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Alle som er dømt i trygde-
skandalen, er blitt dømt i 
samsvar med lov vedteke
av det norske stortinget.
Stortinget har ønska denne 
politikken. Enkeltsakene
som er blitt trekt fram i 
denne skandalen, har vist 
korleis dette har ramma
menneske i ein sårbar
livssituasjon urimeleg 
sterkt. 

Gjennom trygdedirektivet
frå EU i 2012, vart det 
tydeleg at desse lovene 
ikkje var i samsvar med dei 
rettane innbyggarane i 
Norge hadde fått i samsvar 
med EØS-avtalen. 

Den raudgrøne regje-
ringa, der også SV var med, 
bestemte seg tydelegvis for 
ikkje å vere «flinkaste 
guten i klassa» lenger i 

forhold til
EU-direktiv 
som var til 
gunst for 
trygde-

mottakarar. 
Norske lover vart

ikkje endra i samsvar med 
trygdedirektivet. Nav fekk 
ikkje instruks om å endre 
regelverk og praksis i 
samsvar med direktivet. 
Kvar var SV i dette sviket?

Det blir snakka om mogleg 
mistillit mot Anniken
Haugli. Er ikkje ho den 
første ministeren som har 
vedgått at dette var ein feil, 
og tatt initiativ til å rette 
den opp? 

Ottar Grimstad, 
Hareid

Kvar var 
SV hen?

TRYGDESKANDALA: Kan gje
litt å tyggje på for Lysbakken.

NAV
Ottar Grimstad

Medisinforbruket hos eldre i 
Norge øker, men helsevesenet 
er ikke utformet for å hånd-
tere denne utfordringen til 
pasientenes beste. 

Andelen av hjemmeboende 
i aldersgruppen 65 år eller 
mer som fikk utlevert 15 eller 
flere medisiner økte for 
eksempel fra seks prosent i 
2004 til ni prosent i 2017. Et så 
stort medisinforbruk gir høy 
risiko for bivirkninger som 
kan være plagsomme, 
skadelige og dødelige. 

Et forskningsprosjekt 
studerte 232 pasienter som 
ble lagt inn på 
Sykehuset i 
Vestfold, var 75 år 
eller mer, hadde 
hjemmesykepleie 
før innleggelsen, 
og hadde tre eller 
flere kroniske 
sykdommer. 31 
prosent hadde 
alvorlige medisin-
bivirkninger ved 
innleggelsen, og 
av disse var 
bivirkningen 
årsak til innleg-
gelsen hos 
halvparten. Men 
bare hos et 
mindretall ble 
disse alvorlige 
bivirkningene forårsaket av 
en medisin som man på 
forhånd kunne sagt at det 
åpenbart ikke var fornuftig å 
gi til pasienten. De aller fleste 
bivirkningene ble forårsaket 
av medisiner som det var god 
grunn til å gi.

Gamle bruker mange medisi-
ner fordi de har mange 
sykdommer. Ofte er medisi-
nene til god hjelp, og moder-
ne medisiner har sin del av 
æren for at vi i dag lever 
lenger og med bedre funksjon 
enn før. Men vi har organisert 
oss dårlig når det gjelder å 
håndtere de lange medisin-
listene. Flere problemer 
virker sammen:

n Farmasøytisk industri 
utforsker effekten på én og én 
medisin. Pasienter som 
bruker mange medisiner, har 
som regel ikke vært med i 
forskningsprosjektene. 
Derfor har vi god kunnskap 
om hvilken virkning medisi-
nene har enkeltvis, men 
dårlig kunnskap om hvordan 
de virker i kombinasjon. 

n Spesialister i sykehus 
medisinerer bare «sitt organ» 
og forholder seg ikke til 
medisiner som pasienten har 
fått for noe annet. Fastlegene 
på sin side tør ofte ikke endre 
på medisiner som en spesia-
list har startet opp.

n Leger lærer mye om når 
de bør starte opp med medisi-
ner, men mindre om når det 
er best å slutte. En pasient 
kan ha stor nytte av en 

medisin i mange år, 
men på et tidspunkt 
kan det samlede tallet 
på medisiner ha blitt 
så høyt eller pasien-
ten så svekket at 
risikoen for farlige 
bivirkninger overskri-
der den mulige 
gevinsten. Da er 
pasienten best tjent 
med at medisinen blir 
tatt bort, men ofte tar 
ingen ansvaret for at 
det skjer.

n Når en pasient 
har brukt en medisin 
i mange år, kan det 
være vanskelig å vite 
hva den opprinnelig 
ble gitt for og hvor-

vidt det fortsatt er behov for 
den. Dette krever grundig 
leting i pasientjournalen. I et 
system der korte sykehusopp-
hold og hurtig turnover blir 
premiert, er det vanskelig å 
finne tid til det.

