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For mye av det gode?

Trenger vi regionale helseforetak?



Erfaren urolog utfører sterilisering og 
småkirurgi.

Ring oss på telefon 55 59 99 99 eller 
send henvisning til Aleris Helse AS 
Marken 34, 5017 Bergen. se www.aleris.no/bergen

Sterilisering   
                 av menn

KONTAKT OSS FOR MER INFORMASJON 
OM VÅRT TILBUD

Nevrokirurg Robbie Mathisen konsulterer og 
opererer ryggpasienter på offentlig avtale.

Ryggkirurgi
    - offentlig avtale

Sidsel Haug
hudlege

Helse og omsorg hele livetNorges største kjede av private sykehus og medisinske sentre.

Aleris sykehus i Marken
- tilbud uten ventetid
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Ikke alt er flått i helsevesenet
Medias dekning av helse og helsepolitikk kan ofte 
oppfattes som ensidig og dels lite interessant for 
oss som jobber med helse i det daglige. Enten det 
er et overdrevent fokus på vektorbårne sykdom-
mer, skumle symptomer på hjertesykdom eller 
sykehjemsskandaler og legetabber, er det lett å 
tenke at helheten forsvinner i sensasjonene. Helse 
selger, og mediene gir folk det de vil ha. Kanskje i 
form av halve sannheter og overforenklede reson-
nementer. Men kan vi egentlig klandre journalis-
tene for dette?

I følge en nylig publisert undersøkelse, mener flertallet av det norske 
folk at helse blir den viktigste saken i neste års valgkamp. Velgerne 
er selv pasienter og pårørende, eller de frykter at de snart kan bli 
det. Politikerne har forstått dette. Stadig flere av partiene kommer 
på banen med sin satsning på helsepolitikk, og kampen om å være 
”Helsepartiet” er stor. Helsepolitikerne får bred mediedekning, og 
partiene setter noen av sine sterkeste kort til å fronte denne politik-
ken. Det er ingen tilfeldighet at regjeringen setter den statsråden 
med kanskje høyest folkelig popularitet og politisk troverdighet i 
helseministerstolen, ett år før stortingsvalget.

Denne utviklingen burde glede oss som brenner for et godt helse-
vesen, helt uavhengig av politisk farge og ståsted. Når både media 
og politikere har et så sterkt fokus på det vi jobber med – og er 
eksperter på, har jo vi en fantastisk mulighet til å nå ut. Likevel 
er det ofte sørgelig stille fra legehold. Vi leger har et sterkt faglig 
engasjement, og mange synes det er kjekt å uttale seg om sitt lille 
spesialfelt når de blir spurt. Man kan til og med vurdere å sende ut 
en pressemelding dersom forskningsgruppen har gjort et stort gjen-
nombrudd, dog ofte med en viss frykt for at det hele kommer helt 
feil ut. Men kanskje er vi for redde for å gå ut med våre egne saker?

Kunnskapen vi sitter på er ofte interessant for flere enn deltakerne 
på vårt eget morgenmøte, og jeg er ikke i tvil om at det finnes mange 
gode faglige formidlere blant oss. Vi kan ikke sitte og irritere oss 
på hva avisene skriver, hvis vi selv er passive. Jeg savner også flere 
aktive leger i samfunnsdebatten, både gjennom media og i politikken. 
Helsepolitikk handler blant annet om ressurser og prioriteringer, 
og få har samme kunnskap som oss om konsekvensene av dette. 
Riktige prioriteringer gir bedre helse! Diskusjonene foregår der 
ute, dessverre ofte uten at vi er med.

I den siste tiden har også organisering og ledelse kommet på dags-
ordenen. Styringsideologien ”new public management”, med alle sine 
rapporter, internfakturaer og store administrasjoner har kommet i 
medias søkelys. Og politikerne har selvfølgelig fulgt etter. Fokus har 
særlig vært rettet mot helsevesenet, som de siste årene har vært 
helt gjennomsyret av denne ideologien. Dette er vår virkelighet! 
Det er ikke få kaffekopper som er konsumert rundt i sykehuskor-
ridorene under diskusjoner og frustrasjoner over byråkratiet. Men 
i det offentlige ordskiftet har det vært merkelig stille fra oss.

Når vi nå går inn i et nytt valgår, hvor helsepolitikk etter alle 
solemerker blir en av de heteste sakene, er mitt håp at vi får flere 
legestemmer ut i samfunnet – og ikke bare ned i urnene. Jeg håper at 
flere av mine reflekterte og engasjerte kolleger blir oftere både å 
se og høre, for det finnes ingen tvil om at det er mange skrive- og 
taleføre blant oss.

Med ønske om en riktig god jul, 
og et engasjert nytt år!

E i v i n d  S o l h e i m
eivn@helse-bergen.no

L e d e r
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Bestilling av informasjon og 
vareprøve av NoGasin:

Alfa-galaktosidase

Hvis pasienter  plages av 
oppblåsthet når de spiser visse 
matvarer, som en del ulike grønn-
saker, bønner, og andre 
næringsmidler som inneholder 
ufordøyelige eller tungt 
fordøyelige kullhydrater, gjerne 
som �ber. 

Alfa-galaktosidase spalter disse 
kullhydratene slik at kroppen kan 
nyttiggjøre seg nærings-
innholdet.

Hvis du vet eller mistenker at du har 
pasienter med laktose-intoleranse:

Lactrase hjelper
• På reise
• På restaurant
• Som middagsgjest
• Alle andre situasjoner der pasien-
tene  får servert mat som de vet eller 
mistenker inneholder laktose

Fordøyelsesenzymer som kan forenkle
dine pasienters  hverdag!

Tlf: 61 31 49 49  Faks: 61 31 49 50
E-post: post@jfa-as.no
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E s p e n  R o s t r u p
espen.rostrup@me.com

Siden reformen ble innført i 2002 og frem til 2011 fikk vi i alt 
12.335 nye årsverk i spesialisthelsetjenesten og i strid med det 
som var et uttalt mål, var hele 6.145 av disse ikke-medisinske stil-
linger. I henhold til disse SSB-tallene var det en betydelig raskere 
vekst i tallet på helsebyråkrater enn leger. I den sammen perioden 
økte antall legeårsverk med ”kun” 1.983

Når man ser tallene kunne man jo bli forledet til å tenke at 
legenes arbeidssituasjon ble mer effektiv med flere administra-
tivt ansatte- ja mer støttepersonell om du vil, virkeligheten er 
imidlertid en helt annen.  Legegruppen bruker stadig mindre tid 
på direkte pasientarbeid  og større del av  arbeidstiden sin på 
rapporteringsoppgaver, journalarbeid, henting og levering av tøy, 
tømming av papirkurver og annen praktisk  tilrettelegging av eget 
klinisk arbeid. Det spares på de funksjonene som kunne effek-
tivisert legens arbeidsdag  samtidig som  økningen i personale 
synes å komme til administrasjon og drift høyere opp i systemet. 

