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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
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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

Eivind Solheim
eivn@helse-bergen.no

Lege ved reisens slutt
På nyåret skrev Ketil Bjørnstad en kronikk om sin fars død, som i etterkant har vært fulgt av
en diskusjon omkring omsorg ved livets slutt. I likhet med den største andelen av den norske
befolkning tilbrakte Bjørnstads far sine siste dager på et sykehjem. Hans fortelling viser viktigheten av god kommunikasjon med både pasienter og pårørende i slike situasjoner. Det er vesentlig
at vi som leger og behandlere er aktive også i denne siste delen av pasientenes liv.
Vi bør ta denne diskusjonen med oss videre, om hvordan vi
tar oss av pasientene i den siste delen av livet. Langt på vei de
fleste i Norge tilbringer sin siste tid på institusjoner, og dør
enten på sykehjem eller sykehus.Vi som leger må derfor ha
et gjennomtenkt forhold til behandlingen av disse pasientene,
enten vi er fastleger, tilsynsleger eller jobber i spesialisthelsetjenesten. Svært mye av helseressursene, det vil jo også si den
behandlingen vi som leger gir, går med i løpet av det siste leveåret. Selv om helseøkonomene ofte roper varsku om dette, er
det jo ikke overraskende at det er slik, det er jo mot slutten av
livet behovet er størst.

de fleste blir utskrevet med flere medikamenter enn de ble
innlagt med. I epikrisen kan vi ofte skrive at ”fastlegen må ta
stilling til videre medisinering”, eller vi utelater helt tanker om
nedtrapping av behandlingsnivå. Og fastlegene eller sykehjemslegene kan ofte vegre seg for å slutte med behandling initiert av
spesialistene. Altfor ofte leder dette inn i en spiral, der mange
kan enes om at vi bedriver overbehandling, men ingen tør å
ta virkelig ansvar. Det er vist at interaksjoner og bivirkninger
er ofte forverrer tilstanden for de eldre, mens de færreste av
studiene vi ellers bygger vår evidens på, har inkludert denne
pasientpopulasjonen.

Det er ikke lenger absolutte aldergrenser for behandling som
før var forbeholdt bare yngre pasienter, og vi ser i større grad
på pasienten og ikke alderen når vi bestemmer hvilke medisinske tiltak som skal settes i gang. Mange får både bedre livskvalitet og lengre levetid ved hjelp av behandling som for få år
siden ville vært uaktuell. På den annen side gjør mulighetene og
forventningene, både våre egne og de fra pasientene (eller de
pårørende), det vanskelig å velge det riktige behandlingsnivået.
Å erkjenne at vi ikke lenger har fornuftig behandling å tilby,
føles som et nederlag.

Når vi ser på medisinlistene til mange av dem som er inne i
livets siste fase, er det lett å tenke at vi behandler pasientene
inn i døden, kanskje i stedet for å ta inn over oss hvilken fase
de faktisk er i. Tar vi oss ofte nok tid til å snakke med pasientene om hva de faktisk ønsker? Diskuterer vi med kolleger
når vi er i tvil om behandlingen er hensiktsmessig? Ofte er det
vanskeligste valget å la være å gjøre noe, å ikke skrive ut et nytt
medikament eller bestille enda en CT.

Pasienter som blir innlagt fra sykehjem til sykehus blir ofte
initialt oppfattet som en ”unødvendig innleggelse” av sykehuslegene. Likevel blir utallige diagnostiske prosedyrer utført, og
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Jeg håper vi i enda større grad kan ta denne diskusjonen med
oss inn i våre faglige fora. Erkjennelsen av at man ikke lengre
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det er en av våre største medisinske og menneskelige utfordringer.

Sogn og Fjordane legeforening:
Leder: Leiv Erik Husabø
leiv.erik.husabo@
leikanger.kommune.no

Annonser:
Cox Bergen AS
Tlf. 930 04 871
E.mail: Cecilie.Dahle@cox.no
Grafisk Fremstilling:
Cox Bergen AS
C. Sundtsgt. 51,
5004 Bergen
Trykk: Scanner Grafisk

3

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
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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
hele 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

Redaktør

Espen Rostrup
espen.rostrup@me.com

Makt og tillit
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Nok en gang klarer den rød-grønne regjeringen å ertet på seg et samlet og hoderystende legekorps. Denne gangen er det den populære fastlegeordningen som skal reguleres og forbedres,eller raseres skal vi tro representanter fra Legeforeningen. At en regjering, som ellers i arbeidslivet krever at man skal informere og drøfte spørsmål av betydning, velger en slik lukket prosess
er sterkt kritikkverdig.

Det er mulig det finnes en viss balanse mellom involvering og
gjennomføringsevne. Like lite som politiet kan diktere sine
betingelser, skal Legeforeningen diktere fastlegeordningen. Men
når regjeringen nok en gang skal reformere viktige deler av
helsevesenet fullstendig uten noen involvering av den premissleverandøren legegruppen i realiteten representerer, kan det
vanskelig føre til godt forankrede løsninger. Diktat og regulativ
som styringsinstrumenter innbyr ikke akkurat til tillit og entusiasme, enn hvor gode intensjonene i utgangspunktet skulle være.
Som dere vil se av flere innlegg i dette nummeret, har forslaget til fastlegeforskrift skapt et stort engasjement i legegruppen, ikke bare blant allmennleger. Fra flere hold får nå legene
beskjed om å ”slappe av”etter de kraftige reaksjonen, ”det er
jo bare en høring”. Reaksjonene har nok utspring i kunnskapen
om hvor sjeldent slike høringer gir vesentlige endringer i et
slikt utkast. Jeg oppfatter reaksjonene like mye som et forsvar
av en velfungerende ordning og pasientene som bruker den,
mer enn et forsvar av rettigheter or lønn. Allmennlegene er
oppriktig bekymret for ordningen og fagets fremtid og det bør
myndighetene virkelig lytte til. Her ropes det nok ikke ulv!

At en regjering med et sosialdemokratisk fundament ikke ser
at velfungerende ordninger best utformes i forhandlinger mellom partene, er strengt tatt selvmotsigende, – dette politiske
prinsippet synes nå å være forlatt. For dersom vi skur tiden
noen år tilbake, var det den samme regjeringen som reformerte arbeidsmiljøloven i retning av mer informasjon, drøfting
og involvering mellom partene i arbeidslivet. Dette prinsippet
bør vel også legges til grunn innen endringsprosesser i helsevesenet? Istedenfor har disse fått en lei tendens til å starte med
urealistiske og konfliktskapende forslag som sender partene
i skyttergravene, det være seg om det gjelder turnustjeneste
eller nå altså - fastlegeforskriften.
Fastlegeordningen representerer ikke bare et velfungerende
og populært element i et helsevesen som ellers tidvis kan slite
med befolkningens tillit. Den er også et godt eksempel på hva
man kan oppnå når maktutøvere og innholdsleverandører setter seg sammen i dialog og forhandling. La det være et eksempel til etterfølgelse i fremtidige reformer og fornyingsprosesser.

Forsidefoto: ScanStockPhoto

Bidrag til Paraplyen sendes elektronisk til redaktøren
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Hvorfor meritterer ikke PhD årene ved
ansettelse i LIS stilling?
Helse- og omsorgsdepartementet uttaler i sitt dokument “Forskning i helseforetakene”
at “Forskning er en av fire hovedoppgaver i sykehusene, jfr. Spesialisthelse-tjenestelovens
§ 3-8 og helseforetakslovens §§ 1 og 2.”
Det er et problem i Norge at bare en liten del av de utdannete
leger gjennomfører formell og kvalitetssikret forskergrunnutdanning i form av en PhD. Det er også et problem i Norge at
gjennomsnittsalderen for leger som oppnår PhD kompetanse er
for høy, og at yngre leger i helseforetakene som regel ikke har
forskningskompetanse. En rekke offentlige tiltak er iverksatt for
å løse disse problemene. Blant annet er det ved de 4 medisinske
fakultet opprettet forskerlinjer for medisinerstudenter som gir
basisutdanning i forskning innenfor et 7 årig medisinerstudium.
Det utlyses også øremerkete PhD stipender for studenter som
uteksamineres fra forskerlinjen, slik at de kan fullføre en PhD
grad i forlengelsen av sitt forskerlinjestudium, før de starter turnustjeneste.Alder vektlegges også ved ansettelse i PhD stipender
generelt for å stimulere til forskerutdanning av yngre leger.
Men for å kunne arbeide som lege i helseforetaket er også klinisk spesialisering nødvendig. Det er mangel på legespesialister i
Norge. Spesialistutdanning er regulert av detaljerte og byråkratiske
regler som har virket bremsende på utdanningskapasiteten. Som
et effektiviseringstiltak har man de senere år brukt gjenværende
tid til spesialistgodkjenning som er hovedkriteriet for innstilling
til LIS stilling. Dette regelverket har vært en effektiv sperre for å
rekruttere unge leger med fersk PhD inn i klinisk spesialisering,
spesielt i fagområdet indremedisin.

