes ikke modellen å 
ta hensyn til behovet for langt flere 
ansatte, da samme modell i København 
medførte en økning av anestesileger 
fra 50 til 82 uten økt produktivitet. 
Skepsisen var allikevel størst pga. det 
manglende hensynet til at sykehuset 
først og fremst er et travelt lokalsykehus. 
Sentermodellen var mest tilpasset 

elektiv virksomhet på dagtid og hadde 
ikke tatt tilstrekkelig hensyn til at en 
stor del av arbeidsvolumet foregikk på 
kveld og natt. På dagtid ville en slik 
seksjonering som sentermodellen la 
opp til, antakelig styrke utviklingen av 
kompetanse, bedre samarbeid og effek-
tivisere driften, særlig innen kirurgiske 
fag. Bekymringene var i hovedsak knyttet 
til akuttfunk sjonene, ettersom de var 
planlagt i hvert sitt hus. Den geografiske 
avstanden mellom sentrene på ubekvem 
tid ville være for stor og utfordre pasient- 
 sikkerheten. Det ville dessuten føre til 
behov for flere anestesileger for å 
 ivareta ø-hjelp-funksjonen forsvarlig 
som erfaringene viste fra København. 
Kritikerne ønsket å ivareta pasienten, 
sørge for trygghet, fleksibilitet og 
 kapasitet, noe de ikke opplevde at 
 sentermodellen ivaretok.

Det var naivt å tro at man kunne ha 
et akuttmottak 24/7 i 5-6 ulike senter. 
Derfor ble det, etter stort påtrykk fra 
sentrale fagpersoner, en adresse for 
akuttmedisinsk nød, altså et sentralt 
akuttmottak. I et «omtegnet» akutt-
bygg med mottak på bakkenivå og 
helikopter på toppen, ble det etablert 
en sentral akutt operasjonsavdeling 
som 24/7 tar alle operasjoner som 
krever øyeblikkelig hjelp innen gene-
rell kirurgi, karkirurgi og ortopedi. Alt 
ble samlet i et hus slik at en stor del av 
de mest akutte hendelsene kunne fore-
gå på en arena. Det gjelder imidlertid 
ikke for nevro og kvinne/barn. 

Flere i ledelsen skal angivelig ha sagt 
at det ville ha blitt en håpløs drifts-
situasjon både økonomisk, sikkerhets-
messig og logistisk hvis disse endringene 
ikke hadde blitt gjort. Bovim innrømmet 
i et intervju med NRK at syke hus ut - 
byggingen ikke hadde klart å kombi-
nere hensynet til pasienten, fagfolkene 
og effektiv drift (https://www.nrk.no/
trondelag/vil-ikke-ha-nye-st.olavs- 
hospital-1.2230850). Han gav også 
uttrykk for at det var en lykke å bygge i 
to faser, da de hadde lært av feilene fra 
fase en, bl.a. at det ble bygd et akutt- 
hjerte-lunge-senter som kan huse 
nesten alle funksjoner for øyeblikkelig 
hjelp på ubekvem tid. (https://www.
adressa.no/nyheter/trondheim/ 
article844079.ece) 

Hva mener de ansatte? 
Modellen er ikke blitt evaluert, så det 
er uklart om dagens drift og arbeids-
forhold skyldes måten sykehuset er 
bygd på. 

Tilbakemeldinger er gitt fra bl.a. 
overlege og prof. Emeritus Sven Erik 
Gisvold, foretakstillitsvalgte- og verne-
ombud ved St. Olavs hospital Sigmund 
Eidem, Fagforbundet, Lise Dragset, 
Nito, Kenneth Grip, NSF, Vivi Bakke-
heim, Legeforeningen, og Anne Berit 
Lund, hovedverneombud. I tillegg har 
en rekke sykehusleger formidlet sine 
erfaringer med sentermodellen.

Deres erfaringer med sentermodellen 
er at fagmiljøet er blitt mer samlet, det 
er lettere å skape tilhørighet, bygge 
kultur og godt arbeidsmiljø. Både 
 kompetanse og kommunikasjon innad i 
bygget er blitt styrket. Sentermodellen 
fungerer godt på dagtid med planlagte  
vurderinger og innleggelser ved de 
fagspesifikke/organfokuserte sentrene, 
særlig for avklarte tilstander. Men, 
utredning og behandling av pasienter 
med sammen satte og uklare problem-
stillinger er mer krevende. 

Den største utfordringen er allikevel 
knyttet til akuttsykehus-funksjonen, 
ettersom 60-70% av innleggelser skjer 
på ubekvem tid, altså kveld, natt, helg 
og helligdager i løpet av et år . https://
stolav.no/Documents/Utviklingsplan/
Utviklingsplan%20vedtatt%20
22.02.2018.pdf

De som jobber med akuttmedisin på 
ubekvem tid kjenner meget godt til 
verdien av å være sammen når trykket 
er stort. Det er også en udiskutabel 
fordel at de vakthavende legene be-
finner seg i samme senter, slik at de 
kan kommunisere og hjelpe hverandre 
på tvers av sub-spesialiteter. Det øker 
kvalitet og pasientsikkerhet og setter 
«pasienten i sentrum». 

Problemet er altså avstanden mellom 
byggene. Det fører til at vakthavende er 
langt mer sårbar for samtidighetskon-
flikter. Det hender at vakthavende lege 
må ta imot pasienter et godt stykke 
unna klinikken de arbeider i, hvor 
andre syke pasieter er innlagt. Et ut-
trykk som er sagt av en vakthavende 
lege: «jeg «forbanner» sentermodellen 
litt på hver eneste vakt». Det er pga. 

Foto: G
eir O

tto Johansen/St. O
lavs hospital
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samtidighetskonfliktene og tiden all 
løpingen tar. Det er pga frykten for 
ikke å ivareta høy kvalitet og pasient-
sikkerhet på ubekvem tid. Til tross for 
broer mellom byggene, vanskeliggjør 
den geografiske oppdel ingen også 
uformell dialog på tvers av fagfeltet. 
Kontakt og læring på tvers av organene 
er nødvendig for å ivareta den helhetli-
ge tilnærmingen og må nå  
i større grad formaliseres med bl.a. 
fellesundervisninger. 

Det som kan anses som en fordel er 
at avstanden mellom klinikk og akade-
mia med universitetsarealer i 3.etg i 
alle bygg er blitt kortere. 

Ansatte synes ellers å være fornøyde 
med at området er pent med vakre 
grøntareal og luftige bygg. Imidlertid 
kan det være en utfordring å finne 

frem for pasientene, da det ikke finnes 
en hovedinngang med bemannet 
 ekspedisjon, men mange ulike bygg.

Var det hold i kritikken? Ble det mer 
veldrevet og effektivt?
Da sentermodellen ble vedtatt skulle 
sengetallet reduseres. Det ble tvert  
imot et økt behov for antall senger.   
I Faglig strategi og langtidsbudsjett  
St. Olavs Hospital 2008-2020 står det: 
«Flere klinikker oppgir behov for 
 senger utover det som er planlagt i nytt 
sykehus, og alle kliniske enheter har 
behov for mer dagbehandlings-/ poli-
klinikkareal». Dette var helt i tråd med 
kritikernes forventinger med senter-
modellen. Ved inngangen til 2018 dis-
ponerte St. Olavs hospital 1000 senger, 
hvorav 750 i Trondheim.

I utviklingsplanen for St. Olavs  
Hospital står det «en økt tilstrømning 
av pasienter til sykehusets akuttmottak 
som langt overskrider den demografiske 
utviklingen». Denne utviklingen har i 
flere perioder ført til fullt sykehus og 
pasienter må legges på en avdeling de 
ikke hører hjemme. Dette ble for øvrig 
tydelig understreket av tidligere direktør 
Nils Kvernmo i et blogginnlegg på 
sykehusets hjemme side i 2017: «Vi 
holder fortsatt våre budsjetter, aktivi-
teten øker og vente tidene til planlagt 
behandling går ned. Problemet er at  
vi nå normalt driver med så høy kapa-
sitetsutnyttelse at reservekapasiteten er 
svært liten. Når vi får topper i ø-hjelps- 
tilstrømmingen får vi opphopning i 
akuttmottaket og problemer med å 
plassere pasientene riktig i sykehuset.» 

Fo
to

: J
on
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el

le
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https://stolav.no/nyheter/2017/
fullt-sykehus

Når det gjelder de økonomiske 
 aspektene, ble de også kritisert under 
planleggingen (Gisvold, Legeforeningen). 
Å ivareta full bemanning med senter-
modellen er ressurskrevende. Dette 
fikk støtte fra «Agendarapporten» av 
Otto Hauglin, som viste at modellen 
ville gi dyrere drift.  Budsjettforslaget 
for 2006 viste også en økning på 400 
stillinger og ca. 250 mill. kroner til 
drift (Gisvold, Adressa). I følge 
utviklingsplanen har allikevel St. Olavs 
hospital siden 2006 årlig gjennomført 
store omstillinger med økt aktivitet og 
dermed økte inntekter, uten tilsvaren-
de kostnadsøkning. På tross av effekti-
viseringer gjennom mange år, skapes 
det ikke tilstrekkelig overskudd til å 

dekke investerings behov som sikrer 
drift på nåværende nivå. Det er kost-
bart å drifte med mange bygg med store 
foajeer og unyttig areal, selv om det er 
fint. Det gir høye ved likeholds og drift-
skostnader. Når budsjettene i tillegg er 
stramme, blir det ikke mindre krevende. 
I utviklings planen står også: «Det er 
ingen tvil om at både ansatte og ledere 
ved St. Olavs hospital opplever utfordr-
inger knyttet til dagens drift. Rekrutte-
ring oppleves allerede som en utfordr ing 
innenfor noen områder. Det er i perioder 
vanskelig å finne senger til pasienter 
som må være innlagt og det oppleves 
knapphet på overvåkings kapasitet, are-
aler i form av poliklinikk rom etc. 

Vi kunne også ønsket oss mere 
 midler til investeringer i medisinsk 
teknisk utstyr, til ombygginger og til 

generelt vedlikehold. Når vi beskriver 
framtidige utfordringer, så opplever 
mange at vi allerede kjenner disse  
på kroppen.»

Dette ble også kommentert av fore-
takstillitsvalgte ved St. Olavs hospital i 
en kronikk i Adressa i 2019: «Medisinsk 
teknisk utstyr, som er helt nødvendig 
for god pasientbehandling, begynner  
å bli gammelt. Det er ikke avsatt til-
strekkelig med penger til å fornye dette. 
Bygningsmassen trenger vedlikehold, 
men sparetiltakene gjør dette vanskelig. 
Ansatte begynner å bli slitne etter 
mange år med høyt arbeidspress, fullt 
sykehus, årlige effektiviseringsrunder 
og innsparingskrav. Dette merker også 
pasientene. Framover er det likevel 
stadige krav om økende effektivisering, 
uten at man foreløpig vet hvordan 
dette kan gjennomføres.» (https://
www.adressa.no/meninger/kronik-
ker/2019/01/31/%C3%98konomi-
en-i-Helse-Midt-Norge-er-sv%C3% 
A6rt-krevende-18345823.ece).

Når det gjelder bygg så har inndel-
ingen i byggene med poliklinikkene i  

1. etg «låst» bygningsmassen, da det er 
vanskelig å endre på dem, i alle fall 
uten tilstrekkelige ressurser. Et økt 
behov for poliklinisk aktivitet pga. 
endrede pasientstrømmer vil kreve 
betydelige kostbare omrokkeringer. 
Ifølge Ragnhild Aslaksen, har senter-
modellen håndtert store endringer «i 
program, organisering og dimensjone-
ring uten å tape sine kvaliteter eller 
gjøre det nødvendig med endring av 
grunnkonseptet». Hun viser samtidig 
til at aktiviteten ved sykehuset har økt 
med ca. 35% (uten økning i bemanning) 
siden byggefase 2 ble ferdigstilt i 2010 
(https://www.arkitektur-n.no/artikler/
st-olavs-hospital#fnref:8187:2).

Sykehuset er veldrevet, har et godt 
rykte, det er effektivt og har en økono-
mi i balanse. Direktørens oppsumme-

ring av arbeidsmiljøundersøkelsen er 
at de ansatte synes det er travelt, men 
trivelig på St. Olav.  (https://stolav.no/
nyheter/2018/travelt-og-trivelig).  
Men, det betyr ikke at det er på grunn 
av sentermodellen, kanskje heller på 
tross av. 

Utover dette mangler sykehuset 
personalkantiner og har for få kontor-
plasser og arbeidsstasjoner. Men,  
dette er vel velkjent uansett modell. 

Det som er oppsiktsvekkende er at 
det som skulle være «det pasientsen-
trerte sykehus» hvor hele pasienten 
var i fokus, i virkeligheten ble til et 
ORGAN-fokusert sykehus der helhe-
ten kom til å kunne bli skadelidende. 

Selv om sykehuset har fått pris - 
dryss for sin flotte arkitektur, har ikke 
sykehuset fått pris for funksjon. Det 
gjenstår å se.  •

            «Selv om sykehuset har fått pris dryss 
 for sin flotte arkitektur, har ikke sykehuset fått  
          pris for funksjon.  Det gjenstår å se»
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››
16. september 2010 satte fylkesmann 
Hill Marta Solberg spaden i jorda og 
markerte at byggingen var i gang. Forut 
for det hadde man i flere tiår planlagt 
nye sykehus på Stokmarknes, men alle 
gamle planer var blitt lagt i skuffen. 
Det gamle sykehuset var nedslitt og 
daværende helseminister Bjarne Håkon 
Hansen kommenterte i 2009 at det gav 
ham assosiasjoner til russisk bygnings-
standard. I februar 2010 godkjente 
styret i helse Nord RHF forprosjektet 
for det nye sykehuset i Vesteraalen og 
byggingen kunne starte.

Det nye sykehuset ble bygd ved siden 
av det gamle. I byggeperioden var man 
i liten grad forstyrret av støy. Arbeidet i 
de gamle bygningene gikk som normalt, 
bortsett fra de få gangene det ble utført 
sprengningsarbeid og pasienter og 
ansatte fikk beskjed om å holde seg 
borte fra vinduene.

Den oppsatte tidsplanen og bud-
sjettet for byggingen holdt. Helse Nord 
satte i 2012 den økonomiske rammen 
til 1070 mill. kroner. Halvannet år  
etter overtagelsen var prosjektkost-
nadene kommet opp i totalt 1084,5 mill 
kroner.

Med et bruttoareal på 15062 m2 er 
det nye sykehuset betydelig større enn 
det gamle. Medisinsk og kirurgisk del 
av sykehuset består alle av tre tun, hver 
med 8 pasientrom. Alle rommene er 
enerom med et bad og TV. Man fikk 
mottagelsesavdeling med behandlings-
rom og kort avstand til overvåkingsav-
deling .

Røntgenavdelingen fikk i løpet av 
byggeperioden installert og tatt i bruk 
MR i en foreløpig bygning. I den nye 
bygningen var alt røntgenutstyret  
 ellers nytt og arbeidsrommene langt 
mer funksjonelle.

På laboratoriet ble arbeidsforholdene 
for de ansatte langt bedre enn tidligere. 
Støynivået sank og alle maskiner var nye.

Kun kjøkkenet ble beholdt fra det 
gamle sykehuset. Den nye kantinen for  

ansatte og besøkende serverer nå kun 
småretter , og hvis noe savnes fra 
«gamledager»  må det være torske-
middagene i skreisesongen og fårikålen 
på fårikåldagen.

Flyttingen av pasientene og oppstart 
i det nye sykehuset gikk uten problemer. 
De ansatte var på forhånd tatt med i  
de nye bygningene og hadde hatt god 
mulighet til å gjøre seg kjent. Det var 
gjennomført brannøvelser for å øke 

Sykehuset på Stokmarknes

En lykkelig historie
24. og 25. mai 2014 flyttet pasienter og ansatte over i nye bygninger på  
Nordlandssykehuset Vesterålen. Byggeperioden var over og forventningene  
til det nye var selvsagt store.

Av Per Kristian Skorpen, Overlege PKS, Medisinsk avdeling,  
Nordlandssykehuset Vesterålen
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tryggheten blant de ansatte. På leder-
nivå hadde man forsøkt å definere de 
problemer som kunne oppstå under 
flyttingen, men gjennomføringen gikk 
uten vansker. Sykehuset hadde en fast 
stab som fulgte byggeprosessen og 
senere flyttingen og forberedte den. I 
den inngikk lederne for avdelingene og 
dermed var det få ledd i informasjons-
gangen. Staben kunne også gi innspill 
til byggeledelsen og endre planer 

 underveis. Denne fleksibiliteten var 
nyttig.  Legenes kontorforhold ble 
blant annet endret underveis.

Det nye sykehuset har kun enerom 
og pasienten er svært fornøyd med det 
nye bygget. I Pasop undersøkelser av 
pasienttilfredsheten er dette doku-
mentert klart. Pasientene kan nå gå på 
spiserom og finne seg mat hele døgnet. 
Det er også areal tatt i bruk som syke-
hushotell som brukes både av pasien-
ter og pårørende. Vi hører så å si aldri 
at noen pasienter ønsker seg tilbake  
til avdelingen med flermannsrom.

Sengetunene er organisert med tre 
arbeidsstasjoner med PC samt en bær-
bar PC. Det er ett felles spiserom for 
alle tunene der de pasientene som ikke 
trenger servering på rommene spiser.  
Vi har ingen felles dagligstue, noe som 
ofte ble nevnt savnet den første tiden 
etter innflyttingen. Det er små nisjer 
på tunene der man kan sitte, men de 
blir lite brukt og oppfattes av mange 
som for trange.

Mange av de ansatte har uttrykt at de 
savner egne personalrom. De fleste fra 
sengetunene spiser der og ikke i kantina 
som planleggerne hadde sett for seg.

Hvilke aktiviteter har vi på det nye 
sykehuset som vi ikke hadde før?

De største endringene ser vi på poli-
klinikken. Sykehuset har ambulerende 
barneleger, revmatologer, øre-nese- 
halsleger og nevrologer som kommer i 
fast turnus fra Bodø. Sykehuset har fått 
høresentral og EEG laboratorium. Den 
polikliniske virksomheten har økt 

betraktelig. Skopparken er moderni-
sert og det gjøres flere broncho, gastro 
og coloskopier enn tidligere.  Vi har 
rehabiliteringsavdeling med 4 senger 
som behandler pasienter etter hjerne-
slag fra hele nordre Nordland. Som før 
har vi akuttberedskap innen medisin 
og kirurgi. Det er fødeavdeling og 
 gynekologiske senger i de kirurgiske 
tunene. Den psykiatriske DPS ble 
 bygget like før det nye sykehuset og 
virksomheten i både  voksen og barne-
psykiatrien ble i liten grad liten grad 
endret av at somatikken fikk et nytt 
bygg. 

Nå fem år etter innflyttingen ser vi  
at behovet for polikliniske tjenester er 
større enn man så for seg i planlegg-
ingsfasen. Også kreftpoliklinikken og 
cytostatikabehandlerne trenger noe 
mer plass. Sykehuset har en plass-
reserve i det det ble bygd et tun som 
ikke brukes som sengeavdeling og hvor 
det nå er ulike kontorer og behand-
lingsrom. Bruken av dette arealet 
 vurderes nå spesielt på grunn av de 
endrede behovene.

Historien  om «nysykehuset» på 
Stokmarknes så langt en lykkelig 
 historie. Det skapte en stor begeistring 
lokalt da planene ble realisert og 
vester ålingene er takknemlige for 
sykehuset sitt. Vissheten om vi har  
en bygning som kan gi rom for god 
medisinsk behandling i årene som 
kommer, er med å skape trygghet i 
Vesterålskommunene Bø, Øksnes,  
Sortland, Andøya og Hadsel. •

        «Vissheten om vi har en bygning som kan gi rom  
for god medisinsk behandling i årene som kommer,  
         er med å skape trygghet i Vesterålskommunene 
Bø, Øksnes, Sortland, Andøya og Hadsel»

K
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Intensivavdelingen på UNN var liten 
og trang med 8 pasienter bak for-

heng på to små saler og to enkeltrom. 
Det var behov for flere isolater og be-
hovet for å behandle de sykeste pasient - 
ene under mere tidsriktige forhold var 
presserende. 

I forkant hadde det vært to utred-
ninger om hvordan den nye intensiv-
avdelingen skulle organiseres. Det var 
besluttet at medisinske- og kirurgiske 
intensivpasienter skulle behandles i 
det samme geografiske området, men 
utover det var man ikke enige fagmiljø-
ene imellom. En avdeling med felles 
ledelse i samme klinikk eller to separate 
avdelinger organisert i hver sin klinikk 
slik som det hadde vært siden man fikk 
klinikkorganisering på UNN i 2007. 
Det endte med at direktøren besluttet 
en felles avdeling med felles ledelse i 
samme klinikk, Anestesi- og opera-
sjonsklinikken. En beslutning som for 
noen var den riktige, men for andre var 
så feil som det kan bli. Noe av det man 
ville var å øke samarbeidet mellom 
fagfeltene og kunne dra nytte av hver-
andres kompetanse. Man skulle tilby 
de dårligste pasientene den samme 
kompetansen og nivå på behandling 
uavhengig av fagtilhørighet og man 
skulle bruke sykepleierne på tvers av 
nivåene. Her lå det nok et håp om inn-
sparing, bedre ressursutnytting stod 
det i styrepapirene. Her kommer 
spørsmålet, ble det for stort? Kanskje 
ikke, det er bra med store rom hvor det 

er god plass til både personell og utstyr 
inne på rommet. Det fungerer som 
infeksjonsforebyggende tiltak, men det 
er ikke ressursbesparende når det 
gjelder personell. Avstandene blir 
lengere og det er vanskeligere med 
kompetanseutveksling på tvers, særlig 
i sykepleiergruppen. Sykepleierne 

sitter en til to på hvert enerom og de 
føler seg mer isolert enn tidligere. 
Mange sykepleiere har sagt opp sin 
stilling, nok ikke som en direkte følge 
av dette, men arbeidsmiljøet er viktig 
og dersom man syns at det var artigere 
før hvor kollegiet var tettere på, kan 
nok dette bidra. 

Som nyrelege som ikke har sin faste 
arbeidsplass på intensivavdelingen var 

det lettere å finne den doktoren man 
ville snakke med tidligere. Arealet er  
så stort at det er vanskelig å finne folk. 
Man har følelsen av at det er nesten 
folketomt dersom man stikker innom 
for å se til en pasient på ettermiddagen, 
men det er fint og moderne. Det som  
er litt merkelig er at det er begrenset 

med arbeidsstasjoner for legene inne  
i avdelingen. Man skulle tro at med så 
mye plass hadde man tatt hensyn til det. 
Men tross alt, pasienter og pårørende 
har det bedre nå og dersom man finner 
en organisering som fungerer bedre 
enn den vi har i dag blir det nok bra 
også for de ansatte. •

Ny Intensivavdeling på UNN,
stort og flott kan også være problematisk

I mai 2018 åpnet den nye Afløya på UNN. Behovet for en større og bedre  
intensivavdeling var en viktig grunn til at man startet bygging av en helt ny  
fløy ca. 20 år etter at nysykehuset stod ferdig i 1994. 

Av Ulla Dorte Mathisen, Seksjonsleder Nyreseksjonen UNN››
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« Haukugla»

Vi skal ikke sutre
Fastlegeordningen er i krise. Det har allmennlegene 
og Legeforeningen hevdet lenge. Det er rekrutterings-
svikt og det er mange som gir seg, eller de reduserer 
listestørrelsen. Nå er dette fastslått i en 315 sider lang 
rapport laget av EY og Vista Analyse på oppdrag fra 
Helsedirektoratet som igjen hadde fått oppdraget fra 
Helse- og omsorgsdepartementet.       
                                                                    
I sammendraget står det:
Presset på fastlegeordningen er reelt. Våre undersøk-
elser viser at fastlegene har opplevd en vesentlig 
 økning i arbeidsbelastningen de siste årene.

Vi skal ikke sutre, og vi skal heller ikke konkurrere 
med fastlegene i hvem som har det verst. Vi som arbei-
der i sykehusene er helt avhengig av at fastlegene er 
der for pasientene, at de har oversikt og koordinerer 
mot kommunen og mot sykehusene.

Men vi trenger en analyse av hvordan vi har det. Ja, 
det er blitt mange flere leger i sykehus. Men endringer 
i tariffavtaler som 1:1 beregning av tilstedevakt og 
fordypningstid spiser opp noe. Det at det nå (endelig) 
er akseptabelt også blant konservative mannlige over-
leger at unge kollegaer tar ut svangerskapspermisjon, 
gjør at erfarne kollegaer byttes med ferske. Dokumen-
tasjonskravet og dårlige IKT-systemer er tidstyver. 
Kort liggetid øker arbeidsbelastningen, for det samme 
skal gjøres med pasientene, men på kortere tid. Pakke-
forløp, enten det er for kreft, i psykiatri eller for andre 
områder øker tempoet og stresset, uten at det skal 
oppfattes som om vi er i mot tankegangen som ligger 
bak. Ytterligere formalisering av utdanning/veiledning 
som kommer med det nye utdanningssystemet presser 
oss ytterligere. Vi trenger med andre ord en analyse av 
arbeidsforholdene for overleger tilsvarende den fast-
legene nå har fått. Når kommer den?

   Landsrådet 
og tillitsvalgte! 

11. – 13. februar 2020

TARIFFKURS 
PÅ DANSKEBÅTEN

 (Oslo-København-Oslo)

Tillitsvalgte og landsrådsrepresentanter 
blir igjen invitert av Of til tariff-kurs  

på Danskebåten. 

Merk tidsrommet, sett av tid. 

Kurset vil som vanlig evaluere  
forhandlingssituasjonen og planlegge  

vårens forhandlinger.
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Det har vært betydelige forsinkelser, 
og også store overskridelser av 

budsjettet. Kirkenes sykehus er lokal-
sykehus for befolkningen i Øst-Finn-
mark. Sykehuset gir tilbud innenfor 
følgende fagområder: Akuttmedisin, 
akuttkirurgi, ortopedi, ØNH, øye, 
 indremedisin inkl. revmatologi og hud, 
gynekologi/føde, rehabilitering og 
voksenhabilitering. Tilbudet innen 
fysikalsk medisin og rehabilitering er 
fylkesdekkende. I tillegg er VPP og 
BUP i bygget, men organisert i egen 
klinikk.

Sykehuset på 20 000 m2 har en  
kapasitet på 43 heldøgnsenger samt  
11 senger tilgjengelige mandag til 
 fredag. Kirurgisk 5-dagerstun har i 
praksis vært driftet som 7-dagerstun 
siden åpningen. Sengepostene har 
store enerom med store gode bad, 
pasientene og personalet er veldig 
fornøyd med rommene som enerom. 
Dessverre har vi for få rom, og de er 
ikke dimensjonert for ekstra seng, man 
kommer ikke forbi den ytterste med 
den innerste senga. Likevel praktiseres 
ofte med dobbeltrom da det er enda 
mindre plass til senger i korridoren og 
umulig med skjermbrett rundt. Brann-
vern og smittevern er en utfordring. 
God bredde på korridorene ifht at det 
ikke skal stå noe der, men ikke nok 
lagerrom i sengetunene, og ingen 
 lagringsplass for ekstra senger, som 
dermed blir stående i korridoren like-
vel. Medisinsk avd har måttet øke 
 legebemanning i sengepost for å holde 
tritt med overbelegg, på bekostning av 

poliklinikk, mye som følge av tun- 
basert, ineffektiv drift.  

Sengetunene er bygget uten felles-
arealer for pasienten, ingen sitte-
grupper, ingen samtalerom, ingen 
 pauserom for personalet. Kun ett te- 
kjøkken for 5 sengetun (40 senger), 
uten sitteplass, ikke engang plass til en 
enkel krakk. Spisesal for pasientene, 
dekker 6 sengetun, men det er ikke nok 
sitteplasser til halvparten av pasientene. 
Spisesalen ligger langt unna senge-

Nye Kirkenes sykehus 
– nytt, men for lite

Nye Kirkenes sykehus ble offisielt åpnet 12. oktober 2018 med statsminister  
Erna Solberg og helseminister Bent Høie tilstede. 27. november var resterende 
avdelinger og pasienter flyttet over og det nye sykehuset i drift.

Av Tone Hagerup, tillitsvalgt Of››

  «Sengetunene er bygget 
   uten fellesarealer  
      for  pasienten,  
  ingen sittegrupper,  
       ingen samtalerom,  
     ingen pauserom  
             for personalet»
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tunene, vanskelig for pasienter som er 
dårlige til beins, flere må serveres på 
rommene enn før, hvilket fører til mye 
merarbeid for pleiepersonalet. 

Det er ingen pauserom/fellesareal 
for leger. Vi må booke oss inn på møte-
rom for morgenmøte og lunsjpauser. 
Kantine er felles med pasienter, på-
rørende og andre besøkende, og er i 
samme rom som vestibyle uten vegger 
eller dører. Også langt unna sengetunene, 
svært upraktisk for personalet på 
senge tunene å sitte der til lunsj. 

Det er snaut med kontorer. Avdel-
ingsoverleger har eget kontor, medi-
sinske overleger deler kontor 2 og 2, 

øvrige leger sitter i kontorlandskap, i 
utgangspunktet ikke fast plass, men 
stort sett lar det seg gjøre at faste leger 
har fast plass. Det er utfordrende mtp 
taushetsplikt og arbeidsro, og oppleves 
lite effektivt når man må logge seg av 
PC og rydde bort alt av papirer mellom 
hver arbeidsøkt. 

Vi har 3 flotte og velutstyrte vaktrom 
med eget bad til leger i tilstedevakt. 
Dessverre er det kun 3 rom, ett til LIS1 
kir/med (felles vakt), ett til LIS2 med 
og ett til LIS2 kir (hjemmevakt). Over-
leger i hjemmevakt uten forvakt (anes-
tesi, gynekologi) har ikke vaktrom, og 
sover på vanlig kontor når de ikke kan 
sove hjemme pga dårlige pasienter. 
Sykepleiere med hjemmevakt (anestesi, 
operasjon) har heller ikke hvilerom.

 Intensiv/overvåkningsavd. har 5 
enerom, hvorav ett luftsmitteisolat. 
Det er ingen mulighet for simultanob-
servasjon av to pasienter. Veldig trange 
rom, utfordrende å intubere pasienter 
på intensivrom. Ikke plass til ekstra 
utstyr. Også svært dårlig plass i akutt-
mottaket, 3 mottaksrom, men ingen 
venterom/triageringsrom for pasienter 
på båre/seng, heller ikke observasjons-
senger. Ved traumemottak kan ikke 
naborommet være i bruk pga plass-
mangel. Felles venterom med legevakt, 
alt for lite (enkelte pasienter har forlatt 

sykehuset før de har blitt undersøkt 
pga manglende sitteplass å vente på). 
Det er ikke pasienttoalett i akuttmot-
taket, så pasienter og pårørende må 
følges av sykepleier og låses inn til 
radiologisk avd, og deretter låses inn 
igjen tilbake til akuttmottak. 

All poliklinisk virksomhet er sam-
lokalisert, noe som gir bedre utnyttelse 
av rommene. Polikliniske rom er av god 
størrelse for ordinær konsultasjon med 
enkel klinisk undersøkelse, men alle 
rommene er like store, og alt for små 
når det er behov for ekstra utstyr pga 
spesialundersøkelser (Gyn, ØNH f.eks). 
Det er dårlig luftkvalitet og ikke mulig-
het for lufting (passivhus, vinduer skal 
ikke åpnes). Ventilasjonsanlegget har 
ikke fungert som det skal siden inn-
flytting. 

Radiologisk avd har blitt veldig fin 
med store, gode rom. Vi har en av 
 landets beste CT-maskiner, og kan 
gjøre det meste av undersøkelser vi  
har behov for, inklusiv biopsier.

Mye fungerer fortsatt ikke som det 
skal, men ting begynner å gå seg til.  
Vi har fått et flott bygg, arealene er  
i utgangspunktet bra, men som i de 
fleste andre nye sykehus svært under-
dimensjonert. Det er nå prosess på 
gang for å prøve å øke pasientnære 
arealer. •

SUNDHEDSPLATTFORMEN, 
DEN DANSKE UTGAVEN AV EPIC, I HARDT VÆR!
30.000 ansatte i Region Hovedstaden og Region Sjælland mottar i disse dager et elektronisk spørreskjema  
som ledd i en brukertilfredshetsundersøkelse om IKT-systemet Sundhedsplattformen.

Systemet ble innført i mai 2016- november 2017, og har møtt stor kritikk. Ved forrige undersøkelse i januar 2019  
var hele 61% av respondentene misfornøyde. Det er spesielt medisinkurvemodulen som vekker mye frustrasjon.

Kilde Dagens Medicin (Danmark)

Av Arne Laudal Refsum, Redaksjonskomiteen

        «Mye fungerer fortsatt ikke som det skal,  
 men ting begynner å gå seg til. Vi har fått et flott 
         bygg, arealene er i utgangspunktet bra,  
   men som i de fleste andre nye sykehus svært  
                       underdimensjonert»



eller kneprotesekirurgi: 10 mg 1 gang daglig. Initialdose gis 6–10 timer etter kirurgisk inngrep, forutsatt etablert 
hemostase. Behandlingsvarighet: Bestemmes av VTE-risiko avhengig av type ortopedisk inngrep. Større hofteleddski-
rurgi: 5 uker. Større kneleddskirurgi: 2 uker. Glemt dose: Skal tas umiddelbart, og neste dag fortsetter man med 1 dag-
lig dose. Forebygging av slag og systemisk emboli: 20 mg 1 gang daglig. Behandling bør pågå over lengre tid 
forutsatt at fordeler ved forebygging av slag og systemisk emboli er større enn blødningsrisiko. Glemt dose: Skal tas 
umiddelbart, og neste dag fortsetter man med 1 daglig dose. Dobbel dose skal ikke tas i løpet av én og samme dag som 
erstatning for glemt dose. Behandling av DVT, LE og forebygging av tilbakefall: Ved behandlingsoppstart ved 
akutt DVT eller LE: 15 mg 2 ganger daglig de første 3 ukene, deretter 20 mg 1 gang daglig ved fortsatt behandling/
forebygging av tilbakefall. For å lette overgangen fra dosering med 15 mg til 20 mg etter dag 21, finnes en 4 ukers 
startpakning. Kort behandlingsvarighet (> 3 måneder) bør vurderes ved DVT eller LE fremkalt av alvorlige forbigående 
risikofaktorer (f.eks. nylig stor operasjon eller traume). Lengre behandlingsvarighet bør vurderes ved DVT eller LE som 
ikke har sammenheng med alvorlige, forbigående risikofaktorer, DVT eller LE uten utløsende faktorer, eller en historie 
med tilbakefall. Når forlenget forebygging (etter fullføring av > 6 måneders behandling for DVT eller LE) er indisert, 
anbefales 10 mg 1 gang daglig. Ved høy risiko for tilbakefall, f.eks. ved kompliserte komorbiditeter eller tidligere utvik-
ling av tilbakefall ved forlenget forebyggende behandling med 10 mg 1 gang daglig, bør 20 mg 1 gang daglig vurderes. 
Behandlingsvarighet og dosering bestemmes individuelt etter nøye vurdering av nytte og blødningsrisiko. Glemt dose: 
I fasen med 15 mg 2 ganger daglig (dag 1–21), bør glemt dose tas umiddelbart for å sikre inntaket på 30 mg pr. dag. 2 
tabletter med 15 mg kan da tas samtidig. Neste dag bør det fortsettes som anbefalt med 15 mg 2 ganger daglig. I fasen 
med dosering 1 gang daglig bør glemt dose tas umiddelbart, og neste dag fortsettes med 1 daglig dose. Dobbel dose 
skal ikke tas i løpet av én og samme dag som erstatning for glemt dose. Overgang fra/til andre antikoagulanter: 
Overgang fra vitamin K-antagonister (VKA) til rivaroksaban: Ved forebyggende behandling av slag og systemisk emboli 
bør VKA-behandling avbrytes og rivaroksaban initieres når INR ≤ 3,0. Ved behandling av DVT, LE og forebyggende 
behandling av tilbakefall bør VKA-behandling avbrytes og rivaroksaban initieres når INR ≤ 2,5. INR skal ikke brukes til 
å måle antikoagulerende aktivitet for rivaroksaban. Kan gi økt INR-verdi etter rivaroksabaninntak. Overgang fra rivarok-
saban til VKA: Utilstrekkelig antikoagulering kan oppstå. Vedvarende tilstrekkelig antikoagulering bør sikres ved enhver 
overføring til alternativ antikoagulant. Rivaroksaban kan bidra til økt INR. Ved overgang fra rivaroksaban til VKA, bør 
VKA gis samtidig inntil INR ≥ 2,0. De første 2 dagene i overgangsperioden bør standard initiell VKA-dosering benyttes, 
deretter dosering iht. INR-testing. Ved bruk av både rivaroksaban og VKA bør INR ikke testes før det er gått minst 24 
timer siden forrige dose, men før neste dose med rivaroksaban. Så snart rivaroksaban er seponert, kan pålitelig INR-te-
sting tidligst utføres 24 timer etter siste dose. Overgang fra parenterale antikoagulanter til rivaroksaban: Hos pasienter 
som samtidig får parenteral antikoagulant, seponeres antikoagulanten og rivaroksaban gis 0–2 timer før neste plan-
lagte dose av det parenterale legemidlet (f.eks. lavmolekylært heparin) skulle vært gitt, eller når et kontinuerlig admi-
nistrert parenteralt legemiddel seponeres (f.eks. intravenøs ufraksjonert heparin). Overgang fra rivaroksaban til paren-
terale antikoagulanter: 1. dose med parenteral antikoagulant gis når neste dose med rivaroksaban skulle vært gitt. 
Konvertering: Tabletter 15 mg og 20 mg:  Rivaroksaban kan inititeres eller fortsettes ved behov for konvertering. Ved 
transøsofageal ekkokardiografiveiledet konvertering hos pasienter som tidligere ikke er behandlet med antikoagulan-
ter, skal rivaroksabanbehandling igangsettes > 4 timer før konvertering for å sikre tilstrekkelig antikoagulering. Før 
konvertering innhentes en bekreftelse på at rivaroksaban er tatt iht. forskrivning. Beslutning om initiering og varighet 
av behandling skal ta hensyn til gjeldende retningslinjer for antikoagulasjonsbehandling for pasienter som gjennomgår 
konvertering. Pasienter med ikke-valvulær atrieflimmer som gjennomgår PCI med innsetting av stent: 
Begrenset erfaring med redusert dose på 15 mg 1 gang daglig (eller 10 mg 1 gang daglig ved moderat nedsatt nyre-
funksjon) i tillegg til P2Y12-hemmer i ≤ 12 måneder. Glemt dose: Se anbefaling for hver indikasjon angitt ovenfor. Spe-
sielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Se Kontraindikasjoner. Nedsatt nyrefunksjon: Brukes med forsiktighet 
ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon, pga. økt blødningsrisiko. Bruk ved CrCl < 15 ml/minutt anbefales ikke. Moderat eller 
alvorlig (CrCl på hhv. 30–49 ml/minutt eller 15–29 ml/minutt) nedsatt nyrefunksjon:

Forebygging av slag og 
systemisk emboli 15 mg 1 gang daglig

Behandling av DVT,  
LE og forebygging av 
tilbakefall

15 mg 2 ganger daglig i de 3 første ukene. Deretter 20 mg 1 gang daglig. Dosereduksjon 
fra 20 mg til 15 mg 1 gang daglig skal vurderes dersom blødningsrisiko antas å være 
høyere enn risiko for tilbakefall. Bruk av 15 mg er basert på farmakokinetisk modelle-
ring og er ikke undersøkt ved disse kliniske forholdene. Når anbefalt dose er 10 mg 1 
gang daglig, er ingen dosejustering nødvendig.

