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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
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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

Pulsen opp!
Skal man ta avisenes forsider som sannhetsvitner, burde vi helt klart være et folk på vei mot
bedre helse. Daglig er det oppslag om trening, kosthold og om hvordan oppdage og forebygge
sykdom. Helse- og livsstilsjournalistikk slår an, og selv i næringslivsavisene kan det være vanskelig å finne aksjekursene mellom treningstips og dietter. Likevel ser vi at sykdommer relatert til
levevaner øker i omfang i samfunnet, og det er stadig økende forskjeller i helsetilstand i befolkningen. Legeforeningen har siden starten vært en pådriver i folkehelsearbeidet, og dette må fortsatt være en bærebjelke i arbeidet, både for foreningen og for oss som enkeltleger.
Vi i Hordaland Legeforening hadde årsmøteseminar på Legenes
Hus i slutten av mai. Flere hadde med familiene til middag og
sosialt samvær, og enda flere ville hatt glede av å høre svært
gode foredragsholdere snakke om diagnosesetting, sykefravær
(å være i arbeid er også forebygging) og forebyggende medisin/
primærprofylakse.Vi håper årsmøteseminarene fremover kan bli
en møteplass, både sosialt og for faglige diskusjoner.

Barn og ungdom er også mindre fysisk aktive enn noen gang tidligere, og på tross av alle treningssenter og avisartikler, er flertallet
av den norske befolkningen alt for lite fysisk aktive. Skolen er et
godt sted å begynne! Aldri tidligere har barn vært så mye av tiden
under offentlig omsorg; i barnehage, skole og SFO. I dette ligger
det også et større offentlig ansvar for fysisk aktivitet og kosthold,
og alle skolebarn må få én time fysisk aktivitet om dagen!

Legeforeningen kom med sin statusrapport ”Pulsen opp for bedre
helse”, om forebyggende og helsefremmende arbeid i forbindelse
med landsstyremøtet nå i vår. Og nettopp begrepet helsefremmende må være en viktig rettesnor for dette arbeidet.Vi leger har
kanskje lett for å tenke mer på sykdomsperspektivet, altså det å
forebygge, fremfor det å fremme helse. I statusrapporten er det et
stort fokus på trening og kosthold, og tiltak på et befolkningsnivå.

De sosiale forskjellene øker i samfunnet, og helse følger sosiale
skillelinjer. Tiltak i skoler og barnehager er et av virkemidlene vi
har for å motvirke helseforskjeller. Oppvekstvilkår er noe av det
mest avgjørende for senere helsetilstand, og skal man lykkes med
forebyggende tiltak, må en vesentlig del rettes mot barn og unge.

Overvekt er et økende helseproblem, og kanskje særlig diabetes
mellitus type 2, med alle komplikasjoner, øker morbiditeten i
befolkningen. Usunn kost er billig og tilgjengelig. Fra tobakksfeltet
har vi nå gode erfaringer med hva pris og tilgjengelighet kan utrette.
Andelen dagligrøkere har gått kraftig ned i befolkningen, og selv om
det tar mange år før denne nedgangen kan sees i helsevesenet, er
det et godt eksempel på at slike tiltak nytter.Tilsvarende strategi
må også tas i bruk på kostholdssiden! Vi vet selvfølgelig mye om
hvilke matvarer som er sunne og usunne, samtidig er det store
hull i evidensbasert kunnskap omkring kosthold, dietter m.m. Vi
som leger må stå i spissen for å skaffe – og formidle - kunnskap
på kostholdsfeltet!

Ansvarlig redaktør:
Espen Rostrup
Haukeland Universitetssykehus
Hjerteavdelingen
5021 Bergen
E-post:
espen.rostrup@me.com

Hordaland Legeforening:
Legenes hus
Kalfarveien 37, 5018 Bergen
Tlf.: 416 16 595
Leder:
Eivind Solheim
Redaktør: Espen Rostrup

Et stort antall mennesker står på forebyggende (primærprofylaktiske) medisiner, og dette bidrar til blant annet å redusere
forekomsten av kardiovaskulær sykdom. Dette er en viktig strategi for risikoindivid, men forebyggende helsearbeid handler jo
om mye mer…
Legenes ansvar er klart når det kommer til den enkelte pasient,
men vi har også mye kunnskap som kan brukes på samfunnsnivå.
Det er derfor viktig at vi også engasjerer oss utenfor helsevesenet.
Bedre sykkelveier kan gi flere som sykler til jobben som igjen kan
bety flere med god helse i fremtiden! Jeg håper vi som leger kan
få pulsen opp for helsefremmende arbeid i tiden som kommer!