Vi i Legeforeningen MÅ snart ta inn over oss at det er nødvendig
å øke andelen leger med forskningskompetanse i helseforetakene
for å oppfylle kravet fra sykehuseier om forskning som 1 av 4
sidestilte hovedoppgaver. For å kunne utføre forskningsoppgaver
i helseforetakene, er det nødvendig at leger som arbeider der
har kompetanse og formell utdanning som sikrer at også denne
del av legearbeidet i helseforetakene har den nødvendige kvalitet.
Våre spesialiseringsregler må revideres for å fasilitere at unge
leger investerer i kombinert forsknings- og fagutdannelse. Dagens
regelverk for merittberegning ved ansettelse i LIS stilling er utgått
på dato og i ferd med å bli politisk ukorrekt.

Som før omtalt i denne spalte, så teller ikke en 3-4 år lang forskerutdanning med oppnådd PhD grad mer enn 6 måneder til
spesialisering i generell indremedisin eller kirurgi. Derfor vil en lege
med PhD og turnustjeneste ved søknad på LIS stilling i indremedisin
sidestilles med en nyutdannet lege uten forskningskompetanse
som har arbeidet 6 måneder etter turnustjeneste. Det taes ikke
hensyn til om PhD graden til søkeren har omfattet klinisk arbeid
eller prosedyrelæring som medfører høy realkompetanse innenfor
fagområdet man søker stilling i. Rent bortsett fra at dette regelverket har gjort det vanskelig å ivareta egnethet og realkompetanse
ved ansettelse, så vanskeliggjør det også karrierevegen for unge
leger med PhD. For stipendiater ser antakelig spillereglene slik ut:
Har du PhD, så rykk tilbake til start.

E v a G e rd t s

kathe.aase@sensewave.no
eva.gerdts@med.uib.no

Tillitsvalgt LVS Hordaland, Professor dr. med.
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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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Alternative finansieringsmodeller
for sykehusene
Mange sykehus sliter fortsatt med knappe økonomiske rammer, og Overlegeforeningen sentralt
arbeider med å nedsette et bredt utvalg som kan se på alternative finansieringsmodeller for
sykehusene. Dagens regnskapsmodell forutsetter at overskudd i driften skal generere investeringsmidler. Mange mener dette er en for krevende modell fordi etterslepet og dermed investeringsbehovet er altfor stort i de fleste sykehus. Risikoen blir en altfor stram driftsøkonomi som går
ut over pasienttilbudet og de ansatte.
Ved innføring av foretaksreformen i 2002 gikk man fra en rammefinansiert spesialisthelsetjeneste til en kombinasjon av rammetilskudd og innsatsbasert finansiering (ISF). Innføring av en viss
andel stykkprisbasert finansiering har gjort det nødvendig å etablere
priser for ulike diagnoser og prosedyrer (DRG systemet). Innføring
av DRG har medført en rekke utfordringer. Tanken var at dette
skulle brukes på nasjonalt og i høyden regionalt nivå. I praksis ser
man at DRG brukes som styringsinstrument helt ned på seksjonsnivå i det enkelte sykehus hvilket blir helt feil. DRG fastsettelsen
(gjøres sentralt) relatert til de forskjellige sykdomstilstander og
prosedyrer er fortsatt for upresis, og manglende forutsigbarhet
er også et betydelig problem. Over natten måtte sykehusene for
noen år siden forholde seg til at ISF andelen falt fra 60 % til 40
% hvilket ga ganske endrede inntektsmuligheter. På samme måte
endres DRG vektingen på ulike diagnoser/prosedyrer betydelig fra
år til annet med til dels dramatiske endringer i inntektsgrunnlaget
for enkeltklinikker/avdelinger.
Det er et tankekors at dersom vi ser bort fra avsetninger til
avskrivning, så går sykehusene med overskudd. I forbindelse med
overgang til foretaksreformen ble det gjort en verdivurdering av
bygninger, utstyr m.m. som grunnlag for å bestemme den såkalte
åpningsbalansen og dermed avskrivningsgrunnlaget. Det er grunn til
å tro at verdifastsettingen for eksempel mange gamle og skrøpelige
bygg ble feilsatt, og avskrivningene ble dermed i utgangspunktet også
feil. Her ligger en alvorlig svakhet i dagen system.
Videre vil det i vanlige bedrifter oftest være slik at økt ”produksjon”
gir økte inntekter. Slik er det ikke i sykehusene. Dersom vi behandler flere pasienter enn budsjettert, mister vi den rammefinansiert
delen, dvs. 60 % av inntekten. Det betyr i praksis at dersom vi for
eksempel får flere ø.hj. pasienter et år enn forventet, kan man miste
betydelige inntekter. Det kan derfor stilles store spørsmålstegn
ved om vi har rammevilkår som tilsier at regnskapsloven skal/bør
brukes i sykehus.
Den alvorligste innvending mot dagens system ligger imidlertid i at
kravene til driftsoverskudd (til bruk på investeringer) er så sterke at
pasienttilbudet kan lide og presset på de ansatte bli urimelig høyt. Selv
i Helse Bergen, kanskje det foretaket med best økonomisk kontroll
i hele landet, reduseres antall legeårsverk ved enkelte klinikker samtidig som sykehuset går med betydelige overskudd (160 millioner i
2011, planlagt 180 millioner i 2012). Selv med god økonomi tvinges
man altså til å velge mellom bemanning og investering. Det er lite
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akseptabelt i en situasjon med for lange ventelister og fristbrudd
og hvor det er behov for sterk faglig satsning.
Mange sykehusdirektører vil nok hevde at dagens modell med
totalansvar for både drift og investeringer er ansvarliggjørende og
bidrar til sunn drift. Selv om jeg i utgangspunktet er for en modell
med blanding av ramme og ISF (så lenge denne er forutsigbar og
stabil), vil jeg likevel hevde at unntakene fra ordinære rammevilkår
er mange og betydelige. Det er derfor et stort spørsmål om dagens
finansieringsmodell kan være bærekraftig nok fremover. Etterslepene
i bygg, utstyr og ikke minst i de ansattes videre- og etterutdanning
er for store til at driften kan bære det. Betydelige lånekostnader
må derfor nødvendigvis påløpe. Stor gjeld gir uforutsigbare utgifter
knyttet til evt. økninger i kapitalkostnader som for et stort foretak
som Helse Bergen i verste fall kan bety merkostnader opp til 50
millioner per år.
Derfor, tilbake til utgangspunktet, så er det et klart behov for å
revurdere/modifisere dagens finansieringsmodell. Gjeldsbelastningen
er svært stor, og det er uakseptabelt at uforutsigbare størrelser som
rentesats og for den saks skyld strømpris skal ha en direkte effekt på
pasientbehandlingen. Det må vurderes om større investeringer skal
finansieres nasjonalt; bufferordninger for uforutsigbare utgifter bør
vurderes etablert og tilskudd må i større grad erstatte lån. Ikke minst
innen IKT (som bør få en nasjonal overbygning hvor bl.a. sykehusene
og 1. linjetjeneste bindes bedre sammen) og kompetansemidler for
de ansatte bør sentrale finansieringsordninger vurderes.
Undertegnede er invitert til å delta i Ofs ”finansieringsutvalg”, og
jeg vil være takknemlig for tilbakemeldinger og gode innspill i den
forbindelse.
Vennlig hilsen

Kj e l l V i ke n e s

vike@haukeland.no

Overlege dr. med. FTV OF/Helse Bergen

Kurs for tillitsvalgte i Bergen
Vi har nylig holdt trinn I-kurs for tillitsvalgte i ”vestlands- hovedstaden”. Interessen var
heldigvis minst like stor i år som den har vært før! Kurset ble tradisjonen tro holdt i
Legenes Hus på Kalfaret, og både YLF-ere og OF-ere deltok.

