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Skulder - albue - hånd Brystreduksjoner
kne - ankel

Visste du at Bergen Kirurgiske Sykehus (BKS) nå har offentlig avtale
med Helse Vest på å utføre brystreduksjoner på medisinsk indikasjon?
Bergen Kirurgiske Sykehus har avtale om å utføre
ortopediske operasjoner på vegne av Helse Vest RHF.

Står dine pasienter i en offentlig helsekø?

Vi opplever at kvinner med store bryst er en pasientgruppe som ofte
står uten behandlingstilbud eller settes på lange ventelister.
Helse Vest har nå inngått avtale med BKS om medisinsk indisert
På
BKS har vi svært
ortopeder,
delikate
plastikkirurgi.
Detteerfarne
er et tilbud
som god
dinekapasitet,
pasientertrygge
bør fåogvite
om.
lokaler, hyggelig bemanning, kort ventetid og svært fornøyde pasienter.
Pasientene som faller inn under avtalen med Helse Vest RHF betaler kun
Pasienten
vanlig
egenandel.betaler kun vanlig egenandel

Står dine pasienter i offentlig helsekø?

Kort ventetid
Ventetid
Alle pasienter som henvises til oss blir undersøkt og vurdert innen

Pasienter
som henvises
til oss vurderes
behandles
2 uker. Venteliste
for operasjon
er på og
under
4 uker.så raskt det lar seg
gjøre. På www.frittsykehusvalg.no finnes til enhver tid oppdaterte
ventetider.

Har du spørsmål?

Ta gjerne kontakt med oss på telefon 55 11 80 80 eller besøk oss
på www.bksykehus.no

Spørsmål

Ta gjerne kontakt med oss på telefon 55 11 80 80 eller les mer om oss
på www.bksykehus.no

Tlf: 55 11 80 80
Nesttunvn. 90 B, 5221 Nesttun
www.bksykehus.no

Bergen Kirurgiske Sykehus er Vestlandets største offentlig godkjente
dagkirurgiske sykehus. Vi utfører rundt 4000 inngrep årlig og er et
verdifullt supplement til det offentlige helsevesenet. BKS holder til
i moderne lokaler på Nesttun i Bergen. Vi har 3 (+2) operasjonsstuer, 6 oppvåkningssenger og 4 enerom. BKS samarbeider og er
samlokalisert med Klinikk Bergen. Klinikk Bergen driver privat- og
forsikringsfinansiert plastikkirurgi og ortopedisk kirurgi.

Leder

Gunnar Ramstad
gr@bakkehuset.no

De unge legene
Bortsette fra en smule oppmerksomhet
omkring legers oppførsel på legevakt i det
siste, kan det se ut som om mye av foreningens fokus i høst vil måtte dreie seg om
turnustjeneste og faste stillinger for sykehusleger i spesialisering.
Fra vår side vil jeg bare presisere at vi ikke
må la en kollegas ukloke oppførsel under
legevakt prege debatten om videre planlegging/utvikling av legevakt.
Legeforeningen har grundig debattert fremtidig turnustjeneste
tidligere i år.
Foreningen står samlet bak et krav om å opprettholde kvalitet i
tjenesten, og presiserer at slik tjeneste er av stor viktighet for den
faglige utvikling for de unge leger.Vi må ta inn over oss den betydelige bekymring som kommer fra kolleger og fagmiljøer i NordNorge. Man er der nokså sikre på at overgang fra loddtrekning til
søknad, vil bety dårligere tilgang på unge leger i distriktene.

Det er gledelig å registrere den politiske enighet om at LIS-legene,
som en grunnregel, skal kunne få faste stillinger.
Denne prosessen har gått over noe tid i foreningen, men jeg er
gledelig overrasket over hvor langt man har kommet allerede.
All honnør til YLF for måten man har argumentert innad i vår
organisasjon.
Det synes å være enighet om at det er uverdig med så høy grad
av tidsbegrensede stillinger og vikariater, som våre unge kolleger
har. Det strider mot den trygghet, og forutsigbarhet, som ellers
regnes for vanlig i samfunnet.
Både sentrale politikere i Høyre og Senterpartiet, samt nåværende
helseminister, har uttalt seg klart i favør av faste stillinger.
Det kan ikke ta lang tid før vår forening og RHFène må gå i dialog
for å utarbeide tilpassede stillingsstrukturer.
Alle berørte legegrupper må forberede seg på den omstilling som
her gradvis vil komme.

Foreningen må ha både hensyn til kvalitet i turnustjenesten, og
en jevn fordeling i hele landet, som en rettesnor i sitt videre
arbeid.
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Redaktør

Espen Rostrup
espen.rostrup@me.com

Turnustjenesten, - revisited…
Så er vi i gang igjen… For noen dager siden la Helsedirektoratet (HDir) frem sin konklusjon om turnustjenesten etter tilbakemelding fra 75 høringsinstanser. Det er mange som
har meninger om turnustjenesten, men når HDir nå kommer med sin tilråding er det
lurt å spisse ørene,- vi nærmer oss nok den endelige versjonen.
For å friske opp hukommelsen noe: Det opprinnelige forslaget fra
2008 skisserte en treårig praksismodul. For å sikre legedekningen
i alle deler av landet, skulle grunnmodulen gjennomføres i en valgt
helseregion basert på tilfeldig trekningsnummer. På mange måter
fremsto forslaget som en forlengelse av studiet til et ni-årig utdanningsløp uten mulighet for personlige valg. Etter massiv motstand
ble forslaget trukket og erstattet med et nytt forslag i mars 2010,
hvor ordningen ble kortet ned til to år og hvor loddtrekningen
forsvant. Nå er høringsprosessen gjennomført og Helsedirektoratets
endelige tilråding foreligger.
Forslaget, som er sendt til Helse- og omsorgsdepartementet som
tilråding, har følgende hovedtrekk:
• Dagens turnustjeneste avvikles
• Erstattes med en ordning med toårige nybegynnerstillinger
• Ett år i sykehus og ett år i kommunehelsetjenesten
• Bortfall av dagens ordning med sentral loddtrekning,
men åpner opp for regionale trekningsordninger
• Nyutdannede leger søker om stillinger som ellers i
arbeidslivet
• Nybegynnerstillingen skal telle med i spesialistutdanningen
Det nye forslaget fremstår som mindre useriøst enn det famøse
forslaget fra 2008. Imidlertid ser det ikke ut som om høringen
har ført til noen marktert forbedring på de viktigste områdene.
Tilrådingen inneholder noen prinsipper som er høyst problematisk,- ikke minst for dagens stud.med. Man legger altså opp til at
medisinstudenter ikke skal ha et fullverdig utdanningsløp som fører
frem til en rett til fri yrkesutøvelse. For å kunne jobbe selvstendig
som lege i Norge kreves autorisasjon, men denne skal kun erverves
etter en to-årig praksisperiode myndighetene ikke er forpliktet til
å tilby de nyutdannede.
Myndighetene kan ikke på den ene siden ha et stadig økende antall
studieplasser innen medisin i Norge (og støtte via Lånekassen til
studier i utlandet) og på den andre siden fraskrive seg ansvaret for
et komplett utdanningsløp.
HDir holder fast på at stillingene skal inneholde 24 mnd tjeneste,

hvorav 12 mnd i allmennmedisin,- dette uavhengig av hvilken spesialisering som senere velges.
Man legger med andre ord opp til en ”turnustjeneste” som er lenger
enn i noe annet land det er naturlig å sammenligne seg med. Dette
synes dårlig begrunnet og virker mer som et desperat tiltak for å
forsynes Samhandlingsreformen med flere leger.At det er nyutdannene leger, som ved tvang skal dekke det anerkjente behovet innen
almennmedisin, synes lite hensiktsmessig.
Mange er uneige i det å fjerne loddtrekning og debatten har gått
høyt. Selv, er jeg blant dem som ikke er enig med premisset om at
leger skal være distriktspolitiske brikker som fordeles ved loddtrekning etter 6 års studium.
Hva HDir egentlig mener om dette er fremdeles noe ”ullent”. På
den ene siden sier man at loddtrekningen bortfaller og at distriktspolitiske hensyn må imøtekommes med ”…legale, finansielle og
andre insentivpregete virkemidler.” På den andre siden foreslås en
overgangsordning der en kan trekke lodd om region? Hva dette vil
innebære og hva man skal mene om dette er vanskelig å vite uten
flere detaljer. Her taler Hdir med spaltet tunge.
Det nye forslaget avstedkommer flere problemstillinger: Hvilke
muligheter gis nyutdannede leger til jobb dersom de ikke får
nybegynnerstilling? Hvordan vil man sikre et tilstrekkelig antall
stillinger? Vil det kunne oppstå store regionale forskjeller? Hvordan
forebygge at det oppstår et ”grått” marked med ”billigleger” i
korte vikariater?
Tilrådingen er altså moderert noe sammenlignet med forslaget fra
2008, men der stoppet også den positive prosessen. Et vesentlig
spørsmål som gjenstår er hvordan systemet med nybegynnerstillinger skal ivareta muligheten for et løp som leder til muligheten
for selvstendig yrkesutøvelse,- og ikke minst er forenelig med
Legeforeningens vedtatte mål om faste stillinger for alle Leger i
spesialisering.
Vi venter i spenning på fortsettelsen.

Forsidefoto: ScanStockPhoto
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Reduser agitasjon
og irritasjon
ved Alzheimers
sykdom
* 1)

*Godkjent for moderat til alvorlig grad av Alzheimers sykdom.