Ingen dosejustering ved lett (CrCl 50–80 ml/minutt) nedsatt nyrefunksjon. Ingen dosejustering ved moderat nedsatt 
nyrefunksjon ved forebygging av aterotrombotiske hendelser etter akutt koronarsyndrom eller forebygging av VTE etter 
elektiv hofte- eller kneprotesekirurgi. Barn og ungdom < 18 år: Anbefales ikke da sikkerhet og effekt ikke er fastslått. 
Eldre: Ingen dosejustering nødvendig. Administrering: Svelges hele. Kan ev. knuses og blandes med vann eller eple-
puré umiddelbart før bruk. Knust tablett kan også gis via magesonde med litt vann, etter forsikring om at magesonde 
er riktig plassert. Magesonde bør etterpå skylles med vann. Tabletter 2,5 mg: Tas med eller uten mat. Tabletter 10 mg: 
Tas med eller uten mat. Tabletter 15 mg: Skal tas sammen med mat. Mat bør inntas eller enteral føde tilføres umiddel-
bart etter administrering av knust tablett. Tabletter 20 mg: Skal tas sammen med mat. Mat bør inntas eller enteral føde 
tilføres umiddelbart etter administrering av knust tablett. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene. 
Aktiv klinisk signifikant blødning. Lesjoner/tilstander, dersom dette anses å være en betydelig risiko for alvorlig blød-
ning. Kan omfatte nåværende eller nylig gastrointestinal ulcussykdom, eksisterende ondartede svulster med høy blød-
ningsrisiko, nylig skade i hjerne eller ryggrad, nylig kirurgisk inngrep i hjerne, ryggrad eller øyeregion, nylig intrakrani-
ell blødning, kjente eller mistenkte øsofagusvaricer, arteriovenøs misdannelse eller vaskulær aneurisme eller større 
intraspinale eller intracerebrale vaskulære abnormaliteter. Samtidig behandling med alle andre antikoagulanter, f.eks. 
ufraksjonert heparin, lavmolekylært heparin (enoksaparin, dalteparin etc.), heparinderivater (fondaparinuks etc.), orale 
antikoagulanter (warfarin, dabigatraneteksilat, apiksaban etc.), unntatt ved bytte av antikoagulasjonsbehandling eller 
når ufraksjonert heparin administreres for å holde sentralt vene- eller arteriekateter åpent. Leversykdom assosiert med 
koagulopati og klinisk relevant blødningsrisiko, inkl. cirrhosepasienter med Child-Pugh B og C. Graviditet og amming. 
2,5 mg: Samtidig behandling av akutt koronarsyndrom med platehemmende behandling ved tidligere slag eller TIA. 
Samtidig behandling av koronarsykdom/perifer karsykdom med ASA ved tidligere hemoragisk/lakunært slag, eller 
ethvert slag i løpet av siste måned. Forsiktighetsregler: Klinisk overvåkning av antikoagulasjon anbefales i hele 
behandlingsperioden. Nedsatt nyrefunksjon: Se Dosering. Blødningsrisiko: Pasienten skal observeres nøye for tegn på 
blødning. Brukes med forsiktighet ved økt blødningsrisiko. Administrering skal avbrytes ved alvorlig blødning. Blød-
ninger i slimhinner (dvs. epistaksis, gingival-, gastrointestinal- og urogenitalblødninger, inkl. unormale vaginalblødnin-
ger eller økt menstruasjonsblødning) og anemi er sett hyppigere under langtidsbehandling med rivaroksaban sammen-
lignet med VKA-behandling. I tillegg til klinisk overvåkning kan hemoglobin-/hematokrittester være nyttig for å opp-
dage skjulte blødninger og fastslå klinisk relevans av synlige blødninger. Ved økt blødningsrisiko må pasienten over-
våkes nøye mhp. symptomer på blødningskomplikasjoner og anemi etter behandlingsstart. Ved forebygging av VTE 
etter elektiv hofte-eller kneprotesekirurgi kan dette gjøres ved regelmessig klinisk undersøkelse, nøye observasjon av 
operasjonssår med ev. drenasje, og regelmessig hemoglobinmåling. Uforklarlige fall i hemoglobinnivå eller blodtrykk 
må undersøkes for å lokalisere blødning. Blødningsrisiko kan øke med økende alder. Anbefales ikke ved økt blødnings-
risiko som kongenitale eller ervervede blødningsforstyrrelser, ukontrollert, alvorlig arteriell hypertensjon, annen gastro-
intestinal sykdom utenom aktiv ulcerasjon som potensielt kan føre til blødningskomplikasjoner (f.eks. inflammatorisk 
tarmsykdom, øsofagitt, gastritt, gastroøsofageal reflukssykdom), vaskulær retinopati og bronkiektasi eller tidligere 
blødning i lungene. Pasienter med kunstige klaffer: Bruk anbefales ikke pga. manglende data. Rutinemessig overvåk-
ning kreves ikke, men rivaroksabannivå målt vha. kalibrerte kvantitative anti-faktor Xa-tester kan være nyttig ved kli-
niske avgjørelser, f.eks. ved overdosering og hastekirurgi. Spinal-/epiduralanestesi eller -punksjon: Risiko for utvikling 
av epiduralt eller spinalt hematom, som kan gi langvarig eller permanent lammelse, når nevroaksial anestesi (spinal-/
epiduralanestesi) eller spinal-/epiduralpunksjon brukes. Risikoen kan øke ved postoperativ bruk av inneliggende epi-
duralkatetre, samtidig bruk av legemidler som påvirker hemostasen eller ved traumatisk eller ved gjentatt epidural- 
eller spinalpunksjon. Pasienten må overvåkes hyppig mht. symptomer på nedsatt nevrologisk funksjon (f.eks. nummen-
het eller svakhet i ben, tarm- eller blæredysfunksjon). Rask diagnostisering og behandling er nødvendig ved nevrologisk 
utfall. Før nevroaksial intervensjon må lege vurdere nytte/risiko hos antikoagulerte pasienter og hos pasienter som skal 
antikoaguleres for tromboseprofylakse. Se spesifikk indikasjon for anbefalt tid for fjerning av kateter. Invasiv prosedyre/
kirurgisk inngrep: Ved behov for invasiv prosedyre eller kirurgisk inngrep som ikke er elektiv hofte- eller kneproteseki-
rurgi bør behandling avbrytes minst 24 timer (12 timer ved forebygging av aterotrombotiske hendelser etter akutt 
koronarsyndrom) før inngrepet, dersom dette er mulig, basert på en klinisk vurdering. Dersom inngrepet ikke kan utset-
tes, skal økt blødningsrisiko vurderes mot behovet for rask utførelse av inngrepet. Behandling bør gjenopptas så snart 
som mulig etter invasiv prosedyre eller kirurgisk inngrep, dersom klinisk situasjon tillater dette, og tilstrekkelig hemo-
stase er etablert, noe som bestemmes av behandlende lege. Hudreaksjoner: Alvorlige hudreaksjoner, inkl. Stevens-John-
sons syndrom/toksisk epidermal nekrolyse og legemiddelreaksjon med eosinofili og systemiske symptomer (DRESS-syn-
drom) er sett. De fleste tilfellene oppstår i de første behandlingsukene. Rivaroksaban bør seponeres umiddelbart ved 
tegn på alvorlig hudutslett (f.eks. utslett som sprer seg, hissig utslett og/eller blemmer), eller andre tegn på overføl-
somhet som oppstår sammen med lesjoner på slimhinnene. Pasienter med ikke-valvulær atrieflimmer som gjennomgår 
PCI med innsetting av stent: Data vedrørende sikkerhet er tilgjengelig. Data vedrørende effekt er begrenset. Data er 
ikke tilgjengelig ved slag/TIA i anamnesen. Spesielt for forebygging av VTE etter elektiv hofte- eller kneprotesekirurgi: 
Effekt og sikkerhet ved bruk til pasienter som gjennomgår hoftefrakturkirurgi er ikke undersøkt. For å redusere mulig 
blødningsrisiko ved nevroaksial anestesi (epidural/spinal) eller spinalpunksjon, bør innsetting/uttak av epiduralkateter 
eller lumbalpunksjon helst utføres når antikogulanteffekten for rivaroksaban er beregnet å være lav. Det bør gå > 18 
timer etter siste dose før epiduralkateter fjernes. Deretter bør det gå > 6 timer før neste dose. Ved traumatisk punksjon 
må administrering utsettes i 24 timer. Spesielt for forebygging av aterotrombotiske hendelser: Effekt og sikkerhet er 
undersøkt i kombinasjon med ASA og klopidogrel/tiklopidin ved akutt koronarsyndrom. Kombinasjon med andre pla-

tehemmende midler, f.eks. prasugrel eller tikagrelor, er ikke undersøkt og anbefales ikke. Dobbel platehemmende 
behandling er ikke undersøkt i kombinasjon med rivaroksaban 2,5 mg 2 ganger daglig ved koronarsykdom/perifer kar-
sykdom. Blødninger i slimhinner (dvs. epistaksis, gingival-, gastrointestinal- og urogenitalblødninger, inkl. unormale 
vaginalblødninger eller økt menstruasjonsblødning) og anemi er sett hyppigere under langtidsbehandling med rivarok-
saban sammen med 1 eller 2 platehemmende midler. Bruk sammen med dobbel platehemmende behandling ved kjent 
økt risiko for blødning, bør vurderes mot nytte av forebygging av aterotrombotiske hendelser. Ved samtidig behandling 
med ASA, eller ASA samt klopidogrel/tiklopidin bør NSAID kun gis dersom nytte er større enn blødningsrisiko. Blød-
ningsrisiko øker med alderen. Brukes med forsiktighet til eldre ≥ 75 år eller med lav kroppsvekt (< 60 kg), ved samtidig 
bruk med ASA alene eller sammen med ASA samt klopidogrel/tiklopidin. Ved elektiv kirurgi, der platehemmende effekt 
ikke er ønsket, skal platehemmere seponeres som anvist i SPC. Ingen klinisk erfaring med 2,5 mg sammen med ASA 
alene eller sammen med ASA samt klopidogrel eller tiklopidin ved nevroaksial intervensjon. For å redusere mulig blød-
ningsrisiko ved nevroaksial anestesi (epidural/spinal) eller spinalpunksjon, bør innsetting/uttak av epiduralkateter eller 
lumbalpunksjon helst utføres når antikogulanteffekten for rivaroksaban er beregnet å være lav. Eksakt tidspunkt for 
tilstrekkelig lav antikoagulanteffekt hos den enkelte pasient er ukjent. Platehemmere seponeres iht. SPC. Spesielt for 
forebygging av slag og systemisk emboli, behandling av DVT og LE, og forebygging av tilbakevendende DVT og LE: 
Anbefales ikke som alternativ til ufraksjonert heparin hos pasienter med lungeemboli som er hemodynamisk ustabile, 
eller som kan få trombolyse eller lungeembolektomi, da sikkerhet og effekt ikke er fastslått. Ingen klinisk erfaring med 
15 mg/20 mg rivaroksaban ved nevroaksial intervensjon. Eksakt tidspunkt for å oppnå tilstrekkelig lav antikoagulan-
teffekt hos den enkelte pasient er ukjent. For å redusere mulig blødningsrisiko ved nevroaksial anestesi (epidural/spi-
nal) eller spinalpunksjon, bør innsetting/uttak av epiduralkateter eller lumbalpunksjon helst utføres når antikogulan-
teffekten for rivaroksaban er beregnet å være lav. For 10 mg bør det gå > 18 timer etter siste dose før epiduralkateter 
fjernes. For 15 mg og 20 mg bør det gå > 18 timer og > 26 timer etter siste dose, hos hhv. unge og eldre pasienter, før 
epiduralkateteret fjernes. Deretter bør det gå > 6 timer før neste dose. Ved traumatisk punksjon må administrering 
utsettes i 24 timer. Hjelpestoffer: Inneholder laktose. Bør ikke brukes ved galaktoseintoleranse, total laktasemangel 
eller glukose-galaktosemalabsorpsjon. Bilkjøring og bruk av maskiner: Ved bivirkninger som synkope og svimmelhet 
bør pasienten ikke kjøre bil eller bruke maskiner. Interaksjoner: For utfyllende informasjon om relevante interaksjo-
ner, bruk interaksjonsanalyse. Rivaroksaban hverken hemmer eller induserer viktige CYP-isoformer, som CYP3A4. Sterke 
CYP3A4- og P-gp-hemmere som azolantimykotika eller hiv-proteasehemmere kan øke AUC, Cmax og farmakodynamiske 
effekter av rivaroksaban, noe som kan gi økt blødningsrisiko. Samtidig behandling anbefales ikke. Sterke hemmere av 
bare én av eliminasjonsveiene, enten CYP3A4 eller P-gp, forventes å øke plasmakonsentrasjonen av rivaroksaban i 
mindre grad. Interaksjoner med klaritromycin, erytromycin eller flukonazol er sannsynligvis ikke klinisk relevant hos 
de fleste pasienter, men kan potensielt være betydelig hos høyrisikopasienter. Legemidler som øker rivaroksabanplasma-
konsentrasjon skal brukes med forsiktighet ved nedsatt nyrefunksjon. Samtidig administrering med dronedaron bør 
unngås pga. begrensede data. Etter samtidig administrering av enoksaparin (40 mg enkeltdose), er det observert addi-
tiv effekt på anti-faktor Xa-aktiviteten, uten tilleggseffekter på koagulasjonsprøver (PT, aPTT). Forsiktighet skal utvises 
ved samtidig behandling med andre antikoagulanter, pga. økt blødningsrisiko (se også Kontraindikasjoner). Forsiktig-
het skal utvises ved samtidig bruk av legemidler som påvirker hemostasen; NSAID, ASA, platehemmere eller SSRI og 
SNRI. Ved risiko for ulcerøs gastrointestinal sykdom kan profylaktisk behandling vurderes. Ved overgang fra warfarin 
(INR 2–3) til rivaroksaban (20 mg) eller fra rivaroksaban (20 mg) til warfarin (INR 2–3) øker protrombintid/INR (neo-
plastin) mer enn additivt, mens effekter på aPTT, hemming av faktor Xa-aktivitet og endogent trombinpotensial (ETP) 
er additive. Ved behov for å teste farmakodynamiske effekter av rivaroksaban i overgangsperioden kan anti-faktor 
Xa-aktivitet, PiCT og HepTest brukes, da disse ikke påvirkes av warfarin. På 4. dag etter siste warfarindose, viser alle 
tester (inkl. PT, aPTT, hemming av faktor Xa-aktivitet og ETP) kun effekten av rivaroksaban. Ved behov for å teste de 
farmakodynamiske effektene av warfarin i overgangsperioden, kan INR-målinger benyttes ved C«trough» for rivaroksaban 
(24 timer etter forrige inntak av rivaroksaban), da denne testen påvirkes minimalt av rivaroksaban ved dette tidspunk-
tet. Ingen farmakokinetisk interaksjon er sett mellom warfarin og rivaroksaban. Samtidig bruk av sterke CYP3A4-in-
duktorer kan gi redusert plasmakonsentrasjon av rivaroksaban, og samtidig bruk bør derfor unngås med mindre pasi-
enten overvåkes nøye for symptomer på trombose. Koagulasjonsparametre (f.eks. PT, aPTT, HepTest) påvirkes som for-
ventet iht. rivaroksabans virkningsmekanisme. Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Kontraindisert. Sik-
kerhet og effekt ikke fastslått. Reproduksjonstoksiske effekter vist hos dyr. Kvinner i fertil alder bør unngå å bli gravide 
under behandling. Amming: Kontraindisert. Sikkerhet og effekt ikke fastslått. Data fra dyr indikerer at rivaroksaban 
utskilles i morsmelk. Det må vurderes hvorvidt amming skal avbrytes eller om pasienten skal avstå fra behandling. 
Bivirkninger: Kan forbindes med økt risiko for skjult eller synlig blødning fra vev/organer, noe som kan føre til post-
hemoragisk anemi. Symptomer og alvorlighetsgrad (inkl. dødelig utgang) varierer ut fra lokalisering, grad eller omfang 
av blødningen og/eller anemien. Blødningsrisiko kan være økt hos visse pasientgrupper, f.eks. ved ukontrollert alvorlig 
arteriell hypertensjon og/eller ved samtidig behandling med andre legemidler som påvirker hemostasen. Menstrua-
sjonsblødninger kan øke og/eller bli forlenget. Blødningskomplikasjoner kan manifesteres som svakhet, blekhet, svim-
melhet, hodepine eller uforklarlig hevelse, dyspné og uforklarlig sjokk. Symptomer på hjerteiskemi som brystsmerter 
eller angina pectoris kan oppstå som en konsekvens av anemi. Komplikasjoner sekundært til alvorlig blødning, som 
kompartmentsyndrom og nyresvikt pga. hypoperfusjon, kan oppstå. Det må derfor tas hensyn til muligheten for blød-
ning ved evaluering av tilstanden til enhver antikoagulert pasient. Vanlige (≥ 1/100 til < 1/10): Blod/lymfe: Anemi (inkl. 
respektive laboratorieparametre). Gastrointestinale: Gingivalblødning, blødning i gastrointestinaltractus (inkl. rektal 
blødning), gastrointestinale/abdominale smerter, dyspepsi, kvalme, obstipasjon¹, diaré, oppkast¹. Hjerte/kar: Hypoten-
sjon, hematom. Hud: Pruritus (inkl. mindre vanlige tilfeller av generalisert pruritus), utslett, ekkymose, kutan/subkutan 
blødning. Lever/galle: Forhøyede transaminaser. Luftveier: Epistaksis, hemoptyse. Muskel-skjelettsystemet: Smerter i 
ekstremiteter¹. Nevrologiske: Svimmelhet, hodepine. Nyre/urinveier: Blødninger i urogenitaltractus (inkl. hematuri og 
menoragi²), nedsatt nyrefunksjon (inkl. forhøyet s-kreatinin, forhøyet s-urea)¹. Øye: Øyeblødninger (inkl. konjunktival-
blødning). Øvrige: Feber¹, perifert ødem, nedsatt generell styrke og energi (inkl. fatigue, asteni), blødning etter inngrep 
(inkl. postoperativ anemi og blødning fra sår), kontusjon, sårsekresjon¹. Mindre vanlige (≥ 1/1 000 til < 1/100): Blod/
lymfe: Trombocytose (inkl. økt blodplatetall)¹, trombocytopeni. Gastrointestinale: Munntørrhet. Hjerte/kar: Takykardi. 
Hud: Urticaria. Immunsystemet: Allergisk reaksjon, allergisk dermatitt, angioødem og allergisk ødem. Lever/galle: Ned-
satt leverfunksjon, forhøyet bilirubin, forhøyet ALP i blodet¹, forhøyet γ-GT1. Muskel-skjelettsystemet: Hemartrose. 
Nevrologiske: Cerebral og intrakraniell blødning, synkope. Undersøkelser: Forhøyet LDH¹, forhøyet lipase¹, forhøyet 
amylase¹. Øvrige: Uvelhet (inkl. sykdomsfølelse). Sjeldne (≥ 1/10 000 til < 1/1 000): Lever/galle: Gulsott, forhøyet kon-
jugert bilirubin (med eller uten samtidig forhøyet ALAT), kolestase, hepatitt (inkl. hepatocellulær skade). Muskel-skje-
lettsystemet: Muskelblødning. Øvrige: Lokalt ødem¹, vaskulær pseudoaneurisme (mindre vanlig ved forebygging av 
aterotrombotiske hendelser etter perkutan koronarintervensjon). Svært sjeldne (< 1/10 000): Hud: Stevens-Johnsons 
syndrom/toksisk epidermal nekrolyse, DRESS-syndrom. Ukjent frekvens: Muskel-skjelettsystemet: Kompartmentsyn-
drom sekundært til blødning. Nyre/urinveier: Nyresvikt/akutt nyresvikt sekundært til blødning som er tilstrekkelig til å 
forårsake hypoperfusjon. 1. Observert ved forebygging av VTE hos voksne som gjennomgår elektiv hofte- eller knepro-
tesekirurgi. 2. Svært vanlig ved behandling av DVT, LE og forebygging av tilbakefall hos kvinner < 55 år. Overdose-
ring/Forgiftning: Symptomer: Sjeldne tilfeller av overdoser > 600 mg uten blødningskomplikasjoner eller andre 
bivirkninger er rapportert. Pga. begrenset absorpsjon forventes maksimal effekt og ingen ytterligere økning i gjennom-
snittlig plasmaeksponering ved supraterapeutiske doser på ≥ 50 mg. Behandling: Medisinsk kull kan vurderes. Ved 
blødning kan doseutsettelse eller seponering vurderes. Behandling tilpasses individuelt ut fra alvorlighetsgrad og loka-
lisering av blødning. Egnet symptomatisk behandling kan brukes ved behov, f.eks. mekanisk kompresjon (f.eks. ved 
alvorlig epistaksis), kirurgiske prosedyrer for blødningskontroll, væskebehandling og hemodynamisk støtte, blodpro-
dukter (pakkede røde blodceller eller ferskfrosset plasma, avhengig av anemi eller koagulopati) eller blodplater. Der-
som blødningen ikke kan kontrolleres med nevnte tiltak bør administrering av en spesifikk reverserende prokoagulant 
vurderes, f.eks. protrombinkomplekskonsentrat (PCC), aktivert protrombinkomplekskonsentrat (APCC) eller rekombi-
nant faktor VIIa (r-FVIIa). Anbefalingen baseres på begrensede prekliniske data. Gjentatt dosering av rekombinant fak-
tor VIIa skal vurderes og titreres, avhengig av forbedringer i blødningsstatus. Avhengig av tilgjengelighet bør konsul-
tasjon med koaguleringsekspert vurderes ved større blødninger. Rivaroksaban er antagelig ikke dialyserbart pga. høy 
grad av plasmaproteinbinding. Se Giftinformasjonens anbefalinger B01A F01 på www.felleskatalogen.no. Pakninger 
og priser: Tabletter, filmdrasjerte: 2,5 mg: 56 stk. (kalenderpakn.) kr 759,90. 168 stk. (kalenderpakn.) kr 2 207,20. 
100 × 1 stk. (endose) kr 1 328,50. 10 mg: 10 stk. (blister) kr 291,10. 30 stk. (blister) kr 800,70. 98 stk. (blister) kr 2 523,10. 
100 stk. (endose) kr 2 573,90. 15 mg: 28 stk. (blister) kr 749,70. 42 stk. (blister) kr 1 102,10. 98 stk. (blister) kr 2 523,10. 
100 × 1 stk. (endose) kr 2 573,90. 20 mg: 28 stk. (blister) kr 749,70. 98 stk. (blister) kr 2 523,20. 100 × 1 stk. (endose) 
kr 2 574,00. Tabletter, filmdrasjerte i startpakning: 15 mg og 20 mg: 42 stk. à 15 mg + 7 stk. à 20 mg (blister) 
kr 1 451,90. Refusjonsbestemmelser: 15 og 20 mg: Refusjonsberettiget bruk: Forebygging av slag og systemisk 
emboli hos voksne pasienter med ikke-klaffeassosiert atrieflimmer med én eller flere risikofaktorer, slik som kongestiv 
hjertesvikt, hypertensjon, alder f.o.m 75 år, diabetes mellitus, tidligere slag eller forbigående iskemisk anfall. Behand-
ling av dyp venetrombose (DVT) og lungeemboli (LE), og forebygging av tilbakevendende DVT og LE hos voksne. Refu-
sjonskode: ICPC: K78, K93, K94; ICD: I26, I48, I80, I82. Vilkår: Ingen spesielle. 10 mg: Refusjonsberettiget bruk: Fore-
byggelse av venøs tromboembolisme hos voksne pasienter som får innsatt hofteledds- eller kneleddsprotese. Behand-
ling av dyp venetrombose (DVT) og lungeemboli (LE), og forebygging av tilbakevendende DVT og LE hos voksne. Refu-
sjonskode: ICPC: –20 (vilkår 136), K93, K94; ICD: –20 (vilkår 136), I26, I80, I82. Vilkår 136: Refusjon ytes selv om lege-
midlet skal brukes i mindre enn tre måneder. 2,5 mg: Refusjonsberettiget bruk: Xarelto administrert sammen med 
acetylsalisylsyre (ASA) alene, eller sammen med ASA og klopidogrel eller tiklopidin, er indisert til forebygging av ater-
otrombotiske hendelser hos voksne pasienter etter hendelser med akutt koronarsyndrom med forhøyede verdier av 
biomarkører for hjertet. Refusjonskode: ICPC: K75, A89; ICD: I21, I22, Z95.5, Z95.8. Vilkår: Ingen spesielle. Sist endret: 
04.12.2018 (priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag). Basert på SPC  godkjent av SLV 08/2018.

▼  Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking.
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a.  Anbefales ikke til pasienter med CrCl < 15 ml/min; brukes med forsiktighet hos pasienter med 
CrCl 15–29 ml/min og hos pasienter med CrCl 30–49 ml/min som samtidig behandles med 
andre legemidler som øker plasmakonsentrasjonen av rivaroksaban.

Referanse:  1. Eikelboom JW, Connolly SJ, Bosch J, et al. Rivaroxaban with or without Aspirin in 
Stable Cardiovascular Disease. N Engl J Med 2017; 377:1319–30.

NYHET! 
Ny behandlingsmulighet for pasienter 
med kronisk koronar sykdom eller 
symptomatisk perifer karsykdom

INDIKASJON: Xarelto, administrert sammen med ASA, 
er indisert til forebygging av aterotrombotiske hendelser 
hos voksne pasienter med koronarsykdom eller symptomatisk 
perifer karsykdom ved høy risiko for iskemiske hendelser.

COMPASS1 er den største fase III-studien med rivaroksaban (27 395 pasienter).  Rivaroksaban 
2,5 mg ×2 i kombinasjon med ASA 100 mg ×1 reduserte risikoen for kardio vaskulær død, hjerte
infarkt og slag med 24 % (relativ risikoreduksjon, ARR 1,3 %, p < 0,001) sammenlignet med ASA 
100 mg ×1. Alvorlig blødning var mer hyppig i rivaroksaban + ASA-gruppen (3,1 vs. 1,9 %, HR 1,70, 
p < 0,001). Det var ingen signifikant forskjell i intrakraniell eller fatal blødning.

DOSERING: Xarelto 2,5 mga ×2  
i kombinasjon med acetylsalisylsyre 75–100 mg ×1. 

Sikkerhetsinformasjon: Som med andre anti trombotiske midler må Xarelto brukes med forsikti
ghet hos de med økt blød nings risiko. Vær oppmerksom på pasienter med nedsatt nyrefunksjon. 
Vanlige bivirkninger (≥ 1/100 til < 1/10): Blødninger: Gingival, hematom, ekky mose, epistaksis, hemo ptyse, 
øye blødning, kutan/subkutan blødning, post operativ blødning fra sår, blødninger i gastro intestinaltraktus 
og urogenital tractus. Øvrige: Anemi, gastrointestinale/abdominale smerter, dyspepsi, kvalme, obstipasjon, 
diare, oppkast, hypo tensjon, pruritus, utslett, smerter i ekstremi teter, svimmelhet, hodepine, nedsatt nyre
funksjon, forhøyede transaminaser, feber, perifert ødem, nedsatt generell styrke og energi, kontusjon, 
sår sekresjon. Xarelto er ikke anbefalt hos de med kunstige hjerte klaffer.  Se preparat omtalen før for
skrivning av Xarelto, merk spesielt kontra indikasjoner, forsiktighets regler og interaksjoner.

 Xarelto «Bayer AG»
Antitrombotisk middel, faktor Xa-hemmer.  ATC-nr.: B01A F01

TABLETTER, filmdrasjerte 2,5 mg, 10 mg, 15 mg og 20 mg: Hver tablett inneh.: Rivaroksaban 2,5 mg, resp. 
10 mg, 15 mg og 20 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: 2,5 mg: Gult jernoksid (E 172), titandioksid (E 171). 10 mg, 
15 mg og 20 mg: Rødt jernoksid (E 172), titandioksid (E 171). TABLETTER, filmdrasjerte i startpakning 15 mg 
og 20 mg: Hver tablett inneh.: Rivaroksaban 15 mg, resp. 20 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: Rødt jernoksid 
(E 172), titandioksid (E 171). Indikasjoner: 2,5 mg: Administrert sammen med acetylsalisylsyre (ASA) alene, eller 
sammen med ASA og klopidogrel eller tiklopidin, indisert til forebygging av aterotrombotiske hendelser hos voksne 
etter hendelser med akutt koronarsyndrom med forhøyede verdier av biomarkører for hjertet. Administrert sammen 
med ASA, indisert til forebygging av aterotrombotiske hendelser hos voksne med koronarsykdom eller symptomatisk 
perifer karsykdom ved høy risiko for iskemiske hendelser. 10 mg: Forebygging av venøs tromboembolisme (VTE) hos 
voksne som gjennomgår elektiv hofte- eller kneprotesekirurgi. Behandling av dyp venetrombose (DVT) og lungeemboli 
(LE), og forebygging av tilbakevendende DVT og LE hos voksne. For LE-pasienter som er hemodynamisk ustabile, se 
Forsiktighetsregler. 15 mg og 20 mg: Forebygging av slag og systemisk emboli hos voksne med ikke-klaffeassosiert 
atrieflimmer med én eller flere risikofaktorer, slik som kongestiv hjertesvikt, hypertensjon, alder ≥ 75 år, diabetes mel-

litus, tidligere slag eller forbigående iskemisk anfall. Behandling av DVT og LE, og forebygging av tilbakevendende DVT 
og LE hos voksne. For LE-pasienter som er hemodynamisk ustabile, se Forsiktighetsregler. Dosering: Forebygging 
av aterotrombotiske hendelser etter akutt koronarsyndrom: 2,5 mg 2 ganger daglig. I tillegg skal det tas 1 
daglig dose med 75–100 mg ASA, eller 1 daglig dose med 75–100 mg ASA i tillegg til enten 1 daglig klopidogreldose 
på 75 mg eller 1 standard daglig tiklopidindose. Behandling bør evalueres regelmessig, og risiko for iskemiske hendel-
ser veies opp mot blødningsrisiko. Forlengelse av behandling > 12 måneder tilpasses individuelt, da erfaring < 24 
måneder er begrenset. Behandlingsoppstart så snart som mulig etter stabilisering av hendelsen med akutt koronar-
syndrom (inkl. revaskulariseringsprosedyrer), men tidligst 24 timer etter ankomst på sykehus og på tidspunktet paren-
teral antikoaguleringsterapi normalt seponeres. Ved akutt trombotisk hendelse/vaskulær prosedyre og behov for dob-
bel platehemmende behandling bør fortsatt behandling med 2,5 mg 2 ganger daglig vurderes, avhengig av type hen-
delse/prosedyre og platehemmende regime. Glemt dose: Vanlig dose tas som anbefalt ved neste fastsatte tidspunkt. 
Det skal ikke tas dobbel dose som erstatning for glemt dose. Forebygging av aterotrombotiske hendelser ved 
koronarsykdom eller symptomatisk perifer karsykdom: 2,5 mg 2 ganger daglig. I tillegg skal det tas 1 dag-
lig dose med 75–100 mg ASA. Behandlingsvarighet bestemmes individuelt ut fra regelmessige vurderinger og risiko 
for trombotiske hendelser veies opp mot blødningsrisiko. Glemt dose: Vanlig dose tas som anbefalt ved neste fastsatte 
tidspunkt. Det skal ikke tas dobbel dose som erstatning for glemt dose. Forebygging av VTE etter elektiv hofte- 
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Hva er endringene?
Endringene åpner for avdragstider  
opp til 35 år på lån til bygg som ikke er 
ferdigstilt, og i tillegg er det åpnet opp 
for at helseforetakene kan velge mellom 
annuitetslån og serielån. Hittil har 
maksimal avdragstid vært 25 år og det 
har bare vært anledning til å velge 
serielån. 

Hva er effektene av endringene?
Forlenget avdragstid har som effekt  
at helseforetaket får fordele tilbake-
betaling av lånene over lengre tid. 
 Fordelen med lengre avdragstid er at 
nedbetaling av lånet da i større grad  
vil følge levetiden til byggene enn hvis 
avdragstiden er kortere. 

Serielån nedbetales med like avdrag 
over lånets løpetid, mens renter betales 
fullt ut ved hvert forfall.  
I og med at serielån har lik nedbetaling 
hvert forfall så samsvarer dermed ned-
betalingen relativt bra med avskrivnin-
gene på sykehusbygget hvis nedbeta-
lingstiden er lik levetiden på bygget. 
Avskrivning ene på bygget er en kostnad 
som belaster resultatet til HFet og som 
enkelt fortalt er invester ingskostnaden 
fordelt over byggets livslengde. 

Annuitetslån gir faste beløp ved 
hvert forfall, dvs at man betaler renter 
fullt ut ved hvert forfall, mens resten 

av det faste beløpet går til nedbetaling 
av lånet. På denne måten betaler man 
lite ned på lånet i starten av nedbetal-
ingstiden og mye i slutten av nedbetal-
ingstiden. Summen av  renter og avdrag 
blir dermed lik ved hvert forfall. Sam-
let sett innebærer denne metoden 
høyere rentekostnader enn et serielån 
med tilsvarende ned betalingstid. Hvis 
HFet velger annuitetslån får de lavere 
beløp å betale ved hvert forfall de før-
ste årene av nedbetalings tiden enn et 
serielån med tilsvarende avdragstid. 

Hvordan legger nye lånebetingelser  
til rette for investeringer i sykehus?
Et sentralt måletall som brukes i syke-
husøkonomien er regnskapsresultatet. 
Resultatet sier noe om inntektene er 
store nok til å dekke kostnadene ved 
virksomheten. Det er et krav fra staten 
at foretakene skal ha positive resultater. 
De aller fleste foretak har imidlertid 
krav eller målsettinger om høyere 
økonomiske resultater. Grunnene til 
dette kan være mange, men jeg vil 
nevne to viktige grunner. For det første 
gjør positive resultater at foretaket 
sparer opp penger til den del av inves-
teringene man ikke får lånt penger til. 
For det andre bidrar positive resultater 
til å bygge opp kapasitet til å tåle (ufor-
utsette) endringer. Disse to grunnene 

til å ha positive resultater kan utmerket 
godt understøtte hverandre på den 
 måten at hvis det ikke blir noen 
endringer så kan disse oppsparte 
 pengene inngå i finansiering av 
 investeringer (eller andre utgifter). 

Et annet forhold er at erfaring fra 
mange byggeprosjekter har vist at  
det kan ta tid fra et bygg er ferdig til 
driften er optimal. Derfor kan det også 
ta tid før positive økonomiske effekter 
av en investering viser seg i regnskaps-
resultatet. De økonomiske resultatene 
blir dermed lavere noen år etter at et 
bygg er ferdigstilt. Hvis dette er situa-
sjonen så vil HFet ved å velge annuitets- 
lån kunne tåle lavere resultater i opp-
startsfasen av et nytt bygg bedre (pga 
lavere avdragsbelastning). Alternativet 
er at HFet ikke bare må bygge seg opp 
enda høyere resultater før bygget tas i 
bruk for både å  finansiere investeringen, 
men også for å tåle perioden med 
 optimalisering av driften etter at 
 bygget er tatt i bruk.

Valg av annuitetslån påvirker i liten 
grad det regnskapsmessige resultatet 
til HFet de første årene. Grunnen til 
dette er at det bare er rentekostnadene 
som blir belastet resul tatet. En effekt 
av å velge annuitetslån er at det likevel 
er mulig for HFet å leve med lavere 
økonomiske resultat de første årene i 

Nye betingelser for nye
investeringslån til sykehusene

25. april i år kunngjorde Helse og omsorgsdepartementet  
at de ville endre betingelsene for lån til sykehus. 

Av Per Karlsen, 
Økonomi- og finansdirektør, 

Helse Vest

Lenke til regjeringens pressemelding: 
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-bedrer-lanebetingelsene-for-sykehus/id2642671/

››
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nedbetalingsperioden fordi avdragene 
også er lavere de første årene enn et 
serielån.

Gir annuitetslån og lengre  
avdragstid bedre samsvar mellom 
nytte og kostnad?
Et nytt sykehus skal gi sykehus og 
 befolkning nytte i mange år. Det kan 
derfor forsvares at hele den økonomiske 
belastningen av bygget fordeles over 
alle årene bygget skal brukes. På den 
måten vil alle generasjonene av inn-
byggere som får nytte av bygget også 
bære sin del av kostnaden for bygget. 
Annuitetslån gjør at HFet betaler en 
lik sum i renter og avdrag hvert år i 
den perioden lånet skal nedbeta-
les. Hvis avdragstiden da er lik 
levetiden til  bygget så vil 

økonomien til HFet belastes likt hvert 
år i byggets levetid, noe som gjør at 
utgiftene i forbindelse med renter og 
avdrag bedre samsvarer med nytten 
HFet (og pasientene) har av bygget. 
Ved serielån vil utgiftene de første 
årene være mye høyere enn de siste 
årene og man kan hevde at 
ned betalingen av 
lånene ikke gjen-
speiler nytten 

HFet har i første del av nedbetal-
ingstiden i samme grad.

Legger endringene til rette for mer 
bærekraftig finansiering av investeringer?
Endringene i lånebetingelser på nye 
investeringslån til HFene vil gi bedre 
muligheter til å bærekraftig finansiere 
fremtidige investeringer. Endringene 
gir bedre muligheter til å handtere 
endringer underveis fordi nedbetaling 
spres over lengre tid, samt at det gir 
bedre samsvar mellom ut betalingene 
hvert år og nytten foretaket har av 
bygget det enkelte år.  •

REGJERINGSBYTTE I FINLAND  
PGA REFORM I HELSESEKTOREN
Den forrige finske regjeringen har i lengere tid jobbet med en reform av helsesektoren. Til nå er det kommunene som 
har hatt ansvar for helsesektoren, både pleie, omsorg og ved å eie sykehusene. Nå er det de 18  landskapen, tilsvarende 
de norske fylkene som overtar dette ansvaret. Ønsket er å få likere tilbud over hele landet. I tillegg vil det private slippe 
mer til, etter avtale med det offentlige. Men den nye regjeringen har trukket tilbake forslaget om fritt marked i primær-
helsetjenesten, og reformen er utsatt 2-3 år.

               «Endringene i lånebetingelser på nye  
 investeringslån til HFene vil gi bedre muligheter til å   
  bærekraftig finansiere fremtidige investeringer»

Av Arne Laudal Refsum, Redaksjonskomiteen
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Dette området åpnes dermed igjen 
for publikum, med kun en sti og 

fjordpark mellom sykehuset og fjor-
den. Brakerøya stasjon blir liggende i 
umiddelbar nærhet, og det er svært 
kort vei til Drammen sentrum.  Jeg har 
vært ansattevalgt styremedlem i VV-HF 
fra 2011 -19 og har fulgt prosessen i de 
ulike planleggingsfaser. 

Lokalisering av sykehus er ofte  
omstridt, og også i vår region var det 
spenning, særlig omkring forholdet til 
Kongsberg. I ett scenario (Arbeider-
partiets aksemodell) skulle et nytt syke- 
hus erstatte både Kongsberg og Dram-
men, og da ligge på en akse mellom de 
to byene (f.eks på Ytterkollen i Nedre 
Eiker, 8 km vest for dagens sykehus, mot 
Kongsberg).  Arbeiderpartiet mistet 
imidlertid makten i 2013, vi fikk et brev 
om at den nye ministeren ikke hadde 
samme syn på saken som den forrige 
ministeren, og man landet på å bygge 
et nytt Drammen sykehus på Braker-
øya og beholde Kongsberg som et til-
passet lokalsykehus (dog uten akutt 
bløtdelskirurgi).  Det ble tidlig i pro-
sessen slått fast at Ringerike og Bærum 
sykehus ikke skulle påvirkes særlig av 
nytt sykehus i Drammen. 