Det var til sammen 22 påmeldte, hvorav 17 var YLF-representanter
og 5 var OF-representanter. Til tross for det dårlige været ute,
stilte alle de påmeldte. Leder av Hordaland Legeforening Eivind
Solheim hadde hovedansvaret for kurset, mens Marit Bekkvold
(FTV) og undertegnede bidro så godt vi kunne.
Fra sentralt hold kom vår kjære og entusiastiske YLF-leder Johan
Torgersen, og ”gamle gode” jurist Bjørn Ove Kvavik. De holdt
gode foredrag om viktige tema.
Det ble gjennomgang av avtaleverket, arbeidsmiljøloven, tillitsvalgtes
rettigheter, spesialisering og ansettelse, rettigheter ved svangerskap
og fødsel, samt tjenesteplaner, arbeidstid og vernebestemmelser.
Johan Torgersen orienterte om aktuelle saker i Legeforeningen,
inkludert kampen for faste stillinger for leger i spesialisering. Til
slutt var det gruppearbeid som deltakerne gikk iherdig i gang
med, til tross for at det var sent på dag. De aller fleste holdt ut
helt til siste slutt.
Deltakerne viste stort engasjement, og det ble heftige diskusjoner
som alltid.Vi diskuterte bl.a. stillingsvern, arbeidstid, sommerturnus
og ferieavvikling, og kutt i tjenesteplaner mm.

gourmet-kalv smakte, og det ble meget god og lystig stemning
utover kvelden..!
Vi er glade for at det er så mange engasjerte og ivrige tillitsvalgte!
Det er betryggende for våre medlemmer. Det er ikke alltid like
enkelt å være tillitsvalgt, men det er et meget viktig verv.
Dette var en hyggelig anledning for oss å få møte tillitsvalgte,
og få et lite innblikk i aktuelle problemstillinger på forskjellige
avdelinger i sykehuset.
Vi håper at deltakerne var fornøyde med kurset, og at det har
gitt dem inspirasjon og motivasjon i deres videre arbeid som
tillitsvalgte!
Vi håper også at avd.tillitsvalgte ikke nøler med å ta kontakt dersom
de trenger hjelp i fagforeningsrelaterte saker.
Og til slutt, til de YLF-erne som gikk glipp av kurset: Trinn II-kurs
anbefales på det varmeste, neste anledning blir til høsten. YLFs
årsmøte og seminar i april anbefales også.
Det nærmer seg tariffkonferanse på Soria Moria, og jeg håper at
vi treffer flere tillitsvalgte fra Bergen!

Søtt & Salt stod for kaffe, lunsj, tebrød og frukt til ivrige og sultne
kursdeltakere.
Etter kurset var det duket for nydelig mat og tilhørende viner
på Spisekroken i Klostergaten. Det var tydelig at kamskjell og

Margrethe Songstad,

mgrs@helse-bergen.no

1. vara FVT YLF, Helse Bergen
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Den nye Fastlegeforskriften –
Fastlegens død?
Helse- og Omsorgsdepartementet (HOD) presenterte like før jul sitt forslag til
ny forskrift som skal regulere fastlegenes rettigheter og plikter. Dette innlegget er min personlige vurdering av forslaget, etter å ha lest diverse sakspapirer,
Legeforeningens kommentarutgave, samt utallige innlegg på Eyr.

Litt bakgrunnsopplysninger: Undertegnede har jobbet som allmennlege siden 1983, dvs at jeg begynte FØR både drifttilskudd- og
pro-capita-tilskudd-systemet. Jeg har hele tiden jobbet på samme
kontor, med samme kollega.Vi startet fra null, uten noen form for
tilskudd, og har derfra gradvis bygget opp vår lille bedrift.
Jeg har også vært tillitsvalgt for Hordalands allmennleger,
medlem i Allmennlegeforeningens landsråd, og styremedlem i
Hordaland legeforening siden 2002. Jeg har også vært medlem i
Legeforeningens Landsstyre i en årrekke.
Så over til departementets tanker og ønsker om våre fremtidige
arbeidsforhold:
Noen mener å se en positiv baktanke med dette forslaget. Det
ser ikke jeg. Forslaget virker preget av mistro, mistenksomhet,
kontrollbehov og styringskåthet fra våre myndigheter, forkledd
som intensjoner om kvalitet og tilgjengelighet. Departementet
presenterer oss et forslag så hinsides praktisk gjennomførbarhet og sunn fornuft at man mistenker taktikkeri på et høyt plan.
Kanskje departementets plan bak så outrerte krav er at legene
og Legeforeningen skal bli overveldet, og kanskje tilslutt strekker
våpen av pur utmattelse?
HOD demonstrerer også tydelig sin manglende kunnskap om
allmennlegenes kompetanse, men også om våre begrensninger.
Departementet avslører også en urovekkende kunnskapsløshet
om hvordan et allmennlegekontor drives, faglig, organisatorisk og
bedriftsøkonomisk. I denne forskriften er norsk allmennmedisin,
kanskje en av verdens beste og mest kompetente, fratatt all ære.
Når man ser dette, er det spesielt uforståelig og kritikkverdig at
HOD nektet ethvert samarbeid med Legeforeningen i utformingen av de nye forskrifter, samt holdt hele prosessen hemmelig
for foreningen. Ikke engang Presidenten eller sentralstyret hadde
anelse om hva som skulle komme. Jeg kaller dette arroganse og
maktmisbruk.
Forslaget kalles en revisjon av Fastlegesystemet. Jeg mener det er
en avskaffelse av Fastlegeordningen. Forslaget representerer en helt
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ny organisering av norske allmennleger, og Norges allmennleger
må da ta stilling til om de ønsker å undertegne en avtale med det
offentlige etter denne nyorganisering.
Fastlegeordningen som system vil høyst sannsynlig opphøre hvis
denne forskrift innføres.
Det er altså, etter mitt syn, mye som er galt med dette forslaget,
og sentrale personer innen vår forening har gitt tydelig uttrykk for
det samme. Det vil antagelig fylle hele dette nummer av Paraplyen
hvis jeg skulle ta med alt det uforståelige, selvmotsigende, umulige og totalt uakseptable som ligger inne, men jeg skal ta med
noen punkter, helt kort, så vil den interesserte leser kunne finne
utdypende kommentarer på Legeforeningens hjemmesider.
1) Dette er en Forskrift, Staten dikterer ensidig i lovs form,
hvordan en fastlegepraksis skal drives. Samarbeidstanken er
forlatt. Legene og Kommunen er sjaltet ut. Endringen kan
sammenlignes med at alle Tariffavtaler avskaffes, og erstattes
av et statlig lønnsdirektiv. Tror ikke LO ville godtatt det uten
kamp…Skal vi godta det?
2) Forskriften gir fullstendig urimelige krav til møtevirksomhet,
statistikkføring, rapportering osv. Alle offentlige etater, NAV,
HELFO, samt diverse kommunale organer gis nærmest ubegrenset adgang til å kreve vår tilstedeværelse ved møter. OG
vi trues med straff dersom vi ikke oppfyller kravene.
3) Forskriften krever våre tjenester uten rom for medisinsk
prioritering. Sykebesøk skal økes vesentlig, også til personer
som ikke har behov eller ønsker besøk. Forskriften reduserer
betydelig vår mulighet til å drive en klinisk medisinsk styrt
virksomhet.
4) Samtidig innføres krav om nærmest ubegrenset tilgjengelighet; 80 % av alle telefoner skal besvares innen 2 minutter, og
timer skal gis, uten rom for medisinsk prioritering innen 2,
evt 5 dager

Foto: ScanStockPhoto

5) Forskriften innfører en rekke nye påbud med trussel
om straff. Den medfører en betydelig skjerping i bruk av
sanksjoner, der legen kan miste basistilskuddet, nærmest
etter myndighetenes forgodtbefinnende. Dette punkt
alene gjør det umulig å drive privat legepraksis som
næringsvirksomhet. Økonomien blir helt uforutsigbar,
vi mister muligheten til å ha forsvarlig drift, og vi vil
ikke ha sikkerhet i forhold til å kunne lønne vårt ansatte
personell.
6) Forskriften gir kommunene adgang til å pålegge fastlegene samfunnsmedisinske oppgaver, som en kommunal
plikttjeneste. Dette er arbeid som få allmennleger er
kompetente til å utføre. Forslaget vil medføre en alvorlig svekkelse, og mange steder kanskje en fullstendig
avskaffelse av Kommunelege 1-stillingen.
Enda er det MANGE flere momenter, men jeg velger å stoppe
her. Mitt poeng om at dette er en uakseptabel driftsmodell
bør være rimelig godt belyst med dette.