• Forbedrer evnen til å utføre daglige gjøremål 2) 3)
• Reduserer pleietid 4)
• Effekten kan måles etter bare 4 uker 3)
• Tolereres godt 2)

UNIK virkningsmekanisme

1) S Gauthier Int J Ger Psychiatry 2005; 20:459-464. 2) Reisberg B, Doody R, Stöffler A, et al. Memantine in moderate-to severe
Alzheimer’s disease. New Engl J Med 2003; 348: 1333–1341. 3) Winblad B, Poritis N. Memantine in severe dementia: results of the M-BEST
study (benefit and efficacy in severely demented patients during treatment with memantine). Int J Ger Psychiatry 1999; 14: 135–146.
4) Wimo A,Winblad B, Stöffler A, et al. Resource utilisation and cost analysis of memantine in patients with moderate to severe Alzheimer’s
disease. Pharmacoeconomics 2003; 21 (5): 1–14.
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NMDA-reseptorantagonist

Se Felleskatalog tekst på side XX.

C Ebixa “Lundbeck”
Middel mot demens. • ATC-nr.: N06D X01
DRÅPER, oppløsning 10 mg/g: 1 g (20 dråper) inneh.: Memantinhydroklorid 10 mg tilsv.
memantin 8,31 mg, kaliumsorbat (E 202), sorbitol, renset vann.1 TABLETTER, filmdrasjerte
5 mg, 10 mg, 15 mg og 20 mg: Hver tablett inneh.: Memantinhydroklorid 5 mg, resp. 10 mg, 15
mg og 20 mg tilsv. memantin 4,15 mg, resp. 8,31 mg, 12,46 mg og 16,62 mg, hjelpestoffer.
Tabletter 10 mg inneh. laktose 166 mg og har delestrek. InDIkASjonER: Behandling av
pasienter med moderat til alvorlig grad av Alzheimers sykdom. DoSERIng: Behandlingen
bør initieres og veiledes av lege med erfaring i diagnostisering og behandling av Alzheimers
demens. Behandling skal bare igangsettes hvis omsorgsperson jevnlig kan monitorere
pasientens legemiddelinntak. Diagnostisering bør gjøres i tråd med gjeldende retningslinjer.
Voksne/eldre: Tas 1 gang daglig uavhengig av måltider. Maks. dose er 20 mg (40 dråper)
daglig. Risikoen for bivirkninger reduseres ved å gradvis øke dosen med 5 mg (10 dråper)
pr. uke i de første 4 ukene opp til vedlikeholdsdose: Uke 1: 5 mg (10 dråper) daglig. Uke 2:
10 mg (20 dråper) daglig. Uke 3: 15 mg (30 dråper) daglig. Uke 4: 20 mg (40 dråper) daglig.
Deretter fortsetter behandlingen med anbefalt vedlikeholdsdose på 20 mg (40 dråper)
daglig. Nedsatt nyrefunksjon: Dosejustering er ikke nødvendig ved lett nedsatt nyrefunksjon
(kreatininclearance 50-80 ml/minutt).Ved moderat nedsatt nyrefunksjon (kreatininclearance
30-49 ml/minutt) bør daglig dose være 10 mg (20 dråper). Hvis godt tolerert etter minst 7
dagers behandling kan dosen økes til 20 mg (40 dråper)/dag iht. vanlig opptitreringsplan. Ved
alvorlig nedsatt nyrefunksjon (kreatininclearance 5-29 ml/minutt) bør dosen være 10 mg
(20 dråper)/dag. Nedsatt leverfunksjon: Ved mild eller moderat nedsatt leverfunksjon
(«Child-Pugh» grad A eller B) er det ikke nødvendig med dosejustering. Memantin anbefales
ikke ved alvorlig nedsatt leverfunksjon pga. manglende data. konTRAInDIkASjonER:
Overfølsomhet for noen av innholdsstoffene. FoRSIkTIgHETSREgLER: Forsiktighet utvises
hos epileptikere som tidligere har hatt episoder med krampeanfall, eller pasienter som er
predisponert for epilepsi. Samtidig bruk av N-metyl-D-aspartat (NMDA)-antagonister
som amantadin, ketamin eller dekstrometorfan bør unngås pga. økt risiko for bivirkninger.
Overvåkning av pasienter ved tilstander med økt pH-verdi i urin (f.eks. drastiske kostholdsendringer, stort inntak av syrenøytraliserende midler, renal tubulær acidose (RTA)
eller alvorlige urinveisinfeksjoner med Proteus) kan være nødvendig. Pga. begrenset erfaring
bør pasienter som nylig har hatt hjerteinfarkt, ubehandlet kongestiv hjertesvikt (NYHA
klasse III-IV) eller ukontrollert høyt blodtrykk overvåkes nøye. Bør ikke brukes ved arvelig
galaktoseintoleranse, lapp-laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon. Dråpene
bør ikke brukes ved fruktoseintoleranse. Moderat til alvorlig Alzheimers sykdom pleier
vanligvis å nedsette evnen til å kjøre motorkjøretøy og betjene maskiner. I tillegg kan
memantin ha lett til moderat påvirkning på reaksjonsevnen. Pasienter bør informeres
om å være spesielt oppmerksomme når de kjører motorkjøretøy eller betjener maskiner.
InTERAkSjonER: Effekten av barbiturater og nevroleptika kan bli redusert. Samtidig
administrering av memantin med spasmolytiske stoffer som dantrolen eller baklofen, kan
modifisere deres effekter og dosejustering kan være nødvendig. Samtidig bruk av memantin
og amantadin, ketamin og dekstrometorfan bør unngås pga. risiko for farmakotoksisk
psykose. Andre legemidler som cimetidin, ranitidin, prokainamid, kinin og nikotin
innebærer en mulig risiko for økte plasmanivåer. Redusert ekskresjon av hydroklortiazid
eller kombinasjonspreparater med hydroklortiazid er mulig. Enkelttilfeller av økt INR
ved samtidig warfarinbehandling er sett. Nøye monitorering av protrombintid eller INR
anbefales. gRAvIDITET/AmmIng: Overgang i placenta: Risiko ved bruk under graviditet
er ikke klarlagt. Bør ikke brukes under graviditet hvis ikke helt nødvendig, og etter nøye
vurdering av nytte/risiko. Overgang i morsmelk: Ukjent. Memamtin er lipofilt og utskillelse
antas å forekomme. Amming frarådes under behandling. BIvIRknIngER: Bivirkningene er
vanligvis milde til moderat alvorlige. Hyppige (>1/100): Gastrointestinale: Forstoppelse.
Hjerte/kar: Hypertensjon. Luftveier: Dyspné. Nevrologiske: Svimmelhet. Psykiske: Somnolens.
Øvrige: Hodepine. Mindre hyppige: Gastrointestinale: Oppkast. Hjerte/kar: Hjertesvikt, venetrombose/tromboembolisme. Infeksiøse: Soppinfeksjoner. Nevrologiske: Unormal gange.
Psykiske: Hallusinasjoner (stort sett rapportert ved alvorlig Alzheimers sykdom), forvirring.
Øvrige: Tretthet. Krampeanfall er rapportert svært sjeldent. Enkelttilfeller av psykotiske
reaksjoner og pankreatitt. Alzheimers sykdom er forbundet med depresjon, selvmordstanker
og selvmord. Dette er også rapportert under memantinbehandling. ovERDoSERIng/
FoRgIFTnIng: Symptomer: Hhv. 200 mg og 105 mg/dag i 3 dager har vært forbundet med
tretthet, svakhet og/eller diaré eller ingen symptomer. Ved overdoser på <140 mg eller
ukjent dose har pasientene hatt symptomer fra sentralnervesystemet (forvirring, søvnighet,
somnolens, svimmelhet, agitasjon, aggresjon, hallusinasjoner og unormal gange), og/eller
magetarmbesvær (oppkast og diaré). Den høyeste rapporterte overdosen, 2000 mg, ga
symptomer fra sentralnervesystemet (koma i 10 dager, og senere dobbeltsyn og agitasjon).
Pasienten ble behandlet symptomatisk og med plasmaferese, og kom seg uten varige
mén. En pasient som hadde fått 400 mg memantin oralt fikk symptomer fra sentralnervesystemet som rastløshet, psykose, synshallusinasjoner, krampetendens, somnolens,
stupor og bevisstløshet. Pasienten ble restituert. Behandling: Symptomatisk. Se Giftinformasjonens anbefalinger N06D X01 side d. EgEnSkAPER: Klassifisering: Memantin er en
spenningsavhengig, ikke-kompetitiv NMDA-reseptorantagonist med moderat affinitet.
Virkningsmekanisme: Ved nevrodegenerativ demens er det i økende grad bevis for at svikt
i glutamaterge nevrotransmittere, særlig ved aktivering av NMDA-reseptorer, medvirker til
både symptom- og sykdomsforverrelse. Memantin modulerer virkningen av patologisk økte
spenningsnivåer av glutamat som kan føre til nevronal dysfunksjon. Absorpsjon: Absolutt
biotilgjengelighet ca. 100%. Tmax: Etter 3-8 timer. «Steady state»-plasmakonsentrasjoner fra
70-150 ng/ml (0,5-1 μmol) med store interindividuelle variasjoner. Proteinbinding: Ca. 45%.
Fordeling: Distribusjonsvolum ca. 10 liter/kg. Halveringstid: Memantin elimineres monoeksponensielt med terminal t½ på 60-100 timer. Total clearance (Cltot): 170 ml/minutt/1,73 m2.
Renal eliminasjonsrate av memantin ved alkalisk urin kan bli redusert med en faktor på 7-9.
Metabolisme: Ca. 80% gjenfinnes som modersubstansen. Hovedmetabolittene er inaktive.
Utskillelse: Gjennomsnittlig 84% utskilles innen 20 dager, mer enn 99% utskilles renalt.
oPPBEvARIng og HoLDBARHET: Dråper: Åpnet flaske bør brukes innen 3 måneder.
PAknIngER og PRISER: Dråper: 50 g (glassflaske) 826,30. Tabletter: Startpakn.: 7 stk. 5 mg +
7 stk. 10 mg + 7 stk. 15 mg + 7 stk. 20 mg (blister) 591,00. 10 mg: 30 stk. (blister) 516,30. 50 stk.
(blister) 823,80.100 stk.(blister) 1612,70.20 mg: 28 stk.(blister) 932,80.98 stk.(blister) 3177,30.
PRISER SIST EnDRET: 01.02.2010

H. Lundbeck A/S
Strandveien 15b
Postboks 361
1326 Lysaker
Tel.: 91 300 800
Fax: 67 53 77 07
www.lundbeck.no

Vi inviterer til oss flere
kollegaer og har plass
både til fastleger og
spesialister
Både hel og deltid, dag, kveld, helg, tilpasses
etter ønske.
Vi er et delvis privat tverrfaglig senter med en
fastlege, endokrinolog, klin. ernæringsfysiolog,
kiropraktor, fysioterapeut og muskelterapeut.
Svært godt arbedismiljø, godt skolert personell,
velutstyr laboratorie, innbydende trivelige lokaler,
mulighet til å få tilpasset lokaler etter individuelle
behov, Infodoc plenario, Helsenett m.m.
Vennligst ta kontakt
Olga Andresen
Tel 926 93 615
E-post: olga.andresen@unimed.no

Velkommen til Ryggklinikken!
•

Vi er naprapater som behandler mennesker
i alle aldre med både akutte og kroniske
muskel- og skjelettplager.

