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Fritt behandlingsvalg, 
en uunnværlighet i 
norsk helsevesen?
Privatklinikker tar imot halvparten av nye henvisninger til hjertemedisinsk poliklinikk ved Oslo 
Universitetssykehus, Ullevål, men det er fortsatt behov for økt kapasitet ved poliklinikken.



Anafylaktisk reaksjon?
Tryptase inngår i retningslinjer for utredning av anafylaktiske reaksjoner  
ved anestesi, matallergi, venomallergi (veps & bie) og mastocytose.

Tryptase måles enkelt med en serumtest

Mastceller aktiveres under allergiske reaksjoner og frigjør inflammatoriske mediatorer,  
inkludert tryptase
• En forbigående økning av tryptase indikerer en anafylaktisk reaksjon
•  Vedvarende, forhøyede nivåer av tryptase er en markør for mastocytose og  

andre hematologiske lidelser
•  For bestemmelse av normalnivået (baseline) tas en ny prøve etter 24 – 48 timer

Mål tryptase!

For mer informasjon: tlf 21 67 32 80
NO.idd@thermofisher.com
thermoscientific.com/phadia
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Fritt behandlingsvalg, en 
nødvendig ordning i dagens 

behandlingstilbud?

I dette nummer av Legekunsten 
forteller fritt behandlingsvalg lege 
ved Moloklinikken, og seksjonsleder 
for hjerte medisinsk poliklinikk ved 
Oslo Universitetssykehus, om en 
ordning som fungerer, men som 
fortsatt har et forbedringspotensial. 
Sykehuset får dobbelt så mange 
henvisninger i forhold til hva poli
klinikken er dimensjonert for å 
kunne motta, og de er avhengig av 
fritt behandlingsvalg for å kunne 
utrede og behandle et økende antall 
med hjerte pasienter. Moloklinikken 
har sett seg nødt til å ansette flere 
kardiologer for å kunne ta unna 
ventelistene.

Hjertemedisinsk poliklinikk ved 
Oslo Universitetssykehus var en 
av de første til å nyttiggjøre seg av 
fritt behandlingsvalg, og har siden 
oppstarten av ordningen hatt en 
jevn økning av pasienter de henviser 
videre til privatklinikkene. Ordningen 
ser uten tvil ut til å være en ressurs 
for å kunne korte ned på ventelistene 
med nye henvisninger, og gi en 
god utredning av hjertepasienter. 
Poliklinikken behandler fortsatt de 
dårligste pasientene, eldre med 
forflytnings vansker, de med hyppige 
inn leggelser og andre kroniske 
sykdommer som mottar behandling 
ved flere poliklinikker. Selv om 
fritt behandlings valg er en resurs 
for den offentlige helsetjenesten, 
så under strekes også behovet for Rune Geisnes, Ansvarlig redaktør

Hjertemedisinsk poliklinikk ved 
Ullevål universitetssykehus forteller 
til Legekunsten at de daglig mottar 
mellom 30 og 40 nye henvisninger, 
og at antallet øker for hvert år. 
Per dags dato må alle pasienter 
som mottar fritt behandlingsvalg 
rettighetsvurderes ved sykehus. For 
å sikre en enhetlig praksis blir det 
påpekt av seksjonslederen at antall 
leger som henvisningsvurderinger 
trolig bør være begrenset, men 
at alle avtalespesialister bør 
kunne rettighetsvurdere til fritt 
behandlingsvalg. Helse SørØst 
RHF har blitt forespurt om pilot
prosjektet rettighetsvurdering i 
avtale praksis også kan omfatte 
ordningen, men har fått til svar at 
vurderingen av fritt behandlingsvalg 
ligger utenfor prosjektet. Dette betyr 
at sykehusene fortsatt må bruke 
mye tid og ressurser på papirarbeid, 

Alle avtalespesialister bør 
kunne rettighetsvurdere til 

fritt behandlingsvalg

i forbindelse med henvisnings
vurderinger for pasienter som ikke 
planlegges inn til poliklinikkene.

Opposisjonen har ytret et ønske om 
å avvikle fritt behandlingsvalg hvis de 
kommer i posisjon til å gjøre det. For 
å kunne ta unna hele volumet med 
hjertepasienter, så vil alternativet 
til ordningen være en betydelig 
økning av både personell, utstyr, 
romkapasitet og åpningstid ved poli
klinikkene. Det poengteres at det 
per i dag gjøres et veldig godt arbeid 
ved de ulike privatklinikkene som 
utfører fullstendige utredninger, og 
at fritt behandlingsvalg er en ordning 
som raskt lar seg etablere etter 
behandlings behovet i befolkningen. 
Helseminister Bent Høie har nå to år 
på seg til neste stortingsvalg, og til å 
gjøre fritt behandlings valg så vellykket 
at et eventuelt regjeringsskifte ikke vil 
påvirke ordningen.

en økt kapasitet ved poliklinikken, 
både i forhold til bemanning og 
åpningstider. 
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Medieomtaler kan være så mangt. 
Det er sjelden de gode historiene 
om kvalitetsarbeid i helsetjenesten 
som gir flest nyhetsoppslag og 
klikk. Brennpunkt hadde nylig en 
reportasje om avtale spesialister. 
Programmet rettet søkelyset på 
over behandling, faglig forsvar
lighet og ikke minst penger : 
Pengespesialistene. Dette er 
selvfølgelig et uønsket fokus for oss 
praktiserende spesialister. 

I etterkant har det vært noen 
henvendelser i forhold til hvordan 
PSL stiller seg til påstandene i 
programmet. Vi har vært tydelige på 
at vi ikke tar stilling i enkeltsakene, 
men at vi på et generelt grunnlag har 
følgende budskap:

• PSL tar avstand fra all bevisst 
utnytting av finansierings systemet.

• Praktiserende spesialister flest 
forholder seg til systemet på en 
god og redelig måte. 

• PSL mener at takst – og 
refusjons systemet fungerer 
godt. Det er gode kontroll
mekanismer som kan fange opp 
feilbruk og eventuelt misbruk.

• PSL støtter Legeforeningens 
kampanje om å gjøre kloke 
valg. Overdiagnostisering og 
overbehandling må unngås.

I tillegg til å følge prioriterings
veiledere, har avtalespesialister plikt 
til å sette seg inn i ramme avtalen, den 
individuelle avtalen med det regionale 
helseforetaket, samarbeidsavtaler 
med helse foretak, normaltariffen og 
NPRrapportering, for å nevne noe. 

De regionale helseforetakene kan 
i følge rammeavtalen «etter behov 
foreta oppfølgingsmøter i avtale
spesialistens praksis». Dessuten er 
det nedfelt i protokoll at høyere 
aktivitet enn normtallene som er 
avtalt i den individuelle avtalen 
kan være gjenstand for forklaring/
gjennomgang. I de regel messige 
møtene mellom Legeforeningen/
PSL og de regionale helseforetakene, 
vurderer partene å innta en ny 
protokolltilførsel til ramme avtalen der 
internrevisjon kan brukes dersom det 
er mistanke om alvorlige brudd på 
ramme avtalen eller annet regelverk. 

Vi jobber i et system der vi har blitt 
vist tillit til å forvalte offentlige 
midler gjennom avtale spesialist
ordningen. Dette forplikter, og vi må 
forvente ettersyn og kontroll.
Akkurat det kan vi tåle! 

Det store flertallet av avtale spesialister 
er opptatt av kvalitet, kontinuitet og 
det å være en effektiv og integrert 
del av spesialist helse tjenesten. Jeg vil 
derfor lansere det langt mer dekkende 
begrepet kvalitets spesialister! Det er 
dette vi ønsker at avtale praksis skal 
være kjent for! 

Derfor har PSL omdømmet til 
praktiserende spesialister som et 
satsnings område. Vi har allerede 
startet diskusjonen på styremøter 
og arbeids møtet, men ønsker 
mange innspill fra dere! Vi inviterer 
dere til å delta i diskusjonene på 
administrasjons kurset 29. 31. 
august. Der vil det blant annet bli 
panel debatt etter at innledere fra 

Kvalitetsspesialistene

Frøydis Olafsen, Leder i PSL

Overlege foreningen, fastlegene og 
Ylf har innledet. Pasient – og bruker
ombudet kommet også, i tillegg til 
Helse Sør Øst. Dette blir en viktig og 
spennende debatt!

Administrasjonskurset har også 
et svært spennende foredrag som 
omhandler juridiske forpliktelser for 
avtale spesialisten i vanskelige etiske 
situasjoner. Takstkurs ved HELFO 
er også i år med på programmet. I 
tillegg er det flere andre interessante 
temaer. Logg dere inn på hjemme
siden til PSL og meld dere på! Det 
er på administrasjons kurset og 
årsmøtet at føringer for videre 
satsnings  områder for PSL legges og 
i år skal det også velges nytt styre 
og utvalg på årsmøtet. Dette er en 
viktig arena å møte opp på, knytte 
kontakter og påvirke kursen videre. 
Håper vi ses i august på det eneste 
kurset som er spesielt lagt opp 
spesielt for avtalespesialister!

I mellomtiden ønsker jeg dere alle 
en god og velfortjent sommerferie, 
kjære kolleger!
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Frøydis Olafsen håper å kunne 
bidra både med et fagmedisinsk 
og et yrkesmessig blikk på det å 
være lege i Legeforeningen sitt 
sentralstyre. 
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Olafsen sitt kandidatur kom som et 
benkeforslag i tolvte time. Vibeke 
Huun Birkeland holdt en appell fra 
talerstolen under Legeforeningens 
landsstyremøte, der hun fremmet 
Olafsen som kandidat til sentralstyret.

  Vi trodde ikke sjansen var så 
stor for at jeg skulle bli valgt inn, så 
dette var en gledelig overraskelse. Jeg 
håper å kunne bidra med et blikk på 
flere sider av det å være lege, både 
fagmedisinsk og yrkesmessig, og at 
det også gir en mulighet til å profilere 
PSL, sier Olafsen. 

Bredt blikk på helse
tjenesten
Det er sannsynligvis første gang at 
to av de mindre yrkesforeningene er 
representert samtidig i sentralstyret. 
PSL representert ved Olafsen går inn 
i sin første periode til høsten, mens 
Leger i samfunnsmedisinsk arbeid 

går til sin andre periode. Hun tror 
dette er bra for balansen i styret, at 
det ikke blir en fullt så stor overvekt 
av de største foreningene som 
Overlegeforeningen, Yngre legers 
forening og Allmenlegeforeningen. 

som lege tror jeg er en fordel i det 
arbeidet som skal gjøres, selv om 
jeg i de siste ni årene har hatt fokus 
på det å jobbe utenfor sykehus som 
avtalespesialist, sier Olafsen.

