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Høsten er en liten gul mann...
Lokale eller sentrale forhandlinger?

Velkommen til
Bergen Kirurgiske Sykehus (BKS)

degrafo.no

Ortopedi - rygg Brystreduksjoner
generell kirurgi

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
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
kirurger,
god
kapasitet,
trygge
plastikkirurgi.
Detteerfarne
er et tilbud
som
dine
pasienter
børog
få delikate
vite 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

Dette kan vel ikke gå bra?
Nå tror jeg det kan gå mot slutten. Jeg er
nok identifisert. Det er ikke lenger noen tvil.
Håpet om å bli i praksisen frem til pensjonsalder synes fjernere enn før. Mange hindre
har jeg kommet meg over eller rundt, men
nå ser det mørkt ut. Jeg burde ha sett det
før, kanskje før jeg valgte allmennmedisinen,
men det er over 25 år siden, så det løpet er
kjørt.
Jeg kom meg gjennom trygdens takstkontroller på 80 og 90 tallet uten skrammer. Litt usikkerhet og litt egendisiplin, og ingen
påtale eller sinte brev.
Ligningskontorets aksjoner mot privatpraktiserende leger gled
forbi uten bråk om slendrian og dårlige rutiner. Så ble vi reddet
av flotte økonomisystemer i dataverktøyet vårt. ”Meget ryddige
forhold” sier Skatt Vest nå.
Fylkeslegens fokus på A- og B-reseptforskrivning skapte mye
usikkerhet. Er jeg for slepphendt? Må jeg inn på teppet? Jeg satt
musestille og ventet på brevet med den høytidelige headingen.
Det lønte seg å sitte stille. Ingen oppdaget meg.
2-3 klager til pasientombud og tilsynsmyndighet. Hadde hørt at
kolleger opplevde slike klager som svært ubehagelige. Det ble
lett å skjønne.
Det å få medhold gjør lunch-kaffen svært god.
Årene går. Kan man slappe av litt, og bare konsentrere seg om
kontordriften, faget og pasientene? Det er ikke lett.

Ansvarlig redaktør:
Espen Rostrup
Haukeland Universitetssykehus
Hjerteavdelingen
5021 Bergen
E-post:
espen.rostrup@me.com
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Kalfarveien 37, 5018 Bergen
Tlf.: 913 28 445
Leder:
Gunnar Ramstad
Redaktør: Espen Rostrup

Jeg slo Pristilsynet med 12 timer. De trakk seg motvillig snerrende
ut av venteværelset etter å ha sett korrekt prisliste (innrammet)
på vegen.
EL-tilsynet var verre. Jeg manglet ISO-sertifisert årlig vedlikeholdsavtale for otoskopet. Tenk om det oppladbare otoskopet
gikk amok og grillet en unge?
Jeg jobber med avtalen, og lover å få det på stell.
Helfo prøver seg hele tiden. Mine blåresepter er høyst tvilsomme.
Må jeg virkelig forskrive så dyre medisiner? Jeg slår tilbake med
kopier av epikriser fra Haukeland og praktiserende spesialister.
Jeg pøser på med kopier av journalnotater om gastroskopifunn,
dokumentert loratadinbruk og spirometrimålinger. Jeg gir meg
ikke lett.
Så tilbake til innledningen.
Ansvaret for samfunnets store byrde, sykefraværskostnadene på
36,6 milliarder, må plasseres. Hvilke leger er for snille?
Enorme tallanalyser viser at det er meg. Mannlig fastlege på over
50 år. Det kan ikke bli verre.
Kontrollredskapene og sanksjonsmulighetene er allerede på plass.
Snart hører jeg NAV-støvlene i korridoren. Jeg vil bli konfrontert
med min sykemeldingsstatistikk. Dette kommer jeg ikke utenom.
Ung kvinnelig lege kan jeg aldri bli.

Det var gøy så lenge det varte.
Gunnar Ramstad
Ennå leder i HLF.

Sogn og Fjordane legeforening:
Leder: Tom Guldhav
guldhav@broadpark.no
Mob: 415 15 626

Annonser:
Cox Bergen AS
Tlf. 55 54 08 15
E.mail: Cecilie.Dahle@cox.no
Grafisk Fremstilling:
Cox Bergen AS
C. Sundtsgt. 51,
5004 Bergen
Trykk: Scanner Grafisk
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Redaktør

Espen Rostrup
espen.rostrup@me.com

Vikar i snart 10 år og ingen fast jobb i sikte
Arbeidsmiljøloven er klinkende klar. § 14-9 innleder med en enkelt setning:
Arbeidstaker skal ansettes fast. Det kan vel ikke utrykkes mer entydig enn dette.
Hovedregelen i yrkeslivet skal være fast ansettelse med den trygghet det gir
arbeidstaker og den forutsigbarhet dette gir arbeidsgiver. Slik er det da også for
de aller fleste yrkesgrupper,- men ikke for oss leger. Selv jobber jeg midlertidig på
tiende året…

Mitt ansettelsesforhold begynte som ass. lege ved Haukeland
sykehus for over ni år siden. Det ene vikariatet har avløst det
andre inntil jeg for noen år tilbake endelig fikk 4-årsstillingen
som såkalt grenkandidat innen Hjertesykdommer. Blant leger
i spesialisering har denne stillingstypen ofte blitt kalt ”fast
stilling” , men det jo langt fra sannheten. Etter fire år, og med en
forhåpentlig spesialitet eller to i lommen, må man som 40-50åring igjen se seg om etter jobb,- en fast hvis man er heldig. Til
min egen historie skal det legges til at jeg aldri har vært redd for
ikke å få forlenget mine vikariater og det var visst ikke banken
min heller, - de ga boliglån på bakgrunn av et 6-måneders vikariat.
Ikke alle har opplevd det på denne måten. Skal man ha håp om
en fast jobb må man jo også ta en doktorgrad og stipendiattiden
min har videre satt det hele på pause i noen år, - så det er ennå
en stund igjen til jeg, kanskje en dag, blir fast ansatt.
Arbeidsmiljøloven åpner opp for midlertidige ansettelser
under gitte forutsetninger: Dersom man arbeider i stedet for
en annen (vikariat), ved praksisarbeid, ved deltakelse i arbeids
markedstiltak eller når arbeidets karakter tilser det og arbeidet
skiller seg fra det som ordinært utføres i virksomheten. Jeg
kan ikke se at leger i spesialisering kommer inn under noen
av disse forutsetningene, men like fullt har vikariater og
midlertidige ansettelser vært hverdagen for unge leger i mange tiår,inntil nå. Konklusjonen om at ikke det finnes grunnlag i lovverket for
slik praksis har også fått uventet støtte,- hos Arbeidsdepartementet.
I et brev som gikk ut nylig, får Legeforeningen full støtt for sin
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tolkning av loven. Det er ikke hjemmel for midlertidige stillinger
for legene.
Når tillitsvalgte i Yngre legers forening (Ylf) for den del år tilbake
igjen begynte å lufte ideen om faste stillinger også for leger i spesialisering, ble de møtt med vanntro og hoderystning. Dette ble
oppfattet som reaksjonært, urealistisk og ikke gjennomførbart.
Tanken har imidlertid vært belyst fra alle dens sider i utallige
fora siden den gang, og i 2009 vedtok et (nesten) enstemmig
Landsstyremøte at Legeforeningen skulle jobbe for faste stillinger
for alle leger i sykehus. En milepæl for Ylf!
For min egen del så jeg også utfordrende sider ved faste
stillinger, særlig som grenkandidat innenfor et populært fag på et
Universitetssykehus hvor man kunne se for seg dannelsen av en
”utanningspropp” med leger i fast jobb. Det vil åpenbart være
sider som må løses før en slik ordning vil fungere problemfritt,
lønnsdifferensiering er nok en av dem. Jeg fant imidlertid ingen
motargumenter tungveidende nok til at ikke leger i spesialisering
også skulle nyte godt av en lovfestet og selvfølgelig rett i sitt yrkesliv,
trygghet og forutsigbarhet for seg og sin familie. Etter noe initial
nøling var jeg med andre ord en sterk tilhenger av forslaget. Jeg
var imidlertid overbevist om at Legeforeningen ville stå alene
med dette i ennå mange år.
Overraskelsen og gleden var derfor stor når helseminister Strøm-Erichsen, i slutten av forrige uke, ga sin tydelige
tilslutning til forslaget:

