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Leder

Hva vil Høie?
Helseminister	Bent	Høie	har	brukt	mange	år	av	sin	stortingskarriere	på	å	bygge	opp	et	tillitsforhold	til	landets	avtalespesialister.	
Han	har	 lyttet	 til	 dem,	og	nærmest	bygget	en	politisk	himmel	over	deres	 virksomhet.	 Prinsippet	om	at	pengene	 skal	 følge	

pasientene	har	vært	høyresidens	løsning	på	problemet	med	lange	helsekøer.	Høie	har	gang	på	gang	fremhevet	behovet	for	å	øke	

antallet	avtalehjemler.	Sammen	med	et	annet	godt	Høyreprinsipp	–	avskaffelse	av	unødig	(dobbelt)byråkrati	–	har	dette	vært	som	

musikk	i	ørene	på	leger	som	søker	seg	mot	avtalehjemler.	Det	er	mange	grunner	til	det	–	én	av	dem	er	en	skremmende	tendens	

til	ineffektivitet	i	helsevesenet.	Når	norske	leger	i	dag	ikke	bruker	mer	enn	43%	av	sin	arbeidstid	på	pasientene	–	og	resten	på	

kontroll	og	byråkrati	–	er	det	åpenbart	at	noe	av	årsaken	er	knyttet	til	det	voldsomme	administrasjonsveldet	som	er	bygget	opp	i	

de	regionale	helseforetakene.	For	å	bøte	på	inntrykket	av	dette	oppsvulmende	byråkratiet	har	departementet	underkommunisert	

antall	ansatte	i	foretakenes	underliggende	organer	og	prosjekter.	Det	tar	seg	unektelig	bedre	ut	å	fremstille	antallet	ansatte	som	

350	enn	det	reelle	tallet	på	rundt	4000.	

Begeistringen	var	stor	da	Høie	fremmet	et	privat	lovforslag	for	Stortinget	på	slutten	av	sin	tid	som	opposisjonspolitiker.	I	forslaget	
står	det	svart	på	hvitt	at	RHFene	ikke	har	incitamenter	for	å	opprette	flere	avtalehjemler,	til	tross	for	oppfordringer	om	dette	

fra	politikerne.	Årsaken	er	at	dagens	ordning	er	en	bukken	og	havresekken-situasjon.	Flere	penger	til	RHFene	vil	automatisk,	og	

ganske	naturlig,	bli	brukt	på	deres	egne	helseforetak,	hvor	mye	politikerne	enn	måtte	ønske	seg	det	annerledes.	På	veien	frem	

mot	en	avvikling	av	RHFene	(i	alle	fall)	i	sin	nåværende	form,	var	Høies	løsning	at	antallet	avtalehjemler	skulle	tildeles	sentralt	

(Legekunsten	3,	2013)	,	men	at	administrasjonen	av	ordningen	kunne	foregå	på	et	lavere	nivå	uten	at	han	ville	gå	nærmere	inn	

på	det.	

Vel	og	bra.	Det	 som	 i	dag	avtegner	 seg	som	god	Høyre-politikk	er	 likevel	 ikke	et	entydig	bilde.	Det	 som	 foreslås	 fra	Høies	departement,	å	knytte	avtalespesialistene	enda	tettere	til	RHFene,	kan	ikke	forstås	som	annet	enn	reaksjonene	fra	et	embetsverk	

som	 i	altfor	 lang	 tid	har	 lagt	 seg	 til	en	sentralistisk,	kontrollerende	 rolle	under	en	 flertallsregjering	preget	av	styringsmani	på	

bekostning	av	effektive	og	rasjonelle	løsninger.	Skulle	Høie	gi	etter	for	dette	svikter	han	ikke	bare	sine	egne	velgere,	men	han	

handler	også	tilsynelatende	i	strid	med	det	som	er	god	Høyre-politikk.	Hvordan	kan	det	være	mulig	å	legge	mer	makt	til	RHFene	

og	samtidig	reklamere	for	en	nedbygging	av	dette	organet	på	lengre	sikt?	

Er	det	slik	at	Høie	nå	er	i	ferd	med	å	la	seg	styre	av	sitt	eget	byråkrati	–er	møtet	med	den	politiske	hverdagen	i	regjeringen	blitt	så	overveldende	at	han	har	mistet	oversikten?	

Derfor	kan	det	være	grunn	til	å	minne	den	(ennå)	populære	Høie	om	konklusjonene	i	et	utvalg	som	hans	eget	parti	 la	frem	
i	 2012:	 ”Utvalget	 understreker	 at	 det	 viktigste	 er	 å	 sikre	 raskere	 helsehjelp	 og	 bedre	 kvalitet	 i	 helsetilbudet.	 Styringen	 av	

helsetjenesten	 må	 understøtte	 disse	 målene.	 (…)Det	 er	 behov	 for	 en	 bedre	 styringsmodell	 som	 klargjør	 ansvarsforhold	 og	

styringslinjer	i	spesialisthelsetjenesten.	Det	må	tydeliggjøres	at	Regjeringen	med	Helse-	og	omsorgsministeren	i	spissen	har	det	

overordnede	ansvaret	for	å	utøve	den	nasjonale	helsepolitikken.”

Slik	det	i	dag	virker,	er	forslaget	fra	Helse-og	omsorgsdepartementet	et	godt	stykke	fra	å	tydeliggjøre	en	bedre	modell	for	avtalespesialistene	som	en	viktig	del	av	spesialisthelsetjenesten.	

Lottelise Folge
Ansvarlig	redaktør
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Leder

Kjære PSL-kolleger
Hvordan	ser	fremtiden	for	avtalepraksis	ut?	I	øyeblikket	er	det	mange	baller	i	lufta,	som	helst	må	dempes	med	følsom	førsteberøring	
og	høyt	balltempo	slik	at	det	blir	mulig	å	drible	seg	frem	til	et	forbedret	og	modernisert	system	for	avtalepraksis.

Vår	nye	helseminister	signaliserte	både	 før	og	etter	valget	 i	2013	at	avtalespesialistene	var	helsevesenets	skjulte	skatt,	og	at	ordningen	skulle	videreutvikles	og	benyttes	mer	for	å	løse	opp	i	køer	og	flaskehalser	i	spesialisthelsetjenesten.

I Legeforeningens		rapport	«Sykehus	for	fremtiden»,	nevnes	avtalespesialistene	som	en	integrert	del	av	den	offentlige	spesialisthelse-tjenesten.	Dette	er	foreningens	innspill	til	Nasjonal	Helse	og	Sykehusplan

Høy	effektivitet,	lavt	kostnadsnivå,	lite	byråkrati,	lokal	forankring	er	nøkkelord	som	kjennetegner	avtalespesialistordningen.	Nå	er	
også	utdanning	av	LIS	i	avtalepraksis	i	gang,	i	første	omgang	som	piloprosjekt,	og		ordningen	skal	etter	planen	videreutvikles	

i	stort	omfang.

Det	har	dessverre	vært	en	noe	overraskende	og	negativ	erfaring	for	Legeforeningen	og	PSL	i	møter	med	HOD	og	HDIR,	å	bli	møtt	
med	krav	om	tidsbegrensede	avtalehjemler	på	3-5	år,	opphør	av	overdragelsesprinsippet,	og	slutt	på	senior-juniorordninger.	

Disse	 forutsetninger	 er	 stilt	 som	 premiss	 for	 at	 helsemyndighetene	 skal	 være	 villig	 til	 å	 bidra	 til	 flere	 hjemler	 og	 en	 styrket	
finansieringsordning.

Konsekvensen	av	slike	forslag	kan	bidra	til	å	undergrave	grunnlaget	for	at	avtalepraksis	skal	fungere,	og	redusere	rekrutteringen	
av	nye	avtalespesialister.

I stedet	bør	kreftene	settes	 inn	på	forbedring	av	 IKT-systemer,	 forenkling	av	rapporteringsmoduler,	kontinuerlig	og	systematisk	kvalitetsarbeid,	forutsigbarhet	i	avtaler	med	langsiktig		tidshorisont,	
sikkerhet	 for	 investeringer	 i	 utstyr,	 personell	 og	 lokaler,	 trygghet	
for	 at	 praksis	 videreføres.	 Dette	 er	 essensielle	 forutsetninger	 for	
at avtalespesialistordningen skal bevares og videreforedles til 
pasientenes beste. 

Foreløpig	 er	 det	 pause	 i	 dialogmøtene	 til	 over	 sommeren.	Det	 er	viktig	at	PSL	i	denne	situasjonen	fremstår	som	en	samlet	organisa-
sjon	med	felles	holdning	til	hvordan	vi	skal	møte	dagens	utfordringer.

Jeg	vil	derfor	også	på	det	sterkeste	oppfordre	dere	til	å	melde	dere	på	Administrasjonskurset	/	Årsmøtet		siste	helgen	i	august.	Se	egen	
invitasjon	og	program.		

I skrivende	 stund	 er	 forhandlingene	 om	 normaltariffen	 i	 gang.	 Så	langt	er	det	grunn	til	å	fastslå	at	de	årlige	oppgjørene	ikke	vil	kunne	
imøtekomme	 behovet	 for	 finanisering	 av	 nye	 behandlings-	 og	 ut-
redningsmetoder	 slik	 at	 ordningen	 kan	 brukes	 i	 overensstemmelse	
med	helseminsisteren	erklærte	politiske		målsettinger.

Jeg	ønsker	dere	alle	en	god	sommer	og	håper	på	god	oppslutning	om	møtet	i	august.

Sverre	Dølvik
Leder 
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Program:
torsdag 28. august 
kl.	12.30	–	14.00	 Lunsj

kl. 14.00 - 14.30 Registrering/kaffe/te/

kl.	14.30	–	14.45		 Åpning	ved	PSLs	leder	Sverre	Dølvik																

kl.	14,45	–	15.30	 Helsereformene	–	avtalespesialistenes	rolle.	
 President i Legeforeningen Hege Gjessing

kl.	15.30	-	16.30	 Elektronisk	journalsystem	i	Sverige.	
 Karin	Båtelson,	Svensk	Lækarforening.

kl.	16-30	–	17.00	 Pause	med	kaffe/te/frukt

kl.	17.00	–	18.00	 Prioritering	innenfor	helsevesenet.
 Atle Moen, Prioriteringsutvalget.
 
kl.	20.00	-	 Velkomstmiddag	på	restaurant	Solsiden	ved	Akershus	festning.	
	 NB:	Vi	skal	sitte	på	Solsidens	uteservering	med	varmelamper,	 
	 så	det	anbefales	å	kle	seg	litt	varmere	enn	vanlig.	Ved	fare	for	nedbør	monteres	tak.

Fredag 29. august 
kl. 08.30 - 10.30 Legenes Helse.
 Olaf	Gjerløw	Aasland,	LEFO.

kl.	10.30	-	11.00			 Pause	med	kaffe/te/frukt

kl.	11.00	-	12.00		 Hvordan	nå	sitt	potensial?
 Tidligere	toppalpinist	Kjetil	Andre	Aamodt.
 
kl.	12.00	–	13.30	 Lunsj

kl.	13.30	–	15.00	 Gruppevise	møter.
 
kl.	15.00	–	15.30	 Pause	med	kaffe/te/kake

kl.	15.30	–	17.00	 PSLs	time.
 
kl.	17.00	–	18.00	 Årsmøte	PSL

kl. 19.40 Aperitiff

kl.	20.00	 Bankett	på	Hotel	Bristol	med	levende	musikk

Lørdag 30. august 
kl.	09.00	-	10.00	 PSLs	time

kl.	10.00	–	10.30		 Oppsummering

PRaKtISeReNde SPeSIaLISteRS LaNdSFOReNING

28. – 30. august

Årsmøte og administrasjonskurs 28. – 30. august 2014 – Hotel Bristol, Oslo



6      NR 2 2014 Legekunsten

NYHETER/AKTUELT

Hudleger jobber helprivat 
for 8000.- kroner dagen

– Spesialistene får jobb på private klinikker der de får alt servert på sølvfat, sier  
avtalespesialist i hudsykdommer. I snitt behandler de to pasienter i timen og for 
dette får de 8000.- kroner dagen. Pasientene betaler rundt 1200 kr. timen.

TEKST oG FoTo: LoTTELISE FoLGE

Nesten 70 % av  hudspesialistene i Helse Sør-
Øst i dag er kvinner som helst vil bo og jobbe 
i Oslo og ikke alltid er interessert i full jobb 
eller ansvar som næringsdrivende. Hudlege og 
avtalespesialist i Moss, Jürgen Funk mener at 
dette er svært uheldig for det fremtidige tilbudet 
til pasientene.

