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Utilfredsstillende
søknadsbetingelser for støtte
fra Utdanningsfond III?
Det vises til Knut A. Evensens innlegg i
Tidsskriftet nr. 12/2002 (1).

Sentralstyret i Den norske lægeforening
vedtok ny reisepolicy for foreningen med
tilknyttede fond 25.8. 1999. Saken ble frem-
met etter at landsstyret i Kristiansand i 1998
påla sentralstyret å inngå leverandøravtaler
med aktuelle reiseoperatører samt utvikle et
regelverk som sikret effektiv utnyttelse av
disse avtalene. Avtalen med Via Flyspesia-
listen (NSBR) ble inngått med virkning fra
1.1. 2000 etter en omfattende anbudsrunde.

En eksklusiv avtale med ett reisebyrå ble
blant annet begrunnet med følgende to for-
hold:
– Utnytte foreningens stordriftsfordeler op-
timalt samt få til en bedre koordinering av
reisevirksomheten. 
– Oppnå lavest mulig «management fee»
som er det gebyret reisebyråene beregner
seg for sine tjenester.

I avtalen med Via Flyspesialisten ligger det
instruks om at alle foreningens reisende skal
bookes inn på de leverandøravtaler som
Legeforeningen har inngått samt at billigste
tilgjengelige pris alltid skal velges så sant
det er praktisk mulig. Avtalen inkluderer en
prisgaranti som garanterer markedets laves-
te tilgjengelige pris på reiser under ellers
like vilkår.

Koordineringsgevinsten som ligger i av-
tale med ett byrå, kan eksemplifiseres ved
den såkalte kongressrabatten som forenin-
gen gis gjennom Braathens-avtalen. Kon-
gressrabatten utgjør ca. 40 % av fullpris og
gis i Legeforenings tilfelle uavhengig av om
billetter bestilles enkeltvis eller samlet. At
rabatten tildeles selv om billetter bookes
enkeltvis er unikt og meget fordelaktig for
Utdanningsfondene ettersom alle billetter
her bestilles på denne måten. Braathens har
åpnet for dette nettopp fordi Via Flyspesia-
listen koordinerer enkeltvise bestillinger til
samme arrangement. Utstrakt bruk av kon-
gressrabatten samt høy lojalitet til Braat-
hens, har bidratt til at gjennomsnittlig bespa-
relse på flyreiser innenlands i 2001 utgjorde
ca. 30 % sammenliknet med fullpris. Til
sammenlikning lå denne besparelsen før
innføringen av ny reisepolicy på 10–15 %.

Med hensyn til deltakelse på kongresser i
utlandet er situasjonen noe annerledes. Her
vil, som Evensen helt korrekt påpeker, en
pakkepris fra en arrangør ofte falle rimelige-
re ut enn om den enkelte reisende selv skal

ordne med reise og hotell. Legeforeningen
har tatt konsekvensen av dette og har hele ti-
den fulgt den praksis at rimeligste alternativ
skal benyttes. Dette er også instruksen hos
Via. Alle medlemmer som har tatt kontakt
med sekretariatet vedrørende slike problem-
stillinger, har fått beskjed om at kravet til
bruk av Via ikke gjelder i disse tilfellene.
Legeforeningen har imidlertid stilt som for-
utsetning at priser innhentes også fra Lege-
foreningens avtalebyrå.

Oslo Erling Bakken
ass. økonomidirektør
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Transkranial
magnetstimulering
Jeg har spilt fiolin fra barndommen, orgel og
trommer og drevet med steppedans. I 1999
falt jeg to ganger og fikk hjernerystelse. Sen-
skadene kom i 2001. Min legekusine stilte
diagnosen Parkinsons symptomer (ikke Par-
kinsons sykdom), og hennes bror, som er
professor og lege i USA, kom til samme re-
sultat.

Min kusine kjente til professor og av-
delingsoverlege Judit Mallys metode. Med
utgangspunkt i en artikkel i The Lancet be-
gynte dr. Mally å bruke transkranial magnet-
stimulering (TMS) i diagnostikken av Par-
kinsons sykdom, men forsøkte senere meto-
den også i behandling. Resultatene var svært
lovende.

Personlig oppholdt jeg meg ved dr. Mal-
lys klinikk i Sopron, Ungarn i en uke og fikk
der TMS-behandling 2 � 1 minutt daglig i
sju dager. Ni pasienter med Parkinsons syk-
dom var der for samme behandling. De for-
talte at etter en ukes behandling kunne de
holde kaffekoppen uten at innholdet rant ut,
de kunne knappe bluse/skjorte og herrene
kunne barbere seg. Dr. Mally har behandlet
ca. 300 pasienter per 9.3. 2002. Senere har
hun behandlet ytterligere ti pasienter ukent-
lig.

Norske nevrologer kjenner neppe til bru-
ken av transkranial magnetstimulering som
behandling. Det er derfor viktig for meg at
dette innlegget blir publisert i Tidsskriftet.

Oslo Erno Hidas
tidligere direktør

ved Lovisenberg Diakonale Sykehus
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Retningslinjer 
for akutte korsryggssmerter
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I Tidsskriftet nr. 8/2002 ble Nasjonalt rygg-
nettverks nye retningslinjer for håndtering
av akutte korsryggssmerter presentert, og en
kortversjon var vedlagt. Det er dessverre en
feil i kortversjonen og i de fullstendige ret-
ningslinjene når det gjelder symptomer ved
vertebrogen claudicatio. Det står at «smerte-
ne gir seg når man stopper opp», men dette
er ikke riktig. Det skal være «smertene gir
seg ikke når man stopper opp.» 

Even Lærum
Nasjonalt ryggnettverk – Formidlingsenheten