Nest etter lokalisering er dimensjon-
ering et nøkkelpunkt i sykehusbygging. 
I idefasen var det bred involvering av 
ansatte, og man tegnet et sykehus til 
estimert pris på ca 10 mrd.  Det ble etter 
hvert klart at investeringsrammen var 
8,2 mrd (uten tomtekostnad og IKT- 
kostnad) , og i konseptfasen måtte syke - 
huset tilpasses denne med ca 20 % 
redusert areal som resultat. Etter mange 
runder med innsparingsforslag, der 

bl.a det å utbedre dagens sykehus 
(nullalternativet) kom opp igjen som et 
reelt alternativ, kom vi ut med et syke-
hus med mindre fotavtrykk og kortere 
fysiske avstander innad i sykehuset, 
med alle funksjoner bevart, samlokali-
sert somatikk og psykiatri, og f. eks 
øyeavdelingen fortsatt inne i prosjektet. 

Drammen sykehus er for øvrig det siste 
sykehuset i Helse Sør-Øst RHF (HSØ) 
som bygges etter «Høy utnyttelses-
grad» beregningsmodellen. «Middels 
utnyttelsesgrad» er nylig vedtatt for 
fremtidige prosjekter i HSØ.  Noen 
nøkkeltall i denne beregningsmodellen 
fremkommer av tabellen under: 

Nytt sykehus i Drammen
- blir det også for lite?

Nå er arbeidene i gang på Brakerøya ved foten av motorveibrua i Drammen!  
 der et nytt sykehus i Drammen (NSD) vil stå klart i 2025.  Sykehuset blir liggende  
helt innerst i Drammensfjorden, der det tidligere var industri. 

Av Harald Bergan,
 Overlege, avdeling for bildediagnostikk, 

Vestre Viken HF

  «Høy» «Middels»
Belegg i normalsenger  90 %  85 % 
Belegg i observasjonssenger  80 %  75 %  
Belegg i pasienthotell  75 % 75 % 
Antall driftsdager per år  240 dager  230 dager 
Effektiv behandlingstid per dag  10 timer  8 timer 

››
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De tillitsvalgte har nokså samstemt 
og over lang tid ment at det har vært 
betydelig risiko for at det nye syke-
huset skal bli for lite.  Vi bygger dette 
på at beregningsmodellen hos oss er 
det samme som ble benyttet for Kalnes 
og AHUS. Vi synes det virker som man 
ikke helt har tatt innover seg erfaringe-
ne derfra, og den formelle evaluerings-
rapporten derfra er heller ikke klar 
ennå, snart fire år etter at Kalnes ble 
åpnet, og altså uansett for sent til å få 
noen innvirkning på vårt nye sykehus. 
I pkt 3.3 i saksfremlegget som fulgte 
forprosjektrapporten for NSD står det 
at «i perioden 2013-2017 har aktivitets-
veksten vært betydelig større enn for-
utsatt i konseptfasen. Dersom denne 
aktivitetsveksten fortsetter, er dimen-
sjoneringen av nytt sykehus utfordret. 
Siden de økonomiske beregningene 
bygger på framskrivninger av dagens 
aktivitet, er den underliggende aktivi-
teten i ØLP (økonomisk langtidsplan) 
høyere i 2030 enn det som lå til grunn 
for dimensjoneringen i konseptfasen. 
Det kan dermed stilles spørsmål ved 
om nytt sykehus har fysisk plass til å 
håndtere den økte aktiviteten.» Deret-
ter drøfter man ulike virkemidler for å 

motvirke dette, som bl.a medisinsk 
avstandsoppfølgning. Det skal sies at i 
motsetning til de to nevnte foretak har 
vi fire somatiske sykehus og Hallingdal 
sjukestugu å spille på i vårt, men min 
erfaring er at når det er fullt ett sted er 
det også ofte fullt på de andre.  Helse 
Sør-Øst RHF ba om en tilleggsvurde-
ring av dimensjoneringen i forbindelse 
med sin behandling av forprosjektet. 
Forskjellen mellom beregnet antall 
senger i de to modellene alene anslås 
der til 22 senger.  Imidlertid har gjen-
nomsnittlig liggetid allerede i tiden fra 
2013 til 2017 gått ned til 3,7 dager (som 
var estimert nivå i 2030) noe som i stor 
grad kompenserer for dette, med en 
differanse da på +/- 11 senger til begge 
disse. Man estimerer nå antatt liggetid 
i 2030 til 3,6 dager, noe som gir ytterli-
gere 11 senger redusert behov, og altså 
ingen gjenstående differanse.  En kon-
kluderer da med at antall planlagte 
senger er tilstrekkelig til å dekke for-
ventet behov, også hvis middels utnyt-
telsesgrad-parametere benyttes. Når 
det gjelder poliklinikkrom og dialyse 
har vi også vært redd for at det kan bli 
knapt, og særlig for dialyse er det en 
utfordring at man nå bygger for at to 
pasienter skal få dialyse i samme stol 
per dag. Antall poliklinikkrom er an-
slått til 154 ved høy utnyttelsesgrad og 
210 ved middels utnyttelsesgrad. Vi 
skal bygge 173. Avdeling for patologi 
får mindre plass i det nye enn i det 
gamle sykehuset. Alle skjønner at dette 
ikke er lett å fremskrive og beregne, og 
at vi antakelig skal jobbe annerledes i 
fremtiden, med nettopp medisinsk 
avstandsoppfølging, enda raskere mo-
bilisering, mer poliklinikk og dagkirur-
gi. Vi føler imidlertid at de fremtidige 
pasientene som evt må ligge i korrido-
ren og vi som jobber i sykehusene bæ-
rer mye av risikoen hvis dette ikke slår 
til, og at den demografiske endringen 
med økt antall eldre og økte behand-
lingsmuligheter vil kunne utfordre 
dette mer enn beregningene viser. Det 
er også mange andre usikkerhetsmo-
menter, som f. eks økt antibiotikaresis-
tens, som gjør at vi gjerne skulle hatt 
mer plass å gå på.  En forutsetning for 
korte liggetider for infeksjonspasienter 
er jo raskt virkende antibiotika. Dagens 

Drammen sykehus har i perioder måt-
tet stenge enkelte sengeposter pga 
utbrudd av vancomycinresistente en-
terokokker. Sykehuset skal bygges med 
enerom til pasientene. Ringerike syke-
hus, som er det eneste sykehuset i 
VV-HF med kun enerom i dag, er det 
sykehuset som har desidert mest korri-
dorpasienter. En annen bekymring er 
for lite plass avsatt til disposisjon for 
de ansatte i form av få og små vaktrom, 
møterom, demonstrasjonsrom, grans-
kningsrom og undervisningsrom. Vi 
har ment at dette burde være nokså 
rimelige kvadratmeter å bygge, i og 
med at det er nokså enkle rom.  Syke-
huset er bygget med ekspansjonsmuI-
ighet ved siden av bygget. Mange av de 
fremtidige ekspansjonsbehovene kan 
imidlertid tenkes å komme innad i de 
enkelte avdelinger. 

I mellomtiden ønsker vi å bidra til at 
prosjektet som er vedtatt virkelig blir 
så bra som mulig, det er mange detaljer 
som skal på plass ennå.  Og så får vi 
håpe og tro at det vil bidra til å gi be-
folkningen i vårt område enda bedre 
spesialisthelsetjenester enn i dag! Jeg 
har ved enkelte anledninger tatt til 
orde for takterrasser på de store takfla-
tene mellom sengekorsene, slik at det 
ville være kort vei for pasienter og 
ansatte å kunne få litt frisk luft – med 
en utrolig utsikt over Drammensfjor-
den. Men det lar seg visstnok dessverre 
ikke gjøre. 

Her er noen nøkkeltall over  
hva som vil møte oss i 2025: 
Somatikk 
378 døgnplasser (inklusiv observasjon, 
intensiv og intermediær) 
23 operasjonsstuer 
6 intervensjonsstuer
5 MR
4 CT
173 poliklinikkrom

Psykiatri
167 døgnplasser 
16 poliklinikkrom
Total areal: 122 000 m² BTA   •

Referanser: 

https://vestreviken.no/om-oss/nytt 
-sykehus-i-drammen. 
Saksframlegg til forprosjektrapporten 
Nytt Drammen sykehus, vedtatt i 
VV-HF 21.1.19
Notat om dimensjonering Drammen 
sykehus, HSØ, 1. mars 2019. 
https://www.nrk.no/buskerud/senge-
post-stengt-etter-funn-av-antibiotika-
resistent-bakterie-1.13832865

Skisse: Link arkitektur
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Det kanskje ikke like mange har fått 
med seg er de gjennomgående 

radikale endringer som har foregått i 
Forsvaret og Forsvarets forhold til 
sivilsamfunnet. Vårt nasjonale forsvar 
har blitt meget lite i omfang. General-
major og sjef for Hæren, Robert Mood, 
spissformulerte dette i 2008 - Den 
norske hæren er i dag så liten at den 
kun kan forsvare én enkelt bydel i Oslo1. 
Sanitetstjenesten i Forsvaret er radikalt 
endret og består i dag utelukkende av 
helse integrert i militære enheter. For 
20 år siden var det over 50 militære 
feltsykehus, i dag er det ikke mer enn 
ett par igjen - og slik skal det være. 
Dette har store konsekvenser for be-
handlingen av norsk og utenlandske 
militære pasienter

I etterkrigstiden hadde Norge bygget 
ut ett av verdens største totalforsvar. 
For helse begynte arbeidet allerede i 
1940 og derfor var helsetjenestene 
brukbare under felttoget. Det ble eta-
blert et nasjonalt råd - i dag heter det 
Helseberedskapsrådet - som skulle 
koordinere totalforsvaret innen  helse 
mellom helse-, forsvars- og justismyn-
dighetene. Rådet ledes av Helsedirek-
tøren og sjefen for Forsvarets Sanitet 
nestleder. De siste som har blitt med-
lemmer er to av de fire direktørene for 
de Regionale Helseforetakene. 

Poenget er klart. Norge er et langt 
land med lite folk. Vi har ansvar for et 
havområde som er nesten syv ganger 
så stort som landområdet. Vi har svært 
mange kompetente helsearbeidere og 
svært mange kompetente helseinstitu-

sjoner, relativt sett. Det hjelper ikke 
mye absolutt sett med mange skadde 
på steder i Norge hvor befolkningen 
(og helsetjenesten) er liten.

Helse er i dag en svært viktig verdi 
for mange, og faget og helsetjenesten 
leverer meget mer enn for en genera-
sjon siden. Statens utgifter til helse i 
statsbudsjettet har øket fra 4,2 % i 1978 
til 16,8 % i 2013. Statens utgifter til 
forsvar har i samme periode gått ned 
fra 7,7 % til 3,1 %. 

Fra en militær vinkel er helse blitt 
mye viktigere enn det var for en gene-
rasjon eller to siden. Det betyr at helse 
blir et viktigere mål for de som vil oss 
vondt. Eksempler fra utlandet er bruk 
av ambulanser til å frakte selvmords-
bombere inn i folkemengder, hacking 
av store deler av det britiske National 
Health Service og her hjemme har vi 
sett hacking av Helse Sør-Øst. Som 
samfunn trenger vi å beskytte helse 
både mot tradisjonelle trusler og mo-
derne hackere. 

Vi har bare én helsetjeneste her i 
landet - vi har ikke både en sivil og en 
militær helsetjeneste. Det sykehuset 
du jobber på er like meget sykehus for 
de som skal forsvare landet, nordmenn 
som allierte, … og også fiender. Hjem-
mel for spesialisthelsetjenesten finnes 
i spesialisthelsetjenesteloven av 1999-
07-02. Ifølge § 2-1b skal «det regionale 
helseforetaket … utarbeide beredskaps-
plan» og den planen må selvfølgelig 
inkludere krig.

Hva trenger du som overlege å forsi-
kre deg om vil virke i krig for at du skal 

kunne gjøre jobben din når det kanskje 
trengs mest? 

Du må ha flinke folk på jobb. Det har 
du, men hva hvis du får mange ganger 
så mye å gjøre i lang tid? Hva skal du 
slutte med? Prioritering i krig er ikke 
bare å ordne køen, det er å konsentrere 
begrensede ressurser der de gir mest 
effekt. Hvis fagfolkene må være mer på 
jobben, hvem skal da være hjemme når 
det trengs? Kan fjorårets pensjonister 
brukes? Det er mange muligheter, hvis 
du har en plan. Har du det? 

Institusjonens fysiske integritet er 
avgjørende. Uten en relativt intakt 
institusjon, vil produksjonen lide. I 
aprildagene 1940 ble mange norske 
byer bombet og mange steder også 
sykehusene, selv om de var merket 
med store Røde Kors. Det skjedde i 
1940, det har skjedd siden og det skjer i 
Afghanistan. Er du tilstrekkelig forbe-
redt på angrep, sabotasje, falske nyhe-
ter? I Norge har vi nettopp bygget nytt 
sykehus i Kirkenes. I den byen som ble 
bombet flest ganger under krigen, over 
300 ganger, har vi bygget sykehus uten 
bomberom. Det er bare ett eksempel. 

Norske sykehus er
også forsvarets sykehus

De fleste fikk med seg at den store NATOøvelsen i Norge i 
fjor høst  Trident Juncture  var en suksess. Øvelsen var den 
største som er gjennomført på svært lang tid. Det var 50 000 
deltagere, 10 000 kjøretøy, 65 fartøy og 250 luftfartøy fra til 
sammen 31 nasjoner.  Sammen med våre allierte viste Norge 
både evne og vilje til å forsvare vår suverenitet. 

Av kontreadmiral,  
lege Jan Sommerfelt-Pettersen

Kontreadmiral Jan Sommer-
felt-Pettersen er lege fra Univer-

sitetet i Bergen i 1984. Han  
har jobbet mesteparten av sin 

karriere i Forsvaret og opprett-
holdt sin kliniske kompetanse  

i allmennpraksis samtidig. Han 
har bl.a. vært sjef for Saniteten i 

Sjøforsvaret i 13 år og sjef for 
Saniteten i Forsvaret i 5 år. I 15 

år har han sittet i sentrale  
posisjoner i helsesamarbeidet  

i NATO. Han har også vært  
assisterende fylkeslege og er 

spesialist i samfunnsmedisin. 
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La oss forutsette at du har de folkene 
du trenger, pensjonistene settes i ar-
beide og akkurat ditt sykehus var så 
heldig at det ikke ble utsatt for sabota-
sje eller angrep. Hvor er lageret av 
essensielle legemidler og utstyr? Hvor 
mange uker med krig vil det vare? DSB 
sin kampanje - Råd om egenberedskap 
- fra 2018 anbefalte at alle husstander 
skal ha egenberedskap for tre - 3 - 
dager. Hvis befolkningen får bruk for 
egenberedskap er det sannsynlig at 
sykehuset får bruk får mer beredskap 
enn tre dager. Er det drivstoff til strø-
maggregatet i en uke? Hvor lenge varer 
blodbanken din? Er det fullblodsbered-
skap til krigs- og terror-traumer? Er 
vannforsyningen sikker og har du trygt 
vann tilgjengelig lenge nok? Er da-

tasystemene mulig å beskytte mot 
inntrengere? Kan de fungere hvis du 
låser murene? Kan du lukke  murene? 
Kommer heisene til å gå og dørene til å 
åpne seg? Er det lurt å redusere antall 
veier inn i sykehuset og ha kontroll på 
de veier du vil holde åpne? Er det poli-
tiet, heimevernet eller et vaktselskap 
som skal stille opp … og når ble dette 
sist øvet? 

Kan du være sikker på at ingen vil 
ditt sykehus vondt? Er du trygg på at 
en så viktig samfunnsinstitusjon og en 
vesentlig garantist for befolkningens 
helse og ikke minst tillit til myndighe-
tene ikke også selv kan bli «et mål». 
Hvis du ikke kan det og tror at et sam-
arbeide med forsvaret er nødvendig for 
å gjøre en god jobb for sykehuset og 

samfunnet, må sentrale personer i 
sykehuset sikkerhetsklareres. Hvis du 
er en slik sentral person bør du være 
sikkerhetsklarert. 

Under den nasjonale helseøvelsen 
som ble arrangert blant annet i fjor 
høst samtidig med Trident Juncture 
var det mange deløvelser - bussvelt og 
terrorhandling på Tynset, havnen i 
Orkdal ble angrepet av en fiendtlig 
styrke og Elverum ble utsatt for giftan-
grep. Den nasjonale helseøvelsen var 
en suksess. I evalueringsrapporten kan 
du lese 

«Helsetjenesten har ikke trent på å 
samarbeide med Forsvaret på mange  
år. Vi har nok heller ikke i tilstrekkelig 
grad tatt inn over oss at vår rolle i total-
forsvaret innebærer at i en situasjon 
med mange skadde som følge av krigs-
lignende tilstander, så må helsetjenesten 
være i stand til å yte helsehjelp ikke bare 
til sivile, men også til skadde soldater. 
Dette utfordrer oss på mange områder, 
både faglig, organisatorisk og ledelses-
messig.»2  

Landets helsetjeneste er meget god. 
Landets helsetjeneste har håndtert 
mange mindre kriser. Jeg våger den 
påstand at norsk helsetjeneste ikke er 
forberedt på krig. Mitt råd om egenbe-
redskap til norske overleger og syke-
husledere er å sikre en egenberedskap 
vesentlig bedre enn befolkningens 
egenberedskap - det er til dere på syke-
husene de kommer for å få hjelp. … og 
ikke glem at våre soldater og våre alli-
erte trenger dere minst like mye.   •

Figur 1 Avisoppslag fra 
Sunnmørsposten om bomb
ingen og beskytningen av 
hospitalsskipet «Brand IV»

Figur 2 Sykehuset i Bodø under bombingen 27 april 1940. Friis, N. 1952. Bodø Sykehus 
19271952; 15

Referanser

1  https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/4560E/haeren-kan-bare-forsva-
re-en-oslo-bydel Anvendt: 2019-09-06

2  HDIR 2019 Prosjektrapport for Nasjonal helseøvelse 2018. Lastes ned fra 
https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/prosjektrapport-for-nasjo-
nal-helseovelse-2018/Prosjektrapport%20for%20Nasjonal%20helse%C3%-
B8velse%202018.pdf
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1. Leveranse  hva kan SB bidra med?
Vi bistår oppdragsgivere med rådgiv-
ning i utviklings- og utbyggingspro-
sjekter i alle faser av eiendommenes 
levetid. Virksomhet og bygg er nært 
knyttet til hverandre i helsesektoren, 
og Sykehusbygg har bred kompetanse 
som dekker både planlegging, bygging 
og forvaltning. 

Rådgivningsavdelingen i Sykehus-
bygg HF baserer seg på systematisk 
kunnskapsutvikling gjennom evalue-
ring, forskning og erfaringsinnhenting. 
Vi utvikler veiledere for planlegging, 
metoder for evaluering og strategisk 
utvikling av eiendom på vegne av våre 
eiere. Et bredt nasjonalt og internasjo-

nalt nettverk gjør det mulig å ligge i 
front med beste praksis.

Prosjektavdelingen vår gjennom-
fører byggeprosjekt på vegne av bygg-
herre/oppdragsgiver. Våre ressurser, 
sammen med ressurser fra helsefore-
taket, utgjør prosjektorganisasjonen  
i byggeprosjektene.

Sykehusbygg skal sikre et nasjonalt 
kompetansemiljø for sykehusplan-
legging og -bygging. Dette sikrer  
vi ved å innhente, etablere og dele 
erfaringer.  Gode metoder og løsninger 
som gjennomføres på et prosjekt, blir  
i stor grad overført til andre prosjekt 
som kan nyttiggjøre seg disse 
 erfaring ene. 

2. SBs rolle i de siste nye sykehusbygg 
i Norge  ser en mulighetsrommet for 
standardisering av arkitektoniske og 
kostnadsmessige rammer ved nye 
bygg under realisering og planlegging?
Sykehusbygg HF har ikke hatt noen 
rolle i planlegging og bygging av de 
nyeste sykehusene i Norge. Både Ahus, 
St. Olavs hospital, Nye Kirkenes syke-
hus og Østfoldsykehuset var ferdig 
planlagt og bygd før Sykehusbygg HF 
ble etablert. 

Flere medarbeidere som i dag jobber 
i Sykehusbygg HF har imidlertid vært 
med i prosessene for de nevnte syke-
husprosjektene, og har med seg nyttig 
kunnskap og erfaringer derifra. 

Formål, organisasjon 
og relasjon til regionene?  

Sykehusbygg HF eies av de fire regionale helseforetakene i  
fellesskap. Vi planlegger og gjennomfører byggeprosjekter på vegne 
av landets helseforetak, og leverer rådgivning og prosjekt ledelse til  
de fleste av de store byggeprosjektene i Norge. Helse og omsorgs
departementet har uttalt at Sykehusbygg skal benyttes i alle  
byggeprosjekt med en verdi på 500 millioner eller mer.              

››

SYKEHUSBYGG
Et nytt sykehusbygg er et kjempeprosjekt for helseforetak, regionen og lokalsamfunnet. Dimensjon og økonomi  
er alltid vanskelig, plassering i geografien noen ganger en nesten større utfordring.  Alle faser av prosjektet byr  
på kamp og omkamp – og veldig ofte reises kritikk om underdimensjonering og generelt dårlig planlegging.  AHUS 
og Kalnes er ferske eksempler der hovedkritikken er «at det er bygd for lite», Kirkenes sykehus , og det nye Viken 
med byggestart i nær fremtid er beskåret på tradisjonelt vis like før oppstart – og kommer til å bli for lite det også.

At det ikke er etablert tidligere en fastere styring med prosjektering og utforming av nye sykehusbygg i Norge  
slik at man kan samle erfaring og en stadig bedre resursutnyttelse  ved framtidige bygg har også vært kritisert.  
Sykehusbygg er et svar på dette og vi inviterte dem til å presentere seg i dette nummeret om sykehusbygg  - nå. 

Arild Egge (red)

Av Helle Jensen – sjef for prosjektavdelingen,  
og Liv Haugen - spesialrådgiver medisin
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Standardisering er kunnskapsbasert 
planlegging, og det ser vi ofte mulig-
heter for.

Sykehusbygg har utviklet standard-
romskatalogen (https://sykehusbygg.
no/publikasjoner#veiledere) som be-
skriver krav til de aller fleste rommene 
som benyttes i et sykehus. I tillegg har vi 
en erfaringsdatabank på standardiserte 
løsninger på de aller fleste rom, noe 
som kan overføres fra ett byggeprosjekt 
til det neste. 

Et eksempel på standardisering, 
erfaringsoverføring og kunnskaps-
deling i praksis er psykiatriutbygging-
ene Sykehusbygg HF har hatt prosjekt-
ledelsen på de siste årene.

Vi bemanner disse prosjektene med 
medarbeidere som har deltatt i tidligere 
psykiatriutbygginger, og som følgelig 
innehar den mest oppdaterte kunn-
skapen om denne typen bygg. På denne 
måten får prosjektene direkte tilgang 
på erfaring og forskningsbasert doku-
mentasjon som ligger til grunn for våre 
valg - både standardiserte løsninger  
og spesialtilpassede løsninger. Beste 
praksis blir videreført fra ett prosjekt 
til det andre.

3. Hva med en svært vanlig kritikk  
av de nyeste sykehusene  for dårlig 
planlagt, spesielt med tanke på kapa
sitet. Kommer SB inn i planleggingen 
på et tidspunkt der premissene for 
kapasiteten fortsatt kan korrigeres?
Som nevnt i spørsmål 2 har vi ikke hatt 
noen rolle i planlegging og bygging av 
de nyeste sykehusene i Norge, da disse 
sto ferdig før opprettelsen av Sykehus-
bygg HF.

For nye prosjekter hvor Sykehusbygg 
har en rolle fra tidlig fase i planleggingen 
er vi inne med framskriving av aktivitet 
og beregning av kapasitet. 

Den nasjonale modellen for fram-
skriving av aktivitet og kapasitetsbe-
regning eies av de fire regionale helse-
foretakene, men forvaltes av Sykehus  - 
bygg HF i prosjektene. Modellen tar 
utgangspunkt i kjent aktivitet i en region, 
i et helseforetak eller ved et sykehus 
med oppdaterte tall fra NPR, SSBs be-
folkningsutvikling med midlere verdier 
(MMMM) og deretter framskriver vi 
aktiviteten fram til den planlegg ings-

horisonten som er aktuell. I de siste 
prosjektene har vi framskrevet til 2035.

Deretter har modellen noen end rings- 
faktorer som epidemiologi og behand-
lings-/ forventningsutvikling, omstilling 
fra døgn til dagbehandling og poliklinikk, 
bruk av pasienthotell og observasjons-
post, en andel av aktiviteten som vil skje 
utenfor sykehus (i kommunen, bruk av 
digital teknologi for overvåkning av 
pasientdata og digital kommunikasjon 
for pasient i eget hjem) og en faktor  
for intern effektivisering. 

Fra denne modellen framkommer  
et estimat for sannsynlig aktivitet det 
skal planlegges for, både for døgn-
plasser, dagbehandling, poliklinikk, 
bildediagnostikk og operasjon.

Når estimat for aktivitet foreligger 
kommer kapasitetsberegning som 
neste skritt. Her brukes dimensjoner-
ende faktorer som hvor mange dager 
pr. år det skal legges til grunn for plan-
lagt virksomhet, hvor mange timers 
effektiv åpningstid skal det være i poli-
klinikk, operasjon, dagbehandling og 
bildediagnostikk, og hvilket gjennom-

snittlig belegg skal legges til grunn for 
beregning av sengebehov.

Standardmodellen har 230 åpnings-
dager i året, åtte timers effektiv drift  
og 85% gjennomsnittsbelegg for 
 normalsenger på somatiske senge-
avdelinger. Beslutning om hvilke 
 dimensjonerende faktorer som skal 
legges til grunn i hvert enkelt prosjekt 
tas av eier/byggherre som enten er et 
helseforetak eller helseregionen. 

Sykehusbygg HF har imidlertid en 
viktig rolle i å gjøre beslutningstakerne 
oppmerksomme på eventuelle 
endringer og tilpasninger prosjektet 
må ta høyde for, ut ifra premissene 
framskrivningen har lagt til grunn.

Så svaret er ja – for nye sykehuspro-
sjekter er Sykehusbygg inne i planlegg-
ingen på tidspunkt der premissene for 
kapasitet fortsatt kan korrigeres. Hvilke 
dimensjonerende faktorer som legges 
til grunn i prosjektene vil være gjen-
stand for en drøfting mellom eier/
byggherre og planleggere fra Sykehus-
bygg, men den endelige beslutningen 
tas av eier.  •
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I avisas artikkelserie i anledning 50-
års jubileet etter måneferden skis-

serte Ebbesen utviklingstrekk i syke-
husene – ny kunnskap, nye behandlings - 
muligheter og ny teknologi – og reiste 
det retoriske spørsmålet om hva som 
skal ha forrang når vi skal planlegge 
fremtidens sykehus. 

Ebbesen gav klokelig ikke noe entydig 
svar på spørsmålet han stilte, men jeg 
fornemmer likevel at han nok oppfatter 
at vi i for liten grad innretter sykehusene 
etter de teknologiske mulighetene. 
Innenfor endel områder har han sikkert 
rett. Men mange ansatte oppfatter et 
omvendt problem, at dårlig innpasset 
teknologi er bestemmende for arbeids-
prosessene. En erfaren kollega utbasu-
nerte forleden at så lenge han hadde 
vært i sykehus hadde alle nye data-
systemer vanskeliggjort hverdagen og 
sinket behandlingen. Jeg er langt på 
vei enig i vurderingen, med unntak av 
digital røntgen. 

Egentlig er det vel ikke ett enkelt 
spørsmål Ebbesen stiller, men mange. 
På noen områder har de teknologiske 
omveltningene vært så store at syke-
husene må tilpasse seg. Tjenlige eks-
empler kan være elektronisk post og 
smart-telefoner. Innen andre felt skjer 
dynamikken i behandlingsmiljøene, og 
teknologien må tilpasses nye krav. Men 
for mange sykdomstilstander med 
tilhørende behandlingstiltak har det 
ikke skjedd noen gigant-steg de siste 
femti årene – som for måneferdene. De 
kan være like lite tilgjengelige for be-

handlingsframskritt som månen er  
for besøk, også i dag. 

Svaret på spørsmålet vil derfor av-
henge av problemstilling, men også  
av hvem man spør. Fra et styringsper-
spektiv vil all-verdens muligheter for 
styringsinformasjon kunne være til 
hjelp. For behandlerne vil brukervenn-
lighet og tidsbruk være viktig. Og de vil 
nødig heftes med å registrere data som 
de ikke har direkte nytte av. På endel 
områder er det direkte interessekon-
flikt mellom ulike instanser i den samme 
tjenesten, og det må gjøres avveininger; 
Ønsker vi mer effektiv drift på polikli-
nikken eller å prioritere datainnsamling 
som gir bedre styringsinformasjon? I 
avveiningene må hensynet til pasient-
behandlingen vektes høyest; verken 

teknologi eller sykehus er mål i seg selv. 
Jeg har de siste årene sittet i ulike 

råd og utvalg med ansvar for IKT i 
helsevesenet. Mitt inntrykk er at vi i 
for liten grad tilpasser teknologien til 
sykehuset, og at vi i for liten grad tar 
hensyn til behandlernes behov. I de 
fleste sammenhenger vil teknologi 
være en dårlig rettesnor for å innrette 
god pasientbehandling, og i de fleste 
sammenhenger vil hensynet til be-
handlernes behov være langt viktigere 
enn god styringsinformasjon. Men i 
beslutningsprosessene opplever jeg at 
dette gjerne vektes omvendt. Ulike 
forhold kan bidra; representasjonen i 
organene som fatter beslutningene, og 
ikke minst at alt nytt, både datasystem 
og annen teknologi skaper begeistring i 

Sykehusbygg femti år  
etter måneferden

«Skal sykehuset tilpasses teknologien eller skal teknologien tilpasses  
sykehuset?» Problemstillingen ble reist av tidligere sykehusdirektør  
Just Ebbesen i en kronikk i Aftenposten 15 juli. 

Av Christian Grimsgaard, styremedlem Of, konserntillitsvalgt Helse Sør-Øst››
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enkelte lag av tjenestene våre, og fri oss 
fra bekymringer. 

Hva så med Sykehusbygg HF? 
Foretaket ble stiftet høsten 2014, 
med formål å:
•   «… være en internleverandør for de 

regionale helseforetakene og landets 
helseforetak, og skal legge til rette for 
og bidra til standardisering, erfarings - 
overføring, god ressursutnyttelse og 
ressurstilgang innen prosjektering  
og bygging av sykehus.»

•  «… sørge for at erfaring fra forvaltning 
og drift av sykehuseiendom tas hensyn 
til i nye prosjekter og kommer foretak - 
enes eiendomsforvaltning til nytte.»
Foretaket er eiet av de fire regionale 

helseforetakene, som også sitter godt 
plassert med sine eierdirektører i fore-
takets styre. Ansatterepresentantene i 
styret er ansatte i Sykehusbygg HF, og vi 
som er ansatte ute i sykehusene har så - 
ledes begrenset innflytelse. Også i andre 
«underforetak» finner vi manglende 
representasjon – som Sykehusapotekene 
HF og Luftambulansetjenesten HF – 
men Sykehusbygg beskjeftiger seg med 
oppgaver og planlegging som er av en 
helt annen betydning for hverdagen i 
sykehusene og utviklingen av tjenestene. 
Ledergruppen i Sykehusbygg utgjøres 
av seks personer med teknisk og øko-
nomisk kompetanse, og bare én i 
 ledergruppen har helsefaglig bakgrunn.

Hva som er en egnet organisering vil 
jo avhenge av hvilke oppgaver som skal 
løses, og hvilken rolle Sykehusbygg 
inntar. Det kan kokes ned til et spørs-
mål om pasientbehandlingen skal til-
passes Sykehusbygg sine planer, eller 
om Sykehusbygg skal tilpasse sine 
planer til   pasientbehandlingen. Selv 
om formålserklæringen tilsynelatende 
skisserer at foretaket skal understøtte 
sykehusene er det også formulert en 
mer normativ rolle blant annet gjennom 
å «bidra til standardisering». De av oss 
som har vært involvert i sykehuspro-
sjekter etter opprettelsen av Sykehus-
bygg har nok erfart at foretaket i en del 
sammenhenger opptrer mer som dirigent 
enn som en ydmyk tjener. Men for 
enkelte sykehusledere kan det vel også 
være beleilig å tildele Sykehusbygg 
ansvaret for alskens ubehageligheter.

Sykehusbygg har påtatt seg, eller 
blitt gitt, ulike oppgaver som ligger et 
stykke på siden av det byggetekniske. 
Jeg sitter for eksempel i en gruppe som 
skal utarbeide en mal for hvordan 
akuttmottak skal planlegges. Prosjektet 
sorterer vel inn under å «bidra til stand - 
ardisering». Å utarbeide standardiserte 
løsninger innen et felt hvor behovene 
er høyst ulike (Odda og OUS), og hvor 
endringene skjer raskt, er ikke enkelt, 
og jeg har spurt meg selv (og prosjekt-
ledelsen), om det i det hele tatt er mulig 
å nå målsetningen. Det kan arte seg 
som en balansekunst mellom at tilråd-
ningene blir altomfattende men vage, 
eller mer detaljerte, men med begrenset 
gyldighetsområde.

Om Sykehusbygg skulle lykkes med 
denne type satsninger eller ei, er neppe 
av stor betydning for befolkningens 
helsetilbud. Sykehusene har mange 
høyt kompetente og tilpasningsdyktige 
ansatte som gjerne finner fram til løs-
ninger også der betingelsene ikke er 
optimale. Gitt at vi har tilstrekkelig 
med rom og utstyr. Men bommer vi 
grovt på dimensjoneringen av syke-
husene våre skapes problemer som 
ikke like enkelt lar seg løse. Østfold er 
det ferskeste eksempelet, og Drammen 
vil nok bli det neste. Og i dimensjone-
ring av nye sykehus er Sykehusbygg 
gitt en nøkkelrolle gjennom ansvar for 
framskrivningsmodellen, som brukes 
av alle de regionale helseforetakene. I 
modellen framskrives aktivitet basert 
på demografiske endringer. Dernest 
gjøres det fratrekk for «endringsfakto-
rer», som kan ha ulik begrunnelse, 
teknologi, bedre utnyttelse av areal, 
samhandlingstiltak osv. 

Sykehusbygg har flere roller som 
henger sammen. Foretaket skal både 
utarbeide forslag til alskens nye innret-
ninger og arealdisposisjoner, og sam-
tidig utarbeide framskrivningene. I 
utgangspunktet ikke så ueffent, men 
ved nærmere ettertanke kanskje en 
sammenstilling av oppgaver som kan 
være krevende å håndtere. Hvis opp-
draget løses ved å skissere kreative 
løsningsforslag med tilhørende positiv 
effekt på «endringsfaktorene», vil fore-
taket kunne oppvise framskrivninger 
– som nok vil falle i god jord hos de 

som sitter med det øverste ansvaret for 
sektoren – og som igjen vil gi berettig-
else til Sykehusbygg sine egne kreasjoner. 
For å sette det på spissen, vil Sykehus-
bygg klare å styre klar av fristelsen som 
ligger i dagen; å bli en drømmefabrikk 
for de regionale helseforetakene og 
våre bevilgende myndigheter? Foretak-
ets siste rapport om mulighetene ved 
digitalisering av tjenesten lover ikke 
altfor godt etter mitt syn. 1 Vi trenger 
færre poliklinikk-rom, færre senger,  
og færre hender i tjenestene. Det er  
få skyer på teknologi-himmelen som 
Sykehusbygg tegner over morgen-
dagen. 

The proof is in the pudding. Selv om 
mye er endret i årene etter måneferden, 
er mye ved det samme. På enkelte om-
råder er vi ikke bedre stilt i dag enn vi 
var tidligere. Vender vi tilbake til tek-
nologi og IKT er det et broket bilde. Vi 
jobber ikke mer effektivt i dag enn vi 
gjorde ved årtusenskiftet, til tross for 
en formidabel IKT satsing. Faktisk falt 
legeproduktiviteten med 6% i perioden 
2001 til 2013.2  Hvis ikke vi klarer å snu 
denne utviklingen, vil situasjonen bli 
ganske håpløs i de nærmeste tiårene. 
Fra mitt kliniker-perspektiv er det 
opplagte svaret på Ebbesens spørsmål 
at teknologien i større grad må tilpasses 
behandlerne og sykehuset enn om-
vendt. Og hvis Sykehusbygg skal lykkes, 
må de bidra med gjennomførbare løs-
ninger som tilrettelegger for god og 
effektiv pasientbehandling. Da kan vi 
ikke fortsette med å bygge for små 
sykehus.  •

Referanser

1   https://sykehusbygg.no/nyheter/
hvordan-pavirker-teknologiutvik-
lingen-fremtidens-sykehus

2   https://www.frisch.uio.no/publika-
sjoner/pdf/2017/Preprint/Johan-
nessenKittelsenHagen2017_ 
preprint.pdf
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Leger rapporterer om at IT-platt-
formene som nå rulles ut i mange 

tilfeller gjør legehverdagen tregere, 
dokumentasjonen er mer tungvint  
og det meldes om mer frustrasjon. På 
Ortopediklinikken på OUS har de inn-
til videre endt opp med å skrote hele 
systemet, og henviser til at det i ytterste 
konsekvens kan skape farlige situasjoner 
for pasientene.

Overlegen har snakket med leger på 
tre ulike sykehus i Østlandsområdet som 
har erfaring med å bruke Metavision og 
den nye versjonen av Dips, som heter 
Dips Arena. Systemene har ulike anv-
endelsesområder: Dips er et EPJ/PAS- 
system, mens Metavision er et system for 
elektronisk kurve. Likevel trekker legene 
frem hovedankepunkter med begge sys - 
temene og det dreier seg om treghet i 
systemet både for Metavision og Dips 
Arena, og at begge systemene har veldig 
mange unødvendige steg og krever mange 
klikk for å kunne manøvrere seg i.

På ortopedisk klinikk på OUS har  
de sluttet å bruke Metavision med 
elektronisk kurve fordi systemet opp-
levdes som altfor tungvint og det er 
mistanke om at bruken av systemet kan 
skape farlige situasjoner for pasientene 
som er innlagt der.

- Vi som ortopedisk klinikk på OUS 
bestående av avdelingene på Rikshos-
pitalet, Radiumhospitalet og Ullevål 
sykehus har gått ut av Metavision, sier 
Ellen Kathrine Aksnes, avdelingsleder 
og overlege på ortopedisk avdeling 
Ullevål og medlem av ledergruppen 
ved ortopedisk klinikk. Avdelingene 
har fra før av erfaring med Dips 
 Classic, og bruker det fortsatt.

- Det ble selvfølgelig et ramaskrik, 
men vi opplevde at vi ikke fikk brukt 

tid på pasientene, men måtte bruke all 
tid avsatt til visitt på dataprogrammet, 
sier Aksnes. Hun legger ikke skjul på at 
det ikke var noen enkel avgjørelse å ta, 
og at klinikken opplevde veldig mye 
motstand fra andre avdelinger. Løs-
ningen for klinikken var å gå tilbake til 
kurveføring på papir i tillegg til Dips.

- Det har ikke vært noen enkel øvelse, 
skal vi tro Aksnes.

Opplevde feilmedisinering
Hun forteller at den viktigste foran-
ledningen til at klinikken ikke lenger 
ønsket å bruke Metavision var at visitt 
og kurveføring tok så lang tid at legene 
ikke rakk å behandle pasientene. Syke-
pleiere og legene ble sittende på data-
maskinene og fikk ikke tid til å gå innom 
pasientene. Manglende kommunika sjon 
med de andre kliniske systemene førte 
til at feil pasient fikk feil medisin. 
Manglende logg gjorde at det var 
 vanskelig å finne ut hvilken pasient 
som hadde fått feil medisin. Økt tids-
press fordi systemet er så tregt bidro 
også til dette. Systemet oppleves som 
uferdig og lite egnet for bruk på avdel-
ing. Det er da også utviklet for intensiv 
og operasjonsovervåking hvor man har 
en pasient og ikke 15-20 pasienter som 
det kan være på en avdeling, forklarer 
Aksnes.