Prisen for pasientene er rundt 1200 kr. 
timen. Dette er den virkeligheten som 
møter mange pasienter, sier Funk og de 
betaler prisen, konstaterer han og stiller seg 
spørrende til effektiviteten på de helprivate 
klinikkene.

aVtaLePRaKSIS I FRItt FaLL?
For en lege som ønsker seg en 80 % jobb, som 

en god del gjør , betyr dette en inntekt på om 

lag 130.000 i måneden. Funk nøyer seg med å 
konstatere at med en slik månedslønn er det ingen 
som ønsker å ta fatt på en avtalepraksis som tross 
alt innebærer mange timers overtidsjobbing med 
mye administrasjon og papirarbeid i tillegg til 
månedslange køer. Han er dessuten bekymret 
for at behovet for hudleger vil øke i takt med de 
private forsikringene.

KONKuRRaNSe MeLLOM LeGeR – I de 
StORe BYeNe

Hudspesialisten mener at avtalespesialistene 
konkurrerer i økende grad med private som 
gir legene et bedre tilbud både med bedre lønn 
og mindre arbeidsbelastning. Han mener at 
dette er et fenomen som bare kan oppstå i de 
store byene der behovet og etterspørselen etter 
hudspesialister er størst. Til syvende og sist er 

det pasienten som straffes med høye gebyrer. 
Og på de mindre stedene resulterer det i lang 
ventetid for pasientene.

Redd FOR de NYe SIGNaLeNe
Jürgen Funk uttrykker også en viss 

bekymring for den nye regjeringens planer 
for avtalespesialistene og liker ikke signalene 
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om store endringer i finansieringssystemet. 
Han håper i det lengste at det i hvert fall 
ikke vil føre til dårligere økonomiske kår 
for avtalespesialistene. Ikke minst sett i 
lys av konkurransen fra de helprivate. Han 
mener også at å lyse ut hjemler med 5-10 års 
varighet vil skremme de fleste fra å gå inn i 
ordningen. 

IKKe BeKYMRet FOR ReKRutteRING
Funk er ikke redd for at det ikke er 

tilstrekkelig antall studenter som ønsker å bli 
hudleger. Flaskehalsen mener han er antallet 
utdanningsstillinger og sier at så lenge det 
finnes kun én hudavdeling i Helse Sør-Øst 
, blir det et begrenset antall som kommer ut. 
Når da flesteparten av disse får seg jobb i Oslo, 
svekkes  rekrutteringen til avtalepraksis ellers 

i regionen. Funk minner også om at de siste 
15 årene er antallet hudspesialister i østre del 
av Østlandet redusert med 2 leger. Dette har 
skjedd samtidig som det samlede antall senger 
i regionen er redusert fra om lag 70 til 14 
senger (9 i helgene) og avdelingen på Ullevål 
forsvant. 

BedRe BeHaNdLING
Hudspesialist og overlege på Rikshospitalet, 

Nils Jørgen Mørk sa til Legekunsten i fjor (3-
2013), at han ønsket seg flere avtalespesialister. 
Han konstaterte at antallet behandlingsdager 
har gått drastisk ned, noe som blant annet 
skyldes mer kunnskap og bedre medikamentell 
behandling. Mørk understreket samtidig at for 
at det skal fungere sømløst må man ha flere 
avtalespesialister og et bedre samarbeid mellom 

Rikshospitalet og avtalespesialistene. 

HVa LæReR KaNdIdateNe PÅ 
RIKSHOSPItaLet?

På Rikshospitalet ser og lærer LIS-legene 
om interessante, men i hovedsak sjeldne 
sykdommer man ikke ser veldig ofte ute i 
avtalepraksis. Derfor mener Funk at i tråd med 
samhandlingsreformens intensjoner om at bare 

– I tråd med samhandlingsreformens intensjoner om at bare de sykeste skal inn på sykehus, er det viktig med et tilstrekkelig antall avtalespesialister ute i felten, understreker hudlege Jürgen Funk.

”– Vi konkurrerer i 
økende grad med 
private som gir legene 
bedre lønn og mindre 
arbeidsbelastning, 
mener Jürgen Funk.
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Hudlegene må på banen
Leder	i	Norsk	forening	for	dermatologi	og	venerologi,	Petter	Gjersvik	er	bekymret	for	utviklingen	der	

nyutdannede	hudspesialister	søker	seg	til	de	helprivate	klinikkene,	særlig	i	Oslo.	–	At	det	er	vanskelig	

å	få	søkere	til	avtalehjemler	i	flere	mellomstore	byer	i	Sør-Østlandet,	er	et	relativt	nytt	problem,	men	et	

problem	som	det	må	gripes	fatt	i,	mener	Gjersvik.	–	Her	må	også	vi	hudleger	komme	på	banen	med	

forslag	til	hva	som	kan	og	bør	gjøres,	understreker	han.			

MaNGe VIL BLI HudSPeSIaLISt
Rekruttering	til	spesialiteten	er	god,	men	begrenses	av	antallet	utdanningsstillinger,	sier	Gjersvik.	Han	

mener	det	må	utdannes	hudleger,	og	dette	kan	bare	skje	ved	at	det	opprettes	flere	utdanningsstill-

inger,	og	at	disse	utnyttes	bedre.	Han	tror	LIS-ordningen	i	avtalepraksis	vil	bidra	noe	til	å	øke	antall	nye	

hudleger	og	kanskje	få	flere	av	dem	til	å	gå	inn	i	avtalepraksis.

Det	blir	hevdet	at	antallet	avtalespesialister	som	kan	dra	nytte	av	LIS-leger	blir	svært	begrenset	på	grunn	

av det relativt lave antallet LIS-kandidater.

Og	at	siden		LIS-leger	(foreløpig)	bare	kan	mottas	i	flerpraksis,	gjør	LIS-ordningen	for	hudleger	meget	

eksklusiv.	Hva	tenker	du	om	det?

et GJeNNOMBRudd FOR aVtaLePRaKSIS
–	Det	er	svært	gledelig	at	det	nå	åpnes	opp	for	at	deler	av	spesialistutdanningen	kan	gjennomføres	i	avtalepraksis,	mener	Petter	Gjersvik.	

Dette	er	et	stort	gjennombrudd	og	en	anerkjennelse	av	avtalepraksis.	Når	pilotprosjektet	er	gjennomført	og	vist	seg	vellykket,	vil	det	være	

naturlig	å	utvide	det	til	flere	praksiser	og	å	diskutere	hvilke	krav	som	skal	stilles	til	en	avtalepraksis	for	å	ha	en	slik	utdanningsstilling.	–Jeg	er	

glad	for	at	mange	avtalespesialister	er	interessert	i	å	være	med	på	en	slik	ordning.	Hensikten	er	jo	å	utdanne	flere	hudleger,	gjøre	spesialis-

tutdanningen	mer	relevant	og	å	gi	unge	hudleger	erfaring	med	å	drive	privatpraksis.	

Hva	mener	du	er	den	største	og	viktigste	utfordringen	for	utdanning	av	hudleger	til	avtalepraksis	i	Norge	i	dag?	

–	Vi	må	utdanne	dyktige	hudleger	med	relevant	praksis,	og	vi	må	utdanne	et	tilstrekkelig	antall	hudleger	for	å	få	besatt	ledige	stillinger	og	

avtalehjemler	i	alle	deler	av	landet.	Dessuten	må	vi	sørge	for	rekruttering	av	hudleger	til	forskning	og	fagutvikling	–	også	avtalepraksis	er	

avhengig	av	et	levende	norsk		fagmiljø	i	dermatologi.

Hudspesialist og leder i Norsk derma-
tologisk forening, Petter Gjersvik.

de sykeste skal inn på sykehus, er det viktig 
med et tilstrekkelig antall avtalespesialister ute 
i felten.

MaNGe VIL- FÅ SOM FÅR
Jürgen Funk driver en aktiv praksis 

med et bredt behandlingstilbud, men fordi 
han er i solopraksis, som veldig mange 
avtalespesialister er, får han ikke adgang til å ta 
imot LIS-lege hos seg. Han hevder dessuten at 
når antallet LIS-kandidater er så begrenset som 
det er per i dag - er det bare en, eller kanskje to 
klinikker i Helse Sør-Øst som får tilbudet om 
LIS –kandidat. – Og det er synd smiler Funk- 
for jeg tror ordningen kan bli svært bra. Det er 
mye positivt for begge parter. Lis-kandidaten 

kommer med mye ny kunnskap 

og jeg kan bidra med erfaring og 

kjennskap til sykdommer han aldri 

har sett på sykehuset. Dessuten 

lærer en å drive en praksis med 

alt fra behandling av personale 

til brannforskrifter, avslutter 

hudspesialisten.
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– Mange motforestillinger fra Legeforeningen 
mot forslagene fra HOD om ISF-ordningen,  
og dermed mye å jobbe seg gjennom for 
departementet, var nok en av hovedårsakene til 
at møtet mellom HOD og Legeforeningen ble 
det siste møtet i vår, mener leder i PSL Sverre 
Dølvik og legger til at en annen viktig grunn 
var årets tarifforhandlinger som er et krevende 
kapittel. 

SVaR SKYLdIG
Det var satt av en hel dag til å debattere  

forslaget om en ISF-løsning for avtale-
spesialistene.  Avdelingsdirektør i Helsedirek-
toratet Leena Kiviluoto, som er ansvarlig 
for det 20 sider lange notatet Oppdrag 
om avtalespesialister /ISF, redegjorde for 
innholdet, og spørsmålene var mange. – Vi fikk 
på langt nær svar på så mange av spørsmålene 
som vi hadde ønsket oss, antyder Dølvik og 
tror at det er årsaken til at møtet, til deltagernes 
store overraskelse, ble avblåst etter lunsj og 
delegatene ble ønsket velkommen tilbake til 
høsten. Han forteller også at motforestillingene 
fra Legeforeningen mot forslagene var mange. 

FLeKSIBILItet I aVtaLeN.
– Vi kommer til å ha fullt fokus på prosessen 

med HOD og Helsedirektoratet og vi har fortsatt 
tro på at vi skal få til noe, mener Dølvik.

– Forslagene om bortfall av driftstilskudd, 
senior/juniorordning og salg av praksis i tillegg til 
et ønske fra HOD om tidsbegrensede hjemler, kan 
det være bare for å skape støy og gjøre det lettere 
for HOD å få igjennom ISF-ordningen ved å gi 
opp disse forslagene?

–  Kanskje, smiler Dølvik, som minner om at det 
faktisk ligger en viss fleksibilitet i rammeavtalen 
allerede når det gjelder tidsbegrensede hjemler, 
men han legger til at det er for å løse spesielle 
behov. Hjemlene er da på 3-5 år, men dette er altså 
ikke hovedregelen. Dølvik er klar på at hvis alt dette 
blir gjennomført, er han redd det vil spenne bein 

under rekrutteringen til avtalespesialistordningen. 
Dølvik sier han har problemer med å se en logisk 
sammenheng mellom forslagene og Høies planer 
for at ordningen skal bli bedre. Han har inntrykk 
av at vi står foran et begynnende kontrollorgan. 

– I tillegg er det verdt å merke seg at i slutten 
av mai kom en ny OECD-rapport som klart slo 
fast at  forutsigbarhet, sikkerhet for investeringer 
og salg av praksis er viktige forutsetninger 
for at spesialisthelsetjenesten (fastleger og 
avtalespesialister) utenfor sykehus kan bli 
vellykket, understreker Dølvik. 

taPeR IKKe
– I notatet fra Helsedirektoratet står det i 

klartekst at ISF-ordningen ikke skal gå utover 

dialogmøte mellom Legeforeningen og helsemyndighetene:

Bråstopp før påske
det vakte nok en viss undring da representantene fra HOd fredag før påske 
erklærte at dette var siste dialogmøtet før sommerferien. Ikke minst sett i lys av 
helseministerens stramme tidsplan for avtalespesialistene.

”tidsbegrensede hjemler, utrygghet for videreføring 
og salg av praksis er også eksempler på forslag 
som heller ikke er bra for pasientene, mener 
dølvik. det skaper utrygghet og uforutsigbarhet.
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inntektene til avtalespesialistene - hva er da 
problemet med å godta forslaget?

– Det som blir vanskelig er å se hvordan man 
skal overføre innsatsstyrt finansiering (ISF)- over 
i et takstsystem. På sykehusene jobber de for at 
ISF-systemet ikke skal ned på avdelingsnivå.

Der argumenterer man med at en slik 
finansieringsordning ikke er beregnet på bruk 
så langt ned i systemet. Hvordan kan det da 
tilpasse det i en avtalepraksis? Det har vært en av 
bekymringene for økonomene i Legeforeningen, 
sier Dølvik. 

PaSIeNteNeS HeLSeVeSeN
– Høie ønsker å skape et helsevesen med 

pasienten i et ubestridt sentrum- er ikke PSL 
opptatt av det? 