•

På Ryggklinikken er behandlingsmetodene
triggerpunktsmassasje, muskeltøy, mobilisering
og manipulasjon av ledd, treningsveiledning
samt ergonomisk rådgivning.

•

Ingen henvisning
- kort ventetid - også akuttbesøk.

www.ryggklinikken.no
Nattlandsveien 8
Tlf 55 20 26 20

Ulriksdal 2
Tlf 55 20 26 21

Strandgaten 20
Tlf 55 90 37 00

Åsane
Tlf 55 24 35 00

www.ebixa.com
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Landsstyremøtet 2010
Legeforeningens øverste organ møttes
til sitt årlige møte siste uken i mai 2010.
Undertegnede møtte som representant for
Allmennlegeforeningen fra Region Vest. Jeg
vil gjerne dele noen av mine inntrykk fra
møtet med Paraplyens lesere.
PRESIDENTENS TALE:
Tradisjonen tro ble møtet innledet med Presidentens tale. Hun
uttrykte sin bekymring over klimaendringer, og mulige naturkatastrofer som en følge av disse. I lys av den enorme flommen som
har rammet Pakistan i høst, kan vi si at hun var nesten profetisk i
den delen av sin tale.Vi rår ikke med alt, men kan bidra etter evne
for å forebygge og hjelpe.
Av tema i hennes tale med spesiell interesse for oss allmennleger
vil jeg ta med følgende:
• Forskning og akademisk spisskompetanse innen medisin må
prioriteres, og i den forbindelse etterlyser hun de lovede ressurser til Allmennmedisinsk forskningsfond
• Influensa-pandemien i fjor. DNLF hadde klar en plan allerede i
juli, men denne ble tatt i bruk først i oktober. Fastlegene gjorde
en meget god jobb, med økt innsats og åpningstid.
• Fastlegeordningen en suksess, og Legeforeningen ønsker å synliggjøre denne suksess for våre myndigheter. Staten ønsker mye
sterkere styring av fastlegene, og glemmer det styringsverktøy
som allerede ligger i eksisterende avtaleverk.
• Samhandlingsreformen må utvikles i samarbeid mellom stat,
kommune og leger.
Etter hennes tale var det tid for prisutdelinger, og Prisen for
Forebyggende medisin ble gitt til Mona Flatvold og Kirsti Malterud
for artikkelen ”Helsefremmende erfaringer for lesbiske”.

tjenesten var unnagjort, dvs. 2,5 år etter cand. med, ett år senere
enn med dagens ordning.
Legeforeningen innser at turnustjenesten er under sterkt press av
mange grunner. Hovedproblemet pr i dag er mangel på turnusplasser, og frykt for stadig økende køer og ventetid for å få turnusplass.
Men Direktoratets forslag mangler krav til læringsmål og ferdigheter.
Videre er det uakseptabelt at man ikke kan autoriseres uten denne
praksis, men at staten ikke har plikt til å tilby tjenesten. Det må
være samsvar mellom plikt til tjeneste og rett til stilling.
Selv om direktoratets forslag altså nå er oversendt departementet,
tror jeg ikke siste ord er sagt om turnustjenesten.
OM SYKMELDING:
Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm innledet til debatt, i lys av regjeringens ønske om å redusere sykefraværet. Ny veileder i sykmeldingspraksis skal være klar til bruk 1. juli 2011. Departementet ønsker
at legene skal læres opp i sykmeldingspraksis, med (obligatoriske?)
kurser. Man skal få tilbakemelding om egen sykmeldingspraksis. Man
ser for seg nye elektroniske sykmeldingsblanketter.
Debatten etterlyste oppfølgning fra NAV og arbeidsgiver, samt
forpliktelser fra arbeidstager, arbeidsgiver og NAV. Sykefraværet
har vært uendret de siste 30 år, og dermed kan det diskuteres
hvor stort dette problemet egentlig er.
OM SOP (Syke- og pensjonsordningen for leger):
• Alderspensjonen videreføres kun for leger autorisert før 1.1.93.
Man kan selv velge hvordan man velger å ta ut pensjonen, livsvarig eller over 10 år, men utbetalingen skal være verdinøytral.
Ektefellepensjon vil kun gis til de som er født før 1.1.65.
• Reduserte avbruddsytelser for alle. Kun praksisinntekter medtas.
Utgiftskompensasjon reduseres tilsvarende, i tillegg til at utgiftene
må dokumenteres.
• Skjerming av fødselspenger og for leger som ikke kan få
egen forsikring.

TURNUSTJENESTEN:
I skrivende stund (21. august) blir det meldt på nyhetene at Innstilling
om turnustjeneste blir oversendt departementet.Turnustjenesten,
slik vi kjenner den, blir foreslått nedlagt, mot Legeforeningens klare
råd. En av de viktigste sakene på Landsstyremøtet var nettopp Sak
9.2:Turnustjenesten. Sentralstyremedlem Hege Gjessing ga en god
orientering, og jeg vil referere noen momenter fra hennes tale:
I 2008 foreslo Helsedirektoratet at turnustjenesten skulle erstattes
av en 3-årig plikttjeneste. Etter massiv motstand fra legeforeningen,
ble dette forslaget trukket. Landsstyret vedtok i 2009 at 1,5 års
praksis er optimalt, men at tjenesten måtte få definerte kvalitetskrav.
Helsedirektoratet kom med ny rapport i mars 2010, der turnus
erstattes med 2 års nybegynnerstilling, 1 år i sykehus og 1 år i
kommunehelsetjenesten.Autorisasjon skulle først gis ½ år etter at
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Ø i v i n d We s n e s

owesnes@broadpark.no

Avdelingstillitsvalgt Allmennlegeforeningen Hordaland

Kjernevirksomhet på avveie
Som tillitsvalgt på et stort sykehus kommer man bort i mange saker, både store og små.
Som eksempel mer på det siste vil jeg nevne en sak knyttet til om leger skal få lov til å ha
lås på døren til kontoret sitt. Det har medført betydelige spenninger lokalt på noen avdelinger og undertegnede har derfor blitt involvert. Saken illustrerer flere problemstillinger, bl.a.
systemhensyn versus brukerhensyn, lokalstyring versus sentralstyring i et stort sykehus, sikkerhet vedrørende pasientdata og kanskje viktigst: Hva skal vi bruke tiden vår på i et sykehus? Det leder meg til noen mer prinsipielle tanker om sykehusenes primære oppgaver.
Det er liten tvil om at sykehusene er blitt langt mer komplekse
virksomheter enn tidligere, og mange yrkesgrupper må samarbeide
for at vi skal fungere effektivt. Det er god grunn til å huske på at
alle som jobber mer i det ”skjulte”; enten det er renhold, matlaging,
arkiv og skrivefunksjoner, administrative funksjoner m.m. er viktige
for at helsepersonell i mer ”synlige” funksjoner skal kunne gjøre
jobben sin skikkelig.
Samtidig er det en tendens til i mange sammenhenger, ikke minst
i på høyt ledelsesnivå, å glemme hva et sykehus egentlig er og hva
som er dets egentlige formål. Det dreier seg om en særdeles
høyspesialisert og høykompetent organisasjon hvor hovedmålet
er rask diagnostikk og behandling av syke mennesker. Av og til kan
man lure på om et sykehus er et sted hvor hovedoppgaven for et
stort antall mennesker er rapportering, kontroll og regnskapsanalyser. Langt inn i våre egne rekker begynner denne type oppgaver å
dominere oppmerksomheten, og det selv om man ikke har spesifikt
lederansvar. Selvsagt skal vi være kostnadseffektive og legge stor vekt
på nøkternhet i all vår medisinske praksis, men det må ikke være
tvil om vår hovedoppgave som leger på sykehus.
Per i dag er jeg ikke sikker på om alle våre medarbeidere vil skrive
under på at høyspesialisert medisinsk behandling er det viktigste
vi driver med og at all annen virksomhet skal bidra til at dette
kjernearbeidet kan utføres så rasjonelt som mulig. Dersom det
var tilfelle, ville man nok i større grad enn i dag legge mer vekt på
å bygge virksomheten opp rundt den medisinske aktivitet. I stedet
er det svært mange andre momenter som tas hensyn til når løsninger velges, og leger opplever ofte å sitte med det faglige ansvar
for pasientene, men uten administrative verktøy til å ivareta dette
ansvaret og med ineffektivitet som resultat. Den senere tid ser vi
også at mer merkantilt arbeid flyttes over på legene i forbindelse
med innføring av nytt datasystem, noe som ytterligere tar fokus bort
fra våre pasientoppgaver.
Det er et paradoks at i en tid hvor den medisinske viten er kommet
opp på et langt høyere nivå enn tidligere og hvor vi kan hjelpe langt
flere enn før, så er faget (sett i et organisasjonsperspektiv) langt
mindre i fokus enn bare for noen år tilbake. Man skulle tro, siden
vi fortsatt har ventelister, at andelen leger skulle øke relativt mer
i sykehus, men så er ikke tilfelle. Administrativt personell har økt
mest, og det er mer administrativt personell i sykehus enn leger.
En tidligere OECD rapport har påvist at det er ca. 4 ganger flere
knyttet til administrativt arbeid i norske sykehus sammenlignet med