Enkelte hevder at «jo færre 
medisiner, dess bedre». Det 
blir en farlig forenkling. Også 
svært gamle pasienter kan ha 
stor nytte av medikamentell 
behandling, av og til også 
med mange medisiner 
samtidig. Men jo lengre 
medisinlisten er, og jo 
skrøpeligere pasienten er, 
desto grundigere må behand-
lingen overvåkes og til 
stadighet justeres. 

Vi trenger bedre systemer 
for å sikre at pasientene får 
størst mulig helsegevinst og 
minst mulig risiko for 
bivirkninger av behandlin-
gen. De skal få medisiner som 
er til nytte, nye medisiner om 
nødvendig. Men samtidig må 
man ta vekk medisiner som 
ikke (lenger) er nyttige eller 
der bivirkningsrisikoen er 
blitt for stor. 

Det er urealistisk at én 
legegruppe skal gjøre dette 
arbeidet alene. Samhand-

lingsreformen burde lagt til 
rette for at leger i og utenfor 
sykehus kunne samarbeidet 
om dette, men består dess-
verre i hovedsak av sterke 
økonomiske virkemidler for å 
holde pasientene utenfor 
sykehuset. 

Vi har i vår forskning testet 
ekte samhandling: At fastlege 
og geriater setter seg ned 
sammen og går gjennom de 
lengste medisinlistene (sju 
medisiner eller mer) med det 

Lange medisinlister hos eldre er en utfordring for helsevese net. Nå er vi på sporet av en bedre modell.

Farlig cocktail, eller ikke?

EI PILLE HER OG EI PILLE DER: Medisinforbruket hos eldre i Norge øker. Men «jo færre medisiner, dess bedre» blir en farlig forenkling, skriver forfatterne. FOTO: FRANK MAY, NTB SCANPIX

Farma
søytisk 
industri 
utforsker 
effekten på 
én og én 
medisin.

KRONIKK
Rita Romskaug
Torgeir Bruun Wyller
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Det eneste partiet som nå vet 
nøyaktig hvordan man bør styre 
landet og NAV, er Rødt, som aldri 
har vært i regjering og ikke vil gå 
i regjering.

Kristin Clemet på Twitter

En skulende Greta Thunberg skal 
forhindre israelere fra å ta 
engangsbestikk.

Overskrift i Vårt Land

Frp må gjøre mindre av de 
dumme tingene.

Ketil Solvik-Olsen  
til  Fædrelandsvennen

Folk tykkjer det er gøy å stele 
skilt som har griseprat i seg.

Skiltekspert Olav Hove til NRK

Bare i går var det fire tilfeldige 
menn som ringte meg. Det syder 
over av menn som trenger å 

snakke, om alt fra vold fra 
kvinner til urettferdige metoo-
saker. De har tydeligvis ikke et 
annet sted å få utløp for det.

Øystein Stene til Minerva

Skillelinjene mellom hat, 
diskriminering og kritikk, selv 
berettiget kritikk, er i mange 
tilfeller visket ut.

Kjell Erik Eilertsen  
i Aftenposten

OVERHØRT
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Farlig cocktail, eller ikke?

eneste formålet å få pasien-
tens helse så god som mulig. 
De to har kompetanse som 
utfyller hverandre. 

Geriateren har spisskom-
petanse på medikamentell 
behandling av eldre. Fastle-
gen har oversikt over pasien-
tens samlede helseproblemer, 
kjenner historikken, og skal 
følge pasienten videre. 