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

Annonser:
Cox Bergen AS
Tlf. 930 20 461
E.mail: geir.karstensen@cox.no
Grafisk Fremstilling:
Cox Bergen AS
Thormøhlensgt. 37,
5006 Bergen
Trykk: Scanner Grafisk
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VED JERNMANGEL OG JERNMANGELANEMI

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

NIFEREX

®

Niferex «Schwarz Pharma»
Jernpreparat.
ATC-nr.: B03A A03
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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

Strutseegg og Kinderegg
Det synes å herske liten tvil, både internasjonalt og nasjonalt, om at fedme er
en av vår tids største helseproblemer - og fedmeepidemien står også sentralt i
Legeforeningens statusrapport ”Pulsen opp for bedre helse” som ble presentert
på det nylig avholdte Landsstyremøte. I regjeringen har man i det siste også
diskutert tiltak for å demme opp mot nordmenns økende utslag på badevekten,
men her førte dette til at statsministeren grep inn og avviste de første fedmeforebyggende forslag vi har sett på lenge. Stikker regjeringen hodet i sanden?

Over halvparten av alle norske 40-45 åringer er overvektige, men
kanskje verre, en av fem åtteåringer lider av overvekt eller fedme
noe som er svært bekymringsverdig med tanke på fremtidens
helseutfordringer. I et åpent intervju med Dagens Næringsliv,
åpnet nylig helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen opp for
en mer restriktiv linje når det gjelder markedsføring og salg av
godterier og fast-food ovenfor akkurat barn. Pr. i dag er det tillatt
å markedsføre usunne produkter som kombinerer leker med
matvarer med eksempelvis meget høyt sukkerinnhold, men dette
åpnet altså helseministeren opp for å forby. Eksempler som ble
nevnt var det kjente Kinderegget, en liten leke gjemt i et sjokoladeegg og Happy Meal, barnemeny med leker hos McDonalds.
Barn er særdeles sårbare overfor reklame noe som vel også er
årsak til dagens fornuftige forbud om tv-reklame rettet mot barn
i beste sendetid. Når man samtidig vet at markedsføringen av
godterier inneholder alt fra gaver, leker, kuponger, rabatter, samleobjekter og leker som kan appellere til barn og som dermed er
med å presse opp inntaket av sukker - synes jeg helseministeren
var på et godt spor i dette intervjuet. Det er kun næringsmiddelindustrien som profiterer på en slik sammenblanding - og det
handler jo ikke akkurat om å ta lørdagsgodtet fra barna.

Foto: ScanStockPhoto

Det er selvsagt noen forskjeller i synet på balansen mellom
kollektivt og individuelt ansvar også i Norge, men vi heller helt
klart i retning av at kollektivet ivaretar individet.Vi har et offentlig
helsevesen med et høykvalitativt tilbud til hele befolkningen og
gode velferds- og trygdeordninger for dem som faller utenfor.Vi
bruker også lover og avgifter for å styre befolkningen i retning
av en sunnere eller mindre helseskadelig livsførsel, ref. alkoholog tobakkspolitikk. Også blant partiene som fremmer individets
ansvar og frihet, blir eksempelvis røykeloven hyllet som et vellykket tiltak for folkehelsen.

En ting er at herlighetene kommer i form av bamser, smukker,
biler og annet, men å sette en stopper for en spekulativ kobling
mellom leker og samleobjekter på den ene siden og godterier
på den andre siden, kunne absolutt være et bidrag til å redusere
kjøpepresset på slike produkter.
Derfor var det både skuffende og overraskende at statsminister
Stoltenberg vingeklippet sin minister med følge melding på Twitter:
”Nei, det er ingen god ide å forby kinderegg. Det blir derfor heller ikke noe forbud.”
Her graver Stoltenberg hodet i sanden – eller legger det store
strutseegget om du vil.
Hadde han hatt fokus på folkehelsen, hadde han også vært villig
til å la sin helseminister jobbe videre med dette forslaget, men
istedenfor høster han applaus fra Bryggerinæringen, Coca Cola
Norge og NHO Mat og Drikke for sin bryske avvisning av forslaget.
Det sier mye om hvilke interesser han beskytter i denne saken.

Forsidefoto: ScanStockPhoto

Bidrag til Paraplyen sendes elektronisk til redaktøren
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Landsstyremøtet 2012
Landsstyremøtet er legeforeningens øverste organ og et sted hvor bl.a. helsepolitikken
utformes. Engasjementet er ofte stort med sterke meninger. Noen spretter hyppigere opp
og ned på talerstolen enn andre – både til glede og forargelse. Viktige saker som er tatt
opp siste årene er bl.a. faste stillinger for LIS, ny turnustjenesteordning (hvor legeforeningens forslag nå synes å bli det endelige vedtak fra HODs side) og forslag om en nasjonal
sykehusplan (en tanke som opposisjonen synes å ha adaptert).