gjennomsnittet i europeiske, og utviklingen går fortsatt feil vei.
Man kan derfor spørre: Er kjernevirksomheten i norske sykehus i
ferd med å flytte seg fra god pasientbehandling til ledelse og god
økonomihåndtering? Svaret er ikke uten videre gitt. Sykehusledere
vil kontre og si at god økonomistyring er en demokratisk plikt og
en forutsetning for god pasientbehandling. Dessverre er det ikke så
enkelt. Man må selvsagt ta inn over seg at både god økonomistyring
og god pasientbehandling er viktig. Dessverre kolliderer disse hensyn
ikke så sjelden, og jeg synes ofte at f. eks. styret i for liten grad forsøker
å gjøre seg opp en selvstendig mening om hvilke faglige konsekvenser
trange økonomiske rammer kan få for kjernevirksomheten.
For oss som leger må det ikke være noen tvil: Vi skal med all vår
kraft og energi søke å gi alle pasienter god medisinsk behandling og bidra
til en rask og god rehabilitering. Vi må stadig, tror jeg , minne både
oss selv og andre på at helseforetakene er til for syke mennesker.
Uansett størrelse og kompleksitet er vår eksistensberettigelse i
samfunnet knyttet til dette faktum. I kraft av den enorme medisinske utviklingen de senere tiår, har vel legenes rolle heller aldri vært
viktigere for pasientene enn nå. Det må gjenspeiles i at faget og
kjernevirksomheten igjen får øverste plass på prioriteringslistene
på alle nivå i sykehusene.
Til slutt tilbake til utgangspunktet: Det er ikke denne type problemer
vi skal bruke tid på, leger som har behov for å låse sine kontorer
for å beskytte fortrolige dokumenter og slippe å låse dem ned hver
gang de skal ut av kontoret, må selvsagt få lov til det. Det hører
med til historien at en løsning er på gang, men slike saker koster
tid og energi for mange mennesker, og bidrar ikke til fokus rundt
kjernevirksomheten i sykehus.

K j e l l V i ke n e s

vike@haukeland.no

Overlege dr. med. FTV OF/Helse Bergen
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Bli kjent med:

Fylkeslege med to hatter
En stab, to oppdragsgivere: på fylkeslegens kontor
må alle vite hvem de jobber for til enhver tid.
Av Åsne Hagen

Mange kjenner til fylkeslegen, men hvem
er de som jobber der, og hva gjør de i
løpet av en arbeidsdag? Når telefonen
ringer, gjelder det å plukke fram den riktige hatten.
– På den ene siden driver vi tilsyn og
behandler klager på helsetjenesten på
oppdrag fra Statens Helsetilsyn, forklarer
fylkeslege Helga Arianson.
– På den andre siden er vi Fylkesmannens
helseavdeling, som skal jobbe med den
nasjonale helsepolitikken i fylket og kommunene på oppdrag fra Helsedirektoratet.
Skal veilede
Mange kjenner til fylkeslegen som tilsynsmyndighet. Likevel står tilsyn og klagebehandling altså bare for rundt halvparten
av arbeidsoppgavene.
– En sentral del av jobben vår er å gi råd
og veiledning om hvordan vi sammen kan
nå målsetningene i den nasjonale helsepolitikken, sier assisterende fylkeslege Signe
Marit Tørresen Gajek.

Diskusjon i tilsynsgruppen Foto: Åsne Hagen.

– Vi informerer via brev, e-post og på nettsidene våre, der vi flere ganger i uken legger ut viktige nyheter fra helsefeltet. Ellers
svarer vi gjerne på spørsmål via telefon.
Det viktigste er at vi snakker sammen.

21 virksomhetstilsyn i fjor
Fylkeslegen får informasjon om mangler og
områder som kan forbedres på flere måter.
Det kan for eksempel være skademeldinger fra spesialisthelsetjenesten, klager
eller bekymringsmeldinger fra pasienter,
pårørende og helsepersonell.

– Vi får mange og varierte henvendelser
hver dag, sier konsulent Grethe Høyland.
–Noe kan løses på telefonen, og vi kan også
formidle kontakt videre der vi ikke er de
rette til å svare på henvendelsen.
Fylkeslegen svarer gjerne på konkrete
spørsmål i enkeltsaker, men arrangerer
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også kurs og møter som retter seg mot
flere, for eksempel nettverkssamlingen for
sykehjemsleger to ganger i året.

– I fjor gjennomførte vi 21 tilsyn med
forskjellige virksomheter, altså kommuner og sykehus, sier seniorrådgiver Anne
Grete Robøle.
– Gjennom tilsyn bidrar vi til forbedringsarbeidet.Vi opplever som oftest at ledelsen

i virksomhetene ser verdien av tilsyn.
Fylkeslegen samler mange fagfolk på ett
sted, men kan og skal ikke ha spisskompetanse på alle områder til enhver tid. Derfor
bruker fylkeslegen sakkyndige utenfra for
å vurdere spesielle saker.
Varierte fagområder
De ansatte hos fylkeslegen jobber innenfor
en rekke fagområder.
– Helsedirektoratet velger ut satsningsområder for hvert år. Dette styrer mye av
arbeidet vårt. I 2010 skal vi for eksempel
minne primærlegene på å tilby pasientene
røykeavvenning og å ta i bruk den elektroniske diabetesjournalen fra NOKLUS, sier

fylkessykepleier Laila Nordheim Alme.
– Vi skal også se på rehabiliteringstilbudet
til eldre i kommunene som en del av den
store eldresatsningen og Omsorgplan 2015.
På samme måte velger Statens Helsetilsyn
ut noen områder vi skal føre tilsyn med. I
år er dette blant annet ernæring og medikamenthåndtering i hjemmesykepleien og
rehabiliteringstilbud til eldre, sier Alme.
Jobber tverrfaglig
Hos fylkeslegen jobber flere yrkesgrupper
sammen. Det tverrfaglige er mye av styrken
til avdelingen, mener underdirektør Rune
Tjøsvoll:
– En beslutning fra dette kontoret er et
resultat av en tverrfaglig prosess, der vi
kombinerer medisinsk fagkunnskap med
kunnskap om lovverket. Hovedregelen
er at alle svar og beslutninger blir lest og
gått gjennom av flere før vi sender dem fra
oss. Dette er en viktig kvalitetssikring som
bidrar til at vi har en felles linje utad.
Trenger stadig oppdatering
Alt helsepersonell har en selvstendig plikt
til å holde seg faglig oppdatert. Når nye
retningslinjer skal settes i verk, er det
derfor viktig for fylkeslegen å nå ut til alle
som jobber innenfor helsefeltet.
– Vi vil bli mer synlige og tydelige, slik at
vi kan nå flere med viktig informasjon, sier
seniorrådgiver Grete Riise. –Derfor jobber
vi for eksempel med å forbedre kontaktlinjene til primærhelsetjenesten. Dette er
viktig for å sette i verk nye retningslinjer
på alle fagområder.
En ordning som er ny av året gjelder psykiatriske pasienter som i utgangspunktet
blir lagt inn etter frivillig paragraf. Etter
kort tid kan det være aktuelt å overføre
pasienten til tvunget psykisk helsevern for
videre behandling mot egen vilje.

ling”, det vil si å vurdere om pasienten bør
legges inn på tvang.
– Nå er dette ikke lenger nødvendig, og
slik blir pasienten spart for unødvendige
belastninger. Samtidig blir hele prosessen
forenklet ved at en annen lege på institusjonen kan gjøre vurderingen.
Minner om meldeplikten
Både førerkortforskriften og retningslinjene til fylkesmannens arbeid med førerkortsaker er endret fra juli 2010. Det som
ikke er endret, er prinsippet om meldeplikt
i førerkortsaker for behandlere.
– Hvis en lege for eksempel vet at pasienten
bruker større mengder A- og B-preparater,
illegale rusmidler eller alkohol, har legen
plikt til å gi beskjed til oss, sier assisterende
fylkeslege Signe Marit Tørresen Gajek. –Vi
foretar først en medisinsk vurdering, og
sender så melding om inndragning til politiet hvis det er aktuelt. Det er altså politiet
som inndrar et førerkort, ikke vi.
Støttespiller
Mange ser på fylkeslegen som et kontrollorgan og en streng tilsynsmyndighet
som bare er ute etter å påpeke feil og
mangler.
– Vi velger heller å se på arbeidet vårt som
positivt og konstruktivt.
Vi bidrar til å sikre bedre kvalitet på helsetjenestene til alle pasienter. De svakeste og
mest utsatte pasientgruppene er spesielt i
fokus for oss, siden de i mindre grad kan
eller makter å si i fra selv, sier fylkeslege
Helga Arianson. Hun inviterer til samarbeid
og dialog.
– Fylkeslegen skal være tilgjengelig, konstruktiv og spille på lag med helseaktørene.
Vi vil gjerne være en god støttespiller, sier
Arianson.