Fra høyeste hold i eget RHF begrunnes veksten med stadig flere 
krav om rapportering. Istedenfor for  små effektive og adminis-
trasjonsslanke enheter, har RHF’ene endt opp som elementer i et 
styringssystem preget av økende byråkratisering, rapporterings-
hysteri og overdreven detaljstyring. 
Nå vil vår nye helseminister ta et oppgjør med rapporteringshys-
teriet. Eller som det korrekt og diplomatisk formuleres: 
”Bak hvert enkelt mål og hver enkelt rapportering kan det ligge en 
mening, men summen kan være unødvendig stor. Her handler det om 
mengden og måten det rapporteres på”.

Selv vil jeg ta til orde for at de regionale helseforetakene fjernes til 
fordel for et sykehusdirektorat som sørger for enhetlige kjøreregler 
for de enkelte sykehus og foretak, men hvor overrapportering 
og  unødvendig detaljstyring  forsvinner. Det er lite sannsynlig 
at Gahr Støre vil ta slike grep, men hans proklamerte kamp for 
kjernevirksomheten er positiv. Eller som den meget lesverdige 
lederen i Bergens Tidende oppsummerte det: 
Det er fortsatt for tidlig å felle noen dom over Støre. Men dersom han 
nå kaster seg inn i kampen mot den overdrevne rapporteringen med 
full tyngde, er det all grunn til å bejuble det.

R e d a k t ø r

Trenger vi regionale helseforetak?
Kjernen i den sykehusreformen fra 2001 var at staten overtok eierskapet til alle 
offentlige sykehus fra fylkeskommunene. Det ble etablert fem regionale hel-
seforetak med ansvar for sykehusdrift og annen spesialisthelsetjeneste. Etter 
sammenslåingen av Helse Sør og Øst, sitter vi igjen med fire RHF’er, hvis et av 
hovedmål var å slanke byråkratiet ved sykehusene. Tallene viser imidlertid at det 
motsatt har skjedd- trenger vi virkelig de regionale helseforetakene?
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Foretaksmodellens bakside

Legeforeningen støttet innføringen av foretaksreformen.  Man 
håpet at det skulle medføre en mer lik ressurstildeling til de 
ulike sykehus og større vekt på faglig kvalitet. Realiteten har, 
slik mange leger opplever det, blitt annerledes med et særdeles 
sterkt økonomisk fokus, mer vekt på ledelsesaspektet og mindre 
fokus på faget. Foretaksreformen har utvilsomt medført en kraftig 
effektivisering av sykehusene, og langt flere pasienter behandles nå 
til en mye lavere kostnad enn tidligere. Dette har imidlertid hatt 
en pris, og de ansatte har nå en langt mer intensiv hverdag enn 
før. Innføring av regnskapsprinsippet hvor drift og investeringer 
sees under ett har lagt ytterligere press på sykehusene.  Økte 
krav om driftsoverskudd tiltenkt investeringer i bygg og utstyr 
konkurrerer nå i praksis direkte med knappe behandlingstilbud. 

Vi ser nå at alle RHFene unntatt Helse SørØst  har økonomiske 
overskudd, og mange mener  at det viser at reformen i hovedsak 
er vellykket.  Imidlertid ser vi samtidig at ventelistene fortsatt 
er lange, det er fortsatt for mange fristbrudd, og mange ansatte 
føler de ikke får gjort en god nok jobb vis a vis pasientene. Ikke 
minst gjelder det den gode samtalen ved sykesengen, informasjon 
til pasientene og tid til faglig fordypning.

Selv sitter jeg i Helse Bergen styret og har forsøkt å få bevilget 
mer penger til kompetanseutvikling. Spesielt viktig er øremerkede 
midler til å delta på faglig relevante kurs og konferanser. Vi ser at 
norsk deltakelse på de store og viktige internasjonale konferansene 
stuper, og langt færre leger enn før får tilgang til arenaer hvor ny 
medisinsk forskning og kunnskap presenteres først.
Det har vist seg ganske vanskelig, tross verbal velvilje både på 
sykehusnivå og i styret, å få til en konkret økning i budsjettet til 
kompetansemidler.  Selv i en situasjon hvor vi overoppfyller krav 
fra eier til driftsoverskudd, har det vist seg vanskelig å frigjøre 
penger til dette formålet.  Bakgrunnen for dette er blant annet at 
tross store driftsoverskudd, så er det satt økte (og forhåndsbe-
stemte) krav til framtidige overskudd. Dette sammen med krav til 
aktivitetsvekst gjør det nødvendig å vri om ”effektiviseringskruen” 
litt for hvert år. For å unngå reduserte pasienttilbud dras derfor 
alle tilgjengelige overskuddsmidler inn i investeringspotten, da blir 
effektiviseringskravet påfølgende år litt mindre.

Ovennevnte illustrerer foretaksreformens store svakhet – detalj-

styring av det enkelte sykehus kombinert med at ”kaken” som 
skal fordeles til sykehusene er for liten. Det lages gjerne 5-års 
planer av RHFene med detaljerte krav til overskudd og investe-
ringer for hvert år. Der er det lite slingringsmonn for det enkelte 
sykehusstyre.
Det er helt nødvendig, dersom sykehusstyrene skal ha en reell 
funksjon utover å ansette adm. direktør, at de får større råderett 
over egne overskudd og egen drift. Det er nok også nødvendig 
at man tar en effektiviseringspause og kompenserer fullt ut alle 
krav til økt aktivitet slik at det blir mer slakk i systemet.  Det 
kan muliggjøre prioritering av investeringer i personell inkludert 
kompetansemidler og videre- og etterutdanning. 

Under helseministerens besøk i Helse Bergen nylig tok jeg spesi-
fikt opp dette med øremerkede midler til kurs/konferanser. Han 
parerte med om jeg så på ham i den sammenheng, åpenbart fordi 
han i utgangspunktet mener dette er noe RHFene må prioritere 
selv innenfor rammene.  Imidlertid viser erfaringen at selv i et av 
de økonomisk mest veldrevne sykehusene i landet, er det meget 
vanskelig å finne rom for dette. Vedlikeholdsetterslep i bygg og 
utstyr er for store til at driften alene kan bære det på en god 
måte. Jeg tror derfor det er helt nødvendig at eier øremerker 
friske midler til de ansattes videre- og etterutdanning og med 
det signaliserer at dette er viktig og nødvendig for framtidig god 
kvalitet i sykehusene.

Avslutningsvis, dersom sykehusstyrene ikke har handlefrihet nok til 
å kunne flytte på selv beskjedne summer til åpenbart nødvendige 
og viktige tiltak, så må man spørre seg om foretaksmodellen er den 
rette måten å styre spesialisthelsetjenesten 
på eller om noen nivåer kan fjernes.