Legeforeningen har fortsatt en ikke ubetydelig påvirkning på
den helsepolitikken som utformes i storting og regjering både
gjennom uformelle og formelle kontakter med stortingspolitikerne og departementene samt den generelle deltakelsen i
samfunnsdebatten. Vår legitimitet som samfunnsaktør bør likevel etter min mening primært være knyttet til den store faglige
kompetanse som legekorpset besitter, og som er en avgjørende
premiss for gode helsepolitiske beslutninger. God involvering
er derfor avgjørende, og alle saker som tas opp bl.a. i landsstyret har vært gjennom grundige høringer før vedtak treffes.
Undertegnede sitter i en arbeidsgruppe som skal vurdere regodkjenning også for sykehusleger.Arbeidet er godt i gang og forslag til
modeller begynner så vidt å ta form. I nåværende fase er det viktige
å få ulike innspill fra yrkesforeninger, fagmedisinske foreninger,
spesialitetskomiteer og ikke minst landsstyret. Mens dette temaet
var svært kontroversielt for få år siden synes stemningen nå å være
overveiende positiv til en regodkjenningsordning for sykehusleger
(selvsagt avhengig av hvilken form dette får og av tilstrekkelig
finansiering); det var også inntrykket på dette landsstyremøtet.
Saken forberedes og vedtas etter planen på neste landstyremøte.
Det som oftest har størst offentlig interesse på landstyremøtene
er de helsepolitiske debattene. Det er tradisjon at helseministeren møter. Det var planen også i år, men hun ble forhindret på
kort varsel (til gjengjeld stiller hun halvannen time i et senere
sentralstyremøte). I år var det 2 helsepolitiske debatter knyttet
til fastlegeforskriften og forebyggende og helsefremmende arbeid..
Som ventet var det stort engasjement fra allmennlegene i saken om
fastlegeforskriften, men også sykehuslegene ga sterk støtte til fastlegene i denne saken. Det legges opp til en sterk detaljstyring hvor
medisinsk prioritering nedtones og hvor alle krav om tilgjengelighet
i sum vil kunne medføre mindre tid til direkte pasientarbeid. Det
kan gi kortere konsultasjoner og potensielt flere henvisninger til
spesialisthelsetjenesten. På tross av klare tilbakemeldinger var ikke
statssekretæren særlig imøtekommende når det gjelder endringer,
og det er fortsatt en betydelig risiko for konflikt rundt denne
saken. Hovedpoenget til legeforeningen er at fastlegeordningen
fortsatt må være avtalebasert mellom departementet, KS og legeforeningen og ikke erstattes av ensidig styring fra regjeringens side.
Engasjementet var stort også når det gjaldt forebygging, men
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deler av overlegegruppen var i formøte ganske kritisk både til
rapportens form og innhold. Det var også en diskusjon rundt
hva legeforeningens primæroppgave skal være. Forslag som
ble fremmet for å bedre folkehelsen var bl.a. å fjerne moms
på sunne matvarer, organisere minst 1 time fysisk aktivitet i
skolen daglig samt fremme fysisk aktivitet i alle aldersgrupper.
Under kapitlet aktuelle saker ble 4 saker diskutert; 1.
Forskningspolitisk strategidokument, 2. Omstillinger i sykehus,
3. Regodkjenning av legespesialister (se over) og 4. Opprettelse
av kompetanseområde i allergologi (enstemmig vedtatt).
Vedrørende sak 1 så var det to gode innledninger ved Cecilie Risøe
og August Bakke som engasjerte landsstyret. Strategidokumentet
er omfattende og grundig, og gir et godt grunnlag for å påvirke
forskningspolitiske beslutninger i ulike sammenhenger fremover.
Omstilling i sykehus (sak 2) var ikke minst relatert til de utfordringer man har i OUS. Det var enighet om at Norge bruker
for lite penger på helsetjenesten. Mange leger opplever ressursknapphet, økende arbeidsbelastning og for liten tid til hver
enkelt pasient. I motsetning til hva som har vært postulert senere
år, synes det nå klart at Norge bruker mindre av sitt brutto nasjonalprodukt på helse enn mange andre sammenlignbare land ( når man
korrigerer for kjøpekraft og langtidspleie). Landsstyret fremholdt
bl.a. at sykehusene må tilføres økte ressurser også til investeringer; ikke minst til IKT og kompetanseutvikling for personalet.
Samlet sett var det et landsstyremøte uten de helt store og
kontroversielle sakene. Kanskje bør man vurdere å ha litt kortere møter de årene det ikke er valg uten at det trenger å gå
på bekostning av forsvarlig saksbehandling
og muligheten til å ytre seg. Vanligvis
blir det mer fart i sakene de årene
president og sentralstyre er på valg.

