AKTUELT I FORENINGEN

NOTISER
Video om føflekkreft
Norge er på verdenstoppen når det gjelder dødelighet av føflekkreft, blant annet
fordi folk flest ikke har kunnskap om hva
de skal se etter.
Hudlege Claus Lutzow-Holm har
driftsavtale med Helse Sør-Øst og ser
mange pasienter med føflekker eller
mulig føflekkreft.
Han fikk en idé om å lage en kort video
som på en enklere måte kunne vise folk
flest hvordan de kan oppdage føflekkreft
tidlig på sin egen kropp, for tidligere diagnose, bedret prognose for sykdommen,
og i beste fall for å unngå død.
Med et stipend fra Norsk forening for
dermatologi og venerologi, finansiert av
Novartis Norge AS, har han i samarbeid
med en tegner og en filmprodusent laget en
ca. to minutter lang informativ «tegnefilm».
Den ble publisert i 2016, rett før hudlegene
hadde sin årlige mediekampanje i forbindelsen med «Føflekksjekk-dagen» 23. mai
og er tilgjengelig på www.huddoktoren.no
En engelsk versjon vil bli publisert på
nettsidene til den ideelle organisasjonen
Euromelanoma, som også har gitt uttrykk
for at de vil spre filmen ytterligere ved
å lage undertekster på ulike europeiske
språk.
Videoen som har fått mye positiv oppmerksomhet, har som mål å redusere
dødeligheten av malignt melanom i Norge,
ble sett av flere tusen personer første
ukene etter publisering.

Flere fikk erstatning
for pasientskader
Norsk pasientskadeerstatning (NPE)
betalte i 2016 ut 987 millioner kroner
i erstatninger til pasienter og pårørende.
Dette er en økning på seks prosent fra
2015. – Det er viktig at pasienter og
pårørende får dekket tapet de har hatt
etter feilbehandling i helsetjenesten, sier
direktør i NPE Rolf Gunnar Jørstad.
Økningen skyldes i hovedsak at NPE
har avsluttet flere erstatningssaker enn
i 2015. Jørstad forteller at de har jobbet
mye med prosessene sine for å bli enda
mer effektive i saksbehandlingen. De er
fornøyd med å se at de nå klarer å avslutte
flere saker og sørge for at erstatningssøkerne får utbetalt erstatningen de har
krav på.

Enighet i mellomoppgjøret
Legeforeningen og Spekter ble 8. mai
enige om et økonomisk oppgjør for medisinstudenter med lisens, turnusleger
og leger i spesialisering på 2,4 % . Overlegene og de øvrige medlemmene av
Legeforeningen i sykehusene skal forhandle lokalt.
Resultatet gjelder for helseforetakene
(område 10) og Lovisenberg Diakonale
sykehus (Område 4).
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Ønsker strategi
for hjernehelse velkommen

842

For første gang har regjeringen lovet en strategi for hjernehelse
i Norge. Det gleder nevrologene.

HJERNEAKTIVIST: Hanne Flinstad Harbo har lært å lobbe for hjernen de fire årene hun har arbeidet for Hjernerådet. Foto: Per Corneliussen/Dagens Medisin

– Endelig, sier avtroppende styreleder for
Hjernerådet Hanne Flinstad Harbo, professor og overlege ved Nevrologisk avdeling
ved Oslo universitetssykehus.
Lovnaden kom under det første toppmøtet
om hjernehelse i Norge som statsminister
Erna Solberg inviterte til tirsdag 21. mars.
– Det var en opplevelse og en ære å få
være blant representantene for faget vårt og
høre Statsministeren åpne møtet med nettopp løftet om at det nå skal lages en hjernestrategi, sier en glad Hanne Flinstad Harbo.

Hjerneplan
Selv benyttet hun sin tilmålte taletid til
å understreke at Hjernerådet, med sine 46
medlemsorganisasjoner, mener at strategien
må følges opp med en konkret handlingsprogram for hjernehelse – en hjerneplan.
– Det tror jeg vi får, spørsmålet er nå hva
den kommer til å inneholde, sier hun.
Dette arbeidet har vært et av hovedmålene
i Hjernerådets arbeid de årene hun har sittet
i styret og som styreleder.
Hanne Flinstad Harbo forteller at de bestemte seg for å bruke ordet hjernehelse og
hjernesykdommer for å favne både den friske
hjernen og alle de nevrologiske diagnosene.
– Vi har jobbet for å samle pasient- og
brukerorganisasjoner, faglige foreninger og
forskingsnettverk om vårt felles mål om en
hjerneplan, sier hun.
– Vi har hjerne-informert med daglige
poster på face book-siden «Med hjerte for
hjernen», og vi har hatt en rekke åpne arrangementer, som Musikk og hjernen, Mat og

hjernen, Trening og hjernen og Hjernen er
stjernen. Nei, hjernen er ikke lenger alene
slik det stod i anmeldelsen av Kaja Nordengens bok Hjernen er stjernen, fastslår hun.

Fakkeltog
– Vi nevrologer har jo alltid jobbet med hjernen, så hvorfor siteres De Lillos sang om at
«Hjernen er alene»?
– Da jeg begynte mitt arbeid for Hjernerådet noterte jeg med følgende kommentar fra
stortingerepresentant Olaug Bollestad (Krf):
«Dere nevrologer går altfor lite i fakkeltog!»
Det hadde hun rett i, tenkte jeg, men det ligger kanskje ikke helt i nevrologers natur å gå
i fakkeltog? Men vi kan lage «fakkeltog» på
andre måter. Vi kan engasjere oss og heve
stemmen der vi slipper til og fremsnakke
hjernehelse.
Vi kan fortelle allmenheten og politikerne
at én av tre av oss vil bli rammet av en hjernesykdom en gang i løpet av livet, De siste årene
er det kommet mange nye behandlingsmuligheter og vi kan påpeke behovet for bedre diagnostikk, behandling, rehabilitering og forskning på dette feltet.
Arbeidet som nå har ført frem til Statsministerens bord og beslutningen om en hjernehelse-strategi, har vært Hjernerådets form for
fakkeltog. At dette «fakkeltoget» etterhvert
har gått i sluttet tropp, mener jeg er helt avgjørende for resultatet vi har oppnådd.
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