Det er ulike meninger blant politikere og fagfolk hvorvidt de regionale helse-
foretak bør opprettholdes eller ikke.  I øyeblikket synes det å være et politisk 
flertall for å fjerne RHFene, men uklart hva alternativet blir. Noen snakker om 
et sentralt sykehusdirektorat, andre vil erstatte RHFene med et regionalt for-
valtningskontor og noen få ønsker å gå tilbake til noe som minner om den gamle 
fylkeskommunale modellen.

Kjel l  V ikenes 
Overlege dr. med. FTV OF/Helse Bergen

vike@haukeland.no
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ER vi likeverdige parter?
De lokale lønnsoppgjørene ved UiB er en maraton som i år 
startet med informasjonsmøte 28. juni 2012, og ble avsluttet med 
siste forhandlingsdag og protokollsignering 30. oktober. I denne 
perioden samler vi inn individuelle lønnskrav fra våre medlemmer, 
setter oss inn i den individuelle søknad i detalj, eventuelt med 
innhenting av tilleggsinformasjon fra kravstiller, deltar på en serie 
med møter, møter personlig opp for utveksling av krav og tilbud 
på personalavdelingen og gjennomfører selve lønnsforhandlingene. 
De første forhandlingene føres med fakultetetsledelsen som 
motpart, og det er da viktig å få på plass føringer og ting man i 
forhandlingene legger vekt på. Sluttforhandlingene blir ført med 
den sentrale personalledelse ved UiB. 

Det er en forutsetning at arbeidsgiver og arbeidstaker represen-
tantene er likeverdige partnere i lokale lønnsoppgjør. Arbeidsgiver 
kan imidlertid komme med et første krav tilsvarende opptil 70% 
av potten i de lokale lønnsforhandlingene. Dette benytter UiB seg 
jevnt av. Dermed er det egentlig kun 30% tilbake av potten som 
det kan forhandles om. Denne forfordelingen av arbeidstakere som 
arbeidsgiver prioriterer til lønnsoppgang skaper en klar ubalanse 
i forhandlingene. Legeforeningen har i årevis prøvd å gjøre noe 
med dette uten å nå frem. 

Prioriteringer for oppgjøret 2012
Ved ønske om lønnsopprykk er det totalkompetanse innenfor 
vitenskapelig produksjon, undervisning og formidling, universitetets 
kjerneoppgaver, som vurderes, samt særlig arbeidsinnsats. Det er 
vår erfaring at vitenskapelig produksjon vektlegges i særlig grad. 
Føringen ved årets lokale lønnsoppgjør var først og fremst likelønn. 
Men dette var ikke lett å gjenfinne i UiBs første tilbud som omfat-
tet 70% av potten. Tilbudet omfattet blant annet et gruppeløft til 
postdoktorer, hvilket mange av arbeidsorganisasjonene reagerte 
negativt på, og dette ble også modifisert i de videre forhandlinger. Vi 
i Legeforeningen hadde i tråd med føringene for årets oppgjør som 
første prioritering å få hevet lønn til de lavest lønnete professorer, 
samt likelønn av noen kvinnelige professorer. Det er fortsatt et lite 
antall medisinske professorer som avlønnes omkring lønnstrinn 
70, altså en årslønn på knapt kr. 600 000.-. Både professorer og 
førsteamanuenser i medisin ligger lønnsmessig spesielt lavt ved 
UiB sammenliknet med de øvrige universiteter i Norge.

Hva ble oppnådd?
Generelt kan sies at vi i årets lokale forhandlinger oppnådde 
heving av lønn til professorer i hovedstilling som hadde meldt inn 
individuelt lønnskrav til Legeforeningen. Vi oppnådde også at man la 
litt mere vekt på belønning av god undervisning enn tidligere. Men 

igjen var det vitenskapelig produksjon og prioritet fra arbeidsgiver 
som ble de sterkeste kortene ved forhandlingsbordet.

Potten for de vitenskapelige ved Det medisinsk-odontologiske 
fakultet ved UiB var på 63% av hele potten til fakultetet. Ved årets 
forhandlinger oppnådde de vitenskapelige samlet litt i underkant av 
dette, men i praksis forhandlet vi kun om 30% av potten. Resultatet 
er det derfor først og fremst resultat av arbeidsgivers prioriteringer.

Sluttanker
Forskjellen i årslønn mellom topp og bunn blant medisinske 
professorer er nå ca. 400.000 kr. Dette er egentlig et resultat av 
lokale oppgjør. Det er tilsiktet og riktig at der skal være en forskjell 
mellom dem som forsker på toppnivå og med stor produktivitet 
og dem som har betydelig lavere produktivitet. Det blir imidlertid 
en vurderingssak hvor stor forskjell man kan forsvare.

Til slutt vil vi oppfordre alle medlemmer til å be om individuell 
lønnssamtale med arbeidsgiver. Dette kan tas opp på de ordinære 
medarbeidersamtaler, eller skje i separate lønnssamtaler. Slik 
det lokale lønnsoppgjør fungerer ved UiB er den sikreste måte 
å oppnå lønnstillegg i de lokale forhandlinger å komme med på 
arbeidsgivers startliste som omfatter 70% av potten. Instituttleder 
sender innspill til denne listen og er således den man må be om 
lønnssamtale med.

Også på vegne av Einar Svendsen og  Christian Vedeler

 

Lokalt lønnsoppgjør ved 
Universitetet i Bergen

kathe.aase@sensewave.noEva Gerdts 
Tillitsvalgt LVS Hordaland, Professor dr. med.

eva.gerdts@med.uib.no
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Den 26.november ble det avholdt møte i samarbeidsutvalget i 
Helse Vest RHF. Der møter Torleiv Bergland og Hans K. Stenby fra 
Helse Vests og PSLs representant fra Rogaland, fra Hordaland og 
Sogn og Fjordane. PSL ønsket i forkant av møtet at fagsjef i Helse 
Vest, Baard- Christian Schem også skulle være tilstede på møtet, 
det klaffet dessverre ikke.

Saker som ble tatt opp var: 

Gjennomgang av sak for styret i Helse Vest 5. desember: «Oppfølging 
av avtalespesialistar i Helse Vest». Vi husker internrevisjonsrapporten 
som ble fremlagt i januar i år, etter bestilling fra Helse Vest RHF. 
Rapporten fokuserer på svakheter og utfordringer i avtalepraksis, 
der man ikke skiller mellom avtalepsykolog praksis og avtalepraksis 
legespesialister. PSL har kommentert direkte til Helse Vest ved fagsjef 
Schem at rapporten gir et svært unyansert bilde av virksomheten 
i avtalepraksis. Samtidig er det områder der avtalespesialister klart 
må bli bedre. Et eksempel: rammeavtalen som regulerer vår plass i 
spesialisthelsetjenesten tilplikter oss å ha et internkontrollsystem, 
videre å foreta undersøkelse, diagnostikk og behandling i henhold 
til regionale og nasjonale mål og prioriteringer og lovgivning. En 
plikt er også at praksisen skal drives fra lokaler som skal være 
tilrettelagt og tilgjengelig for forflytningshemmede. Noe rydding i 
egne rekker må vi nok gjøre.