Foto: Espen Rostrup

”De tidsavgrensede stillingene for leger i spesialistutdanning gir
denne gruppen en uforutsigbarhet som kan virke negativt inn i
vedkommendes arbeidssituasjon, familieliv og sosiale liv. Jeg vil at
disse i størst mulig grad skal få tilbud om fast stilling. Dette kan
også virke positivt inn på rekruttering av flere leger til mindre
sykehus. Sykehusene skal føre en ansvarlig arbeidsgiverpolitikk”.
Slik ble hun sitert i pressemeldingen fra sitt eget departement.
Når profilerte personer (… say no more) fra arbeidsgiver
organisasjonen Spekter utrolig nok velger å ironisere over Ylf og
faste stillinger på Facebook, reagerer jeg med overbærenhet. Jeg
kan ikke forstå at…

”Ser at Yngre legers forening klager over at leger i spesialisering får melding om at de må gjøre det de får beskjed om, ellers får de ikke beholde
jobben. Betryggende. Det må jeg gjøre på jobben min også....”
…er i tråd med helseministerens ståsted og tanker om
ansvarlig arbeidsgiverpolitikk. Dette gjør nok Spekter også
klokt i å ta inn over seg når vi nå skal sette oss sammen og
finne ut hvordan leger i spesialisering skal få oppfylt sine
lovfestede rettigheter som arbeidstakere.

(Publisert i BT 9/10-10)

Forsidefoto: ScanStockPhoto

Bidrag til Paraplyen sendes elektronisk til redaktøren
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Rask utredning hos endrokrinolog,
barnlege og ernæringsfysiolog
Flere kolleger søkes

UNIMED As - Fjellsdalen 1 - 5155 Bønes - tel. 55 98 20 60
sms 995 77 776 - post@unimed.no

Tore Rygh
Spesialist endokrinologi
og revmatologi
Jeg tar i mot pasienter til utredning og behandling av
endokrinologiske og revmatologiske problemstillinger.
Driftsavtale med Helse Vest.
Adresse:
Hamnevegen 48 (Irisgården) - Postboks 198, 5200 Os
Telefon: 56 57 49 13 - e-mail: tore-ry@online.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
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VESTLANDETS STØRSTE PRIVATE SYKEHUS :

U LRIK S DAL SYKEHUS
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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Lokale eller sentrale forhandlinger?
Det tok tid før årets hovedforhandlinger ble sluttført, og sløyfen som det heter, ble
først lukket 30.9.10. Etter foretaksreformen av 2002 har mønsteret vært sentrale
forhandlinger for Ylf og lokale forhandlinger for overlegene. Andre langtidsutdannede
i Akademikerne har alltid forhandlet lokalt i sykehussektoren. Bakgrunnen for denne
forhandlingsmodellen for legene har nok vært en tro på at den kompetanse og verdi
som spesialistene besitter, får størst uttelling lokalt mens Ylf har mest å vinne på
sentrale løsninger.

Hva er så erfaringene med lokale forhandlinger i sykehus så langt?
Undertegnede har deltatt en del ganger på overlegenes årlige
tariffkonferanse. Mye frustrasjon fremkommer over arbeidsgivere som kun er opptatt sykehusets økonomi og i liten grad
synes å verdsette kompetente, arbeidsvillige og effektive leger.
Mye tid brukes på å unngå tekstuelle endringer til det verre; for
eksempel knyttet til arbeidstid, ambulering, overlegepermisjoner
og overtidsbestemmelsene. Generelt må de fleste streve tungt
for å komme seg opp på den gjennomsnittlige prosentsatsen for
lønnsoppgjørene i offentlig sektor.
Spesielt slitsomt for legene er motpartens hang til manipulering
med tall. Siden vi ofte har utvidet arbeidstid og lange arbeidsuker
blir samlet lønn relativt høy. Et vanlig, men like fullt provoserende
”stunt” både fra Spekter sentralt og lokale arbeidsgivere er å
sammenligne vår totale lønn med det andre tjener på en vanlig
arbeidsuke. Videre ønsker man ofte å se på rene kronetillegg.
Typisk anføres det gjerne at legene får høyest kronetillegg og må
være fornøyd med det selv om det gir en latterlig lav prosentuell
økning.
I Helse Bergen er mine erfaringer noe annerledes og mer positive
enn ved en del andre sykehus. Forhandlingsklimaet er vanligvis
godt, sykehuset er trolig landsledende når det gjelder å ha gode
tall for lønnsmasse og lønnsdata. Vi har ofte fått til gode tekstuelle løsninger som gjerne er bedre enn i den sentrale A2 avtalen.
Lønnsøkningen har vanligvis vært prosentuelt bedre enn det man
har fått til sentralt og bidratt til en jevnt god lønnsutvikling for
overlegene siste årene.

Imidlertid er jeg mer usikker på om disse resultatene skyldes
arbeidsgivers ønske om å verdsette høyt kompetent nøkkelpersonell og honorere stort ansvar og en krevende arbeidssituasjon.
Det virker mer som at rene økonomiske betraktninger her som
ellers har mest å si, og forhandlingene har til dels også vært ganske sentralstyrt hos arbeidsgiver. Jeg tror mer på at tålmodighet
og utholdenhet i forhandlingene har hatt større betydning.Vi har
hatt gode forhandlingsutvalg, lagt vekt på gode forberedelser med
klare prioriteringer og hatt gode dataverktøy for fortløpende
beregninger i forhandlingsløpet. Det har vært viktig med god
møtedisiplin og en stemme i selve møtene samtidig som vi har
hatt et tett samarbeid mellom Of,Ylf og LVS.
For meg er svaret på overskriften klart: Lokal lønnsdannelse for
overlegegruppen er å foretrekke fremfor sentrale forhandlinger
alene. Det gir mulighet til å hensynta lokale forhold og rette opp
lokale skjevheter samt å sikre tekstuelle bestemmelser som faktisk
er bedre enn i de sentrale A2 bestemmelsene.
Imidlertid forutsetter dette seriøse og godt skolerte arbeidsgivere som evner å se utover bunnlinjen og som også har vilje til
å honorere ansvar og høy kompetanse. Og kanskje aller viktigst:
Sykehusene må bruke lønnspolitikken aktivt til å motivere og belønne
sine mest sentrale medarbeidere i stedet for å komme med skammelige lave og demotiverende tilbud som vi dessverre har sett eksempler
på ved enkelte sykehus også i år.