Kj e l l V i ke n e s

vike@haukeland.no

Overlege dr. med. FTV OF/Helse Bergen

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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system
Problemfri overgang til
Med System X får ditt legekontor en problemfri
overgang til eResept og oversikten over både faste-,
behovs-, og tidligere medisiner vil være der som før.
Med Druid fullintegrert i reseptmodulen blir eventuelle
interaksjoner automatisk oppdaget.
Rekvirering i legens navn og til egen praksis er
selvsagt også mulig og oppdatering av varekatalogen
(FEST) skjer automatisk.

demo@systemx.no

HOVE MEDICAL
SYSTEMS

48 22 57 80
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www.systemx.no

Kontordører og feriedører
Landsstyremøtet er overstått, det er også årsmøtet i Hordaland legeforening. Mai og juni
har gitt vestlendingene en forsmak på sommer. For de fleste av oss er det travelt før
kontordørene stenges og feriedørene åpnes.
Merker vi så langt noe til samhandlingsreformen i vår hverdag?
Har vi noen føling med vår plass i reformen? Blir vår rolle som
spesialister utenfor sykehuset endret, blir den utfordret? Er det
noen kontakt mellom avtalespesialistene og kommunene som
bygger opp lokalmedisinske sentre?
Det er mange spørsmål og ikke like mange svar. I Fjell kommune
der jeg har praksis, er arbeidet med et lokalmedisinsk senter godt
i gang, pasienter tas imot. Foreløpig er det ingen som etterspør
samarbeid med meg der. Jeg tenker at det finnes et behov for å
henvise til meg med ønske om time innen rimelig kort tid. Jeg kan
også se for meg hvordan det kan la seg gjøre hvis man ønsker å
få det til.
Samarbeidet med fastlegene, og også bedriftslegene,- om felles
pasienter, er på mange måter et arbeidsgrunnlag for avtalepraksis.
Praktisk sett, ikke minst i form av elektronisk informasjonsutveksling, fungerer samarbeidet veldig godt slik jeg ser det. Det er ofte
enkelt å ta en telefon for å diskutere felles pasienter når det trengs.
Samarbeidet varierer selvsagt ut fra problemstilling og type pasient.
Sannsynligvis kan vi bli litt bedre, særlig rundt våre kronikere. Det
finnes ikke tall for det, men flere kolleger rapporterer om en stadig
økning av antall henviste pasienter, med fare for økte ventetider.
Årsakene kan være mange, og vi burde sette oss sammen og se
nærmere på hvordan dette best kan løses.
Samarbeidet med sykehusavdelingene foregår i større og mindre grad. Elektronisk samhandling er enda ikke god nok, og vi
venter på ”at noe skal skje”. Det oppleves et økende trykk på
å overta pasienter etter utskrivelse og poliklinikk. Vår utmerkede Rammeavtale formulerer retningslinjer for samarbeid med
sykehuset. Helse Vest ønsker en tilpasning for samarbeidsavtale
mellom Helseforetak og avtalespesialist som ikke er hjemlet der.
Dersom du skal skrive under på en såkalt Individuell avtale ved
tildeling av en avtalehjemmel, eller får forespørsel om å fornye
din tidligere Individuelle avtale med Helse Vest, - og du lurer på
om den ser grei ut, oppfordrer jeg deg til å ta kontakt med en
av oss PSL tillitsvalgte.