Støtte fra Allmennlege fore n
ingen og Over lege foreningen
PSL har tidligere hatt Synnøve Bratlie 
som representant i Sentralstyret, 
men det er flere år siden. Etter dette 
har det vært forsøkt å nominere 
avtalespesialister uten å lykkes. 
Olafsen tror det kan være en fordel at 
kandidater fra de mindre foreningene 
har en lederfunksjon for å bli valgt 
inn i Sentralstyret. 

 Allmennlegeforeningen har nok 
merket at PSL støtter dem i fast
lege krisen, og at vi sto solidarisk 
sammen med dem under fjorårets 
forhandlinger. Overlegeforeningen 
har kanskje vurdert at vi har flere 
sammenfallende interesser, som også 
har kommet fram i de regelmessige 
møtene vi har hatt. Dette kan ha vært 
medvirkende til støtten PSL fikk i valg 
av nytt Sentralstyre, sier Olafsen. 

PSL’s leder valgt 
inn i legeforeningens 

sentralstyre

TEKST: RUNE GEISNES. FOTO: PSL

At jeg har en bred 
bakgrunn som lege  

tror jeg er en fordel i  
det arbeidet som  

skal gjøres

Av de 147 delegatene som stemte, var det 117 som ga sin stemme 
til PSL-leder Frøydis Olafsen. Hun håper dette skyldes at arbeidet til 

Praktiserende spesialisters landsforening har blitt lagt merke til, og at det 
er viktig med en balanse av hvem som er representert i Sentralstyret.

 Styrevervet innebærer at jeg 
forhåpentlig kommer til å få et bredt 
blikk på helsetjenesten i de sakene 
sentralstyret skal behandle. Jeg er 
opptatt av det fagmedisinske, og 
har selv jobbet i nesten tjue år på 
sykehus. At jeg har en bred bakgrunn 
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  PSL møtte administrasjon i Helse
plattformen i fjor. Siden den tid har det 
vært mange utskiftinger av kontakt
personer, og vi har ikke fått noen flere 
tilbake meldinger angående hva de 

Avventende til avtalespesialistene?
TEKST: RUNE GEISNES  
FOTO: PRIVAT/COLOURBOX

Anders Prestmo, 
Endokrinolog og 
PSL-medlem i 
samarbeidsutvalget, 
sier det har vært lite 
kommunikasjon med 
Helse Midt-Norge RHF 
om Helseplattformen. 
Før noen avtale-
spesialister kan delta 
i utarbeidingen av 
journalsystemet, 
så mener han det 
må foreligge en 
konkret plan som er 
gjennomførbar.

Jeg antar dette er 
problemstillinger som 

de ikke har hatt tid til å 
tenke på ennå

Anders Prestmo forteller avtalespesialistene er 
avhengige en klar plan, og en dypere forståelse 
for hvordan det jobbes før de kan innlemmes i 
Helseplattformen. 

ønsker. På møtet ble vi oppfordret 
til å finne avtale spesialist  kollegaer 
som kunne delta i utformingen av 
våre behov til Helse  plattformen. Jeg 
sendte et informasjonsbrev til alle 
PSLmedlemmene i regionen, men jeg 
tror ikke det er noen som har meldt 
sin interesse for å delta ennå, sier 
Prestmo.

Forståelse for å ikke være 
førsteprioritet 
Han forteller det er flere som i 
utgangspunktet er positive, men som 
fortsatt er avventende til hvordan de 
skal inkluderes. Arbeidsskissen som 
ble presentert for de som eventuelt 
ønsket å delta, tror han kan bli 
vanskelig å gjennomføre. Helse 
MidtNorge RHF ønsket å frikjøpe 2 
avtalespesialister i deltidsstillinger, 
på henholdsvis 20 og 50 prosent. 
Han poengterer det kan utgjøre 
økonomiske forskjeller avhengig av 
hvilke typer avtalespesialister som 
ønskes rekruttert, og om det skal 
utbetales et standardhonorar som 
tilsvarer en legelønn i samme stilling.

Forutsigbarhet er 
en forutsetning
Men han påpeker 
også viktigheten av 
at avtalespesialistene 
kommer på banen 
for å teste ut det nye 
journalsystemet. Både 
for å se hvilke spesifikke 
funksjoner som er 
relevante, og for å finne 
løsninger i samråd med 
teamet som jobber 
med utviklingen av 
Helseplattformen.  

  Avtale spesialister 
er avhengige av 
forutsigbarhet, og 
det må nok en mer 
omfattende løsning til 
for å fristille noen til 
planleggingsarbeidet. 
I motsetning til 
spesialistleger ved 
sykehusene, så har vi 
andre ansvarsområder 
som man også må ta i 
betraktning. Vi ønsker 
å bli en del av dette. 
Vi er positive til ideen, 
men vi er avhengige en 
klar plan, og en dypere 
forståelse for hvordan vi 
jobber, sier Prestmo. 

Må tilrettelegges 
for krav og 
spesifikasjoner

  De kan frikjøpe deler av 
arbeidstiden til avtalespesialistene, 
men man står fortsatt igjen med 
ansvaret og utgiftene til praksisen 
og de ansatte. Jeg antar dette er 
problem stillinger som de ikke har hatt 
tid til å tenke på ennå. Selv om vi ikke 
her følelsen av være høyt prioritert, så 
har jeg stor forståelse for å innlemme 
St. Olavs hospital med kommune
helsetjenesten i første runde av 
Helseplattformen, sier Prestmo. 

Han forteller avtalespesialistene 
per i dag innen psykisk helsevern 
benytter et journalsystem som 
er godt tilpasset dem, og som de 
fleste er fornøyde med. Somatikere 
har forskjellige journalsystem 
som fungerer tilstrekkelig, og han 
påpeker at hvis de skal kjøpe seg 
inn i et nytt system, så må det være 
tilpasset og funksjonelt.

  Vi ønsker å kunne bidra i 
utformingen av Helsepaltformen, 
men ikke å så stor grad at vi taper 
penger på arbeidet. Helse Midt
Norge RHF har store utfordringer 
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Avventende til avtalespesialistene?

«En innbygger en journal». Helse MidtNorge RHF skal ta i bruk Helseplattformen om 2 år. 
Prosjektet har en kontraktsverdi på 2,7 milliarder kroner, og skal anskaffe og innføre ny, felles 
pasientjournal ved alle sykehus og kommuner, som også omfatter alle fastlegene i regionen.   

med deler av systemet, som 
ikke nødvendigvis angår avtale
spesialistene. Jeg forstår hvis 
vi blir bortprioritert i enkelte 
sammenhenger, men de kan ikke 
forvente at noen vil delta hvis 
det ikke legges til rette for det. Vi 
har andre krav og spesifikasjoner 
enn allmennlegene og kommune
helsetjenesten, og det er 
begrenset hva vi kan akseptere av 
kompromisser, sier Prestmo.

Emne: Kommunikasjons strategi for 
Helseplattformen Dato: 06.05.2019

2 NÅSITUASJON
• Trondheim kommune har hatt 

hovedansvaret for involvering av 
opsjonskommuner og fastleger. 
Et nettverk av regionale og lokale 
arbeidsgrupper er opprettet i 
kommunene, og koordinatorene 
av disse driver utstrakt 
informasjonsarbeid i samspill med 
prosjektet. Private avtalespesialister 
skal involveres og følges opp av det 
felles prosjektet.

3 UTFORDRINGSBILDET
• Ledelse og ansatte i helseforetak og 

opsjonskommuner, samt fastleger 
og private avtalespesialister, har 
behov for kontinuerlig og grundig 
informasjon om Innføringsprosjektet i 
alle dets faser. Kommunikasjon er her 
et redskap både for endringsledelse 
og for god prosjektgjennomføring 
gjennom tilstrekkelig involvering, 
forankring, beslutningsdyktighet og 
fremdrift. Hvordan løsningen som 
er anskaffet skal formes og tilpasses 
kravene til helsetjenesten i Midt
Norge, og oppgavene som følger med 
dette, må formidles tydelig. 

4 MÅL FOR KOMMUNIKASJONS
VIRKSOMHETEN I HELSE
PLATTFORMEN
• 4.2.5 Fastleger, private 

avtalespesialister og andre private 
aktører får tilstrekkelig informasjon og 
involveringsmuligheter til å motiveres 
til opsjonsutløsning / tilkobling til 
Helseplattformen.

Kilde: Helse MidtNorge RHF

UTDRAG FRA  
SAKS PAPIRER TIL  
STYRE MØTE I 
HELSEPLATT FORMEN AS  
DATO:	26.06.2019	

Det er  
begrenset  
hva vi kan 

akseptere av 
kompromisser
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Sande begynte i deltidsstilling ved 
Moloklinikken, men måtte etter kort 
tid gå over i heltidsstilling for å kunne 
ta unna et økende antall med FBV
pasienter. Han mener den politiske 
dragkampen har overskygget hva 
som faktisk fungerer med ordningen, 
og poengterer at dette er en del av 
det offentlige behandlingstilbudet 
som avlaster poliklinikkene.

  Det har vært en politisk drag
kamp rundt ordningen, spesialet 
under forrige stortingsvalg. Enkelte 
kaller ordningen en del av et 
todelt helsevesen, noe et fritt 
behandlingsvalg ikke er. At dette er 
en reform som har økt behandlings
tilbudet årlig, har blitt litt oversett. 
Tallene Helsedirektoratet oppgir 
underveis, henger etter i forhold til 
antallet som får behandling fra år til 
år. Hadde tallene vært reelle, så ville 
vår andel av pasienter ha utgjort en 
høy andel av det som er oppgitt på 
landsbasis, sier Sande.

Ullevål universitetssykehus 
tidlig på banen
Intensjonen er at pasientene skal 
kjenne sine rettigheter, og selv skal 
ta initiativ til å benytte FBV. Sande 
påpeker det fortsatt er en jobb 
som må gjøres når det gjelder å 
informere pasientene. Det er fortsatt 
fåtallet av de som oppsøker han 
som gjør dette på eget initiativ. De 
fleste henvisningene kommer etter 
anmodning fra sykehusene.

