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Oppgitte interessekonflikter: Forfatteren har 
mottatt forelesningshonorar fra Pfizer, Astra-
Zeneca, Nycomed og Roche, som alt er overført 
til hans forskningsgruppe.
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Systemfeil 
i norsk helsevesen1742

I redaktørens leder i Tidsskriftet nr. 11/2011 
påpekes det at systemfeil bør kunne fore-
bygges (1). I den senere tid har det også 
i dagspressen vært pekt på at helsevesenet 
har IT-problemer som truer pasientsikker-
heten (2).

Det kan se ut som at viljen og evnen til 
å innrømme feil, for så gjøre noe med dem, 
er begrenset. Det kan være både administra-
tive og økonomiske årsaker til at systemfeil 
opprettholdes. Men i siste instans har 
legene selv et stort ansvar for å identifisere, 
påpeke og gjennomføre kvalitets- og sik-
kerhetsarbeid.

Jeg vil spesielt nevne en uheldig rutine 
som har vært utbredt så lenge jeg har 
arbeidet som lege.

Når en prøve tas, gis ofte beskjeden: 
«Dersom du ikke hører noe, er alt i orden.» 
Dette gjøres til tross for at rekvirenten ikke 
fører logg over utførte prøver. Dermed 
kan svar som handler om liv og død, f.eks. 
melanom uten fri rand, forsvinne i posten, 
på laboratoriet eller nå i den elektroniske 
journalen. I verste fall blir forsvinningen 
ikke oppdaget før pasienten har fått sym-
ptomgivende metastaser.

På samme måte er henvisninger eller 
innkallinger til sykehus blitt borte fordi for-
sendelsene ikke har vært loggført og fulgt 
opp. Dersom pasienten selv var blitt bedt 

om å passe på, kunne mye tid vært spart, 
og sykdommen kunne blitt behandlet før 
det var for sent.

Jeg mener det må være en selvfølge at 
pasientene alltid skal få et svar når det er 
tatt en prøve, spesielt ved biopsier. Dersom 
de ikke hører noe i løpet av 2–3 uker, skal 
de etterlyse svaret. Dette bør de få klar 
beskjed om. Ved henvisninger til polikli-
nikk eller sykehus bør også pasienten bli 
bedt om å kontakte institusjonen eller 
rekvirenten dersom de ikke får respons 
innen en viss tid, eventuelt bør de også få 
med seg kopi av henvisningen til konsul-
tasjonen. Det siste kan være tidsbesparende 
fordi man unngår leting etter henvisnings-
skriv som er kommet på avveie.

På bakgrunn av det ovennevnte vil jeg 
oppfordre alle kolleger til å informere 
pasientene om at enhver prøve eller hen-
visning betinger et svar til dem personlig 
innen en viss tidsfrist.

Slike rutiner kan styrke lege-pasient-rela-
sjonen. Og man kan unngå at et lite uhell, 
en feil i postgangen eller på laboratoriet 
eller en forglemmelse på legekontoret får 
en unødvendig og alvorlig konsekvens.
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Slagsentre og dødelighet1742

I Tidsskriftet nr. 11/2011 hevdes det med 
referanse til en artikkel i JAMA at «slag-
sentre gir lavere dødelighet» (1). Den abso-
lutte reduksjonen var på 2,5 %. Den som 
leser artikkelen i JAMA, vil imidlertid se at 
det var store forskjeller i de demografiske 
dataene for slagsentrene og «ikke-desig-
nerte slagsentre» (2). Forskjellene var spe-
sifikke for slag, for forskerne fant ingen for-
skjell i dødelighet når det gjaldt gastrointes-
tinale blødninger og hjerteinfarkt mellom 
de samme enhetene. Pasienten som ble inn-
lagt i slagsentre med lavere dødelighet var 
signifikant yngre og hadde høyere årsinn-
tekt, det var en annen etnisk gruppeinn-
deling, annen forsikringsdekning, mindre 
komorbide tilstander etc. Forfatterne gjør 
store anstrengelser for å korrigere for alle 
forskjellene statistisk, og de gjør dette på 
en overbevisende måte. Imidlertid sitter 
man til slutt igjen med tanken om at det kan 
være seleksjonsskjevhet som gir de gode 
resultatene.

Det er rent intuitivt riktig at slagsentre gir 
mer optimal behandling enn andre sentre. 
For meg blir imidlertid uttalelsen fra over-
lege Christian G. Lund ved Rikshospitalet 
om at Norge snarest mulig må sentralisere 
behandlingen av akutt cerebral sirkula-
sjonssvikt fullstendig gal. Det riktige må 
etter min mening være å desentralisere 
tjenesten ved å oppgradere behandlingen på 
så mange steder som mulig for at det skal 
gå kort tid før pasientene får behandling. Vi 
kan ikke transportere disse pasientene land 
og strand rundt til høyspesialiserte sentre – 
da vil vi tape tid mens hjernevevet dør.

Dette forsto vi i kardiologien for mange år 
siden, da vi på Lillehammer startet med 
streptokinase ved hjerteinfarkt langt utenfor 
sykehus i samarbeid med luftambulansen 
i 1980-årene. I tillegg til et EKG trenger man 
en CT-undersøkelse ved hjerneslag. Trenger 
man tolkingshjelp, kan man få dette på få 
minutter etter elektronisk overføring. Kunn-
skapen er tilgjengelig og bør benyttes overalt 
hvor det er mulig. Som eksempel må det 
være feil politikk å frakte pasienter fra 
Gjøvik til Lillehammer for akutt slagbehand-
ling. Sykehuset på Gjøvik må selvsagt gi den 
standardiserte behandlingen som er nød-
vendig. Det er altså desentralisering – ikke 
sentralisering – som må til. Indikasjonene for 
de høyspesialiserte operative behandlingene 
får man lære seg, slik at enkelte pasienter får 
nytte av Rikshospitalets ekspertise.
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Faglig reflekterende, 
ikke populistisk1742–3

I Tidsskriftet nr. 8/2011 blir Trond Aarres 
bok Manifest for psykisk helsevern omtalt 
under overskriften Populistisk om psykiatri-
tjenesten (1). Hvorfor er denne overskriften 
valgt? Populisme er ikke noe honnørord, 
det betyr at man opportunistisk hevder 
synspunkter som er populære blant folk.

Anmelderen bruker uttrykket «populis-
tisk fremstilling» når han omtaler Aarres 
redegjørelse for bruk av tvang, og han 
hevder boken egentlig inneholder lite nytt. 
Han avslutter imidlertid med å si at den er 