Landsstyremøtet 2012 har diskutert flere saker som også berører avtalespesialistene. En viktig sak som ble drøftet, og som
kommer ut på høring om et halvt års tid, er etterutdanning for
spesialister, eventuelt i form av resertifisering. Dette er en viktig
sak med mange sider som må utredes grundig. De fagmedisinske
foreningene og spesialitetskomiteene har uttalt seg positive til en
etterutdanningsordning. Våre sykehuskolleger presses på tid til å
reise på kongresser og kurs.Vår gruppe i avtalepraksis kan lettere
organisere seg fri til kurs og kongresser. Det koster tid, penger, og
”faglig initiativ”. Samtidig: jo mer alene avtalespesialisten arbeider,desto viktigere å være aktive med faglig påfyll.
Hvordan er det med etterutdanning andre steder? Våre naboland
har ikke kommet lenger enn oss her hjemme. Faktisk er det allmennlegeforeningens etterutdanningstilbud i Norge som går foran,
også i Skandinavisk sammenheng. Andre yrker med utdanning fra
universiteter og høyskoler har etablert etterutdanning, -som jurister, psykologer, flyvere. Tiden har løpt ifra spesialisten som vi har
vært vant med. Halveringstiden på medisinsk kunnskap krymper.
I dette må vi ordne oss klokt, så vi oppnår hensikten,- nemlig at
alle sikres muligheten til å holde seg faglig oppdatert, uten å gjøre
det umulig for oss selv å innfri eventuelle sertifiseringskrav, og
uten et svært byråkrati.

God sommer!

Ka ri n S t a n g Vo l d e n

karin.stang.volden@gmail.com

Tillitsvalgt PSL Hordaland
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ALLMENNMEDISINSK VÅRUKE I LARVIK
– noen personlige tanker fra møtet på Farris bad
FASTLEGEORDNINGENS FREMTID
Det faglige og politiske innholdet holdt også høy standard, med
gode kurs og interessante diskusjoner. Den fagpolitiske delen ble
innledet med debatt om fastlegeordningens fremtid. Bent Høie
fra Høyre mente at hele forskriftsforslaget burde trekkes tilbake.
Man burde da starte prosessen på nytt, i samarbeid med KS og
Legeforeningen (slik det burde vært gjort fra starten av), og dermed
få til en forbedring av fastlegeordningen.Allmennlegekorpset sliter
nemlig med en økende forgubbing, og nå er 1 av 3 fastleger over
55 år. Dette skyldes en meget dårlig rekruttering blant unge leger,
og interessen for å jobbe som fastlege falt som en stein med det
nye forslaget den 22. desember. Dermed må vi straks tenke ut
strategier for å gjøre våre arbeidsforhold så gode at også unge
nyutdannede leger velger allmennpraksis. Vi må vise at arbeidsforholdene der er minst like gode som på sykehus.
Personlig tror jeg følgende må på plass:
1) Begynnerstillinger for unge leger, 100 % offentlig finansiert,
som også inneholder et strukturert program for spesialisering
i allmennmedisin. I det hele tatt bør spesialistutdanningen innen
allmennmedisin struktureres på en mye bedre måte enn i dag, slik
at ønsket om obligatorisk spesialitet for en fastlege kan realiseres.
Samtidig må utdanningen av spesialister i allmennmedisin økes
kraftig. Man trenger et skikkelig planlagt utdanningsløp unge leger
kan gå inn i, uten at man selv må organisere det hele.
2) En grundig gjennomgang av en allmennleges arbeidsforhold,
herunder pensjonsordninger og vaktbelastning. Diskusjon om
allmennlegenes økonomiske risiko ved å lede små foretak, herunder
skattemessige forhold og uforutsigbare økonomiske betingelser
som styres av stadig skiftende politiske ideer. Videre må det gis
kompensasjoner for det store administrative arbeidet vi utfører
som bedriftsledere og arbeidsgivere.
2) En kraftig forbedring av IKT hos våre hovedsamarbeidspartnere,
spesielt NAV, slik at vi kan ha en reell toveiskommunikasjon. Denne
må også finansieres av Staten.
3) Skikkelige arbeidsforhold for legevaktsarbeidet, med en kraftig
forbedring av økonomien.
4) At forskning innen allmennmedisin blir noe mer enn fine ord
og tomme løfter.
Stikkord: Nullister, økonomisk risiko, sosial trygghet, utdanningsløp
og forskning.
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Utviklingen innen allmennmedisin går naturlig i retning av større
legesentra. Solopraktikeren er på vei ut, og det er en ønsket
utvikling. Det vurderes om det er hensiktsmessig å etablere større
sentra med tverrfaglig personell, f. eks. psykologer.
Når det gjelder samarbeid med kommunen, ønsker vi mulighet
for å kunne legge inn pasienter akutt på sykehjem, faste kontaktpunkter i den kommunale omsorgstjeneste, samt videre utvikling
av IKT-samarbeidet.
FOREBYGGENDE HELSEARBEID
Vi mener at forebyggende helsetiltak må ha dokumentert effekt.
Det er altfor mye synsing og løse antagelser innen forebyggende
medisin i dag. Kommunene må gi innbyggerne mulighet til å ta
vare på egen helse. Der kommer infrastrukturen sterkt inn, med
”grønne områder”, mulighet for fysisk aktivitet, ikke minst en mye
større satsing på sykkelveier. Når det gjelder målrettet individrettet forebyggende helsearbeid, må fastlegen utnytte ”de gylne
øyeblikk” for å gi saklig helseopplysning. Men vi må passe oss for
å bli et belærende helsepoliti. Det tror jeg vil virke elitistisk, og
virke mot sin hensikt.