  Selv om ting kan ta tid når 
noe nytt skal igangsettes, så var 
Ullevål universitets sykehus tidlig 
på banen med å informere sine 
pasienter om deres rettigheter. De 
har fra oppstarten henvist mange 
pasienter til Moloklinikken, og til 
Colosseumklinikken Medisinske 
Senter. Bærum og Ringerike sykehus 
har også fulgt tett etter, og de ser nok 
vinnvinn aspektet ved ordningen. 
Først og fremst for pasientenes del, 
men også på grunn av deres interne 
ventelister, sier Sande.

Viktig med rask utredning
Han påpeker det er flere måter 
pasientene kan benytte seg av FBV 

Et behandlingstilbud 
som fungerer for  
pasienter og  
poliklinikker
Lars Øivind Krafft Sande, spesialist i hjertesykdommer 
og indremedisin ved Moloklinikken i Oslo, har jobbet i fritt 
behandlingsvalg (FBV) de siste tre årene. Han forteller 
tilbakemeldingene fra kolleger ved de ulike poliklinikkene 
er gode, og at ordningen fungerer bra for pasientene.

TEKST: RUNE GEISNES   
FOTO: MOLOKLINIKKEN/COLOURBOX

Enkelte kaller ordningen 
en del av et todelt 

helsevesen, noe et fritt 
behandlingsvalg ikke er

De ser nok vinn-
vinn aspektet ved 

ordningen



11

mer penger per pasient der enn i 
somatikken. Sande påpeker at det 
ofte er lengre behandlingsforløp 
innen psykisk helse, i motsetning 
til behandlingen av hjertepasienter. 
Han understreker også at FBV
klinikkene sannsynligvis jobber mer 
strømlinjeformet enn poliklinikkene.

  Hadde jeg jobbe et årsverk 
poliklinisk ved et sykehus, så hadde 
jeg utført cirka 1600 konsultasjoner, 

Lars Øivind Krafft Sande, tror 
den politiske dragkampen rundt 

fritt behandlingsvalg, til tider har 
overskygget at dette er en reform som 

har økt behandlingstilbudet årlig.

på. Enten selv ta initiativ og spørre 
om det, sykehusene kan informere 
om rettigheten til å gjøre det, eller 
fastlegen kan skrive i sin henvisning 
til sykehuset at pasienten ønsker 
å benytte fritt behandlingsvalg. 
Noen benytter seg også av å ringe 
800Helse.

  Pågangen av pasienter har økt i 
så stor grad, at vi nå ser oss nødt til å 
ansette flere kardiologer.  Vi ønsker å 

tilby en utredning som tidlig avklarer 
om det foreligger alvorlig sykdom 
eller ikke for pasienten sin del. 
Dette sparer folk for både unødige 
bekymringer, og muligheten til tidlig 
å komme tilbake i jobb, sier Sande.

Flere prosedyrer per 
konsultasjon
Psykiatrien er en av fagretningene 
som har fått mye oppmerksomhet i 
forbindelse med FBV, da det brukes 
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FBVklinikkene er ikke ment som en konkurrent til det offentlige helsevesenet, men som en avlastning på ventelistene for nye henvisninger, 
og for å kunne frigjøre personell internt på sykehusene, sier Sande.

med en prosedyre per pasient. En av 
de tingene som er bra med denne 
ordningen, er at jeg kan knytte flere 
prosedyrer til hver konsultasjon. 
Dette kan innebære sykling, ultralyd 
og 24timers rytmemonitorering, 
hvis det skulle være relevant for 
utredningen. Dette er besparende 
i motsetning til hvordan det jobbes 
poliklinisk, sier Sande. 

Ingen konkurrent, men en 
avlastning
At Helse SørØst RHF benytter 
fritt behandlingsvalg i større grad 
enn i resten av landet tror han 
kan skyldes befolkningstettheten, 
men også dekningen av 
avtalespesialister, og villigheten 
blant sykehusene til å benytte seg 
av ordningen. 

  Denne ordningen er ikke 
en konkurrent til det offentlige 
helsevesenet. Vi er her for å avlaste 
ventelistene, og frigjøre personell 
internt på sykehusene, slik at de 
kan behandle akutte og alvorlig 
hjertesyke pasienter. Jeg skal ikke 
uttale meg på generelt grunnlag for 
alle utredningsløp og behandlinger 
via fritt behandlingsvalg, 

men for hjertepasienter så 
fungerer ordningen veldig bra. 
Når jeg henvender meg til 
Helsedirektoratet som styrer FBV, 
så er dialogen god i forhold til 
både hva som fungere, og hva som 
kan forbedres, sier Sande. 

Unødvendig ekstrakostnad 
for sykehusene
Han påpeker at ordningen fortsatt 
har forbedringspotensial, både i 
forhold til tidsrommet retten til 
fritt behandlingsvalg skal gjelde, 
og takst ved flere oppfølginger 
av pasienter innen de ulike 
medisinske disiplinene. Fra det 
foreligger en vurderings dato ved 
henvisning, og pasienten har blitt 
rettighetsvurdert, så kan fritt 
behandlingsvalg benyttes i 3 år.

Dette er besparende i 
motsetning til hvordan 
det jobbes poliklinisk
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  Jeg kan ikke ta takst hvis 
pasienten kommer på første 
kontroll etter 2 år, da refusjonen 
jeg får per pasient inkluder en 
kontroll. Rasjonale for denne 
regelen virker å være tilpasset 
f.eks. sårkontroll 14 dager 
etter et kirurgisk inngrep, 
men fremstår urimelig for 
klaffepasienter. Hvis jeg da 
vurderer at pasienten behøver 
enda en kontroll om 2 nye år, 
så kan ikke jeg utføre denne 
da det har gått over 3 år siden 
vurderingsdatoen. Pasienten må 
da rettighetsvurderes poliklinisk 
på nytt, noe jeg mener blir en 
unødvendig papirmølle, og en 
ekstrakostnad for sykehusene, 
sier Sande.

Skal gjøre helseforsikring 
overflødig
Det er kun en liten promille 
med pasienter som henvender 
seg til Sande på grunn av at 
de har helseforsikring. Hos de 
pasientene der utredningen kan 
dekkes av fritt behandlingsvalg, 
så ber han dem oppsøke sin 
fastlege for å få en henvisning til 
sykehus.

  Intensjonen med ordningen 
er å gjøre utredning og 
behandlings forsikring overflødig. 
Har man en reel problemstilling 
der utredningen dekkes av 
ordningen, så har man rett til 
å benytte FBV. Helseforsikring 
gir ikke pasienten noen ekstra 
utredning eller behandling i slike 
tilfeller, sier Sande.

Oversikt over mottatte henvisninger til Moloklinikken 
av fritt behandlingsvalg pasienter siden oppstart: 

2016 (fra juni):  297

2017:   1163

2018:   1458

2019 (per 21.06.19): 1283

Moloklinikken utfører hovedsakelig ultralyd av hjertet, sykling og døgn
måling av hjerterytme. Det gjøres i tillegg døgn måling av blodtrykk og 
pacemaker kontroller, samt belastningstest med Max O2opptak.

Lars Øivind Krafft Sande forteller FBVklinikkene kan knytte flere prosedyrer til hver konsultasjon, 
slik som sykling, ultralyd og 24timers rytmemonitorering, og at de sannsynligvis jobber mer 
strømlinjeformet enn poliklinikkene.

Pasienten må da 
rettighetsvurderes 
poliklinisk på nytt, 
noe jeg mener blir 

en unødvendig 
papirmølle, og en 
ekstrakostnad for 

sykehusene
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Omtrent halvparten av alle nye 
henvisninger til hjertemedisinsk 
poliklinikk blir sendt videre til 
privatklinikker. Pasienter med 
klaffefeil som nærmer seg kirurgi, 
kompliserte arytmier og alvorlige 
hjertesyke pasienter blir prioritert 
ved sykehuset.

  Det er hensiktsmessig at 
sykehusene fortsatt behandler de 
dårligste hjertepasientene, eldre 
som har vanskeligheter med å 
forflytte seg, de som har hyppige 
innleggelser og de med andre 
kroniske sykdommer som mottar 
behandling ved flere poliklinikker, 
sier Grundvold.

Har benyttet ordningen 
fra begynnelsen
Grundvold kjente Lars Øivind 
Krafft Sande fra den tiden han 
fullførte sin spesialisering ved 
Ullevål sykehus. Hun hadde også 
kjennskap til Even Holt, som er 
avtalespesialist i indremedisin 
og hjertesykdommer ved 
Moloklinikken.

  Det ble naturlig å 
samarbeide med Moloklinikken 
som var raskt ute med å etablere 
fritt behandlervalg, og vi hadde 
flere møter med blant annet 
representanter fra Helse SørØst 
RHF i startfasen. Oppstart av 
tilbudet kom tidlig i gang da vi 
fikk avklart hvilke pasientgrupper 
som var aktuelle for å videre 
henvise til denne ordningen, sier 
Grundvold. 

Pågangen av 
hjertepasienter gjør 

privatklinikkene til en 
nødvendighet

Irene Grundvold, Seksjonsleder for hjertemedisinsk poliklinikk ved 
Oslo Universitetssykehus, Ullevål, forteller at de får langt flere 
henvisninger enn det de er dimensjonert for. Og at per i dag er 

ordningen fritt behandlingsvalg viktig for å kunne imøtekomme et 
økende antall henvisninger til hjertemedisinsk utredning.

TEKST: RUNE GEISNES  
FOTO: RUNE GEISNES/PRIVAT

En løsning for å kunne 
oppfylle kravene
I tilfeller der en rask utredning er 
viktig og poliklinikken har brukt 
opp egne hastetimer, så er fritt 
behandlingsvalg et nødvendig 
alternativ. Grundvold forteller de har 
mellom 30 og 40 nye henvisninger 
hver dag, og at antallet øker for 
hvert år. Cirka 50 prosent av alle nye 
henvisninger blir nå sendt videre til 
private FBVklinikker.