Fylkeslegen i
Hordaland
26 ansatte: sykepleiere, leger,
jurister, konsulenter, fysioterapeut
og samfunnsvitere.
Noen viktige arbeidsfelt: rus,
psykiatri, rettighetsklager, førerkortsaker, særfradrag på skatt ved
store helseutgifter, smittevern,
folkehelse og beredskap.
Kontakt oss:
Telefon 55 57 23 00
Fax 55 57 23 01
E-post postmottak@fmho.no
Nettsider
www.fmho.no -> Helse
Du kan også abonnere på nyheter
fra nettsidene våre.
Besøksadresse
Statens hus
Kaigaten 9
Bergen
Postadresse
Fylkesmannen i Hordaland
Helseavdelingen
Postboks 7310
5020 Bergen

– Lovverket sier at det ikke er den behandlingsansvarlige overlegen som skal foreta
denne vurderingen, sier underdirektør
Rune Tjøsvoll.
Inntil nylig var det praksis å sende pasienten til legevakten i ambulanse for “fremstil-
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VESTLANDETS STØRSTE PRIVATE SYKEHUS :

U L RIK S DA L SY KEH U S
RYGGKIRURGI
Ulriksdal Sykehus er en av
landets største avdelinger i
dette fagområdet. I 2009
ble det utført over 400
ryggoperasjoner. Vi legger
stor vekt på kvalitet i dette
tilbudet. Og måler
kvaliteten ved rapportering
til det nasjonale
ryggregisteret i Tromsø.
Helse Vest vektlegger kun
laveste pris i anbud for
private sykehus. Prisene
som oppnås er kritisk lave.
Ulriksdal Sykehus, Spine
Center, kan ikke levere den
nødvendige kvaliteten i
ryggtilbudet på dette
prisnivået. Fra nå av har vi
derfor ingen offentlig
avtale om ryggkiurgi.
Vi fortsetter med et rent
privat tilbud i ryggkirurgi.
Og dekker alle deler av
ryggkirurgi. Ingen ventetid
for vurdering.
Kontakt:
info@spinecenter.no
tlf 940 00 761

Ulriksdal Sykehus driver privat sykehus i fagområdene ryggkirurgi,
overvektkirurgi og plastikkirurgi.

Bariatric Center Bergen
utfører operasjoner mot overvekt med LGBP teknikk - laparoskopisk
gastrisk bypass. Dette er metoden som i dag er anbefalt nasjonal
standard. Metoden gir lav perioperativ morbiditet, kort liggetid og sikker
og varig vektreduksjon.
Vi følger nasjonale retningslinjer med en nedre grense på BMI 35. Det er
ingen absolutt øvre grense for metoden, men det blir gjort individuell
vurdering ved BMI over 55.
Overvektbehandlingen er tverrfaglig med lang tids oppfølging etter
inngrepet. Tilbudet holder en høy faglig kvalitet.
Vil du vite mer? Kontakt koordinator Siren på tlf 940 00 760
info@bariatriccenter.no

Robin Gaupset og Hallvard Græslie har lang erfaring i
kirurgisk behandling av sykelig overvekt.

Fristbrudd:
Ulriksdal Sykehus har avtale med HELFO om behandling av
fristbrudd i fagområdene ryggkirurgi, overvektkirurgi og
plastikkirurgi. Dersom du har pasienter på offentlig venteliste
som har oversittet ventidsfrist for vurdering eller operasjon, kan
du kontakte:
pasientformidling@helfo.no
tlf 815 33 533
Spine center og Bariatric Center er etablert i Norden og på kontinentet. Sentrene har
organisatorisk og faglig samarbeid.
Vi tilbyr behandling med internasjonale referanser og driver systematisk kvalitetskontroll og
metodeutvikling. Vårt felles motto:

kvalitet gjennom spesialisering
www.bariatriccenter.no tlf 55 20 90 80 fax 55 20 90 81 info@bariatriccenter.no adr. Ulriksdal 2, 5009 Bergen
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Se deg tilbake!
Så har det igjen gått rundt. Et arbeidsår ligger bak oss, og vi begynner på et nytt. Ferien
er definitivt over og det har vært fulle pasientlister i 2-3 uker allerede for mitt vedkommende. Er fortsatt i en slags stillstand. Kanskje fordi sommervarmen først kom til vestlandet denne uken? Kanskje ikke.
Hva nå? Har sommeren svart til forventningene? Har arbeidsåret
som ligger bak oss? Hva venter bak neste hjørne? Noe nytt? Nye
utfordringer?
Ta med deg det du kan underveis, gjør noe med det; sjansen kommer kanskje aldri igjen.
Se deg tilbake! Med fare for å gjenta meg selv, er det fristende
igjen å bruke bærhøsten som liknelse; bærene må plukkes når de er
modne og synlige: Når du ev kommer tilbake er de kanskje plukket,
eller du finner dem ikke igjen. Deretter skal du se deg tilbake og
du vil se enda flere! I et annet lys, fra en annen side…
Hva er nå egentlig sommerens stillstand? Jeg har lurt mye på det.
På en måte synker vi sammen, får tid til å tenke og kjenne etter.
Ikke alltid bare enkelt. Kanskje er ferien over når du endelig har
samlet krefter til å gjøre de tingene du hadde tenkt å gjøre når
du bare fikk tid? I ferien f eks. Jeg tror vi trenger stillstand. Tid til
å lene seg tilbake og gjøre ingenting. Og kanskje har du egentlig
tid, men bare manglet overskudd og vært sliten og lei! Vi må bare
reise oss og komme i gang igjen! Vi har lov til å bruke litt tid på
det og! Vi kan skynde oss langsomt..

oppfordrer herved alle allmennleger til å sørge for de kan sende
og motta elektronisk! Dessuten ønsker vi gode henvisninger!
Er det forresten noen som lengter tilbake til tiden da vi dikterte
og måtte skrive alle remisser for hånd? Ikke jeg i alle fall! Og
med meldingsløftet håper og tror jeg vi snart kan motta svar fra
patologisk lab også! En utrolig lettelse!
Og hvor få er egentlig våre bekymringer! Se deg rundt i verden,
og se deg tilbake! Hva kan jeg gjøre for verden, for all nøden og
alle katastrofene, enten de er naturlig skapt eller menneskeskapt?
Vi har alle et ansvar! Hva har jeg gjort for leve i dette trygge og
rike landet? Det er som å vinne i lotto. Rettferdig er det i alle
fall ikke!
Når dette leses er PSL sitt 30 års jubileum på Losby over, og jeg
vil i neste Paraply komme med saker derfra. Jeg håper å treffe
mange der!
Til sommeren sier jeg tusen takk for i år!
Med ønske om en god arbeidshøst!

Hva har vi jobbet med i året som har gått og hva kan vi ta med
videre? Hvilke oppgaver ligger fremfor oss og hva kan vi høste av
fjorårets innsats? Ikke alltid helt enkelt å svare på; ofte må man
lengre frem for se om det har skjedd noe i det hele tatt. Jeg har
sett på tilbakeblikk på tv fra 70 tallet, videre gjennom 80 tallet og
90 tallet. 70 tallet var morsomst; mye har skjedd og det kjennes
nesten ut som det er enda lengre siden. 90 tallet er for nært.
Lærerikt!
I løpet av året som har gått skulle alle knytte seg til et IKT system
og det har vært mye frem og tilbake i forhold til om man må eller
ikke, hvem som skal betale osv. Når ting fungerer er det ingen
ting å beklage seg over; det går faktisk både lettere og raskere
enn før! Alle forandringer er smertefulle! Nå sender vi oppgjør
over linje to ganger i måneden. Det tar praktisk talt ingen tid, du
får pengene med en gang, og du slipper disketter som ikke er
lesbare! Henvisninger begynner å komme inn, og det er enkelt å
sende epikrisen elektronisk tilbake, vel og merke hvis vi har gjort
jobben med å koble oss opp.Vi sparer både tid og penger, og jeg

Kathe Aase

kathe.aase@gmail.com

Tillitsvalgt PSL
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Bergen kommune
Bergen Legevakt
Vestre Strømkaien 19
5008 Bergen
Bergen Legevakt er en akuttmedisinsk og skadekirurgisk poliklinikk, delt i en medisinsk avdeling/allmennlegevakt og
en røntgen- og såravdeling. Interkommunalt voldtektsmottak, Psykiatrisk legevakt, Livskrisehjelpen, Vern for Eldre,
sykehjemslegevakten, legevaktsentralen og de kommunale trygghetsalarmene samt legevaktstasjonene i Åsane,
Fana og Loddefjord er også underlagt Bergen Legevakt. Institusjonen er tilknyttet det kirurgiske instituttet ved UiB og
har praktisk undervisning av medisinstudenter.
November 2010 etablerer Bergen Legevakt en observasjonspost/rusakutt, der pasienter med lidelser innen rus, psykiatri
og somatikk kan observeres opptil 48 timer. Tiltaket er et samarbeid mellom Bergen kommune og Helse Bergen.

LIS og forskere og andre interesserte med ledig kapasitet tilbys
Legestilling på Akuttposten, natt

Legebehovet om natten dekkes ved legestillinger som honoreres som selvstendig næringsdrivende med fast timehonorar
à kr. 650,- pr. time. 10-timers tilstedevakt. Eget hvilerom. Erfaring fra og kompetanse innenfor de nevnte fagfelt er en
fordel. Egnethet vektlegges. I utgangspunkt er det tenkt at 12-15 leger dekker disse nattestillingene slik at man kan
opparbeide seg nødvendig kompetanse.
Nærmere opplysninger ved legevaktsjef Frank van Betten, tlf 55 56 87 40 / mobil 94 50 39 29,
frank.vanbetten(at)bergen.kommune.no

Aleris
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Til sals: Kritisk sans
På medisinstudiet her i Bergen kan det virke som studentane har lagt sin kritiske sans i
gløymeboka. Dette er underleg i ein kvardag der den kritiske sansen blir stadig viktigare
og informasjonsmengda stadig større. Kvifor er det slik ved eit studium der studentar og
førelesarar har høge akademiske resultat og forventningar knytt til studiekvardagen, men
vel å ignorere det andre fagmiljø meiner er essensen for å oppnå gode resultat?