KAPASITETSPROBLEMER
Vi er, i løpet av våre 10 år som fastleger, gradvis blitt pålagt flere
og flere administrative og byråkratiske oppgaver. Noen umerkelig, andre med noe mer oppstyr. Men alt har vi godtatt, mer eller
mindre frivillig. Jeg nevner: IA-arbeidet, med alt det har innebåret
av papirarbeid og møter, ”ansvarsgrupper” og andre samarbeidsmøter med kommunale etater, Pasientreiser, der vi plutselig skal
sørge for all transport for våre pasienter, uansett hvor de skal
reise osv osv. På tross av dette var det i forslaget til ny forskrift
foreslått mange nye administrative oppgaver, og det var en av
årsakene til den massive protesten. Det sørgelige er at det ikke
er tilført ressurser av betydning på disse 10 årene, og det er blitt
få nye fastlegehjemler.
Vi mener derfor at fastlegeordningen nå må tilføres betydelige
økonomiske midler, slik at antallet fastleger kan økes i betydelig
grad. Dette betyr at per capita-tilskuddet, og takstene, må økes
betydelig, slik at man kan ha en mindre liste med samme inntekt.

Dermed blir det plass til mange flere fastleger, og man får tid til
å utføre alle de pålagte oppgavene.
Men samtidig må det gjøres en kritisk gjennomgang av alle byråkratiske oppgaver vi er pålagt, med sikte på å redusere disse.
Som dere ser, en interessant og givende debatt, med stor enighet
om nødvendige forbedringer for å sikre fastlegenes fremtid.