– Tidsbegrensede hjemler, utrygghet 
for videreføring og salg av praksis er også 
eksempler på forslag som heller ikke er bra for 
pasientene, mener Dølvik. Det skaper utrygghet 
og uforutsigbarhet. Pasientene nyter godt av 
høyspesialiserte praksiser som er dyre og som 
krever investeringer. – vi er redde for at antallet 
praksiser i denne kategorien vil gå ned i antall hvis 
HODs forslag går igjennom. 

– Det myndighetene burde konsentrere seg om, 
til beste både for pasient og lege, er å jobbe for 
bedre IKT-systemer og bedre kommunikasjon 
mellom fastlege- sykehus og avtalespesialist. I 
tillegg til økonomisk forutsigbarhet og positive 
stimuleringstiltak som gjør at flere søker seg til  
jobben som avtalespesialist. Dølvik mener man 
ikke kan leve med et system der man ikke vet hvor 

lenge man skal ha praksisen, om du får solgt den 
eller om man får en etterfølger. 

eNdRINGeR MÅ tIL
Det beste vi kan håpe på, er at det vil komme 

nye utredninger og behandlingsmetoder inn i 
finansieringssystemet sånn at man kan utvide 
repertoaret. Kostnadskrevende operasjoner og 
utredninger blir vanskelig å få inn i systemet vi 
har nå, fordi normaltariffen har en fast ramme 
på tre til fem prosent og disse midlene er bundet 
opp, forklarer Dølvik. Skal man få inn større 
operasjoner og utredninger må det nye penger 
til og da blir det dyrere. Kanskje man kan få til 
det ved å fornye finansieringsordningen ved 
at ISF kan brukes i høyspesialiserte praksiser 
eksempelvis med kirurgiske inngrep? spør PSL-
leder Sverre Dølvik.

Sverre Dølvik sier at han fremdeles har problemer med å se en logisk sammenheng mellom forslagene fra HOD  og Høies planer for at ordningen skal bli bedre både  for pasienter og leger.
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– Det er alltid en balanse mellom å styre 
og kontrollere og å skape verdier, sier Anne 
Kjersti Befring som selv har bred erfaring fra 
helseforvaltningen. 

For noen år tilbake kom rapporten om at 
leger kun brukte 60 % av arbeidstiden sin med 
pasienter. – Den gangen syntes man at det var 
altfor lite, sier Befring. Nylig  kom oversikten 
over hvor mye tid legene bruker på papir og 
rapporteringsarbeid. Resultatet var som kjent 
at de nå er ned i 43 %. – Dette går den gale 
veien, sier Befring og mener at byråkratiet og 
kontrollen har tatt helt overhånd. Da sikter hun 
til byråkratiet i styringslinjen til sykehus.

HVa SKJedde Med dOKuMeNt 8?
Hun konstaterer at dilemmaet  for politikerne 

er å håndtere bruken av virkemidler og at det er 

interessant å se at forslagene som nå ligger inne 
fra Høie ikke har noen incitamenter for RHFene 
til å skaffe flere avtalespesialister rett og slett 
fordi det blir dyrere for dem. Det er heller ikke  
incitamenter for legene til å investere i praksiser 
i forslagene som er lagt frem fra departementet, 
mener Befring.

Er dette i samsvar med Høies private 
lovforslag om avtalespesialistene?

Anne Kjersti Befring mener at dokument 
8 forslaget fra Bent Høie (hans planer for 
avtalespesialistene da han var i opposisjon red.
anm.) ikke følges opp.

Utdrag fra dokument 8:
Sitat: – Det har blitt sendt flere uformelle 

politiske signaler til de regionale helseforetakene 
om å opprette flere avtalehjemler. Foretakene 

har imidlertid ikke følt seg forpliktet til å 
gjøre dette, og har derfor heller ikke gjort det. 
Forslagsstillerne mener dette også må sees i lys  
av utfordringene med dagens foretaks-
organisering, der de regionale helseforetakene 
gir en bukken og havresekken-situasjon. Det gjør 
at de lett prioriterer sine egne helseforetak, på 
bekostning av pasientene, gjennom å begrense 
kapasitetsutnyttelsen hos private aktører. Sitat 
slutt.

RHFeNe HaR 4000 aNSatte – IKKe 
350

Befring undres over at svaret fra embetsverket 
på Høies ønsker for avtalespesialistene er å legge 
økonomien inn i RHFene og foreslå en fjerning av 
folketrygdfinansieringen fra avtalespesialistene. 
– Det som er genialt med folketrygden er at den 
følger pasienten og ressursene går rett inn der 

TEKST oG FoTo: LoTTELISE FoLGE

– Forvaltningen har jobbet under en flertallsregjering i åtte år og det gjør noe 
med et embetsverk. da blir man veldig opptatt av å styre og kontrollere, mener 
juridisk direktør i Legeforeningen.

Kontroll og verdiskaping 
– en vanskelig balanse



12      NR 2 2014 Legekunsten

NYHETER/AKTUELT

hvor tjenestene gis, sier Befring. – Man må ikke 

nødvendigvis fokusere så veldig på todelingen 

spesialist– og primærhelsetjenesten, men spørre 

seg hva det er befolkningen trenger. Deretter 

organisere det best mulig ved at ressursene 

går direkte til tjenesten uten at de skal sildre 

gjennom et svært byråkrati. Hun minner om at 

det nå er omlag 4000 ansatte i RHFene, uten at 

dette fremgår tydelig. – De snakker om 350, men 

dersom du tar med ansatte i de underliggende 

organer og prosjekter, der RHFdirektørene ofte 

er styreledere, får vi et langt høyere antall. Bare 

i Sykehuspartner er det 1000 ansatte. Dette er 

det sykehusene som betaler. – På denne måten 

skjules byråkratiet og administrasjonen i OECD 

tallene – så de tallene er feil, sier Befring. 

ISF FOR de SPeSIaLISeRte?

Fordi avtalepraksiser er ulike, med mange 

forskjellig aktiviteter kunne det være aktuelt  

at praksiser som driver mer spesialisert, 

eksempelvis med kirurgiske inngrep, ble 

underlagt et ISF-finansieringssystem, mener 

hun og er enig med PSL-leder Sverre Dølvik 

som også ser dette som en mulig løsning. 

Hun understreker likevel at det ikke betyr at 

man skal kutte den finansieringen som følger 

pasientene når det gjelder andre typer praksiser 

som ikke har så spesialiserte tilbud og legger 

til at hun godt kunne tenke seg at eventuelt 

nye finansieringsordninger kommer som 

prøveordninger i første omgang.

FaStLeGeORdNINGeN SOM PILOt

Hun viser  til store ikke vellykkede  prosjekter  

(bl.a. NAV og OUS)som er satt ut i livet 

med hele befolkningen som ”pilot”. Mens 

Fastlegeordningen som blir betegnet som 

en suksess ble prøvd ut over noen år i noen 

kommuner. – Finansieringen som kobles rett til 

pasientrettigheter, er en viktig grunn til denne 

suksessen, mener Befring. Lovkrav har lite for 

seg dersom det ikke følges opp med nødvendig 

finansiering, avslutter Legeforeningens juridiske 

direktør.
– Dette går den gale veien, sier Anne Kjerst Befring  og mener at byråkratiet og kontrollen har tatt helt overhånd. Da sikter hun til byråkratiet 
i styringslinjen til sykehus.
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Hun har fått permisjon i to år  fra  jobben som direktør for 
avdelingen Jus og arbeidsliv i Legeforeningen for å jobbe med 
avhandlingen. 

– Det som er interessant med genetisk informasjon er at man nå 
med en enkel blodprøve kan få ekstremt mye informasjon om blant 
annet arvelige disposisjoner, sier Befring. Hun ønsker å se på dette fra 
pasientens side ;om man som pasient  blant annet får mer informasjon 
enn det man trenger og ønsker å få. Det er også interessant å se på 
hvem som har tilgang til opplysningene i helsetjenesten når man nå 
får felles journalsystem og mange krav på utlevering., og hvordan 
helsetjenesten kan nyttiggjøre seg denne informasjonen til ny 
kunnskap som kommer felleskapet til gode, sier hun.

MaNGe OM ”BeINet”
Helseopplysninger har også har en verdi utenfor helsevesenet og 

det er stadig flere som ønsker tilgang til slik informasjon, fremholder 

juristen og nevner DNA og voldtektsforbrytere, farskapssaker og 
tegning av forsikring som eksempler. Hun har en viss skepsis til 
eksempelvis forsikringsselskapenes innsyn i journaler og legger ikke 
skjul på at hun har sett eksempler på saker der helseopplysninger er 
blitt regelrett misbrukt i pasientens disfavør.

– Nå når vi skal få en felles journal mellom fastlegene og sykehusene 
blir det store spørsmålet hva man gjør med all  informasjonen, mener 
Befring.

ute aV taKt Med teKNOLOGIeN
Dette handler om taushetsplikt- utvikling av teknologi og legerollen. 

Og om personvern – pasientens mulighet til å styre informasjonen om 
seg selv. Befring mener at det ligger store utfordringer og venter med 
tanke på personvernet fordi lovverket ikke klarer å holde tritt med den 
teknologiske utviklingen. 

Juridisk direktør i Legeforeningen anne Kjersti Befring

Vil bli doktor
Bruk av genetisk informasjon i og utenfor helsetjenesten er temaet for anne 
Kjersti Befrings doktorgrad. 

TEKST oG FoTo: LoTTELISE FoLGE

Regnskap og rådgivningstjenester 
for leger og legespesialister

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

Vi er der for deg - ta kontakt
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Men gleden for pasienter og ansatte  blir 
kortvarig. For forlengelsen varer kun i tre 
måneder frem til 1. Januar 2015. Innen den tid 
kan det se ut til at Helge Bengtsson må kvitte 
seg med 9-10 ansatte. Det har HSØ bedt ham 
om – uoffisielt. Bengtsson på sin side vil gjerne 
fortsette i to år til, men det tror han ikke han får.

tIdLIG ute
Allerede høsten 2012 meldte Helge 

Bengtsson inn til Helse Sør-Øst at han ønsket 
å gå av og søkte om etterfølger fra januar 2014.  
Utlysning av hjemmelen kom våren 2013. Da 
følte Bengtsson at han hadde god tid på seg 
med overlevering i oktober 2014. Og i starten 
så det lovende ut med seks interesserte søkere. 
Men da tilbudet kom, hadde to allerede sagt ja 
til hjemler andre steder.

– Det var søkere som ønsket å ta over klinikken 
slik den fungerer dag med 12 ansatte, men ingen 
av disse fikk tilbudet forteller Bengtsson. Han 
mener det har sammenheng med at Helse Sør-Øst 
slavisk følger ansiennitetsprinsippet. Det synes 
Bengtsson er synd, fordi det var gode kandidater 
som ønsket å ta over praksisen ”as is”. Og som var 
så interesserte at de til og med var her nede i Moss 
og så på hus, forteller Bengtsson. Han ønsker 
seg en ordning som den de har i Danmark- der 
hjemmelsinnehaver selv finner arvtager, og som 
deretter må godkjennes av  helsemyndighetene. 
I Danmark er kravet at legen skal være spesialist 
og ha minimum 4-5 års praksis. 

LOSt caSe?
Det endte med at to fikk tilbudet – begge 

disse var nede og så på praksisen, men ingen sa 

ja til å ta over. Bengtsson mener at dette hadde 
sammenheng med  at ingen av kandidatene 
ønsket å ta over en så stor praksis. Det hører 
med til historien at Helge Bengtsson har fått 
uoffisielle signaler fra Helse Sør-Øst om at 
han må slanke bedriften og si opp 9-10 ansatte 

SPINKeL SeIeR FOR HudLeGe 
I MOSS

TEKST oG FoTo: LoTTELISE FoLGE

Hudspesialist Helge Bengtsson er snart 70 år, men vil gjerne jobbe lenger. det 
har han fått lov til av Helse Sør-Øst. Årsaken er at ingen vil ta over praksisen hans 
i Moss. en praksis med 12 ansatte og  8000 pasienter i året. 

”Helge Bengtsson 
ønsker seg en 
ordning som den de 
har i danmark– der 
hjemmelsinnehaver 
selv finner arvtager.
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til tross for at avtalen  med helseregionen fra 
2006 gir han tillatelse til å drive klinikk med 14 
ansatte, noe han har gjort siden slutten av åtti-
tallet med statens velsignelse hele veien.