- Vi i ledergruppen i klinikken syntes 
det var viktig at noen satte ned foten 
og sa at dette systemet er for dårlig. 
Ting blir ikke rettet opp hvis det ikke 
blir lagt press på at det skal rettes opp, 
sier Aksnes. Hun forteller at det var 
ledergruppen i klinikken som i felles-
skap tok avgjørelsen, og at ingen i 
 ledergruppen ville ha systemet. Det  
var da kommet gjentatte bekymrings-

meldinger fra helsepersonell som 
brukte systemet.

- Vi opplevde motstanden mot 
systemet som en revolusjon som kom 
nedenifra, og siden alle i ledergruppen 
også er praktiserende leger var vi lyd-
høre for motstanden, sier hun.

En av hovedutfordringene de så med 
Metavision var at det ble uoversiktlig og 
vanskelig for legen å kontrollere medi-
sinbruken for den enkelte pasienten. 

- Blokkgodkjenning og ikke godkjen-
ning per medisin gjør det mer tidskrev-
ende å få kontroll på medisinforord-
ningene til hver pasient. Tid vi ikke 
har, for den bruker vi på å vente på 
programmet som er veldig tregt. Dess-
uten opplever vi at nettløsningen ikke 
er hundre prosent stabil og at det ikke 
er noe sikkerhetssystem, sier hun.

Ikke brukervennlig
Aksnes understreker at hun syns data i 
helsevesenet er et kjempefremskritt og 
at Metavisions elektroniske medisinske 
kurve i utgangspunktet er en genial ide.

- Problemet var at den elektroniske 
kurven ikke kommuniserte med andre 
datasystemer, og er lite intuitivt for 
brukerne, sier hun. - Jeg gledet meg til å 
få elektronisk kurve og gikk på flere kurs 
for å lære det, men jeg endte opp med å 
bli veldig skuffet, legger Aksnes til.

Ortopedenes kritikk av Metavision går 
også på at de forskjellige sykehusene har 
sine ulike medisinpakker. Det nye 
systemet tillot ikke enkeltsykehusene  
å legge inn sine egne pakker fordi de 
måtte samsvare med de andre syke-
husenes pakker og spesifikasjonene til 
Helse Sør-Øst. Hun forklarer at syke-
husene har forskjellige typer pasienter 
og at de på sin avdeling har brukt 

Frustrasjon med IT-plattformer
Sykehusleger må ta i bruk stadig nye ITplattformer, og opplever økt  
behov for dokumentasjon. Tanken er at økt digitalisering skal frigjøre mer  
tid for legene og gi dem den informasjonen de trenger. Men er det egentlig  
det som skjer?
Ikke nødvendigvis.

ITPLATTFORMER

Av Caroline M. Svendsen, frilansjournalist››



OVERLEGEN 3-2019 29

betyd elig tid på å lage smertepakker til 
de pasientene de behandler.

- Det er ikke bare å endre de til noe 
et annet sykehus har lagt inn. Det er 
ingen kvalitetskontroll i Metavision av 
de pakkene som legges inn og ligger i 
systemet. Det er fortsatt hvert sykehus 
sitt ansvar, sier Aksnes.

Når det gjelder selve brukervennlig-
heten av systemet påpeker Aksnes at 
Metavisions utseende har en svart 
skrift på oransje bunn, noe som kan 
gjøre det krevende å lese. Dessuten er 
det ikke mulig å låse et oppsett til en 
enkel bruker eller avdeling.

Ellen Kathrine Aksnes undrer seg 
over hvorfor de kliniske datasystemene 
ikke er mer intuitive.

-Iphone er for eksempel så intuitiv at 
den bare kan tas ut av boksen og brukes. 
Hvorfor krever da de medisinske it-
systemene flere kurs og er så vanskelig 
å bruke, undrer hun.

Ifølge Aksnes er det problematisk  
å ta ut folk i fire måneder til å kunne 
delta i arbeidsgrupper og bli super-
brukere på systemet, uten at klinikerne 
nødvendigvis opplever at de har så 
mye innflytelse på sluttresultatet.

Hun synes dessuten at det er et tanke- 
kors at sykehuset betaler milliarder for 
et IT-system, men som i tillegg forut-
setter at det kliniske personalet bidrar 
med noe av sin arbeidskraft for at det 
skal virke optimalt.

Andre avdelinger her på sykehuset 
spør seg nå om at hvis ortopedisk 
avdel ing får lov til å gå ut av systemet 
er det da medisinsk forsvarlig å bruke 
på andre avdelinger, forteller hun.

Ortopeder er gadget orienterte
Aksnes påpeker samtidig at ortopedi er 
et utstyrsfag og at ingen spesialitet nok 
er mer «gadget-orientert» enn ortopedi.

- Vi er en gruppe leger som er veldig 
teknisk orienterte, og derfor var det en 
veldig forventning til systemet, sier hun.

Nå skrives alt fra de smertestillende 
medisinene og den medisinske kurven 
ut på papir og også anestesilegene 
forholder seg igjen til papir, mens de 
på postoperativ avdeling forholder seg 
til Metavision.

- I en overgangsperiode må vi gjøre 
det som rutine at legene og sykepleier-

ne må dokumentere prosedyrer først 
på papir, så legge det inn på data, også 
gå tilbake til papir igjen, forklarer  Aksnes.

Noe av det ortopedene krever er en 
medisinsk logg i Metavision som er 
kompatibel med Dips.

Etter planen skal klinikken ta i bruk 
Metavision igjen mot slutten av året 
hvis de finner det forsvarlig.

- Jeg tror noe av problemet med 
systemet er at det var tenkt at systemet 
skulle passe til gjennomsnittsbrukeren 
på sykehuset, men det er ekstremt 
mange brukere med ulike brukerbehov, 
og jeg opplever ikke at det er noen 
enkel måte å finne frem i systemet på, 
sier Ellen Kathrine Aksnes.

På sykehuset Østfold har de hatt 
 Metavision helt siden våren 2015, og 
har rukket å gjøre seg noen erfaringer.

Her treffer Overlegen Lars M. Aker 
som jobber som lege i spesialisering 
på indremedisinsk avdeling.

Han uttaler seg slik om elektronisk 
kurve i Metavision:
- I bunn og grunn tror jeg elektronisk 
kurve er kommet for å bli og vi vil være 
avhengig av å ha det i fremtiden.

Han mener at det er et medisinsk 
IT-system med et stort potensiale, men 
han tror samtidig det kan bli mye bedre. 

Aker trekker frem at det positive med 
systemet er at det er mindre mulighet 
til å gjøre feil med ordinasjonene, 
 dosestørrelser og tidspunktet en 
 medisin skal gis til pasienten fordi 
disse prosessene kan til en viss grad 
automatiseres i Metavision. Dessuten 
syns Aker at det er en fordel for pasi-
entsikkerhet at det blir mindre medi-
sinske prosedyrer som må dokumente-
res på papir og i stedet lagres digitalt.

Før var den elektroniske kurven 
skrevet på en A4-side.

- Ulempen var at det kunne være 
vanskelig å tyde skriften til kollegene, 
men vi fikk med overraskende mye 
informasjon der, forteller han.

Ordinerer feil medisin
Det som Lars M Aker trekker frem som 
en ulempe med Metavision er at det tar 
for lang tid å logge seg på. Siden pro-
grammet er så stort og tungt har det 
skjedd at når Aker som lege har åpnet 
opp Dips for å sjekke en pasientjournal, 
har ikke Metavision oppdatert seg og 
forblir på forrige pasient.

- Da kan man fort ende opp med å 
ordinere feil medisin til pasienten fordi 
man har tilgang til feil informasjon, og 
det kan bli en farlig situasjon, sier han.

En annen utfordring som Lars M. 
Aker trekker frem er at systemet har 

Ellen Kathrine Aksnes er avdelingsoverlege og overlege på ortopedisk avdeling Ullevål og 
medlem av ortopedisk klinikk. Hun har vært med på å bestemme at klinikken ikke skal 
bruke Metavision inntil videre.
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mange faner og ekstremt mye informa-
sjon som er visualisert på forskjellige 
måter. Dessuten blir det veldig mye klikk 
hver gang man skal bruke systemet.

- Jeg hadde også ønsket meg en bedre 
bildepresentasjon av de medisinske 
dataene i Metavision, sier han.

Aker sier han er helt enig med Ellen 
Aksnes som henviser til at da vi i sin 
tid fikk iphone var det så intuitivt at 
det var enkelt å begynne å bruke, og 
undrer seg også over at Metavision er 
så vanskelig å bruke.

- Ja jeg er helt enig. Systemet er ikke 
intuitivt og det kan være vanskelig å 
skjønne hva man skal trykke på.

Han har selv gått på kurs for å lære 
systemet, og det er meningen det skal 
være superbrukere i systemet på hver 
avdeling.

For mange tidstyver
Lars M. Aker mener det er mange 
 kolleger på sykehuset som er mer frus-
trert med Metavision enn det han selv 
er. Han har forøvrig akkurat tatt over 
som foretakstillitsvalgt på sykehuset.

- Det går på at legene oppfatter 
systemet som tregt, og at siden de er 
veldig presset på tid i en hektisk hver-
dag mener de at Metavision har for 
mange tidstyver, sier han. Aker trekker 
også frem at det var mye trøbbel med 

systemet da det først ble tatt i full-
skalabruk på sykehuset 2015.

Lars M. Aker mener at drømme-
systemet hadde vært om Metavision 
var fullt inkorporert i Dips, noe som 
ikke er tilfelle nå.

-  Jeg tror også det kunne vært et 
stort potensiale i systemet hvis pro-
gramvaren hadde vært mer stabilt,  
og programmene hadde vært raskere, 
sier han.

Ifølge Aker er tanken at legen skal  
ha med seg et nettbrett eller ipad med 
nødvendige data når de har visitt, men 
han er selv litt betenkt over at det vil 
føre til at legen må bruke mer tid på å 
se på skjermen enn før.

Som tillitsvalgt får han høre at det er 
mye frustrasjon blant legene over at 
visittiden nå har blitt lengre fordi 
systemet gjerne fysisk henger litt etter. 

- Akkurat nå oppleves det som veldig 
langt unna å være en god plattform, 
sier han.

Han tror likevel ikke det er noe 
 alternativ til de papirbaserte system-
ene som eksisterte før.

- Metavision har blitt en del av hver-
dagen og virker noenlunde bra selv om 
det er rom for forbedringer, sier han og 
legger til at elektronisk kurve forhåp-
entligvis vil gi mindre feilmedisinering 
enn den gamle papirkurven.

På Diakonhjemmet Sykehus i Oslo  
blir Overlegen møtt av tre leger og 
IKT-sjefen på sykehuset. Her er 
 h ovedsystemet Dips Arena, der 
 Diakonhjemmet Sykehus er utpekt 
som et pilotsykehus.  

Etter planen skal den nyeste versjonen 
av Dips Arena, 19.1, rulles ut 15. sept-
ember 2019. Da er det ventet at antall 
klikk for å bruke systemet vil reduseres, 
og at funksjonaliteten vil bli forbedret. 
I og med at Diakonhjemmet Sykehus 
er et pilotsykehus for Dips Arena sitter 
utviklerne tett på og kan gjøre endringer 
blant annet ut i fra legenes tilbakemeld - 
inger. Før Dips Arena har legene ved 
Diakonhjemmet Sykehus brukt Dips 
Classic.

- Dips Arena er en vesentlig moderni - 
sering av Dips Classic. Det er en naturlig 
utvikling ut i fra at systemer på et tids-
punkt må moderniseres, sier Kristin 
Kopland som er sjef for IKT og e-helse 
ved Diakonhjemmet Sykehus. Det er 
hun som koordinerer innføringen av 
løsningen på sykehuset.

Og prosjektet som omfatter hele 
Diakonhjemmet Sykehus er veldig  
stort.

Kristin Kopland forteller at totalt 57 
servere brukes for produksjon, test, 
kurs og QA-miljø for å opprettholde 
systemet på sykehuset. Hun forteller at 
utviklerne samarbeider nært med alle 
brukerne av Dips Arena, både klinikere 
og merkantilt personell, og at over 100 
endringsønsker er blitt implementert 
allerede. Kort fortalt er Dips Arena 
neste generasjons elektroniske pasient-
journalsystem og det er en oppgradering 
av journalsystemet Dips som hittil har 
vært i bruk på sykehuset.  

Kan påvirke
Ved å være det første sykehuset som tar i 
bruk Dips Arena får sykehuset en mulig-
het til å påvirke utviklingen av løsningen, 
og det er i pilotfasen kort vei til Dips om 
løsningen ikke virker som den skal. 

- Siden Dips Arena er et pilotprosjekt 
på Diakonhjemmet og sykehuset dermed 
er først ute med å ta det i bruk, er det 
lettere å påvirke, sier Kopland. Hun 
viser til at hun har sett resultater av 
innspill som har kommet fra legene. 

Lars M. Aker, Lege i spesialisering på indremedisinsk avdeling, på sykehuset Østfold har 
akkurat tatt over som foretaksttillitsvalgt på sykehuset og har derfor kontakt med mange 
ulike kolleger på ulike avdelinger om systemet. 
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Legene Overlegen snakket med 
 understreker at de ikke er i mot nye 
IT-systemer, eller som Lars Eilertsen, 
seksjonsoverlege på kirurgisk avdeling, 
sier det: 

- Et skifte i teknologi er i seg selv et 
potensiale.

Han mener videre at overgangen til 
Dips Arena har vært en nødvendig 
utvikling, men at systemet fremdeles 
er litt umodent.

- Dips Arena har et potensial for å gi 
bedre gjenbruk av informasjon, men 
det er et stykke igjen til vi kan høste 
gevinster av det i den kliniske hver-
dagen, forklarer Eilertsen.

Bruker hybridløsning
Han forteller at mange av legene på 
Diakonhjemmet Sykehus fortsatt er 
avhengig av å bruke en hybridløsning 
bestående av elementer fra det gamle 
og nye IKT-systemet.

- Vi opplever at systemet er trått, 
ting tar tid og det blir vanskelig å ta 
unna for eksempel signering av prøve-
svar. Systemet har ført til frustrasjon, 
sier Eilertsen. - Og vi ser fortsatt at 
noen av funksjonalitetene, som ut-
fylling av enkelte skjema og resept-
skriving, ennå ikke foreligger, legger 
han til. Eilertsen anslår at slik det er  
nå i overgangsfasen kan legene jobbe 
80 prosent eller 90 prosent enten i Dips 
Classic eller Dips Arena, bortsett fra 
det som omhandler operasjon, der  
kun Dips Arena kan brukes fordi til-
svarende funksjonalitet i Classic er 
skrudd av. 

- Det blir veldig utfordrende når det  
i en periode har vært mye problemer 
og kræsj med programvaren slik at 
systemet går tregt, sier Eilertsen.

Han forteller også at Dips Arena 
foreløpig har ført til mye overtidsarbeid 
på hans avdeling, og at det har blitt 
redusert kapasitet på poliklinikken.

Deler av stillingen hans innebærer å 
være IT-kontakt for kirurgisk avdeling. 
Han opplyser at det ble gjennomført en 
workshop for hele kirurgisk avdeling i 
forkant av innføringen, men det har 
variert litt på de ulike avdelingene. 

Kristin Kopland opplyser på sin side 
at alle har fått tilbud om å bli involvert 
på denne måten.

- Det jeg opplever er at det fortsatt er 
en treghet i IT-systemet, men at Dips 
Arena har et potensial for forbedring 
når det gjelder funksjonalitet, sier 
Eilertsen.

Økt aktivitet på  
alderspsykiatrisk avdeling
På alderspsykiatrisk avdeling på 
 Diakonhjemmet har de derimot 
 registrert noe økt aktivitet siden de 
begynte å bruke Dips Arena. 

- Her har aktiviteten økt, men det er 
umulig å vite om det kun er på grunn av 
Dips Arena, påpeker Torfinn Lødøen 
Gaarden, avdelingssjef på alderspsyki-
atrisk avdeling. Han mener at flertallet 
av legene som jobber på hans avdeling 
på Diakonhjemmet nå jobber i Dips 
Arena i motsetning til i somatikken på 
sykehuset der flertallet fortsatt ikke 
gjør det.

- Men generelt ser vi at nye klinikere 
går inn og bruker Dips Arena med  
en gang og opplever systemet som 
intuitivt, påpeker han.

Samtidig peker han på at den økte 
digitale registreringen som Dips Arena 
muliggjør gjør det mye lettere å ha 
oversikt over alle relevante opplys-
ninger om pasientene. Vedtaksmodulen 
i Dips Arena gir et vesentlig kvalitets-

løft i dokumentasjon ved tvungen 
 psykisk helsevern. Også behandlings-
plan utviklet i Dips Arena gir mulighet 
for mer presis dokumentasjon. 

- Innen psykisk helse er det gevinster 
og ulemper med systemet, men summen 
blir ikke minus, mener han.

Ifølge Torfinn Lødøen Gaarden er 
den største utfordringen med å bruke 
Dips Arena på avdelingen at det tar litt 
for lang tid før sidene faktisk popper 
opp.                                                                                        
- Samtidig erfarer vi at Dips er lydhøre 
for alle innspill og at både funksjonalitet 
og ytelse bedres i samsvar med våre 
ønsker, sier han.

Gry Torsæter Dahl er overlege ved 
anestesi og intensivavdelingen.

- Det alle ønsker er jo at ting skal gå 
mer effektivt, sier Torsæter Dahl. Hun 
mener at legene på hennes avdeling 
føler seg litt som utviklere.

 Ifølge Torsæter Dahl gjør systemet at 
kartleggingen av den enkelte pasienten 
foreløpig tar mer tid.

Også Lars Eilertsen mener at innen 
somatikken har bruken av Dips Arena 
handlet mer om feilretting enn 
 optimalisering så langt.

- Men vi har sett resultater av de 
innspillene vi har kommet med, sier 
Eilertsen. •

Fra venstre: Gry Torsæter Dahl, overlege ved anestesi og intensivavdelingen sammen 
med Torfinn Lødøen Gaarden, avdelingssjef på alderspsykiatrisk avdeling, Lars Eilertsen, 
seksjonsoverlege på kirurgisk avdeling og Kristin Kopland som koordinerer innføringen  
av Dips på Diakonhjemmet. 
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Hvordan samarbeider dere med legene 
på Diakonhjemmet om løsningen?
TB: Legene spiller en meget viktig rolle 
i overgangsprosjektet og i den videre 
utviklingen av Arena. Samarbeidet med 
legene på Diakonhjemmet foregår i flere 
akser. Legene (og sykepleierne) har 
deltatt aktivt i arbeidet med løsningen 
og hvordan den vil påvirke arbeids-
prosesser og arbeidsdagen til den 
 enkelte. I tillegg har et utvalg leger 
blitt utnevnt til instruktører og dermed 
fått ekstra ansvar, de har undervist i 
opplæringsrundene, vært superbrukere 
og har tett kontakt med prosjektet. 
Representanter fra prosjektet deltar 
også jevnlig på kliniske morgenmøter 
og andre relevante fora med leger. Her 
blir det tatt imot tilbakemeldinger og 
gitt informasjon og opplæring. Utover 
dette har vi personell som jevnlig er 
ute blant sluttbrukerne og gir en-til-en 
eller gruppeoppfølging. Prosjektets 
styringsgruppe er også representert 
med tre leger fra ulike avdelinger. Dips 

Arena er en helt ny og avansert software. 
Arena er i forkant testet grundig i våre 
testmiljøer før produksjonssetting, 
men som forventet oppdager man 
likevel mangler når systemet kommer 
ut i et live-produksjonsmiljø. Diakon-
hjemmet Sykehus har vært til uvurder-
lig hjelp for å gjøre systemet klart for 
utrulling på nye sykehus. 

Hva skjer når et endringsforslag blir 
meldt inn til dere? 
T.B: Endringsforslag blir først vurdert 
av Diakonhjemmets egne forvaltere, som 
fortløpende vurderer og prioriterer for- 
slagene. Endringer som ønskes uført 
meldes inn til Dips, hvor produkteier 
gjør en grundig vurdering om hvordan 
endringsforslaget kan løses. Produkt-
eier har direkte kontakt med forvalt-
ningen på Diakonhjemmet og forvalt-
ningen hos andre kunder. Produkteier 
legger frem mulige løsninger, demon-
strerer forslag til forbedringer med 
forvaltning/sluttbrukere og avsjekker 

med andre sykehus om også de er enige 
i at løsningen bør endres i henhold til 
endringsforslaget. Eksempelvis har det 
vært ønsker om bedre brukervennlighet. 
I tett samarbeid med Diakonhjemmet 

Thomas Bratteteig, Markeds-og kommunikasjonssjef 
i Dips AS, svarer på vegne av Dips:
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- Meningen er at Metavision skal være 
et IT-system som i størst mulig grad 
skal hjelpe helsepersonell til å gjøre 
jobben sin, og forbedre hverdagen 
deres, sier Rune Simensen, direktør 
teknologi og e-helse i Helse Sør-Øst 
RHF. Han påpeker at hovedmålet med 
systemet både er en effektivisering og 
å bidra til å heve kvaliteten gjennom 
bedre pasientsikkerhet og behandling. 
Det er Helse Sør-Øst RHF som er pro-
sjektleder for implementeringen av 
Metavision, men selve prosjektet har 
med klinikere fra de ulike helsefore-
takene. Det er også fagnettverk på de 
ulike områdene. Prosjektet har jevnlige 
møter, og prosjektledelsen i Helse 
Sør-Øst RHF jobber med problemstil-

linger vedrørende Metavision daglig.                                                                                                                   
- Dette er ikke noe sololøp, sier Simen-
sen som legger til at Sykehuspartner 
for eksempel har en viktig rolle som 
drifts og forvaltningsleverandør, og at 
klinikerne som er delaktige i prosjekt-
gruppene kommer med  jevnlige for-
bedringsforslag. Metavision er hittil 
innført på cirka 4700 senger/behand-
lingssteder av totalt 9000 senger/
behandlingsteder, noe som tilsvarer 
cirka 53% dekning opplyser Helse 
Sør-Øst RHF.

Kontinuerlig forbedring
Rune Simonsen svarer slik om 
erfaring ene de har gjort seg langt:                                                        
- Løsningen er nå innført ved seks 

helseforetak og de ansatte i sykehusene 
har gjort en stor og verdifull innsats i 
forbindelse med innføringene. Vi ser at 
elektronisk kurve gir behandlerne god 
oversikt over pasientens tilstand fordi de 
løpende kan følge med på legemidler, 
medisinske parametere og medisinsk- 
teknisk utstyr. Samtidig jobbes det 
kontinuerlig med å forbedre løsningen 
både med hensyn til ytelse og tilpasset 
funksjonalitet.

Ifølge Rune Simensen er opplæring i 
Metavision er en svært viktig dimensjon 
for at systemene skal virke optimalt, og 
han erkjenner at dette er et område de 
ikke har vært så gode på som ønsket. 

- Når det gjelder opplæring har vi 
ikke alltid vært gode nok. Det ene er 

Innføring av Metavision er et regionalt prosjekt som styres og koordineres av Helse SørØst RHF, og 
der helseforetakene i regionen er tungt involvert i både det regionale prosjektet og gjennom egne 
mottaksprosjekter i hvert av helseforetakene.             

Markedsog kommunikasjonssjef Thomas 
Bratteteig i Dips AS mener Diakonhjemmet
har «tatt en for laget» ved å være pilotsyke
hus for nye Dips Arena. 
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og våre andre kunder har vi utviklet en 
helt ny navigasjonsmodell i DIips Arena. 
Den ble demonstrert for avdelings-
lederne i siste halvdel av august og ble 
svært positivt mottatt. Vi ser fram til  
å sette den i produksjon på Diakon-
hjemmet den 15.september, og da vil 
alle brukere på Diakonhjemmet få 
glede av den.

Hvordan håndterer dere at ulike 
avdelinger kan ha ulike erfaringer med 
Dips Arena?
T.B: Dette håndterer prosjektet ved at 
de avdelingene som eventuelt har ut-
fordringer følges tettere opp i form av 
møter og tilbud om ekstra opplæring 
(en-til-en eller gruppeundervisning). 
Det legges også stor vekt på bruk-
barhet og funksjonalitet til de ulike  
og spesifikke brukergruppene.

Legene jeg snakket med omtaler foreløpig 
systemet som litt umodent, og at funk-
sjonalitetene som røntgen og resept ikke 
fungerer. Hva gjør dere for å rette dette 
opp. De mener også at det er problemer og 
kræsj med programvaren og at systemet 
går tregt. Jeg er klar over at dere skal 
komme med en oppdatert versjon snart. 
Tror dere da dette vil bli bedre?

T. B: Prosjektet på Diakonhjemmet har 
gjennomført flere oppgraderinger i 
prosjektperioden, og nå i høst skal  
vi oppgradere både i september og i 
november. For hver oppgradering 
kommer det forbedringer i systemet, 
basert på tilbakemeldingene fra Dia-
konhjemmet og fra andre regioner.  
Prosjektet er et samarbeidsprosjekt 
mellom Diakonhjemmet, Evry og Dips. 
Alle parter er ansvarlig for kvalitet og 
stabil drift i alle ledd. Evry er drifts-
leverandør, Dips er systemleverandør 
og Diakonhjemmet forvalter løsningen. 
Vi arbeider kontinuerlig i tett samarbeid 
med forvaltning og driftsleverandør 
om utfordringer vi har hatt med ytelse 
og kapasitet. Vi har forbedret ytelse 
ved hver oppgradering, og forventer 
ytterligere forbedringer gjennom opp-
graderingene i september og november. 
Prosjektet har vår høyeste prioritet. 
Det er også nedsatt en task force med 
spesielt fokus på ytelse som har repre-
sentanter fra Dips, Diakonhjemmet og 
Evry. Denne gruppen jobber systema-
tisk med å identifisere tekniske pro-
blemstillinger og bidra til løsning av 
disse. 

Medikasjon ligger i det gamle 
systemet (Dips Classic) og fungerer 

der, og brukerne når løsningen via 
Arena. 

Medikasjonsløsningen i Arena må 
godkjennes av offentlige myndigheter 
før den kan settes i produksjon, og 
denne godkjenningen har tatt lengre 
tid enn først anslått. Dette er årsaken 
til at legene må benytte medikasjon i 
Dips Classic. Det er planlagt at medi-
kasjonsløsningen skal være på plass  
på Diakonhjemmet før jul. Radiologi-
løsningen (røntgen) leveres ikke via 
Dips Arena. Det er et annet uavhengig 
system fra en annen leverandør, men 
kan nåes direkte fra vårt system.

Har dere planer for å rulle ut Dips Arena 
flere steder?
T.B: Ja, Dips Arena skal rulles ut til  
alle våre kunder. Dette inkluderer 
helseregionene Helse Vest, Helse Nord 
og Helse Sør-Øst, som alle benytter 
Dips Classic i dag. Alle regionene har 
igangsatt egne Arena-overgangspro-
sjekter som er i ulike faser i sin tilrette-
legging av overgang til Arena på sine 
respektive sykehus. Helse Vest har 
allerede innført Dips Arena ved en 
avdeling i Helse Førde.
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selve utarbeidelsen av læringsmateriell, 
det andre er å oppmuntre klinikkene 
til å sette av nok tid til opplæring, sier 
Simensen. Han er klar over at helse-
personell som bruker Metavision på de 
ulike sykehusavdelingene har svært 
ulike erfaringer med systemet. Noen er 
fornøyde og andre er svært misfornøyde. 
Inntrykket kan også variere mellom 
avdelinger og sykehus. 

Med hensyn til ortopedene som inn - 
til videre nekter å bruke Metavision 
opplyser han at prosjektet jobber aktivt 
med innspillene fra ortopedene og at 
planen er at ortopedene fra Rikshospi-
talet skal ta i bruk løsningen fra 19. 
november mens ortopedene på Ullevål 
skal starte opp igjen med Metavision 
fra 3. desember.                                                                                                                                        
  - Vi jobber for å bli bedre og jeg tror 
vi kanskje har hatt litt for mye fokus på 
systemene og litt for lite fokus på pro-
sessene, sier Simensen. Han forklarer 

videre at Metavision utmerker seg i å 
være et veldig konfigurerbart system, 
og er svært fleksibelt.

For tregt  
Endel helsepersonell har likevel på-
pekt at Metavision har vært veldig 
tregt å bruke. Simensen forteller at 
ytelsen i systemet nå har blitt bedre og 
at de har jobbet aktivt med leverandøren 
for å forbedre det. Klinikere har også 
trukket frem at Metavision krever at 
de går på en del kurs og at dette stjeler 
tid fra pasientbehandlingen.    

- Jeg har enorm respekt for at klinikere 
syns det er vanskelig å frigjøre seg fra 
oppgavene, og at de må se at systemet 
har nytte i den kliniske hverdagen, sier 
han. - Jeg er jo ikke fornøyd når bruker - 
gruppen ikke syns løsningen blir bedre 
og viktige brukergrupper ikke er for-
nøyde, og vi har tett kontakt med leve-
randørene for å løse disse problemstil-

lingene. Men i det store og hele får jeg 
tilbakemeldinger om at majoriteten er 
fornøyd med systemet, legger Rune 
Simensen til.  •

Direktør for teknologi og ehelse Rune 
Simensen i Helse SørØst RHF ønsker å 
løse problemstillingene som helsepersonell 
har meldt fra om i Metavision. 

Foto: H
else SørØ
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H
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sanofi-aventis Norge AS | Prof. Kohtsvei 5-17 P.O.Box 133, 1366 Lysaker  
Telefon (+47 ) 67 10 71 00 Fax (+47) 67 10 71 01 | www.sanofi.no. 

Toujeo «sanofi-aventis»
Human insulinanalog, langtidsvirkende.   ATC-nr.: A10A E04

INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt penn (SoloStar, 1,5 ml penn) 300 enheter/ml: 1 ml inneh.: Insulin glargin 300 enheter, sinkklorid, 
m-kresol, glyserol, saltsyre, natriumhydroksid, vann til injeksjonsvæsker.  
INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt penn (DoubleStar, 3 ml penn) 300 enheter/ml: 1 ml inneh.: Insulin glargin 300 enheter, sinkklorid, 
m-kresol, glyserol, saltsyre, natriumhydroksid, vann til injeksjonsvæsker.

Indikasjoner: Behandling av diabetes mellitus hos voksne. Dosering: Individuell. Må kombineres med hurtigvirkende måltidsinsulin ved diabetes 
type 1. Kan gis sammen med andre blodglukosesenkende midler ved diabetes type 2. Styrke-enhetene er spesielle for Toujeo, og er ikke det samme 
som IE eller enhetene som angir styrken til andre insulinanaloger. Generelt: Toujeo er tilgjengelig i 2 ferdigfylte penner; SoloStar og DoubleStar. 
Doseringsvinduet viser antall enheter som skal injiseres. Pennene er designet spesifikt for Toujeo, og det er derfor ikke nødvendig med rekalkulering 
av dosen for hver penn. 

Enheter og dosetrinn

Toujeo SoloStar (1,5 ml penn) Gir doser fra 1-80 enheter i hver enkelt injeksjon, i trinn på 1 enhet.

Toujeo DoubleStar (3 ml penn)1 Gir doser fra 2-160 enheter i hver enkelt injeksjon, i trinn på 2 enheter.

1 Anbefalt til pasienter som har behov for minst 20 enheter pr. dag, for å redusere risiko for underdosering.

Ved bytte fra SoloStar til DoubleStar: Dersom pasientens tidligere dose var et oddetall (f.eks. 23 enheter), må dosen økes eller reduseres med  
1 enhet (f.eks. 24 eller 22 enheter).Voksne: Gis s.c. 1 gang daglig når som helst i løpet av døgnet, men til samme tid hver dag. Kan ved behov gis 
inntil 3 timer før/etter vanlig doseringstidspunkt. Oppstart (diabetes type 1): Kombineres med måltidsinsulin og krever individuell dosejustering. 
Oppstart (diabetes type 2): Daglig startdose er 0,2 enheter/kg kroppsvekt, etterfulgt av individuell dosejustering. Omstilling mellom insulin glargin 
og Toujeo hos voksne: Omstilling fra insulin glargin 100 enheter/ml til Toujeo: Kan gjøres enhet for enhet, men ca. 10-18% høyere dose Toujeo kan 
være nødvendig. Omstilling fra Toujeo til insulin glargin 100 enheter/ml: Dosen reduseres ca. 20%. Tett metabolsk kontroll under omstillingen og i 
ukene etterpå. Omstilling mellom andre basalinsuliner og Toujeo hos voksne: Omstilling fra andre basalinsuliner (middels eller lang virkningstid) 
til Toujeo: Det kan være nødvendig å endre basalinsulindosen samt justere annen antidiabetisk behandling. Omstilling fra basalinsulin som doseres 
1 gang daglig til Toujeo 1 gang daglig kan gjøres enhet for enhet basert på tidligere dose basalinsulin. Ved omstilling fra basalinsulin gitt 2 ganger 
daglig til Toujeo 1 gang daglig, er anbefalt startdose Toujeo 80% av total daglig dose tidligere basalinsulin. Pasienter med høye insulindoser pga. 
antistoffer kan oppleve forbedret insulinrespons med Toujeo. Tett metabolsk kontroll under omstillingen og i ukene etterpå. Med bedret metabolsk kon-
troll og påfølgende økt insulinfølsomhet kan ytterligere dosejustering bli nødvendig. Dosejustering kan også bli nødvendig f.eks. dersom pasientens 
vekt eller livsstil endres, ved forandring av tidspunkt for insulindosen eller hvis andre forhold gir økt følsomhet for hypo- eller hyperglykemi. Omstilling 
fra Toujeo til andre basalinsuliner: Medisinsk overvåkning med tett metabolsk kontroll under omstilling og i ukene etterpå. Følg Felleskatalogteksten til 
legemidlet som det omstilles til. Glemt dose: Kontroller blodsukker og fortsett med vanlig dosering. Det skal ikke injiseres dobbel dose for å oppveie 
glemt dose. Spesielle pasientgrupper: Nedsatt lever-/nyrefunksjon: Insulinbehovet kan være redusert. Barn og ungdom <18 år: Sikkerhet og effekt 
ikke fastslått, ingen data. Eldre ≥65 år: Tiltagende forverring av nyrefunksjonen kan gi jevn nedgang i insulinbehov. Tilberedning/Håndtering: Se 
pakningsvedlegget for bruksanvisning. Pennen må oppbevares i romtemperatur i minst 1 time før bruk. En ny steril kanyle må brukes til hver injeksjon 
og hver penn skal aldri brukes av flere enn 1 pasient, også om kanylen byttes. Gjenbruk av kanyler øker risikoen for blokkerte kanyler, som kan gi 
underdosering eller overdosering. Trekk aldri insulin ut av pennen med en sprøyte da dette kan føre til en alvorlig overdose. Administrering: Injiseres 
s.c. i abdomen, overarm eller lår. Injeksjonssted skal roteres innen et injeksjonsområde og byttes på hver gang. Skal ikke gis i.v. (kan gi alvorlig hypo-
glykemi) eller i insulinpumper. Unngå feilmedisinering, se Forsiktighetsregler.  
Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene. Forsiktighetsregler: Skal ikke brukes til behandling av diabetisk ketoacidose. Ved utilstrek-
kelig glukosekontroll eller tendens til hyper-/hypoglykemi, må pasientens oppfølging av behandlingsopplegg, injeksjonssted og teknikk, samt andre 
faktorer, vurderes før ev. dosejustering. Hypoglykemi: Tidspunkt for hypoglykemi kan variere når behandlingsopplegget endres. Det bør utvises særlig 
forsiktighet og økt grad av blodsukkerovervåkning i tilfeller hvor episoder av hypoglykemi kan ha spesiell klinisk betydning, f.eks. ved tydelig stenose 
i koronararteriene eller i blodkarene til hjernen, og ved proliferativ retinopati. Pasienten må være oppmerksom på situasjoner der varselsymptomene 
på hypoglykemi er redusert. Varselsymptomene på hypoglykemi kan være endret, mindre uttalte eller utebli hos enkelte risikogrupper. Den lange 
virketiden av insulin glargin kan forsinke bedringen etter hypoglykemi. Ved normal eller lav HbA1c, må det tas hensyn til muligheten for gjentatte 
ikke-merkbare (særlig nattlige) anfall av hypoglykemi. Faktorer som gir økt følsomhet for hypoglykemi krever særlig nøye kontroll, ev. dosejustering. 
Se SPC for ytterligere informasjon. Omstilling av insuliner: Siden insulin glargin 100 enheter/ml og Toujeo ikke er bioekvivalente eller byttbare, kan 
omstilling medføre behov for dosejustering, og skal bare gjøres med grundig medisinsk oppfølging. Det samme gjelder omstilling mellom en annen 
type/annet merke insulin og Toujeo. Samtidige sykdommer: Samtidige sykdommer krever intensivert metabolsk kontroll. I mange tilfeller er det indisert 
å måle ketoner i urin, ev. dosejustering. Insulinbehovet er ofte økt. Type 1-diabetikere skal fortsette å spise i det minste en liten mengde karbohydrater 
regelmessig, selv om de bare kan spise lite/ingen føde, kaster opp osv., og aldri utelate helt å ta insulin. Antistoffer mot insulin: I sjeldne tilfeller vil 
insulinantistoffer nødvendiggjøre dosejustering. Kombinasjon med pioglitazon: Hjertesvikt er rapportert ved samtidig bruk av pioglitazon og insulin, 
spesielt ved risikofaktorer. Pasienten observeres mht. symptomer på hjertesvikt, vektøkning og ødem. Unngå feilmedisinering: Feilmedisinering hvor 
andre insuliner, særlig hurtigvirkende insuliner, ved en feil har blitt administrert istedenfor langtidsvirkende insuliner, er rapportert. Insulinetiketten 
må alltid kontrolleres før hver injeksjon. Hjelpestoffer: Inneholder <1 mmol (23 mg) natrium pr. dose, dvs. i praksis natriumfritt. Bilkjøring og bruk av 
maskiner: Hypo- og hyperglykemi kan redusere konsentrasjons- og reaksjonsevnen. Forholdsregler bør tas for å unngå dette. Spesielt ved nedsatte 
eller manglende forvarsler eller ved hyppige tilfeller av hypoglykemi bør det vurderes om bilkjøring og bruk av maskiner er tilrådelig.

Interaksjoner: For utfyllende informasjon om relevante interaksjoner, bruk interaksjonsanalyse.

Blodglukosesenkende midler, ACE-hemmere, disopyramid, fibrater, fluoksetin, MAO-hemmere, pentoksyfyllin, propoksyfen, salisylater og sulfonami- 
dantibiotika kan gi økt risiko for hypoglykemi. Kortikosteroider, danazol, diazoksid, diuretika, glukagon, isoniazid, østrogener og progestogener,  
fenotiazinderivater, somatropin, sympatomimetika, thyreoideahormoner, atypiske antipsykotika og proteasehemmere kan redusere den blodsukker- 
senkende virkningen. Betablokkere, klonidin, litiumsalter eller alkohol kan enten potensere eller svekke den blodsukkersenkende virkningen. Pentam-
idin kan gi hypoglykemi som i noen tilfeller etterfølges av hyperglykemi. Ved kombinasjon med antiadrenergika kan tegn på adrenerg motregulering 
svekkes eller utebli.Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Data indikerer ingen spesifikke skadelige effekter på graviditet og ingen  
spesifikke misdannelser eller føtal-/neonatal toksisitet. Bruk under graviditet kan vurderes ved klinisk behov. Nøye glukosekontroll er svært viktig. 
Amming: Ingen forventede metabolske effekter hos diende barn. Det kan være nødvendig å justere insulindose og diett for ammende. Fertilitet: 
Dyrestudier indikerer ikke direkte skadelige effekter.