Resultatet ble nettopp 
publisert i et av verdens 
ledende medisinske tids-
skrifter, JAMA Internal 

Medicine. Vår modell førte til 
at mange flere medisiner ble 
tatt bort eller fikk redusert 
dose. Men også at flere 
medisiner ble startet opp 
eller fikk økt dose. Samarbei-
det førte altså til at den 
medikamentelle behandlin-
gen ble mer dynamisk og 
mye oftere justert. Effekten 
på pasientene var frapperen-
de: Først og fremst følte de 
seg bedre, men de ble også 
målbart og betydelig bedre 
både i hjernefunksjon og i 

fysisk funksjon. Vi er på 
sporet av en modell som kan 
sikre at de sykeste og skrøpe-
ligste av de eldre får en mer 
optimal medikamentell 
behandling over tid. Vi håper 
helsemyndigheter og fagmil-
jøer legger til rette for at 
modellen kan tas i bruk.

Rita Romskaug,
lege/stipendiat, 

Oslo universitetssykehus
Torgeir Bruun Wyller,

Professor i geriatri, UiO
t.b.wyller@medisin.uio.no
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Jeg tror vi lyver til oss selv 
hvis vi sier at vi ikke 
kjenner ubehag ved å drepe 
dyr.  De fleste barn i 
dag har ingen 
formening om hvor 
kjøttet de spiser 
kommer fra – fordi 
vi både bor lenger 
unna dyrene, og 
fordi de fleste dyr 
er sperret inne i 
store fabrikkhaller 
hele livet, ute av 
syne. Tanken på å 
skulle drepe et dyr 
virker helt fjern og 
forferdelig. 

Det er imidler-
tid ikke noe 
barnslig eller 
dumt ved å ha 
medfølelse med 
dyr. Tvert imot 
har man lenge 
vært klar over at 
det eksisterer en 
tydelig sammen-
heng mellom vold 
mot dyr og vold 
mot mennesker, og at vold 
mot dyr blant barn er en 
indikator på vold i hjemmet. 

Ubehaget barn føler ved 
smerten vi påfører dyr, er 
ikke noe vi nødvendigvis 
vokser fra oss, men unn-
skyldningene blir mer 
avanserte. Kathrine Kinn, 
organisatorisk nestleder i 
Norsk Bonde- og Småbru-
karlag, skrev i 
Klassekampen 
18. oktober: 
«Slaktedager 
er ikke mor-
somme. Det 
eneste positive 
er bedre plass i 
fjøset og det 
blir færre dyr å 
ha tilsyn med 
etter en 
hektisk sommer. Jeg prøver 
å distansere meg og tenke at 
det er bedre med lokalt 
sauekjøtt enn bananer og 
avokado fra andre siden av 
verden, og at dette er 
tradisjon og kultur her på 
berget. Sauene og lamma 
gjør tross alt en viktig jobb 
for de prosessene som tar 
vare på det landskapet vi 
har. Samtidig er det en 
bismak ved det hele.» 

Selvfølgelig vet Kinn godt 
at man ikke trenger å 
erstatte kjøtt med avokado 
og bananer, at folk som 
spiser kjøtt sikkert ikke 
spiser noe mindre frukt enn 
andre. Det som er interes-
sant med utsagnet, er at hun 
sier at hun prøver å distan-

sere seg fra slakten, at hun 
får en bismak. Det tyder på 
at hun er glad i dyrene sine 
og at heller ikke hun liker at 
dyr blir drept, selv om hun 
tjener penger på det.

Vi forsvarer slakten av dyr 
med tanken om at det er 
nødvendig for oss. Helsedi-
rektoratet skriver at «en 
balansert og variert vegetar-

kost egner seg 
for individer i 
alle livsfaser, 
inkludert 
under svanger-
skap, ved 
amming, i 
spedbarnspe-
rioden for barn 
og unge og for 
idrettsutø-
vere». 

Det er med andre ord ikke 
lenger nødvendig å drepe 
dyr for kjøttets skyld, vi kan 
rett og slett produsere 
planter i stedet. Med tanke 
på at ingen av oss liker å 
drepe dyr, så gjenstår 
spørsmålet – hvorfor 
fortsetter vi med det?

Mirjam Kammler,
leder, norsk vegansamfunn

mirjam.kammler@vegansamfunnet.no

Hvorfor fortsetter 
vi med å drepe dyr?

Det som  
er interes-
sant med 

utsagnet, er at Kinn 
sier at hun prøver å 
distansere seg fra 
slakten, at hun får 
en bismak. 

DYREVELFERD
Mirjam Kammler

Klassekampen 18.oktober
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