Rammeavtalen mellom Legeforeningen og De regionale Helseforetak 
er kortfattet og rask å sette seg inn i, og gir en grei oversikt over 
retter og plikter på begge sider. På PSL s hjemmeside finner du en 
kommentarutgave til Rammeavtalen.

Videre diskuterte vi omgjøringen av gynekologi hjemmel til gastro-
medisin hjemmel i Bergen, den prosessen er mye omtalt og anses 

kjent. Gastroenterologi hjemmelen er utlyst og det er flere søkere. 
Omgjøringen er samtidig påklaget. Klagesaken er ikke behandlet 
enda. PSL har argumentert for et behov både for ny gastrohjem-
mel og for å kontinuere gynekologihjemmelen, – med henvisning 
til Rammeavtalens §11.2.

Saken slik den har vært behandlet av Helse Vest reiser mange prin-
sipielle spørsmål, viktigste er hvordan Rammeavtalen skal brukes og 
ikke oversees. Like viktig at kommunikasjonen mellom PSL og RHF 
må være minst like god som mellom RHF og nærmeste helseforetak/ 
sykehus i en slik viktig sak om avtalehjemler!!

Helse Vest opplyser at det kun har skjedd en gang i vår region at 
en avtalehjemmel er blitt endret til en sykehusstilling, den gang i 
Helse Stavanger. Om det kommer nye hjemler i nær fremtid i vår 
helseregion har vi også etterspurt. En hjemmel for øyelege vil bli 
opprettet i Nordfjordeid, ellers er det ikke planer om nye hjemler. 
PSL etterspør en plan for hjemler fremover. Det som finnes av plan 
for avtalepraksis per i dag står i Helse 2020 dokumentet, revidert 
utgave. Kun et lite avsnitt omhandler avtalespesialistene.

Faglig standard i avtalepraksis, hvordan synliggjøre og dokumentere 
den faglige aktiviteten som foregår hos spesialistene, -som vi hevder 
er av høy kvalitet? Dette ser PSL på som et viktig anliggende der 
vi gjerne vil bidra med informasjon oppover i det regionale helse-
systemet. Vi foreslår for Helse Vest at vi i SU ser nærmere på det 
i det kommende halvåret. Vi har også oppfordret Helse Vest til å 
komme på praksis besøk til oss og se hva avtalepraksis kan være i 
de enkelte fagområdene.

Det er jul, – slakk litt på tøy lene og ta en pust i bakken!
Hvordan har arbeidsåret vært? Hva kan gjøres annerledes eller bedre neste år? 
Har det vært rom for faglig påfyll? Har ventetiden økt? Hvordan fungerer ny 
NPR registrering? Hvordan legger forholdene seg til rette for en nyetablert spe-
sialist i avtalepraksis? Hvilke saker skal vi ta med oss til møter med Helse Vest 
RHF? Frem til neste utgave av Paraplyen er stafettpinnen din,– skriv til meg, sett 
din mening på papiret, del din erfaring med oss andre. Jeg håper å kunne sette 
sammen korte eller lengre innlegg til en vegg-avis på denne siden i neste nummer 
og tror at det finnes skrivekløe hos kolleger i praksis. Deadline til meg er 310113. 
Takk!
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Det er jul, – slakk litt på tøy lene og ta en pust i bakken!

Foto: K. Stang Volden

Kar in Stang Volden 
Tillitsvalgt PSL Hordaland

karin.stang.volden@gmail.com

God jul!    God skitur!

Ikke mer fag og forening, 
       nå er det jul. 
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LØNNSFORHOLD FOR ALLMENNLEGER I KOMMUNAL 
STILLING
Som vanlig om høsten, møttes første-landsrådene fra alle fylker til 
møte i oktober. Vi var blitt bedt om å samle inn resultater fra årets 
lønnsforhandlinger i alle kommunene. Dessverre er det vanskelig 
å få disse tallene, da svarprosenten fra våre kommunetillitsvalgte 
ligger svært lavt. Mitt hovedinntrykk er at lønnsnivået spriker 
betydelig mellom kommunene, og at Bergen ligger blant de aller 
dårligst lønnede.
For å få gode lønnsforhandlinger i fremtiden, bør de kommunale 
tillitsvalgte bli flinkere til å samarbeide. De bør bli mye mer 
aktive til å utveksle ideer og resultater, og jeg tror dette kan 
gjøres mest effektivt via e-post. Ellers ble det snakket mye om 
Hovedtariffavtalens kapittel 5.2, der man finner det meste man 
trenger av informasjon. Det ble minnet om at lønnsforhandlinger 
skal skje årlig mellom 1. mai og 1. oktober, og at den tillitsvalgte kan 
kreve forhandlinger dersom kommunen ikke selv inviterer til dette.

NORMALTARIFFORHANDLINGER 2012
Bakgrunn for årets forhandlinger var Takstbruksundersøkelsen, 
Fastlegeforskriften og Samhandlingsreformen
Takstbruksundersøkelsen viste at vi hadde hatt en vekst i takster 
på 5,9 % det siste året. Denne økningen skyldtes en ønsket vekst 
i antall leger, befolkningsveksten, samt pålagte nye oppgaver.
Et hovedpoeng under forhandlingene var at våre utgifter til IKT, 
dvs til drift av våre datasystemer, har økt betydelig de siste årene. 
Dessuten kan man vise at produktiviteten til dels har gått ned. 
Dette skyldes at innføring av nye datasystemer medfører at man 
må stenge kontoret i perioder.
Inntekt- og Kostnadsundersøkelsen er ekstremt viktig som basis for 
takstforhandlingene. Derfor må svarprosenten være høyest mulig. 
Det planlegges en ny undersøkelse høsten 2013, der Legeforeningen 
ønsker å få våre regnskapstall for 2012. Disse kan man da bruke 
ved forhandlingene 2014. 

UTFORDRINGENE FRAMOVER:
Den nye Fastlegeforskriften kan gi økonomiske konsekvenser 
som skal kompenseres. (Af sitt krav). Hva med elektronisk kom-
munikasjon med pasienter, og takster for dette? 
Rammeavtalen med KS er nå ferdig, og alle viktige rettigheter 
er beholdt. Allmennlegeutvalg og Samarbeidsutvalget er styrket, 
og rett til fjerning av truende pasient er ferdig avtalt. Den nye 
forskriften med nye avtaler innføres 1. januar 2013. 
Regler for vikarbruk er fortsatt ikke helt på plass. Det er nedsatt 
en arbeidsgruppe som skal regulere legens rett til fravær med 
bruk av vikar. De skal gi et forslag innen 1.sept.2014.