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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VED JERNMANGEL OG JERNMANGELANEMI

Å finne et jernpreparat
som tåles bra
er ikke lenger et spørsmål
om flaks…

NIFEREX

®

Niferex «Schwarz Pharma»
Jernpreparat.
ATC-nr.: B03A A03
KAPSLER, harde 100 mg:
Hver enterokapsel inneh.: Ferroglysinsulfatkomplekspentahydrat tilsv. Fe 2+ 100 mg, askorbinsyre, hjelpestoffer. Fargestoff:(gult, rødt og sort
jernoksid (E 172), titandioksid (E 171)
Indikasjoner: Jernmangel.
Dosering: Voksne og barn over 6 år: 1 enterokapsel daglig. Ved mer utpreget jernmangelanemi
kan voksne og ungdom over 15 år eller som veier
minst 50 kg øke dosen til 1 kapsel 2-3 ganger
daglig i innledende fase. Maks daglig dose 5
mg/kg kroppsvekt. Enterokapslene må svelges
10hele uten å tygges sammen med 1/2 glass

vann. Enterokapslene inneholder granulat som
kan tømmes ut og svelges med rikelig vann.
Niferex bør ikke tas samtidig med mat. Behandlingen bør fortsette til normale hemoglobinverdier
er oppnådd. Behandlingen kan fortsette så lenge
det er nødvendig for å fylle opp jernreservene i
kroppen. Barn under 6 år bør ikke bruke preparatet uten anvisning fra lege.
Kontraindikasjoner: Øsofagusstriktur. Overfølsomhet for innholdsstoffene. Haemochromatose
og andre tilstander med jernoverskudd.
Forsiktighetsregler: Jernpreparater kan forårsake
forgiftninger, spesielt hos barn. Spesiell forsiktighet må utvises hvis annet kosthold og/eller jernsalttilskudd brukes. Spesiell forsiktighet må også
utvises ved bruk av Niferex hos pasienter med

hemolytisk anemi, hemoglobinopati, myelodysplasi og ved tilstander med forstyrrelse i opptak
eller lagring av jern.
Interaksjoner: (I: B03A A jern II-verdig, orale preparater)
Graviditet/Amming: Ingen kjente risikoer.
Bivirkninger: Gastrointestinale bivirkninger som
diaré, forstoppelse, plager i øvre delen av maven,
halsbrann og brekninger kan forekomme. Frekvensen øker med økende dose. Til de sjeldne
bivirkningene hører eksantem. Avføringen kan få
en mørk farge.
Overdosering/Forgiftning: (F:37 d jerntabletter).
Egenskaper: Klassifisering: Toverdig jernpreparat. Absorpsjon: Enterokapslene inneholder granulatkorn som er uløselige i mavesaft. Selve ente-

rokapselen løses opp i maven. Granulatkornene
holder seg intakte til de slippes ut i duodenum.
Der frigjøres den aktive ingrediensen jernglysinsulfat raskt. Hos pasienter med tømte jernlagre er
den relative biologiske tilgjengeligheten 95 % av
en vannbasert jernsulfatløsning som referanse.
Pakning: 50 stk.
Representant i Norge: Jan F Andersen A/S
Postboks 1132 Flattum, 3503 HØNEFOSS
Tlf.: 61 31 49 49, Faks: 61 31 49 50

Årsmøtet på Losby Gods
Høstens arbeid er godt i gang og Årsmøtet på Losby Gods er nesten som et fjernt minne.
Riktig nok regnet det under hele oppholdet, og vi har nå igjen hatt flere dager med sol og
mildt høst vær i Bergen. Det er uansett godt å ta med seg når vi nå skriver oktober og det
igjen lakker mot jul..
PSL feiret seg selv med 30 år med et bra faglig innhold og trivelig
sosialt samvær.Anne Beth Moslett redaktør av Legekunsten går av
med pensjon, og styret fremmet forslag for, og hun ble valgt som
æresmedlem av vår forening. Hun har siden 1993 vært redaktør
for fyldige nr. av Legekunsten som har bidratt til å vise frem
mangfoldet i vår tjeneste, og hun har gjennom sitt store nettverk
vært en døråpner til politikere og samfunnet ellers. Hun har mye
av æren for at PSL er blitt synliggjort som en integrert del av den
offentlig helsetjeneste.
Professor i psykiatri og økonom John Berg holdt et foredrag
om effektivitet og produktivitet i avtalepraksis. Rapporter viser
at vi står for 1/3 av alle polikliniske konsultasjoner i somatikken
og ¼ innen psykiatri. Tidsbruk og antall pasienter varierer mye
innenfor de ulike spesialiteter, og øyefaget står alene for 25 % av
konsultasjonene. Samtidig er Norge delt i den forstand at midt
Norge og i enda større grad Nord Norge har få PSL’ere, idet de
fleste konsultasjoner foregår på poliklinikkene. Videre er det i
Norge er det knapt 2 % ren privat virksomhet mot 95 % innen
advokatstanden. Er dette faglig begrunnet eller er det av gammel vane? Hvorfor er det så stor ulikhet mellom Nord og Sør
Norge? Noen svar får vi idet vi har etablert møter mellom våre
representanter i de ulike Samarbeidsutvalgene i RHF’ene. Dialog
og kommunikasjon gir muligheter for utvikling!

er ønskelig med mer nærhet til sykehusene og de faglige miljøene, samt samarbeid og utdanning av LIS leger. Det siste ligger i
departementet og er vel et økonomisk spørsmål. Det er også et
ønske om senior for senior ordninger, dvs. at en PSL er kan jobbe
en tid på sykehus mens en overlege vikarierer i praksis. Styret har
hatt et fellesmøte med overlegeforeningen om dette og det er
noe vi vil jobbe videre med. Møtedeltakerne etterlyste også bedre
kurs og informasjon om drift av praksis, og i den forbindelse kan
jeg allerede nå annonsere HMS kurs som trolig legges til neste
administrasjonskurs. Det er ønskelig at flere møter på de to
årlige kursene våre og bidrar til mangfoldet og dialog, samt bedre
økonomien slik at det faglige innholdet blir enda bedre!
Kursets mest intense foredrag ble holdt av Dr. Psychol. Gunnar
Rosen og må bare oppleves! Vi ble tryllet inn i opplevelsen av vår
egen og pasienters håpeløshet, og hvordan vi gjennom en åpen
kommunikasjon kan bruke oss selv som verktøy i god pasientbehandling. Det er kanskje enklere enn vi tror; man må bare stoppe
litt opp og lytte til hva pasienten forsøker å formidle, og stille de
riktige spørsmålene. Det er ikke alltid at vår egen kjappe tolkning
er den rette, og den formidles også ulikt i de ulike kulturer. Og
verden blir stadig mindre.
Fortsatt god arbeidshøst!

