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Legefordelingssystemet2475

I Tidsskriftet nr. 18/2012 påpeker presi-
denten at legefordelingssystemet har
utspilt sin rolle (1). Presidenten omtaler
sykehustjenesten, men dette gjelder i høy
grad også i primærhelsetjenesten, hvor
ingen søknader om nye fastlegehjemler
er blitt avslått hittil. Nå har Helse- og
omsorgsdepartementet dessuten innført
tilskuddsordning for å stimulere til oppret-
telse av nye hjemler, og det blir da et para-
doks at kommunene må gjennom en byrå-
kratisk prosess før hjemlene kan utlyses.

Når det gjelder sykehusstillinger, er det neppe heller mange grunner
til å opprettholde et fordelingssystem som er basert på legemangel.
Jeg forventer at Legeforeningen bidrar til at denne foreldede ord-
ningen blir avskaffet. Byråkratiet som frigjøres har sikkert andre
og mer nyttige oppgaver å bruke sin tid på.
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«Ord delings feil» i steroidkort2475

Jeg takker Eystein Sverre Husebye og medarbeidere for en viktig
artikkel i Tidsskriftet nr. 18/2012 om et flott tiltak som et supple-
ment til SOS-kapselen, som vel aldri ble den suksessen man hadde
ønsket (1). Det er dog veldig synd at pasientkortet er befengt med
en klassisk orddelingsfeil i overskriften. Håper at man ved neste
opptrykk av kortet kan passe på å få med en aldri så liten bindestrek
mellom kortisol og mangel.
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E.S. Husebye svarer:2475

Kollega Tor Einar Calisch påpeker helt korrekt orddelingsfeilen
i overskriften på steroidkortet. Den snek seg dessverre inn «under
radaren» til alle forfatterne. Medisinsk redaktør så feilen, men da
var kortet allerede trykt. I neste utgave vil dette definitivt bli rettet
opp. Samtidig gleder vi oss over at kortet har fått oppmerksomhet,
og jeg vil på vegne av medforfatterne benytte anledningen til
å oppfordre alle leger til å gjøre seg kjent med det nye steroidkortet.
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Dosegrenser til besvær2475

Vi takker Arne Reimers og medforfattere for kommentarartikkelen
om dosegrensene i veilederen for utfylling av helseattest for fører-
kort – IS-1437 (1). Dette er betimelige kommentarer som klart viser
det dilemmaet spesialister og fastleger blir satt i ved reiterering av
resepter, ikke bare for antiepileptika, men for alle medikamentene
i tabellen. Det som også er med på å frustrere kolleger, er at tabellen
«bare kom» uten at Helsedirektoratet gjennomførte noen informa-
sjonskampanje om den. Fastleger og spesialister skulle plutselig bare
begynne å praktisere de nye grensene, som av pasienten ble oppfattet
som en helt ny praksis. Mange med meg har erfart at legen ble opp-
fattet som «vaktbikkje for staten/pillepoliti». Det er imidlertid fører-
kortinnehaveren som er ansvarlig for ikke å kjøre bil hvis han/hun
ikke oppfyller helsekravene i førerkortforskriftene. Etter det jeg vet,
foregår det nå enda en revisjon av tabellen med de mye omtalte dose-
grensene – den planlegges publisert i 2013. La oss håpe at de som
lager den, vet å ta med alle innspillene fra fornuftige klinikere og at
de kan dokumentere hvorfor de velger de aktuelle dosegrenser.

Aller mest håper jeg at Helsedirektoratet også lanserer en nasjo-
nal kampanje for å informere brukerne om de nye dosegrensene.
Dette vil føre til større forståelse blant publikum for at legen tar opp
dette temaet når de skriver ut resepter på aktuelle medikamenter.
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