Den nye forskriften inneholder en styrkning av plikt til rapporte-
ring fra praksis. Dette er foreløpig praktisk umulig å gjennomføre; 
IT-ordningene er enda ikke på plass. Derfor er det også her nedsatt 
en arbeidsgruppe. 
Når det gjelder krav om tilgjengelighet, anbefales det å sjekke og 
evt revidere den individuelle avtalen. Max åpningstid for fulltids-
praksis er 28 t/ uke
Arbeidsgrupper i Helse og omsorgsdepartementet jobber med 
rekruttering, kvalitet, legevakt og konsekvenser av den nye fast-
legeforskriften.

LOKALMEDISINSK SENTER:
Dette er kommunale Øyeblikkelig-hjelp-tilbud som skal være i 
drift innen 2016. Pasientene skal ha avklart diagnose, og de skal 
være respiratorisk og sirkulatorisk stabile. 
Det er store uklarheter mht organisering av disse. Jeg nevner 
noen eksempler:
1) Legedekning? Ikke avklart. Man kan ikke basere seg på lege-
vaktslegen. Egne leger må ansettes. Lønnsnivå, pensjonsbetingelser 
osv må tilsvare sykehusoverlege eller klinikksjef.
2) Kvalitet? Dette er et nytt helsetilbud, slik at nye kriterier, og 
opplæring, må på plass. Det må etableres et solid faglig miljø..

OPPTRAPPINGSPLAN FOR FASTLEGEORDNINGEN.
Man trenger 500 nye fastleger pr år i 5 år fremover. Rekruttering 
avhenger av god turnustjeneste, strukturert utdanningsløp mot 
spesialist og gode vilkår for nye leger. 
Den nødvendige opptrapping av kapasitet, kvalitet og kompetanse 
i primærhelsetjenesten vil kreve en vesentlig større økonomisk 
innsats fra det offentlige. Er våre myndigheter villige til å gjen-
nomføre dette i praksis?

Vi går spennende tider i møte. 
Vi høres i 2013!

Øiv ind Wesnes 
Avdelingstillitsvalgt Allmennlegeforeningen Hordaland

owesnes@broadpark.no

LANDSRÅD og 
TARIFFKONFERANSE
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Kurs og konferanse i herskapelige omgivelser!
Dagpakke med 2-retters Søtt+Salt meny kun kr. 495,-

+47 4000 3713
epost: legeneshus@sottogsalt.no
www.legeneshus.no
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Ved årets slutt passer det seg for en landsens doktor å bruke 
litt tid på refleksjon og ettertanke. Det siste året har på mange 
måter vært intenst for store deler av helsevesenet. For oss med 
beina plantet i kommunehelsetjenesten er det spesielt to saker 
som har opptatt oss mye. 

Håp for fastlegeordningen
Vi gikk inn i året med et forslag til ny fastlegeforskrift som ikke 
var til å leve med for primærhelsetjenesten. Nye detaljkrav og 
manglende mulighet til faglige prioriteringer innebar en umid-
delbar usikkerhet rundt hele fastlegeordningens eksistens. Antatt 
ettertraktede praksiser strevde plutselig med å få arvtakere. 
Allmennmedisinske kurs ble avlyst, og satte allmennmedisinutdan-
ningen 9 måneder tilbake. Heldigvis innså helseministeren tabben 
i tide, og leverte en endelig forskrift som i stor grad oppfylte 
legeforeningens krav. 

Samhandlingsreformen 
Det som skulle være starten på en langsiktig retningsendring 
har på kort tid resultert i store endringer i norsk helsevesen. Av 
spesielt positive forhold skal nevnes det utstrakte samarbeidet 
som på kort tid er etablert mellom sykehusene og kommunene. 
Det er etablert juridisk bindende avtaler innen flere områder, og 
etablert møtearenaer på ledernivå. Etter hvert er det planlagt 
økende samarbeid også mellom fagfolkene direkte, gjennom medi-
sinskfaglige utvalg, forskningsprosjekter og hospiteringsordninger. 
Det planlegges utbygging av nye ambulante tjenester, som f.eks. 
mobile røntgentjenester tilknyttet sykehjemmene. Elektroniske 
verktøy som meldingsløftet skal bedre kommunikasjonen mel-
lom helsenivåene, og ordningen med eResept gjør det lettere å 
få oversikt over hvilke medikamenter andre leger har skrevet ut 
til pasientene. Samarbeidsarenaene som er etablert virker som en 
katalysator på nye og utradisjonelle samarbeidsformer. 

Andre utviklingstrekk med reformen er svært bekymringsfulle. Noe 
av det mest overraskende og snodige er at de regionale helseforeta-
kene ikke har ønsket å delta aktivt i samhandlingsreformen. På den 
måten har det oppstått store hull i samhandlingen innen områder 
som bl.a. private avtalespesialister, rehabiliterings- og røntgentilbud. 
Det er imidlertid håp om at man etter hvert også klarer å hekte 
de regionale helseforetakene tettere på samhandlingsprosessene. 
Dette vil i 2013 ha høy prioritet fra kommunene sin side.

Finansiering ute av kontroll
Økonomistyringen i samhandlingsreformen ser ut til å være ute 
av kontroll. De fleste kommunene har gjort jobben sin godt med å 

ta imot utskrivningsklare pasienter fra sykehusene. Dette har gitt 
rom for en betydelig aktivitetsøkning i sykehusene. Men regningen 
til kommunene for 20 % av sykehusforbruket har mange steder 
eksplodert. Bergen kommune har så langt gått over 30 millioner 
kroner i minus på reformen. I min kommune er sykehusutgiftene 
langt høyere enn de samlede statlige overføringer til reformen. I 
realiteten er samhandlingsreformen blitt en reform for å finansiere 
sykehusene. Kommunepolitikerne får valget mellom å redusere på 
det forebyggende helsearbeidet, eller på skole, barnehage og kultur. 
I skrivende stund ser det ut til at mange kommuner må redusere 
forebyggende innsats og pleie- og omsorgstjenester. Utviklingen 
er ikke i tråd med intensjonene i reformen. 

En bærekraftig vekst?
Flere forskere har siste tid tatt til orde for klarere prioriteringsde-
batter i helsevesenet. Hva er et vunnet leveår verdt? Siste året har 
vi vært vitne til en stor økonomisk krise i deler av Europa. Det er 
ille å se helsevesenet i Hellas gå i oppløsning, der blåresept-systemet 
har falt sammen, og kreftsyke ikke får behandling fordi legene er 
sagt opp. Heldigvis har vi mer solide statsfinanser hos oss. Likevel 
må vi godta en kontinuerlig debatt om hvilke pasientgrupper og 
hvilke forebyggende tiltak som skal løftes fram. Her har kommu-
nene mye å lære av sykehusene sine systemer for forskning og 
evaluering. Kommunepolitikere kan finne på å vedta tiltak de har 
tro på, i stedet for de tiltak man vet virker. Slik skal politikken og 
demokratiet være. Men samfunnsmedisinerne skal ikke være redde 
for å komme på banen, og på saklig vis legge fram faglig begrun-
nede synspunkter. Det er viktig at kommuneoverlegene markerer 
seg, og kan tale på vegne av grupper i kommunen som ellers ikke 
har sterke talspersoner. Mer kommunale penger til sykehus betyr 
mindre til fysioterapi, rehabilitering og skolehelsetjeneste. Dette 
bør ha et sterkt fokus for LSA sine medlemmer i 2013.