Dialog har vi også innen de nordiske land; invitert på møtet
var praktiserende gynekolog og vice ordførande i Svenska
Privatlekarforeningen Ilona Barnard og praktiserende gynekolog
i Danmark Hans Henrik Wagner. Styret skal videre ta stilling til ev
medlemskap i E.A.N.A., european working group of practitioners
and specialists in free practice.Våre nordiske kollegers innlegg fins
sammen med andre innlegg på PSL sine hjemmesider. Generelt
oppfattet jeg det som noe friere i Danmark og betydelig mer
uforutsigbart i Sverige.Vi har det godt i Norge!
På de gruppevise møtene diskuterte vi rekruttering til spesialistpraksis og aktivering av medlemmene, og det kom mange gode
forslag. Det er behov for trygghet og forutsigbarhet samt bedre
muligheter for permisjoner. Det hjelper ikke med rettigheter til
perm, dersom vi ikke får vikarer; det samme gjelder sykdom. Det

Kathe Aase

kathe.aase@gmail.com

Tillitsvalgt PSL

11

Er de medisinske fakulteter best tjent
med å være en del av universitetene?
Spørsmålet stilt i overskriften kan virke kjetterst, men det er ikke nytt og det stammer
ikke opprinnelig fra undertegnede. Det vil bety en stor omstilling dersom medisinstudiet
og tilhørende universitetslærere og annet personale skulle flyttes fra universitetet til en
annen arbeidsgiver, i dette tilfellet helseforetakene som vil være det naturlige alternativ.
Det vil kreve en grundig gjennomtenkning med mange hensyn.
En tidligere dekanus ved et norsk universitet uttalte for en del år
tilbake at ”universitetet har fine titler, men ingen penger”! Det første
kan nok være riktig. Men tittelen amanuensis/førsteamanuensis
for en person med medisinsk embedseksamen, doktorgrad og
spesialistkompetanse sier lite om bakgrunnen. I Sverige er amanuens en stipendiat, og i USA er ikke professor en spesielt fin tittel,
mange amerikanere titulerer seg dr. på internasjonale fagmøter.
Siste del av dekanens utsagn føles riktig.
Siste år opplevde jeg for første gang siden jeg for 30 år siden kom
til Det medisinske fakultet ved UiB (nå Det medisinskodontologiske fakultet) at de vitenskapelig ansatte på instituttet ikke fikk
noe personlig annuum. Selv et frimerke eller en kulepenn eller
andre småting for de daglige gjøremål må man nå tigge ledelsen
om. Et fagbokkjøp er ingen selvfølge. Vår kjære rektor, som på
mange områder har gjort en utmerket jobb for UiB, fremsatte
på et akademikermøte kort tid etter sin tiltredelse en intensjon
om at hver enkelt professor burde få et personlig årsbudsjett på
kr. 100 000.- til dekning av nødvendige utgifter i forbindelse med
forskning og undervisning. Et slikt beløp er ikke tilstrekkelig til
å drive avansert forskning, men kanskje tilstrekkelig til å hindre
at ikke altfor kostnadskrevende forskning stopper helt opp. En
positiv tanke som ikke er blitt en realitet.
UiB har dog gjennom møter med Den norske legeforening innsett at avlønningene til legeforskerne er lav, og for et par år siden
bevilget UiB en ekstra million til lønnsheving for de medisinske
professorer. Det fikk ingen støtte blant hovedsammenslutningene
i arbeidslivet, bortsett fra Akademikerne. UiB fikk likevel gjennomført tiltaket. Positivt, men dog ”kakestrø” i forhold til hva
som er nødvendig. Andre grep må gjøres for at legelønningene
skal komme opp på nivå med Helseforetakene.
Undertegnede har gjennom en årerekke deltatt i lønnsforhandlinger ved Universitetet i Bergen (UiB), og har måttet erkjenne at det
går ”att og ned” med bevilgningene til de lokale forhandlinger ved
UiB. Inneværende år er den totale ”lønnspotten” 5 millioner kroner
lavere på UiB enn den var siste år. Konkurransedyktig avlønning
til Akademia er tydeligvis ikke noe våre rikspolitikere prioriterer.
Man er nå kommet dit hen at unge leger i spesialisering til en
medisinsk spesialist oppebærer samme lønn, eller bedre, enn en
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gjennomsnittslønn for en medisinsk professor ved UiB. De tjener
langt bedre enn en erfaren og høyt utdannet førsteamanuensis
som har tjent universitetet i årevis! M.a.o. legeforskere forsker seg
til dårligere lønn som en kollega så treffende uttrykte det!
Helseforetakene er nå blitt tunge aktører når det gjelder forskning.
For inneværende år har det offentlige tilført helseforetakene
i Norge større beløp til medisinsk forskning enn det landets
medisinske fakulteter har til rådighet. Helse- og omsorgsdepartementet avtegner seg mer og mer som et bedre sted å være
for helseforskning enn Kunnskapsdepartementet.
Under de siste lokale forhandliger ved Helse Bergen har foretaket
avtalt med Den norske legeforening å ta arbeidsgiveransvar for
stipendiatene uansett finansieringskilde. Dette finner foretaket
naturlig all den tid det satser på medisinske forskning. De medisinske stipendiatene har sin arbeidsplass i foretaket og Helse Bergen
stiller seg i økende grad positiv til forskning. Foretaket ønsker
forskernes ekspertise og tar derfor ansvar.
Medisinstudentene har også sin arbeidsplass i foretaket og
har grunn til å føle seg hjemme der. De får tariffavtale med
Helseforetaket for småjobber de påtar seg og blir på denne måten
ivaretatt i Helseforetaket.
Jeg lar spørsmålet i overskriften stå ubesvart i denne omgang av
plasshensyn. Kommer med svar i neste PARAPLYEN.

E i n a r S ve n d s e n

kathe.aase@sensewave.no
einar.svendsen@gades.uib.no

Avdelingstillitsvalgt LVS Hordaland

Bill. mrk: Den perfekte medisinstudent
I byrjinga av september sendte Norsk Medisinstudentforening representantar til AMEE
(The Association for Medical Education in Europe) 2010. Konferansen tek for seg mange
aspekt av grunnutdanninga vår – positive som negative. Her kjem professorar, stipendiatar, studentar og administrativt tilsette for å sjå på korleis utdanninga vår utviklar seg,
kva legar som kjem ut av den og korleis ein skal gjere den betre. Dette er høgst aktuelle
problemstillingar for leiinga ved det medisinske fakultet som vurderar å utarbeide ein ny
studieplan for medisinutdanninga i Bergen.
Er studieplanen som den føreligg i dag god nok? Utdannar
Universitet i Bergen gode nok legar? Utdannar UiB legar som
har adekvate faglege og personlege kvalitetar? Korleis er studiet
forma i forhold til dei andre norske fakulteta og til dei utanlandske? Det er eit hav av problemstillingar ein må forholda seg til
ved å vurdere ein ny studieplan. Fyrst og fremst, skal ein bytte ut
den gamle med ein ny?

der forelesarar evaluerar kvarandre, samt hjelper kvarandre til å
verta betre pedagogar.Ved å lære vekk, samt inspirere studentane
gjennom forelesing, kan ein kanskje byrje å kutte ned på mengda,
og la studentane lære teori gjennom praksis. Ved å gjennomføre
eit slikt opplegg vil ein kanskje gje studentar ei kjensle av glede
ved å gå på forelesing igjen, samt det å sjå timeplanen, i staden
for kjensla av depresjon.