ved å arbeide som bedriftsleder og arbeidsgiver osv osv.
Videre pålegges vi mange nye plikter, en betydelig økning av
kontorarbeid og møtevirksomhet KOMBINERT med meget
strenge krav om tilgjengelighet, besøk (ikke sykebesøk) til
friske og mulig syke mennesker, og "proaktivitet" i forhold
til alle mennesker (altså ikke nødvendigvis syke pasienter).
Vi pålegges totalansvar for å bevare alle Nordmenns helse,
sunne livsvaner, medikamentbruk osv i det uendelige.Voksne
myndige mennesker i kongeriket fratas altså alt ansvar for
eget liv. Det skal Fastlegen overta, og ingen skal lenger bli
syke og dø her i landet!
Dermed har man valget mellom 5-minutters konsultasjoner
eller 75 - 90 timers arbeidsuke. Uansett går ca halvparten av
tiden med til ubetalte byråkratiske aktiviteter med tvilsom
medisinsk nytteverdi.
Konsekvensen er at ingen nye leger kan anbefales å begynne
i allmennpraksis (ved Af leder samt en større gruppe universitetsleger) samt at alle allmennleger anbefales å vurdere
om de skal se seg om etter andre jobber (ved Af leder)

KONKLUSJON:
Nyordningen avskaffer samarbeidet mellom Legeforeningen,
Staten og Kommunene, og den innfører en rekke nye påbud
med trussel om straff.
Den medfører at vi mister den eneste fordel vi har av å være
privatpraktiserende fastleger i forhold til offentlig ansatte.
Vi mister vår uavhengighet og mulighet til å styre vår egen
jobb, vi mister vår autonomi.
Da står bare ulempene igjen: Manglende pensjonsordninger
og sosiale ytelser, mye dårligere sykelønnsordninger, mye
større økonomisk risiko, mye mer administrativt arbeid

Ø i v i n d We s n e s

owesnes@broadpark.no

Avdelingstillitsvalgt Allmennlegeforeningen Hordaland
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Dødsstøtet for allmennmedisinen i
distriktene?
Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har lagt fram et høringsforslag om ny forskrift om
fastlegeordningen. Yrkesforeningene behandler nå forslag til høringsuttalelser. Ikke bare
allmennmedisinerne, men også samfunnsmedisinerne og sykehuslegene er sterkt kritiske til
høringsforslaget. Mange mener at fastlegeordningen vil gå i oppløsning hvis forslaget går
igjennom. Er det virkelig grunnlag for så sterke ord, eller kan høringsutkastet faktisk være et
positivt bidrag til norsk allmennpraksis?
Lukket prosess
Prosessen har skjedd uten legeforeningens medvirkning. I utgangspunktet er det vanskelig å la være å tro at HOD faktisk ønsker en
bedre fastlegetjeneste. HODs salgsargument er at fastlegeordningen
er bra, men trenger noen forbedringer. Bl.a. er det sagt at noen grupper av befolkningen faller utenfor fastlegeordningen. Det gjelder i
hovedsak personer som selv ikke oppsøker det norske helsevesenet.
Oppsøkende fastleger
Fastlegeordningen er primært konstruert for de som selv ønsker
tilgang til legetjenester. Andre offentlige legeordninger er etablert
for de som ikke så lett selv kan ta ansvar for egen helse. For eksempel har vi helsestasjon for barn og unge, egne helsetjenester for
demente og pleietrengende m.v. Et ”oppsøkende” tilbud overfor
noen grupper kan kanskje være på sin plass, men dette var heller
aldri intensjonen i fastlegeordningen, og har heller ikke gitt rett til
refusjon.”Pasientene” må med dagens regelverk betale forhøyet
egenandel for ”helsekontroller”. Å involvere fastlegene tettere i
oppfølgningen av noen grupper kan være positivt, gitt at det gjennom et avtalebasert system settes faglige og etiske rammer, samt
sikres finansiering for slik virksomhet.
Ikke mangel på styring
Likevel er det ikke mangel på styring som preger norsk allmennpraksis. Suksessoppskriften på dagens høye oppslutning om fastlegeordningen er i stor grad relatert til trepartsamarbeidet mellom staten,
legeforeningen og kommunene. Ønsker kommunene virkelig mer
styring? Faktum er at de færreste kommuner utnytter eksisterende
mulighet til å pålegge allmennlegene 7,5 timers offentlig arbeid pr uke.
Mange steder ønsker legene høyere kommunal bistilling i helsestasjon
og sykehjem, men kommunene vil heller spare seg disse utgiftene.
Nye krav til legene
I den nye forskriften kreves bl.a.:
• Ventetid < 2 minutter på telefon.
• Maks 2-5 dagers ventetid på legetime.
• Mer tid i møter med NAV og kommunen.
• Oppsøkende virksomhet overfor folk som selv ikke ber om
helsetjenester.
• Reise mer i hjemmebesøk.
• Flere legevakter, og høyere aldersgrense for fritak.
Rekruttering
Følges ikke kravene kan legene få trekk i percapita-tilskuddet. Fra før
er det innført hjemmel for å bøtelegge fastlegen 10.000 kroner hvis
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man ikke stiller opp på dialogmøter med NAV. Tilbakemeldingene
fra praktiserende leger er imidlertid at NAV nesten aldri følger opp
den informasjonen og de råd som gis på sykemeldingene. Hvordan
skal man rekruttere nye fastleger under et slikt regime? Hvor mange
nyutdannede kvinnelige leger vil ta opp lån for å etablere seg som
selvstendig næringsdrivende fastlege i en vestlandskommune?
Mange fastleger har varslet at de vil si opp avtalene sine. I de store
byene vil er det et marked for avtaleløse leger, men tilbudet i distriktene vil bli rasert.
Jungelens lov
Det mest alvorlige med forslaget er likevel at legene mister muligheten til å foreta forsvarlige medisinske prioriteringer. En frisk mann
på 50 som trenger fornyelse av førerkortet skal ha samme prioritet
som en kreftpasient med behov for hjemmebesøk. Det vektlegges
servicekrav uavhengig av medisinske prioriteringer. Legene og
kommunene må ansette personell for å ta telefoner, i stedet for å
etablere tilbud for de som trenger det mest. Dersom forskriften
skulle hatt et snev av realisme, måtte den vært faset inn sammen
med en plan for opptrapping av fastlegehjemler i kommunene.
Sosiale helseforskjeller
Kommunene har i den nye folkehelseloven fått en plikt til å bidra
til å utjevne sosiale helseforskjeller. Vi som jobber i distriktene
har hjertet vårt i lokalsamfunnet, i det forebyggende arbeidet; i en
hverdag der fastlegepraksis og daglegevakt er naturlig integrert.
Den nye fastlegeforskriften er en katastrofe for de aller svakeste i
vårt samfunn. Og den virker øyeblikkelig destabiliserende på kommunehelsetjenesten i distriktene. HODs forslag står som et grufullt
eksempel på alvorlig inkonsistens i norsk helsepolitikk. Hvis ikke
HOD trekker tilbake store deler av forskriften, er kommunehelsetjenestens samfunnsoppdrag satt på sin
største prøve på flere 10-år.