Med ønske om en 

god jul, 
og et 

godt nytt år!

For mye av det gode?
Politikerne kappes om å tilby befolkningen bedre helsetjenester. De kommu-
nale omsorgstjenestene skal bygges ut, og sykehusene er utsatt for kontinuerlige 
reformer. Alt til beste for folket, heter det. Men kan det bli for mye av det gode?

Tord Moltumyr tordmolt@online.no
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Investering i Kompetanse

Marit Bekkevold, 
FVT YLF, Helse Bergen
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Her sto vi fritt til å ta opp det vi er opptatt av. Det var stort 
oppmøte fra fagforeningene denne dagen. Av sakene som ble tatt 
opp var blant annet fulltidsstilling til alle som ønsker det, faste 
stillinger for leger i spesialisering samt satsning på kompetanse 
og fagutvikling. 

Med det såkalte ”kongressvedtaket” forsvant en stor del av den 
finansielle støtten til legers deltakelse på kurs og konferanser. 
Legemiddelindustrien ønsker ikke lenger å finansiere dette og 
peker på at dette er sykehusenes oppgave. Spør man sykehusle-
delsen er de nok enig i dette. Problemet er bare det at man ikke 
er enig om hvem som nå skal ta kostnadene for legers videre- og 
etterutdanning utover det som dekkes av Legeforeningens fond. 
På avdelingsnivå sier de at de ikke har fått ekstra bevilgninger til 
dette og spør man ledelsen sier de at avdelingene må klare seg 
med det de har fått og fordele ut fra dette. En del avdelinger har 
et eget kurs- og reisebudsjett, men vi er nå enda flere om å skulle 
dele dette budsjettet. Dermed vil færre av oss få reise på kurs og 
konferanser for faglig oppdatering. Vi vil heller ikke i samme grad 
ha mulighet til å vise fram den forskningen som drives hos oss. 
Dette vil gjerne ikke gi de største konsekvensene neste år eller 
de nærmeste årene. Problemene vil jeg si oppstår når man over 
tid bruker mindre penger på kompetanse. Kvaliteten vil kunne 
forringes og ny praksis blir ikke innført. Å investere i kompetanse 
er en langsiktig investering. Avkastningen kommer gjerne ikke de 
første årene. Dette er imidlertid en investering som må gjøres 
kontinuerlig. Medisinsk fagkunnskap og ferdigheter er ferskvare. 
Faget er i stadig endring. Vi liker å hevde at vi er i front når det 
gjelder flere deler av medisinen. Skal vi fortsette å være det, er 
det viktig at vi fortsetter å investere i kunnskap og i faget. Nye 
teknikker og ny behandling er tatt i bruk etter at man har fått 
innføring i det på kurs eller konferanse og tatt det med seg tilbake 
til den kliniske hverdagen. Dette må vi fortsette med. Sykehusene 
må ta dette ansvaret, også økonomisk.

Jeg vil få benytte anledningen til å takke alle for innsatsen i året 
som har godt. 

En ekstra hilsen til de som må være på jobb i jule- og nyttårshelgen!

Tirsdag 6.november var den nye helseministeren, Jonas Gahr Støre, på besøk på 
Haukeland Universitetssjukehus. Etter en innføring i hvordan det går med Helse 
Bergen om dagen ble presse og arbeidsgiver sendt på gangen. Gahr Støre ville 
møte oss foretakstillitsvalgte uten ledelsen tilstede.

En riktig god jul og et 

godt nytt år ønskes dere alle!



14

Velkommen til 
Juletrefest! 

Store og små er velkommen i Legenes Hus, 
Sophienlund i Kalfarveien

Søndag 6. januar 2013 kl. 17–19

Enkel bevertning til voksne og barn.
Tryllekunstner underholder 

vi går rundt juletreet
…og kanskje kommer nissen?

Ingen påmelding eller betaling.

Hilsen Hordaland Legeforening
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PC spirotri med den 
mest moderne software- 
og sensor-teknologi. 

Støtter ultralyd-basert SPIRARE
sensor, EasyOne og Micro
Medical turbinspirometere. 

Vanlig spirometri, 
reversibilitets-test (post BD) 
og provokasjonstester. 

Visuell instruksjon for barn. 

SPIRARE 3 for Windows

DIAGNOSTICA
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www.spirare.com
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De tre emnene – som hver gir 20 studiepoeng – er frittstående og kan 
gjennomføres enkeltvis. Emnene inngår i en mastergrad der masteroppgaven 
på 30 studiepoeng kommer i tillegg ( til sammen 90 studiepoeng ).

55 58 20 40  |  post@sevu.uib.no

Forskningsbasert kunnskap og refleksjon om helse-
lederes utfordringer: Organisasjons- og personal-
ledelse, kvalitets forbedring og pasientsikkerhet,  
samt økonomistyring og samhandlingsreformen.

Målgruppe: Ansatte i helsesektoren med utdanning 
på  minimum bachelornivå samt to års relevant praksis.

Mer informasjon finner du på: www.via.uib.no 
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du også
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Vi har kontorer i Bergen, Oslo, København og Stockholm.

www.cox.no
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Det er Nasjonalt kunnskapssenter for helsetenester som har gjen-
nomført spørjeundersøkinga. Alle fastlegane vart inviterte til å delta 
og over 2000 gav svar (49 %). Spørsmåla gjeld korleis fastlegane 
vurderer kvaliteten på samhandlinga mellom helsetenestenivåa 
innan sju område.  Desse områda er bemanning, kompetanse, 
rettleiingar, tilvisingar, epikriser, ventetid og akutte situasjonar.

Same undersøkinga vart gjennomført i 2006 og 2008. På nasjonalt 
nivå er det uendra score for ventetid og henvisningar, elles er det 
postitiv utvikling med betre score for alle dei fem andre områda. 
Fastlegane opplever størst betring i støtta dei får frå DPS i akutte 
situasjonar og på bemanninga ved DPS.

Når ein samanliknar de i ulike HF kjem Helse Førde best ut med 
høg score på 6 område og høgast score på bemanning og vente-
tid. Fastlegane i Sogn og Fjordane er altså dei som er best nøgde 
med sine DPS. All honnør til dei tre DPS-a i fylket som held fram 
med sine gode evalueringar og gir gode tenester til pasientane. Vi 
må forventa at fastlegane sit med god kompetanse på kvaliteten 
i behandlinga som vert gjeven. Som oftast kjem pasienten tilbake 
til fastlegen og snakkar om korleis det går med sjukdomen, kva 
type hjelp dei har fått, kva dei har hatt nytte av osv. 