MYe OPPMeRKSOMHet
Ingen kan beskylde Bengtsson for ikke 

å skapt røre og oppmerksomhet rundt 
virksomheten sin. Det har flere presseoppslag, 
og stortingsrepresentanter fra Østfoldbenken 
har skrevet brev til Helseministeren. I tillegg 
har de  ansatte hos Bengtsson skrevet eget brev 
til Helse Sør-Øst og bedt for praksisen, det har 
også flere lokale pasientforeninger (Psoriasis 
og eksemforbundet). Kommuneoverlegen har  
skrevet til HSØ og uttrykt  bekymring for sine 
hudsyke innbyggere. For hvem skal de gå til  
når Bengtsson slutter? Får han fortsette i to år 
til, vil det være muligheter til å forberede seg på 
en annen hverdag både for klinikken og Helse 
Sør-Øst, mener Bengtsson, som har invitert 
representanter fra Helse Sør-Øst til å komme 

ned og se på hva de driver med. De har ikke 
svart på invitasjonen.

INGeN dISPeNSaSJON
Bengtsson understreker at han ikke har fått 

dispensasjon til å fortsette tre måneder etter 
fulgte 70, kun tillatelse. Og han tror ikke at han 
får fortsette utover de tre månedene han har fått. 
Det betyr i praksis, hvis han skal følge signalene 
fra HSØ, må si opp ¾ av de ansatte som har tre 
måneders oppsigelse fra 1. Oktober og lokalene 
fra 1. juli. Dette synes han er uendelig trist.

POLItISKe SIGNaLeR
Det er godt kjent at helseminister Bent Høie 

har gitt kraftige signaler om at man ønsker at 
både leger og andre skal stå lenger i jobben enn 
de gjør idag. Det kraftigste signalet må vel sies å 
være at psykiater Astrid Nøklebye Heiberg, som 
nå er fylt 78 år, ble ansatt som statssekretær i 
HOD da den nye regjeringen tiltrådte. Hva er det 

så med HSØ, tar de ikke politiske signaler? spør 

Helge Bengtsson.

HaNdLeR IKKe OM PeNGeR

Helge Bengtsson har nok av jobbtilbud – hva 

sies for eksempel om langtidskontrakt som 

overlege i et vikarfirma for 40 000 i uken? – 

Men dette handler ikke om penger, sier Helge 

Bengtsson. Sånne jobber er ikke i mitt liv. Livet 

mitt er her. – Hvorfor fortsetter du ikke uten 

avtale?

– Det hadde jeg kanskje gjort hvis jeg var 40, 

men en slik praksis har en tendens til å tiltrekke 

seg litt andre pasientgrupper. Jeg vil gjerne 

fortsette med å hjelpe de mest trengende – 

svakeste for å si det sånn. Pasienter som ikke kan 

gå til helprivate som eksempel gamle mennesker 

med leggsår, avslutter Bengtsson.

– Ingen av de ansatte har vært kortere enn ti år hos Helge Bengtsson, forteller dermatologisk sykepleier Lene Helland (f.v.)og helsesekretær Liv- Karin Henriksen som stortrives på klinikken. I midten fremdeles 
”sjefen sjøl” Helge Bengtsson.
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HSØ: 
Rammeavtalen har ufravikelige 

bestemmelser

– 70 - årsgrensen er absolutt, sier fagsjef i Helse 
Sør-Øst Siri Lund.

70 - årsgrensen er absolutt, sier Siri Lund, og mener at de er fleksible i 
Helse Sør-Øst når de har latt Helge Bengtsson få fortsette i 3 måneder 
etter at han har fylt 70 år. 

– Rammeavtalen har 
ufravikelige bestem-
melser. 70 års grensen 
er absolutt. HOd og 
HSØ er enige om 
tolkningen av § 10.2 i 
Rammeavtalen, som er 
den aktuelle bestem-
melsen skriver Lund i en 
e-post til Legekunsten 
og siterer fra avtalen: 
“Individuell avtale 
uten tidsbegrensning 
opphører uten forut-
gående oppsigelse fra 
noen av partene når 
legen fyller 70 år”. 
Når det er sagt har 

spesialistene fått anledning til å beholde hjemmelen utover 70 
år inntil tiltredende spesialist er klar til å overta, (oppsigelsestid, 
tid til å områ seg etc.). Bengtsson har bedt om å fortsette 
fram til 31.12.14. Her utviser vi fleksibilitet, skriver Lund. Hun 
svarer videre at  HOd viser til Sundvollen- erklæringen der 
regjeringen vil ”legge til rette for at eldre skal kunne stå lenger 
i arbeidslivet, blant annet ved å gå gjennom alle lovbestemte 
aldersgrenser i arbeidslivet i samråd med partene”. Videre at 
dette må konsekvensutredes og samordnes med regjeringens 

øvrige arbeid på feltet. I svaret til de spesialistene som har 
søkt om forlengelse heter det blant annet: 

– Departementet har mottatt flere henvendelser fra legespesialister 
i tilsvarende situasjon som deg. Felles for henvendelsene er 
at de berørte legene dessverre vil fylle 70 år før overnevnte 
utrednings- og samordningsløp realistisk sett kan medføre 
endringer i gjeldende aldersgrense. 

– Kan dere forlange at en avtalespesialist skal redusere 
bemanningen før eller i forbindelse med utlysning av hjemmel,

Lund: det kan vi ikke svare på ennå. Her er det behov for en juridisk 
avklaring og spørsmålet er under utredning.

Forholder HSØ seg kun  til ansiennitetsprinsippet ved tildeling av 
hjemler?

Nei, det gjør vi ikke. Vi legger det ulovfestede forvaltningsrettslige 
kvalifikasjonsprinsippet til grunn: Vi vurderer faglige 
kvalifikasjoner: utdanning, erfaring, evner til samarbeid og 
personlig egnethet. den best kvalifiserte søker velges ut 
etter skjønnsmessig helhetsvurdering med utgangspunkt i 
kvalifikasjonskravene.

– det er fritt fram for det regionale helseforetaket å tilby forlengelse av avtalen, hvis de 
ønsker det, sier juridisk  direktør i Legeforeningen anne Kjersti Befring.

– det som står i avtalen er at den enkelte lege har en rett til å beholde avtalehjemmelen til 
vedkommende er 70 år. det er ingen plikt til å la avtalen opphøre, utdyper hun. Leger kan 
søke om forlengelse og det er opp til det regionale helseforetaket om de vil innfri et slikt 
ønske, men den enkelte lege kan ikke kreve å fortsette, understreker Befring.

StILLeR SeG uFORStÅeNde
da vi laget denne avtalen, først for fastleger og siden for avtalespesialister, bygget vi på 

ordningen i arbeidslivet. Vi har anvendt bestemmelsen mye, særlig i KS området, og det 
har aldri tidligere vært tvil om hvordan den skal forstås. KS hadde ansvaret også for 
avtalespesialistene frem til 2003. Jeg stiller meg derfor uforstående til de nye tolkninger vi 
har hørt fra Helse Sør-Øst, avslutter Befring.

Legeforeningen: - HsØ står HeLt fritt 

– Det er fritt fram for det regionale 
helseforetaket å tilby forlengelse av avtalen, 
hvis de ønsker det, sier juridisk  direktør i 
Legeforeningen Anne Kjersti Befring.
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– Vi har visst i 20 år hva avtalespesialistene 
driver med, sier øyespesialisten i Arendal. Han 
mener at det som mangler er at noen gidder å 
dukke ned i skuffen og lese rapportene som 
ligger der. Da vil man finne  mer enn nok 
detaljer om oss, sier Egeberg og fortsetter 
- dette er et argument som stadig blir brukt 
overfor oss samtidig som vi får høre hvor 

effektive vi er. Egeberg viser til uttalelser 
fra helseministeren i intervjuet Legekunsten 
hadde med ham i forrige utgave (1-2014). 
Han ønsker på ingen måte å være negativ 
til helseministeren og den nye regjeringens 
planer, men har problemer med å se hva Høie 
vil med hans egen gruppe.

MeR RaPPORteRING?
I intervjuet med Legekunsten ga Høie uttrykk 

for at selv om avtalespesialistene er effektive , 
tror han at en av årsakene til at de ikke er blitt 
brukt mer, skyldes at man vet for lite om hva 
de faktisk gjør. Han sa også at ordningen har 
vært bra for dem som var innenfor, men har 
hindret mange i å komme inn.  Han mener han 
har grunnlag for å skylde på  interne forhold 
fordi dette har skjedd under skiftende politisk 
flertall. 

– Vi rapporterer  i detalj til HELTEF og NPR 
og hvis de ikke klarer å finne ut av hva vi driver 
med på grunnlag av denne rapporteringen, 
foreslår jeg at de kommer på besøk og ser hva 

vi holder på med, sier en meget engasjert og litt 
oppgitt øyelege.

Han er blant de få spesialistene som har vært 
avtalespesialist nesten hele sitt spesialistliv og 
har vært med på alle endringene helt fra -80 
tallet.

– IKKe I MIN LeVetId
Egeberg har ingen tro på at Høie vil holde 

løfter i første omgang. – Helseministeren har 
signalisert at det ikke kommer flere hjemler 
før den nye sykehusplanen er på plass. 

TEKST oG FoTo: LoTTELISE FoLGE

Vår nye helseminister vil vite mer om hva vi holder på med, dette skjønner  jeg 
ikke, sier øyelege og Su representant i Helse Sør-Øst, thor egeberg.

SKJØNNeR IKKe HVa  
HØIe MeNeR

”det som mangler er 
at noen gidder å 
dukke ned i skuffen 
og lese rapportene 
som ligger der, sier 
thor egeberg.
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Helseregionene skal bort, men hva kommer i 

stedet? spør Egeberg og mener at dette er ren 

retorikk fra Høie fordi han ikke vil forlove 

seg. 

– Dette er problemområder det tar tid å gjøre 

noe med og jeg tror ikke på den farten han har 

satt i gang. Jeg tror det giret står i fri spør du 

meg, og når det gjelder avtalespesialistene er det 

langt frem – jeg er 60 nå og jeg tror ikke jeg 

kommer til å oppleve noen bedring i min levetid 

som doktor, sier Thor Egeberg.

HVa teNKeR HaN PÅ?

Thor Egeberg tilhører også de avtale-

spesialistene som ikke kan forstå hvordan 

avtalehjemlene kan tidsbegrenses. Han er enig 

med dem som hevder at svært få avtalespesialister 

ønsker å investere i utstyr og egen praksis 

med alt det som følger med for en periode på 

eksempelvis 5-10 år. Avtalehjemler som skal 

tidsbegrenses- hvordan skal man løse et problem 

når man ikke har investeringsgrunnlag for det 

man gjør? spør spesialisten. Han sitter med mye 

dyrt utstyr og noe av det bruker han bare av og til 

fordi det er pasienter som trenger det. Da tenker 

han ikke økonomi, men på pasienten. – Men 

hvis vi får 5 eller 10 år er det ingen som ønsker 

å investere i dyrt utstyr, sier Egeberg, som i dag 

har ett års ventetid på uprioriterte pasienter. – 

Og det betyr ikke at problemene deres ikke er 

plagsomme, men at vi er nødt til å prioritere dem 

som er enda dårligere, sier Egeberg og legger 

til at derfor er gode henvisninger fra fastlegen 

svært viktig for å kunne prioritere de riktige 

pasientene i en travel hverdag.

Jeg er 60 nå og jeg tror ikke jeg kommer til å oppleve noen bedring i min levetid som doktor, sier Thor Egeberg.

Klinikk Røa søker kolleger 
til spesialistpraksis

Vi holder til i nyoppussede lokaler med flott beliggenhet i Samfunnshus Vest 
på Røa, 10 meter fra T-banestasjon. Det er med gode parkeringsmuligheter 
rett utenfor og inngang fra bakkeplan. Trivelig nærområde hvor nærmeste 
nabo blir Røa Bad med stort treningsstudio og badeanlegg.
Det er romslig lokaler på 540 kvm med egen personaldel og plass til 
5 laboratorier. Kontorstørrelse på 16 og 24 kvm. Klinikken har moderne 
infrastruktur med bla. fjerndrift IT, System X som elektronisk journal, 
hjemmekontorløsning, Melin betalingssentral og trådløst nett. 
I dag er vi ØNH-lege og fysioterapeuter som arbeider primært med utredning 
og behandling av svimmelhet og balanseproblemer. Fast husleie som dekker 
andel felleskostnader (lokaler, IT, infrastruktur og resepsjonstjenester). 
Husleie fra kr. 20.000 pr. måned.

   
Henvendelse avtalespesialist i ØNH, Kirsten Hannisdal:
kirsten.hannisdal@klinikkroa.no eller tlf. 905 22 909.
www.klinikkroa.no   
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Dette var temaer det var stor enighet om på 
PSL´s årsmøte i Aust- og Vest-Agder i vår.

Det var et ”blandet kor” av PSLere som 
fylte møtelokalet under årsmøtet i Lillesand . 
Noen vil mene at det ikke var mye optimisme 
å spore blant medlemmene og at mange er 
usikre på hva helseministeren egentlig vil med 
avtalespesialistene etter de nye signalene som 
er kommet.