To rd Mo l t u my r

tordmolt@online.no

Fremmedfrykten – alltid like aktuell
Norgeshistorien har noen datoer som aldri unngår grunnskolens historieprøver:
17. mai 1814 - som også er Norges nasjonaldag - var den dagen landets grunnlov blir vedtatt på
Eidsvoll. 9. april 1940, Norge angripes og okkuperes etter kort tid av tyskerne. 8. mai 1945, Norges
frigjøringsdag. For omtrent et halvt år siden fikk fremtidens elever en ny dato å huske, 22. juli 2011.
22. juli 2011 er blitt Norges 9/11, og skapte det som vi kan kalle et
kollektivt traume for nasjonen, fordi alle ble berørt. Alle kjenner
noen som kjente noen. 9/11 og 22/7 kan absolutt sammenlignes, men
den kanskje største forskjellen er at Norge har ikke et Afghanistan
å angripe. Det ikke var ikke fremmede som utførte angrepet 22/7,
det var en av våre egne. En høy blond vaskeekte nordmann. Den
erklærte intensjonen var klar: angripe Arbeiderpartiet og drepe
partiets framtid. Den første psykiatriske erklæringen har stilt spørsmål ved gjerningsmannens psykiske helse og gitt ham diagnosen
paranoid schizofren. Retten har besluttet at det skal foretas en ny
rettspsykiatrisk undersøkelse og i pressen og i fagfeltet har det vært
en omfattende diskusjon om diagnosen.
Spørsmålene vi sitter igjen med er lite oppløftende. Er terrorhandlingene et resultat av en høyreekstremistisk frammarsj, eller er det
et individ som har vridd akseptable meninger og politiske ytringer
til å bli en legitimering for bestialiteter langt utover det vi kan fatte?
Ble terrorhandlingene utført som en følge av fremmedfrykt eller
fremmedfiendtlighet, eller som et resultat av en psykisk lidelse. Hvor
går egentlig skillet mellom fremmedfrykt, fremmedfiendtlighet og
paranoid schizofreni? Det siste av disse spørsmålene er omfattende drøftet både faglig og mer populært i pressen. Jeg vil derfor
konsentrere meg om fremmedfrykt og fremmedfiendtlighet. To
begreper vi alle bør ha et forhold til og som hører hjemme i den
dagsaktuelle politiske debatten.
Dersom man definerer fremmedfrykt som frykt for det ukjente,
og arbeider innenfor en evolusjonsteoretisk ramme, er egenskapen
definitivt rasjonell. Den som ikke frykter den ukjente ”slangen” vil
i ytterste konsekvens bli drept. Frykt er i mange sammenhenger
dessuten tabu og ydmykende, i sær for menn, og som en reaksjon
på denne ydmykelsen kan frykten gi seg til kjenne som hat eller
fiendtlighet. Men; selv om vi skulle godta at fremmedfrykten ligger
latent i oss, mer eller mindre biologisk forankret i vår instinktive
beredskap, er en slik darwinistisk forklaring en grov forenkling.Vi er
mennesker, med evnen til å bruke fornuften, og evne til å overstyre
våre biologiske preferanser. Så lenge man er tilstrekkelig informert
kan man benytte seg av fornuften. Det er derfor den amerikanske
forfatteren og filosofen Ralph Waldo Emerson hevder at ”Kunnskap
dreper frykt”. Likevel ser det ikke ut til at fremmedfiendtligheten
i vårt hurtig-kommuniserende velutviklede samfunn synes å avta,
snarere tvert i mot.
Når Anders Behring Breivik angriper vår statsbærende makt,
Arbeiderpartiet, vårt demokrati og vår ungdom, blir det også
forklart som et resultat av fremmedfrykt. Etter mitt syn er dette
feil. En del av det som karakteriseres som fremmedfrykt handler
om å stå for verdier som man er redd vil forvitre i møtet med det
fremmede. Fremmedfrykt kan være en legitim følelse som handler
om å miste det grunnleggende ”norske” i møtet med kulturer og

mennesker som står for andre verdier og ønsker et annet levesett. Man kan agitere for og handle i forhold til forsvaret for egne
verdier i et demokrati. Det er imidlertid stor forskjell mellom en
begrunnet frykt og en ubegrunnet frykt som rammer generelt og
på grunnlag av grove generaliseringer om andre. I slike tilfelle er
det mer snakk om angst for annerledeshet og en illusjon om vår
egen hellige ukrenkelighet og uforanderlighet.
De handlinger ABB gjennomførte den 22. Juli 2011 bør ikke reduseres til en ubegrunnet frykt. Det han gjorde var planlagt, og det
var handlingsorientert. Dersom det ikke var en gal manns verk,
kan det vanskelig forklares som noe annet enn et resultat av hat
og fremmedfiendtlighet. Det var imidlertid mest av alt et hat mot
de av våre egne som sviktet det som gjerningsmannen så som våre
verdier. Det representerte en vilje til disiplinering og en reaksjon
mot dem som sviktet det som ble sett på som ”norske verdier”.
La oss omsider kalle en spade for en spade. Selv om fremmedfrykten for mange er reell, i begrepets rette forstand, er nok dem flere
som lider av fremmedfiendtlighet, godt gjemt under den etter hvert
så brede konnotasjonskappen til “fremmedfrykt”. Den fornuftige
skepsisen til det ukjente kan gå klar av de etiske og moralske
problemstillingene, noe fremmedfiendtligheten definitivt ikke gjør.
Det er også helt klart at allmennhetens holdninger influeres av de
instanser som knallhardt arbeider for å opprettholde fremmedfiendtligheten og fremmedfrykten eller det vi kan karakterisere som
fremmedangsten.
Kampen om ressursene har vært en del av menneskets historie siden
uminnelige tider. Oppdagelsestokter, kolonialisering, slavehandel,
kriger, landegrenser – det har alltid handlet om ressurser. I møtet
med de fremmede har det blitt til ny innsikt, handel, samarbeid, men
også en god porsjon fremmedfrykt. Den 31. oktober 2011 rundet vi
7 milliarder her på vår lille klode, og prognosene kan vel sies å være
mer en rimelig entydige på at befolkningsveksten ikke kommer til
å stagnere før verdens samlede ressurser setter en brutal grense.
I den prosessen vil det bli, og det er, en brutal kamp om ressurser.
Handlingene den 22.7 kan tolkes inn i slike sammenhenger, men de
kan også tolkes som en meningsløs individuell
patologi.Vi mennesker har lett for å tolke
alt i et perspektiv av det logiske, men det
er likevel langt fra sikkert at det er riktig
i møtet med det som også kan kalles det
meningsløse.

F ri d t j ov E d l a n d

kathe.aase@sensewave.no
fridtjov.e@gmail.com

Leder, Norsk medisinstudentforening Bergen
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Kronikk:

De døendes ensomhet
Woody Allen treffer temaet godt: «Nei, jeg er ikke redd for å dø. Jeg ønsker bare ikke
å være til stede når det skjer…» Også den vanlige norske ønskedrømmen er å dø med
støvlene på, midt i livet, før sårbarhet, sykdom og alderdom blir overveldende. Under
en forelesning i Paris om omsorg ved livets slutt, omtalte vi den norske ønskedrømmen
om å dø med skistøvlene på. I diskusjonen som fulgte sa en fransk kollega: «Den franske
ønskedrømmen er annerledes. Vi drømmer om å bli 95 år, og å bli skutt av en sjalu ektemann…»

10 – 15 % av oss dør uventet og plutselig og får ønskedrømmen
oppfylt. De som har erfaring med døende, vet at dette kanskje
kan være en enkel løsning for den som dør. Men for de etterlatte,
fører dette til større belastninger. Det beste er forberedelse, tid
til ettertanke, omsorg og kjærlighet, gode åpne samtaler og farvel.
For hundre år siden døde det store flertallet hjemme. Liket var
i hjemmet til begravelsen. Det var ikke alltid bare gode minner.
Men alle familier hadde erfaring med dødsfall i hjemmet. Døden
har i vårt samfunn, flyttet in på institusjon. Mer enn 80 % av alle
dødsfall finner sted på institusjon, det høyeste antall i verden. I de
fleste land, dør de fleste der de har levd, i sine hjem. I Romania, dør
fortsatt 90 % hjemme. Dersom noen dør på sykehus i Romania, vil
den døde alltid være i hjemmet til begravelsen. Hos oss opplever
få familier og barn at farmor får omsorg ved livet slutt hjemme,
hvor de dør fredelig, omgitt av sine nærmeste.Vi har tatt livet av
døden. Dette er i våre øyne den største samfunnsendring av alle
de siste hundre år.
Våre erfaringer viser at dette er mulig, men med grunnleggende
forutsetninger.Vi må alle ta innover oss at vi og våre nærmeste vil
miste livet. Det er et spørsmål om tid, og om hvem som dør først.
En av mytene mange klamrer seg til er: «Det er best å dø uvitende
og lykkelig. Vi må aldri ta fra noen håpet…» Vi har gode nyheter,
det er alltid håp. Det er forståelig at det store håpet for de fleste
pasienter og pårørende er å bli frisk eller å vinne tid. Så lenge
dette er innen rekkevidde vil flertallet pasienter, pårørende og
leger velge å kjempe, også med behandling som medfører omfattende bivirkninger. Men før eller senere kommer situasjonen, hvor
sykdomsutvikling og komplikasjoner tar overhånd, hvor levetiden