 Uten tilbudene utenfor 
sykehuset ville vi ikke ha innfridd å gi 
pasientene time innen tidsrammen 
som er påkrevd. For vår del kom fritt 
behandlingsvalg som en løsning for 
å kunne oppfylle kravene til pasient 
og brukerrettighetsloven fra 2015. 
Samarbeidet vårt med flere FBV 
aktører geografisk fordelt i Oslo/
Akershus er bra, sier Grundvold.  
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Seksjonslederen tror det kan være 
rett å tenke at vanlige prosedyrer og 
utredninger utføres utenfor sykehus, 
og at poliklinikkene behandler de mest 
kompliserte pasientene når behovet er 
stort for kardiologiske tjenester.
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Avvikling vil føre til store 
endringer 
Ved forrige stortingsvalg ble det 
påpekt fra opposisjonen at det var 
ønskelig å avvikle ordningen med 
fritt behandlingsvalg. Alternativet 
kan bli en vesentlig økning av både 
personell, utstyr, romkapasitet og 
åpningstid ved poliklinikkene hvis 
ordningen avvikles. Seksjonslederen 
forteller at det i utgangspunktet 
kunne være hensiktsmessig å 
samle hovedtyngden av poliklinisk 
utredning og behandling på 
sykehusene, men dette vil som nevnt 
kreve store endringer med betydelig 
ressursøkning til poliklinikkene.

  Gynekologene i Oslo var tidlig 
på banen med tanken om at mye 
av utredningene kan gjøres andre 
steder enn på sykehusene, og at 
poliklinikkene har fokus på de 
pasientene som skal behandles 
operativt. Når behovet er så 
stort for kardiologiske tjenester, 
så kan det være rett å tenke at 
vanlige prosedyrer og utredninger 
utføres utenfor sykehus, og at 
poliklinikkene behandler de mest 
kompliserte pasientene. Men det 
er også ønskelig at hjertemedisinsk 
poliklinikk i fremtiden vil kunne 
utrede og behandle flere pasienter 
enn det man har kapasitet til i dag, 
for eksempel ved å tilrettelegge for 
kveldspoliklinikk i egne lokaler, sier 
Grundvold.

Avtalespesialister bør 
kunne rettighetsvurdere
Per dags dato må alle pasienter 
som mottar fritt behandlingsvalg 
rettighetsvurderes ved sykehus. 
For å sikre en enhetlig praksis 
ved henvisningsvurderinger, 
så tror hun at antall leger som 
vurderer henvisningene trolig 
bør være begrenset, men at alle 
avtalespesialister bør kunne 
rettighetsvurdere til FBV.

Fritt behandlingsvalg 
er en ordning som 

raskt lar seg etablere 
etter behovet i 
befolkningen

  Poliklinikkene må ha kvelds
åpent, det må ansettes mer personell, 
kjøpes inn mer utstyr og ved enkelte 
sykehus så må romkapasitet økes 
for å kunne ta unna hele volumet 
med hjerte pasienter. Selv om det i 
disse dager gjøres samarbeidsavtaler 
med avtalespesialister, så har ikke de 
den samme kapasiteten tilgjengelig 
som det fritt behandler valg har, 
da de allerede har ventelister med 
pasienter. Fritt behandlings valg er en 
ordning som raskt lar seg etablere 
etter behovet i befolkningen, mens 
avtale spesialister trenger mer tid 
for å kunne øke kapasitet, sier 
Grundvold. 

Prosedyrer og utredninger 
utenfor sykehus
Poliklinikken har et godt kjennskap til 
de privatpraktiserende kardiologene 
som i dag jobber for fritt 
behandlings valg, da flere har tatt sin 
spesialisering ved OUS, Ullevål eller 
Riks hospitalet. Grundvold forteller 
de utfører fullstendige utredninger, 
og det gjøres et veldig godt arbeid 
ved de ulike privatklinikkene.

Dette innebærer at 
sykehusene fortsatt må 
bruke mye ressurser på 

papirarbeid

  Jeg har forespurt Helse SørØst 
RHF om dette i forbindelse med 
pilot prosjektet rettighets vurdering i 
avtale praksis, men dessverre så ligger 
vurdering for FBV utenfor prosjektet. 
Dette innebærer at syke husene 
fortsatt må bruke mye ressurser 
på papir arbeid, i forbindelse med 
henvisnings vurderinger for pasienter, 
som ikke planlegges inn til sykehus
poli klinikkene, sier Grundvold.

Irene Grundvold 
forteller det er 
ønskelig å øke 

kapasitet for 
utredning og 

behandling, for 
eksempel ved å 
tilrettelegge for 

kveldspoliklinikk i 
egne lokaler.

– Vi innførte denne reformen for å gi pasienten valgfrihet, få ned 
ventetidene og stimulere sykehusene til å bli mer effektive. Det er 
veldig positivt at flere benytter seg av den, og at fritt behandlingsvalg 
blir mer kjent, sier helseminister Bent Høie.

Nye tall fra Helsedirektoratet viser at over 4 000 pasienter benyttet 
seg av fritt behandlingsvalg i 1. tertial 2019. Det er en økning på 75 
prosent., sammenliknet med samme periode i fjor. Totalt har nesten  
20 000 pasienter brukt ordningen siden den ble innført i november 2015.

Fritt behandlingsvalgordningen går ut på at private tilbydere, 
også de uten avtale med regionalt helseforetak, kan godkjennes 
som leverandører av spesifikke helsetjenester. Pasienten kan velge 
behandling hos disse, så lenge tilbyderen er godkjent gjennom 
ordningen.

Kilde: regjeringen.no

HELSE OG OMSORGSDEPARTEMENTET 
FORTELLER OM EN BETRAKTELIG 
ØKNING
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Informasjon om 
H-resepter

Koding av Hresepter
Hreseptlegemidler er 
helseforetaksfinansierte 
legemidler som brukes både i 
og utenfor sykehus, foreskrevet 
av leger ansatt på sykehus og 
avtalespesialister. Det er stort 
sett avtalespesialister innen 
fagområdene hud, revmatologi, 
lunge og gastroenterologi, som har 
inngått avtale med det regionale 
helseforetaket om å forskrive 
Hresepter. I Helse SørØst er det 
om lag 80 avtalespesialister som 
forskriver Hresepter.

Dersom avtalespesialister ikke 
koder sine resepter korrekt, 
kan det påføre helseforetakene 
store og unødvendige kostnader 
gjennom manglende inntekter i 
ISFordningen for legemidler. De 
regionale helseforetakene ønsker 
derfor å få på plass gode rutiner 
for å bidra til at Hreseptlegemidler 
kodes korrekt. 

I juni 2019 sendte de regionale 
helseforetakene ut en påminnelse 
til de aktuelle avtalespesialistene 
og alle landets apoteker om 

klar forventning om at disse 
såkalte LISanbefalingene følges, 
noe som også framkommer av 
kontrakten som avtalespesialister 
som forskriver Hresepter, har 
med det regionale helseforetaket. 
Det er kun når legespesialisten 
ut i fra en medisinsk faglige 
vurdering, har avgjort at pasienten 
ikke skal bytte legemiddel, at 
det er akseptabelt å la pasienten 
fortsette med opprinnelig 
legemiddel. For øvrig forventer de 
regionale helseforetakene en høy 
byttefrekvens, der dette fremgår av 
LISanbefalingene.  

Ved å følge anbefalingene, kan 
avtalespesialistene bidra til å 
spare samfunnet for betydelige 
utgifter. Riktig bruk og tilslutning til 
anbefalingene, kan i stedet bidra 
til at ressursene brukes til beste 
for andre pasienter. Et eksempel 
på dette er at også pasienter med 
hepatitt C, men uten leverfibrose, 
nå tilbys behandling med TNFalfa
hemmer (biologisk behandling) 
etter innføring av nye metoder og 
metodevurdering.

Hvorfor kode H-resepter korrekt og følge 
innkjøpsavtalene for legemidler (LIS-anbefalingene)?

TEKST: HELSE SØR-ØST RHF
hvordan Hresepter skal kodes og 
registreres. Dette omfatter store 
beløp, og for hver korrekt utfylte 
Hresept mottar sykehusene for 
inneværende år følgende i ISF
refusjon:

• RA:       27 038 kr pr pasient pr år
• Gastro: 37 063 kr pr pasient pr år
• Hud:    31 436 kr pr pasient pr år
• MS:      54 768 kr pr pasient pr år

Vi oppfordrer alle avtalespesialister 
som forskriver Hresepter, til å følge 
denne rutinen og bidra til korrekt 
koding slik at helseforetakene får 
dekket sine kostnader. På vegne 
av de regionale helseforetakene 
ber vi derfor innstendig om at 
avtalespesialistene bidrar til at 
alle resepter kodes i tråd med de 
anbefalingene som nylig er sendt ut.

LIS (legemiddelinnkjøps
samarbeid)anbefalinger 

Sykehusinnkjøp HF inngår 
på vegne av de fire regionale 
helseforetakene egne avtaler med 
legemiddelprodusenter om priser 
for legemidler som er omfattet 
av Hreseptordningen. Dette 
foregår etter anbudskonkurranser. 
Sykehusinnkjøp sender regelmessig 
ut oppdaterte anbefalinger 
til alle avtalespesialister som 
forskriver Hresepter. Det er en 
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Tilskuddsordningen sikrer at 
pasienter som har fått en skade 
etter feilbehandling, får den 
erstatningen de har krav på. De ulike 
profesjonene er rangert og inndelt 
i ulike risikogrupper, der kirurger og 
øyespesialister topper listen. Per i 
dag er alle øyespesialister plassert i 
samme risikogruppe, uavhengig av 
hvilke behandlingstilbud de tilbyr.

  Prisene varierer veldig 
mellom de forskjellige medisinske 
disiplinene, og har hatt en ekstrem 

driver uten driftstilskudd, spesielt for 
de som ikke tilbyr kirurgi som en del 
av behandlingen.

Alle virksomheter som gir helsehjelp utenfor den offentlige helsetjenesten 
skal betale tilskudd til Norsk pasientskadeerstatning (NPE). Øyespesialist Pia 
Wadel-Andersen, forteller helprivate øyespesialister må betale den samme 
tilskuddssummen, enten de driver kirurgisk virksomhet eller ikke.

TEKST: RUNE GEISNES  
FOTO: PRIVAT/COLOURBOX

økning i de senere år. Da jeg begynte 
snart seks år siden var summen 
cirka 60 000 kroner i året, per i dag 
har den økt til 171 785 kroner. For 
noen år siden doblet NPE summen. 
Min tidligere kollega og jeg så oss 
da nødt til å skru opp våre egne 
priser, for å kompensere for den økte 
utgiften. Prisøkningen er også en av 
grunnene til at jeg ikke orket å jobbe 
som helprivat i lengden, sier Wadel
Andersen.