Nyare forsking viser, som også vart presentera på AMEE, at medisinstudentar opplever ein markant nedgang i empati etter å ha byrja
på klinikken. Kvifor er det slik? Kva er det som gjer dette? Dette
bør vere urovekkande for kvart eit fakultet og ikkje minst for
pasientane. Korleis skal ein motverke denne nedgangen? Har dette
samanheng med den ekstreme mangelen på individuell tilbakemelding på medisinstudiet? Etter å ha gått halve studiet har eg enno
ikkje fått ei individuell tilbakemelding på mine kliniske ferdighetar.
Det kan ikkje vere akseptabelt.

Ved å bestemme seg for at ein ny studieplan skal utarbeidast,
er det viktig å ikkje gjere den største feilen av dei alle – nemleg
å ikkje ta vare på det gode ved studieplanen som i dag føreligg.
Medisinutdanninga i Bergen har god kvalitet, den utdannar gode
legar og har svært mange positive sider. Skal fakultetet utarbeide
ein ny studieplan er det viktig at ein har ei bevisst rolle der ein
inkluderar fagmiljø, studentar, tillitsvalde og ikkje minst administrativt tilsette. Saman kan me kanskje lage ein studieplan som tek
for seg dei fleste aspekta av det å bli lege. Positive som negative.
Eg meiner medisinstudiet i Bergen har eit godt utgangspunkt for
å verte eit studium som utdannar oss til å bli bevisste på vår rolle
og posisjon i forhold til pasient, samfunn og ikkje minst også oss
sjølve.

Det er mange spørsmål i denne prosessen, kanskje ikkje fullt så
mange klare svar. Innhaldet i studieplanen er eit aspekt, kven som
skal vere i den, eit anna. Forsking som vart presentera på AMEE
viste at det å ha intervju, opptaksprøve og motivasjonsbrev som
inntakskrav på studiet ikkje gav dei resultata ein kanskje skulle
tru.Ved å ha slike inntaksmetodar krev det mykje ressursar, både
human og økonomisk kapital. Kost-nytte- effekten av eit slikt
opptak viste seg å ikkje gje betre legar, verken i form av resultat
eller personlege kvalitetar.

”Det finnes alltid en utvei, sa musen, den lå i kattens mage”

I utarbeidinga av ein ny studieplan er det viktig å ha ei bevisst og
aktiv haldning til kor stor grad studiet faktisk påverkar oss som
framtidige legar. Det er ikkje berre innhaldet og forma på studieplanen som formar oss, men også kven me møter. Fakultet BØR stille
krav til forelesarane. Det bør også vere ein kontinuerleg prosess

B j ø r g B a k ke

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

Nasjonalt styre Nmf
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Habilitering og rehabilitering
– luftslott eller grunnmur?
Rehabilitering. Distriktsmedisinske sentre. Styrking av helsetjenesten i kommunene.
Tydeligere kommuneoverlegerolle. Prosjekter. Dette er noen av de flotte honnørordene fra
politisk hold vel ett år før samhandlingsreformen skal iverksettes. Så hva skjer egentlig?
Regionalt kompetansesenter
Helse Bergen opprettet for 3 år siden, på oppdrag fra Helse Vest, et
såkalt Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering.
Senteret tar mål av seg til å drive bl.a. nettverksbygging, undervisning, forskning og fagutvikling. Videre skal senteret, fra august 2010,
koordinere og vurdere alle henvisninger fra kommunehelsetjenesten.
De faglige målene for virksomheten synes uklare, men en rekke tiltak
er listet opp i en egen strategi- og tiltaksplan.
I tiltakene som er listet opp er kommunenes rolle knapt nevnt. De
fleste prosjektene er initiert gjennom helseforetakenes behov for
rehabiliteringstjenester innen ulike sykdomsgrupper. Ingen av tiltakene
er forankret i kommunene eller basert på behov som er kartlagt
i primærhelsetjenesten. Fastlegene, som er de viktigste henviserne
utenom sykehusene, er ikke nevnt med et ord. Vurderingsenheten
har innført henvisningsskjemaer som ikke er kompatible med de
elektroniske pasientjournalene. Søknadene fra primærhelsetjenesten vurderes av en inntaksnemd uten kompetanse fra kommunale
helsetjenester. Erfaringene så langt viser at henvisninger returneres
ofte pga ”mangelfulle opplysninger”, enda rehabiliteringsinstitusjonene ofte har et omfattende journalmateriale fra tidligere opphold.
Sykehusenes egne henvisninger går imidlertid direkte til institusjonen,
og utenom den inntaksvurderingen som gjelder for pasienter henvist
fra kommunene. Jeg har snakket med kolleger som nå har fått store
problemer med å få henvist pasienter med behov for tverrfaglig
rehabilitering på spesialistnivå.
Helseforetakeene har gjennom forskrift om habilitering og rehabilitering
ansvar for disse tjenestene i landet vårt. Det er ikke lovhjemmel
for å vurdere henvisningene så ulikt som det nå er lagt opp til.
Fastlegene og kommunene må derfor følge nøye med i utviklingen
framover, og ikke godta et dårligere tilbud for f. eks. hjemmeboende
kronikere. Parallelt med nedlegging av institusjoner er rehabiliteringstilbudet i ferd med å bli en katastrofe for kommunehelsetjenesten.
Rehabilitering og lærings- og mestringssentre er typiske områder som
man i samhandlingsreformen bør vurdere å overføre til kommunene.
Kommuneloven åpner etter hvert for flere aktuelle interkommunale
samarbeidsmodeller. Legeforeningen har uttalt seg positivt til bl.a.
samkommunen. En modell godt egnet for interkommunale oppgaver
som små kommuner ikke kan løse alene.
Nytt lovverk i vente
I skrivende stund foreligger ennå ikke forslaget til ny helse- og
omsorgslov eller folkehelselov. Forslagene var varslet til 1. oktober.
Lovforslaget vil helt sikkert skape heftig debatt framover, og det er
varslet endringer i både fastlegeordningen, kommuneoverlegenes
funksjoner og kommunenes folkehelseplaner. Både LSA og HLF vil
helt sikkert bruke tid i høst på drøftinger og høringsarbeid.
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Samhandlingsreformen – undervurderte utfordringer?
Man tenker ofte at kommunene er ulike. At geografi og avstander
skaper forskjeller i tilbud er jo åpenbart. Mindre bevissthet er det
nok rundt de store økonomiske ulikhetene som gjelder. Store forskjeller i helsetilbudet mellom kommunene gjør interkommunalt
samarbeid om nye tjenester svært vanskelig. Interkommunale tiltak
som distriktsmedisinske sentra m.v. vil neppe kunne bli bedre enn
den fattigste kommunen sitt bidrag. Dette er kanskje er den mest
undervurderte utfordringen i samhandlingsreformen. For eksempel
vil nå omleggingen av barnehagetilskuddet fra øremerkede midler til
frie kommunale inntekter føre til flere millioner i inntektstap for en
vekstkommune og store ekstrainntekter for kommuner med en mer
gjennomsnittlig befolkningsdemografi. En rekke kommuner i fylket skal
nå redusere driftsnivået med 2-3%. Det sier seg selv at de interne
kampene om nye tiltak innen helse vil bli svært vanskelige. Det kan
da bli fristende for rikspolitikerne å overlate nye nødvendige tiltak
til helseforetakene. Resultatet vil bli en ytterligere skjevfordeling i
ressurstilgangen til primær- og spesialisthelsetjenesten, stikk i strid
med intensjonene i samhandlingsreformen.
Kommunale grep
Regionene har etablert viktige arenaer for å kunne møte de nye
utfordringene. I Helse Bergen og Haraldsplass sykehus sine områder
er det etablert fire samarbeidsutvalg mellom de enkelte regioner og
sykehus. Regionrådet for Nordhordlandskommunene har i ett år hatt
en ansatt koordinator innen helsearbeidet. Hardangerkommunene
har ansatt koordinator fra 1. september i år, med fokus på implementering av samhandlingsreformen i Hardanger. I Hardanger utredes
også mulighetene for felles kommuneoverlege for flere kommuner.
Vi går spennende tider i møte!