Ingen nye hjemler på lang tid, nye økonomiske 
systemer- dette er ikke bra, mente spesialistene. 
Det var bred enighet om at avtalespesialistene 
ikke har hatt særlig gjennomslag som gruppe 
og ulike alternativer for hvordan man kunne 
gjøre noe med det, kom opp. En av deltagerne 
lekte med tanken om lobbying – kanskje man 
skulle kontakte First House?

GLade FOR LIS
Dette er en ordning som kan være med på å 

forme positive holdninger og skape forståelse 
for hvordan avtalespesialistene jobber blant 
yngre leger, mente flere av de fremmøtte. 
Andre tok til orde for at det ville lettet trykket 
på avtalespesialistene og kutte ventetiden for 
pasientene hvis man kunne lempe på reglene 
for bruk av vikarer og ekstrahjelp. 

TEKST oG FoTo: LoTTELISE FoLGE

Ja til flytting av mer poliklinisk virksomhet ut til avtalespesialistene, nei til ISF- 
innsatsstyrt finansiering og ja til mer samarbeid med sykehusene.

uSIKKeR SteMNING  
I LILLeSaNd 

Det var ingen ting i veien verken med fremmøte eller engasjementet 
blant PSL-medlemmene i Aust- og Vest-Agder.

Gode kolleger ! fra v. : Thor Egeberg, øyelege i Arendal, Jørgen Vik, 
gynekolog i Kr.sand og tillitsvalgt i Vest-Agder, Rolf Jacobsen, øyelege i 
Flekkefjord og Jostein Rostrup, lungelege i Kr.sand.

Ønh-spesialist Alf Bjarne Lilleaas 
tok til orde for at bedre utredn-
ing av søvnapnè kan forebygge 
fatale bilulykker der sjåfører 
sovner bak rattet. 

Et engasjert panel holdt innlegg, fra v. Magne Thauler, 
psykiater i Arendal, Halvard Dovland, revmatolog i 
Kr.sand og Knut Klem, urolog i Arendal. Legekunstens 
redaktør var også invitert til panelet for å gi et ”skråb-
likk” på avtalespesialistene.

– Det er viktig at vi ikke sutrer, sa Harald 
Brunvand, kardiolog i Arendal. Han vil legge 
mer vekt på informasjon om hva avtalespesi-
alistene driver med.

Einar Beitohaugen, gastroenterolog i Arendal.

Hudspesialist og tillitsvalgt i 
Aust-Agder, Frode Kristiansen var 
bekymret for tilbudet til hudpasienter 
i de mellomstore byene på Østlandet. 
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– Både fastlegekontorer og avtalespesialister 
er ofte små virksomheter spredt utover landet. 
Systematisk arbeid med kvalitetsforbedring 
og pasientsikkerhet krever oppmerksomhet, 
kunnskap og ikke minst verktøy. Alt dette 
kan være vanskelig tilgjengelig når man sitter 
spredt, sier Marit Hermansen, som også leder 
Norsk forening for Allmennmedisin. 

tIL NYtte I HVeRdaGeN?
– Men hvilken konkret nytte vil man få av 

SKIL som avtalespesialist eller allmennlege? 
Marit Hermansen, blir oppfordret til å være 
konkret: – La oss si at et legekontor ønsker å 
få vite hva pasientene mener om servicen de får 
– og om de har noen gode råd om forbedringer 
på legekontoret. Da kan kontoret ta kontakt med 
SKIL for å få veiledning og en oppskrift på 

hvordan en slik undersøkelse kan gjennomføres. 
Eller de spør seg, hvordan skal vi jobbe med IT-
sikkerhet på vårt kontor? Da vil vi at de skal ta 
kontakt med oss fordi vi ønsker å tilby veiledning 
og enkle e-læringskurs for at kontorene skal 
kunne mestre og ivareta disse oppgavene. Vi 
skal også kunne tilby veiledere  som kan bidra i 
selve arbeidsprosessen med kvalitetsarbeidet og 
hjelpe til med å etablere varige nettverk mellom 
legekontorene. 

…OG det KaN BLI SÅ MYe MeR 
Se til Danmark, oppfordrer en målrettet og 

entusiastisk styreformann.

– Der ligger de et hestehode foran på 
dette området, ifølge Hermansen. Danskene 
har  etablert en stor database både for 
allmennlegekontorene og avtalespesialistene. Der 
drives  det ”datafangst” fra alle kontorene – og den 
omfattende dataregistreringen  gir legene et solid 
grunnlag for sine vurderinger. Styreformannen 
oppfordres igjen om å være konkret.

eR JeG BedRe eNN de aNdRe?
Marit Hermansen tar diabetes som et 

eksempel på et område der det er særdeles 
nyttig med kvalitetsrapporter. Ved å levere 
fra seg data til databasen kan legekontorene 

TEKST oG FoTo: LoTTELISE FoLGE

–et godt signal for kvalitet på et legekontor er regelmessige personalmøter, det 
sier styreleder i det nyopprettede SKIL– Senter for kvalitet i Legekontor, Marit 
Hermansen. Hun forsikrer at SKIL ikke skal bli et av mange gode prosjekter der 

SKIL –prosjektet: 

eN adMINIStRatIV  
KOKeBOK 

”For en øre-nese-halslege kan vi eksempelvis bidra med 
verktøy for internkontroll, sier Marit Hermansen.
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– Forskjellen på en etterutdanningsgruppe og et læringsnettverk, er at i læringsnettverket er hele kontoret med  og man jobber med fag, men aller mest med spørsmålet: Hvordan løser vi denne utfordringen på vårt 
kontor? forklarer Marit Hermansen.
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Senter for kvalitet i legekontor
SKIL	 er	 en	 videreføring	 av	 SAK-prosjektet	
(senter	 for	 allmennmedisinsk	 kvalitet),	
men	 som	 utvides	 med	 innhold	 både	 for	
samfunnsmedisin	og	spesialisthelsetjenesten.

Beregnet	på	allmennleger	og	avtalespesialister
Styreleder:

Marit	 Hermansen	 (som	 også	 leder	 i	 norsk	
forening	for	allmennmedisin)	styremedlemmer:	
Kari	Sollien	(Af),	Henning	Mørland(	Norsam),	
Raymond	 Mortensen(PSL),	 Geir	 Riise	
(Legeforeningen)

Formål:	Å	støtte	og	veilede	forbedringsarbeid	
i fastlegeordningen og blant avtalespesialister. 

Kontor	 i	 Bergen	 med	 start	 fra	 høsten	 2014,	
med	en		lege	og	en	sekretær,	hver	i	½	stilling.	
Disse	 skal	 jobbe	 med	 å	 bygge	 nettverk	 av	
veiledere	og	datakyndige.

Fra	 neste	 år	 planlegges	 det	 utvidelse	 med	
en	 avtalespesialist	 som	 skal	 jobbe	 	 spesielt	
mot	 denne	 gruppen.	 Budsjett	 i	 perioden:	 6	
millioner.	Har	fått	4	år	før	det	skal	evalueres.

Klikk	deg	inn	og	se	på	hvordan	danskene	gar	
laget en oversikt over kroniske sinusittpasienter 
(demo).

http://demo.dak-it.dk/oerelaeger/index.html

til enhver tid gå inn og sjekke både sine egne 
data og sammenligne seg med andre; hvor 
mange av diabetespasientene har vært til årlig 
undersøkelse – hvor mange ligger utenfor 
behandlingsnivået- hvor mange har andre 
sykdommer? – Dette krever dataverktøy som 
vi har innen rekkevidde, sier Hermansen – 
og når dette er utbygd, begynner det å ligne 
kvalitetsregisteret i primærhelsetjenesten som  
myndighetene er svært interessert i. 

data SOM IKKe BRuKeS tIL NOe
Hun konstaterer at avtalespesialistene leverer 

en mengde data til NPR og mener at dette må 
kunne organiseres slik at avtalespesialistene kan 
ha direkte nytte av opplysningene de leverer. Det 
må utvikles kvalitetsrapporter for den enkelte, 
mener hun. Hva kan SKIL være for en ØNH-
lege nå? – For en øre-nese-halslege vil det vi kan 
bidra med i første omgang eksempelvis være å 
gi verktøy for god internkontroll på kontoret, 
sier Marit Hermansen.

INGeN StØtte FRa StateN- eNNÅ
Staten vil ikke inn, i hvert fall ikke foreløpig, 

sier Hermansen og er egentlig litt forundret over 
det. Årsaken, mener hun, ligger i at prosjektet 
SKIL ikke anses å være tverrfaglig fordi det ikke 
inkluderer hjemmetjenesten og fysioterapeutene 
i det interne systemet. 

– Helsedepartementet jobber med å lage 
kompetansesentra for kvalitet i primær-
helsetjenesten, men kvalitetsarbeid begynner 
nedenifra- og legekontorer er enheter som 
trenger egne verktøy, understreker hun.

dette SKaL VaRe
Tverrfagligheten mener hun oppfylles med 

alle de ulike yrkesgruppene som jobber på et 
legekontor. God kvalitet på et legekontor betyr 
også at samhandlingen mellom kommunen, 
fastleger, avtalespesialister og sykehuset 
fungerer. – Derfor er det viktig å ha orden i 
”eget hus”, sier Marit Hermansen og legger 
til at de selvsagt vil ha  myndighetene med. 
KS vil inviteres med som observatør og 
Helsesekretærforbundet er invitert med som 
observatører i styret, forteller hun og legger 
engasjert til at dette skal ikke være et prosjekt 
– dette skal vare.   

MÅ BLI eN MeRKeVaRe
Hvordan få tak i de legekontorene som 

trenger kvalitetskontrollen aller mest? – Et 
hårete mål for SKIL-entusiastene må være 
å bli en merkevære og at pasientene blir så 
kvalitetsbevisste at de velger legekontorene som 
kan vise til gode kvalitetssystemer og dermed 
god pasientsikkerhet, mener Hermansen. 

BeGYNN I det SMÅ
– Det er viktig å sette små, men  realistiske 

mål i hverdagen som det er mulig å oppnå, råder 

styrelederen. Det gjelder å komme seg videre 

pent og forsiktig og det er her veilederen kommer 

inn  og kan hjelpe deg i gang. Vær tålmodig, dette 

tar tid, og husk at nye ordninger og retningslinjer 

må forankres i personale som også må være med 

på å ta ansvar for at de nye retningslinjene blir 

fulgt. Derfor er rutinemessige personalmøter 

svært viktige, avslutter Marit Hermansen.

– avtalespesialistene har en aldersprofil som gjør at 

en må avsanne utrykket at en ikke får en gammel 

hund til å sitte. dersom kravene skjerpes vil nok 

avtalespesialistene være takknemlig for hva SKIL 

kan hjelpe med, tror urolog og styremedlem i 

SKIL  Raymond Mortensen. Han representerer 

avtalespesialistene i SKIL-styret og mener at alle 

leger som arbeider i små egenstyrte klinikker vil 

ha stor nytte av kunnskap om kvalitetssikring og 

at kvalitetskrav vil komme til å bli sentrale krav 

fra myndighetene i tiden fremover. Mortensen har 

stor tro på at SKIL  vil klare å styre legene mot 

kvalitetstenkning. 

– kan en gaMMeL HunD Lære å sitte?

Medlem i SKIL-styret urolog Raymond Mortensen

FaKtaBOKS – SKIL– et NON-PROFIt aS
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Hun disputerte tidligere i år med avhandlingen 
”Retinal vascular calibres: Risk factors and 
methodological aspects og retinal vascular 
imaging. The Tromsø Eye Study – a part of the 
Tromsø Study”. Studien omfatter over 6000 
mennesker og er den nest største i sitt slag i 
verden.

– Sammenhengen mellom blodårer og 
jernlagre er svært interessant fra et patofysio-
logisk ståsted, forklarer von Hanno og  mikro-
sirkulasjonen, med hensyn på jern, er vi de 
første som undersøker. Det som ikke er entydig 
på- vist, er at forhøyet jern er forbundet med økt 
risiko for hjerneslag og iskemisk hjertesykdom. 
Det er riktignok vist i noen befolkningsgrupper, 
mens i andre har man ikke funnet denne 
sammenhengen, ifølge øyespesialisten.

ØYet- KROPPeNS SPeIL?
Avhandlingen er knyttet til øyefaget men er 

egentlig ikke  en ren øyeavhandling , snarere en 
kardiovaskulær studie.

– Det primære med studien hele veien har 
vært å se på hvordan øyediagnostikken kan si 
noe om sirkulasjonen andre steder i kroppen. 