Ø i v i n d We s n e s

owesnes@broadpark.no

Avdelingstillitsvalgt Allmennlegeforeningen Hordaland
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Partnerskap mellom
kommuner og sykehus
I disse dager sluttføres avtalearbeidet mellom kommunene og sykehusene.
Fristen for avtaleinngåelse er 1. juli 2012. I skrivende stund er det usikkert om
avtalene blir endelig godkjent av kommunestyrer og styrene i sykehusene. Men
det foreligger forslag om felles tjenesteavtaler på flere områder. Avtalene er en
operasjonalisering av samhandlingsreformen, og skal være juridisk bindende.
Hvem inngår avtaler?
Alle kommuner i landet skal inngå avtaler med sykehus og foretak.
De fleste kommuner i Hordaland inngår avtaler med Helse Bergen,
og noen med Diakonissehjemmets sykehus Haraldsplass, Olaviken
sykehus, Solli DPS, Betanien og Bjørkeli DPS. Noen av kommunene
inngår avtaler med Helse Fonna. Det er tidligere (januar/februar)
inngått avtaler om rutiner for inn- og utskrivning av pasienter i
somatiske avdelinger.
Helse Vest er ikke avtalepart. Det er et savn. Det betyr at det ikke
er avtalt samarbeid om f.eks. rehabiliteringssenger, røntgentjenester,
fordeling av private avtalespesialister og utveksling av grunnlagsdata
for kommunal medfinansiering av sykehusene.
Hva inneholder avtalene?
Det foreligger omfattende avtaletekster, basert på en sentral
veileder. Man kan lese mer om våre avtaler på www.saman.no .
Hovedinnholdet i nye avtalene kan oppsummeres slik:
– Overordna avtale: Regulerer samarbeidet på toppnivå mellom
organisasjonene, oppretting av medisinsk-faglig utvalg, IKTsamhandlingsutvalg, gjensidig orienteringsplikt ved rutineendringer som berører andre parter, og at partene oppretter en
”klar adressat” i samhandlingsspørsmål.
– Tjenesteavtale 1: Oppgavefordeling og ansvarsfordeling mellom
partene. Denne viser i hovedsak til gjeldende lov og forskrift.
KS er tydelig på at kommunene ikke må ta på seg nye oppgaver
uten tilstrekkelig finansiering. En svakhet i avtalen kan være
at man ikke har system for å overvåke endring i definisjon av
”utskrivningsklare pasienter”.
– Tjenesteavtale 2: Omhandler rutiner for personer med spesifikke
behov, f.eks. individuell plan. Kommunene forventes å måtte
styrke sin ”koordinerende enhet”.
– Tjenesteavtale 4: Omhandler kommunenes plan for å etablere
døgnopphold for øyeblikkelig hjelp. Dette vil på sikt medføre
store kommunale kostnader, som er sagt å bli kompensert gjennom overføringer fra foretak og stat. Formålet er å redusere
behov for innlegging i sykehus.
– Tjenesteavtale 6: Om systemer for kunnskapsoverføring og
informasjonsutveksling, etablering av faglige nettverk og hospiteringsordninger. Herunder felles rutiner for pasientforløp for
spesifikke grupper innen rusbehandling, psykisk helsevern og
eldremedisin. Sykehusene tar her på seg en veiledningsplikt, og
det skal opprettes felles sekretariat og stillinger.
– Tjenesteavtale 7: Omhandler samarbeid om forskning, og at
kommunene kan ”bestille” kompetansebehov fra sykehus og
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utdanningsinstitusjonene.
– Tjenesteavtale 8: Omhandler samarbeid om fødende og oppfølgning av mor/barn første tid etter fødsel. Kommunene får større
ansvar for tidlig oppfølgning, hjemmebesøk m.v. Denne avtalen
framstår som alt for detaljert, og vil trolig bli revidert med det
første.
– Tjenesteavtale 9: Omhandler samarbeid om IKT, bl.a. gjennom
oppretting av felles IKT-grupper, der bl.a. fastleger skal være
representert.
– Tjenesteavtale 11: Beskriver planer for akuttmedisinsk kjede
og helseberedskap, bl.a. basert på ROS-analyser og felles kompetansebygging og øvelser.
– Tjenesteavtale om forebygging: Her inngås forpliktende samarbeid gjennom flere år med fokus på bl.a. psykisk helse, rus,
overvekt, fallskader og eldremedisin.Avtalen krever et langsiktig
arbeid gjennom sykehusenes planverk og kommunenes helseplaner og kommuneplanene.
Mer byråkrati?
Det meste av innholdet i tjenesteavtalene må sies å være positivt,
sett fra et faglig perspektiv. Det må være rett å dreie innsatsen i
retning av mer lokal forankring av ulike helsetilbud. Imidlertid legges
det også opp til mer systemfaglig arbeid, mer råd og utvalg, flere
møter og flere planer. Skal man samarbeide med andre aktører
er det nødvendig med helsebyråkrater. Men mange kommuner er
helt marginalt bemannet på tjenestenivå. Det er viktig å unngå at
avtalene medfører mer byråkrati, men at fokus rettes mot direkte
tjenesteyting og veiledning til det enkelte menneske. Skal tilbudet
bli bedre for folk flest må kommunene styrke følgende fagområder:
helsestasjon, psykisk helse, koordinerende enhet, folkehelse, samfunnsmedisin, beredskap, ledelse og utvikling,
IKT, rusvern m.fl. Skal dette lykkes
kreves en overordnet strategi og
kunnskapsledede kommuner. Uten
tilstrekkelig kommunal finansiering
risikerer vi også at samarbeidsavtalene bare blir et slag i lufta.

To rd Mo l t u my r

tordmolt@online.no

Pulsen opp for bedre helse!
Jeg har vært på mitt første landsstyremøte i DNLF, som oppnevnt delegat for
Hordaland legeforening. Mange viktige tema ble debattert; omstillingsprosesser,
forskningspolitikk, etterutdanning av legespesialister, og helsepolitiske tema,
som fastlegeordningen og forebyggende / helsefremmende arbeid. Jeg velger å
skrive om sistnevnte tema, som jeg finner interessant og viktig. Overskriften
henspiller på Legeforeningens rapport med samme tittel: «Pulsen opp for bedre
helse. Forebyggende og helsefremmende arbeid». Rapporten ble presentert på
landsstyremøtet. Den understreker viktigheten av helsefremmende arbeid.
I følge rapporten står den oppvoksende
generasjon i fare for å leve kortere enn
sine foreldre. Det pekes på at det er nødvendig med sterkere satsing på forebygging
av sykdom som forårsakes av usunne levevaner, for eksempel hjerte- og karsykdom,
diabetes, sykelig overvekt, hypertensjon
og enkelte kreftformer. Helsefremmende
tiltak må prioriteres, også av politikere.
Eksempler på tiltak er økt fysisk aktivitet i
skolen, større avgifter på tobakk og alkohol,
og redusert moms på frukt, grønnsaker og
andre sunne matvarer.Videre understrekes
helsepersonells rolle i dette viktige arbeidet, både i forhold til helseopplysning og
motivering til endring av levevaner.
Vi leger vet mye om livsstilssykdom og
levevaners betydning for helse. Spørsmålet
er likevel i hvilken utstrekning helseopplysning vektlegges i vårt daglige virke. Jeg
håper og tror at fastlegene er opptatt av
temaet. Men hvordan er det med legene
i spesialist-helsetjenesten? I hvilken grad
klarer vi å formidle vår kunnskap til pasientene, og klarer vi å gjøre det på en ikkefordømmende måte?
Sykehusleger treffer ofte pasienter som
allerede har utviklet livsstilssykdom. Det
betyr nødvendigvis ikke at situasjonen er
håpløs. Mange pasienter har faktisk svært
mye å vinne på å endre sine levevaner.
Eksempler er pasienten med begynnende
KOLS som stumper røyken, pasienten med
diabetes II som legger om kostholdet, og