Fikk tilsendt krav for hele 
året 
Da hun begynte som helprivat 
spesialist i november 2013, så 
var det tilfeldig at øyenlegen hun 
overtok praksisen etter, fortalte 
om meldeplikten til NPE. Etter å ha 
meldt seg inn fikk hun tilsendt et 
krav om å betale tilskudd for hele det 
inneværende året. Hun fikk til slutt 
omgjort beløpet til kun å gjelde for 
de få ukene hun jobbet.

  Måtte jeg ha betalt 
tilskuddssummen for hele året, så 
hadde det vært økonomisk umulig 
for meg å ha noen fortjeneste. 
Jeg fikk omgjort summen, da jeg 
informerte NPE om at alternativet 
var å ikke begynne i jobben før i 
2014, sier WadelAndersen. 

Ingen forklaring fra NPE
Hun forteller det er lite informasjon 
fra NPE hver gang tilskuddssummen 
øker, og at utgiften utgjør et stort 
innhogg i økonomien til de som 

Pia WadelAndersen mener en øyelege som 
kun behandler øyemedisinsk, ikke utgjør noen 
større risiko for behandlingsfeil hos pasienten, 
enn en hvilken som helst annen legespesialist.

Lik tilskuddsplikt for alle øyespesialister, 
uavhengig av behandlingstilbud

At de som kun 
driver utredning 

og medikamentell 
behandling, er i samme 

risiko gruppe som 
kirurger, er smått 

uforståelig

  De som utfører kirurgi og 
laserbehandling i privatklinikker, 
tjener betraktelig bedre enn de som 
ikke gjør det. Jeg kontaktet NPE 
selv, og via Legeforeningens jurister, 
men fikk aldri noen forklaring på 
hvorfor det er lik praksis for alle. 
At de som kun driver utredning 
og medikamentell behandling, er i 
samme risikogruppe som kirurger, 
er smått uforståelig, sier Wadel
Andersen.

Mindre risiko for 
behandlingsfeil
Kirurger topper listen av risiko
grupper, med et årlig tilskudd på 
224 642 kroner. Øyespesialistene 
følger tett etter på andreplass, og 
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har et årstilskudd på 171 
785 kroner. Dette utgjør 
en stor forskjell ned til 
tredjeplass på listen, som 
er øvrige legespesialister, 
med et årlig tilskudd på 
51 976 kroner. 

  En øyelege som kun 
behandler øyemedisinsk, 
utgjør ikke noen større 
risiko for behandlingsfeil 
hos pasienten, enn 
en hvilken som helst 
annen legespesialist. Jeg 
mener det er urimelig at 
flertallet da skal betale 
120 000 kroner mer i 
tilskudd, på grunn av at 
noen få av oss utfører 
kirurgi, sier Wadel
Andersen. Per i dag er alle helprivate øyespesialister plassert i samme risikogruppe, uavhengig om de utfører operasjoner 

eller ikke.

• Den som er ansvarlig for en virksomhet som sysselsetter autorisert helsepersonell som gir helsehjelp utenfor 
den offentlige helsetjenesten, skal betale tilskudd til NPE.

• Med sysselsatt menes både helsepersonell som er ansatt, engasjerte og innleid helsepersonell. Også selvstendig 
næringsdrivende som jobber ved en klinikk, så lenge de ikke er økonomisk ansvarlig for virksomheten, regnes 
som sysselsatt.

• Hvis du leier deg inn i en virksomhet, og har økonomisk ansvar for behandlingen du gjør, er det du som skal 
melde inn og betale tilskudd.

• Hvis du ikke melder inn og betaler tilskudd, kan NPE kreve regress av virksomheten. Denne regressen skal dekke 
kostnadene knyttet til saksbehandlingen og et eventuelt erstatningsbeløp hvis NPE får meldt en sak.

• NPE vil også kreve tilskudd etterbetalt hvis det er år der virksomheten er tilskuddspliktig og ikke har betalt 
tilskudd. I ytterste konsekvens kan det også bli aktuelt med bøter eller fengsel.

• Hvis virksomheten har delvis driftstilskudd, skal differansen mellom stillingsprosenten og driftstilskuddet 
registreres. 

• Det at en virksomhet mottar helt eller delvis refusjon fra Helfo eller Nav, betyr ikke at den delen av virksomheten 
regnes som offentlig. 

• Om du har forsikring gjennom profesjonsforening (foreninger med kollektivavtale hos NPE er unntatt), eller har 
egen norsk eller utenlandsk ansvarsforsikring, fritar ikke dette for plikten etter pasientskadeloven til å melde fra 
og betale tilskudd.

Kilde: Norsk pasientskadeerstatning

Lik tilskuddsplikt for alle øyespesialister, 
uavhengig av behandlingstilbud
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Forskning har ført til mer presis diagnostikk  
av prostatakreft

I Norge mottar nå alle 
pasienter der det er mistanke 
om prostatakreft MR, både 
som en del av utredningen 
og behandlingen, og det har 
blitt på landsbasis mer vanlig 
å ta målrettede biopsier av 
krefttypen.

  Vi konkluderer i vår 
forsknings rapport, at det er 
viktig hvordan man nyttiggjør 
seg informasjonen fra MR i 
forkant av biopsien. Om man 
utfører en målrettet biopsi i 
MRskanneren, eller ved en 
TRUSguidet biopsi i etterkant, 
så utgjør ikke det noen vesentlig 
forskjell. Det at man presist vet 
hvor man skal ta biopsien er det 
viktigste, sier forskerne. 

MR Cancer gruppen 
som ledes av professor 
Tone Bathen, har 
jobbet med prostata-
kreftforskning i 
samarbeid med St. 
Olavs hospital siden 
2007. MR-guidet 
vevsprøvetaking har 
ført til en mer presis 
diagnostisering av 
kreftformen forteller 
forskningslederen.

TEKST: RUNE GEISNES  
FOTO: RUNE GEISNES/COLOURBOX

MR har veldig god 
bløtvevs kontrast, slik  

at konturene i prostata 
vises godt

Professor Tone Frost Bathen, og 
forsker Mattijs Elschot, ved Institutt 
for sirkulasjon og bilde diagnostikk, 
NTNU, forteller resultatene man 
ser med bruken av MRguidet 
og målrettet biopsi, fører til en 
mer presis diagnostisering av 
prostatakreft. 

Kan lettere beskrive 
funnområder
Forskningen omfatter molekylær, 
preklinisk og klinisk forskning med 
spesielt fokus på MR i prostatakreft. 
St. Olavs hospital var det første 
sykehuset i Norge som anskaffet en 
PET MRskanner. Samtidig som den 
tar MRbilder, kan den ta metabolske 
bilder av pasienten, og dermed bidra 
til en mer presis bildediagnostikk.

  Biopsien av vevsprøven forteller 
hvor aggressiv kreften er. For 10 
år siden hadde man ikke noen god 
bildemodalitet til prostatakreft, og 
man utredet kun med systematiske 
biopsier gjennom prostata. Dette 
gjorde at man kunne få prøvesvar fra 
mindre aggressive deler i svulsten, 
eller ikke treffe svulsten i det hele 
tatt. MR har veldig god bløtvevs
kontrast, slik at konturene i prostata 
vises godt. Dette gjør at radiologene 
lettere kan beskrive funnområder 
hvor det skal tas målrettede prøve
takninger, sier Bathen.

Ønsker å redusere 
overbehandling
Forskerne forteller overbehandling 
er en utfordring når det kommer 

til prostatakreft. De håper nye 
molekylære analyser, og bedre 
bruk av bildeinformasjon, kan bidra 
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Forskning har ført til mer presis diagnostikk  
av prostatakreft

  Internasjonale studier på 
målrettet biopsi viser at man lettere 
kan finne de aggressive svulstene, 
og de svulstene som ikke behøver 
behandling. Ved systematisk biopsi 
så kan det være nødvendig med 
seksten biopsier, med målrettet 
så kan man slippe unne med tre, 
sannsynligheten for å kartlegge 
om pasienten har kreft eller ikke er 
betydelig større. Dette gjør at folk 
slipper unna med færre utredninger, 
og er betydelig med på å redusere 
overbehandlingen av prostatakreft, 
sier Elschot. 

Mer presis og raskere 
utredning
I en studie som kreftgruppen snart 
skal publiserer, var deltakerne 
pasienter som tidligere ikke 
hadde vært til biopsi, og pasienter 
som hadde vært flere ganger til 
systematisk biopsi på grunn av 
førhøyet PSAnivå, uten at det hadde 
blitt avdekket noen funn i prostata.

  I studien ble det kun benyttet 
målrettede biopsier, og de 
pasientene som gjentatte ganger 
hadde vært inne til systematisk 
biopsi, fikk omsider svar. Presise 
funn som tidlig i forløpet enten 

hvordan man kan bruke kunstig 
intelligens til å gjenkjenne kreft i MR
bilder, og om svulsten er aggressiv.

til bedre tilpasset behandling og 
oppfølging av prostata kreftpasienter. 
Forskningsgruppen ser nå også på 

Dette gjør at folk 
slipper unna med færre 

utredninger



22

En PET MRskanner kan den ta metabolske bilder av pasienten, samtidig som den tar MRbilder, og bidrar til en mer presis bildediagnostikk, 
forteller forskerne. 

kan friskmelde pasienten, eller 
avdekke om det skal iverksettes aktiv 
overvåkning eller radikal behandling, 
er viktig, sier Bathen.

Nytt forskningsprosjekt
Trond Mohn stiftelse har utlyst 
75 millioner kroner i midler til 
nukleærmedisinsk forskning. 
Stiftelsen har tidligere donert 
syklotroner og PETMR skannere til 
sykehusene i Tromsø, Trondheim og 
Bergen. Kreftgruppen i Trondheim 
skal lede et forskningsprosjekt som 
skal se på kliniske multisenterstudier 
ved bruk av PETMR, da det er mest 

Lovende resultater til 
pasientgruppen med 

tilbakefall, og der man 
ikke vet hvor det er vekst 

eller spredning

erfaring i bruken av dette ved St. 
Olavs hospital.

  Vi skal se på ulike radioaktive 
sporstoffer i prostatakreft, hjerne
kreft og demens. Og hvordan man 
kan optimalisere en persontilpasset 

behandling til disse pasientene. 
Ved prostatakreft skal vi se på det 
som heter prostataspesifikt antigen, 
som har veldig lovende resultater til 
pasientgruppen med tilbakefall, og 
der man ikke vet hvor det er vekst 
eller spredning, sier Bathen.