To rd M o l t u my r

tordmolt@online.no

Høstglede
Jeg er nok over gjennomsnittlig glad i høsten. Kanskje må man være oppvokst med innlandsklima på Østlandet snarere enn her i Bergen for å ha denne holdningen, men det er
aldri finere å gå på tur, enn på klare, stille høstdager. Nå må jeg riktignok innrømme at
mitt desidert vanligste turmål jo er Sentralblokken på Haukeland, men selv disse turene
er litt finere en stille og klar høstmorgen. September i år har i så henseende vært en riktig
god måned.
Denne høsten har altså startet bra, også for Ylf. Forhandlingene er
endelig sluttført og ble underskrevet for kort tid siden. Sentralt
opplevde man igjen press på både arbeidstid og arbeidssted, men
nok en gang klarte våre forhandlere å forsvare disse rettighetene.
Lønnsmessig er vi kommet ut ca på linje med andre offentlige
ansatte og de fleste kan derved regne med en velkommen etterbetaling utpå senhøsten…
Det kanskje viktigste vi fikk på plass lokalt, var bedrede rettigheter
for stipendiater.Vi er enige om at stipendiater med deltidsstilling
som lege (f.eks 50/50), skal ha fulle rettigheter til UTA, vaktlønn
og vakansbetaling, forutsatt at stillingene til sammen utgjør 100%.
Kanskje vel så viktig er prinsippet om at stipendiater primært skal
ansettes i foretaket. Får man stipend fra Helse Vest, Kreftforeningen
eller andre, skal altså sykehuset ta på seg arbeidsgiveransvaret,
betale ut lønn og liknende. Vi er det eneste foretaket i landet
som har fått på plass en slik avtale, og jeg er meget godt fornøyd
med dette sterke signalet om videre satsning på forskning og
forskere.
Men for oss i Ylf er det ingen tvil om at høstens mest gledelige
nyhet kom helt på tampen av september. I godt høstvær kunne
man se Helseministeren stå på TV og proklamere at hun ønsket
at leger i spesialisering i størst mulig grad skal få tilbud om fast
stilling. Hun gav også klare signaler til helseforetakene om at det
måtte ryddes opp i alle de korte vikariatene for LiS. Dagen før
var det kommet det et brev fra Arbeidsdepartementet om at de
ikke kunne se at det var grunnlag for å kalle leger i spesialisering
for praksisarbeidere, og at de tidsavgrensede stillingene for LiS
således ikke gir grunnlag for unntak fra loven om at stillinger
skal være faste. Faste stillinger har vært Ylfs viktigste sak de siste
årene, og dette gir endelig håp om løsning. Fortsatt er det mye
arbeid som må gjøres, men departementets uttalelse gir et klart
og tydelig signal om hvor veien må gå.

Foto: ScanStockPhoto

Det er med andre ord gode grunner til å glede seg over høsten i
år. Så får vi heller tåle at Sportsklubben nok en gang har rotet seg
inn i bunnstriden i Tippeligaen og at skittværet nok er rett rundt
hjørnet. Det er vi jo tross alt vant til her i Bergen…
Ha en fortsatt fin høst!

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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Rehabilitering på Nærland, Jæren

Vi har flyttet inn i nye lokaler og kan tilby gode fasiliteter.
Alle pasienter for egne rom med dusj og toalett.
Vi har god kapasitet og kort ventetid.

Tlf. 51 79 82 70
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Avd. Nærland

Kurs nr.: -25204

Hordaland legeforenings høstkurs 2010:

Reisemedisin

18.11.2010

– 19.11.2010

Ansvar:
Godkjenning:

Hordaland legeforening
Allmennmedisin Videreutdanning: Emnekurs: 15t i fagområde reisemedisin Etterutdanning:
Klinisk emnekurs: 15t i fagområde reisemedisin
Målgruppe:
Leger i spesialisering og spesialister i allmennmedisin.
Innhold:
Reisemåter (for eksempel flysyke), reisemål (eksotiske sykdommer), ulike epidemisituasjoner
(feks cruiseskip) og reiser foretatt av personer med spesielle behov (gravide, hjertesyke osv)
vil bli dekket i tillegg til vaksinasjonsprogram og anbefalinger.
Kurssted:
Legenes Hus, Bergen, Kalfarveien 37, 5018 Bergen
Kurskomite:
Kurskomiteen, Hordaland legeforening i samarbeid med Pål Voltersvik.
Påmelding til:
Kontor for legers videre- og etterutd (Bergen), Den norske legeforening, Postboks 7804,
N - 5020 BERGEN
Epost:
kurs.bergen@legeforeningen.no
Påmeld. frist:
20.10.2010
Maks deltakere:
50
Ant. kurstimer:
15
Andre opplysninger: I tillegg til kursavgift kommer en dagpakke.
Kurspris Leger:
2000
Kurspris Ikke leger: 4000

Torsdag 18.11.2010
08.00 Registrering og kaffe.
08.30 Innledning.
Hva er risiko under reise? Pål Voltersvik, UiB.
Malaria og vektorbårne sykdommer. Lars Rombo,
Karolinska universitetssjukhuset.
10.00 Kaffepause.
10.15 Importfeber. Kristine Mørch, Haukeland universitetssykehus.
Reisevaksiner. Sunne Sandbu, Folkehelseinstituttet.
11.35 Lunsj.
12.35 Reisediare (inkl vaksine). Rombo.
Reiseforhold: Business og backpacking, flyreise og
tindebestigning. Eigil Gulliksen, Flymedisinsk institutt,
Oslo.
14.15 Kaffe/frukt.
14.30 Syke før reisen.Voltersvik.
Eldre på reise. Petter Thornam, Centrum Vaksiner,
Bergen.
Gravide på reise. Randi Hammer Boge, Helsenaustet
Reisemedisin (HERM), Meland kommune.
16.00 Slutt.