Bivirkninger: Svært vanlige (≥1/10): Endokrine: Hypoglykemi (kraftige anfall, især hvis de opptrer gjentatte ganger, kan føre til nevrologisek skade. 
Forlengede eller alvorlige hypoglykemiske episoder kan være livstruende.  Vanlige (≥1/100 til <1/10): Hud: Lipodystrofi, som oftest lipohypertrofi (ved 
gjentatt injeksjon på samme sted). Reaksjoner på injeksjonsstedet (rødme, smerte, kløe, utslett, hevelse, inflammasjon) går vanligvis over i løpet av et 
par dager/uker. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Hud: Lipoatrofi. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Immunsystemet: Straksallergiske reaksjoner 
(hudreaksjoner, angioødem, bronkospasme, hypotensjon, sjokk), kan være livstruende. Øye: Nedsatt syn, retinopati. Markert endring i blodglukose- 
kontroll kan gi forbigående synssvekkelse pga. midlertidig endring i linsens turgiditet og brytningsindeks. Ved proliferativ retinopati kan alvorlige 
hypoglykemianfall gi forbigående blindhet spesielt hvis fotokoagulasjon ikke er utført.  Intensivert insulinbehandling med plutselig bedring i blod- 
sukkerkontroll kan gi temporær forverring av diabetesretinopati. Ødem, spesielt ved intensivert insulinbehandling etter tidligere dårlig metabolsk  
kontroll. Svært sjeldne (<1/10 000): Muskel-skjelettsystemet: Myalgi. Nevrologiske: Smaksforstyrrelse. Ukjent frekvens: Dannelse av antistoffer mot 
insulin.

Se for øvrig SPC for ytterligere informasjon.Overdosering/Forgiftning: Symptomer: Alvorlig og iblant langvarig og livstruende hypoglykemi.  
Behandling: Milde tilfeller kan vanligvis behandles med oralt inntak av karbohydrater. Det kan bli nødvendig med justering av dose, matinntak eller 
fysisk aktivitet. Alvorlige episoder med koma, kramper eller nevrologisk svekkelse kan behandles med glukagon i.m./s.c. eller konsentrert glukose i.v. 
Fortsatt karbo-hydrattilførsel og observasjon kan bli nødvendig fordi hypoglykemi kan opptre på nytt etter klinisk bedring. Se Giftinformasjonens anbe-
falinger for insuliner og analoger A10A på www.felleskatalogen.no. Egenskaper: Virkningsmekanisme: Senker blodsukkernivået ved å stimulere 
perifert glukoseopptak, særlig i skjelettmuskulatur og fettvev, og hemming av glukoseproduksjonen i lever. Hemmer lipolyse i fettceller, hemmer prote-
olyse og øker proteinsyntesen. Absorpsjon: Langsom og forlenget. Foreligger oppløst ved lav pH og nøytraliseres etter s.c. injeksjon slik at det dannes 
mikroutfellinger som kontinuerlig frigjør små mengder insulin glargin. Gir forlenget frigjøring sammenlignet med insulin glargin 100 enheter/ml, pga. 
reduksjon i injeksjonsvolum, som gir mindre overflateareal. Effektvarighet 24-36 timer. Halveringstid: T1/2 er 18-19 timer, uavhengig av dosen. Steady 
state nås etter 3-4 dager. Metabolisme: Raskt, til 2 aktive metabolitter.Oppbevaring og holdbarhet: Før bruk: Oppbevares i kjøleskap (2-8°C) 
og i ytteremballasjen for å beskytte mot lys. Skal ikke fryses eller plasseres ved fryseboks eller fryseelementer. Etter anbrudd: Penner i bruk oppbeva-
res i inntil 6 uker i romtemperatur (<30°C), beskyttet fra direkte varme og lys, og skal ikke oppbevares i kjøleskap. Hetten må settes tilbake på pennen 
etter hver injeksjon, for å beskytte mot lys.Pakninger og priser: Injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn (solostar, 1,5 ml penn):  
3 × 1,5 ml1 (ferdigfylt penn, SoloStar) 445705 kr 482,80. 5 × 1,5 ml1 (ferdigfylt penn, SoloStar) 135216 kr 780,50. Injeksjonsvæske, oppløsning i 
ferdigfylt penn (doublestar, 3 ml penn): 3 × 3 ml (ferdigfylt penn, DoubleStar) 447357 kr 929,30. Refusjon: A10A E04_1 Insulin glargin 
Refusjonsberettiget bruk: Behandling av type 1 diabetes mellitus.Refusjonskode: ICPC T89: Diabetes type 1. Vilkår nr 180,181.ICPC T90: Diabetes type 
2. Vilkår nr 244.ICD E10: Diabetes mellitus type 1. Vilkår nr 180, 181.ICD E11: Diabetes melltius type 2. Vilkår nr 244.

Vilkår:

180 Refusjon ytes kun til pasienter som ikke oppnår behandlingsmålene til tross for optimal behandling med middels langtidsvirkende NPH-insulin på grunn av: - 
hyppige eller alvorlige nattlige følinger som skyldes insulinbruken - store blodsukkersvingninger som ikke gjør det mulig å oppnå  
akseptabel blodsukkerkontroll

181 Behandling skal kun startes av spesialist i indremedisin, barnesykdommer eller ved sykehusavdeling med tilsvarende spesialitet

244 Refusjon ytes kun til pasienter som til tross for optimal behandling med to daglige doser middels langtidsvirkende NPH-insulin har vedvarende utfordringer med 
hypoglykemier.

Sist endret: 30.07.2019 Basert på SPC godkjent av SLV/EMA: 13.06.2019
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Se instruksjonsvideo på medisininstruksjoner.no

Ønsker du mer informasjon se felleskatalogen.no

Medisinsk informasjonstelefon: Tlf: 469 18 001 

Hverdager kl 10-14
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NYHET x 2

Toujeo DoubleStar – Pennen som inneholder flere  
insulinenheter enn noen annen basalinsulinpenn1-4

Ny refusjon Toujeo®: Kan nå skrives på blå resept 
ved type 2 diabetes, også av allmennleger5 

Toujeo® en gang daglig ved type 1 og type 2 diabetes,  
virker opptil 36 timer6-8

DoubleStar™

DoubleStar™

• 900 enheter i pennen1 • Opptil 160 enheter i en injeksjon6

Toujeo®: Indikasjon: Behandling av diabetes mellitus hos voksne.9

Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene.10  
Vanligste bivirkninger: Hypoglykemier, reaksjoner på injeksjonsstedet og lipodystrofi.11  
Forsiktighetsregler: Skal ikke brukes til behandling av diabetisk ketoacidose.12 

Refusjonsberettiget bruk:  
Behandling av type 1 diabetes mellitus. Refusjonskode: ICPC: T89 – Diabetes type 1. ICD: E10 – Diabetes mellitus type 1. Vilkår 
nr: 180, 181. Vilkår 180: Refusjon ytes kun til pasienter som ikke oppnår behandlingsmålene til tross for optimal behandling med 
middels langtidsvirkende NPH-insulin på grunn av: Hyppige eller alvorlige nattlige følinger som skyldes insulinbruken – store blod-
sukkersvingninger som ikke gjør det mulig å oppnå akseptabel blodsukkerkontroll. 181: Behandling skal kun startes av spesialist i 
indremedisin, barnesykdommer eller ved sykehusavdeling med tilsvarende spesialitet.5

Behandling av diabetes mellitus type 2. Refusjonskode: ICPC: T90 – Diabetes type 2. ICD: E11 – Diabetes mellitus type 2.  
Vilkår nr: 244. Vilkår 244: Refusjon ytes kun til pasienter som til tross for optimal behandling med to daglige doser middels  
langtidsvirkende NPH-insulin har vedvarende utfordringer med hypoglykemier.5

1. Toujeo SPC 13.06.2019 pkt 2.
2. Lantus SPC 15.02.2019 pkt 2.
3. Tresiba SPC 12.11.2018 pkt 2 

4. Levemir SPC 09.04.2018 pkt 2 
5. Toujeo felleskatalogtekst 30.07.2019
6. Toujeo SPC 13.06.2019 pkt 4.2

7. Toujeo SPC 13.06.2019 pkt 5.1
8. Toujeo SPC 13.06.2019 pkt 5.2
9. Toujeo SPC 13.06.2019 pkt 4.1

10. Toujeo SPC 13.06.2019 pkt 4.3
11. Toujeo SPC 13.06.2019 pkt 4.8
12. Toujeo SPC 13.06.2019 pkt 4.4

✔

✔
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Kjernejournal brukes i sterkt økende 
grad. I løpet av siste 2 år har bruken 

økt med 154%. Det slås opp i kjerne-
journal nå ca. 3000 ganger pr døgn. 
Sett i forhold til antall øyeblikkelig 
hjelp på sykehus (poliklinikk, dag-
behandling og innleggelse) så slås det 
opp i kjernejournal i ca. 70% av øhj- 
kontaktene. Siden det nok også slås 
opp ved en del planlagte kontakter er 
den reelle andel noe lavere, men det  
er likevel høyere enn man hadde for-
ventet i utgangspunktet. 

Kjernejournal er en database som 
kan aksesseres på flere måter, men 
mest kjent er kjernejournal-portalen. 
Portalen er integrert i alle journal-
systemer som benyttes i sykehus, på 
legevakter og av fastleger. Man valgte  
å tilby en portal fordi dette gjorde at 
man ikke var avhengig av den enkelte 
journalleverandør for å få tilgang til 
dataene. Portalen er en «lett integra-
sjon». Leverandørene behøvde kun 
lage «rammen» mens innholdet leveres 
sentralt fra. Denne løsningen gjør at vi 
nå kan tilby nye funksjoner i kjer-
nejournal «over natten» uten at vi må 
vente på en lang utviklingsprosess hos 
den enkelte leverandør. 

Ulempen med en portal er at selv  
om dataene vises i et vindu i journal-
systemet, er det ingen tett sammen-
kobling mellom det som ligger i 
 kjernejournal og det som ligger i 
 journalen ellers. For å slippe dobbelt-
registreringer og muliggjøre beslut-
ningsstøtte på bakgrunn av dataene i 
kjernejournal trenger man en «tett 
integrasjon». 

Kjernejournal tilbyr allerede «tett 
integrasjon» for en del av dataene. F.
eks. kan legemiddelhistorikken til en 
pasient leses inn av et fagsystem og 
behandles videre der. Pr. i dag er det 
imidlertid kun ett kurvesystem som 
benytter seg av denne muligheten.  
Profiler for deling av en del av de øvrige 
data i kjernejournal som «kritisk infor-
masjon» er i disse dager til høring. Det 
er utviklet spesifikasjon (HL7-FHIR- 
profiler) for hvordan journalsystemene 
kan utveksle data med kjernejournal. 
Når journalleverandørene tar dette i 
bruk (forhåpentligvis i løpet av de neste 
1-2 år) vil dataene som er lagret i kjerne - 
journal oppfattes på samme måte som 
data som ligger lokalt i journalen. En 
legemiddelreaksjon registrert i ett 

journalsystem vil da kunne gi legen 
varsel i alle andre systemer landet over, 
når han forsøker å skrive ut samme 
medikament. På samme måte vil en 
pacemaker kunne  varsles ved rekvire-
ring av MR uavhengig av hvor i landet 
opplysningen opprinnelig ble registrert. 

Vi ser den beste løsningen for tilgang 
til dataene i kjernejournal som en 
kombinasjon av portalintegrasjon og 
programgrensesnitt for direkte tilgang 
til dataene. Portalen gir alle brukere 
tilgang til dataene uavhengig av hvilken 
journalleverandør de har og hvor raskt 
denne tar programgrensesnittene i bruk. 
Grensesnittene vil på sin side mulig-
gjøre en mye mer fleksibel gjenbruk av 
dataene, man unngår dobbeltregistre-
ringer og kan få beslutningsstøtte.  •

Kjernejournal   
Kjernejournal er et oppslagsverk, her skal du kunne finne oppdatert 
informasjon om en pasient som du får til behandling. Kjernejournal kan 
benyttes i alle behandlingssituasjoner, men er spesielt tenkt brukt ved 
uplanlagte hendelser hvor du som behandler ikke sitter med en 
oppdatert journal eller henvisning.  

Av Bent Asgeir Larsen, Lege, Medisinsk fagansvarlig kjernejournal, Direktoratet for ehelse

     «Kjernejournal kan benyttes i alle behandlings
situasjoner, men er spesielt tenkt brukt ved uplanlagte 
     hendelser hvor du som behandler ikke sitter  
               med en oppdatert journal eller henvisning»
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Etter å ha gått gjennom resultatet 
av behandlinga snakkar eg med 

Bjørg om medisinane ho skal bruke 
framover. Ho sukkar over den etter 
kvart lange lista over pillar ho tek kvar 
dag. Sidan ho vart enke har det vorte 
vanskelegare å halde styr på alt, så i 
fjor foreslo fastlegen at dei skulle gå 
over til multidose. Ho trekk opp ein 
lang rull med små plastposar av veska, 
i kvar pose ligg alle pillane ho skal ta til 
eitt bestemt doseringstidspunkt på ein 
bestemt dag. Heile rullen held i 14 
dagar. Korleis tenker eg at me skal få 
oppdatert posane slik at det stemmer 
med dei nye medisinane?

Det som følger er eit eksempel på at 
nyvinningar i vår elektroniske sjuke-
huskvardag ikkje bidrar til at jobben 
vår vert enklare, men heller tvert i mot. 
Den elektroniske medikamentkurva 
som helseforetaket held seg med kom-
muniserer (nesten) ikkje med verken 
pasientjournalen eller reseptformidla-
ren. Lista i epikrisen, med informasjon 
om alle dosejusteringar, seponeringar, 
nystarta medikament og årsaken til 
samtlege endringar, må førast eller 
dikterast manuelt. Deretter må eg 
skrive resept på alle nye medikament. 
Eg skal også opne reseptformidlaren  
og manuelt trekke tilbake reseptane på 
alle medikament som Bjørg ikkje lenger 
skal bruke, helst med grunngjeving. 
For at apoteket som produserer multi-
dose skal kunne oppdatere pillerullen 
må eg no lage eit separat journaldoku-
ment med oppdatert medisinliste, som 
skal faksast til apoteket. Då gjeld det 

berre å finne ut kva for eit apotek som 
produserer multidose for innbyggjarar 
i Bjørg sin kommune. Er eg heldig får 
eg god hjelp frå ein sekretær som kan 
oppspore apoteket og fakse lista dit for 
meg. I dette tilfellet gjer eg jobben sjølv. 
Etter litt klur med faksen går lista over. 
20 minutt seinare pip det i callingen. 
Det er apoteket. Skal dei nye medika-
menta skrivast på blå resept? I så fall, 
kva for refusjonskode skal nyttast?

Bjørg og heile hennar historie er 
heilt oppdikta, problemstillingen og 
logistikken rundt er heilt reell. Som 
sjukehuslegar møter me kritikk frå 
både kollegaer og andre for at me ikkje 
gjer ein god nok innsats for å sikre god 
samhandling. Vår arbeidskvardag vert 
meir hektisk for kvart budsjettår. Det 
same gjeld for våre kollegaer i primær-
helsetenesta. God kvalitet i tenestene 
avheng av at me har korrekt informa-
sjon tilgjengeleg, og at informasjonsut-
veksling  mellom dei ulike nivåa i helse-
tenesta går saumlaust og glatt. Difor 
må me kunne forvente at nye funksjo-
nar i journalsystema våre lettar sam-
handlingsarbeidet, ikkje det motsatte. 
Ei elektronisk kurveløysing som ver-
ken snakkar med journalsystemet eller 
reseptformidlaren burde vera utenke-
leg. Når det skal skaffast nye eller 
 gjerast endringar i eksisterande jour-
nalsystem, må legane ha ei avgjerande 
rolle i utforminga. Den rolla må me 
krevje. Og me må ta den når den  
vert tilbudt. •

Samhandlingsbesvær
Eg er på veg inn til «Bjørg», ei 84 år gamal kvinne som ligg på  
sengeposten på eit sjukehus i hovudstaden. Ho har vore innlagd for  
planlagd undersøking med påfølgande blokking av kransårene,  
og etter vellukka røyrleggjararbeid er ho klar for å reise heim. 

Av Håvard Ravnestad, lege i spesialisering, kardiologisk avdeling, Rikshospitalet.
Styremedlem i Yngre legers forening

«God kvalitet i tenestene 
   avheng av at me har  
korrekt informasjon  
     tilgjengeleg, og at  
 informasjonsutveksling 
      mellom dei ulike nivåa i 
   helsetenesta går  
     saumlaust og glatt»
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Innlegget ble publisert i sin helhet på 
yngreleger.no og spredd videre på 

sosiale medier. Diskusjonen om hvor-
dan man behandler hverandre på jobb 
har rast siden. 

Vi utfordret Arne Refsum, tidligere 
leder av Overlegeforeningen, og Eivind 
Valestrand, tidligere leder av Norsk 
medisinerstudentforening, til å diskutere 
hvordan man skal jobbe for å sikre et 
godt arbeidsmiljø. Begge begynner 
med å slå fast at slike episoder er 
 uakseptable.

- Jeg tror de aller fleste jobber aktivt, 
både med seg selv og andre, for å unn-
gå at slike ting skjer. Samtidig er det 
nok ingen steder som greier å unngå 
denne type hendelser i sin helhet. 
 Derfor er det helt avgjørende at man 
har gode rutiner, slik at man kan snakke 
ut om hendelsen og jobbe seg gjennom 
den. Det handler om å ha en god kultur 
for åpenhet og jobbe med måten vi gir 
hverandre tilbakemeldinger på, sier 
Valestrand.

Handler om forventningsavklaring
Refsum mener at forventningsavklar-
ing er et sentralt nøkkelord. Spesielt 
når man snakker om forholdet og 
 samspillet mellom nye og erfarne leger. 

- Når vi snakker om de som noen 
kaller GGG, altså gretne gamle gubber, 
så eksisterer det nok svært ulike fore-
stillinger om hva en LIS skal og ikke 
skal kunne. Dette kan selvsagt lede til 
frustrasjon for begge parter. Det er 

store individuelle forskjeller på både 
overleger og LISer, så det er helt 
avgjør ende at man har mulighet til å 
avklare hvor listen for både ledelse  
og forventet kunnskapsnivå skal ligge. 

Både Valestrand og Refsum mener at 
situasjoner som forlater en LIS i dyp 
fortvilelse er i den ekstreme enden av 
skalaen. De sier at mye kan og må gjø-
res for å forebygge uønskede hendelser 
og for å bygge et klima for gode disku-
sjoner.

- Målet er en arbeidshverdag som er 
preget av respekt og trygghet. Gjør vi 
kulturen bedre, så gjør vi hverandre 
bedre. Vi overleger må gå foran, sier 
Refsum. 

Uoppnåelige standarder
Media og populærkultur har gjennom
tidene ført til et idealisert bilde av
legestanden. For mange yngre leger
kan dette bildet bli et fjell som er
vanskelig å bestige.

- I tillegg kan nok vi erfarne leger 
være med på å bygge opp under fore-
stillingen om ideallegen, som har en 
nærmest evig tilstedeværelse på jobb, 
enorm dedikasjon, høy effektivitet og 
høy faglig standard. Det er klart det er 
vanskelig for unge leger å levere på alt 
dette fra dag én, forteller Refsum.

- Vi må heller ikke lukke øynene for 
at vi har en prestasjonskultur, som kan 
gjøre det vanskelig å innrømme feil. 
For å bli selvstendige, må vi unge leger 
få og ta ansvar. Ikke minst må vi lære  

«Bøllete bakvakter»
- bedre arbeidsmiljø 
gir en bedre helsetjeneste

I vinter sendte tillitsvalgt PerKristian Jensen ved UNN ut en fellesmail til  
alle overlegene ved sykehuset. Bakgrunnen var en episode der en fersk  
LIS skal ha blitt tøft behandlet av en overlege med bakvakt. Jensens  
beskjed var tydelig: Man kan ikke fortsette å oppføre seg slik.

Tekst Daniel Wærnes, 
senior kommunikasjons- 
rådgiver ved Samfunns-

politisk avdeling, Dnlf

››

Arne Refsum

Eivind Valestrand 
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å håndtere det ansvaret, på godt og 
vondt. Jobber man i en kultur der en 
går i forsvarsposisjon, så blir det veldig 
vanskelig å lære, sier Valestrand.

Valestrand legger til at mange unge 
leger, rett ut av medisinstudiet, kan 
oppleve arbeidshverdagen i sykehuset 
som et sjokk. Han mener stresset som 
følger med kan gjøre at man blir sårbar, 
og potensielt dårligere til å gi tilbake-
melding. 

- Mange møter et tidspress de ikke er 
forberedt på, og da er det viktig at de 
opplever trygghet. Vi skulle nok hatt på 
plass bedre kollegiale støttefunksjoner. 
Det handler om stressmestring, altså 
finne riktige metoder å håndtere stresset 
på. En måte, som også er en viktig rette- 
snor for læring, er å finne tid til å aner-
kjenne hverandre for jobben man gjør.

Refsum sier at alle trenger å få genuin 
anerkjennelse for jobben de gjør, 
 inkludert mange av hans overlege-
kolleger i lederstillinger.

- Mange ledere, uansett nivå, føler 
seg ofte alene i jobben. Ledere trenger 
å få tilbakemeldinger på innsatsen de 
gjør, og anerkjennelse for det som 
fungerer. Man skal selvsagt ikke stoppe 
opp i akutte situasjoner og begynne å 
rose hverandre, men det er viktig at 
man forsøker å finne anledning til å 
snakke sammen om det som går bra.

Tid er en utfordring
Effektiviseringskrav og stadig stram-
mere budsjetter gjør at trykket i 
 sykehuset blir stadig større. Valestrand 
mener at kampen for å holde hodet 
over vann har konsekvenser for 
 arbeidsmiljøet. 

- Når tidspresset blir for stort, er  
det også større risiko for at man føler 
at man ikke har kontroll på alle opp-
gavene man skal håndtere. Da er det 
veldig lett å bli teknisk og fokusert på 
oppgavene for å få hodet over vann 
igjen. Samtidig risikerer man at foku-
set glir vekk fra det medmenneskelige, 
det empatiske. Det brenner mer å få 
skrevet det notatet, enn å anerkjenne 
hverandres innsats.

Refsum kjenner seg godt igjen i 
 beskrivelsen.

- Det gjør at mange av de uformelle 
treffpunktene blir borte, og dermed 

mye av den kontinuerlige veiledningen 
og den uformelle kommunikasjonen. 
Terskelen for å ta opp noe blir høyere, 
man føler på at da må det være noe 
alvorlig. Dette er et tap for alle, både 
uerfarne LIS, men også for lederne. 
Tidspress fører til at vi mister kontak-
ten og blir en større del av den stadig 
mer usynlige sykehusledelsen. Da 
 skifter fokuset på økonomi og aktivitet, 
framfor kvalitet og trivsel.

Åpenhet om feil
Refsum forteller at noe av det han 
husker best fra sin tid som assistent-
lege, var da erfarne leger åpnet opp  
om feil de hadde begått. Vissheten og 
aksepten for at selv erfarne leger gjør 
feil, var viktig læring. 

- Jeg lærer av alle jeg møter, og de 
gode overlegene blir rollemodeller for 
oss yngre. De som åpner opp om feil, 
og forteller hvordan man lærer og blir 

bedre av dem, husker vi og tar med oss 
videre. Det kommer en dag da også vi 
skal lære opp nye leger under oss igjen, 
sier Valestrand. 

Refsum forklarer at selv om over-
leger skal ta føringen, så må man også 
legge godt til rette for at yngre leger 
faktisk tør å si ifra. At de tør å stille  
de vanskelige spørsmålene.

- Gjør man en god lærerjobb som 
overlege, så får man flinke leger under 
seg tilbake. Mange kan nok føle at det 
tar tid, men det gjør hverdagen vår 
enklere, ler Refsum. 

- Det er en svært viktig jobb, for det  
gir til slutt pasienten en bedre helsetjen - 
este. Til syvende og sist er det jo det  
alt handler om.  •

         «Gjør vi kulturen bedre, så gjør vi hverandre 
                     bedre. Vi overleger må gå foran»

Arne Refsum
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Jeg har blitt bedt om å skrive denne 
teksten fordi jeg ved Legeforening-

ens landsstyremøte ble tildelt årets 
lederpris. Innstillingskomiteen trakk 
frem forbedringsarbeid, nytenkning og 
kreativitet som begrunnelse for avgjør-
elsen. En slik anerkjennelse fra kollegaer 
gir grunn til ydmyk ettertanke over hva 
som kjennetegner en god leder. Prisen 
kan kanskje sees på som en bekreftelse 
på at tankesettet som preger min leder-
stil, fungerer. Her vil jeg forsøke å 
skissere dette tankesettet.

En leder bør ha en klar visjon med 
sitt lederskap og være i stand til å for-
midle dette til sine medarbeidere, for 
vedkommende kan kun lede hvis han 
eller hun har et team rundt seg som 
deler visjonen. Som avdelingssjef ved 
en akuttmedisinsk avdeling er jeg om-
gitt av en gruppe yngre ledere som har 
blitt delegert til å styre innenfor sine 
arbeidsområder. Jeg har erfart at en 
leders tankemåte kan være smittende 
og at medarbeiderne på den måten 
projiserer disse tankene videre. Slik 
generasjonskontinuitet gjenspeiler 
mester-svenn-forholdet som gjennom 
tidene har vært vanlig i vårt yrke og 
som vi aldri må miste gjennom faste 
rutiner og automatiserte algoritmer.  

Jeg leder et akuttmottak der tilstanden 
kan skifte raskt mellom orden og kaos. 
Ofte er det en jevn flyt,  men plutselig 
kan krevende situasjoner dukke opp. 
Da er panikk, men i kontrollerte for-
mer, forventet. Årvåkenhet, nærmest 
til det paranoide, bør det også være 
rom for. Kreativitet og fleksibilitet kan 
være avgjørende når det er behov for å 

avvike fra standardrutiner. Jeg mener 
kjernen i vår medisinske profesjon er 
at vi nærmest daglig tvinges ut av kom-
fortsonen. Kartet stemmer ikke med 
terrenget og vi kan ikke forutse hva 
som kommer. Gode rutiner og prosedy-
rer kan være med på å begrense kaoset 
i krevende situasjoner, men det er ikke 
tilstrekkelig. Minst like viktig er det å 
vite når man skal avvike fra rutinen. 
Man kan planlegge, trene, vurdere og 
revurdere i det uendelige, men det kan 
ikke erstatte en fleksibel tankegang, 
der man tør å avvike fra normen når 
situasjonen krever det. Dette gjelder 
kanskje spesielt i akuttmottak, der ting 
skjer fort og situasjoner skifter raskt.  
I legeyrket kan improvisasjon av og til 
oppfattes som en risikosport, og det er 
en hårfin balanse mellom det å gi et 
medisinsk team spillerom og samtidig 

ikke oppmuntre til en «cowboykultur». 
For å gi rom for optimal mestring av 
slike situasjoner er det avgjørende at 
medarbeiderne kjenner sin leders 
tankegang og aksept for fleksibilitet. 
Det er også viktig at man som leder har 
forståelse av hva de ulike arbeidsopp-
gavene innebærer, derfor bør kliniske 
ledere velges fra samme profesjon som 
dem de skal lede. Det er lettere å oppnå 
respekt og få gehør for sine avgjørelser 
når man leder sine «egne».

Nærhet til dem man skal lede, er av
gjørende. Det samme er nærhet til faget
Nærhet til dem man skal lede, er avgjør - 
ende. Det samme er nærhet til faget,  
til vitenskapen vi alle er dedikert til. Å 
miste det vitenskapelige engasjementet, 
enten fordi man distraheres av daglige 
kriser og administrative oppgaver eller 
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Hva vil det si å være en god leder?
Legeforeningens lederpris deles ut årlig til leger som har vist god ledelse. 
Hva vil det egentlig si å være en god leder? 
Og hvordan kan vi skape gode ledere for fremtiden?

Av Nezar Raouf,  
spesialist i indremedisin 

og i hjertesykdommer  
og avdelingssjef ved  

Avdeling for akuttmedisin, 
Sykehuset Østfold

››
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Hovedteksten er også publisert i Tidsskriftet
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fordi man setter forskning lavere på 
prioriteringslisten av hensyn til bud-
sjettet, kan få enorme konsekvenser. 
En medisinsk leder bør alltid kjempe 
for vitenskap og forskning som kjerne-
verdier og være talsmann for disse. 

Administrasjon er nært knyttet til 
ledelse, og administrative evner er en 
kunst i seg selv, et eget mål for leder-
skap. Men altfor ofte blir administra-
sjon klumpet sammen med andre opp-
gaver. Når det skjer, blir medisinsk 
leder fanget i en labyrint av regelverk 
og papirarbeid og dermed isolert  fra 
oppgaver og relasjoner som er avgjør-
ende for å lede et bredere medisinsk 
team. I det øyeblikket lederen mister 
bakkekontakten og kontakten med de 
man skal lede, er slaget tapt.

Helsevesenet står overfor en fremtid 
med mange utfordringer, og gode ledere 
er viktigere enn noen gang. Derfor bør 
sykehusene prioritere å få frem unge 
ledertalenter og legge til rette for at de 
kan få utvikle seg til å bli gode ledere. 
En viktig egenskap hos en god leder er 
nettopp å gjenkjenne spirende leder-
talenter og kunne delegere ansvars-
områder til disse, gjerne på et tidlig 
stadium. Vi er ikke klare til å møte 
morgendagens utfordringer før neste 
generasjons ledere er klare til å overta 
fakkelen.  •

Nezar er som leder både en selfmade batman og 
en farsskikkelse med et KGB-aktig tilsnitt med 
DIPS tilgang hjemme. Han er oppmerksom sine 
ansatte og lydhør for tilbakemeldinger for å skape 
forbedring samtidig som han stiller krav tilbake og 
aldre gir urealistiske forventninger. Han er uthold-
ende, alltid i utvikling, faglig fokusert og tør å 
tenke nytt i et etablert system.

Heidi Marthea Tomtum Runningen 
- lege i spesialisering i indremedisin, Sykehuset Østfold

Nezar har en egen evne til å se hver enkelt av oss, 
lytte til oss og gå i dialog om utfordringer dukker 
opp. Han har opparbeidet seg stor tillitt blant oss 
underordnede. Nezar er ambisiøs, har tydelige og 
høye faglige mål og han har bygd opp et godt lærings - 
miljø. Han er et godt eksempel på en leder som har 
åpenhet og samarbeid som strategi - motsatsen til 
fryktkultur. 

Lars Magnus Aker - lege i spesialisering 
i indremedisin, Sykehuset Østfold

Nezar er en god leder fordi han har empati med 
pasienter og ansatte. Han er faglig dyktig og flink  
til å videreformidle sin kunnskap. I tillegg er han 
veldig god til å fordele ansvar slik at alle har mulig-
het til utvikle seg og å føle seg som en del av teamet. 
Han motiverer oss hver eneste dag til å bli bedre. 

Peter Deeg - konst. overlege akuttmottaket, 
Sykehuset Østfold

Nezar Raouf er fremfor alt en nytenkende og  
kreativ leder, som på kort tid har klart å forbedre  
og effektivisere driften av akuttmottaket og akutt-
medisinen sådan. Han inspirerer med sitt pågangs-
mot og interesse for både fag og medarbeidere, noe 
som har gitt han bred støtte blant både fagpersonell 
og ledelsen. Mennesket Nezar dyrker åpenhet og 
samarbeid, og lederprisen er utvilsomt fortjent, da 
hans kombinasjon av egenskaper virkelig er unik!

Filip Gorski - konst. overlege akuttmottaket, 
Sykehuset Østfold
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«I Sykehuset Østfold  er vi  veldig 
stolte over at Nezar har fått årets 
lederpris. Prisen er velfortjent. 
Inntrykket er at han har fått den 
fordi han har funnet den gode 
balansen mellom å stille klare 
faglige krav og samtidig ta godt 
vare på sine medarbeidere. Han er 
også opptatt av å skape god stem-
ning, noe som er svært viktig i en 
hverdag med mange alvorlige 
problemstillinger og mye å gjøre»

Hege Gjessing, adm. direktør, 
Sykehuset Østfold Kalnes

KOLLEGAENES KOMMENTARER:

A
lle foto: Privat
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Landsstyremøtet ble tradisjonen tro 
åpnet med vakker musikk etter-

fulgt av president Marit Hermansen 
sin tale. Etter ett minutts stillhet for 
kollegaer som har gått bort siste år, så 
satt presidenten tonen med sitt fokus 
på et sterkt offentlig helsevesen og hun 
snakket engasjert om fastlegekrisen og 
mangelfull legedekning i kommunene. 
Presidenten mente at en styrking av 
samhandlingen mellom kommune-
helsetjenesten og spesialisthelsetjen-
esten er sterkt nødvendig. For syke-
husene sin del, så presiserte Marit 
Hermansen viktigheten av gode tillits-
valgte på alle nivå der beslutninger tas. 

Hun fremsnakket også betydningen av 
en sterk samlet Legeforening og takket 
Jus og arbeidsliv-avdelingen og Lege-
foreningens sekretariatet varmt for 
deres enorme innsats for medlemmer 
og tillitsvalgte det siste året.

Dirigenter
Anne Mathilde Hanstad og Kristian 
Fosså var årets dirigenter. De hadde en 
stram styring med gjennomføring av 
alle landsstyremøtet sine saker, og med 
godt humør og treffende replikker, 
samt omsorg og veiledning ovenfor  
nye deltagerne på møtet, så ble møtet 
gjennomført på en utmerket måte. 

Helsepolitisk debatt
Helsepolitisk debatt ble i år gjennom-
ført med temaet «Samhandling». Kon-
feransier var Are Brean, sjefredaktør i 
Tidsskrift for Den norske legeforening, 
og han gjennomførte debatten på en 
strålende måte. Fokus var på «5%  
pasientene» som forbruker 50% av 
helsetjenestene. Disse pasientene er  
de mest uorganiserte, de mest lavmelte 
og de sykeste. Utfordringen med sam-
handling, er at disse 5%-pasientene er 
ikke de samme individene på sykehus 
og i kommunene, slik at det er vanske-
lig å enes omkring koordinering av 
helsetjenester hos disse. 

LANDSSTYREMØTET 2019
Årets landsstyremøte, som er Legeforeningens øverste organ,  
ble arrangert i sørlandsperlen Kristiansand. Selv om været varierte fra  
strålende solskinn til plaskregn og tordenbyger; så gjenspeilte været  
passende nok debattene og stemningen inne i salen i løpet av  
de tre dagene møtet varte. 
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›› Av Geir Arne Sunde, nestleder Of

Sentralstyret i Dnlf for 20192021. Fra venstre: Clara Bratholm, Geir Arne Sunde, Kristin K. Utne, Marit Karlsen, Marit Hermansen,  
Ole Johan Bakke, AnneKarin Rime, Nils Kristian Klev, Frøydis Olafsen.
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Første innleder var Anne-Karin Rime, 
leder av Legeforeningens arbeidsgruppe 
for samhandling, medlem av sentral-
styret og nyvalgt leder av Norsk over-
legeforening. Hun presiserte at man 
trenger en overordnet enighet og 
struktur mellom RHFéne, KS og Dnlf 
for å beslutte hvordan samhandling i 
praksis skal gjøres for disse pasientene. 
Anne-Karin Rime sa bla at «Vi må  
kalle en spade for en spade og slutte  
å bruke samhandling som et annet ord 
for prioritering. Samhandling er ikke  
et magisk pulver man kan drysse over 
ressurs- og prioriteringsproblemer». 

Nikolay Møkleby fra HSØ snakket 
om pasientdemografi og verktøy for  
å identifisere disse pasientene, og om 
fordeling av ressurser. Han fokuserte 
også på at disse gruppene er svært 
heterogene og at tjenesteinnovasjon  
og evaluering av tiltak er nødvendig. 

Til slutt snakket Anders Grimsmo, 
professor på NTNU og tidligere kom-
muneoverlege om «En helsetjeneste 
for de med størst behov». 2/3 av helse-
budsjettet går til multisyke, som i 
 realiteten er en økning av antall 
 pasienter med kroniske sykdommer. 
Psykososiale faktorer synes å være 
bestemmende for om pasienten selv 
klarer å organisere sitt hjelpebehov 
eller ikke, og det er store utfordringer  
i kommunene med å overta slike pasi-
enter rett fra sykehus. Tidlig inter-
vensjon for å bevare funksjonsevnen  
er viktigst for pasientene, viser tilbake-
meldinger.  

Del to av debatten var ett ekspertpanel 
som kommenterte på problemstillingene 
rundt samhandling rundt disse 5%-  
pasientene fra ulike ståsted. Panelet 
besto av Wenche Dehli, helse- og 
 sosialdirektør Kristiansand kommune, 
Nina Mevold, Adm. dir. Sykehuset i 
Kristiansand, tidligere kommunal-
direktør for Helse og omsorg i Bergen 
kommune og kåret til årets helseleder  
i 2018 av Norsk sykehus- og helsetjen-
esteforening, Svein Kjosavik, spesialist 
i allmennmedisin, Phd og samhand-
lingslege, Stavanger universitetssjuke-
hus og Marit Karlsen, spesialist i all-
mennmedisin, og fastlege i Kautokeino. 

Svein Kjosavik sa tydelige at «Vi må 
unngå et Svarteper-spill – hvor det blir 

viktigere hvilke budsjett kostnaden 
faller på, enn hva som er best for 
 pasienten».

Ekspertpanelet ble etterfulgt av en 
engasjert og drivende debatt på lands-
styremøtet med fokus på ressurser, 
prioriteringer, og hvordan motivere 
sykehusleger og fastleger til å fremme 
samhandling rundt disse pasientene. 
Landsstyredeltagerne fikk ulike syns-
vinkler både fra kommunehelsetjen-
esten, fra sykehus og fra fastlegene.

LISsaken
LIS saken viste seg å være en komplisert 
sak, der NMF (Medisinerstudentene) 
og Ylf sto på hver sin side. Saken dreide 
seg i bunn om man skulle tilrettelegge 
for mulighet for «postlege-jobber»  
for ferdigutdannede leger som ikke  
har fått LIS-jobb. Det var gode argu-
menter på begge sider. Ylf argumen-
terte for stillingsvern, unngå to paral-
lelle løp, fare for utnytting (ref dommen 
fra OUS), mangel på formell veiledning 
og supervisjon og problemet med grå 
stillinger. NMF støttet seg på sentral-
styret sin saksfremstilling og fryktet 

manglende jobbtilbud etter endt ut-
danning. NMF mente at man burde 
kunne skaffe seg jobberfaring etter 
utdanning med slike «postlege- 
jobber». I debatten ble behovet for  
200 LIS stillinger også tydeliggjort, 
noe som hele Legeforeningen støtter. 
For landsstyret ble denne saken van-
skelig, og man ønsket ikke en splittet 
Legeforeningen. Vi i Overlegeforeningen 
kom til slutt med et forslag om å ut-
sette saken for å få belyst den bedre,  
i tråd med hva flere delegater til-
kjennega fra talerstolen, og Of fikk 
landsstyret sin tilslutning til dette. 
Saken ble derfor sendt tilbake til 
 sentralstyret for videre behandling. 