14

som gjenstår blir begrenset til måneder, uker eller dager.
Da er det tid for et fotskifte, en endring av målsettinger. Målet er
ikke lenger å overleve, men å beholde verdighet, livskvalitet og
håp i den tiden som er igjen. Nå er håpets forutsetning åpenhet,
gode, forberedende samtaler med pasient og pårørende.
Pasienten selv vil før eller senere, ofte før oss, forstå at livet snart
er slutt. Det er ikke pasienten, men vi, som har problemer.Vi vil jo
ikke miste den vi er glad i. Mange av oss tror og håper at det et
eller annet sted i Norge eller i Verden finnes en behandling som
helbreder, som utsetter døden.Vi blir dessverre ikke sjelden ført
bak lyset av entusiastiske leger som mot bedre vitende signaliserer
at den døendes diagnose ennå kan behandles.
Dette blir et problem for den døende pasient, spesielt de gamle.
De blir fratatt muligheten til forsoning og farvel. Vi forventer at
de skal kjempe for å beholde livet, mens de selv vet at tiden er
kommet. Den døende kan bli overlatt til stor ensomhet.
«Uten mat og drikke, duger helten ikke.» Vi praktiserer det på en
god måte i hverdagen overfor våre barn. Men på slutten av livet
blir det helt feil. Når sykdom og alderdom tar overhånd, vil mange
gamle legge inn årene: «mett av dage». De mister interessen for
mat og drikke. De dør en fredelig død. Å tvinge mat eller drikke i
døende, eller å henge opp drypp, bidrar ikke til deres livskvalitet.
Det lindrer ikke tørste. Tvert i mot. Det forlenger og fordyper
deres lidelse. Den tørsten som er plagsom for de døende er forårsaket av at de nå puster gjennom munnen, som i løpet av timer
kan bli uttørket. Oppgaven er munnhygiene og fukting av lepper,
munn og svelg, og ikke å hale ut dødsprosessen.

Lars var 73 år. Sykdommen hans var en voksende og uhelbredelig
hjernesvulst.Vi visste som hans leger, at han i løpet av de nærmeste
dager eller uker ville miste bevisstheten og dø. Vi var usikker
på om han hadde forstått det. Han var en solstråle. Han snakket
aldri om at hans liv snart var slutt.
I samtalen med Lars forsøkte vi å lytte på en måte som ga han
anledning til å spørre om livets store spørsmål. Han spurte. Så sa
han: «Nei, jeg er ikke redd for å dø. I økende grad ser jeg døden
som en befrielse. Men jeg er mest opptatt av å leve – de dagene
jeg har igjen. Og, - ikke hold meg i live, la meg dø, når jeg mister
gnisten og bevisstheten.» Så føyde han til: «Men ikke si dette til
mine barn. De er så optimistisk, de er full av håp om at jeg skal
leve i mange år.»
Dagen før ringte datteren og sa: «Far er så glad og full av håp.
Vi forstår at det snart er slutt. Men la han beholde håpet som
er så viktig for han…» Vi tok initiativ til et familiemøte. Barn og
barnebarn var til stede. Før noen av de voksne fikk sagt noe, gikk
Tone, seks år, frem, ga Lars en klem og sa: «Morfar, skal du dø no?»
Samtalen som fulgte mellom morfar og Tone er uforglemmelig. På
slutten av samtalen sa Tone: «Morfar, eg vil at du skal komme hjem
til oss no. Da kan eg være hos deg hver dag…» Samtalen førte til
at Lars kom hjem, hvor han tre uker senere døde fredelig, omgitt
av sine nærmeste. Etter dødsfallet lå han nydelig pyntet hjemme,
til begravelsen. Hverken han eller de pårørende var ensomme
i denne siste tiden.

Foto: ScanStockPhoto

Når familien blir rammet av alvorlig sykdom og død: Ikke send den
døende til meningsløs behandling på sykehus.Ta barn og barnebarn
med på laget. De er grandiose kilder til kommunikasjon, omsorg
og trøst.Ved alvorlig sykdom og død kan de senere i livet måtte
betale en høy pris, når vi mener å beskytte dem, mens vi egentlig
førte dem bak lyset.
Bettina Husebø, førsteamanuensis ved Institutt for samfunnsmedisinske fag, Universitetet i Bergen
Stein Husebø, overlege og leder av Verdighetsenteret – Omsorg for
Gamle ved Bergen Røde Kors sykehjem
Innlegg ble publisert i Morgenbladet, Årgang 193, Nr. 3 og følger opp
Aftenpostens aktuelle diskusjon om kommunikasjon, behandling og
omsorg i livets slutt.

Be t t i n a H u s e b ø

Bettina.Husebo@isf.uib.no

Vararepresentant LVS Hordaland
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Styring med pisk
Det var mykje pisk og lite havre i julegåva frå Helse- og omsorgsdepartementet (HOD)
til norske allmennlegar og kommunar. Framlegg til ny forskrift om fastlegeordning inneheld så mange nye krav til fastlegar at vi kan undra oss over kven som vil vera fastlegar i
framtida.

Utan å samarbeide med KS og Legeforeningen har HOD no
framlegg om ei så sterk detaljstyring av ei yrkesgruppe via forskrift
at det er både overraskande og skuffande.
Det er til dømes framlegg om maksimum 2 minutt ventetid på
telefon, maksimum 2 eller 5 dagars ventetid på legetime, plikt til
legen om møte med kommunen og andre, plikt for legevakt fram
til 60 år alder og eventuelt lenger. Elles plikt til å vera pro aktiv til
dei som ikkje får nødvendig helseteneste, plikt til å ha oversikt over
medikament og plikt til rapportering. I tillegg trussel om sanksjonar
med inndraging av basistilskotet dersom legane ikkje er lydige.

For vårt fylke med mange små kommunar har nettopp tilpassinga
av fastlegeordninga til kvar kommune sin geografi, sine legar og
sine utfordringar vore viktig. Eg er redd at våre småkommunar
kjem ekstra uheldig ut med den nye forskrifta. Kommunane og
legane har ikkje ressursar til å fylle krava i forskrifta per i dag.
Korleis skal ein få legar til å ta på seg eit nytt og meir omfattande
ansvar utan positive virkemiddel?
Det blir interessant å sjå om KS går saman med Legeforeningen i
å skapa balanse i vurderingane, og ikkje minst om KS går inn for
å skape nødvendige rom for lokale tilpassingar.

Med erfaring som allmennlege i mange år og samtidig samfunnsmedisinar kjem det opp mange motargument. Det går ikkje å
gjennomføre dette i min praksis i min kommune. Det er ikkje ledig
kapasitet til nye oppgåver og det er få søkarar til ledige stillingar.
Kan eg halde fram som fastlege med 1300 på lista? Kven skal ta
på seg kommunen si rolle?

Som legeforening må vi bruke mykje tid og krefter på innspel
vidare i høyringsprosessen.
Vi kan ikkje akseptere at sentrale styresmakter skal få øydelegge
ei god fastlegeordning.Vi må vera villige til å rette opp svake sider
ved ordninga. Eg oppmodar legar til å vere aktive i fagmiljøa og
til å påverke sine kommunar. Vi må sende mange høyringsnotat
til HOD som er kritiske til prosessen, til detaljstyringa, og ikkje
minst kritiske til mangel på lokalt handlingsrom for kommunane.
Vi må halde klart fram at det er kommunane og legane som
best kjenner til korleis vi kan få behalde og utvikle vidare ei god
fastlegeordning i fylket.