Fredag 19.11.2010

08.00

09.10
9.25

11.15
12.15

13.45
14.00

14.45

Barn og ungdom på reise. Harald Hauge, Bergen
Reisemedisin.
Reisemedisin i allmennpraksis - kasuistikker. Randi
Hammer Boge og Grete Wold.
Kaffepause.
Sykdom etter reisen hos infeksjonslegen. Alexander
Leiva, Seksjon for infeksjonssykdommer, Haukeland
universitetssykehus.
Folkehelsas time. Folkehelseinstituttet.
Henvendelser til alarmsentral og forsikring. Europeiske
Reiseforsikring.
Lunsj.
Pandemi og aktuelle epidemier. Øystein Søbstad, IKF,
Bergen kommune.
Maritim medisin og epidemiutbrudd på skip.
Alf Magne Horneland, Sjøfartsmedisin, Haukeland
universitetssykehus.
Kaffe/frukt.
How Travel Affects our Environment - a Historical
Perspective. Eric Walker, Faculty of Travel Medicine,
Royal College of Physicians and Surgeons, Glasgow.
Slutt.
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Lege-for lege I SOGN OG FJORDANE
Kari Fagerheim,
Legekontoret,
6770 Nordfjordeid
Tlf. 57 86 30 20

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 er en liten gul mann…
Høsten har definitivt satt inn og vinteren står for døren. Årsmøtet i Sogn og fjordane legeforening er over, et arrangement som har gitt mange gode tilbakemeldinger.
Kurskomiteen arrangerte samhandlingskurs som definitivt ikke gikk i økonomisk balanse,
men diskusjonene, og ikke minst de engasjerte foreleserne oppveide absolutt dette.

Styret vet at det tar tid å bygge tradisjoner og kan med glede allerede melde at kurs blir det neste år også. Vi fikk et godt innblikk
i hvordan Fosen medisinske senter og sjukestugu i Hallingdal ble
drevet. Mange av løsningene vil vi kunne nyttiggjøre oss, men vi
skal være varsomme med å innføre ordninger som i stor grad er
drevet på dugnad. Når vi skal utforme ”den nye helsetjenesten” i
fylket er det viktig at man baserer seg på løsninger som er holdbare
frem i tid, og unngår sårbare systemer bygget rundt enkeltpersoner. Kvalitet må være et nøkkelord. Nærhet er viktig for de mest
sårbare gruppene av eldre og kronikere. Det blir spennende å se
hva beslutningene i høst vil gi oss av framtidsutfordringer.
Oppmøtet på årsmøtet var også i år meget godt. Presidenten og
visepresidenten var tilstede og delte sine tanker om samhandling
med oss, begge holdt i tillegg engasjerte innlegg under festmiddagen. Velfortjent hederspris gikk i år til Knut Cotta Schønberg
fastlege i Luster. Etterpå var det fest, det virket som om alle
hygget seg. Jeg håper de positive omtalene trekker enda flere
medlemmer med neste år.
Lønnsoppgjøret for sykehusene har vært en stor utfordring,
det at man har oppnådd enighet er gledelig. Utfordringene var
størst i forhold til ”monstersykehuset” OUS, det at man her kom
frem til en felles lokal b-dels avtale, at utfordringene i forhold til
arbeidssted og ambulering ble løst, gjorde at vi ikke endte med
konflikt.

grunnsteinene. Forhandlingsmiljøet er positivt og man er i stand
til å finne gode lokale løsninger.
Helseministeren har endelig forstått at leger i spesialisering bør ha
faste ansettelser. Tilstandene med 3 måneders vikariater frem til
man er ferdig spesialist har ført til utrygghet for store grupper av
legene. Vi får håpe at ordene følges opp med tydelig handling.

”Nå er høsten her
og høsten er en liten gul mann
som kommer ut av skogen
med kofferten sin og plukker lauvet ned av
trærne og tar med seg blomsterstilkene og mange
av fuglene, og så maler han himmelen
grå og mørk, og lager triste søledammer i veiene.”

Slik har Arild Nyqvist tegnet sitt bilde av høsten. Jeg tror høsten
forsterker gleden over våren og lyset som kommer. Det å oppleve
mørket forsterker gleden over lyset. Sett pris på regnet, sølen, det
gråe og mørket, for uten denne ville kanskje ikke våropplevelsen
bli den samme.
Ha en god høst!

Forhandlingene i eget foretak endte med en økonomi på det
jevne, men vi fikk nedfelt rettighetene til kurs for overleger i
tekst, dette er et viktig og tydelig signal fra arbeidsgiveren. Leger
må vedlikeholde og fylle på kunnskap, arbeidsgiveren skal legge
til rette for dette. Rettigheter til kurs og overlegepermisjon er

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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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
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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

www.ebixa.com
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Kjære kollega
i vestlandsk allmennpraksis!
Dette vert skrive før statsbudsjettet vart lagt fram og medan vi i
tillegg venta på ikkje mindre enn tre store og viktige dokument frå
regjeringa; Ny folkehelselov, ny helse- og omsorgslov og nasjonal
helse- og omsorgsplan.Alle dokumenta skal på høyring framover,
og eg er ikkje i tvil om at organisasjonane våre kjem til å markere
kva dei synes er bra og dårleg for oss i forslaga.
Den nye helse- og omsorgslova vil truleg innehalde ulike forslag
til ”sørge for-ansvar” når det gjeld helsepolitikk i kommunane, slik det er for spesialisthelsetenesta frå før. Dette
trur eg i utgangspunktet er bra, for det er trong for
å straumlineforme ein del kommunale helsetenester
betre enn dei er i dag. Det er litt for store forskjellar mellom kommunar, og dei dårlege heng for langt
etter dei andre.
Den nasjonale helse- og omsorgsplanen skal verte
meir operativ enn før. Det betyr at vi kan vente

Steinar Hunskår

oss konkrete forslag til endringar i fastlegeordninga og legevakt.
Helsepolitikarane frå regjeringspartia har sagt at dei ønskjer at
fastlegane skal integrerast meir i resten av helsevesenet og at ein
ønskjer tettare kobling mellom fastlegar og sjukehus. Regjeringa
vil truleg foreslå at fastlegane skal ut av eksisterande avtaleverk
og regulerast meir gjennom lovverk. Her ligg det an til harde
meiningsutvekslingar og forhandlingar om framtidige vilkår.
Skal samhandlingsreforma bety meir avanserte medisinske tenester i kommunane, må det også i mange kommunar bety meir
bruk av fastlegar i andre funksjonar enn dei kurative på
kontoret. Kommunale observasjonssenger, meir avanserte
medisinske prosedyrar lokalt og ei oppbemanna legevakt
med bakvakt og meir beredskapstid, betyr at fastlegane
i kommunen må rekne med å stå for legebemanninga for
nye tenester. Det skal vi både bu oss på og sjå som ei
positiv utfordring.