I haust har eg vald å ta eitt år permisjon frå medisinstudiet
og tek i staden fag innanfor samanliknande politikk ved det
Samfunnsvitskaplege fakultet. Allereie fyrste skuledag er det lett
å sjå skilnadane mellom desse to fagmiljøa. Ved samanliknande
politikk er det å stille kritiske spørsmål, vere nysgjerrig, lærevillig
og vise interesse for faget grunnleggjande faktorar for å gjere
det godt, samt for å få eit godt læringsmiljø. Ved det medisinske
fakultet kjennes det ofte motsett. Ein får svært få moglegheiter
til å utvikle ein kritisk sans, ein blir sjeldan oppmuntra til å vere
kritisk eller stille spørsmål, og tilslutt fører dette til at ein mistar
evna. Evna til å ha ein viss skepsis i møte med forskingsartiklar av
ymse kvalitet, lærebøkar med feil i og ein kvardag der ein treng
stadig meir kritisk refleksjon over læringskjeldene ein nyttar.
Ved UiB kan ein som student ta faget samfunnsvitskapleg metode.
Dette faget skal gje studentar reiskapar ein treng i møte med ein
studiekvardag der ein les meir og meir forskingsartiklar og utvalet
av pensumbøkar blir stadig større. Ein skal kunne gjere kritiske
vurderingar av kunnskapane ein vel å tillære seg, samt gjere seg
kjend med dei etiske problemstillingane ein kan møte på vegen
mot ein ferdig grad. Kvifor har ikkje også medisinstudentar dette
faget? Kvifor blir ikkje medisinstudentar også oppfordra til å ta
vare på og utvikle eit kritiske syn til faget sitt? Er det verkeleg slik
at dette er noko ein ikkje treng ved det medisinske fakultet?

Korleis ein skal gjere dette er vanskeleg å seie, men det kunne
vore ein god idé om studentar frå MOF tok metode 102 ved
SV-fakultetet. Dette hadde gjeve medisinstudentar moglegheit til
å få eit tverrfagleg samarbeid der læringsutbyttet kunne ha vore
stort, samt eit læringsmiljø som kunne ha inkludera positive element
frå to svært ulike fagmiljø. Det er kanskje på tide å gjere noko
utanom det vanlege, ta ein sjanse og sjå om det kan få positive
ringverknadar i form av betre særoppgåver, kritiske studentar og
generelt betre faglege resultat.
Det hadde ikkje skada nokon om studentar/førelesarar tok turen
ned frå sin pidestall(les: Haukeland Universitetssjukehus) og møtte
folk som også har mykje å tilby eit fagmiljø. Eit fagmiljø som også
inkluderar refleksjon, pedagogikk, evna til å analysere, samt leiarskap. Dette er noko ein treng uavhengig av om ein er medisinar
eller samfunnsvitar. Det er noko ein treng i danningsprosessen
ein universitetsutdanning faktisk skal gje sine studentar, men som
i dei seinare tider har nedprioritert.

Det er lett å sjå berre dei negative sidene ved sitt eige fagområde,
men det medisinske fakultet slit med eit luksusproblem. Eit fakultet
fullt av studentar med toppkarakterar, med høg motivasjon og stor
lærevilje. For å utvikle desse studentane til å bli dei beste innanfor
sitt fagfelt, må fakultet endre haldingane og endre den ukulturen
som har teke form.

B j ø r g B a k ke

kathe.aase@sensewave.no
bjorg.bakke@student.uib.no

Leiar MedHum og styremedlem i Nmf Bergen
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Forhandlinger, – og en reform i dvale
Siden forrige nummer av Paraplyen har den vestlandske sommeren vandret haltende
over til de evige jaktmarker. Mens milliardærene flagger ut til skatteparadisene,
velger vi samfunnsmedisinere å heise den faglige fanen før høstens og vinterens
reform- og lovarbeid.
Årsmøte avholdt i juni
Fylkesmannen, Bergen kommune og LSA Hordaland arrangerte
samfunnsmedisinsk seminar på Bjørnefjorden 7. juni og 8. juni
2010. Temaene var bl.a. ny helselovgivning, prioriteringer innen
miljøretta helsevern, rusmedisin og erfaringer fra pandemien. Det
var mange engasjerte innledere og deltakere. De fleste presentasjonene ligger på hjemmesidene til Fylkesmannen i Hordaland ->
kurs og konferanser -> gjennomførte. Det ble 7. juni også avholdt
årsmøte i LSA Hordaland, der ca 1/3 av medlemsmassen på ca
60 var til stede. Det ble orientert om LSA’s arbeid, og utvekslet
synspunkt på prioriterte arbeidsområder. Jeg sitter igjen med et
inntrykk av at medlemmene lokalt har sterkt engasjement innen
områder som samfunnsmedisinsk bemanning i kommunene, faglig forankring av kommunalt helsearbeid, samt en bekymring for
rekruttering (her er veiledning, lønn og nettverksbygging sentralt).
Mange av disse temaene er naturligvis også prioriterte områder
for LSA sentralt. Sentralt jobber imidlertid LSA også mer aktivt
inn mot andre deler av legeforeningen, i sentrale forhandlinger,
med eksterne aktører og med høringsarbeid. Jeg tror dette er
en fornuftig ”arbeidsdeling” mellom det lokale og det sentrale
nivå i foreningen.
Lokale forhandlinger
I ukene framover skal det avholdes lokale forhandlinger. I kommunene forhandles hele lønnen lokalt, mens det i stat og foretak
også kommer sentrale tillegg. Mange steder ser det ut til at forhandlingene avholdes seinere i år pga forsinkelser i de sentrale
oppgjørene. Bl.a. er særavtalen mellom KS og Dnlf for leger i
kommunene, som gikk ut 30. juni, ennå ikke revidert pga streikesituasjonen på forsommeren. For de fleste LSA-medlemmene
gjelder at det forhandles gjennom lokal hovedtillitsvalgt. Paraplyen
er lite egnet til å gi oppdaterte råd til medlemmene. Medlemmene
bør selv etablere en tett dialog med sin lokale tillitsvalgt i god
tid før forhandlingene. Dette for å drøfte innhold og omfang av
krav. Det er ingen grunn til å vente på at samhandlingsreformen
skal løse bemanningsproblemene i kommunal samfunnsmedisin.
Etter min mening er det bare å gi gass, og komme med konkrete
krav til timetall til offentlig legearbeid, inkludert samfunnsmedisin.
Arbeidsgiverne bør også kunne utfordres til å si noe om hvilke
tjenester og av hvilket omfang man ønsker samfunnsmedisinernes
deltakelse. Det kan gjøre det lettere å synliggjøre det konkrete
timebehovet. I dette arbeidet kan jeg gjerne bistå med råd og
uttalelser. Det er imidlertid vanskelig å sette klare normer for
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dette, da kommunene er så forskjellig organisert. Nødvendig behov
for timetall for kommuneoverlege vil jo avhenge av lokale forhold,
omfanget av delegasjon, omfanget av tilsynsansvar, lederansvar
m.v. Noen kommuner er imidlertid helt nede i 6 timer pr uke for
samfunnsmedisinske oppgaver, hvilket helt klart må være i snaueste
laget! Da er det langt opp til LSA’s mål om minimum 19 timer.
Samhandlingsreformen fortsatt i dvale
Den Store Reformen, som øyensynlig skal løse alle problemer i
helsevesenet, har som ventet ligget i sommerdvale. Men noe har
skjedd. Bl.a. har Dnlf har i sin høringsuttalelse uttalt seg negativt til
kommunal medfinansiering av sykehusene, i likhet med bl.a. andre
fagorganisasjoner og KS. Regjeringen har også tildelt 73 mill kr
til 111 samhandlingsprosjekter i hele landet. I Hordaland er de
største summene gitt til Nordhordland og Bergen Vest med 1 mill
kr hver. Sentralt står rehabilitering, kompetansebygging og tidligere
mottak fra sykehusene. En rekke andre prosjekter i fylket er også
tilgodesett. Hele listen ligger på www.hod.dep.no . I Nordhordland
har regionrådet opprettet nettstedet www.saman.no for samlet
informasjon om interkommunale helsetiltak.
LSA’s arbeid videre
Ultimo august avholdes årsmøte i LSA Norge, sammen med
årsmøteseminar i Bergen. Årsmøtet vil formodentlig sette noen
retninger og prioriteringer for det videre arbeidet. For den som
vil følge med henvises til LSA’s hjemmesider www.legeforeningen.
no/lsa.