• Kreftruppen ble grunnlagt av professor Ingrid S. Gribbestad, 
og er internasjonalt anerkjent som en av de mest erfarne i 
storskala vevsanalyser. De har lang erfaring med funksjonell MR
bildebehandling i kreftdiagnostikk.

• De bruker et bredt spekter av systemer for kreftstudier, som 
spenner fra dyrkede kreftceller til mennesker, og har tilgang til 
dedikert MRutstyr for preklinisk og klinisk forskning.

• Forskningsresultatene har bidratt til bedre diagnostikk av 
pasienter med mistanke om prostatakreft.

• Det langsiktige målet er å forbedre og individualisere 
kreftbehandling ved å utvikle integrerte MRmetoder og 
dataanalyseverktøy for funksjonell og molekylær vurdering av 
svulster.
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TORSDAG 29. AUGUST
11.30-12.30  Lunsj og registrering
12.30-12.45  Åpning ved leder Frøydis Olafsen
12.45-13.00 Hilsen ved President Marit Hermansen
13.00-13.20 Avtalespesialisten  Overlegens perspektiv – Avdelingsoverlege Sykehuset Buskerud Anders Morken
13.20-13.40 Avtalespesialisten  Fastlegens perspektiv – fastlege HansChristian Myklestul
13.40-14.00 Avtalespesialisten  Yngre legers perspektiv – påtroppende leder i YLF Kristin Kornelia Utne
14.00-14.30 Paneldebatt : Samhandling i Helsetjenesten– ledet av Sverre Dølvik, avtalespesialist ØNH
14.30-14.50 PAUSE
14.50-15.35 Pasient/brukerombudets erfaringer med avtalespesialistordningen  Pasient og brukerombud i   
 Oslo/Akershus, AnneLise Kristiansen
15.35-16.10 Avtalespesialisten  Helse SørØst sitt perspektiv – Spesialrådgiver Helse Sør Øst RHF Gro Vik Knutsen
16.15-16.30 PAUSE
16.30-17.15     Vetle Lid Larssen: Legen venn eller vampyr?
19.00 Middag på The Mini Bottle Gallery, Kirkegata 10 (tlf. 23 35 79 60). En opplevelse både for øyet og ganen.  
 Dette er verdens eneste museum i sitt slag og maten leveres fra Stattholdergårdens kjøkken. 

FREDAG 30. AUGUST
09.00-09.25 Helseplattformen   Assisterende fagdirektør ved St. Olavs hospital Per Olav Østbyhaug
09.25-09.50  Suksessfaktorer for digitalisering – spesialrådgiver i Legeforeningen Eirik Arnesen
09.50-10.10 PAUSE
10.10-10.35 Nyheter om samhandling,  nye meldingstyper – kommuneoverlege i Sandefjord kommune Susanne Prøsch
10.35-11.00 Skybaserte løsninger – Fastlege og spesialist i allmennmedisin Medisinsk Senter Fornebu Egil Johannesen
11.00-11.15 Diskusjon
11.15-11.30 Rettighetsvurdering i avtalepraksis – avtalespesialist/styremedlem Vibeke Birkeland
11.30-12.30  LUNSJ
12.30-13.00 Praktiske erfaringer med å ha LIS lege i praksisen – avtalespesialist / professor Cato Mørk
13.00-14.00 Pasienter som avbestiller, ombestiller eller uteblir. Etikk og juss. Hva gjør vi, hva har vi lov til og hva bør  
 eller skal vi gjøre?  Advokatfullmektig i Legeforening Ida Øygard Haavardsholm. 
 Innledning ved avtalespesialist /styremedlem Kathe Aase.
14.00-14.30 PAUSE
14.30-15.30 Gruppevise møter
15.30-17.00 PSLs time
17.00-18.00 Årsmøte med valg
20.00:  Bankett på Hotel Bristol, Kristian IVs gate 7. Strawberries spiller opp til dans etter middagen. 

LØRDAG 31. AUGUST 
09.00-10.15 Riktig takstbruk  takstkurs ved Helfo og Legeforeningen – seniorrådgiver Torill Nydal i Helfo og rådgiver  
 Pål AlmKruse i Legeforeningen.
10.15-10.30 PAUSE
10.30-11.45 Legen som arbeidsgiver, fordelingsmodeller i gruppepraksiser, internavtaler – autorisert regnskapsfører,  
 Helge Strømskag.
  
 SLUTT 

PSLs Administrasjonskurs  
og Årsmøte Program 2019
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Fartein Horgar anmelder 
i dette nummeret av 
Legekunsten et bredt 
spekter av bøker, deriblant 
«Blod og bein», som 
forlaget beskriver som 
et gripende dokument 
over store medisinske 
gjennombrudd, nytenkende 
og vågale leger og 
forskere - og ikke minst 
over hjerteskjærende 
pasientskjebner. 

SOMMERENS ANBEFALTE  
BØKER

Denne antologien dokumenterer 
utviklingen som behandling av 
syke har hatt de siste 200 år. 
Enkelte, som Anne Spurkland, 
svinger innom egen familiehistorie, 
og forteller om da tuberkulosen 
var en folkesykdom, om 
tilværelsen i sanatoriene, og 
endelig, vaksinasjonen. Espen 

Dietrich og Ragnar Stien beretter om da den 21årige 
vitenskapelige medarbeideren, Fridtjof Nansen (ja, 
polfareren), ble ansatt av Bergen Museum for å forske 
på nervesystemet hos slimålen, og kom opp med 
funn som korrigerte samtidens gjengse oppfatning 
vedrørende menneskets nervesystem. Videre tas 
leseren med inn i fortidens fødselsstuer, til kirurgi uten 
bedøvelse, og i kapitlet «En natt med Venus, et liv 
med Merkur», til en tilværelse som syfilitt i Christiania. 
Til sammen utgjør «Blod og Bein» en spennende og 
innfallsrik beretning om de medisinske fremskritt, ikke 
minst innen psykiatrien, som har skapt det moderne 
samfunnet som dagens Norge er.

Aina Schiøtz, Gry Nylander m.fl.:

BLOD OG BEIN
LIDELSE, LINDRING OG BEHANDLING I NORSK MEDISINHISTORIE

Nasjonalbiblioteket

Kristin Prestvolds reiseguide 
til Storbritannias nordligste 
pynter, er mye mer enn en 
turistguide. Nesten like mye 
som dette er et innforlivet 
streiftog til myteomspunnede 
borger i The Highlands, er det 
en reise i vikingenes kjølvann. 
Med stor fortellerglede løfter 

hun frem den dramatiske historien som slumrer i 
legendariske borgruiner, som f. eks Urquhart Castle, 
en strategisk plassert festning ved bredden av Loch 
Ness. Likeledes formidler boken nyttig kunnskap 
om monumentale steinsirkler, mindre berømt enn 
Stonehenge, men like imponerende og mystiske. 
Du får ikke telefonnummer og veibeskrivelse til 
nærmeste taverna i «Oppdag vesterled». Det du får 
er tusen gode grunner for å reise til Skottland.

Kristin Prestvold:

OPPDAG VESTERLED
NORDLIGE Skottland, Orknøyene og Shetland

Museumsforlaget

&kropp
sjel
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Jan Erik Kolaas, litteraturviter, 
biblioteksjef og entusiastisk 
formidler, debuterer med 
«Bruddstykker». Bruddstykker av 
et liv? En oppvekst? Av en uskrevet 
roman, kanskje? Disse tekstene, 
få av dem mer omfattende 
enn at de kan leses mellom to 
bussholdeplasser, er punktnedslag 
i Chris sitt liv. Vi møter ham som 

Jan Erik Kolaas:

BRUDDSTYKKER
Villanden Forlag

Turistsesongen er over oss, og har 
du ikke spikret reiseplanene ennå, 
men føler deg skikkelig alternativ, 
så har Gunnar Garfors noen idéer 
til deg. Han har besøkt alle verdens 
198 land minst to ganger, og nå har 
han skrevet bok om tjue land folk 
helst reiser fra, ikke til.
  At hele elleve av disse er lokalisert 
i Afrika, burde ikke overaske noen. 

Somalia, for eksempel, verdens mest korrupte land, 
med verdens laveste BNP pr innbygger, en gang «Afrikas 
løve», nå «Afrikas hyene», ifølge globetrotterens guide, 
Omar, som også kan informere om følgende: «Vi har 
den eldste kulturen i Afrika, to elvar og heilt utrulege 
strender. Garantert folketomme». Somalia har flere 
likhetstrekk med Afghanistan, et annet land ramponert 
av vestlig imperialisme, som ifølge forfatteren kan 
skilte med «gjestfridom i verdsklasse». Er ikke det en 
anbefaling, så vet ikke jeg. 
  Et godt råd er det alltid å lytte til folk som kjenner 
«tilhøva på bakken», for en viss kidnappingsrisiko er 
der jo alltid i veisperringenes land. Men optimismen 
råder, og som Garfors blir fortalt: «Afghanistan kan bli 
ein turistmagnet i framtida. Det einaste vi manglar, er 
tilfrestillande sikkerheit». Ellers har de nemlig alt, fjell, 
mat, kultur, og fire årstider i løpet av en dag.
  Fellestrekk for mange av disse tjue landene, er en viss 
livsfare knyttet til oppholdet. Et annet karaktertrekk er 
at de er langt borte fra alt. Så som Kiribati i Oseania. 
Skal du hit, haster det, for ifølge landets president vil 
dette være det første landet «som søkk», om havet 
stiger ytterligere. Men de som rekker frem i tide, kan se 
frem til en storartet naturopplevelse.
   Om du ikke akkurat får lyst til å oppsøke hver eneste 
av disse reiselivets avkroker, gir den deg i hvert fall 
massevis av kunnskap om dem. 