Fylket har hatt god tradisjon på vellukka samhandling innan psy-
kiatrien. Oppbygginga av psykiatrisk klinikk i Førde i si tid med 
innslag av «gamle» allmenpraktikarar som etterkvart vart overlegar 
i psykiatri gjorde at tenesta hadde perspektiv for førstelinja. Dei 
mange kursa og møta med fastlegane opp gjennom åra har hatt 
same fokus. Og i mange tilfelle vert det god samhandling når dei 
som skal samarbeide kjenner kvarandre.

Forutan at vi no skal gi mykje ros til våre DPS meiner eg under-
søkinga peiker på to generelle poeng:
Det eine er at fastlegane sit på mykje kunnskap om korleis poli-
klinikkane og andre helsetenester fungerer. Når 3-4 pasientar gir 
uttrykk for misnøye etter besøk her eller der så tek fastlegane 
hintet og prøver å finne andre løysingar for dei neste med same 

sjukdom. Dei burde kanskje heller ringt til sjukehuset og snakka 
om korleis tenesta kunne blitt betre. Viktig i alle fall at kunnskaps-
senteret brukar fastlegane til evaluering av helsetenester. Fastlegane 
kan gjerne  bruke praksiskonsulentane meir aktivt.

Det andre er at vi bør bruke evalueringar av helsetenester til å bli 
betre. Kva veit vi på våre avdelingar eller legekontor om kor gode 
helsetenester vi gjev? Det er ikkje nok at vi synes vi gjer ein god 
jobb dersom resultata viser at vi ikkje gjer det som blir forventa. 
Eit viktig tema er at legane må vera leverandørar av målbare faglege 
krav til kvalitet slik at ikkje berre produksjon og ressursar blir 
målbare faktorar. Kva kjenneteiknar gode helsetenester? 
Kvifor en ein avdeling betre enn ein annan? Korleis er utviklinga 
i kvaliteten?

Snakk med eit DPS i Sogn og Fjordane og få inspirasjon til å 
arbeida meir med dette.

Helse Førde sine DPS er best i landet
Ei nasjonal undersøking der fastlegane vurderer ulike DPS ( Distriktspsykiatrisk 
Senter) viser at Helse Førde sine DPS er best i landet. Nordfjord kjem på første 
plass, Indre Sogn på 10. plass og Ytre Sogn/Sunnfjord på 24. plass av i alt 78 DPS.

Leiv Er ik Husabø 
Leiar Sogn og Fjordane legeforening

leiv.erik.husabo@leikanger.kommune.no
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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

Einar Melvær Sandven, 
Kommunelegekontoret,

6770 Eid
 Tlf.kontor: 57 86 30 20

Privat: 57 86 08 94

Anita Pettersen, 
Kommunelegekontoret, 

5966 Eivindvik
Tlf.kontor. 57 78 10 90

Privat: 57 78 42 80

STØTTEKOLLEGER I SOGN OG FJORDANE LEGEFORENING

Stein Nilsen 
(avdelingskoordinator) 
nilsen.stein@gmail.com 
Tlf. privat: 93 49 95 53 
Tlf. kontor: 56 15 74 00

Nina Helene Ingebrigtsen
nhi@legenina.no

Tlf. privat: 55 92 44 77
Mob: 93 00 74 04

Frøydis S. Nilsen
fsnilsen@bgnett.no 
Øyrane legesenter

Tlf. privat: 56 58 66 77
Mob: 97 06 94 34

Johan Fredrik Krohn
jfkrohn@online.no 

Tlf. privat: 56 14 13 55
Tlf. kontor: 55 55 04 22

Synnøve Lian Johnsen
synnove.johnsen@helse-bergen.no

Haukeland Univ.sykehus (KK)
Tlf. privat 55 20 13 62
Tlf. arbeid 55 97 42 00

KOLLEGIAL STØTTEGRUPPE

For styreoversikt og Legetjeneste for leger se: 

legeforeningen.no/hordaland

Hordaland legeforening 2011-2013

Styret Sogn og Fjordane Legeforening 2011 - 2013
For styreoversikt, se: 

legeforeningen.no/Sognogfjordane
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Dåverande Institutt for almenmedisin vart høgtidleg opna 21 april 
1972, og akademisk allmennmedisin i Bergen feirer såleis 40 år 
i 2012. Dette vart både markert og feira på eit arrangement på 
Solstrand i november. Det var ein donasjon frå Legeforeningen 
som gjorde at UiB kunne starte med allmennmedisin som under-
visnings- og forskingsfag nokre år etter Oslo.

Instituttmiljøet har gjennomgått ei utruleg utvikling og 
vekst på desse 40 åra, og er i dag det største allmenn-
medisinske fagmiljø-et i landet, medrekna «avlegga-
rane» Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedi-
sin, NOKLUS og Allmennmedisinsk forskningsenhet.

Vi har i dag eit godt undervisningsprogram for legestu-
dentane, stor aktivitet i allmennmedisinsk fagutvikling 
og debatt, og ein stor forskings-produksjon i form 

av publikasjonar og doktorgradar.

For to år sidan trykka vi ei komplett samling av SAMklang, mel-
dingsblad for Seksjon for allmennmedisin, som kom ut i åra 
1995 til 1998. Etter 1998 var det ein pause i utgjevingane, før 
meldingsbladet oppsto i ny drakt i 2001 som Universitetslegen, 

ein del av Paraplyen, bladet til legeforeiningane i Hordaland 
og Sogn og Fjordane, seinare også i Syd-Vesten, bladet til 
Rogaland legeforening, i tillegg til at informasjonen ligg 
på nettsidene til instituttet. Vi har no utgitt ei komplett 
samling Universitetslegen frå åra 2001-2011. Som vedlegg 
har vi samla nokre historiske dokument; om opninga av 
instituttet frå Tidsskriftet 1972, og artiklar om dei to 

første professorane, Sigurd Humerfelt og Per Fugelli. 
Dersom nokon ønskjer eit eksemplar av heftene, 

ta kontakt med underteikna.

Kjære kollega
i vestlandsk allmennpraksis

S t e i n a r  H u n s k å r   steinar.hunskar@isf.uib.no

Faggruppe for al lmennmedisin (ALFA)

U N I V E R S I T E T S L E G E N
d e s e m b e r  2 0 1 2

Doktorgrad: Fastlegen som livsstilsveileder

Eirik Abildsnes disputerte for ph.d-graden ved UIB den 23.11.2012 
med avhandlingen ”The general practitioner as lifestyle advisor. A 
focus group study exploring case story discussions”.