To rd M o l t u my r

tordmolt@online.no

Mandag morra blues…
I skrivende stund er det mandag. Og ikke hvilken som helst mandag, men den første
etter ferien. Vissheten om at det er ca 11 mnd til neste deilige sommerferie kan være
tung å ta inn over seg, særlig når akuttdatabasen renner over av nye pasienter og lommene er fulle av ikke dikterte prejournaler. Man kjenner at kroppen egentlig ikke er laget
for slike dager, eller mer presis; netter…
Vaktarbeidet er nok kanskje noe av det mest belastende med
yrket vi har valgt, men samtidig også noe av det mest spennende.
For oss som er i spesialisering, er det jo på vakt vi virkelig får
bruke det vi har lært oss. Jeg prøver å tenke tilbake på de første
vaktene jeg hadde, i sommerjobb og i turnus. Spenningen om hva
den neste callingen ville bringe. Usikkerheten om hvordan man
skulle behandle pasienten –og tilfredsstillelsen av å ha fått til noe
man aldri før hadde gjort.
Nå når høsten er på vei er det også påfyll av nye ferske vaktleger,
nemlig turnuslegene. Fulle av nylært kunnskap og forventninger
er de klare for sine første nervøse vakter. Jeg innser at det er
et tegn på min egen stigende alder når jeg allerede nå har et litt
nostalgisk syn på dette. Men det er jo utrolig morsomt å få være
med å veilede nye og entusiastiske kolleger, og det hjelper meg
å tenke mer positive vakttanker. Det er for tiden svært usikkert
hvordan turnustjenesten blir seende ut i fremtiden. Men vakttjeneste med ansvar for - og behandling av - akutt dårlige pasienter
må være en hjørnesten i tjenesten, også i fremtiden!
Men nå når callingen går seg varm og pasientene strømmer på,
er det ikke alltid lett å tenke positivt. Tillegget på 0.025% føles
ikke som en riktig kompensasjon for trykket vi har på vaktene.
Å ha vakt er ikke bare å jobbe på ugunstige tidspunkt, men det
er også å jobbe under stort press. Vakt er noe helt annet enn
det vi gjør på dagtid og belønningen burde også være deretter.
Samtidighetskonfliktene kan bli mange og ofte prøver man bare å
holde seg (og pasientene) flytende til vaktmøtet. Perfeksjonisten i
oss må ofte legges til sides for å rekke over alle oppgavene, men
prioritering kan jo også perfeksjoneres…

Foto: ScanStockPhoto

Nå er mandag blitt til tirsdag, journalene er dikterte og pasientene
holdes fortsatt flytende. Både hjertestans og urinveisinfeksjon er
forhåpentligvis behandlet i henhold til guidelines og vaktmøtet er
bare en halvtime unna. Den første økten er unnagjort og hjernens
feriemodus begynner å slippe taket. Bergenshøsten ser ut til å ha
startet utenfor vinduet og det er fortsatt 11 måneder igjen til
sommerferien. Elleve måneder å se frem til!

Tross i det negative må jeg altså tilkjennegi at jeg liker vakter.
Travelheten, det sosiale, pasienter som faktisk trenger legetilsyn…
Samtidig er jeg den første til å innrømme at noe av det beste med
hele vakten er å levere callingen videre.Vakt er Dr.Jekyll og Mr.Hyde,
både noe av det beste og det verste med jobben vår.

E i v i n d S o l h e i m,

eivn@helse-bergen.no
Foretakstillitsvalgt YLF, Helse Bergen
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Kunngjøring

Vekommen til Diabetesforum
Hordaland 2010
Diabetesforbundet har på nytt gleden av å invitere leger og annet helsepersonell til et spennende Diabetesforum.
Dette er et tverrfaglig kurs med målsetting om å gi en uavhengig og bred faglig oppdatering innen diabetes.
Årets kurs går over to dager, den 29. og 30. oktober, og finner sted på Hotel Admiral i Bergen.
Sentrale tema blir: samhandling i diabetesomsorgen, moderne behandling av type 2 diabetes, fedme, kost (tradisjonell vs. lav-karbodiett), læring og mestring, fedme og til sist diabeteskomplikasjoner (med fokus på mindre omtalte diabeteskomplikasjoner).
Kurset gir tellende timer til spesialitetene allmennmedisin og indremedisin, i tillegg til spesialsykepleie.
Pris kr 2000 for leger, 1500 for andre deltagere.
For påmelding og ytterligere informasjon:
Diabetessenteret i Hordaland
Telefon 55 20 28 10
eller e-post: hordaland.diabetesforum@gmail.com

Det er nå et år siden Søtt+Salt
Selskaper overtok driften
av Legenes hus. Takket være
hardt arbeid, utmerket kvalitet
og ikke minst strålende omtale
i presse har driften gått over
all forventning.
Bergen Tidenes vurdering (terningkast 6) av
Søtt og Salt sin gourmetrestaurant på Hotel
Norge gjør at flere er nysgjerrige på selskapsdelen i våre lokaler, og bryllupssesongen har
vært fullbooket. Omsetningen er økt betydelig
i forhold til foregående år, og tilbakemeldingene
fra arrangører har vært udelt positive. Det er
fortsatt rom for flere arrangementer i ukedagene, og vi håper at medlemmene vil tenke på våre lokaler når kurs skal arrangeres.
De økte inntektene som dette gir Legenes hus, vil brukes til videre opprustning av lokalene, og i 2011 er det i hovedsak utvendig
maling og utbedringer som er planlagt.
Fra husstyret og Søtt+Salt
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Foto: Espen Rostrup

S+S har vært et år i Legenes hus

Lege-for lege I SOGN OG FJORDANE
Kari Fagerheim,
Legekontoret,
6770 Nordfjordeid
Tlf. 57 86 30 20

Berit Kaarstad.
Jølster legekontor
6843 Skei i Jølster
Tlf. 57 72 62 50

Kollegaer på alle nivå er ved behov velkomne til å ta kontakt med ein av oss.

STØTTEKOLLEGER I SOGN OG FJORDANE LEGEFORENING
Øystein Melbø Christiansen,
Psykiatrisk Klinikk,
6800 Førde
Tlf.kontor: 57 83 91 75
Fax: 57 83 94 95
Mobil: 90 20 46 00
Geir Kittang,
Sunnfjord Medisinske Senter
Tlf.kontor: 57 75 80 00
Privat: 57 74 30 13.
Mob.: 915 90 913

Irene Mjøs,
Psykiatrisk klinikk,
Tlf.kontor: 57 83 94 70
Privat: 57 82 37 11

Anita Pettersen,
Kommunelegekontoret,
5966 Eivindvik
Tlf.kontor. 57 78 10 90
Privat: 57 78 42 80

Einar Melvær Sandven,
Kommunelegekontoret,
6770 Eid
Tlf.kontor: 57 86 30 20
Privat: 57 86 08 94

Kollegial støttegruppe
Stein Nilsen
(avdelingskoordinator)
Fjellien 3, 5019 Bergen
Tlf privat: 55 96 44 15
tlf kontor: 56 15 74 00
Nina Helene Ingebrigtsen
Haakon Sæthres vei 16,
5232 PARADIS,
Tlf privat: 55 92 44 77
Årstadveien 27, 5009 BERGEN
Tlf. kontor: 55 29 25 86

Frøydis S. Nilsen
5650 TYSSE,
Tlf privat: 56 58 66 77
Øyrane legesenter,
5260 INDRE ARNA,
Tlf. kontor: 55 39 55 62
Johan Fredrik Krohn
Flossmyra 12, 5323 KLEPPESTØ,
Tlf privat: 56 14 13 55
Institutt for psykiatri og psykoterapi,
Starvhusgt. 2A, 5016 BERGEN,
Tlf. kontor: 55 31 65 90

Nils Magnus Ulvik
Moldbakken 13
5042 Bergen
Tlf privat: 55 93 36 39
Kir. avd., urologisk seksjon,
HAUKELAND SYKEHUS,
5021 Bergen
Tlf. : 55 97 50 99 eller
Tlf.: 55 97 29 07
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Høsten står for døren,
- kommer du til Alexandra?
I Sogn og fjordane er alt for tiden stille før stormen. Helse Førde sitt styrevedtak, som
medfører store endringer i spesialisthelsetjenesten, skal opp for Helse Vest styret i
november. I forkant av dette skal foretaket og kommunene legge frem plan for svangerskap, fødsel og barselsomsorgen.
Spenningen er stor med tanke på om styrets vedtak vil bli plukket
fra hverandre av geografiske bindinger ,uten at de økonomiske
forutsetningene følges opp. Om vedtaket blir stående er det en
stor utfordring å sørge for et system som sikrer alle innbyggerne
i fylket en spesialisthelsetjeneste med god kvalitet. Avstandene
vil være krevende, innholdet i lokalsjukehusene vil måtte rettes
inn mot tilbudet til de mest sårbare pasientgruppene. Dette vil
kreve nytenkning både i foretaket og i kommunene.
Med dette som bakteppe arrangerer SFLF samhandlingskurs i
forbindelse med årsmøtet 17. til 18. september. Her vil vi få ulike
tanker rundt alternative modeller. Vi vil kunne stille spørsmål
direkte til de som har erfaringene, og vi vil kunne diskutere om
slike modeller vil kunne tilføre ”vår” helsetjeneste noe nytt. Fra
legeforeningen stiller president og visepresident med Dnlf sine
tanker om samhandling. Fylkeslegen vil komme med tilsynsmyndigheten sine tanker rundt dagens og fremtidens helsetjeneste.
Sjekk ut hjemmesidene: www.legeforeningen.no/sognogfjordane
Kvalitet og pasientsikkerhet har helseministeren signalisert vil
være satsningsområder. Såkalte ”uønskede hendelser” er ikke
mulig å unngå i helsevesenet, men hvordan vi forholder oss til
dem vil kunne gi oss et tryggere helsevesen. Å melde i fra, om
feil og nestenulykker, er en nødvendighet for å kunne ta lærdom
av hendelsene. Dessverre opplever ofte helsepersonellet det
som en stor belastning. Postlister med sakene finleses av journalister, sakene kjøres ut i mediene, i et lite fylke er det ofte lett
å identifisere personene bak hendelsene. Vi trenger et system
som sikrer oss at ingen i frykt for dette unngår å melde i fra.
Systemene må bli mye bedre i å trekke lærdom ut av de meldte
sakene. Kunnskapen må deles på tvers i organisasjonene slik at
alle avdelinger/ kommuner kan unngå gjentagelser.