Valg
Landsstyret takket av sittende sentral-
styret med stående ovasjoner. Det ble 
en god stemning under valget, med 
mange kompetente kandidater. Nytt 
sentralstyre for perioden 2019-21  
ble valgt, og sammensetningen er be-
skrevet på Legeforeningen sine sider. 
Ofs leder Anne-Karin Rime ble vise-
president. 
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Avtroppende Ofleder Jon Helle og påtroppende Ofleder AnneKarin Rime.
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Klimaresolusjon
Landsstyret vedtok også en resolusjon 
om klima, miljø og folkehelse, og opp-
rettelsen av et menneskerettighetsut-
valg. Saken om menneskerettigheter 
ble oversendt sentralstyret som foreslo 
ett interimstyre og en skikkelig prosess 
der alle foreningsledd blir invitert inn 
til å komme med innspill.

Regnskap og budsjett
Sentralstyret sitt saksfremlegg ble 
vedtatt med en liten endring der 
 allmennlegenes lånemuligheter ble 
forbedret.

 
Prinsipp og Arbeidsprogram
Denne saken viste stort engasjement  
i forsamlingen, som kom med over 30 
endringsforslag fra talerstolen. Takket 
være en dyktig redaksjonskomite så 
kom man i havn også i år og fikk ved-
tatt en PAP for kommende 2 år.

Banketten
Tradisjonen tro ble det arrangert 
 bankett siste kveld. Denne var veldrevet, 
med stram regi, få og gode taler, og god 
mat og underholdning.

Valg av arrangør for 2021
Tradisjonen tro arrangerer Legeforen-
ingen landsstyremøte i Oslo i partallsår 
(ikke valgår) og hos lokale foreninger i 
valgår (oddetallsår). Valg av arrangør 
for landsstyremøte for 2021 sto mellom 
Bergen, Østfold og Stavanger. Alle tre 
hadde gode innlegg og video, og lands-
styremøtet besluttet at Stavanger og 
Rogaland legeforening skal arrangere 
landsstyremøtet i 2021. Gratulerer,  
og vi gleder oss.  

Til slutt: takk til Vest-Agder lege-
forening for ett flott arrangement.  •

Mer om Landsstyremøtet 2019 ligger her:
https://beta.legeforeningen.no/om-oss/organisasjonen/rad-og-utvalg/landsstyret/avsluttede-landstyremoter/ 
landsstyremote-2019/ 
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Møte i Ofdelegasjonen. 
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RHFSPALTEN

Mens vi venter på sykehusplanen
Snart legger Regjeringen fram Nasjonal helse og sykehusplan (NHSP) for  
20202023. Dette for å peke retning på utviklingen av helsetjenesten i Norge  
eller for å være mer presis, gi forpliktende styringssignaler til spesialisthelse
tjenesten og legge til rette for at kommunehelsetjenesten og fastlegene  
beveger seg i samme retning. ›› Av adm.dir. Stig Slørdahl, 

Helse Midt-Norge RHF

I den nylige gjennomførte valgkampen 
var det mye oppmerksomhet på 

spesialisthelsetjenesten og den under-
liggende frykten i mange regioner og 
kommuner om at tilbud flyttes og bygges 
ned, og at befolkningen får et dårligere 
tilbud. Samtidig er det ingen tvil om at 
det har vært og vil være nødvendig å 
endre tilbudene kontinuerlig for å 
sikre kvalitet og kompetanse, men det 
valgkampen viste klart, er at vi ikke har 
klart å binde sammen helsetjenesten til 
en helhetlig tjeneste.

Et eksempel er diskusjonen rundt 
ambulansetjenesten. Det er stor uro i 
kommunene når vi diskuterer om vi 
bør justere plassering av ambulanse-
stasjoner eller justere tilbudet for å 
sikre en bærekraftig tjeneste. I Midt- 
Norge fikk vi gjennomført en simulering 
av et mulig fremtidsbilde av antall ambu - 
lansestasjoner og antall ambulanser, 
men ikke minst om plasseringen av 
ambulansestasjoner er optimal i forhold 
til befolkningsutviklingen. Konklusjonen 
min var at vi fikk et av mange innspill 
for å jobbe videre med ambulansetjen-
esten, mens noen i kommunene opp-
fattet dette som vedtatt strategi.

Det som er klart er at den akuttmedi-
sinske kjeden ute i kommunene er et 
felles ansvar mellom kommuner og 
spesialisthelsetjenesten. Legevakttjen-
esten som representerer den høyeste 
kompetansen ved akutt sykdom styres 
av kommunene. I Midt-Norge har 24 
kommuner endret legevaktstjenesten 
de siste 10 årene med lengre avstand til 
legevakt i deler av døgnet uten at spesi-
alisttjenesten i alle tilfeller har vært like 
tydelig involvert. Det gir selvfølgelig 
endrede behov for ambulansetjenesten 
som er ansvaret vårt. For eksempel er 
det økende bruk av ambulansetjenesten 

for å tilse om pasienter har behov for 
øyeblikkelig hjelp. Mer enn 15 prosent 
av turene i Midt-Norge på kvelds- og 
nattetid (21-08) er at pasienter er til-
sett og konkludert med at det ikke er 
behov for transport – i noen kommu-
ner er tallet 20-30 prosent.

Hva dette viser er at vi kan ikke sitte 
hver for oss å planlegge helsetjenestene 
for befolkningen om det gjelder øye-
blikkelig hjelp tjenester eller utredning, 
behandling og oppfølging av ulike 
pasientgrupper – særlig gjelder det 
pasienter med kroniske sykdommer som 
har behov for koordinerte tjenester.

Derfor er det viktig at den neste 
nasjonale helse- og sykehusplan setter 
enda sterkere føringer på samhandling 
i helsetjenesten. Jeg har stor sans for 
statsrådens retoriske poeng om at vi 
må gå fra å være parter til partnere. 
Fortsatt ender kommuner og helsefore- 
tak tidvis opp i tvistesituasjoner om 
håndtering av pasienter og dokumenta-
sjonskrav. Vi har en felles oppgave 
knyttet til kompetanse, rekruttering og 
rammevilkår slik at utfordringene i 
fastlegeordningen kan løses og for den 
saks skyld sikre et tilstrekkelig antall 
jordmødre i kommunene. Personlig 
tror jeg at kravene til samhandling bør 
være like forpliktende hos alle partnere, 
men det er ingen unnskyldning for at 
vi i spesialisthelsetjenesten ikke skal 
være offensive i arbeidet for å lykkes. 

Jeg har brukt en del tid på å lese meg 
opp igjen om hva som skjer i andre land. 
Utfordringene er stort sett de samme 
som hos oss og behovene for endringer 
ikke mindre for å sikre en bærekraftig 
helsetjeneste. Ny teknologi og nye 
be handlingsmetoder gjør det mulig å 
behandle stadig flere pasienter uten 
innleggelser i sykehus og hvis inn-

leggelse, gjøre oppholdene kortest mulig. 
Det er selvfølgelig god medisin å hindre 
immobilisering og sengeleie- noen av de 
største framskrittene vi har sett for en 
del store pasientgrupper som hjerneslag 
og hjerteinfarkt har vært nettopp dette. 

Derfor er det ønskelig å flytte mer av 
spesialisthelsetjenesten ut av sykehus-
ene og satse mye mer på oppfølging og 
behandling hjemme. Jeg traff nylig en 
amerikansk professor som fortalte om 
stort fokus på å gjøre sykehusopphold-
ene kortest mulig. Det dreier seg selv-
følgelig om økonomi i en av verdens 
absolutt dyreste helsetjenester, men 
også frykten for sykehusinfeksjoner. 
Det er viktig å formidle at dette ikke er 
en overføring til kommunehelsetjen-
esten, men vi som flytter kompetanse 
og ressurser ut av sykehusene.

Norsk offentlig sektor er i økende grad 
i ferd med å ta i bruk digitale løsninger og 
det skjer mye innen velferdsteknologi 
i kommunene. Samtidig er det tidvis 
frustrerende hvor lang tid det tar å ta i 
bruk ny teknologi eller for den del 
gammel teknologi som enda ikke er 
anvendt. Hvordan vi tar i bruk teknologi 
vil måtte bli en hovedsatsing framover. 
Et utrolig spennende område er bruk 
av kunstig intelligens. Jeg håper kuns-
tig intelligens kan blant annet hjelpe 
oss i å prioritere riktig oppfølging av 
pasienter som ellers vil bli stormottak-
ere av helsetjenester. Fortsatt bruker  
vi 50 prosent av ressursene innen 
 somatikk på 5 prosent av pasientene.

Nå venter vi på Nasjonal helse- og 
sykehusplan – i motsetning til Godot så 
vet vi at den kommer. Det som også er 
sikkert er at det er viktig at dere som 
overleger involverer dere i de diskusjon - 
ene som kommer. Hvilke endringer bør 
vi gjøre?  •
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Overlegeforeningens leder, Jon 
Helle, åpnet møtet med å ønske 

alle velkommen, samt ta delegatene og 
gjester med på en reise gjennom Norge 
på langs og på tvers. Kongehusets be-
tydning i krisesituasjoner ble særlig 
trukket frem som et samlende element 
for det norske folk, og dette måtte natur- 
ligvis ende med en guidet tour foran 
Slottet i heller senere regnfulle natte-
timer. 

Første møtedag bestod av en del 
forelesninger. Forelesningene hadde 
tema som ble benyttet som grunnlag 
for arbeidsgruppene, Clinical leader-
ship og Challenges for hospital doctors 
today, under 72nd AEMH-Plenary Mee t- 
ing, som offisielt ble åpnet dagen etter. 

Forelesningene omhandlet helse-
økonomi, legers rolle i ledelse av helse-
tjenesten, endringsledelse, Junior 
Doctors’ tanker om klinisk ledelse  
samt viktighet av strukturert medisinsk 
utdanning i Europa. Karin Båtelson, 
AEMH-vice president og leder av 
 Sykehuslegene i Sverige, gjorde som 
vanlig en fremragende innsats. Av 
gjesteforeleserne må særlig Anja 
Tuulonen, Prof. MD, som er head of 
department, Tays Eye Center, Tampere 
University Hospital, trekkes frem. Det 
var med en sjelden naturlig trygghet og 
kontroll, hun tok oss gjennom sin reise 
som leder.

Vlad Tica, tidligere vice president, 
hadde ansvar for å legge frem saken om 
Clinical leadership på vegne av Board 

of Academy, som etter litt undersøkelse 
kan se ut som om faktisk kun består av 
en utpekt person på dette tidspunkt, 
Dr. Tica selv. For demokratiske skandi-
naviske sjeler gir dette smågysninger 
gjennom hele kroppen, men saken i seg 
selv, kan vi støtte. AEMH jobber frem 
mot å ha en europeisk sertifisering for 
leger i ledelse, som man ser for seg skal 
kunne bli et erfarenhets- og kvalitets- 
stempel på sikt i Europa. Det skal legges 
til rette både for leger som allerede inne- 
har lederstillinger, men også for yngre 
leger som kunne tenke seg å bli ledere. 

Det som er en fast post på programmet 
er at de deltakende land legger frem 
sine «national reports». De forteller at 
selv om problemene vi baler med kan 
ha likheter, er det store forskjeller på 
spesialisthelsetjenesten i Europa. En 
mismatch mellom oppgaver og ressurser 
er det i alle land, men tilgangen på 
spesialister er større i nord og vest  
enn i sør og øst.

Noen lands rapporter var på en side 
og tok opp et eller to aktuelle temaer. 
Andre var flere sider, og det var litt 
uklart hva som var hovedfokus og 
 strategi. 

Østerrike har et forsikringsbasert 
finansieringssystem med helsefor-
sikring og sosialforsikring. Antallet 
forsikringsselskaper er vedtatt kraftig 
redusert og myndighetene forventer 
med det en reduksjon i utgiftene.  Det 
hadde den østeriske delegasjonen liten 
tro på. De var bekymret for mangelen 

på spesialister med store årskull som 
går på pensjon det neste tiåret og for 
svak rekruttering. Som i Norge var  
det fokus spesialistutdanningen.

Belgia hadde problemer med under-
skudd i sykehusene og mente at man 
hentet penger til drift fra doktorenes 
lommer. Litt uklart hvordan? Syke-

Når Skandinavia møter Europa
- AEMH, Oslo 2019

Norsk overlegeforening arrangerte dette årets AEMHmøte,  
(europeisk overlegeforening) fra 9.12. mai i Oslo, etter å ha meldt 
seg frivillig under fjorårets møte i Lisboa. Årets konferanse  hadde 
som overordnet tema Clinical leadership  An European Project.  

Av Janne K. Bethuelsen og Ulla Dorte Mathisen››

Jon Helle ønsker velkommen til Norge.
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husene skulle organiseres i nettverk. 
Høres ut som en funksjonsfordeling, 
men det ble heller ikke forklart.

Tyskland har sykepleiemangel slik 
som Norge og er opptatt av hvordan 
man skal kunne tilby god nok behand-
ling og pleie til en aldrende befolkning. 
De ville bl.a. lovregulere minimums-
bemanning innenfor enkelte områder 
som på intensivavdelinger og innenfor 
geriatri, kardiologi og traumekirurgi. 
Organdonasjon og medikamentsikker-
het var fremhevet som viktige sats-
ningsområder i Tyskland.

I Hellas bruker de mindre på helse-
sektoren enn andre europeiske land. 
Hellas bruker bare 5,2% av BNP på 
 helse. Det største problemet er likevel 
kanskje at Hellas mister sine leger i 
spesialisering til andre land. De unge 
legene reiser ut for å få en mer forut-
sigbar hverdag med bedre lønn og 
mindre arbeidspress. Primærhelsetjen-
esten sliter også med bemanning og 
rekruttering noe som medfører et  
enda høyere press på sykehusene.  
Løsningene er ikke åpenbare. 

Italia bekymrer seg også for en 

 spesialistmangel som ikke blir mindre  
i det kommende tiåret dersom man 
ikke endrer rekrutteringen. De har en 
aldrende legestab og oppretter ikke 
nok utdanningsplasser til å erstatte de 
som forsvinner. Samtidig beskriver de 
at 10 000 yngre leger står uten utdan-
ningsstilling. Det er som i andre land 
en anstrengt økonomi som er hoved-
forklaringen. Problemet er særlig  
stor innenfor det offentlige og mange 
spesialister søker seg til privat sektor 
for å få levelige arbeidsforhold.

Luxemburgs rapport var kort og det 
eneste som spesielt ble fremhevet var 
en økende ventetid i akuttmottaket. 
Angivelig fordi antallet sykehus som tok 
imot Ø-Hjelpspasienter var redusert. 

I Portugal var det ble det beskrevet 
en underbudsjettering til helse, men 
om det var derfor helseministeren 
hadde ønsket en oppgaveglidning  
til sykepleierne er uklart. Det var i 
hvert fall en kaldfront mellom helse-
ministeren og den portugisiske lege-
foreningen.

Det er alltid interessant å følge disku - 
sjonene samt merke seg hvilke land som 
er ordførende. Flere av delegatene er 
gjengangere med kun beskjeden ut-
skiftning. Det er lett å merke seg at en 
stor andel av delegasjonene kjenner 
hverandre godt fra før, og diskusjonene 
i møtet gjenspeiler dette. Det er bra 
med kontinuitet, men slik som vi ser 
det, er det også nødvendig med jevnlig 
fornyelse. Det kom frem i løpet av møtet 
at noen av delegatene satt sentralt i 
flere europeiske foreninger som UEMS, 
UEMO, CPME og lignende, og de var 
veldig tydelige på at dette var en styrke 
for å kunne bygge broer. Tilsynelatende 
så ingen det problematiske med at mye 
makt blir samlet på få hender, som 
faktisk er en kjent sak, når enkelt-
personer i sentrale samfunnsposisjoner 
innehar flere styreverv. Dette ser vi 
også i Norge.

Overlegeforeningen anser det som 
svært viktig at Norge og Skandinavia 
deltar på internasjonale møtearenaer, 
ikke minst innen helse, for å fremme 
vår demokratiske holdning som vi  
er overbevist om, er en styrke for å 
opp nå en best mulig helsetjeneste  
for befolkningen.  •

AEMH's sekretær Diana Voicu på toppen av Oslo.
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Tresiba «Novo Nordisk»
Insulinanalog, langtidsvirkende.                                    ATC-nr.: A10A E06
INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i sylinderampulle 100 enheter/ml: 1 ml inneh.: Insulin degludec (rDNA) 100 
enheter (E) tilsv. 3,66 mg, glyserol, metakresol, fenol, sinkacetat, saltsyre, natriumhydroksid, vann til injeksjons-
væsker.
INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt penn 100 enheter/ml og 200 enheter/ml: 1 ml inneh.: Insulin 
degludec (rDNA) 100 enheter (E), resp. 200 enheter (E) tilsv. 3,66 mg, resp. 7,32 mg, glyserol, metakresol, fenol, 
sinkacetat, saltsyre, natriumhydroksid, vann til injeksjonsvæsker.
Indikasjoner: Behandling av diabetes mellitus hos voksne, ungdom og barn fra 1 år.
Dosering: Administreres 1 gang daglig, når som helst i løpet av dagen, fortrinnsvis på samme tidspunkt hver dag. 
Fleksibilitet i valg av administreringstidspunkt tillates når det ikke er mulig å administrere ved samme tidspunkt 
hver dag, men klinisk erfaring med dette mangler hos barn og ungdom. Det skal alltid være minst 8 timer mellom 
injeksjonene. Doseres i overensstemmelse med pasientens individuelle behov. Optimalisering av glykemisk kontroll 
anbefales vha. dosejustering basert på fastende plasmaglukose. Dosejustering kan være nødvendig ved økt fysisk 
aktivitet, endret kosthold, eller annen samtidig sykdom. Ved overgang fra andre insulinpreparater anbefales streng 
blodglukosekontroll i overgangsperioden og de første påfølgende uker. Dose og tidspunkt for administrering av 
hurtigvirkende insulinpreparater, eller annen samtidig antidiabetisk behandling, må ev. justeres. Insulin degludec 
1 enhet (E) tilsv. humaninsulin 1 internasjonal enhet (IE), insulin glargin (100 E/ml) 1 enhet (E) eller insulin detemir 
1 enhet (E). Diabetes mellitus type 1: Skal kombineres med hurtigvirkende insulin for å dekke insulinbehovet 
ved måltider. Tas 1 gang daglig sammen med måltidsinsulin, etterfølgende individuelle dosejusteringer er påkrevd. 
Overgang fra andre insulinpreparater: En dosereduksjon på 20% av den tidligere dosen med basalinsulin eller 
den tidligere basalkomponenten i et kontinuerlig s.c. insulininfusjonsregime bør vurderes, etterfulgt av individuell 
dosejustering basert på glykemisk respons. Diabetes mellitus type 2: Kan administreres alene eller i enhver kom-
binasjon med orale antidiabetika, GLP-1-reseptoragonister og bolusinsulin. Anbefalt daglig startdose er 10 enheter, 
etterfulgt av individuell dosejustering. Ved tillegg av insulin degludec til GLP-1-reseptoragonister er anbefalt start-
dose 10 enheter daglig etterfulgt av individuelle dosejusteringer. Ved tillegg av GLP-1-reseptoragonister til insulin 
degludec anbefales det å redusere dosen av insulin degludec med 20%, for å minimere risikoen for hypoglykemi. 
Dosen justeres deretter individuelt. Overgang fra andre insulinpreparater: For pasienter som behandles med basa-
linsulin 1 gang daglig, basalbolusbehandling, eller behandling med blandingsinsulin eller selvblandet insulin, kan 
overgangen fra basalinsulin til insulin degludec gjøres enhet for enhet basert på tidligere basalinsulindose, etterfulgt 
av individuelle dosejusteringer. En dosereduksjon på 20% av den tidligere dosen med basalinsulin bør vurderes ved 
overgang fra basalinsulin 2 ganger daglig og ved overgang fra insulin glargin (300 E/ml), etterfulgt av individuell 
dosejustering. Glemt dose: Glemt dose anbefales tatt så snart den oppdages, og deretter gjenopptas vanlig do-
seregime med 1 daglig dose. Det skal alltid være minst 8 timer mellom injeksjonene. Spesielle pasientgrupper: 
Nedsatt lever- eller nyrefunksjon: Måling av glukose må intensiveres, og insulindosen justeres individuelt. Barn og 
ungdom <18 år: Ingen klinisk erfaring med bruk av dette legemidlet til barn <1 år. Kan brukes av ungdom og barn 
fra 1 år. Ved endring av basalinsulin til Tresiba er det nødvendig å overveie individuell dosereduksjon av basal- og 
bolusinsulin for å minimere risikoen for hypoglykemi. Eldre ≥65 år: Måling av glukose må intensiveres, og insulindo-
sen justeres individuelt. Tilberedning/Håndtering: Oppløsning som ikke fremstår som klar og fargeløs skal ikke 
brukes. Skal ikke etterfylles, deles med andre eller blandes med andre legemidler. Skal ikke tilsettes infusjonsvæsker. 
Det skal alltid settes på en ny nål før hver bruk. Nåler skal ikke brukes om igjen: Gjenbruk av nåler øker risikoen for 
tette nåler, noe som kan føre til under- eller overdosering. Pasienten skal kaste nålen etter hver injeksjon. FlexTouch 
ferdigfylt penn: Med ferdigfylt penn 100 enheter/ml kan det administreres en dose fra 1-80 enheter pr. injeksjon, i 
trinn på 1 enhet. Med ferdigfylt penn 200 enheter/ml kan det administreres en dose fra 2-160 enheter pr. injeksjon, 
i trinn på 2 enheter. Dosetelleren viser antallet enheter uansett styrke, og det skal ikke foretas noen doseomregning 
ved overgang til ny styrke. For å unngå feildosering og potensiell overdosering skal det aldri brukes en sprøyte til å 
trekke legemidlet opp fra sylinderampullen som er i den ferdigfylte pennen. FlexTouch brukes sammen med Novo-
Fine nåler med lengde opptil 8 mm. Se pakningsvedlegg. Penfill sylinderampuller: Brukes sammen med NovoFine 
nåler og insulininjeksjonssystemer fra Novo Nordisk. Se pakningsvedlegg. Administrering: Kun til s.c. injeksjon i 
låret, overarmen eller abdominalveggen. Injeksjonsstedene skal alltid varieres innen samme område for å redusere 
risikoen for lipodystrofi. Skal ikke administreres i.v., da dette kan gi alvorlig hypoglykemi. Skal ikke administreres i.m., 
da dette kan endre absorpsjonen. Skal ikke brukes i insulininfusjonspumper. 
Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene.
Forsiktighetsregler: Hypoglykemi: Utelatelse av et måltid, ikke planlagt anstrengende fysisk aktivitet, eller for høy 
insulindose i forhold til insulinbehovet kan føre til hypoglykemi. Hos barn (spesielt ved basal-bolusregimer) er det 
viktig å tilpasse insulindoser med matinntak og fysisk aktivitet for å minimere risikoen for hypoglykemi. Pasienter 
som oppnår betydelig forbedring av blodglukosekontrollen (f.eks. ved intensivert insulinbehandling), kan oppleve 
endring i vanlige varselsymptomer på hypoglykemi, og må informeres om dette. Vanlige varselsymptomer kan for-
svinne hos pasienter som har hatt diabetes lenge. Annen samtidig sykdom, især infeksjoner og feber, øker vanligvis 
insulinbehovet. Samtidig sykdom i nyre, lever eller sykdom som påvirker binyre, hypofyse eller thyreoidea, kan kreve 
doseendringer. Den forlengede effekten av insulin degludec kan forsinke restitusjon etter hypoglykemi. Hypoglyke-
mi kan svekke konsentrasjons- og reaksjonsevnen, og ved bilkjøring bør pasienten rådes til å ta forholdsregler for å 
unngå dette. Det bør overveies om bilkjøring er tilrådelig for pasienter som har nedsatte eller manglende forvarsler 
på hypoglykemi eller som opplever hyppige hypoglykemianfall. Hyperglykemi: Administrering av hurtigvirkende 
insulin anbefales ved alvorlig hyperglykemi. Utilstrekkelig dosering og/eller avbrytelse av behandlingen kan føre til 
hyperglykemi og potensielt til diabetisk ketoacidose. Annen samtidig sykdom, især infeksjoner, kan føre til hyper-
glykemi og økt insulinbehov. Ved diabetes mellitus type 1 fører ubehandlet hyperglykemi etter hvert til diabetisk 
ketoacidose, som er potensielt dødelig. Skifte til insulin av annen type, annet merke eller fra annen tilvirker, må 
skje under medisinsk kontroll og kan kreve doseendring. Kombinasjon med pioglitazon: Tilfeller av hjertesvikt er 
rapportert ved samtidig bruk av pioglitazon og insulin, spesielt ved risikofaktorer for å utvikle hjertesvikt. Dette må 
tas i betraktning hvis kombinasjonen vurderes, og pasienten skal observeres for tegn og symptomer på hjertesvikt, 
vektøkning og ødem. Pioglitazon skal seponeres ved forverring av kardiale symptomer. Hvordan unngå feilmedisi-
nering: Insulinetiketten skal kontrolleres før hver injeksjon, for å unngå utilsiktet forveksling mellom de to styrkene 
av ferdigfylt penn, samt forveksling med andre insulinpreparater. Antall valgte enheter på pennens doseteller skal 
kontrolleres visuelt, og det kreves derfor at pasienter som skal injisere selv kan lese av dosetelleren. Blinde/svaksynte 
skal alltid få hjelp/assistanse fra annen person med godt syn, og som har fått opplæring i bruk av pennen. Øyesyk-
dom: Intensivering av insulinbehandling med umiddelbar forbedret glykemisk kontroll kan være forbundet med 
forbigående forverring av diabetisk retinopati, mens langvarig forbedret glykemisk kontroll reduserer risikoen for 
progresjon av diabetisk retinopati. Insulinantistoffer: Administrering av insulin kan føre til dannelse av insulinanti-
stoffer. I sjeldne tilfeller kan forekomsten av slike insulinantistoffer kreve justering av insulindosen for å korrigere 

tendens til hyper- eller hypoglykemi.
Interaksjoner: For utfyllende informasjon om relevante interaksjoner, bruk interaksjonsanalyse.
Betablokkere kan maskere symptomer på hypoglykemi. Oktreotid/lanreotid kan enten redusere eller øke insulinbe-
hovet. Alkohol kan forsterke eller redusere insulinets hypoglykemiske effekt. Følgende kan redusere insulinbehovet: 
Orale antidiabetika, GLP-1-reseptoragonister, MAO-hemmere, betablokkere, ACE-hemmere, salisylater, anabole 
steroider og sulfonamider. Følgende kan øke insulinbehovet: Orale antikonsepsjonsmidler, tiazider, glukokortikoider, 
thyreoideahormoner, sympatomimetika, veksthormon og danazol.
Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Ingen klinisk erfaring med bruk hos gravide. Dyrestudier har ikke vist 
forskjell mellom insulin degludec og humant insulin når det gjelder embryotoksisitet og teratogenisitet. Intensivert 
blodglukosekontroll og overvåkning anbefales generelt hos gravide med diabetes, og ved planlagt graviditet. In-
sulinbehovet minker vanligvis i 1. trimester og stiger deretter i 2. og 3. trimester. Etter fødselen går insulinbehovet 
vanligvis raskt tilbake til samme nivå som før graviditeten. Amming: Ingen klinisk erfaring. Hos rotter ble insulin 
degludec utskilt i melk; konsentrasjonen i melk var lavere enn i plasma. Ukjent om insulin degludec skilles ut i 
morsmelk hos mennesker. Det forventes ingen metabolsk effekt på nyfødte/spedbarn som ammes. Fertilitet: Repro-
duksjonsstudier på dyr har ikke indikert negativ effekt på fertilitet.
Bivirkninger: Svært vanlige (≥1/10): Stoffskifte/ernæring: Hypoglykemi1. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Øvrige: Reak-
sjoner på injeksjonsstedet2. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Hud: Lipodystrofi3. Øvrige: Perifert ødem. Sjeldne 
(≥1/10 000 til <1/1000): Immunsystemet: Overfølsomhet4, urticaria. Spesielle pasientgrupper: Ingen indikasjon på 
forskjeller mht. frekvens, type og alvorlighetsgrad av bivirkninger observert hos eldre, barn og ungdom (>1 år til 
<18 år) og hos pasienter med nedsatt nyre- eller leverfunksjon i forhold til den generelle populasjonen.
1 Alvorlig hypoglykemi kan føre til bevisstløshet og/eller krampeanfall, og kan gi forbigående eller permanent 
hjerneskade eller t.o.m. dødsfall.
2 Inkludert hematom, smerte, blødning, erytem, knuter, hevelse, misfarging, kløe, varmefølelse samt klump på 
injeksjonsstedet. Vanligvis milde og forbigående, forsvinner normalt ved fortsatt behandling.
3 Inkludert lipohypertrofi, lipoatrofi. Kontinuerlig variasjon av injeksjonsstedet innenfor det bestemte injeksjonsom-
rådet kan bidra til å redusere risikoen.
4 Manifestert ved hevelse i tunge og lepper, diaré, kvalme, tretthet, kløe.
Overdosering/Forgiftning: Hypoglykemi kan utvikles i sekvensielle faser. Symptomer: Varierer fra matthet, sult, 
svette og kramper til bevisstløshet (insulinsjokk). Behandling: Ved mild hypoglykemi gis glukose eller sukkerholdige 
produkter oralt. Det anbefales derfor at pasienten alltid har med seg glukoseholdige produkter. Ved alvorlig hy-
poglykemi, der pasienten er bevisstløs, injiseres glukose i.v. eller glukagon (0,5-1 mg) i.m. eller s.c. Glukose skal gis 
i.v. hvis pasienten ikke reagerer på glukagon innen 10-15 minutter. Når pasienten igjen er ved bevissthet, anbefales 
perorale karbohydrater for å forhindre tilbakefall. Se Giftinformasjonens anbefalinger for insulin og analoger A10A 
på www.felleskatalogen.no. 
Egenskaper: Klassifisering: Langtidsvirkende insulinanalog, fremstilt ved rekombinant DNA-teknologi. Virknings-
mekanisme: Bindes spesifikt til humaninsulinreseptoren og gir samme farmakologiske effekt som humant insulin. 
Blodglukosenedsettende effekt skyldes at opptak av glukose lettes ved at insulinet bindes til reseptorer i muskel- og 
fettceller, samtidig som utskillelse av glukose fra lever hemmes. Absorpsjon: Etter s.c. injeksjon dannes oppløselige 
og stabile multiheksamerer som danner et insulindepot i det subkutane vevet. Insulin degludec monomerer spaltes 
gradvis av fra multiheksamerene og fører til en sakte og kontinuerlig tilførsel av insulin degludec inn i sirkulasjo-
nen. I løpet av en 24-timers periode med behandling 1 gang daglig, er glukosenedsettende effekt jevnt fordelt 
gjennom første og andre 12-timers periode. Virkningstiden er >42 timer innenfor terapeutisk doseområde. Steady 
state-konsentrasjon i serum nås etter 2-3 dager ved daglig administrering. Doseproporsjonalitet ved total ekspo-
nering er observert etter s.c. administrering innenfor terapeutisk doseområde. Kravene til bioekvivalens er oppfylt 
for styrkene 100 enheter/ml og 200 enheter/ml. Sammenligning med komparator (se SPC for mer informasjon): 
Ved diabetes mellitus type 1 er det ved steady state vist 4 × lavere dag til dag variasjon i glukosenedsettende effekt, 
og betydelig antall færre alvorlige hypoglykemiske episoder. Ved diabetes mellitus type 1 og 2 er det vist betydelig 
antall færre nattlige hypoglykemiske episoder. Reduksjon i hypoglykemi oppnås ved lavere gjennomsnittlig fastende 
plasmaglukosenivå og likt HbA1C-resultat. Proteinbinding: >99%. Halveringstid: Ca. 25 timer, uavhengig av dose. 
Metabolisme: Metaboliseres på lignende måte som humant insulin. Alle metabolitter som dannes er inaktive.
Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares ved 2-8°C (i kjøleskap). Holdes borte fra kjøleelementet. Skal ikke 
fryses. Beskyttes mot lys. Frosset insulin skal ikke brukes. Etter anbrudd eller medbrakt som reserve: FlexTouch 
(ferdigfylt penn): Oppbevares ved høyst 30°C eller ved 2-8°C (i kjøleskap) i maks. 8 uker. La pennehetten sitte på for 
å beskytte mot lys. Penfill (sylinderamp.): Legemidlet skal ikke oppbevares i kjøleskap. Oppbevares <30°C i maks. 
8 uker beskyttet mot lys.
Pakninger og priser: Injeksjonsvæske, oppløsning i sylinderampulle: 100 enheter/ml: 5 × 3 ml1 (Pen-
fill sylinderamp.) kr 597,50. Injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn: 100 enheter/ml: 5 × 3 ml1  
(FlexTouch ferdigfylt penn) kr 681,10. 200 enheter/ml: 3 × 3 ml1 (FlexTouch ferdigfylt penn) kr 709,70. 
Refusjon: 
1A10A E06_1 Insulin degludec 
Refusjonsberettiget bruk: Behandling av type 1 diabetes mellitus
Refusjonskode:
ICPC Vilkår nr ICD Vilkår nr

T89 Diabetes type 1 180, 181 E10 Diabetes mellitus type 1 180, 181

T90 Diabetes type 2 244 E11 Diabetes mellitus type 2 244 
Vilkår: 
(180) Refusjon ytes kun til pasienter som ikke oppnår behandlingsmålene til tross for optimal behandling med mid-
dels langtidsvirkende NPH-insulin på grunn av: - hyppige eller alvorlige nattlige følinger som skyldes insulinbruken 
- store blodsukkersvingninger som ikke gjør det mulig å oppnå akseptabel blodsukkerkontroll
(181) Behandling skal kun startes av spesialist i indremedisin, barnesykdommer eller ved sykehusavdeling med 
tilsvarende spesialitet
(244) Refusjon ytes kun til pasienter som til tross for optimal behandling med to daglige doser middels langtidsvir-
kende NPH-insulin har vedvarende utfordringer med hypoglykemier. 
Sist endret: 28.01.2019
Basert på SPC godkjent av SLV/EMA: 12.11.2018
Pris per august 2019
Refusjon per 1. august 2019

Utvalgt sikkerhetsinformasjon4

•  Til subkutan injeksjon 1 gang daglig, i lår, overarm eller abdominalvegg. Injeksjonsstedene skal varieres 
innen samme område for å redusere risikoen for lipodystrofi. Steady-state oppnås etter dosering i 2–3 dager

•  Samme injeksjonstidspunkt anbefales, når som helst på dagen. Fleksibilitet ved behov, men minst 8 timer 
mellom hver injeksjon. Glemt dose tas så snart det oppdages, og deretter vanlig doseregime

•   Hypoglykemi er en svært vanlig (≥1/10) bivirkning ved bruk av insulin, inkludert insulin degludec Reaksjoner 
på injeksjonsstedet kan forekomme, disse er vanligvis milde og forbigående, og forsvinner normalt ved 
fortsatt behandling

•   Ved overgang fra andre insulinpreparater anbefales streng glukosekontroll i overgangsperioden og i de 
påfølgende ukene. Doser og tidspunkt for administrering av hurtigvirkende insulinpreparater, eller annen 
samtidig antidiabetisk behandling, må eventuelt justeres

•  Det er ingen klinisk erfaring med bruk hos gravide eller under amming
•  Tresiba i ferdigfylt penn finnes i to styrker (100 E/ml og 200 E/ml). Angi korrekt styrke på resepten. Tallet i 

doseringsvinduet angir antall enheter, ingen omregning nødvendig
•  Kardiovaskulær sikkerhet bekreftet

Kan benyttes uten dosejustering Anbefales ikke
Alder Ungdom/barn fra 1 år 

Eldre (≥65 år)  
Måling av glukose må intensiveres hos eldre,
og insulindosen justeres individuelt

Barn under 1 år 
Ingen klinisk erfaring

Nyre
funksjon

Kan brukes  
Måling av glukose må intensiveres ved nedsatt  
nyrefunksjon, og insulindosen justeres individuelt  

Hjerte
svikt

Det er rapportert tilfeller av hjertesvikt når pioglitazon ble brukt i 
kombinasjon med insulin, spesielt hos pasienter med risikofaktorer for å 
utvikle hjertesvikt. Hvis kombinasjonen benyttes skal pasienter observeres 
for tegn og symptomer på hjertesvikt, vektøkning og ødem. Behandling 
med pioglitazon skal seponeres ved forverring av kardiale symptomer.

Lever
funksjon

Kan brukes  
Måling av glukose må intensiveres ved nedsatt 
leverfunksjon, og insulindosen justeres individuelt 

18024264 NN Tresiba T2 refusion_SPC_NO_210x260+3_Overlegen.indd   1 11/09/2019   14.55



Novo Nordisk Scandinavia AS
Nydalsveien 28
Postboks 4814 Nydalen
0484 Oslo

Telefon: +47 22 18 50 51
www.novonordisk.no
E-post: Kundeservice-norge@novonordisk.com

N
O

1
9

TS
M

0
0

0
1

6
  

au
g

u
st

 2
0

1
9

Refusjonskode:1

ICPC Vilkår nr
T89 Diabetes type 1 180, 181
T90 Diabetes type 2 244
ICD Vilkår nr
E10 Diabetes mellitus type 1 180, 181
E11 Diabetes mellitus type 2 244

Vilkår:

180 Refusjon ytes kun til pasienter som ikke oppnår behandlingsmålene til tross for optimal 
behandling med middels langtidsvirkende NPH-insulin på grunn av:  
- hyppige eller alvorlige nattlige følinger som skyldes insulinbruken  
- store blodsukkersvingninger som ikke gjør det mulig å oppnå akseptabel blodsukkerkontroll

181 Behandling skal kun startes av spesialist i indremedisin, barnesykdommer eller ved 
sykehusavdeling med tilsvarende spesialitet

244 Refusjon ytes kun til pasienter som til tross for optimal behandling med to daglige doser middels 
langtidsvirkende NPH-insulin har vedvarende utfordringer med hypoglykemier

Indikasjon:3

Behandling av diabetes mellitus hos voksne, ungdom og barn fra 1 år.