steinar.hunskar@isf.uib.no

Faggruppe for allmennmedisin (ALFA)

Hvordan leger blir til
Høsten 2010 vil møtene i Filosofisk Poliklinikk dreie seg om
”dannelse” i medisinen. Hvordan blir en vanlig ungdom ”lege” i
løpet av 6 år? Hva skjer med tenkemåter, følelser og dømmekraft
underveis?
3. november: Pål Gulbrandsen: Å være lege – eller å kunne medisin?
Om utvikling av personlig kompetanse i legeyrket. Gulbrandsen
er forskningsleder ved Akershus universitetssykehus, tidligere
medisinsk redaktør i legetidsskriftet, og kursholder i legepasientkommunikasjon.
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1. desember: Esperanza Diaz og Yngvild Skåtun Hannestad:
Nyutdannet lege – og hva så? Om yrkesidentitet på sykehus og
i allmennpraksis. Diaz er førsteamanuensis i allmennmedisin ved
UiB og fastlege. Hannestad er assistentlege på Kvinneklinikken
ved Haukeland universitetssjukehus og har doktorgrad fra UiB.
Begge er styremedlemmer i Filosofisk poliklinikk.
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Doktorgrad:
Måling av blodsukker

grafiske parametre, angst, depresjon, søvn og generelle helserisikofaktorer.

Reidun Lisbet Skeide Kjome disputerte 24.09.2010 for ph.d.graden med avhandlingen: ”Diabetes Care in Community pharmacy – Focus on Self-Monitoring of Blood Glucose”. De fleste
pasienter med diabetes utfører egenmålinger av blodsukker.
Nytten av disse avhenger av at pasientene utfører målingene
riktig og at de vet hva de skal gjøre hvis blodsukkerverdien
ligger for høyt eller lavt.

Uttalte årstidsvariasjoner var hyppigere hos kvinner, personer
med lav utdannelse, lav inntekt og hos enslige. Symptomer på
både angst og depresjon var mer vanlig hele året hos personer
med høy grad av årstidsvariasjoner sammenlignet med andre.
Ulike typer søvnvansker var også mer vanlig hos personer
med uttalte årstidsvariasjoner. Man fant også en sammenheng
mellom uttalte årstidsvariasjoner, overvekt, høyt midjemål og
ugunstige kolesterolverdier.

Det har vist seg at pasienter har vansker med å utføre egenmålingen riktig. Doktoranden diskuterer om blodsukkermåling burde
blitt fulgt opp bedre av helsepersonell for å oppnå en større
nytteverdi av ressurser brukt til egenmåling av blodsukker.

Funnene synes å støtte opp under en allerede foreslått teori
om at uttalte årstidsvariasjoner er et eget personlighetstrekk,
som kan resultere i tilbakevendende depresjoner hos personer
som samtidig er sårbare for depresjon.

Kjome fant at det ble solgt blodsukkerstrimler til 97000 personer i Norge i 2008, til 350 millioner kroner, i gjennomsnitt 3600
kroner per pasient.Ti prosent av pasientene brukte nok strimler
til å kunne måle i snitt ti ganger daglig eller mer, tilsvarende en
gjennomsnittlig årlig kostnad på 28000 kroner per pasient.

Nicolas Øyane er født i Bergen i 1979 og er cand.med. fra UiB i
2004.Veileder har vært professor Bjørn Bjorvatn. Øyane driver
allmennpraksis i Os kommune og jobber også som terapeut
ved Bergen Søvnsenter.

I en annen del av arbeidet rekrutterte seksten apotek 338
diabetespasienter som to ganger fikk kontrollert måleapparat,
strimler og måleteknikk av apotekpersonalet. Studien viste nesten
en halvering av antall brukerfeil etter kontrollen på apoteket.
Kontrollbesøket på apoteket førte til at pasientene følte seg
tryggere på måleresultatene, og en stor andel ønsket en slik
tjeneste fra apoteket.
Reidun Kjome er født i Berlin i 1977, og er oppvokst på Askøy.
Hun er cand.pharm. fra Danmark og har vært stipendiat ved
Institutt for samfunnsmedisinske fag med professor Sverre
Sandberg som hovedveileder.

Doktorgrad:
Hvordan påvirkes vi av
årstidene?
Nicolas Øyane disputerte 10.9.2010 for ph.d.-graden med
avhandlingen «Seasonal Changes in mood and behaviour in the
general population - associations with mood, sleep and health
risk factors.»
I studien er det målt årstidsvariasjoner i humør og atferd hos
innbyggere i Hordaland og sett på sammenhenger med demo-
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Returadresse:
Cox Bergen AS
C. Sundtsgt. 51, 5004 Bergen
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Privatleie
med Fastrente
fra kr. 3.375,- pr. mnd.
Kontraktsperiode 36 mnd.
Kjørelengde 45.000 km.
Etablering kr. 2.750,inkl mva og årsavgift tilkommer.
Startleie: Kuga kr. 60.000.-.
Totalpris i leieperiode kr. 184.250.-

Våre underforhandlere:
Sotra Bil aS, tlf. 56 31 39 00
Isdalstø auto aS, tlf. 56 34 23 80
Øystese Mek. Verksted, tlf. 56 55 03 00

Bil siden 1921

andbil.no

www.kvernel

Crossover betyr
det beste av alt.

X-Linepakke kr. 0,Ford kinetic Design.

En følelse av fart. Selv når den står stille. Det er tanken bak vår designfilosofi. Derfor skjer det ting når du ser på en ny Ford.
Noe annet som kan skje er at du rett og slett får lyst på en. Helt naturlig. Kuga er nemlig stor nok for de flestes behov.
Liten nok til å ha lavt drivstofforbruk og CO2-utslipp. Dessuten har den firehjulstrekk og kompromissløs sikkerhet.

• Sony radio/CD
• Nøkkelfri start
• Comfortpakke med nøkkelfri adkomst,
parkeringssensor foran og bak,
elektrisk innfellbare speil
• Takrails

Feel the difference

• Bluetooth/stemmestyring med USB
• Dekktrykkvarsler
• Oppvarmet frontrute
• Hengerfeste
• Mørke vinduer
• Skvettlapper

Akkurat nå kan vi friste med en Kverneland Edition-modell full av utstyr til kr. 403.700,Du får da blant annet med:
• 17” aluminiumsfelger
• Sportsseter i delskinn
• Cruisekontroll
• Regnsensor
• Automatisk 2-sone klimaanlegg

Ford Kuga fra kr. 382.600,-

Fjøsangerveien 68B Minde tlF. 55 98 43 00

Kverneland Bil

STAvANgER • SANDNES • BRyNE • STEiNKjER • TRONDHEiM • BERgEN • DRAMMEN • OSLO