I eget fagområde, fødselshjelp, har man lenge hatt perinatalkomiteene, der alle fødsler med ”dårlig utkomme” gjennomgås av en
gruppe fagpersoner for å kunne trekke nødvendig lærdom ut av
sakene. På denne måten kan man identifisere problemområder
og endringer i svangerskapsomsorgen som er viktig å få kommunisert ut. Årlig arrangeres høstseminaret hvor man tar opp
problemområdene og diskuterer løsninger. I år er dette 30.11
ved Haukeland universitetssjukehus. Fastleger, jordmødre og
obstetrikere bør legge dette inn i sin kalender. Informasjon vil
man finne på hjemmesidene til lokalforeningene.
Det må være flott å se hvordan nye kolleger viderefører gleden
over eget fag med entusiasme når man takker av som pensjonist.
Pediater Ole Sverre Haga har fått med seg overlege Anders
Bjørkhaug i videreføringen av sin lærebok i hverdagspediatri. Dette
resulterer og i et kurs i emnet som arrangeres på Alexandra i
Loen 17. til 19. november: ”Hverdagspediatri med fokus på akutte
problemstillinger” Som leder er det en glede å konstatere at det
virker å være et oppsving i kursaktiviteten i fylket.
Håper du har meldt deg på årsmøtet 17. til 18. september. Hvis
ikke kan det fortsatt være plass til etternølere, ta kontakt på
loen2010@broadpark.no
Vi sees!

To m G u l d h av
Leiar Sogn og Fjordane legeforening
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Styret HLF
Leder:
Nestleder/ kasserer:
(årsmøtevalgt)
Referent/ sekretær (LF):
AF Vara:
OF:
OF Vara:
YLF:
YLF Vara:
LVS:
LVS Vara:
PSL:
PSL Vara:
LSA:
LSA Vara:
Namf:
Namf Vara:
Årsmøtevalgt/redaktør:
NMF

01.09 2009 - 31.08 2011

Gunnar Ramstad
Christian Busch

gr@bakkehuset.no
busch.christian@gmail.com

Øivind Wesnes
Kirsten Rokstad
Kjell Vikenes
Lars Mehlum
Eivind Solheim
Margrethe Songstad
Einar Svendsen
Eva Gerdts
Kathe Aase
Harald Miljeteig
Tord Moltumyr
Kristin Cotta Schønberg
Gro Altenau
Hege Sofie Imsen
Espen Rostrup
Bjørg Bakke

owesnes@broadpark.no
vike@haukeland.no
eivind.solheim@helse-bergen.no
einar.svendsen@gades.uib.no
kathe.aase@gmail.com
harmil@online.no
tordmolt@online.no
gro.altenau@arsana.no
eero@helse-bergen.no
bjorg.bakke@student.uib.no

Kollegial støttegruppe og Legetjeneste for leger se:

www.legeforeningen.no/hordaland

Styret Sogn og Fjordane Legeforening
Årene 2009 - 2011
Tom Guldhav, leiar
guldhav@broadpark.no

Torgeir Finjord, Of
torgeir.finjord@helse-forde.no

Alv Bjørnar Heggelund, NSAM
abh@hoyangerbht.no

Mariann Kapstad, styremedlem
mkapstad@online.no

Thomas Birkenes,Ylf			
thomas.birkenes@helse-forde.no

Florentina Naboulsi, PSL
florentina@mailbox.as

Tor Christopher Fink, styremedlem
tor.christopher.fink@helse-forde.no

AF – Linda Svori, AF			
svoril@online.no

Erlend Mikael Haaland, varastyremedlem
erlend.mikael.haaland@helse-forde.no

Leiv Erik Husabø, LSA			
leiv.erik.husabo@leikanger.kommune.no
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U N I V E R S I T E T S L E G E N

Kjære kollega
i vestlandsk allmennpraksis!
Statistikken syner at sjukebesøk er blitt ei sjeldnare
arbeidsform både på legevakt og i fastlegepraksis. I
høve til fleire tiår tilbake, er utviklinga naturleg og
ønskjeleg, spesielt har det vore viktig å få legevakt inn i
ordna tilhøve med faste lokale og hjelpepersonell.

eller sett korleis allmennlegen kan bruke heimebesøket til planlagte oppfølgjingar av skrøpelege kronikarar,
demente, kreftpasientar, av og til psykisk sjuke, og ikkje
minst som samarbeidsarena med heimesjukepleiar
eller fysioterapeut.

Men når det gjeld fastlegepraksis, er eg bekymra
over utviklinga. Ikkje berre ut frå statistikken,
men ut frå haldninga til sjukebesøk som klinisk arbeidsreiskap eg av og til møter hos
turnuslegar og yngre spesialistkandidatar.
Mange av dei har rett og slett ikkje noko
forhold til det planlagte sjukebesøket sin
funksjon og nytteverdi. Dei har aldri lært

Her har turnusrettleiarar og utdanningsgrupper ein
jobb å gjere. Og vi eldre kollegaer som kanskje
tek denne arbeidsforma for gitt, må syne den
fram og minne om den når vi diskuterer kliniske
arbeidsformer.

Steinar Hunskår

Sjukebesøket er for nyttig til å lide ein stille
død!

steinar.hunskar@isf.uib.no

Faggruppe for allmennmedisin (ALFA)

Pris til Svein R. Kjosavik
Stipendiat Svein R. Kjosavik ved Allmennmedisinsk forskningsenhet
har fått Rogaland legeforenings pris for primærmedisinsk forsking.
Kjosavik, som er fastlege i Sandnes, får prisen for sin mangeårige
innsats for å bruke reseptregistre til å skaffe ny kunnskap om
legemiddelbruk. Kjosavik var drivkraften i prosjektet ”Legemidler
på avveie” i Sandnes kommune for om lag 15 år siden. Her ble det
benyttet en helt ny måte å registrere data på som gjorde at hver
allmennlege kunne se sin egen forskrivning av B preparater og
samtidig sammenligne seg med lokale kolleger.
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Siden reseptregisteret ble nasjonalt etablert har Kjosavik systematisk arbeidet for å benytte de registerdata med allmennmedisinsk
vinkling. I artikkelen ”Psychotropic drug use in the Norwegian
general population in 2005: data from the Norwegian Prescription
Database”, viser han på en god måte hvordan slike registre kan skaffe
ny og nyttig kunnskap som har betydning for allmennpraksis.
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Ny førsteamanuensis i
allmennmedisin

Å hanskast med livstruande
sjukdom

Det medisinsk-odontologiske fakultet har tilsett ph.d. Erik
Zakariassen i ei mellombels bistilling som førsteamanuensis i
fem år framover i fagområdet allmennmedisin/legevaktmedisin.
Stillinga er finansiert av Stiftelsen Norsk Luftambulanse og blir
kombinert med stillingar ved Stiftelsen Norsk Luftambulanse (50%
seniorforskar) og Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (50% forskar II). Zakariassen vil ha undervisningsoppgåver
knytta til legevakt-tema og vil følgje opp si forsking omkring
legevaktlegane og deira rolle i akuttmedisinen.

Margrethe Aase Schaufel disputerte 13. august 2010 for ph.d.graden ved UiB med avhandlinga ”Å dele uvissa og ansvaret. Ein
kvalitativ studie av livets grunnvilkår i medisinsk praksis”.
Alvorleg, livstruande sjukdom kan vere vanskeleg å hanskast
med både for pasientane som rammast og for legane som skal
behandle. Studien viste at både pasientar og legar opplevde å
stå på eiga hand i møte med eksistensielle utfordringar som
uvisse, dødelegheit og ansvar. Eit breitt spekter av meistringsstrategiar kom til syne i kampen for å hanskast med desse
opplevingane: eit positivt fokus, å skape meining, håp og tillit.
Legane kunne oppleve alt frå sterk støtte til motarbeiding i
kollegiet sitt, og pasientane stod i relasjonar som kunne vere
anten ivaretakande eller smertefulle. Å dele uvissa og ansvaret
var ein måte legar og pasientar kunne skape ein støttande
allianse på i ekstreme situasjonar der den eine risikerer å
misse livet og den andre risikerer å tape kampen for å redde
det. Legar bør få fram eksistensielle perspektiv i samtalar som
inneber avgjersler ved alvorleg sjukdom.
Margrethe Aase Schaufel (1977) er stipendiat ved Institutt for
samfunnsmedisinske fag ved Universitetet i Bergen og lege i spesialisering ved Hjarteavdelinga, Haukeland Universitetssjukehus.
Professor Kirsti Malterud har vore hovudrettleiar.

Bjørn Bjorvatn på toppen i
Helse Vest
Helse Vest utarbeider kvart år topplister for vitskaplege forfattarskap. Listene for 2009 viser at professor i allmennmedisin og fastlege Bjørn Bjorvatn ragar høgt. Han leier Nasjonalt
kompetanse-senter for søvnsykdommer under Helse Bergen.
Bjorvatn får andreplassen i klassen mest produserande forfattar,
bak psykologiprofessor Kenneth Hugdahl.

Forskingsmidlar frå
Allmennmedisinsk
forskningsfond
Før sommaren tildelte styret i Allmennmedisinsk forskningsfond nesten 9 millionar kroner til allmennmedisinske prosjekt.
Forskingsmiljøa i Bergen fekk over 40% av dei tildelte midlane,
til i alt ni ulike prosjekt:
- Erik Abildsnes: Hvordan samtaler fastleger med sine pasienter
om livsstilsendring?
- Mari Bjørkman: Bedre helsetjenester for lesbiske kvinner.
- Hans-Johan Breidablik: Selvopplevd helse i ungdomstiden.
- Øystein Hetlevik: En studie av ulikhet i fastlegeordningen.
- Ingrid H Johansen: Psykiatri og rus på legevakt.
- Torgeir Gilje Lid:Tidlig identifikasjon og intervensjon ved alkoholproblemer i almennpraksis.
- Gunhild Nyborg: Potensielt risikabel legemiddelbruk hos
eldre.
- Satya Sharma: Klinisk studie av frossen skulder.
- Liv T Walseth: Livsstilsrådgivning i allmennpraksis.
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