 

FORHÅNDSGODKJENT  
REFUSJON VED  

DIABETES TYPE 21
Se refusjonsvilkår nedenfor

1 GANG DAGLIG FOR ALLE2

Dosering inntil 160 enheter i hver injeksjon2

Overgang fra Insulatard®2

Insulatard®  
og annet  
basalinsulin ganger daglig 2 

Bytt til Tresiba®

Reduser total  
daglig dose med 20%
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Referanser: 1. https://www.felleskatalogen.no/medisin/blaarev-register/a10ae06-1 (Lest 28.08.2019) 2. Tresiba® SPC, avsnitt 4.2 (sist oppdatert 12.11.2018)  
3. Tresiba® SPC avsnitt 4.1 (sist oppdatert 12.11.2018) 4. Tresiba® SPC, avsnitt 4.2, 4.4, 4.6, 4.8 og 5.2 (sist oppdatert 12.11.2018)
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Tresiba «Novo Nordisk»
Insulinanalog, langtidsvirkende.                                    ATC-nr.: A10A E06
INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i sylinderampulle 100 enheter/ml: 1 ml inneh.: Insulin degludec (rDNA) 100 
enheter (E) tilsv. 3,66 mg, glyserol, metakresol, fenol, sinkacetat, saltsyre, natriumhydroksid, vann til injeksjons-
væsker.
INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt penn 100 enheter/ml og 200 enheter/ml: 1 ml inneh.: Insulin 
degludec (rDNA) 100 enheter (E), resp. 200 enheter (E) tilsv. 3,66 mg, resp. 7,32 mg, glyserol, metakresol, fenol, 
sinkacetat, saltsyre, natriumhydroksid, vann til injeksjonsvæsker.
Indikasjoner: Behandling av diabetes mellitus hos voksne, ungdom og barn fra 1 år.
Dosering: Administreres 1 gang daglig, når som helst i løpet av dagen, fortrinnsvis på samme tidspunkt hver dag. 
Fleksibilitet i valg av administreringstidspunkt tillates når det ikke er mulig å administrere ved samme tidspunkt 
hver dag, men klinisk erfaring med dette mangler hos barn og ungdom. Det skal alltid være minst 8 timer mellom 
injeksjonene. Doseres i overensstemmelse med pasientens individuelle behov. Optimalisering av glykemisk kontroll 
anbefales vha. dosejustering basert på fastende plasmaglukose. Dosejustering kan være nødvendig ved økt fysisk 
aktivitet, endret kosthold, eller annen samtidig sykdom. Ved overgang fra andre insulinpreparater anbefales streng 
blodglukosekontroll i overgangsperioden og de første påfølgende uker. Dose og tidspunkt for administrering av 
hurtigvirkende insulinpreparater, eller annen samtidig antidiabetisk behandling, må ev. justeres. Insulin degludec 
1 enhet (E) tilsv. humaninsulin 1 internasjonal enhet (IE), insulin glargin (100 E/ml) 1 enhet (E) eller insulin detemir 
1 enhet (E). Diabetes mellitus type 1: Skal kombineres med hurtigvirkende insulin for å dekke insulinbehovet 
ved måltider. Tas 1 gang daglig sammen med måltidsinsulin, etterfølgende individuelle dosejusteringer er påkrevd. 
Overgang fra andre insulinpreparater: En dosereduksjon på 20% av den tidligere dosen med basalinsulin eller 
den tidligere basalkomponenten i et kontinuerlig s.c. insulininfusjonsregime bør vurderes, etterfulgt av individuell 
dosejustering basert på glykemisk respons. Diabetes mellitus type 2: Kan administreres alene eller i enhver kom-
binasjon med orale antidiabetika, GLP-1-reseptoragonister og bolusinsulin. Anbefalt daglig startdose er 10 enheter, 
etterfulgt av individuell dosejustering. Ved tillegg av insulin degludec til GLP-1-reseptoragonister er anbefalt start-
dose 10 enheter daglig etterfulgt av individuelle dosejusteringer. Ved tillegg av GLP-1-reseptoragonister til insulin 
degludec anbefales det å redusere dosen av insulin degludec med 20%, for å minimere risikoen for hypoglykemi. 
Dosen justeres deretter individuelt. Overgang fra andre insulinpreparater: For pasienter som behandles med basa-
linsulin 1 gang daglig, basalbolusbehandling, eller behandling med blandingsinsulin eller selvblandet insulin, kan 
overgangen fra basalinsulin til insulin degludec gjøres enhet for enhet basert på tidligere basalinsulindose, etterfulgt 
av individuelle dosejusteringer. En dosereduksjon på 20% av den tidligere dosen med basalinsulin bør vurderes ved 
overgang fra basalinsulin 2 ganger daglig og ved overgang fra insulin glargin (300 E/ml), etterfulgt av individuell 
dosejustering. Glemt dose: Glemt dose anbefales tatt så snart den oppdages, og deretter gjenopptas vanlig do-
seregime med 1 daglig dose. Det skal alltid være minst 8 timer mellom injeksjonene. Spesielle pasientgrupper: 
Nedsatt lever- eller nyrefunksjon: Måling av glukose må intensiveres, og insulindosen justeres individuelt. Barn og 
ungdom <18 år: Ingen klinisk erfaring med bruk av dette legemidlet til barn <1 år. Kan brukes av ungdom og barn 
fra 1 år. Ved endring av basalinsulin til Tresiba er det nødvendig å overveie individuell dosereduksjon av basal- og 
bolusinsulin for å minimere risikoen for hypoglykemi. Eldre ≥65 år: Måling av glukose må intensiveres, og insulindo-
sen justeres individuelt. Tilberedning/Håndtering: Oppløsning som ikke fremstår som klar og fargeløs skal ikke 
brukes. Skal ikke etterfylles, deles med andre eller blandes med andre legemidler. Skal ikke tilsettes infusjonsvæsker. 
Det skal alltid settes på en ny nål før hver bruk. Nåler skal ikke brukes om igjen: Gjenbruk av nåler øker risikoen for 
tette nåler, noe som kan føre til under- eller overdosering. Pasienten skal kaste nålen etter hver injeksjon. FlexTouch 
ferdigfylt penn: Med ferdigfylt penn 100 enheter/ml kan det administreres en dose fra 1-80 enheter pr. injeksjon, i 
trinn på 1 enhet. Med ferdigfylt penn 200 enheter/ml kan det administreres en dose fra 2-160 enheter pr. injeksjon, 
i trinn på 2 enheter. Dosetelleren viser antallet enheter uansett styrke, og det skal ikke foretas noen doseomregning 
ved overgang til ny styrke. For å unngå feildosering og potensiell overdosering skal det aldri brukes en sprøyte til å 
trekke legemidlet opp fra sylinderampullen som er i den ferdigfylte pennen. FlexTouch brukes sammen med Novo-
Fine nåler med lengde opptil 8 mm. Se pakningsvedlegg. Penfill sylinderampuller: Brukes sammen med NovoFine 
nåler og insulininjeksjonssystemer fra Novo Nordisk. Se pakningsvedlegg. Administrering: Kun til s.c. injeksjon i 
låret, overarmen eller abdominalveggen. Injeksjonsstedene skal alltid varieres innen samme område for å redusere 
risikoen for lipodystrofi. Skal ikke administreres i.v., da dette kan gi alvorlig hypoglykemi. Skal ikke administreres i.m., 
da dette kan endre absorpsjonen. Skal ikke brukes i insulininfusjonspumper. 
Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene.
Forsiktighetsregler: Hypoglykemi: Utelatelse av et måltid, ikke planlagt anstrengende fysisk aktivitet, eller for høy 
insulindose i forhold til insulinbehovet kan føre til hypoglykemi. Hos barn (spesielt ved basal-bolusregimer) er det 
viktig å tilpasse insulindoser med matinntak og fysisk aktivitet for å minimere risikoen for hypoglykemi. Pasienter 
som oppnår betydelig forbedring av blodglukosekontrollen (f.eks. ved intensivert insulinbehandling), kan oppleve 
endring i vanlige varselsymptomer på hypoglykemi, og må informeres om dette. Vanlige varselsymptomer kan for-
svinne hos pasienter som har hatt diabetes lenge. Annen samtidig sykdom, især infeksjoner og feber, øker vanligvis 
insulinbehovet. Samtidig sykdom i nyre, lever eller sykdom som påvirker binyre, hypofyse eller thyreoidea, kan kreve 
doseendringer. Den forlengede effekten av insulin degludec kan forsinke restitusjon etter hypoglykemi. Hypoglyke-
mi kan svekke konsentrasjons- og reaksjonsevnen, og ved bilkjøring bør pasienten rådes til å ta forholdsregler for å 
unngå dette. Det bør overveies om bilkjøring er tilrådelig for pasienter som har nedsatte eller manglende forvarsler 
på hypoglykemi eller som opplever hyppige hypoglykemianfall. Hyperglykemi: Administrering av hurtigvirkende 
insulin anbefales ved alvorlig hyperglykemi. Utilstrekkelig dosering og/eller avbrytelse av behandlingen kan føre til 
hyperglykemi og potensielt til diabetisk ketoacidose. Annen samtidig sykdom, især infeksjoner, kan føre til hyper-
glykemi og økt insulinbehov. Ved diabetes mellitus type 1 fører ubehandlet hyperglykemi etter hvert til diabetisk 
ketoacidose, som er potensielt dødelig. Skifte til insulin av annen type, annet merke eller fra annen tilvirker, må 
skje under medisinsk kontroll og kan kreve doseendring. Kombinasjon med pioglitazon: Tilfeller av hjertesvikt er 
rapportert ved samtidig bruk av pioglitazon og insulin, spesielt ved risikofaktorer for å utvikle hjertesvikt. Dette må 
tas i betraktning hvis kombinasjonen vurderes, og pasienten skal observeres for tegn og symptomer på hjertesvikt, 
vektøkning og ødem. Pioglitazon skal seponeres ved forverring av kardiale symptomer. Hvordan unngå feilmedisi-
nering: Insulinetiketten skal kontrolleres før hver injeksjon, for å unngå utilsiktet forveksling mellom de to styrkene 
av ferdigfylt penn, samt forveksling med andre insulinpreparater. Antall valgte enheter på pennens doseteller skal 
kontrolleres visuelt, og det kreves derfor at pasienter som skal injisere selv kan lese av dosetelleren. Blinde/svaksynte 
skal alltid få hjelp/assistanse fra annen person med godt syn, og som har fått opplæring i bruk av pennen. Øyesyk-
dom: Intensivering av insulinbehandling med umiddelbar forbedret glykemisk kontroll kan være forbundet med 
forbigående forverring av diabetisk retinopati, mens langvarig forbedret glykemisk kontroll reduserer risikoen for 
progresjon av diabetisk retinopati. Insulinantistoffer: Administrering av insulin kan føre til dannelse av insulinanti-
stoffer. I sjeldne tilfeller kan forekomsten av slike insulinantistoffer kreve justering av insulindosen for å korrigere 

tendens til hyper- eller hypoglykemi.
Interaksjoner: For utfyllende informasjon om relevante interaksjoner, bruk interaksjonsanalyse.
Betablokkere kan maskere symptomer på hypoglykemi. Oktreotid/lanreotid kan enten redusere eller øke insulinbe-
hovet. Alkohol kan forsterke eller redusere insulinets hypoglykemiske effekt. Følgende kan redusere insulinbehovet: 
Orale antidiabetika, GLP-1-reseptoragonister, MAO-hemmere, betablokkere, ACE-hemmere, salisylater, anabole 
steroider og sulfonamider. Følgende kan øke insulinbehovet: Orale antikonsepsjonsmidler, tiazider, glukokortikoider, 
thyreoideahormoner, sympatomimetika, veksthormon og danazol.
Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Ingen klinisk erfaring med bruk hos gravide. Dyrestudier har ikke vist 
forskjell mellom insulin degludec og humant insulin når det gjelder embryotoksisitet og teratogenisitet. Intensivert 
blodglukosekontroll og overvåkning anbefales generelt hos gravide med diabetes, og ved planlagt graviditet. In-
sulinbehovet minker vanligvis i 1. trimester og stiger deretter i 2. og 3. trimester. Etter fødselen går insulinbehovet 
vanligvis raskt tilbake til samme nivå som før graviditeten. Amming: Ingen klinisk erfaring. Hos rotter ble insulin 
degludec utskilt i melk; konsentrasjonen i melk var lavere enn i plasma. Ukjent om insulin degludec skilles ut i 
morsmelk hos mennesker. Det forventes ingen metabolsk effekt på nyfødte/spedbarn som ammes. Fertilitet: Repro-
duksjonsstudier på dyr har ikke indikert negativ effekt på fertilitet.
Bivirkninger: Svært vanlige (≥1/10): Stoffskifte/ernæring: Hypoglykemi1. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Øvrige: Reak-
sjoner på injeksjonsstedet2. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Hud: Lipodystrofi3. Øvrige: Perifert ødem. Sjeldne 
(≥1/10 000 til <1/1000): Immunsystemet: Overfølsomhet4, urticaria. Spesielle pasientgrupper: Ingen indikasjon på 
forskjeller mht. frekvens, type og alvorlighetsgrad av bivirkninger observert hos eldre, barn og ungdom (>1 år til 
<18 år) og hos pasienter med nedsatt nyre- eller leverfunksjon i forhold til den generelle populasjonen.
1 Alvorlig hypoglykemi kan føre til bevisstløshet og/eller krampeanfall, og kan gi forbigående eller permanent 
hjerneskade eller t.o.m. dødsfall.
2 Inkludert hematom, smerte, blødning, erytem, knuter, hevelse, misfarging, kløe, varmefølelse samt klump på 
injeksjonsstedet. Vanligvis milde og forbigående, forsvinner normalt ved fortsatt behandling.
3 Inkludert lipohypertrofi, lipoatrofi. Kontinuerlig variasjon av injeksjonsstedet innenfor det bestemte injeksjonsom-
rådet kan bidra til å redusere risikoen.
4 Manifestert ved hevelse i tunge og lepper, diaré, kvalme, tretthet, kløe.
Overdosering/Forgiftning: Hypoglykemi kan utvikles i sekvensielle faser. Symptomer: Varierer fra matthet, sult, 
svette og kramper til bevisstløshet (insulinsjokk). Behandling: Ved mild hypoglykemi gis glukose eller sukkerholdige 
produkter oralt. Det anbefales derfor at pasienten alltid har med seg glukoseholdige produkter. Ved alvorlig hy-
poglykemi, der pasienten er bevisstløs, injiseres glukose i.v. eller glukagon (0,5-1 mg) i.m. eller s.c. Glukose skal gis 
i.v. hvis pasienten ikke reagerer på glukagon innen 10-15 minutter. Når pasienten igjen er ved bevissthet, anbefales 
perorale karbohydrater for å forhindre tilbakefall. Se Giftinformasjonens anbefalinger for insulin og analoger A10A 
på www.felleskatalogen.no. 
Egenskaper: Klassifisering: Langtidsvirkende insulinanalog, fremstilt ved rekombinant DNA-teknologi. Virknings-
mekanisme: Bindes spesifikt til humaninsulinreseptoren og gir samme farmakologiske effekt som humant insulin. 
Blodglukosenedsettende effekt skyldes at opptak av glukose lettes ved at insulinet bindes til reseptorer i muskel- og 
fettceller, samtidig som utskillelse av glukose fra lever hemmes. Absorpsjon: Etter s.c. injeksjon dannes oppløselige 
og stabile multiheksamerer som danner et insulindepot i det subkutane vevet. Insulin degludec monomerer spaltes 
gradvis av fra multiheksamerene og fører til en sakte og kontinuerlig tilførsel av insulin degludec inn i sirkulasjo-
nen. I løpet av en 24-timers periode med behandling 1 gang daglig, er glukosenedsettende effekt jevnt fordelt 
gjennom første og andre 12-timers periode. Virkningstiden er >42 timer innenfor terapeutisk doseområde. Steady 
state-konsentrasjon i serum nås etter 2-3 dager ved daglig administrering. Doseproporsjonalitet ved total ekspo-
nering er observert etter s.c. administrering innenfor terapeutisk doseområde. Kravene til bioekvivalens er oppfylt 
for styrkene 100 enheter/ml og 200 enheter/ml. Sammenligning med komparator (se SPC for mer informasjon): 
Ved diabetes mellitus type 1 er det ved steady state vist 4 × lavere dag til dag variasjon i glukosenedsettende effekt, 
og betydelig antall færre alvorlige hypoglykemiske episoder. Ved diabetes mellitus type 1 og 2 er det vist betydelig 
antall færre nattlige hypoglykemiske episoder. Reduksjon i hypoglykemi oppnås ved lavere gjennomsnittlig fastende 
plasmaglukosenivå og likt HbA1C-resultat. Proteinbinding: >99%. Halveringstid: Ca. 25 timer, uavhengig av dose. 
Metabolisme: Metaboliseres på lignende måte som humant insulin. Alle metabolitter som dannes er inaktive.
Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares ved 2-8°C (i kjøleskap). Holdes borte fra kjøleelementet. Skal ikke 
fryses. Beskyttes mot lys. Frosset insulin skal ikke brukes. Etter anbrudd eller medbrakt som reserve: FlexTouch 
(ferdigfylt penn): Oppbevares ved høyst 30°C eller ved 2-8°C (i kjøleskap) i maks. 8 uker. La pennehetten sitte på for 
å beskytte mot lys. Penfill (sylinderamp.): Legemidlet skal ikke oppbevares i kjøleskap. Oppbevares <30°C i maks. 
8 uker beskyttet mot lys.
Pakninger og priser: Injeksjonsvæske, oppløsning i sylinderampulle: 100 enheter/ml: 5 × 3 ml1 (Pen-
fill sylinderamp.) kr 597,50. Injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn: 100 enheter/ml: 5 × 3 ml1  
(FlexTouch ferdigfylt penn) kr 681,10. 200 enheter/ml: 3 × 3 ml1 (FlexTouch ferdigfylt penn) kr 709,70. 
Refusjon: 
1A10A E06_1 Insulin degludec 
Refusjonsberettiget bruk: Behandling av type 1 diabetes mellitus
Refusjonskode:
ICPC Vilkår nr ICD Vilkår nr

T89 Diabetes type 1 180, 181 E10 Diabetes mellitus type 1 180, 181

T90 Diabetes type 2 244 E11 Diabetes mellitus type 2 244 
Vilkår: 
(180) Refusjon ytes kun til pasienter som ikke oppnår behandlingsmålene til tross for optimal behandling med mid-
dels langtidsvirkende NPH-insulin på grunn av: - hyppige eller alvorlige nattlige følinger som skyldes insulinbruken 
- store blodsukkersvingninger som ikke gjør det mulig å oppnå akseptabel blodsukkerkontroll
(181) Behandling skal kun startes av spesialist i indremedisin, barnesykdommer eller ved sykehusavdeling med 
tilsvarende spesialitet
(244) Refusjon ytes kun til pasienter som til tross for optimal behandling med to daglige doser middels langtidsvir-
kende NPH-insulin har vedvarende utfordringer med hypoglykemier. 
Sist endret: 28.01.2019
Basert på SPC godkjent av SLV/EMA: 12.11.2018
Pris per august 2019
Refusjon per 1. august 2019

Utvalgt sikkerhetsinformasjon4

•  Til subkutan injeksjon 1 gang daglig, i lår, overarm eller abdominalvegg. Injeksjonsstedene skal varieres 
innen samme område for å redusere risikoen for lipodystrofi. Steady-state oppnås etter dosering i 2–3 dager

•  Samme injeksjonstidspunkt anbefales, når som helst på dagen. Fleksibilitet ved behov, men minst 8 timer 
mellom hver injeksjon. Glemt dose tas så snart det oppdages, og deretter vanlig doseregime

•   Hypoglykemi er en svært vanlig (≥1/10) bivirkning ved bruk av insulin, inkludert insulin degludec Reaksjoner 
på injeksjonsstedet kan forekomme, disse er vanligvis milde og forbigående, og forsvinner normalt ved 
fortsatt behandling

•   Ved overgang fra andre insulinpreparater anbefales streng glukosekontroll i overgangsperioden og i de 
påfølgende ukene. Doser og tidspunkt for administrering av hurtigvirkende insulinpreparater, eller annen 
samtidig antidiabetisk behandling, må eventuelt justeres

•  Det er ingen klinisk erfaring med bruk hos gravide eller under amming
•  Tresiba i ferdigfylt penn finnes i to styrker (100 E/ml og 200 E/ml). Angi korrekt styrke på resepten. Tallet i 

doseringsvinduet angir antall enheter, ingen omregning nødvendig
•  Kardiovaskulær sikkerhet bekreftet

Kan benyttes uten dosejustering Anbefales ikke
Alder Ungdom/barn fra 1 år 

Eldre (≥65 år)  
Måling av glukose må intensiveres hos eldre,
og insulindosen justeres individuelt

Barn under 1 år 
Ingen klinisk erfaring

Nyre
funksjon

Kan brukes  
Måling av glukose må intensiveres ved nedsatt  
nyrefunksjon, og insulindosen justeres individuelt  

Hjerte
svikt

Det er rapportert tilfeller av hjertesvikt når pioglitazon ble brukt i 
kombinasjon med insulin, spesielt hos pasienter med risikofaktorer for å 
utvikle hjertesvikt. Hvis kombinasjonen benyttes skal pasienter observeres 
for tegn og symptomer på hjertesvikt, vektøkning og ødem. Behandling 
med pioglitazon skal seponeres ved forverring av kardiale symptomer.

Lever
funksjon

Kan brukes  
Måling av glukose må intensiveres ved nedsatt 
leverfunksjon, og insulindosen justeres individuelt 

18024264 NN Tresiba T2 refusion_SPC_NO_210x260+3_Overlegen.indd   1 11/09/2019   14.55
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Pasienter og andre kan be helsefore- 
taket om innsyn i en ansatt leges 

personalmappe. Legen kan ha en spesielt 
utsatt rolle, for eksempel overfor usta-
bile pasienter eller pårørende, medias 
søkelys eller annet. Mange anser nok 
opplysningene i personal mappen som 
private. Det kan derfor oppleves ube-
hagelig at andre – også anonymt – kan 
be om innsyn i disse opplysningene. 

Hva innebærer retten til innsyn?
Lov om rett til innsyn i dokumenter  
i offentlig verksemd (offentleglova) 
gjelder for helseforetak, kommune og 
stat. Loven sier at alle dokumenter hos 
det offentlige i utgangspunktet er åpne 
for innsyn. Enhver kan kreve innsyn i 
offentlige dokumenter, med mindre 
man kan vise til et unntak fra denne 
hovedregelen.1  Lovbestemmelser om 
taushetsplikt er et av unntakene som 
begrenser retten til innsyn.2 

Alle som utfører tjeneste eller arbeid 
for et forvaltningsorgan, har taushets-
plikt om noens personlige forhold.3  
Denne taushetsplikten gjelder også 
ansatte i stat, kommuner og helsefore-
tak. Taushetsplikten forbyr blant annet 
ledere og HR-ansatte å utlevere taushets- 
belagte opplysninger om sine  ansatte.4

Alle kan i utgangspunktet be om 
innsyn i saksdokumenter hos det 
 offentlige, uten begrunnelse for ønsket 

om innsyn. Men taushetsplikten setter 
begrensninger for hvilke opplysninger 
som kan gis ut fra personalmappen.

Hvilke opplysninger er  
omfattet av taushetsplikten?
Når man skal vurdere om en opplysning 
gjelder noens personlige forhold, er det 
avgjørende om opplysningen kan skade 
eller utlevere vedkommende. Personlige 
opplysninger som omhandler slektskap, 
fysisk og psykisk helse, følelsesliv, seksu-
ell legning og karakter skal for eksempel 
ikke utleveres. Også noen opplysninger 
om familie og hjem – som barn og nær-
stående – er å regne som personlige.5

Enkelte opplysninger er i utgangs-
punktet ikke taushetsbelagte. Dette 
gjelder opplysninger om fødested, 

fødselsdato og personnummer, stats-
borgerforhold, sivilstand, yrke, bopel 
og arbeidssted.  Slike opplysninger er 
åpne for innsyn, med mindre de røper 
forhold som må anses som personlige.6

For eksempel er persons adresse er  
i utgangspunktet ikke underlagt taus-
hetsplikt. Men dersom en person er 
registrert med bostedsadresse i et 
fengsel eller på sykehus, vil det likevel 
røpe personlige forhold. Slike opplys-
ninger skal da ikke utleveres.7

Arbeidsgiver har adgang til å unnta 
vitnemål og personnummer, samt 
 identifikatorer med tilsvarende funk-
sjon,8  fra innsyn.9  Når det gjelder per-
sonnummer, bør det offentlige være 
forsiktige med å gi innsyn grunnet 
skadepotensialet ved utnyttelse.10 

Innsyn i personalmappen 
til leger ansatt i det offentlige
(helseforetak, kommune og stat)

Pasienter og andre kan be helseforetaket om innsyn i en ansatt  
leges personalmappe. Hovedregelen er at hvem som helst kan  
få innsyn i legens personalmappe, men private opplysninger  
er unntatt fra innsyn. Derfor er det viktig å være oppmerksom  
på hva som er taushetsbelagte opplysninger, og hvilke opp
lysninger om arbeidstakere som kan utleveres.

Personalmappe 
• Personalmappen inneholder viktige opplysninger om arbeidstakeren. 
• Alle arbeidstakere har som regel en egen personalmappe.
•  Alt fra stillingssøknad (med CV og karakterutskrift) og arbeidsavtale  

til advarsler og oppsigelser vil kunne være lagret i personalmappen.
•  Også referater fra viktige medarbeidersamtaler, permisjonssøknader  

og korrespondanse med Nav vil kunne ligge der.
•  Personalmappen vil også kunne inneholde arbeidsgiver egne 

 vurderinger av arbeidstakeren.
•  Mappen kan enten være en fysisk mappe eller en egen sak  

i et elektronisk saksbehandlingssystem.

Artikkelen er tidligere publisert på yngreleger.no

Av Anders Sondrup, 
advokatfullmektig i Avdeling jus  

og arbeidsliv,  
Den norske legeforening
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Lønn og økonomi
Den enkeltes økonomiske forhold som 
lønnsmottaker er i utgangspunktet å 
regne som noens personlige forhold og 
kan derfor ikke utleveres. Avlønning  
og arbeidsvilkår for de som er tilsatt i 
kommune, stat eller helseforetak, er 
imidlertid offentlige opplysninger. 11  
Dette begrunnes med at allmennheten 
har et legitimt behov for å vite hva 
skattepengene brukes til. 

Reiseregninger med vedlegg for 
ansatte i helseforetak er i utgangs-
punktet offentlige. Enkelte opplys-
ninger i regningene eller vedleggene 
kan likevel være omfattet av taushets-
plikten. For eksempel en ansatt som 
har vært hos bedriftshelsetjenesten 
eller har oppgitt bankkontonummer  
og lignende.12   

Det offentlige har også hjemmel til 
ikke å utlevere skriftlige oppgaver over 
beregnet lønn, utregningsgrunnlaget 
for feriepenger og lønnstrekk, men må 
gi ut opplysninger om bruttoutbetaling 
av lønn.13 

Når arbeidsforholdet opphører, hen-
der det at arbeidsgiver og arbeidstaker 
inngår en såkalt sluttavtale. Sluttav-
taler inneholder ofte bestemmelser om 
etterlønn og andre forhold. Det er ikke 
uvanlig at partene blir enige om at slike 
avtaler skal være konfidensielle. Det er 
viktig å være oppmerksom på at opp-
lysninger fra sluttavtaler kan bli utlevert 
etter offentleglova, selv om partene har 
vært enige om konfidensialitet.

Lederlønnskontrakter vil som hoved - 
regel være åpne for innsyn. Etter 
 offentleglova kan opplysninger holdes 
hemmelige når det er nødvendig av 
hensyn til en forsvarlig gjennomføring 
av organets lønns- og personalforvalt-

ning.14  Dette gjelder særlig der offent-
liggjøring kan svekke statens forhand-
lingsposisjon. Bestemmelsen kan i 
noen tilfeller gi grunnlag for å nekte 
innsyn i enkelte opplysninger i en 
 lederlønnskontrakt av hensyn til 
 forhandlinger med andre ledere  
eller potensielle ledere.15

Søknader og endringer 
Opplysninger om at en person har søkt 
på en stilling i stat, kommuner og 
helse foretak er offentlig informasjon. 
Det at noen har fått eller ikke fått opp-
rykk eller en stilling de har søkt på, er i 
utgangspunktet også offentlig informa-
sjon. I noen tilfeller vil arbeidstakeren 

•  Lovverket bestemmer hvilke 
opplysninger fra personalmappen 
som må utleveres. Det er arbeids-
givers ansvar alene å avgjøre hva 
det skal gis innsyn i.

 
•  Taushetsbelagte opplysninger 

kan bare utleveres dersom den 
ansatte samtykker til dette.

 
•  Personalmappen skal inneholde 

nødvendig og relevant dokumen-
tasjon av arbeidsforholdet. Den 
ansatte kan derfor ikke bestemme 
hvilke opplysninger som skal 
lagres i personalmappen.

 
•  Dersom man mener at doku-

mentasjon ikke trenger å ligge  
i personalmappen, kan man gå  
i dialog med arbeidsgiver om 
dette.

       «Det er viktig å være oppmerksom på  
at opplysninger fra sluttavtaler kan bli utlevert 
      etter offentleglova, selv om partene har  
                vært enige om konfidensialitet»
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oppgi personlige grunner til at ved-
kommende søker en stilling eller et 
opprykk, eller at man har behov for 
tilrettelegging. Slike opplysninger kan 
være omfattet av taushetsplikten.16  

Offentlige arbeidsgivere kan holde 
opplysninger om ansettelse eller for-
fremmelse tilbake.17  Dette gjelder som 
regel saker der formålet er å avgjøre 
om en eller flere personer skal ansettes 
eller forfremmes. Den offentlige ar-
beidsgiveren må likevel gi ut søker-
listen, men kan nekte å utlevere 
 s øknadene, referat fra intervju, interne 
vurderinger og selve innstillingen  
med rangering av kandidatene.18    

I disse sakene må offentlige arbeids-
givere foreta en «merinnsynsvurde-
ring»19, noe som innebærer at man ikke 
kan avslå innsyn med mindre hensynet 
til hemmelighold veier tyngre enn 
innsyn. Det skal for eksempel mer til 
for å hemmeligholde opplysninger om 
en administrerende direktør, enn om 
en alminnelig lønnsmottaker.

Lovbrudd og tjenstlige reaksjoner
Begår man straffbare handlinger i 
 tjenesten, vil de personlige forholdene 
som førte til handlingen være under-
lagt taushetsplikt, mens opplysninger 
om den endelige straffen i utgangs-
punktet er offentlige. Det samme  gjelder 
for reaksjoner fra tilsynsmyndighetene, 
som ved tap av autorisasjon eller en 
advarsel. Når det gjelder reaksjoner fra 
arbeidsgiver (tilrettevisning, advarsel, 
oppsigelse eller avskjed), er dette i 
prinsippet også offentlige opplysninger.20   

Det kan oppfattes spesielt at opplys-
ninger om såpass alvorlige forhold ikke 
er underlagt taushetsplikt. Dette be-
grunnes med at hensynet til allmenn-
hetens behov for tillit og kjennskap til 
hvordan offentlig ansatte – og særlig 
leger – utfører jobben sin. 

Medarbeidersamtaler
I alle arbeidsforhold vil det normalt 
avholdes medarbeidersamtaler med 
den ansatte. Det blir ofte ført referat 
fra disse samtalene. I tillegg vil den 
ansatte og arbeidsgiver ha en løpende 
dialog om endringer og forslag til 
 forbedringer i arbeidsforholdet. 

Når et dokument er utarbeidet for 
den interne saksforberedelsen, kan 
man nekte å utlevere dette dokumen-
tet. 21  Typiske organinterne dokumen-
ter er fremlegg, utkast, skisser, utred-
ninger og andre arbeidsdokumenter 
utarbeidet underveis i en prosess.22  
Innsyn kan også nektes for dokumen-
ter i avsluttede saker. Referater fra 
medarbeidersamtaler er arbeidsdoku-
menter i det løpende arbeidsforholdet 
og kan unntas fra innsyn.23  Det samme 
gjelder for den kontinuerlige kontakten 
mellom den ansatte og arbeidsgiver om 
jobben legen gjør. Arbeidsgiver må 
likevel foreta en merinnsynsvurdering 
av disse dokumentene, jf. over. 

Hvordan skal opplysningene utleveres?
Offentleglova gir bare adgang til å 
unnta «opplysninger» fra innsyn. I 
praksis betyr dette at opplysninger om 
personlige forhold må sladdes, mens 
resten av dokumentet skal leveres ut.  
I noen tilfeller kan arbeidsgiver likevel 
la være å utlevere hele dokumentet.24 

I noen tilfeller vil ikke teksten som 
står igjen etter sladdingen gi mening 
eller den kan gi et misvisende inntrykk, 
og man kan derfor unnta hele doku-
mentet fra innsyn. I andre tilfeller er 
det urimelig arbeidskrevende for ar-
beidsgiver å sladde mange personlige 
opplysninger, og man kan da la være å 
utlevere dokumentene. Man kan også 
unnta hele dokumentet dersom det 
bare er en liten del av dokumentet  
som er igjen etter sladdingen.  •

    «Begår man straffbare 
handlinger i tjenesten,  
vil de personlige forholdene 
   som førte til handlingen 
være underlagt taushets 
   plikt, mens opplysninger 
om den endelige straffen 
    i utgangspunktet er  
            offentlige»

Referanser

 1      Jf. offentleglova § 3 første  
punktum

 2   Jf. offentleglova 13
  3    Forvaltningsloven § 13 første  

ledd nr. 1
 4     Helseforetaksloven § 5 første 

ledd. 
 5     Ot.prp.nr.3 (1976–1977) s. 14, 

Justis- og politidepartementet, 
Veileder til offentleglova (G-
2009-419) pkt. 6.2.3.1, Bernt JF. 
Norsk Lovkommentar, note 281 
til forvaltningsloven

 6     Forvaltningsloven § 13 andre ledd 
første punktum

 7      Bernt JF. Norsk Lovkommentar, 
note 287 og 301 til forvaltnings-
loven. Se også Ot.prp.nr.3 (1976–
1977) Om lov om endringer i lov 
10 februar 1967 om behandlings-
måten i forvaltningssaker s. 14

 8     F.eks. D-nummer, DUF-nummer, 
utenlandske identifikasjonsnumre 
mv. 

 9   Offentleglova § 26.
 10  Organet må foreta en merinnsyns - 

vurdering etter § 11, se Prop. 125 
L (2010–2011) kap. 2 denne 
vurderingen

 11  Bernt JF. Norsk Lovkommentar, 
note 284 til forvaltningsloven og 
Statens personalhåndbok 2019 
pkt. 11.4.4

 12  Bernt JF. Norsk Lovkommentar, 
note 289 til forvaltningsloven

 13 Offentleglova § 25
 14 Offentleglova § 23 første ledd.
 15  Statens personalhåndbok 2019 

pkt. 2.1.7.1
 16  Justis- og politidepartementet, 

Veileder til offentleglova  
(G-2009-419) pkt. 6.2.3.1

 17 Offentleglova § 25
 18  Justis- og politidepartementet, 

Veileder til offentleglova  
(G-2009-419) pkt. 8.14.1

 19 Offentleglova § 11. 
 20  Bernt JF. Norsk Lovkommentar, 

note 289 til forvaltningsloven. 
Justis- og politidepartementet, 
Veileder til offentleglova  
(G-2009-419) pkt. 6.2.3.1

 21 Offentleglova § 14 første ledd,
 22  Justis- og politidepartementet, 

Veileder til offentleglova  
(G-2009-419) pkt.7.2.4..

 23  Statens personalhåndbok 2019 
pkt. 2.1.7.1

 24 Offentleglova § 12
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De store styringspartiene fikk 
 valgresultatet ved kommune-  

og fylkestingsvalget midt i fleisen.  
På nasjonalt nivå. Nå skal de ransake 
seg selv og sin politikk. 

Noen vil si at valget var basert på 
følelser, ikke minst irritasjon over at 
den store samferdselssatsingen til 
regjeringen har gitt så høye bompenge-
utgifter. Eller at store reformer, som 
kan ha gode intensjoner når blikket er 
festet i glasskula, oppleves sentraliser-
ende uten forståelse for distriktene. 
Eller at bekymringer for miljø og 
 kloden ikke tas på største alvor.

Et naturlig spørsmål er da: Er det 
noen av de sentrale politikerne som 
ikke i tide har lyttet til folket som roper 
høyt? Eller er det folket som ikke har 
lyttet godt nok til politikerne, altså ikke 
«skjønt sitt eget beste» og ikke sett det 
nødvendige med store reformer?

Når folk med egeninteresser roper 
opp, kan man oppleve at beslutnings-
takere gjør sine ører en smule døve og 
at de bagatelliserer, samt legger inn en 
god porsjon overbærenhet. Arroganse 
kan det noen ganger kalles. 

Plutselig er det i seneste laget, krisen 
er tydelig og veien tilbake bratt. Eller 
politikerne ser sin maktposisjon  
svinne hen og at de kanskje blir satt  
på gangen. 

Fastlegekrisen var en varslet krise. 
Det tok lang tid før de alvorlige bekym-
ringene nådde erkjennelse helt inn til 
de departementale beslutningstakerne. 
Og det til tross for at mange mener at 
nåværende helseminister kanskje har 
vært den mest kompetente, tilgjengelige 
og dedikerte på veldig mange år. 

Om man liker politikken hans eller 
ikke, er en annen sak.

Og hva ligger i motstanden mot 
 helseforetaksmodellen sett nedenfra? 
Jo, blant annet at systemet i praksis 
oppleves som autoritært og arrogant 
uten tilstrekkelig lydhørhet i styrende 
ledd for ropene fra ansatte, og et for 
ensidig fokus på økonomi. 

Her en dag ble jeg spurt av en gruppe 
medisinerstudenter i psykiatriterminen 
på fjerdeåret: Hva skal til for å bli en 
god psykiater? Jeg svarte noe om 
 respekt, høflighet, ydmykhet, vise 
oppmerksomhet, ønske om å være i 
dialog med folk, ha evne til å lytte og 
skjønne hvor pasienten er. Ingen 
 hokuspokus, altså. Slik skal enhver  
lege være. Jeg kunne sagt mye mer 
også, naturligvis.

Men slik vil vi vel at politikerne også 
skal opptre?

Kommer helse nå til å drukne i bom-
penger og miljøsatsing? Eller skal helse 
få en viktig prioritet? Jeg er bekymret 
for norsk helsevesen fremover. Vi vet 
at oppgavene er mange, og blir flere.  
Vi vet vi må utvikle nye metoder, være 
effektive og omstillingsvillige og møte 
mange krav og forventinger et godt 
stykke på vei. 

Men når mange sier fra om det er for 
travelt allerede nå: Er da svaret fra 
øvrigheten å utrykke bekymring for 
finansene og si at det bare vil bli verre? 
Eller satser de på at det går over, mens 
jordmødre slutter, sykepleiere gjør noe 

annet enn å jobbe i helse, sykehusene 
bygges for små og to-delingen av helse-
vesenet øker? 

Kan det tenkes å være en villet dårlig 
lydhørhet, ikke minst i Finansdeparte-
mentet som er redd for en utgifts- 
tsunami? Eller er det en dårlig evne til 
å lytte hos nasjonale politikere?

Ansvarlige politikere står i krevende 
spagater. De har plikt til å se langt 
fram, se helhet, prioritere, ta både 
populære og upopulære avgjørelser. 
Og vi ønsker neppe populisme eller 
enkeltsakspartier over tid. 

Går det an å kombinere en lydhørhet 
for helseansattes bekymringer, med 
gode måter å utvikle tjenester på og 
samtidig ha god økonomistyring?  
Det er i hvert fall ikke godt anvendt 
psykologi for å motivere stressede helse - 
ansatte på alle nivåer når politikere 
viser til økonomiske rammer alene.

Til sist et postulat: Alle har alltid 
egeninteresser på en eller annen måte, 
som oftest ikke så sterkt at det blir 
inhabilitet. For eksempel vil en direktør 
eller styreleder trolig ønske å kunne bli 
betraktet som beslutningsdyktig, med 
stor gjennomføringskraft. Dette er en 
type egeninteresse som kan ha dårlig 
lydhørhet som bakside.

Dårlig lydhørhet overfor grasrota og 
folket har konsekvenser før eller siden, 
ikke minst for politikere.  • 

Når politikere ikke hører
Jeg har ikke sans for å idiotforklare andre eller å spille svarteper,  
men noen sider ved lydhørheten til nasjonale politikere vil jeg fundere over.
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          «Dårlig lydhørhet overfor grasrota 
     og folket har konsekvenser før eller siden,  
               ikke minst for politikere»



Intervju med avtroppende Of-styremedlemmer
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Jeg har vært så heldig at jeg har vært i styret i to perioder  
og klarer derfor ikke bare velge en sak. Streiken vi gjen-

nomgikk og utfallet av den i retten. Dette var en krevende 
situasjon for medlemmene våre, men en av de viktigste 
sakene vi har jobbet med i fellesskap med de andre i 
foreningen i mine perioder. Jeg tenker også at Of sitt bidrag 
til ny LiS- utdanning, gjennom Of-sine medlemmer i helse-
foretakene, spesialitetskomiteer, og styret sin formidling inn 
til sentrale myndigheter direkte og indirekte, har vært en 
svært sentral sak. Vi ser selvsagt ikke resultatet av det 
 arbeidet enda, men resultatet kunne vært enda mer usikkert, 
om det ikke var for arbeidet som ble lagt ned i overgangen 
til og utformingen av, ny spesialiseringsstruktur. #MeToo  
og Of sin tydelige stemme i den saken, har også vært viktig 
og helt nødvendig.