Som allmennlege er eg stolt av å arbeide i ei fastlegeordning som
har så godt omdømme i befolkninga. Vi visste det før andre sa
det at fastlegane vil bli nøkkelpersonar i samhandlingsreforma.
Kombinasjonen av ein sjølvstendig lege og valfridom for pasientar
er viktige moment for suksessen til fastlegeordninga. Det er noko
av dette som står på spel dersom ny forskrift blir vedteken slik
framlegget er.
Som samfunnsmedisinar kan eg forstå at HOD ynskjer meir styring
av ei sentral yrkesgruppe. Fastlegane skal pressast til gjera meir
arbeide som er nyttig for samfunnet og ikkje berre
« drive butikk ». Styringskanalen via kommunane har ikkje fungert
godt, og no skal det bli slutt på at legane er ei sjølvstendig gruppe
som ingen kan styre. Med auka rapportering og krav til kvalitet
blir det og lettare å avsløre dårleg praksis.
Arbeidsmåten til HOD med å lage nye detaljerte krav i forskrifts
form utan dialog med partane er lite tillitsskapande.Vi får håpe at
prosessen blir betre gjennom høyringsrunden.

leiv.erik.husabo@leikanger.kommune.no

L e i v E ri k H u s a b ø

Leiar Sogn og Fjordane legeforening
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Styret HLF
Leder:
Nestleder/LSA:
Kasserer/årsmøtevalgt:
Referent/ sekretær (LF):
AF Vara:
OF:
OF Vara:
YLF:
YLF Vara:
LVS:
LVS Vara:
PSL:
PSL Vara:
LSA Vara:
Namf:
Namf Vara:
Årsmøtevalgt/redaktør:
NMF

01.09 2011 - 31.08 2013

Eivind Solheim
Tord Moltumyr
Christian Busch
Øivind Wesnes
Kirsten Rokstad
Kjell Vikenes
vakant
Marit Bekkevold
Margrethe Songstad
Eva Gerdts
Bettina Husebø
Karin Stang Volden
Harald Miljeteig
Kristin Cotta Schønberg
Ingunn Glenjen
vakant
Espen Rostrup
Fridtjof Edland

eivind.solheim@helse-bergen.no
tordmolt@online.no
busch.christian@gmail.com
owesnes@broadpark.no
vike@haukeland.no
marit.bekkevold@helse-bergen.no
eva.gerdts@med.uib.no
karin.stang.volden@gmail.com
harmil@online.no
ingunn.glenjen@gmail.com
espen.rostrup@me.com
fridtjov.e@gmail.com

Kollegial støttegruppe og Legetjeneste for leger se:

www.legeforeningen.no/hordaland

Styret Sogn og Fjordane Legeforening
Årene 2011 - 2013
Leiv Erik Husabø, Leiar
leiv.erik.husabo@leikanger.kommune.no
Siri Sandvik, styremedlem
siri.sandvik@helse-forde.no
Jan Ove Tryti, styremedlem
jan.ove.tryti@sogndal.kommune.no
Gry Albrektsen, AF
gry@albrektsen.net

Alv B. Heggelund, NAMF
Audun O.Vik-Mo,YLF
auvik-mo@online.no

Rune Nordpoll, 1.vara
rune.nordpoll@helse-forde.no
Florentina Naboulsi, PSL
florentina@mailbox.as

Torgeir Finjord, OF
torgeir.finjord@helse-forde.no
Einar Hovlid, 2. vara
einar.hovlid@c2i.net
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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
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Stein Nilsen
(avdelingskoordinator)
nilsen.stein@gmail.com
Tlf. privat: 93 49 95 53
Tlf. kontor: 56 15 74 00

Frøydis S. Nilsen
fsnilsen@bgnett.no
Øyrane legesenter
Tlf. privat: 56 58 66 77
Mob: 97 06 94 34

Nina Helene Ingebrigtsen
nhi@legenina.no
Tlf. privat: 55 92 44 77
Mob: 93 00 74 04

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
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Indikasjon: Behandling av pasienter med moderat og alvorlig grad av Alzheimers sykdom.
Refusjonsberettiget bruk: Se vilkår!
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Effekten kan måles
1
allerede etter 4 uker

C Ebixa “Lundbeck”
Middel mot demens. • ATC-nr.: N06D X01

T

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.
OPPLØSNING, 5 mg/pumpetrykk: 1 pumpetrykk inneh.: Memantinhydroklorid 5 mg tilsv. memantin 4,16
mg, kaliumsorbat (E 202), sorbitol, renset vann. Med doseringspumpe. 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. 1 pumpetrykk = 5 mg. Maks. dose er 20 mg daglig. Risikoen for
bivirkninger reduseres ved å gradvis øke dosen med 5 mg pr. uke i de første 4 ukene opp til: Uke 1: 5 mg (1 pumpetrykk)
daglig. Uke 2: 10 mg (2 pumpetrykk) daglig. Uke 3: 15 mg (3 pumpetrykk) daglig. Uke 4: 20 mg (4 pumpetrykk) daglig.
Deretter fortsetter behandlingen med anbefalt vedlikeholdsdose på 20 mg (4 pumpetrykk) 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. Hvis godt
tolerert etter minst 7 dagers behandling kan dosen økes til 20 mg /dag iht. vanlig opptitreringsplan. Ved alvorlig
nedsatt nyrefunksjon (kreatininclearance 5-29 ml/minutt) bør dosen være 10 mg /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 glukosegalaktose-malabsorpsjon. Oppløsningen 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.
Memantin 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 mage-tarmbesvær (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. Virknings-mekanisme: 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»plasmakon-sentrasjoner 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: Oppløsning: Åpnet flaske bør brukes innen 3 måneder. PAkNINGER OG
PRISER: Tabletter: Startpakn.: 7 stk. 5 mg + 7 stk. 10 mg + 7 stk. 15 mg + 7 stk. 20 mg (blister) 556,10. 10 mg: 30 stk.
(blister) 504,80. 100 stk. (blister) 1510,60. 20 mg: 28 stk. (blister) 876,30. 98 stk. (blister) 2927,20. Oppløsning: 50 ml
(glassflaske med doseringspumpe) 775,10.
T: Refusjonsberettiget bruk: Symptomatisk behandling av Alzheimers demens av moderat til alvorlig grad for pasienter
som har moderat agitasjon/aggresjon, vrangforestillinger eller hallusinasjoner. ICPC: P70 Alzheimers sykdom. ICD:
G30 Alzheimers sykdom. Vilkår 193: Behandlingen skal bare startes av leger med nødvendig erfaring i diagnostisering
og oppfølging av pasienter med Alzheimers demens. Diagnostiseringen av kognitive og globale funksjoner, samt
funksjonsnivå skal gjøres i tråd med allment aksepterte retningslinjer (eksempelvis DSM IV, ICD 10), før start av
behandling. Opplysninger fra pasientens hovedomsorgsyter skal innhentes. Effekten av behandlingen skal tilsi at
pasienten har nytte av behandlingen, og pasientens tilstand skal være av moderat til alvorlig karakter. Ved mistanke
om opphør av ef-fekt skal det gjennomføres prøveseponering. For pasienter med moderat Alzheimers demens ytes
refusjon kun til pasienter som har prøvd minst en kolinesterasehemmer med utilstrekkelig effekt eller som ikke kan
bruke kolinesterasehemmere av tungtveiende medisinske grunner. Ikke i kombinasjon med kolinesterasehemmere.
SIST ENDRET: 12.04.2011
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1) Winblad B et al. Int J Geriat Psychiatry 1999; Vol 14: 135-146
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Kjære kollega
i vestlandsk allmennpraksis
Med lov skal landet byggast, heiter det, og det gjeld nok også når
landet heiter Fastlegeordninga. Forslaget til ny fastlegeforskrift
har likevel vekt sterke og forståelege reaksjonar i fastlegekorpset. I min samanheng gjeld det forsking og undervisning, der
kommunen og fastlegen si plikt til å delta, ikkje vert følgt opp
av naudsynte verkemiddel.
Det er heilt uklart korleis universitetet kan nytte
kommunen si plikt til at fastlegane skal delta i
undervisning. Det står ingenting om korleis ein skal
få dekka utgifter til kontor og anna. Undervisning
bør vere frivillig, inngå i kommunale timar, ha god
betaling og skje i høvelege lokale.