Gunnar Garfors:

INGENSTADS
PÅ TUR TIL VERDAS MINST BESØKTE LAND

Skald

«De fortapte» er arbeiderlitteratur 
slik du aldri har sett den før, 
skrevet i et språk som lyser av 
oppfinnsomhet, observasjonsevne 
og en helt utrolig kunnskap om 
lokal egenart. Inne på Finnskogen 
finner du bygda Svullrya. Sverige 
og billig tobakk er bare en biltur 
unna. Den turen tar Siw rett som 
det er. Som mange andre i Svullrya 
har hun et nært men ambivalent 

forhold til NAV, men innimellom føler hun at livet går 
i riktig retning, som når hun passerer en avstikker, 
«av det slaget som gjør at man føler at alt ville endre 
seg om hun bare svingte av her. Trolig til det bedre». 
Optimist som hun er, mener hun seg å være på sporet 
av en jobb innen reiselivsbransjen, og der hun kjører 
gjennom skogen er alt så fredelig. Kanskje horoskopet 
for en gangs skyld stemmer. Tidligere har hun plukket 
opp en svart mann. Fra Kongo, visstnok. Han har hun 
innlosjert i et fraflyttet hus som hun vet om. Hun har 
rett og slett stilt opp for en som har mindre enn henne 
selv. Det er skremmende. Mer skremmende skal det 
bli, men akkurat nå kjenner hun at hun «ikke har vært 
så i live siden den dagen mamma døde». Åh! Det er så 
vakkert. Adelheid Seyfarth Gulbrandsen skriver med en 
sånn varme at det er til å føle seg omfavnet av, selv når 
det hun skriver i bunn og grunn er forferdelig. Sa jeg 
arbeiderlitteratur? Ja visst, men ikke mange i Svullrya 
er i jobb. Denne bygda er snart fraflyttet. De som ennå 
klorer seg fast, lever på vaklende luftslott. Sjelden så 
du det lille menneskets store drømmer bryne seg så 
ettertrykkelig mot en nådeløs virkelighet. 

Adelheid Seyfarth Gulbrandsen:

DE FORTAPTE
Aschehoug

lovende kaptein på lilleputtlaget. Og vi møter vennene 
i gaten hvor han vokser opp, lenge før Svein blir 
prisbelønnet skuespiller og Frode blir rusmisbruker, 
før Chris selv gjør de første usikre dikteriske forsøk. 
Forfatteren tar oss med til det første møtet med Bob 
Dylans musikk, og ikke minst, damer som Ingeborg og 
Agnes som får det til å gå aldeles rundt for ham. Disse 
bruddstykkene av en manns oppvekst er fine glimt 
inn i en tid som er forbi, skrevet uten sentimentalitet, 
i et klart, rent språk som ikke behøver ornamentikk 
og blomstrende metaforer, men som står fjellstøtt på 
egne bein. Dette er rett og slett en vakker, liten bok 
om elementene i tilværelsen som bringer et menneske 
frem til voksenlivet.
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29. januar 1921 kunne det 
musikkelskende publikum i 
hovedstaden lese følgende 
konsertanmeldelse i Dagbladet: 
«Det er trist men sant, en 
jazzbande bestaaende av fire 
negre og et menneske maatte der 
altsaa til for aa skape den intense 
kaféstemning, som vi liker aa kalle 
europeisk». Det var The 5 Jazzing 

Devils som hadde fått hyre på Hotell Bristol, «vask
ekte negere» ifølge bransjebladet «Norsk Tidsskrift 
for hotel og Turistvæsen». Dagbladets musikkritiker 
sønderrives av ambivalens. Dette var altså prisen 
for å innlemmes i swingin’ Europe: Svarte musikere. 
«Charleston i Grukkedal» er en bearbeidelse av Erlend 
Hegdals doktoravhandling i musikkvitenskap, og 
løfter frem en lite kjent del av norsk musikkliv, og den 
afroamerikanske påvirkningen av dette. Boken  som 
seg hør og bør godt dokumentert, dessuten strålende 
gjennomillustrert – er en reise i hverdagsrasisme. 
Forfatteren tar leseren med inn i en musikkhistorisk 
nisje av minstrelshow og black facetradisjon, og løfter 
frem alle som det finnes dokumentasjon på. Ikke minst 
interessant er «Charleston fra Grukkedal» der den 
rekapitulerer mellomkrigstidens kulturdebatt, som den 
tidlige jazzen ble en brekkstang for.

Erlend Hegdal:

CHARLESTON I GRUKKEDAL
Nasjonalbiblioteket

Regnskap og rådgivningstjenester 
for leger og legespesialister

www.legeregnskap.no • Tlf:  71 52 97 00

Vi er der for deg - ta kontakt

Karl Ove Knausgård har fått svingt 
seg, men selv når han svinger 
seg skjer det med en viss uvilje, 
fornemmer leseren, for – det 
skinner gjennom alt han skriver – 
han er blant de forfattere som ikke 
synes han fortjener suksessen. Det 
er som om han hele tiden venter 
på å bli avslørt som nøyaktig det 

motsatte av sin egen mediepersonae. 
  I 2014 skulle han skrive reisebrev fra Amerika, for 
New York Time Magazine. Essayet har den treffende 
tittel «Hvordan jeg ikke oppdaget Amerika», og er noe 
av det morsomste jeg har lest, med en punchline som 
mer enn viser hvorfor Knausgård forsvarer sin posisjon i 
internasjonal litteratur.
  Mange av tekstene handler om kunst. Og igjen, 
der han i reisebrevet avslører en skånselsløs selver
kjennelse, røper han i disse et sjeldent skarpt blikk for 
billedkunst. 
  Ikke mindre interessant er «Hjernekirurgi i Albania». 
Han er invitert til å overvære to operasjoner: «… 
blandingen av det ekstremt sofistikerte og samtidig 
ekstremt primitive – som arbeidet med kniver, driller 
og sager innebar – fant jeg dypt fascinerende». Denne 
fascinasjonen skinner gjennom skriften, samtidig 
som teksten er dryppende taktil og på en gang dypt 
respektful.

Karl Ove Knausgård:

I KYKLOPENES LAND
TEKSTER 2009-2018

Oktober
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HEIDI BJERKAN er fast 
mat spaltist i Legekunsten. 
Til daglig driver hun 
restaurant Credo og Jossa 
Mat og Drikke i Trond
heim, og er også medeier 
og pådriver av Vippa i 
Oslo. Bjerkans kokke
kunst vekt legger kvalitet, 
øko logi og frem tidige 
løs ninger på bære kraftig 
mat  produksjon.

RØYKT MAKRELL
Filiter makrellen og røyk i 510 minutter snitt 
så på hver side av beinene for å ta de ut og 
dryss over litt salt til servering. Kan også bakes 
et par minutter I ovnenen om man vil ha den 
mer varmebehandlet

SKRELLTE TOMATER
Gjør klart isvann og en kjele med vann til 
koking. Snitt tomatene lett i toppen og dypp 
i det kokende vannet til skallet sprekket, ta 
øyeblikkelig ut og legg i is vann så skrell

GRILLET PURRELØKSOLJE
1 purreløk
5dl nøytral olje
Grill purreløk på medium varme til den ser 
brent ut. Kjør i blender med olje og la den 
ligge i 30 minutter og så sil av oljen

TOMATVANN
10 store tomater
Kjør tomater gjennom en blender eller juicer og 
sil gjennom kaffefilter, restene kan kokes ned til 
en tomatpure som man kan bruke senere
Varm opp tomatvannet og smak til med salt og 
sukker og tilsett olje

Server med dill og stemorsblomster

SOMMERMAKRELL
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Efter litt frustrert skjæring i så vel 
levende som døde, var jeg fortsatt 
usikker på valg av spesialitet. Jeg 
hadde sendt inn søknader, noen i 
hytt, andre i vær, alle med variert 
spesialitetsmeny. Et av svarene kom 
uventet og overraskende fra en av 
USAs mer kjente institusjoner. De 
kunne tilby en stilling i obstetrikk 
og gynekologi. Jeg hadde hørt 
om sykehuset, men var litt 
usikker på hva jobben innebar. 
Ansettelsesprosessen startet med 
en språktest. Hospitalet hadde 
henvendt seg direkte til en professor 
i Bergen, som efter et intervju 
på beste Jagland engelsk, kunne 
konstatere at den norske søkeren 
behersket verdensspråket og var, 
i alle fall språkmessig, skikket for 
stillingen. 

Efter en flybytterik tur, på 
vekslende vinger, var jeg sterkt 
døgnvill ankommet Baltimore, 
en småkriminell havneby på 
USAs Østkyst. Rett avsted til ny 
arbeidsgiver, hvor jeg meldte min 
ankomst hos sekretæren på avdeling 
for gynekologi og obstetrikk ved 
Johns Hopkins Hospital (Fig 1).

Utveksling av trivia, fremleggelse av 
dokumenter og vitnesbyrd. Om jeg 
var gift? Foreløpig ikke. Det var litt 
synd. Sekretæren så brydd ut. Brydd 
jeg også. Brydd av jetlag. Det har seg 
slik fortsatte hun, lett unnskyldende, 
at bare gifte par blir tilbudt husvære. 
Ugifte, ung(e)karer da? Til dem har vi 
et dormitorium. Det ligger rett over 
gaten. Det var røverfritt, i motsetning 
til familieboligene. De ble rundstjålet 
med jevne mellomrom. 

Her er nøkkel til rom 613, sjette 
etasje. Møt på jobb i morgen klokken 
6, på fødeavdelingen. Lykke til. 

Rom 613 var evakuert. Frasett en 
flekket og tydelig svært velbrukt 
madrass, var rommet møbelfritt 
og ugullende urent. Grafittiskrift 
angav at det var felles bad og toalett 
nede i gangen. Utstyrsmagasinet 
var heldigvis ikke langt unna; 
straks avsted på sengetøyelig 
innkjøpsrunde. Full pakke. En 

uhåndterlig bør, lesset på en 
sjanglende, jetlaget pakkmedisiner. 
Om ikke det mest hjemmekoselige, 
så var det i alle fall noe å ligge på. 
Jeg skulle raskt erfare betydningen 
av den gynekologiske spesialists 
soveferdigheter 

Stillingsbeskrivelse
Uniformen bestod av en hvit jakke 
med sirlig brodert innskrift: Einar J 
Berle, Fellow / Intern. Department 
of Ob / Gyn. Bukse, skjorte og 
slips fra egen garderobe. Eftersom 
koffertinnholdet ikke var pakket i 
henhold til min nye arbeidsgivers 
garderobeforskrifter, ble det ny 
shoppingrunde, herreekvipering 
denne gang. Flere slips ? Absolutt. 
Slipset er et ofte iveienkommende 
aksessoir; spekulum og slips kan lett 
bli en fastklemt affære: «Excuse the 
tie, Maam». 