Styrearbeid er stort sett et arbeid som strekker seg over 
lengre tid. Man må jobbe jevnt og med en stor dose tål-
modighet for å oppnå målet man har satt seg. Jeg var 
 kanskje ikke helt forberedt på hvor tålmodig man faktisk  
må være når man jobber inn mot helseforetak, helse-
myndigheter og på tvers av forvaltningsnivå. De minste  
ting, som det å få i stand et møte mellom partene kan  
fort ta månedsvis, for ikke snakke om år.

Jeg hadde planer om å løse samhandlingsutfordringene 
mellom primær- og spesialisthelsetjenesten, og det har jeg 
fremdeles, så det sier vel det meste om min innfrielse. Styret 
har selvsagt hatt kontakt med andre yrkesforeninger og 
diskutert temaet, men det er fremdeles en lang vei å gå. Det 
hjelper selvsagt at vi i Legeforeningen prater sammen og 
dels blir enige, men utfordringen er at vi deretter må få 
nivåene til å bidra til å finne gode løsninger på tvers av 
 budsjettene. Avtaler er vel og bra, men de må etterleves.  
Alle kan ikke alltid være budsjettvinnerne. Ellers så brenner 
jeg for pasientsikkerhet og kvalitet i helsetjenesten, og jeg 
har ikke tenkt å slutte med det, selv om jeg går ut av styret. 

Jeg mener vi har mange  
utfordringer. Vi må som 
forening jobbe med å  
opprettholde vår posisjon  
som relevant partner for  
myndighetene. Vi som  
Legeforening må ikke  
innbille oss at det er en  
posisjon som vi automatisk vil 
kunne opprettholde bare  
i navnet. Den må vi jobbe for, samt fortjene. Vi må heller 
ikke glemme at årsaken til at vi er, er medlemmene våre.  
De må vi ta godt vare på. Vi må jobbe for å få på plass tillits-
valgte i helseforetakene, fortsette å veilede og støtte dem i 
vanskelige situasjoner i hverdagen. Medlemmene må kunne 
forvente og oppleve at vi jobber for gode arbeidsforhold og 
muligheter for personlig- og fagligutvikling. Legeforeningen 
er svært heldige som har en stor %-andel organiserte, men 
det er heller ikke noe man skal ta for gitt fremover. Her må 
vi ha fokus.

Da jeg bestemte meg for å ikke ta gjenvalg som styre-
medlem i Of, og heller ikke gjenvalg som konserntillitsvalgt 
for Akademikerne i Helse Vest, etter fire år, så var planen å 
trekke meg ut fra foreningsarbeid. Men så var jeg så heldig  
å bli spurt om jeg ville stille til valg som leder av Rogaland 
legeforening, og jeg fikk tidligere i sommer tillit av Års-
møtet til å lede foreningen de to neste årene. Det er stort. 
Det er virkelig en oppgave som jeg ser frem til å ta fatt på 
sammen med de andre i styret. Vi i Rogaland er jo også 
 stolte arrangører av Landsstyremøtet om to år, og med 
 helsepolitikken for øvrig, så det skal ikke mangle på ut-
fordrende oppgaver fremover. 

Du går ut av Ofs styre - hva 
tenker du er det viktigste 
styret har oppnådd eller 
arbeidet med i din perioden?

Hvilke ambisjoner hadde du 
da du tok fatt på dette ver-
vet? Fikk du innfridd noen? 

Hva tenker du er den største 
utfordringen for Of og Lege-
foreningen fremover?

Som et aktivt foreningsmed-
lem skal du kanskje ta fatt 
på andre oppgaver, eller er 
din tid i foreningen over?

JANNE K. BETHUELSEN
overlege, Stavanger  
universitetssjukehus
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Det viktigste styret oppnådde i perioden jeg satt 
der var streiken i 2016 og alt som fulgte i kjøl-

vannet av den. Det langsiktige resultatet ble en mye 
bedre og mer jevnbyrdig balanse mellom legene og 
arbeidsgiver. Den langsiktige effekten av det tror 
jeg har vært bedre samarbeidsforhold i sykehus. 

Min ambisjon da jeg gikk inn i Of-styret var å bidra 
til at vi skulle være en tøff, ansvarlig og konstruktiv 
forening. Med tøff mener jeg å stå opp for det som 
er viktig: kreve gode arbeidsforhold og høy faglig 
kvalitet og forsvare det (f.eks. streiken). Samtidig 
synes jeg vi har vært ansvarlige og konstruktive: 
Styret har som kollektiv prøvd å føre en politikk 
som jeg håper er rimelig godt forankret hos med-
lemmene.   

Jeg tror den største utfordringen blir å oppretthol-
de en sterk og samlet forening. Det er viktig at Of 
bidrar til at de ulike foreningsleddene i foreningen 
blir hørt og får sette sitt preg på foreningen slik at 
Legeforeningen oppleves som relevant for leger 
både i og utenfor sykehus, at vi har en god politikk 
for leger gjennom et livsløp og at vi passe på å ikke 
miste grepet på Faget. 

Jeg gikk ut av styret i Of på slutten av perioden min 
for å tiltre som klinikksjef på St. Olavs hospital. Jeg 
har vært mer eller mindre sammenhengende tillits-
valgt i femten år og tror både jeg og foreningen 
trenger en liten pause. Men jeg har virkelig satt pris 
på tilliten jeg har fått med å få være tillitsvalgt i så 
mange år. Det har vært veldig gøy og lærerikt. Jeg 
har blitt kjent med masse positive og flinke folk. 
Jeg har ikke angret et sekund på at jeg har brukt 
mye tid på foreningen. 

Jeg gikk inn i Of-styret den 
01.09.2013. På det tidspunktet  

visste jeg lite om hva styret i  
Of gjorde og hvilket arbeid som  
utføres i Legeforeningen sentralt  
for medlemmene. Jeg hadde  
noe fartstid som klinikktillitsvalgt  
i medisinsk klinikk og hadde startet 
som vara-FTV på UNN, men hadde 
ikke vært på Overlegeforeningens landsrådsmøter  
eller på tillitsvalgtkurs i regi av Legeforeningen. Den  
viktigste saken som vi har fått  gjennomslag for i min tid i 
styret er at vi vant streiken og fikk gehør for at rullerende 
planer skulle være standard. Vi på UNN rakk ikke å streike, 
men det samholdet og den entusiasmen som ble vekket 
rundt omkring i landet var fascinerende og imponerende. 
Kanskje samholdet mellom leger på UNN hadde hatt godt 
av en streik?

Da jeg gikk inn i styret var jeg opptatt av om helseforetakene 
var den beste måten å styre sykehusene på. De regionale 
helseforetakene eksisterer fortsatt og i nord er det nettopp 
ansatt ny direktør. Jeg hadde vel håpet at vår nåværende 
helseminister, som gikk til valg på å avskaffe helseforetakene, 
hadde gjort det, men så er ikke skjedd. Det viktigste som 
har skjedd regionalt i min tid i Of-styret er at vi har fått ny 
direktør og ny styreleder på UNN. Vi har fått ro om enn 
ikke de store endringer ellers. 

Jeg mener at rekrutteringen av tillitsvalgte er en av de 
 største utfordringene for Overlegeforeningen i tiden som 
kommer. Det er mange dyktige og engasjerte overleger 
rundt omkring, men det er et problem å få dem engasjert  
i tillitsvalgtsarbeid. En del av de som er interessert ender 
opp som ledere og det er ønskelig, men vi trenger noen  
av våre på andre siden av bordet også.

Jeg er nok ikke ferdig i foreningen ennå. Jeg har blitt valgt 
inn i Rettshjelpsutvalget. Det arbeidet gleder jeg meg til.  
Et spennende verv med stort læringspotensial i hvordan 
jurister tenker og et innblikk i en del vanskelige saker for 
enkeltmedlemmer. Jeg har dessuten vært med i spesialitets- 
komitéen i nyresykdommer og LIS1-rådet noen år, og det 
skal jeg fortsette med foreløpig.

KJETIL KARLSEN,  
klinikksjef,  
St. Olavs Hospital

ULLA DORTE MATHISEN
Seksjonsleder  

Nyreseksjonen UNN

OVERLEGEN 3-2019 55



OVERLEGEN 3-201956

Bakgrunn
Utvalgets arbeid har bakgrunn i en ny 
digital hverdag der vi til enhver tid har 
med oss mobiltelefon eller andre tekno - 
logiske innretninger som gjør deling  
av bilder, film og annen informasjon 
enkelt. Mulighetene for umiddelbar 
mangfoldiggjøring og publisering av 
informasjonen, for eksempel på sosiale 
medier, har skapt nye problemstillinger. 
Generelt kan utviklingen sies å gi min-
dre kontroll over hvilken informasjon 
som blir spredt – herunder bilder, 
filmer og lydopptak der man som 
 ansatt blir eksponert uten å ønske det. 
Historier om hvordan man selv har 
utført jobben sin kan raskt bli spredt av 
pasienter og pårørende. Legeforening-
e ns erfaring er at mange leger opplever 
usikkerhet med hensyn til i hvilken 
grad man kan sette grenser for bilde-
taking mv. I en arbeidshverdag, der 
kjerneoppgaven er pasientbehandling, 
vil dette på ulike måter kunne påvirke 
den enkeltes arbeidsmiljø. 

Arbeidsgivers plikter
Arbeidsmiljøloven pålegger arbeids-
givere å sørge for at de ansatte har  
et forsvarlig arbeidsmiljø. 

Arbeidsmiljøloven § 4-1 første ledd 
slår fast at arbeidsmiljøet skal være 
«fullt forsvarlig». Begrepet «fullt for-
svarlig» er en såkalt rettslig standard. 
Med rettslig standard menes en 
skjønnsmessig vurdering der innholdet 
vil kunne endres over tid – for eksem-
pel som følge av teknologisk utvikling. 

Arbeidsmiljøloven § 4-3 setter mer 
konkrete krav til det psykososiale ar-
beidsmiljøet. Etter § 4-3 første ledd 
skal arbeidet legges til rette slik at 
arbeidstakers integritet og verdighet 
ivaretas. Arbeidstaker skal ikke u t-
settes for trakassering eller annen 
utilbørlig opptreden, jf. tredje ledd. 
Videre skal arbeidstakeren, så langt  
det er mulig, beskyttes mot vold, trus-
ler og uheldige belastninger som følge 
av kontakt med andre, jf. fjerde ledd.

For opptak av bilder, film og lyd 
innebærer dette at arbeidsgiver plikter 
å legge til rette for at dette skal ut gjøre 
en minst mulig belastning for de ansat-
te i deres arbeidshverdag. Det inne-
bærer ikke at opptak ikke kan skje, 
men at arbeidsgiver må iverksette ulike 
former for tiltak på arbeidsplassen for 
å sikre at de ansatte i størst mulig grad 
er komfortable med de opptakene som 

gjøres. Den enkelte ansatte kan ikke 
pålegges å bli tatt bilde av/ være med 
på opptak som gjøres av andre enn 
arbeidsgiver selv og som har et annet 
formål enn å utføre de oppgaver som 
normalt ligger til virksomheten. 

Et viktig spørsmål blir da hvilke ti l- 
tak arbeidsgiver lovlig kan iverksette. 
Det er ikke rom for å redegjøre for 
dette i detalj innenfor rammene av 
denne artikkelen. Utredningen gjen-
nomgår ulike rettsgrunnlag som viser 
at det må foretas en konkret vurd ering 
av type virksomhet og situasjonen 
 ellers. Utvalget anbefaler at den enkelte 
virksomhet lager retningslinjer som en 
del av HMS arbeidet. Hensyn til ytrings- 
frihet, pressefrihet, retten til privat-  
og familieliv hensyn til barn og unges 
medbestemmelse, retten til forsvarlig 
arbeidsmiljø og tjenestetilbud er blant 
de mange forhold som må balanseres i 
slike retningslinjer. Totalforbud mot 
fotografering vil det sjelden eller aldri 
være anledning til. 

Påvirkning av pasientbehandlingen  
– forsvarlighetskravet
Utvalget går grundig gjennom forsvar-
lighetskravet som gjelder for virksom-

JUS FOR LEGER:

Ansattes rettigheter i forbindelse 
med film- og bildetaking mv.

I forrige nummer av Overlegen skrev jeg om Åpenhetsutvalgets utredning  
i NOU 2019:10, Åpenhet i grenseland. Utvalget redegjør for dagens regel
verk knyttet til besøk, bilder, film, lydopptak mv i  barnehagen, skolen, 
 barnevernet og helse og omsorgstjenesten. I artikkelen skrev jeg om 
 hvordan taushetsplikten innebærer både en plikt for ansatte for å hindre  
at opplysninger kommer på avveie, men også en tilretteleggingsplikt for 
virksomhetene til å sørge for at taushetsplikten kan overholdes. I denne 
artikkelen skriver jeg om utvalgets vurderinger av ansattes rettigheter  
møte med film og bildetaking mv på arbeidsplasser. 

Av Lars Duvaland, 
avdelingsdirektør Jus 

og arbeidsliv, Dnlf

››
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JUS FOR LEGER:

heter i helsetjenesten og synliggjør 
hvordan dette også får betydning for 
pasienters og pårørendes adgang til 
lyd-, bilde- og filmopptak. Dette er i 
tråd med hva Den norske legeforening  
spilte inn underveis i utvalgets arbeid. 

Utvalget omtaler forsvarlighets-
kravet som en av bærebjelkene i helse-
tjenesten. Det binder både det enkelte 
helsepersonell og selve virksomhet ved 
ledelsen og eier. Forsvarlighetskravet 
vil på denne bakgrunn kunne være et 
selvstendig grunnlag for å regulere 
lyd-bilde- og filmopptak. I sin rede-
gjørelse viser utvalget til den såkalte 
Sårstelldommen fra Høyesterett  
(Rt. 2010 s. 612). Saken handlet om 
hvorvidt en pasient ved et sykehjem 
måtte forholde seg til normale hygiene - 
standarder og akseptere å bli vasket av 
hensyn til både ansattes arbeidsmiljø 
og pasienters/ pårørendes trivsel og 
velvære. Høyesterett la der til grunn at 
virksomheten kunne sette vilkår om 
vask for å ivareta et forsvarlig tjeneste-
tilbud. Åpenhetsutvalget viser til at det 
som regel ikke er slik at film og bilde-
taking påvirker innholdet av helse-
hjelpen, og dermed forsvarligheten, 
direkte. De uttaler at det må stilles krav 
til at det saklig og objektivt er en slik 
sammenheng før forsvarlighetskravet 

kan  brukes som begrunnelse. Også her 
uttaler utvalget at det sjelden vil være 
rettslig grunnlag for et totalt fotofor-
bud. Dette gjelder selv i institusjoner 
der det er tale om svært sårbare perso-
ner. Tvert om understreker utvalget 
viktigheten av at personer i langtids-
opphold – for eksempel i psykiatrien 
– må kunne filme og fotografere livet 
sitt på institusjon. 

Særlig om husordensregler
Utvalget kritiserer Helsedirektoratets 
veileder til psykisk helsevernloven 
vedrørende husordensregler. I disse 
skriver direktoratet blant annet:

«Det kan imidlertid gis generelle be-
stemmelser i husordensreglementet om 
bruk av mobiltelefon eller internett. 
Dette vil bare kunne omfatte mindre 
inngripende regler som for eksempel 
tidspunkt for når PC på et fellesrom kan 
benyttes, eller at det ikke er adgang til å 
bruke telefon, nettbrett eller lignende til 
å ta bilder av andre pasienter eller med 
motiver som kan identifisere disse. Etter 
direktoratets vurdering må mobiltele-
fon, iPad o.l. med kamerafunksjon kunne 
inndras  dersom husordensreglementet 
og hensynet til medpasienters person-
vern ikke respekteres. Dette forutsetter 
imidlertid at pasienten gis adgang til å 

kommunisere via fasttelefon, PC, even-
tuelt en utlånstelefon uten kamerafunk-
sjon, slik at retten til kommunikasjon 
ikke brytes.» 

Utvalget er uenig i at den såkalte 
eierrådigheten utøvet av virksomhet-
ens ledelse gir hjemmel for å fastsette 
slike generelle innskrenkninger. Sam-
tidig uttaler utvalget at «institusjonenes 
ansvar for forsvarlig drift, inkludert 
ivaretakelse av taushetsplikt, det helse-
rettslige forsvarlighetskravet, retten til 
et forsvarlig arbeidsmiljø etc.» kan 
hjemle enkelte slike begrensninger 
som Helsedirektoratet beskriver. Lege-
foreningens erfaring er at dette er 
praktisk viktige problemstillinger i en 
del institusjoner, særlig i det psykiske 
helsevernet. Utvalgets vurderinger 
viser viktigheten av å relatere slike 
begrensninger direkte til hvordan 
handlingene påvirker forsvarlig-
hetskrav og eventuelt utfordrer per-
sonvern og lovfestet taushetsplikt. 

Videre prosess
Utvalgets rapport er på høring i skriv-
ende stund og innen dette leses er 
høringsfristen ute. Legeforeningens 
sentralstyre vil vedta en høringsut-
talelse basert på innspill fra organisa-
sjonsleddene.  •
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Av Jan Eikeland, advokatfullmektig og juridisk rådgiver i Overlegeforeningen

Hva gjelder når du vil si opp før du har begynt i jobben,  
hvis du er ansatt med prøvetid og når du har hatt mange  
sammenhengende vikariater. Her er tre korte tekster som  
forklarer rettighetene dine i disse situasjonene.

Tre kjappe  
om ansettelser

››

Har du spørsmål du ønsker besvart i bladet, 
send en mail til redaktør arild.egge@ous-hf.no 

Mange tror at det da er de ordinære 
oppsigelsesreglene som gjelder i 

denne situasjonen, men det stemmer 
ikke. Disse fristene gjelder kun når en 
av partene ønsker å avslutte arbeids-
forholdet etter tiltredelse.

Arbeidsmiljøloven har ingen regler 
om hvilke oppsigelsesfrister som  gjelder 
i tidsrommet mellom en  arbeidsavtale 
er inngått og fram til man har begynt. 
Det finnes også i liten grad rettspraksis 
som kaster lys over spørsmålet.

Det rettslige utgangspunktet er 
 imidlertid at en gyldig inngått avtale 
binder begge parter. Ved å takke ja  
til et jobbtilbud har arbeidstakeren 
forpliktet seg å stille på jobb en be-
stemt dato, mens arbeidsgiver har en 
plikt til å la vedkommende begynne  
å jobbe, med de lønns og arbeids-
betingelser som foreligger.

Hvis en av partene ikke oppfyller 
disse forpliktelsene, vil det rettslig sett 
være et kontraktsbrudd. Arbeidsgiver 
vil derfor kunne kreve at den ansatte 
møter opp til jobb den første arbeids-
dagen. Dersom så ikke skjer, vil det være 
et mislighold av arbeidskontrakten, som 
- satt på spissen - innebærer at arbeids - 
takeren kan bli erstatningsansvarlig.  
I så tilfelle innebærer det at arbeids-
giver må kunne dokumentere at de har 
lidd et økonomisk tap.

Legeforeningens erfaring er imidler-
tid at slike saker i praksis nesten alltid 
løser seg i minnelighet. Den ansatte vil 
uansett ha mulighet til å si opp dagen 
man starter - og dermed kunne avslutte 
arbeidsforholdet etter de oppsigelses-
regler som framgår av kontrakten, som 
i de fleste tilfeller vil være 14 dager, 
fordi det er vanlig at nyansatte har en 

prøvetid de første seks månedene.  
For arbeidsgiveren framstår det derfor 
som lite hensiktsmessig å presse 
arbeids takeren til å møte på jobb.

De legene som er i en slik situasjon, 
bør imidlertid kontakte arbeidsgiver, 
forklare den oppståtte situasjonen og 
be om at kontrakten opphører. Så lenge 
begge parter er enige, er det ingen ting 
rettslig sett i veien for en slik løsning.

Det er viktig å ta kontakt med arbeids- 
giver snarest mulig, for arbeidsgiver vil 
trolig være mer medgjørlig dess lengre 
tid de får til å områ seg. Det vil også være 
lurt at en slik enighet gjøres skriftlig, 
for eksempel ved å sende en e-post til 
arbeidsgiver.

Oppsigelse før man begynner i jobb
En typisk situasjon her vil være et en person får tilbud om en mer attraktiv jobb i etterkant  
av at man har takket ja til et annet jobbtilbud. Hvilke regler gjelder da?

1
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Formålet med prøvetiden er at  arbeids- 
giveren i en begrenset periode skal  
ha anledning til å vurdere hvordan 
arbeidstakeren fungerer i den nye 
jobben.

I juridisk teori er det lagt til grunn  
at avtale om prøvetid er opprettet før 
eller i forbindelse med tiltredelse. Det 
vil derfor trolig ikke være adgang til å 
avtale prøvetid etter at arbeidstakeren 
har startet i jobben. Det kan også avtales 
prøvetid ved midlertidige ansettelser, 
for eksempel ved et lengre vikariat.

I utgangspunktet kan prøvetiden 
være på maksimalt seks måneder, men 
dersom arbeidstaker har vært fravær-
ende fra arbeidet i prøvetiden kan 
arbeidsgiver forlenge perioden til-
svarende lengden av fraværet. For-
lengelsen kan bare skje når arbeids-
taker ved ansettelsen er skriftlig 
orientert om adgangen til dette og 
arbeidsgiver skriftlig har orientert 
arbeidstaker om forlengelsen innen 
utløpet av prøvetiden. Det er ikke 
 adgang til forlengelse ved fravær  
som er forårsaket av arbeidsgiver. 

I prøvetiden gjelder en gjensidig 
oppsigelsesfrist på 14 dager om ikke 
annet er skriftlig avtalt eller fastsatt i 
tariffavtale. I helseforetakene er det 
ikke vanlig at det er avtalt andre  
frister enn 14 dager i prøvetiden.

Arbeidstaker står fritt til å si opp  
i prøvetiden, forutsatt selvsagt at 
 opp sigelsesfristen overholdes. Hvis 
 arbeidsgiver ønsker å si opp en ansatt i 
prøvetiden, følger det av arbeids miljø- 
loven at oppsigelsen må være begrun-
net i «arbeidstakers tilpasning til ar-
beidet, faglige dyktighet eller 
pålitelighet».

I lovens forarbeider framgår det at 
bestemmelsen er «ment å gi en noe 
romsligere adgang til oppsigelse 
innenfor prøvetiden» enn det som 
følger av den alminnelige saklighets-
standarden etter arbeidsmiljøloven  

§ 15-7. Høyesterett har uttalt at terskelen 
for oppsigelse i prøvetiden er «noe – 
ikke helt ubetydelig – lavere enn det 
som ellers gjelder».

Forarbeidene understreker at det 
ikke kan stilles idealkrav til arbeids-
takerens utførelse av arbeidet i prøve-
tiden, men det må kunne kreves at 
arbeidsytelsen ligger på et gjennom-
snittlig nivå. Arbeidsgiver må ta 
 hensyn til den ansattes manglende 
erfaring.

Domstolene er i saker om oppsigelse 
i prøvetiden tilbakeholdende med å 
etterprøve arbeidsgivers skjønnsmessige 
vurdering av hvordan arbeidstaker 
fungerer, så lenge det faktum som 
oppsigelsen bygger på må anses bevist 
og relevant. I dette ligger det blant 
annet at innvendingene mot arbeids-
takerens utførelse av arbeidet må 
 begrunnes i de tre punktene som loven 
selv nevner. En generell og ubestemt 
følelse av at arbeidstakeren ikke passer 
inn i arbeidsmiljøet vil derfor ikke 
være tilstrekkelig for å gå til oppsigelse 
i prøvetiden.

Det er arbeidsgiver som må godt-
gjøre at arbeidstakeren ikke tilfreds-
stiller de forventede krav til utførelsen 
av arbeidet.

I prøvetiden skal arbeidstaker gis 
instruksjon, veiledning og opplæring. 
Tilbakemeldingene må være konkrete, 
slik at arbeidstakeren kan få mulighet 
til å korrigere utførelsen av arbeidet. En 
eventuell oppsigelse skal ikke  komme 
som en overraskelse på  arbeidstakeren. 

Omfanget av instruksjon og vei-
ledning avhenger av hva slags stilling 
det er og hvilken erfaring arbeidstake-
ren har. Dersom arbeidsgiver ikke kan 
dokumentere at det er gitt veiledning, 
vil dette kunne medføre at oppsigelsen 
ikke tilfredsstiller lovens krav.

Reglene om prøvetid begrenser ikke 
arbeidsgivers mulighet til å si opp en 
arbeidstaker etter den alminnelige 
 saklighetsstandarden i arbeidsmiljø-
loven § 15-7.

Arbeidsmiljølovens regler for saks-
behandling ved oppsigelser gjelder også 
for ansatte i prøvetid. Arbeids giver har 
blant annet en plikt til å  avholde et drøft - 
elsesmøte etter § 15-1. Arbeidstakeren 
skal her gis anledning til å ta med seg 
en tillitsvalgt. En opp sigelse i prøve-
tiden må videre følge lovens vanlige 
formkrav, se § 15-4, men den ansatte 
har i denne situa sjonen normalt ikke 
rett til å stå i  stillingen utover oppsig-
elsestiden, se § 15-11 nr. 3.

Oppsigelse i prøvetiden
Arbeidsmiljøloven § 156 åpner for at det kan inngås avtale om en prøvetid på seks måneder. 
Prøvetid kan kun avtales ved nyansettelse, og det må skje skriftlig. 
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Hovedregelen i norsk arbeidsliv er  
at arbeidstakeren skal ansettes fast. 
Det følger av arbeidsmiljøloven  
§ 14-9 (1). Loven åpner for at det i  
noen tilfeller kan inngås avtale om 
midlertidig ansettelse.

Et vikariat, som vil si at man arbeider 
i stedet for en eller flere andre, er i 
utgangspunktet en lovlig midlertidig 
ansettelse. Det er ikke tilstrekkelig at 
arbeidskontrakten oppgir at ansettelsen 
er et vikariat. Dersom det viser seg at 
ansettelsen reelt sett ikke er et vikariat, 
og heller ikke oppfyller noen av lovens 
andre vilkår for midlertidig ansettelse, 
vil arbeidstakeren uansett ha krav på 
en fast stilling.

Etter arbeidsmiljøloven § 14-9 (7) 
gjelder det visse grenser for hvor lenge 
en arbeidstaker kan være midlertidig 
ansatt, selv når de enkelte ansettelsene 
er lovlige. Dersom grensene er over-
skredet, har arbeidstakeren rett på fast 
ansettelse. Formålet med bestemmelsen 
er å hindre at midlertidige ansettelser 
varer for lenge eller gjenopptas i for 
stor utstrekning.

Ved vikariater oppstiller loven en 
grense på tre år. Det er imidlertid et 
krav om de ulike ansettelsesforholdene 
er «sammenhengende». Det skal ikke 
gjøres fradrag for arbeidstakers fravær, 

for eksempel ved sykdom, svangerskap 
eller permisjoner hjemlet i lov eller 
tariffavtaler.

Kortvarige avbrudd i ansettelsesfor-
holdene vil ikke nødvendigvis medføre 
at tidsperioden anses som avbrutt. 
Dette avhenger av begrunnelsen for 
avbruddet og en totalvurdering av 
ansettelsesforholdet. Det er lagt til 
grunn i rettspraksis at avbrudd på 
mindre enn 14 dager ikke innebærer  
at tjenesten anses som avbrutt.

Dersom arbeidsmiljølovens vilkår  
er oppfylt, følger det av § 14-9 (7) at 

arbeidstakeren «skal anses som fast 
ansatt slik at reglene om oppsigelse  
av arbeidsforhold kommer til an-
vendelse».

Bestemmelsen i arbeidsmiljøloven  
§ 14-9 (7) er utformet slik at arbeids-
takeren da automatisk er som fast 
 ansatt å regne, og har rett på det 
 samme oppsigelsesvernet som andre 
fast ansatte. Det kan likevel være 
 hensiktsmessig at en lege som står i  
en slik situasjon får en bekreftelse fra 
arbeidsgiver om at de har samme  
oppfatning.  •

Når gir vikariater rett på fast ansettelse?
En rekke overleger har ikke fast stilling, men går i konstituerte stillinger.  Arbeidsmiljøloven har 
regler som innebærer at sammenhengende  vikariater kan gi rett til fast ansettelse.

      «Et vikariat, som vil si at man arbeider i stedet 
 for en eller flere andre, er i utgangspunktet  
                       en lovlig midlertidig ansettelse» 

Nederland: RETTSAK OM DØDSHJELP TIL DEMENT
En 74 år gammel kvinne hadde tidligere skriftlig ønsket aktiv dødshjelp dersom hun skulle komme på pleiehjem  
pga demens. Etter at hun kom på hjemmet hadde hun imidlertid gitt blandede signaler.

Aktiv dødshjelp ble tillatt i Nederland allerede i 2002, og er definert som «Aktiv avslutning av liv etter pasientens 
aktive og velinformerte ønske».

Det var fra påtalemyndighetens side ikke ønsket straff for den 68 år gamle legen, men en grenseoppgang i regelverket. 
De mente at siden pasienten hadde gitt blandede signaler etter at hun kom på hjemmet, burde diskusjonen med 
 pasienten ha fortsatt. Legen ble frifunnet. Det å ikke følge opp prosessen ville ha underminert pasientens ønske.

Kilde: cnn.com og bbc.com
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Legeforeningens fagakse

››

De offisielle nasjonale handlings - 
p rogrammene utarbeides av de 

fagmedisinske foreningene og publi-
seres og eies til slutt av Helsedirekto-
ratet. Det å utvikle og sørge for at 
handlingsprogram oppdateres årlig 
krever mye jobb. Dette er spesielt 
 utfordrende for små fagmedisinske 
foreninger. For maligne blodsykdommer 
har handlingsprogrammet mer enn 10 
sykdomsspesi fikke  kapitler og like 
mange hovedforfattere (og ca. 30 for-
fattere totalt). I tillegg til selve skrive-
prosessen kreves det også et ikke 
 ubetydelig administrativt arbeid for å 
samkjøre skrivearbeidet. Alt dette gjøres 
ulønnet på fritiden av  medlemmer i 
fagmedisinske foreninger. Helsedirek-
toratet, som til slutt blir eier av hand-
lingsprogrammet, sier helseforetakene 
(og dermed sykehusene), er forpliktet 
til å sette av tid til legene for å gjøre 
dette arbeidet. Sykehusavdelingene sier 
i sin tur de ikke har ressurser til dette. 
Med jevne mellomrom kommer derfor 
diskusjonen om man som fag medisinsk 
burde gi fra seg arbeidet med handlings- 
programmet i sin helhet til helsefore-
takene og/eller helsedirektoratet slik at 
tilstrekkelig kompensasjon for brukt 
arbeidstid tvinges frem. Flere argu-
menter taler for at dette ansvaret skal 
forbli der det er og at handlingspro-
grammene vil bli viktigere i årene  
som kommer.

Det er liten tvil om at implementer-
ing av nye, dyre medisiner er en av de 

største utfordringene vi står overfor i 
dag.  Ressursprioritering med Nye 
 Metoder, Beslutningsforum og Unn-
taksordning er kommet for å bli. De 
økonomiske analys ene som ligger til 
grunn for beslutninger, må baseres på 
mer enn andre lands kostnadsanalyse 
og legemiddelindustriens forståelse av 
standard behandling. Hand lings-
programm ene er derfor det viktigste 
redskapet de fagmedisinske forening-
ene har for å selv definere rammever-
ket rundt sin ressursbruk og fremtidige 
kostnadsanalyse. Gir man ansvaret med 
dette vekk til helseforetak ene/ Helse-
direktoratet, mister man dermed også 
innflytelse på beslutningsprosessen.

Et annet problem er hvordan man 
med dagens system skal yte person-
tilpasset medisin når mange beslut-
ninger fattes på gruppenivå. Unntaks-
ordningen med søknad til lokal fag - 
direktør er innført slik for å kunne  
ta høyde for dette.  Oppdaterte og 
 omfattende handlingsprogrammer  
er viktig for å gi et godt grunnlag til 
klinikere når de skal søke fag dir ektør. 
Videre er det ikke å forvente at fag-

direktør skal ha innsikt i all verdens 
behandling, en beslutning må derfor 
veies opp mot hva som er fastsatt.  
Godt utformede handlingsprogram er 
derfor basis for disse svært vanskelig 
og kostbare diskusjonene.

Videre er et «uavhengig» handlings-
program (les: den faglige anbefalingen 
er ikke økonomisk eller politisk bestemt) 
også viktig for pasientene. Handlings-
programmene ligger åpne på nettet, gir 
god innsikt i de forskjellige behandling - 
 ene og klart uttrykk for hva som er 
ansett som best behandling, også der 
hvor ny behandlingen ikke er funnet 
kostnads nyttig og dermed ikke dekkes. 

Handlingsprogrammene har også en 
viktig rolle er i det daglige arbeidet for 
legene. Mange leger i spesialisering 
bruker handlingsprogrammene som 
innføring i faget. Ved å la fagmedisinsk 
styre utviklingen av dette kan det 
 sikres at handlingsprogrammene 
 forblir didaktiske og hensiktsmessige 
arbeidsverktøy med bevart faglig 
 integritet. •

Nasjonale 
handlingsprogrammer

Handlingsprogrammene er dokumenter som beskriver faglige anbefalinger 
og ressursbruk i praksis. Dette sikres best ved at de fortsatt  utformes av de 
fagmedisinske foreningene.

Av Tor Henrik Anderson Tvedt, 
overlege, Haukeland universitetssjukehus

     «Oppdaterte og omfattende handlingsprogrammer 
er viktig for å gi et godt grunnlag til klinikere  
               når de skal søke fag dir ektør»
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På landsstyremøtet 2019 var det en sak 
som vakte sterkt engasjement hos fag-
delgatene: «Inngang til arbeidsmarke-
det for nyutdannede leger – mangel på 
LIS 1-stillinger». Bakteppet er at helse-
myndighetene synes å velge å basere seg 
på import av utenlandske spesialister 
fremfor å dimensjonere spesialistut-
danningen etter det faktiske legebe-
hovet. Dette synliggjøres ved at drøyt 
40 % av spesialistgodkjenningene de 
siste 10 årene har gått til utenlandske 
statsborgere. Samtidig venter et stort 
antall nyutdannede leger på LIS1- 
stilling, og den planlagte økningen på 
200 begynnerstillinger er langt fra nok 
til å dekke fremtidig behov for legear-
beidskraft. Fra 1. mars i år er det også 
slik at LIS 1-stilling er en forutsetning 
for å kunne ta klinisk arbeid. Vikarer i 
primærhelsetjenesten uten fullført LIS 
1-tjeneste får ikke lenger avtale med 
folketrygden, og helseforetak, eksem-
pelvis Oslo universitetssykehus, har 
vedtatt at de ikke lenger skal ansette 
«turnusventere» som journal- eller 
postleger etter en dom mot OUS tidlig-

ere i år der postlegen fikk fast ansettelse 
med henvisning til at vilkårene for 
midlertidig ansettelse ikke var oppfylt.

Dette kan i utgangspunktet synes å 
være en ren yrkesforeningssak med 
kamp for flere begynnerstillinger. Men 
saken har viktige implikasjoner også 
for spesialistutdanning og engasjerer 
derfor fagaksen. Spesialitetskomitéene 
har de siste årene brukt mye krefter på 
den nye utdanningsmodellen og hvilke 
faglige ferdigheter som minimum må 
kunne kreves for spesialistgodkjenning. 
I dette arbeidet har det vært viktig å 
sikre en nasjonal utdanning med felles 
prosedyre- og kurskrav i alle helse-
regioner. I tillegg er det utarbeidet 
felles kompetansemoduler som skal 
ivareta kunnskap og holdninger som 
trenges i alle fagområder. Spesialistut-
danning handler også om å bygge 
 kollegiale nettverk som sikrer godt 
samarbeid, og samarbeidsavtalene om 
utdanning ved ulike sykehus i regionen 
understøtter nettverksbygging for LIS. 
Alt dette undergraves dersom vi også i 
fremtiden skal basere oss på at 4 av 10 

spesialister importeres fra andre land. 
Noe import av spesialister kan være 
berikende for fagmiljøet, men utstrakt 
import smaker av manglende nasjonal 
vilje til å ta ansvar for nødvendig etter-
vekst og faglig minimumsstandard.

Det er forståelig at Norsk medisiner-
studentforening ikke støtter et vedtak 
fra Legeforeningen om at «postlegestil-
lingene» bør opphøre. Disse stillingene 
har så langt gitt ferdig utdannede leger 
en verdifull mulighet til å øke sin kliniske 
kompetanse i påvente av LIS-1-stilling. 
Ylf og andre mener at stillingene 
 maskerer det reelle behovet for lege-
arbeidskraft i sykehus og vil derfor at 
alle stillinger skal inn i et meritterende 
utdanningsløp (LIS1-3) slik at ingen 
unge kolleger blir gående uten veiled-
ning og uten utdanningsrettigheter. 

Det er gode faglige argumenter for at 
alle postlegestillinger bør omgjøres til 
utdanningsstillinger. Journalskrivere 
som har begrenset medisinsk kunn-
skap, liten erfaring fra fagområdet de 
arbeider i og som ofte er ansatt i korte 
perioder, vil i de aller fleste tilfellene 

Legeforeningens fagakse

    Av Cecilie Risøe, leder av fagstyret››

Dimensjonering av 
spesialistutdanningen

Fagaksen er Legeforeningens organisering av de 45 fagmedisinske foreningene. Disse velger 
et faglandsråd hvor alle foreningene er representert, og hvor Lis-representasjon er lovfestet. 
Faglandsrådet velger et fagstyre, og delegater til Legeforeningens landsstyre. Fagaksen skal 
styrke tverrfaglig samarbeid og dialog med helsemyndigheter.

Kjære kolleger
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være et dårligere tilbud til pasienten 
enn journalopptak ved en av de legene 
som kjenner avdelingen og fagområdet. 
Bruk av postleger innebærer også en 
svekkelse av relasjonen mellom pasient 
og behandlende lege. Ideelt sett burde 
overlege/spesialist gjøre en del av disse 
rutineoppgavene, rett og slett for å bli 
godt kjent med pasienten man skal 
behandle. Ofte er dette ikke mulig.  
Da kan en LIS som er en del av be-
handlingsteamet, være en naturlig 
erstatter. 

Mange postleger arbeider ved avd-
elinger som ikke har LIS-1 i dag. Ved en 
kraftig økning av LIS-1-stillinger vil  
en måtte ta i bruk langt flere lærings-
arenaer, dvs fagområder, enn dagens 
utdanning benytter. Flere av disse 
fagområdene hadde da også turnus-
kandidater etter gammel ordning.  
Men det vil likevel være noen fagom-
råder som har benyttet journal- eller 
post lege, der faget oppfattes som for 
smalt i forhold til det LIS-1 skal lære 
seg. Hvis disse avdelingene trenger en 
lege til å skrive journaler, er ikke dette 

et midlertidig behov, det er et vedvar-
ende behov. Dersom legebemanningen 
ikke strekker til, trenges det følgelig 
flere legestillinger. Dersom avdel-
ingens leger mener at de ikke bør  
være belemret med journalopptak og 
postarbeid, trenges det en holdnings-
endring. I så fall får vi passe på at 
 kommende spesialister allerede fra 
starten av sin karriere forstår at  
journalskriving er en del av jobben. 

Hvordan gikk det da saken ble debat-
tert på landsstyremøtet i år? Etter en 
heftig debatt ble det fremmet et utsett-
elsesforslag som ble vedtatt, hvilket 
skapte sterk frustrasjon hos Ylf og fag - 
delegatene. Men utsettelse betyr at saken 
kommer opp igjen neste år. Da må være 
enda bedre forberedt og sørge for at også 
de faglige argumentene for å inkludere 
alle legestillinger i et meritterende ut- 
danningsløp er godt kjent i foreningen.  •

Legeforeningens fagakse
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