Om vi kan vi bruke dette for å forfine 
risikoevalueringen hos pasienter med hjerte-
karsykdom? Finnes det undergrupper vi kan 
treffe bedre med behandling fordi vi kan 
se ting i øynene som kan hjelpe oss med 
risikovurderingen? spør Therese von Hanno, 
samtidig som hun konstaterer at de er ikke der 
ennå – blant annet fordi man ennå ikke har klare 
kriterier for hva som er normalt og hva som ikke 
er det. En årsak som kompliserer bildet er blant 
annet at når man tar bilder av øyet skjer det en 
brytning- forstørrelse/forminskning. – dette er 
blant faktorene som gjør det vanskelig å sette et 
”cutoff”, sier hun. 

FLeRe PaRadOKSeR
Det er heller ingen generell regel om at smale 

kar er dårlige eller at vide er det. De ulike 
risikofaktorene kan også virke i forskjellig 

retning og er uttrykk for forskjellige patologiske 
prosesser. – La oss si du har en pasient med 
høyt blodtrykk som røyker, to betydelige 
risikofaktorer, sier øyelegen. Fordi blodtrykket 
fortynner årene og røyking gjør det motsatte 

TEKST: LoTTELISE FoLGE

det mest interessante funnet i studien er hvordan jernlagrene påvirker de små 
blodårene, sier øyelege therese von Hanno ved Nordlandssykehuset. Hennes 
Phd-arbeid omhandler hvordan risikofaktorer for hjerte- karsykdom påvirker 
diameteren til blodårene på øyets netthinne.

Håper på mer spisset  
behandling av  

hjerte-karlidelser

Diameteren på både arteriolene som fører blodet ut i retthinnen 
(røde) og venulene som fører blodet tilbake til hjertet (blå), er målt 
i studien.
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– fortykker årene, kan man like ende opp i 
”null”. Tilsynelatende kan det se fint ut. Dette 
er også blant faktorene som bidrar til å gjøre 
diagnostikken komplisert.

et FReMtIdIG dIaGNOStISK 
HJeLPeMIddeL?

I forkant av utvikling av alvorlig retinopati 
ved diabetes ser man, i følge von Hanno, at 
venene kan bli videre. Fagfolkene jobber med 
automatisert lesing av bilder der man ser på de 
klassiske retinopatifunnene, men de prøver også 
å legge inn  karmålinger som kanskje kan bidra 
til å klargjøre når man bør starte med behandling. 
Vi har det i bakhodet når vi ser at venene blir 
videre. Men dette  ikke  en innarbeidet klinisk 
parameter per i dag, understreker von Hanno. 

KJØNNSFORSKJeLLeR
Det man vet fra store populasjoner er at 

blodtrykk og alder er forbundet med tynnere 
blodkar, mens røyk, overvekt og ugunstig 
kolesterolverdier er forbundet med videre/
tykkere vener. Studien viste at det var 
kjønnsforskjeller i disse forholdene. Overvekt 
og lavt HDL-kolesterol hadde nemlig større 
effekt på kar-diameteren hos menn enn hos 
kvinner. 

NYtte aV FORSKNINGeN
Det er særlig to forhold von Hanno trekker 

frem som spesielt interessante i arbeidet med 
avhandlingen. Det ene aspektet er innsikten i 
sykdomsprosessene. – Det andre er spørsmålet 
om vi kan bruke det til å predikere- si noe 

om risikoen til fru Andersen. Det er jo svært 

matnyttig og lett å skjønne - hadde vi kunnet vist 

det så hadde vi nytteeffekten.

Å skjønne prosessene er nyttig på lang 

sikt – det å forstå patofysiologien er et 

basalforskningselement, sier forskeren. Det kan 

hjelpe oss til å forstå hva som foregår ved hjerte-

karsykdom og derav kanskje etterhvert få mer 

spissede behandlingsalternativer som går inn 

akkurat i de prosessene som man har lært seg 

gjennom forskjellig basalforskning. Klarer vi 

å skjønne hva som foregår og eventuelt si noe 

om risiko – da har vi kommet langt, avslutter 

Therese von Hanno.

Her er Therese von Hanno fotografert under disputasen med 2. opponent Ragnheidur Bragadottir. von Hanno er  den tredje som disputerer  på under ett år, utgående fra øyefaget ved Universitetet i Tromsø. Geir 
Bertelsen disputerte i mars 2013 (diabetisk retinopati, Tromsø Studien). Maja Erke disputerte i mai 2013 (Aldersrelatert makuladegenerasjon, Tromsø Studien). Nå planlegges det for den neste studien, Trom-
søundersøkelsen nr. 7. (foto Arne Brinchmann).
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Til tross for krasj (ikke 
tilsiktet) med et møte i 
Oftalmologisk selskap i 
Oslo, var oppmøtet hos 
”Oculojentene” i kjelleren på 
Edderkoppen en kveld i mai 
overraskende bra. De kom fra 
Bergen, Ålesund, Trondheim 
og Drammen og ble ønsket 
velkommen av Vibeke Dons 
Wankel som har vært leder 
siden 1998. Kveldens tema 
var langt utenfor de vanlige 
temaområdene og handlet denne 
gangen om presseetikk med 
tittelen. ” Når pressen går for 
langt- et kritisk blikk på etisk 
standard i norsk journalistikk”. 
Foreleser i journalistikk og 
presseetikk førsteamanuensis 
Carl- Erik Grimstad tok for seg 
flere saker der helsepersonell på 
ulike måter var blitt involvert i 
og som på ulike måter har fått 

TEKST oG FoTo: LoTTELISE FoLGE

OcuLOJeNteNe PÅ  
”PReSSeBeNKeN”

Venstre Vibeke Dons Wankel leder i Oculojentene og øyelege på Kambo ved Moss, og Bettina Kinge, øyespesialist i Oslo.
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”unngjelde” i pressen. Forelesningen skapte 
engasjement og spørsmålene var mange både 
underveis og etterpå.

Oculojentene, som ble startet i 1985, 
har både et faglig og sosialt formål og 
er en nettverksgruppe som samler både 
sykehusleger og praktiserende spesialister til 
faglig og hyggelig ”samrøre”. 

SNaRt 30-ÅRSJuBILeuM
I 1985 tok øyelege Eldbjørg Johansen 

initiativet til ”Oculojentene”. Hun ”hermet” 
etter faren sin som 25 år tidligere hadde 
startet ”Oculogutta”. Møtene ble holdt 
hjemme hos legene og ble naturligvis 
etterfulgt av en bedre middag tilberedt av 
fruen i huset, forteller Johansen. Hun ønsket 
også å få til treff med kvinnelige kollegaer; 
både med dem som jobbet ‘i byen’ og dem 
som var på sykehusene, men uten middag 
laget av ”fruen”.

BeHOVet VaR deR
Og interessen var egentlig overraskende 

stor. De møttes hjemme hos hverandre med 
rundstykker, kaffe og faglig prat; som kunne 
være kasuistikker og problemer som dukket 
opp på i hverdagen. – Det var godt å kunne 

drøfte dem med likesinnede, forteller Eldbjørg 
Johansen. I 1998 tok Vibeke Dons Wankel 
over stafettpinnen og utvidet aktiviteten blant 
annet med studieturer i inn- og utland og 
inviterte foredragsholdere. Ulike medisinske 
firmaer har bidratt til møtene. 

Fra v. Lise Dannevig (praksis i Kristiansand) og Inger Gjertsen (sykehuslege Drammen).

Fra v. Line Askheim, Oslo øyelegesenter, Kari Rougne, Oslo Øyel-
egesenter, Lise Dannevig med ryggen til , Karin Matheson Semb, 
med praksis på Majorstuen i Oslo )- Bak i midten initiativtager til 
Oculojentene Eldbjørg Johansen. Voksne damer på ”skolebenken” en kveld i mai.
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Etter to års tautrekking om en 100 % hjemmel 
skulle være på Myre eller på Sortland endte 
styret i Helse Nord opp med å vedta å tildele 
praksisen på Myre en 30 % hjemmel.

Verken Mai Lise eller mannen hennes ønh-
spesialisten Erik Zadig har tro på at de skal klare 
å få tak i en spesialist i kun 30 % hjemmel på 
Myre. 

10 MÅNedeRS VeNteLISte
Zadig og kona hans er slitne etter to år i 

uvisshet og arven etter en 60 % hjemmel som 
forsvant over natten. Å slutte på Myre er blant 
alternativene de seriøst vurderer, og det er ikke 
mangel på jobbtilbud for noen av dem.

I mellomtiden har Zadig bestemt seg for å 
returnere alle henvisninger til fastlegene hvor 
de blir anbefalt å vurdere om de skal søke 
pasienten inn på en klinikk som har kortere 
ventetid enn 10 måneder. Eller at de i samarbeid 
med pasienten vurderer forsvarligheten ved å 
stå på venteliste så lenge som i 10 måneder. Det 
er rett og slett for mange pasienter til at Erik 
Zadig føler at han kan gjøre en god nok jobb 
med prioriteringene.

TEKST oG FoTo: LoTTELISE FoLGE

– Nå skal vi vurdere nøye hva vi skal gjøre, sier Mai Lise Zadig, sykepleier, 
audiograf, daglig leder og kone gjennom 25 år. 

ØNH-spesialist har fått ”dommen”:

Vurderer å slutte som  
spesialist på Myre

— Å slutte er helt klart et av flere alternativer vi vurderer, sier Mai Lise Zadig og mannen Erik. Nå er det tid for en tenkepause.



eN NY ”SVeNSKe”

De har inntrykk av at Helse Nord vil ha tilbake ”en svenskeordning” 

på Myre (se Dette er saken) der to leger (hver med 30 % hjemmel  kom 

for å jobbe med jevne mellomrom). — For oss er dette ikke en aktuell 

løsning lenger, mener Mai Lise Zadig. De to svenske legene behandlet 

pasienter og slapp unna alt papirarbeid; administrasjon og rapportering. 

Det tok vi på oss i ren idealisme, sier daglig leder, og understreker at 

det kommer de ikke til å gjøre igjen. Nå vil de dele oppgavene med en 

”normalt arbeidende” spesialist. Det som derimot kan komme til å skje er 

at Helse Nord etablerer  en slags “ønh-stafett” fra Bodø til Stokmarknes 

sykehus for å dekke behovet i Vesterålen .

dette eR SaKeN:

Historien	om	ØNH-praksisen	på	Myre	og

Helse	Nord	 startet	 for	 2,5	 år	 siden.	 Da	 sluttet	 Erik	 Zadigs	 to	 svenske	

kolleger,	som	delte	en	60	%	hjemmel	(30	%	hver),	etter	20	års	samarbeid.

Helse	 Nord	 RHF	 inndro	 begge	 hjemlene,	 uten	 å	 ta	 kontakt	med	 Erik	

Zadig.	Han	måtte	overta	alle	henvisninger	og	kontroller	som	svenskene	

tidligere hadde tatt seg av.

Zadig	innførte	inntaksstopp	noe	Helse	Nord	nektet	han	å	gjøre.	I	slutten	

av	 oktober	 samme	året	 vedtok	 styret	 i	Helse	Nord	å	opprette	 en	100	

%	hjemmel	på	Sortland,	under	4	mil	 fra	Zadigs	praksis.	 I	mellomtiden	

hadde	PSL	engasjert	seg	i	saken	og	stilt	spørsmål	om	hvorfor	Helse	Nord	

ønsket	å	bryte	opp	en	etablert	praksis	og	deretter	–	legge	en	ny	hjemmel	

nærmest	i	nabolaget.	Helse	Nord	på	sin	side	begrunnet	vedtaket	med	at	

de	ønsket	mer	 tilgjengelighet	og	et	bedre	 tilbud	til	pasientene.	Det	var	

5	 søkere	 til	 den	utlyste	hjemmelen.	Av	dem	var	det	 en	aktuell:	ØNH-

spesialisten Joze Kabiri. Han takket ja til jobben under forutsetning at 

han	fikk	jobbe	i	en	allerede	etablert	praksis	på	Myre.	Det	ville	Helse	Nord	

ikke	gå	med	på	og	dermed	sto	Vesterålen	igjen	uten	en	ØNH-spesialist	

nummer	2.

Høsten	2013	ble	stillingen	lyst	ut	på	nytt,	men	ingen	hjemmel	ble	tildelt.	

I	mars	innkalte	Helse	Nord	Zadig	til	et	dialogmøte	(det	første	og	eneste).	

Resultatet	 to	 måneder	 senere	 ble	 til	 ekteparet	 Zadigs	 fortvilelse	 –	 en	

hjemmel	på	30	%.

2 roms velholdt leilighet på den franske riviera 
i St. Aygulf, mellom Cannes og Ste. Maxime.

Leiligheten ligger i 3. etg. med heis. Garasje i kjelleren. 
Åpent kjøkken med integrert komfyr, kjøleskap, 
oppvaskmasin og vaskemaskin. Ligger i lukket 
boligkompleks som er bygget rundt en park med 
2 svømmebasseng. Leiligheten ble kjøpt ny i 2004.