Efter å ha blitt forklart betydningen 
av begrepet Intern, forstod jeg 

UNDERLIVLIGE  NETTER

Sykehus på samme sted i godt over hundre år

TEKST: EINAR BERLE 

Hvis man vurderer å velge 
gynekologi/obstetrikk som 
spesialitet, er det en fordel 
å ha godt sovehjerte; man 
bør kunne sove hvor som 
helst, når som helst og ved 
siden av hvem som helst. 
I alle fall var det slik i USA 
på 1970 tallet.
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hvorfor jeg hadde fått jobben. Det 
var en ren kandidatstilling, noe jeg 
med min norske turnus allerede 
hadde unnagjort. For rangstigens 
aller nederste legesjikt, The 
Interns, vanket en begynnermeny, 
med det kvinnelige underlivs 
sykdoms panorama som hovedrett. 
Start kl. 06. 00. Vakt hver annen 
dag. Vekselvis sammenhengende 
torsdags og fredags vakt, med 
påfølgende lørdag / søndagsfri, 
gjerne lørdagsa mputert  Ledelsen 
så med helgeblide øyne på 
kandidater som ofret halve 
lørdagen for å delta på det store 
morgenmøtet i frihelgen. Ferie? 
Spør man ikke om.

Efter kort orientering om fåtallige 
rettigheter og mangfoldige plikter, 
bar det rett til fødeavdeling. Om 
det var isbjørner i gatene ville 
jordmor vite; hun hadde erfart 
at jeg kom fra Norge. Monsterelg 
i haven? Midnattssol hele året? 
Hvor hun hadde fått dette med elg 
fra, forble en gåte. Skuffelsen var 
stor over ikke å få forestillingen 
om gaterekende isbjørner og 
skogstormende gevirer bekreftet. 
Siden jeg nu hadde vakt på føden 
kunne jeg kanskje ta hånd om 
pasienten på stue 5? 

Det var en nesten jordmorfri føde
avdeling, hjelpepersonalet bestod 
hovedsakelig av syke pleiersker. 
Fødselsprosessene ble styrt av 
kandidaten som observerte, 
registrerte fosterlyd og noterte 
fremgang. Så snart mormunnen 
var utslettet, gikk man fra 
overvåkning til aksjon. Avhengig av 
riestyrke, ble den sterkt fødende, 
enten trillet eller racerkjørt inn på 
fødestuen. Sprøyten med Xylocain 
var klargjort for den obligatoriske 
spinalanestesi. Den satt og 
virkningen var umiddelbar. Den 

UNDERLIVLIGE  NETTER

Det gjelder å kunne sove hvor som helst

En tang for hver anledning
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All fluor til Metylenblått farving

Kjønnssykdom med full 
score, synkrongonorrhoe 

i øye og underliv

Skive med peanøttsmør 
og syltetøy ble ikke helt 

det samme

fødende ble derefter raskt lempet 
over i det benholderske, og klargjort 
for forløsning. Med tang. Utvalget av 
fødselstenger var legio.

Egnet instrument ble valgt ut fra 
størrelse, form og dagslynne. Tang
fødsel tilkom nesten alle. I hen hold 
tidens og hospitalets tradisjon, var 
det bedre for fosteret å bli tang
forløst, enn brutalt å skli eller styrte 
ut gjennom en ugjestmild, mørk 
vagina. Bedre skånsomt, lang somt 
og instrumentalt geleidet ut av 
kyndige legehender. En gang glapp 
det. Da tralleteamet kom for å hente 
pasienten til fødestuen, kom fosteret 
drattende ut av seg selv. 

Jubel fra mor, forvirring fra vakt
rommet. Spontan vaginal fødsel på 
stue 3? Virkelig? Hva skal barnet 
hete? Spørsmålet kom fra øverst
kommanderende jordmor. Hva skal 
barnet hete? Aner ikke. Det er en 
gutt! Si til pasienten at vi må et 
navn, straks, til fødselsregisteret. 
Hva heter doktoren? Han er norsk, 
merkelig navn, ikke prøv å uttale det. 
Spiller ingen rolle. Hvordan staves 
det? Vakthavende jordmor noterte. 
Merkelig navn. Det går tre menn 
med navnet Einar rundt i Baltimore. 

SOS – Selsomt overførte 
seksuelle sykdommer (SOS)
Akuttmottaket het ikke Emergency 
Room, men Accident Room. Ikke og 
undres over eftersom den hyppigste 
innkomstdiagnosen var GSW – 
Gunshot Wound, alarmerende for
kynt over internt høytaleranlegg. Alle 
som kunne, eller mente de kunne 
noe om skuddskader, strømmet til 
stuen hvor den nylig beskutte befant 
seg. Med mindre skudd var rettet 
mot det underlivlige, ble vakt
havende gynekolog sjelden tilkalt 
for GSW. Men gjerne for andre ting: 

«Gynekolog til øyemottak». Til øye
mottak? Øyensynlig en misforståelse.

Beskjeden ble gjentatt; det var 
øyeblikkelig å begi seg til angitt 
akuttmottak. Der satt en dame med 
pussig puss fra øynene. Hun hadde i 
noen dager hatt det hun kalte «pus 
in dere»»  folkelig lingo og egenartet 
uttale av «pus in there», utflod som 
uttrykk for PID= Pelvic Inflammatory 
Disease, salpingitt. Hun hadde 
egentlig tenkt seg til gynekologen. 
Men det hadde begynt å renne fra 
det ene øyet. Hun prioriterte derfor 
syn fremfor underliv og dukket opp 
på øyenavdelingen. Det ble tatt 
prøver fra både oven og neden. 
Begge prøver viste gonokokker. 
Kjønnssykdom med full score, 
synkrongonorrhoe i øye og underliv. 
En uke senere, i samtale med min 
kollega ortopeden, foreslo jeg, 
nærmest for fleip, at hans pasient 
med hovent kne, kanskje hadde 
knegonorrhoe. Det hadde han. 

Vaginalpakken
«Vakthavende gynekolog til akutt
mottaket». En dame med et eller 
annet i vagina. Søvndrukken, søvn
gjengersk sjangling til gyn mottaket. 
Pasienten, lettere ølberuset, var 
vel forvart i benholdere. Det var 
noe som ikke stemte. Innføring av 
spekulum ble møtt med motstand. Et 

eller annet i vagina. Om hun hadde 
puttet noe i skjeden? Nei det hadde 
hun ikke. Ikke hun, men kanskje han? 
Hun hadde merket at mannen hadde 
fomlet litt i hennes underlivlige egne.

Skjeden var tilstoppet av noe fast, 
brunt og litt rødt. Lukten av øl, blan
det seg med en eim av peanøtter og 
jordbærsyltetøy. Hun tenkte seg om. 
Hennes mann var skrekkelig glad 
i peanøttsmør og sylte tøy. Hadde 
han stappet yndlings menyen inn i 
konens vagina? Nølende medgav 
hun at det var nettopp det han 
hadde gjort. Planen hadde antagelig 
vært å konsumere herligheten. 
Men så hadde det hele blitt så 
kompakt at peanøttsmøret ikke kom 
ut og han ikke kom inn. Skive med 
peanøttsmør og syltetøy ble ikke helt 
det samme.
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Kandidatens luksus

Vaginalt tyveri
Jeg hadde hatt vakt og var på vei 
til min Fiat Cabrio. Surrende lyd fra 
hospitalets høyttaleranlegg, antydet 
at beskjed var på vei: «Gynekolog til 
akuttmottaket». Eftersom det var på 
tampen av min økt, meldte jeg meg 
straks. I beholderen lå en rasende 
dame. Hun ville ikke undersøkes. 
Var ikke kommet frivillig heller. 
En mann hadde tvunget henne til 
undersøkelse. Han hadde fått en 
svært smertefull genital herpes og 
ville vite om hun var årsaken til hans 
penile lidelse.

Med mild oversøstertvang ble 
pasienten pasifisert og kunne 
undersøkes. En blomstrende herpes. 
Inn med spekulumfor å se efter 
lesjoner i vagina og på cervix. Jeg 
hadde så vidt kastet et blikk innover 
da det smalt. Klaskende lår klappet 
sammen over hodet mitt. Damen, 
fortsatt rasende, hoppet ned fra 
benken, grep tøy og stormet ut.  

Hun var siste pasient. Det var på 
tide å komme seg av gårde. Ut fra 
poliklinikk til parkeringsplassen. 
Noe skinnende blankt lå på 
trappen: Et ensomt gynekologisk 
spekulum. Så langt var hun altså 
kommet den sinte damen, før 
undersøkelsesinstrumentet var 
ramlet ut. 

VI ØNSKER LEGESPESIALISTER 
VELKOMMEN TIL MAJORSTUHUSET

Vi bygger og tilrettelegger flotte legekontorer 
med topp teknisk standard.

Majorstua T-banestasjon • meget god parkeringsdekning 
• biladkomst til døren • apotek og medisinsk laboratorium i bygget 

• alle ønskelige servicefunksjoner i umiddelbar nærhet.

Knutepunkt og landemerke

Majorstuhuset
ajorstuhusetM

AJORSTUHUSETM

AJORSTUHUSETM

Ta kontakt med oss: anne.grete@pwje.no • Tlf.: +47 913 22 075

Lege i grøften
Det hadde vært en slitsom uke. Vakt 
torsdag og fredag. Nu endelig frihelg 
og på vei til hovedstaden i åpen 
sportsbil Et dristig forehavende i det 
ferden gjennom Baltimores slum ofte 
resulterte i ølboksbombardement 
fra gatens pøbler. Hvit mann i åpen 
bil var et fristende, forbikjørende 
mål. Jeg våknet av intens tuting. 
Lyden kom fra min egen bil. Et streif 
av amnesi. Kjenne på hodet. Ingen 
kul, ikke blod, altså ikke ølbokstreff. 
Det var «sovne over rattet, havne 
i grøften» foreteelsen, igjen. Jeg 
burde ha vent meg til den for lenge 
siden. Det skjedde nesten hver gang 

jeg bega meg til bils efter vakt.

Efter noen tid i søvngjengersk 
vaktsystem, ble jeg vant til kronisk 
residiverende søvnmangel. Det var 
imidlertid ikke bare ut med søvn. 
Det var også inn med lærdom. Efter 
lange, travle dager og våkenetter 
lærte jeg meg svært meget om 
akutt gynekologi og alt om vaginal, 
operativ obstetrikk. Det var stoff 
som ble bearbeidet, ikke bare i 
våken tilstand, men også i søvnens 
drømmeverden, sovende, med 
lukkede øyne: Hvorsomhelst, når 
som helst og ved siden av hvem som 
helst.  
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