Avhandlingen undersøkte holdninger, handlinger og refleksjon 
hos fastleger knyttet til å veilede pasienter i å endre en usunn 
livsstil. I avhandlingen påviser Abildsnes mange ulike metoder 
som fastlegene brukte i slike konsultasjoner. Han analyserer også 
aspekter ved makt og avmakt i forholdet mellom pasient og lege. 
Den siste delen av avhandlingen er en analyse av interaksjonen 
mellom legene når de la fram og diskuterte konsultasjoner de 
hadde gjennomført.

I studien deltok seks grupper med leger som regelmessig møttes 
i forbindelse med videre- eller etterutdanning i fokusgruppe-
diskusjoner. Presentasjon og diskusjon av kasuistikker har lange 
tradisjoner i medisinen, og er blitt en nyttig læringsform i grunn- 
og videreutdanning.
Eirik Abildsnes (f. 1960) er utdannet lege fra UiB, spesialist i 
allmennmedisin og arbeider som fastlege og kommuneoverlege 
i Kristiansand. I forbindelse med ph.d. prosjektet har han vært 
tilknyttet Forskningsgruppen for allmennmedisin. Veiledere har 
vært Per Stensland og Signe Flottorp.
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Mer tverrfaglig undervisning i 
kommunikasjon

Kommunikasjon er kjernekompe-tanse blant de kliniske ferdig-
hetene. Tidligere var det i stor grad allmennleger og psykiatere 
som hadde ansvar for undervisningen blant legestudenter. De 
siste årene har dette endret seg, og ved UiB deltar nå undervi-
sere fra en rekke spesialiteter. «Kommunikasjons-kurset» er et 
ukeskurs for 3. års legestudenter. For gruppen på 80 studenter 
er det 10 undervisere til stede hele uken: Allmennmedisin, 
psykiatri, anestesi, gynekologi, indremedisin, kirurgi, lungemedi-
sin, oftalmologi og pediatri er alle representert på lærersiden. 
Dette gir mulighet for en stor spennvidde i undervisningen, 
og en vektlegging av kommunikasjonsferdigheter som gjelder 
uavhengig av klinisk setting. På kommunikasjonskurset bruker 
en ulike undervisningsformer: øvelser og samtale i smågrupper, 
besøk av pasienter og pårørende, film, rollespill med skuespiller, 
lærernes erfaring med feilbarlighet, og plenumsforelesninger med 
diskusjon. Det tverrfaglige samarbeidet på kurset har fått svært 
god tilbakemelding fra studentene.

Allmennmedisin - et usikkert 
prosjekt!

Neste års praksislærerkurs blir arrangert i Florø onsdag 24. 
(kveld) - fredag 26. april 2013 med tittelen: «Allmennmedisin – et 
usikkert prosjekt. Fastlegen mellom klinisk skjønn og juridiske 
regler» (kursnr. 27334).

Målgruppen er universitetslektorer og andre allmennleger som 
veileder, eller planlegger å veilede, legestudenter, turnusleger og 
yngre kolleger. Målet med kurset er at deltakerne skal tilegne 
seg en økt forståelse av de juridiske rammene for arbeidet i all-
mennmedisin og for de dilemmaene som er knyttet til medisinsk 
feilbarlighet. Praksis opererer i et grenseland mellom medisin og 
jus. Mens helsetilsynet ser praksis som styrt av regler og juridiske 
rammer, vil praktikere legge vekt på faglighet og klinisk skjønn. 
Kan vi undervise feilbarlighet og jus i en ramme av praktisk 
hverdagsmedisin? Kan vi dele egen feilbarlighet med studentene?

Kurset er godkjent med 15 poeng som klinisk emnekurs i all-
mennmedisin og som 15 timer valgfritt kurs for samfunnsmedisin. 
Påmelding (frist 01.02.13) til: kirsti.nordstrand@isf.uib.no

Doktorgrad: Sjeldne sykdommer

Aasne Aarsand disputerte 2.11.2012 for ph.d.-graden ved UiB 
med avhandlingen “Diagnosing and monitoring the porphyrias.”

Porfyri er felles betegnelse på en gruppe sjeldne, hovedsake-
lig arvelige sykdommer. Aarsand har gjennom sin avhandling 
bidratt til å øke kunnskapen om hvordan porfyrisykdommene 
best kan diagnostiseres og følges opp. 

Aasne K. Aarsand (f. 1973) er lege fra NTNU, spesialist i medi-
sinsk biokjemi og overlege ved Haukeland universitetssjukehus. 
Avhandlingen utgår fra Institutt for samfunnsmedisinske fag 
med professor Sverre Sandberg som hovedveileder.



Fana Medisinske Senter tilbyr  
plastikkirurgi til offentlig takst 
FMS har over 10 års erfaring med kosmetisk kirurgi og offentlig ØNH-kirurgi.  
Fra 2010 har vi hatt avtale med Helse Vest RHF om å utføre plastikkirurgiske operasjoner til 
offentlige takster etter henvisning fra lege. 

STÅR DINE PASIENTER I OFFENTLIG HELSEKØ?  

VED VÅR SEKSJON FOR OFFENTLIG PLASTIKKIRURGI TILBYR VI:

• PLASTIKKIRURGISKE KORREKSJONER ETTER SYKELIG OVERVEKT

• BRYSTREDUKSJON/GYNECOMASTI

• BUKPLASTIKK

FMS er en garanti for gode resultater, kort ventetid, høy faglig kompetanse og profesjonell service. 

LEDENDE INNENFOR PLASTIKKIRURGI PÅ VESTLANDET

•  Utredning og behandling av snorking og pustestopp

•  Utredning og behandling mot nesetetthet/bihuler

•  Utredning av hørselstap og tilpasning av høreapparat 

•  Utredning og behandling av vertigo og øresus

Seksjon for offentlig ØNH kirurgi.  

Ledet av overlege Dr.med Stein H. Glad Nordahl, 
spesialist i ØNH og hode- halskirurgi.

•  Allergi utredning

•  Prikktesting og spirometri reversering

•  Hyposensibilisering av timotei og bjørk

Seksjon for immunisering og allergiutredning.  

Ledet av sykepleier Rebecca Bergetun. 
Offentlige takster.

• Brystforstørrelse
• Brystløft
• Bukplastikk
• Facelift
• Øyelokkskirurgi
• Panneløft
• Fettsuging
• Fetttransplantasjon

Seksjon for kosmetisk kirurgi.  

Ledet av overlege Øyvind Borch Bugge, 
spesialist i plastikkirurgi.

Seksjon for off pl.kirurgi.

Ledet av overlege Bjørn E. 
Rosenberg, spesialist i  
plastikkirurgi.
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• Neseplastikk
• Utstående ører
• Svettebehandling

• Mindre kirurgiske inngrep:
 •  Hudinngrep
 •  Håndkirurgi
 •  Arrkorreksjon

Returadresse: 
Cox Bergen AS
C. Sundtsgt. 51, 
5004 Bergen
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