Leiligheten er på 49 m2 med 2 balkonger, en på 5,35 m2 
mot nord, og en vestvendt overbygd terrasse på 11,3 m2. 

5 min. gange gjennom park til sjøen med km 
lange sandstrender. St. Aygulf er del av middel-
alderbyen Frejus. I St. Aygulf �nner du mange butikker 
og eget marked. Kort vei til utendørs badeland, 
�ere golfbaner, mange fritidsaktiviteter

Pris: 300 000 Eu + notargebyr ca. 8%

Trygg handel gjennom fransk megler som 
samarbeider med norsk translatør

Henvendelse: 
Jarle Svendsbø 911 70 412, svendsb@online.no 

2-roms leilighet 
på den Franske Riviera
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GLaMORØS MatPRat
TEKST: JAN HELGE SoLBAKK

Timothy Spall vant nylig Cannes-prisen som 
beste skuespiller for rollen som den engelske 
landskapsmaleren Joseph Mallord William Turner 
(1775-1851), i den biografiske filmen, Mr. Turner. 
Mannen bak filmen er Mike Leigh, som i 2002 
laget filmen Alt eller ingenting. Mens filmen om 
Turners liv og landskap representerer et forsøk på 
å gjenskape det magiske og til dels skremmende 
spill av lys og farger som finnes i alle hans 
bilder, handler Alt eller ingenting om en forhutlet 
østkantfamilie fra London hvis livsstil kunne gitt 
heldagsjobb til et kobbel av samfunnsmedisinske 
eksperter. For familien Bassett på fire lever ikke 
et liv i pakt med dagens medisinske sedelære. De 
spiser ikke sushi, ei heller frukt og grønnsaker. De 
mosjonerer ikke. De drikker ikke vin til maten. 
De lever på to rom og kjøkken, omgitt av asfalt 
og ingenting. Mor er mager og masete og jobber 
i kassen på et supermarked. Den tykkfalne, 
uflidde og melankolske faren (Timothy Spall) 
kjører drosje. Jenta har en slags vaskejobb på et 
aldershjem. Gutten tilbringer dagene alene foran 
TVen eller i bakgården med en fotball. Han 
røyker. Begge barna er svært overvektige. Alle er 
ensomme. Det hele virker mistrøstig. Omslaget 
kommer med sønnens hjerteanfall som utløses av 
naboguttenes vellykkede forsøk på å ta fra ham 
ballen. Det fører ikke bare til hospitalisering og 
medisinsk granskning av guttens hjerte og nyrer 

inkludert familiens matvaner og andre uvaner, 
men også til at ordet “alt” i filmens tittel får 
mening. Familiens skjeve livsstil blir plutselig 
av underordnet betydning. Oppmerksomheten 
rettes i stedet mot grunnbetingelsene for et godt 
liv: At man vet seg elsket. At man kjenner seg 
inkludert. At man føler seg tolerert. Guttens 
hjertesykdom blir hendelsen som bekrefter at 
disse grunnbetingelser er til stede i familiens liv. 
I forvissning om alt dette har de også mot til å 
vende tilbake til ingenting annet enn hverandre, 
samt to rom og kjøkken og en asfaltert bakgård. 

Den livsstil og det verdisyn som her 
fremvises, står i skarp kontrast til de verdier 
som med stadig større intensitet forfektes av de 
samfunnsmedisinske og helsepolitiske ekspert-
systemene, og nå sist også av et forum av tynne, 
rike og glamorøst vellykkede mennesker som  
solte seg i glansen av Mr. Clinton og hverandre 
på EAT-Forums såkalte ’high level’- møte i 
Stockholm 26.-27.05. Dagsrevyens dekning av 
møtet forsterket glamourfaktoren ved å melde at 
i tillegg til en forhenværende junk-food-spisende 
og bypass-operert amerikansk president var hele 
tre kongehus samlet, samt Aps kronprins, Jonas 
Gahr Støre, den kongelige norske legeforenings 
president, Hege Gjessing, Folkehelseinstituttets 
ubestridte dronning, Camilla Stoltenberg, og 
selvsagt, den vakre og til fingerspissene velpleide 
prinsessen som bestyrer det hele, Gunhild 
Stordalen. Bare Sylvia Listhaug, regjeringens 
uspiselige alibi for langreist mat og korttenkt 
landbrukspolitikk, glimret med sitt fravær. Og 
det samstemte budskap fra alle disse ekstremt 
vellykkede menneskene var: ”we become what 
we eat, and so does Earth”. Så kjapt og fikst er 
det altså mulig å sammenfatte verdens mat, helse 

og klimaproblemer på, når kongehus samt fiffen 
fra business, politikk og medisinsk akademia 
setter seg selv stevne. At millioner av mennesker 
blir som de er fordi de lever i ekstrem fattigdom, 
fratatt muligheten til å spise seg mette, få seg en 
utdannelse og skape seg selv et liv, er tydeligvis 
ikke dette forumets cup of tea.  

Det er noe forførerisk besnærende over en 
slik forestilling, for den gir inntrykk av at bare 
man stæsjer sammen nok mennesker med stor 
lommebok, høy glamourfaktor og akademisk 
og politisk vellykkethet, kan disse problemene 
fikses på en, to tre. Da trenger man ikke lenger 
tungrodde, og demokratiske styrte organisasjoner 
som FAO, UNESCO og WHO, som i årtier har 
arbeidet for å få bukt med disse problemene, men 
det på måter som nok fremstår ganske grå og 
kjedelige sammenlignet med de våte visjonene bak 
EAT-Forum. Men nettopp i denne kjedsommelige 
langsiktighet ligger deres styrke. Stordalen 
Foundation og andre private godhetsaktører kan 
nok ved første øyekast fortone seg mer attraktive 
og effektive. Det gjenstår imidlertid å se om det 
bak all glamour og stæsj finnes noe annet og mer 
bærekraftig enn big egoes og business as usual.

JAN HELGE SOLBAKK: 
Professor i medisinsk etikk, 
er utdannet lege og teolog 
og ansatt ved SME, senter for 
medisinsk etikk, UiO. 

”Bare Sylvia Listhaug, 
regjeringens 
uspiselige alibi 
for langreist mat 
og korttenkt  
landbrukspolitikk, 
glimret med 
sitt fravær. 
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Men nå e’ makrellen komen på kysten 
utenfor mitt fødested, Arendal. Den virkelige 
varianten – ikke den prosesserte vi kjenner fra 
TV-reklamen. 

Makrellen er en uovertruffen kilde til 
Omega-3, fettsyrer som alle kostholdseksperter 
anbefaler at vi må få i oss mer av. Det bør være 

balanse i inntaket av omega-3 og omega-6, men 
vårt kosthold i dag inneholder opp mot 10 ganger 
så mye av de sistnevnte. Makrellen inneholder 
9.5 gram omega 3 per 100 gram råvare, mens 
for eksempel oppdrettslaks ikke har mer enn 
3.5. Jeg er dessuten, av mange grunner, opptatt 
av grillmat – og makrell er en glimrende fisk å 
tilberede på denne måten:

Noen har fått det for seg at skal man få fisk ned i 
gapet på barn og unge, må den komme i form av 
friterte firkanter. Vi distanserer oss i det hele tatt 
fra matens opprinnelse. et skremmende antall 
amerikanske barn vet ikke at epler vokser på trær 
eller at hamburgere har noe med kveg i et fjøs å 
gjøre. Spør en gjennomsnittsnordmann på åtte år om 
hvordan makrell ser ut, tror jeg mange vil svare at 
den er av metall utenpå og består av rød guffe på 
innsiden. 

Makrellen e’ komen…

BENT STIANSEN
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Potetpakke med løk og urtesmør 
1.2 kg kokte poteter
0,5 kg løk
200 g smør
1 ss salt
1 ts malt hvit pepper
2 dl friske urter som persille, basilikum, estragon og gressløk.
2 fedd hvitløk
Al-folie

Kok potetene i lettsaltet vann til de blir møre. Del dem opp hvis 
de er store. Skjær løk i båter og kok dem i lettsaltet vann i fem 
minutter. Avkjøl i kaldt vann. Kjør mykt smør i foodprosessor 
sammen med urter, salt, pepper og hvitløk til grønt smør. Ta to 
store ark al-folie og legg oppå hverandre. Form som en kurv og fyll 
med kokte poteter og kokt løk. Fordel urtesmøret på potetene og 
pakk pakken tett sammen. Legg den på grillen på direkte grilling 
og grill pakken i 15 minutter.

VIN 

Alana Estate Sauvignon Blanc 2013
Pris: Kr. 168,90

Land, region: New Zealand, Wairarapa, 
Martinborough

Fremragende eksempel på de ekstremt 
aromatiske Sauvignon Blanc vinene fra 
New Zealand. Denne er fra vinmarker som 
omkranser byen Martinborough som ligger 
øst for Wellington. Dufter av brennesle, lime, 
ananas og stikkelsbær. Oppleves som crisp 
og syrlig i munnen. Lang tørr avslutning. 
Anbefalt serveringstemperatur åtte til ti grader. 
Disse hvitvinene smaker best som unge.

Grillet småmakrell med persille og sitron 

1 kg makrell, små
2 dl grovhakket flatpersille
1 sitroner
150 g smør
1 ss salt
Pepperkvern 

Start med å tenne opp grillen 
slik at den er varm når du 
skal grille. Kutt hodene av 
fisken og ta ut innmaten. 
Fileter makrellen og skjær 
bort alle ben. Legg to store 
ark med aluminiumsfolie 
på benken og smør et tykt 
lag med smør i bunnen av 
arket. Legg halvparten av 
filetene med skinnsiden 
ned på smøret. Dryss 
med salt og pepper og ha 
på rikelig med hakket persille. Legg på noen tynne skiver med sitron. Salte 
og pepre resten av filetene og legg dem oppå persillen med skinnsiden opp. 
Smør skinnsiden med resten av smøret og legg på tynne sitronskiver. Pakk 
aluminiumsfolien rundt fisken slik at pakken blir skikkelig tett og legg den på 
grillen for å grilles ved direkte grilling i 10 minutter ved sterk varme. Åpne 
pakken og server makrellen med sjyen og agurksalat.

Agurksalat
1 agurk
1 ts salt
2 dl 7 % klar eddik
1 dl vann
2 dl sukker
1 ts kvernet pepper

Skjær tynne skiver av agurken og bland med saltet. La agurken 
stå og salte seg i 20 minutter. I mellomtiden kokes vann opp 
med sukker og eddik til sukker er oppløst. Avkjøl laken. Press 
agurkskivene mellom hendene slik at noe av vannet forsvinner. 
Ha skivene i eddiklaken sammen med kvernet pepper og la 
agurksalaten marinere i 20 minutter

Forberedelse
Fisken kan fileteres en dag før. Den kan pakkes i al-folie tre timer før
grilling. Agurksalaten kan lages en dag før. Fennikel kan snittes en dag 
før og legges i kaldt vann. Blandes med olje rett før servering Potetpakken 
kan pakkes dagen før.

Fennikelsalat 

1 kg fennikel
2 sitroner
½ dl valnøttolje
½ dl solsikkeolje
½ ss salt
1 ss sukker
Mye kvernet pepper 

Rens de ytterste bladene på fennikelen og kast. Riv av de små grønne duskene 
og hakk dem. Finsnitt fennikelen med en kniv eller på en oppskjærsmaskin. 
Den finsnittede fennikelen legges i en bolle og tilsettes oljene, saften av to 
sitroner, salt, sukker, finkakket fenikkelgrønt og pepper. Bland godt sammen 
og smak til salaten. Server den umiddelbart. 



Kropp & sjel

32      NR 2 2014 Legekunsten

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

KIRuRGI SOM  
PROPaGaNda

TEKST: JAN HELGE SoLBAKK

Medisinske lærebøker er kanskje ikke 
mest kjent for iøynefallende forsider. En 
viss oppsikt vakte derfor omslaget på en 
monografi om Cyclosporin A, utgitt av 
Elsevier Biomedical i 1982. Cyclosporin er et 
immunosupprimerende medikament, anvendt 
innen organtransplantasjon. Maleriet på bokens 
forside er fra 1500-tallet. Sammenhengen 
mellom monografiens moderne innhold og 
bokens over 400 år gamle forsideillustrasjonen 
er ikke åpenbart innlysende, før man 
får vite at motivet viser en medisinsk 
sensasjon, basert på en immunologisk utopi. 
Monografien omhandler ulike aspekter ved 
transplantasjonsimmunologi, men for å forstå 
meningen med forside-illustrasjonens motiv, 
kreves en smule kunst- og kirkehistorisk 
kunnskap. 

eN KORt BILLedaNaLYSe
I et spartansk utrustet rom ser vi en sovende 

mannsperson liggende til sengs (fig. 1). 
Hodet er ikledd et turbanlignede tørklede. 
Overkroppen er bar, nedre del av kroppen er 
dekket av et brunt klede. Underekstremitetene 
har ulik farve, den ene er hvit, den andre sort. 