Steinar Hunskår

Kommunane skal medverke til forsking, da er fastlegane viktige. Forslaget til forskrift har faktisk tatt vekk det som til no
er oppnådd i avtale; retten til permisjon og vikar for å drive
allmennmedisinsk forsking og retten til fritak for kommunale
timar ved meir enn 15 timar statleg verksemd eller forsking.
Det rammar samarbeidet mellom universitet og fastlegane
sterkt.
Alle gode krefter må no nytte høyringa til å styrke
fastlege-praksis som undervisnings- og forskingsarena,
ikkje bygge ned.

steinar.hunskar@isf.uib.no

Faggruppe for allmennmedisin (ALFA)

Ny doktorgrad: Urininkontinens i svangerskap
Stian Langeland Wesnes disputerte 26. oktober 2011 for ph.dgraden ved UiB med avhandlingen: ”Urinary incontinence during
pregnancy and postpartum. Incidence, prevalence and risk factors.”
Over 43 000 gravide kvinner fra Den norske mor og barnundersøkelsen inngikk i studien, og 46 % av disse ble inkontinent
for første gang i løpet av svangerskapet. Økende alder, økende
BMI og økende antall fødsler var risikofaktorer for urininkontinens
både før- og under svangerskapet.Vektøkning under svangerskapet
påvirket i liten grad risikoen for urininkontinens under svanger-
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skapet og etter fødsel. Å gå ned i vekt etter fødselen ser ut til å
være viktig for å unngå inkontinens og for å gjenvinne kontinens
seks måneder etter fødselen.
Stian Langeland Wesnes (f. 1978) har legeutdanning fra NTNU i
2004, og har siden arbeidet deltid ved Forskningsgruppe for allmennmedisin, siste årene som stipendiat finansiert av Helse Vest.
Han er nå fastlege ved Krambua Legesenter i Bergen. Professor
Steinar Hunskår har vært hovedveileder.

yen
Parapl

Ny doktorgrad:
Plager etter giardia-utbruddet i
Bergen.
Knut-Arne Wensaas disputerte 25. november 2011 for ph.dgraden ved UiB med avhandlingen:“Giardiasis in Bergen. Outbreak
and clinical consequences.”
Studien viser at mange pasienter i Bergen har hatt vedvarende
plager etter Giardia-utbruddet i 2004, der mer enn 5000 personer
ble syke, og at Giardia-infeksjon kan medføre større plager enn
man har vært klar over.
Hos pasienter som ble spurt seks måneder etter utbruddet
svarte 37 % at de hadde mageplager som var nyoppståtte etter
Giardia-infeksjonen. Etter 12 måneder oppga fortsatt 19 % slike
plager. Tre år etter utbruddet oppfylte 46 % av 817 pasienter
kriteriene for diagnosen irritabel tarm-syndrom, og 46 % hadde
symptomer på kronisk utmattelse. Hos kontrollene var andelen
14 % og 12 %.
Knut-Arne Wensaas (f. 1964) har legeutdanning fra UiB i 1993, er
spesialist i allmennmedisin og jobber som fastlege ved Kalfaret
legesenter i Bergen og som forsker ved Allmennmedisinsk forskningsenhet Bergen. Professor Guri Rørtveit var hovedveileder.

Kurs: Samtaler som innbyr til
endring
Kurs nr.: B-26425, 12-13 mars 2012 i Legenes Hus. Faggruppe
for allmennmedisin er stolte over å kunne invitere til et todagers emnekurs med den kjente allmennlegen John Launer fra
Tavistock-klinikken i London.
Første del av kurset blir på norsk, viet de samtalene som allmennleger finner utfordrende, frustrerende og tappende. I siste del av
kurset vil John Launer undervise i avanserte endringssamtaler
med temaer som livsstilsendring, arbeid med emosjonelle og
relasjonelle problemer, sorg og tap, rus og avhengighet, kulturelle
og språklige forskjeller. Han har også skrevet en bok som anbefales: Narrative-based primary care. A practical guide. Radcliffe
Medical Press 2002.
Kursledere er fastlege og professor Eivind Meland og fastlege
og førsteamanuensis Thomas Mildestvedt. Påmelding til kurs.
bergen@legeforeningen.no.

Forskingsmidlar til Vestlandet
Styret i Allmennmedisinsk forskningsfond tildelte i fjor stipend
for hausten 2011, i alt over 7 mill kroner. Ein god slump av
dette kom til prosjekt i vår region:
Stipendiat Robert Burman, Bergen, for prosjektet Brystsmerter
på legevakt. Han er tilknytta Nasjonalt kompetansesenter for
legevaktmedisin.
Fastlege i Modalen Frøydis Gullbrå for prosjektet Fastlegen i
møte med barn som pårørende. Ho er ved AFE Bergen.
Fastlege i Bergen Øystein Hetlevik for prosjektet Studie av
ulikhet i fastlegeordningen, ved Institutt for samfunnsmedisinske fag.
Fastlege og sjukeheimslege i Stavanger Kristina Riis Iden for
prosjektet Depresjon i sykehjem, tilknytta AFE Bergen.
Fastlege i Lindås Kristian Simonsen for prosjektet
Influensaepidemien 2009 belyst ved aktivitetsdata fra legevakt
og fastlegepraksis. Han er ved AFE Bergen.
Fastlege i Vennesla Aase Aamland for prosjektet “Sick leave
among MUPS-patients. Can a general practitioner make a
difference?” Ho er tilknytta AFE i Bergen.
Allmennmedisinsk forskningsfond (AMFF) er med dette svært
viktig for den akademiske aktiviteten vår.
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Ledelse i
helsesektoren
e

søker allmennlege eller
spesialist

Ny oppstart
2012

Krambua Legesenter søker lege som kunne
tenke seg jobbe fra våre lokaler, enten heltid
eller deltid.

Master i Helseledelse, kvalitetsforbedring
og helseøkonomi
Deltidsstudium
lederes utfordringer: Organisasjons- og personalledelse, kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet,
samt økonomistyring og samhandlingsreformen.

Vi har ledig kontor i nyoppussede lokaler fra 01.
august 2012.

-

Krambua Legesenter er et veldrevent legesenter
med 4 leger i 250 m2 moderne lokaler med blant
annet velutstyrt laboratorium og akuttrom. Det er
gratis parkering ved senteret. Ved Krambua er det
tilknyttet fastlegekontor, fysioterapeut, kiropraktor
og ortoped.

Målgruppe: Ansatte i helsesektoren med utdanning på
minimum bachelornivå samt to års relevant praksis.
www.via.uib.no

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

Ta kontakt hvis du er interessert!
IMP kommunikasjon

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).

Krambua Legesenter
Fjøsangerveien 215
Stian Langeland Wesnes
Tlf: 9704 6318
E-post: drlangeland@yahoo.no

Nyheter fra

Aleris Helse i Marken
Sterilisering av menn
- uten ventetid
Erfaren urolog utfører sterilisering og småkirurgi.

Ryggkirurgi

- offentlig avtale

Nevrokirurg Robbie Mathisen konsulterer og
opererer ryggpasienter på offentlig avtale.
Kort ventetid.

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

Sidsel Haug
hudlege

Norges største kjede av private sykehus og medisinske sentre.
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Helse og omsorg hele livet
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Returadresse:
Cox Bergen AS
C. Sundtsgt. 51,
5004 Bergen

B - Økonomi

LEDENDE INNENFOR PLASTIKKIRURGI PÅ VESTLANDET

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?

Seksjon for off pl.kirurgi.
Ledet av overlege Bjørn E.
Rosenberg, spesialist i
plastikkirurgi.

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

Seksjon for immunisering og allergiutredning.
Ledet av sykepleier Rebecca Bergetun.
Offentlige takster.

Seksjon for kosmetisk kirurgi.
Ledet av overlege Øyvind Borch Bugge,
spesialist i plastikkirurgi.

• Utredning og behandling av snorking og pustestopp

• Allergi utredning

• Utredning og behandling mot nesetetthet/bihuler

• Prikktesting og spirometri reversering

• Utredning av hørselstap og tilpasning av høreapparat

• Hyposensibilisering av timotei og bjørk

•
•
•
•
•
•
•
•

• Utredning og behandling av vertigo og øresus

FMS, Osveien 142, 5227 Nesttun

|

www.fanamedisinske.no

|

Brystforstørrelse
Brystløft
Bukplastikk
Facelift
Øyelokkskirurgi
Panneløft
Fettsuging
Fetttransplantasjon

mail@fanamedisinske.no

• Neseplastikk
• Utstående ører
• Svettebehandling
• Mindre kirurgiske inngrep:
• Hudinngrep
• Håndkirurgi
• Arrkorreksjon

|

55 92 22 22