Den sengeliggende er flankert av to menn med 
tilsynelatende innbyrdes likhet. De er ikledd 
staselige, farverike gevanter; deres hoder er 
omgitt av glorier. Mannen til høyre holder den 
sengeliggendes sorte ben, mens han til venstre 
later til å feste en bandasje rundt benets øvre 
del. I tillegg til nevnte personer, er avbildet tre 
engler, hvorav den ene later til å assistere med 
forbindingen. De to andre holder en beholder i 
den ene hånden og en skje / spatel i den andre. 
På gulvet ligger et hvitt ben. 

For å tolke bildets innhold kan man ta 
utgangspunkt i mennene med glorie. Ut fra 
deres tilnærmelsesvis identiske utseende, 
er det rimelig å anta at de er tvillinger. 
Deres glorieomkransede hoder indikerer 
helgenstatus. Scenen har muligens noe med 
medisinsk terapi å gjøre, med operatører og 

engleassistenter beskjeftiget med bandasjering. 
Benets sorte farve kan tyde på at det dreier 
seg om behandling av et gangrenøst ben, men 
dette passer ikke med at det legges bandasje på 
overgangen mellom hvitt og sort vev. Det ser 
nesten ut som om det sorte ben blir ”skjøvet 
på plass” og at forbindingen er applisert for 
å feste det. Forklaringen ligger på gulvet. 
Der er avbildet en del av en underekstremitet 
med antydede ulcerasjoner. Den har samme 
morfologi og farve som den sengeliggendes 
venstre ben. Det er derfor rimelig å anta at 
benet på gulvet har tilhørt mannen i sengen. 
Han har tydeligvis fått sitt tapte ben erstattet 
med et sort. Scenen kan dermed tolkes som en 
operativ prosedyre hvor et sykt, ulcerert ben 
er erstattet med et nytt. Et kirurgisk inngrep 
altså, foretatt av to velkledde menn, assistert 
av engler.

Transplantasjonsteamet er i gang. Vel fremme i kirken, kappet de av den sovende kirketjenerens syke ben og erstattet det med det medbragte 
ben fra den avdøde maurer. Da kirketjeneren våknet opp var han symptomfri, helbredet.
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GLORIFISeRt KIRuRGI 
I tiden før etablering av moderne medisin, var 

det som regel fint lite den medisinsk skolerte 
kunne gjøre for sine pasienter, maktesløse som 
de var overfor så godt som all patologi. Ulike 
religioner og filosofiske retninger trådte derfor 
støttende til, med ulike tilbud om alternativ, 
til tider mirakuløs behandling. Ved ulike 
sykdomstilstander kunne man hendvende seg 
til guder og overordnede makter og be om 
helbredelse. Eller, i kristen kontekst, gå omveien 
om ulike helgener. På denne måten kunne man 
håpe på medisinsk hjelp, også i de tilfelle der 
samtidens leger kom til kort. Flere helgener 
kunne påberope seg medisinsk kunnskap.  Blant 
de mest populære var tvillingene Cosmas og 
Damian, fra Kilikia i Lilleasia, på sydkysten av 
det nuværende Tyrkia. De praktiserte medisin, 
efter grundig medisinsk skolering i Pergamon, 
et av datidens fremste medisinske læresteder. 
Deres medisinske virksomhet var initialt 
utøvet uten at de tok betaling for utført arbeid; 
legepraksis som samaritansgjerning, terapi av 
pur idealisme, uten honorar for utførte tjenester. 
I senere tider later det dog til at det har vanket 
en og annen påskjønnelse. Helgenene ville ellers 
neppe hatt råd til de kostbare gevanter de ofte er 
avbildet med (fig 3). 

StRaFF OG MIRaKeL 
Legebrødrene Cosmas og Damians 

legevirksomhet faller innen en tidsepoke da 
kristendommen ikke var særlig populær. I 
Romerriket hersket riktignok religionsfrihet, 
men alle måtte, i tillegg til tilbedelsen av  egne 
guder, også sørge for en offergest til rikets 
hersker, keiseren. For mange kristne falt dette 
tungt for brystet og flere, inklusive legebrødrene, 
nektet å efterkomme keiserens påbud. Straffen 
for dette var som oftest døden. Legebrødrene 
ble derfor kastet på havet, men dukket uskadet 
opp av bølgene. Derefter ble ulike andre 
henrettelsesmetoder forsøkt; alle viste seg å 
være ineffektive. For endelig å bli kvitt dem, ble 
de halshugget. 

De var knapt gravlagt før det dukket opp 
beretninger om mirakuløse helbredelser i deres 
regi, og legebrødrene ble raskt helgenerklært. 
Pasienter, som var oppgitt av andre, søkte 
deres hjelp og ble helbredet for ulike lidelser. 
Interessant er beretningene om dem som, i 
sovende tilstand, hadde svelget en slange. 
Tilstanden er nu så godt som utryddet, men 
i sin tid hadde Cosmas og Damian nærmest 
monopol på helbredelsen av denne, i tidligere 

Operasjonen vist på monografiens omslagsside ble opprinnelig utført av legene Cosmas og Damian, i en kirke fra  500-tallet, beliggende på 
Forum Romanum.
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tider hyppige lidelse. Men svelget slange blir for 
medisinsk bagatell å regne, sammenlignet med 
operasjonen som er avbildet på monografien om 
Cyclosporin (fig 1). 

eN MedISINSK SeNSaSJON
Operasjonen vist på monografiens 

omslagsside ble opprinnelig utført av legene 
Cosmas og Damian, i en kirke fra  500 tallet, 
beliggende på Forum Romanum. Beretningen 
stammer fra Den gyldne Legende – ”legenda 
aurea” av Jacobus de Voragine 1275.

Valg av kirkerom som operasjonsstue henger 
sammen med kirurgenes kristne helgenstatus. 
Det ble berettet om kirketjeneren i denne kirken 
at han hadde et gangrenøst ben, en vanligvis 
uhelbredelig tilstand. Datidens medisinske 
praksis tilsa i slike tilfelle amputasjon. Men 
helgenene tenkte i andre baner og vurderte, 
for første gang i historien, å amputere det 
gangrenøse benet for derefter å erstatte dette 
med et nytt friskt ben, en bentransplanatsjon 
med andre ord. I så fall trengte man en donor. 
Angivelig var det samme dag, i en kirke like 
ved, begravet en sort mann, en maurer. Liket 
skulle efter sigende fortsatt være varmt. Den 
nylig avdøde skulle dermed være godt egnet som 
donor. Som et datidens transplantasjonsteam 
rykket legebrødre ut og fjernet den avdøde 
negers ene ben, og ilte tilbake til Forum med det. 
Vel fremme i kirken, kappet de av den sovende 
kirketjenerens syke ben og erstattet det med det 
medbragte ben fra den avdøde maurer (fig 2). Da 
kirketjeneren våknet opp var han symptomfri, 
helbredet. Hans gangrenøse ben var fjernet og 
erstattet med et friskt, sort ben. Man kunne 
selvsagt valgt et hvitt ben, noe som i beste fall 
ville gitt kirurgene æren for å ha helbredet et 
gangrenøst ben, men ingen ville ikke ha sett 
at kirketjeneren hadde fått en ny, transplantert 
underekstremitet. Dette var en unik helbredelse 
av en tilstand med vanligvis elendig prognose 
og alle kunne se at kirketjeneren hadde fått et 
nytt, friskt ben. Det syke ben var pietetsfullt lagt 
i kisten til donor (fig 2 ). Propagandaverdien var 
uvurderlig. Dette var et mirakel, en operasjon og 
behandling uten sidestykke.

Kulten omkring de medisinsk skolerte 
tvillingbrødrene Cosmas og Damian skulle bli 
uhyre populær. Ved å hendvende seg til dem, 
eller ved bønn og ofring i deres kirker, kunne 
man selv oppleve mirakuløs helbredelse av alt 
fra slukte slanger til gangrenøse ben. Og den 
kurerte kunne ved hjelp av helgenenes kurative 

intervensjon, i tillegg, sikres evigvarende 
velsignelse i himmelen.  

eN MedISINSK SeNSaSJONeN
De fleste avbildninger av mirakelet, tyder på 

at man betraktet behandlingen av kirketjenerens 
gangrenøse ben som et operativt inngrep. På 
fig 3 er scenen lagt til et rom som minner om 
en operasjonsstue. Den sovende (bedøvede?) 
pasient er pent og ”sterilt” tildekket, omgitt 
av opererende kirurger, samt assisterende 
englesøstre, hvorav en holder operasjonslampen, 
i form at et tent lys. At miraklenes tid ikke er 

forbi, viser bildet fra slutten av 1500 tallet 
(fig 4), hvor transplantatet er interponert 
mellom hofte og legg, en kirurgisk umulighet, 
et mirakel.  Mot slutten av 1500 tallet blir 
operasjonen vist i noe som trolig er et hospital, 
med operasjonsavdeling i forgrunnen og 
sengepost i bakgrunnen. Bentransplantasjonen 
vises som en fryktinngytende operasjon. Hadde 
det ikke vært for at legen til venstre holder et 
sort ben i hendene, kunne man anta at det var 
en regulær amputasjonsscene. Operatørene har 
lagt fra seg glorien. Pasienten er våken og later 
ikke, med sine himmelvendte øyne, til å ha det 
særlig komfortabelt. Det er lagt tourniquet over 

Tvillingene Cosmas og Damian praktiserte medisin, efter grundig medisinsk skolering i Pergamon, et av datidens fremste medisinske lærest-
eder. Deres medisinske virksomhet var initialt utøvet uten at de tok betaling for utført arbeid. 
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amputasjonsstedet. Amputasjonssagen 
ligger på gulvet. Det er klart for 
transplantasjon av det sorte ben. 

I bakgrunnen vises sengeposten med 
leger, sykepleiersker og pasienter. I 
midtfeltet vises tre skåler med blod, 
et resultat av årelating, datidens mest 
utbredte medisinske behandling. I 
bakgrunnen vises andre eksempler på 
medisinsk praksis med akuttmottak/
skadestue, sykepleie, og forbinding. 
Sentralt en mann med glasskolbe i 
høyre hånd, en beholder med urin, 
hvis observasjon tjente uroscopien, 
et av datidens viktigste diagnostiske 
hjelpemidler.

Ut fra klesdrakten, kan vi slutte at legene 
i bakgrunnen, er de samme som dem som 
opererer i forgrunnen. Den ene later til 
foreta en bandagering av en armskade, 
den andre er beskjeftiget med uroscopi. 
Dermed dekker de to legehelgenene, i 
tillegg til transplantasjons kirurgi også 
indremedisin og generell kirurgi. 

KIRuRGI SOM PROPaGaNda
Avbildningen av Cosmas og Damian 

og deres mirakuløse bentransplantasjon 

ble et yndet og utbredt kunsthistorisk 
motiv. Mens moderne medisinsk etikk 
ikke akkurat oppfordrer til reklame 
for medisinske behandlingsformer, 
ble legehelgenenes bragd, spesielt i 
kristen kontekst,  utnyttet for alt det 
var verdt. Hvor skolemedisinen ikke 
strakk til, tilbød kirken, gjennom sine 
legehelgener, mirakuløs kurasjon 
gjennom bønn og ofring. Utallige er 
beretningene om syke som har lagt 
seg til å sove i kirkene viet Cosmas 
og Damian, i håp om å våkne opp som 
kurert og helbredet. Jo mer alvorlig 
lidelsen var, desto større var håpet 
om at nettopp Cosmas og Damian 
kunne bidra til helbredelse og frelse 
fra sykdom. Med transplantasjonen 
av det sorte ben, hadde de bevist 
at de behersket det umuliges 
helbredelseskunst. Når skolemedisinen 
kom til kort, kunne man alltid sette 
sin lit til  mirakellegene fra Lilleasia, 
som med sin subspesialisering innen 
kirurgi og indremedisin behersket ”Die 
gesamte Medizin”.

Scener fra et 1500 talls hospital. I tiden før etablering av moderne medisin, var det som 
regel fint lite den medisinsk skolerte kunne gjøre for sine pasienter, maktesløse som 
de var overfor så godt som all patologi. Ulike religioner og filosofiske retninger trådte 
derfor støttende til, med ulike tilbud om alternativ, til tider mirakuløs behandling. Ved 
ulike sykdomstilstander kunne man henvende seg til guder og overordnede makter og 
be om helbredelse.

Mot slutten av 1500 tallet blir operasjonen vist i noe som trolig er et hospital, med operasjonsavdeling i forgrunnen og 
sengepost i bakgrunnen. Bentransplantasjonen vises som en fryktinngytende operasjon.
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