pasienten med leverskade som slutter å
drikke alkohol.
Som blivende psykiater ser jeg stadig pasienter som, i tillegg til sin psykiske lidelse,
har høy risiko for å utvikle sykdom pga.
sine levevaner. Det være seg usunt kosthold,
inaktivitet, røyking og alkohol- / rusmisbruk.
Risikoen økes ytterligere som følge av at
flere psykofarmaka gir vektøkning. Dette
betyr at pasienter med psykisk lidelse er
spesielt utsatt for å utvikle livsstilssykdom.
Jeg må innrømme at jeg synes det er vanskelig å motivere til endring uten å virke
«moraliserende». Hvordan formidler man
f.eks. til pasienten at alkoholkonsumet bør
reduseres? Noen ganger unnlater vi å ta
opp temaet, mens vi i andre tilfeller tar det
opp på en måte som pasienten kan oppfatte
som støtende. En del pasienter vegrer seg
også for å diskutere levevaner med legen,
nettopp av frykt for fordømming.
Det finnes nok ikke noen oppskrift på
framgangsmåte som passer alle pasienter.
Enkelte råd kan likevel gis. Informasjon om
potensiell helsegevinst og hvordan endring
kan gjennomføres må formidles. Legen bør
forsøke å sette seg inn i pasientens situasjon. En må faktisk erkjenne at pasientens
levesett også har sine positive sider, og at
endring er vanskelig. Denne forståelsen
bygger allianse, og er viktig for pasientens
tiltro til legen. Motivasjon for endring diskuteres med pasienten. Her kan momen-

ter fra motiverende intervjuteknikk være
nyttige; fordeler og ulemper med dagens
levemønster, hva taler for og mot endring,
hva skal til for endring osv. Og så må vi
respektere at det til syvende og sist er
pasientens beslutning.
Jeg håper at denne artikkelen har bidratt til å
belyse temaet. Interesserte kan finne den 48
sider lange rapporten på Legeforeningens
sider.

Margrethe Songstad, margrethe.elisabeth.songstad
1. vara FVT YLF, Helse Bergen

@helse-bergen.no
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Aleris sykehus i Marken
- tilbud uten ventetid
Sterilisering

Ryggkirurgi

Erfaren urolog utfører sterilisering og
småkirurgi.

Nevrokirurg Robbie Mathisen konsulterer og
opererer ryggpasienter på offentlig avtale.

KONTAKT OSS

FOR MER INFORMASJON
OM VÅRT TILBUD

av menn

Ring oss på telefon 55 59 99 99 eller
send henvisning til Aleris Helse AS
Marken 34, 5017 Bergen.

- offentlig avtale

se 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

Omorganisering av
Det medisinsk-odontologiske fakultet
ved Universitetet i Bergen
Det er spennende tider for leger ansatt i vitenskapelige stillinger ved
Det medisinsk-odontologiske fakultet (MOF) ved Universitetet i Bergen.
Ikke bare bygges det nytt odontologibygg og nytt barnesenter, men som
oppfølging til MOFs Strategiplan 2010-2014 (http://www.uib.no/mofa/
om-fakultetet/strategi) er man nå i innspurten av utredning av ny
organisasjonsstruktur. Mål for omorganiseringen er bedre tilpasning av
organisasjonsstrukturen til fakultetets kjerneoppgaver: forskningsformidling- og utdanningsvirksomhet.
Prosessen startet med at MOF våren 2011 fikk utført en organisasjonsevaluering av konsulentfirmaet Oxford Research som anbefalte
reduksjon av antall institutter fra dagens 8 til 3-5. Fakultetsstyret
vedtok så høsten 2011 å nedsette en prosjektorganisasjon til å
utrede og anbefale forslag til ny organisasjonsstruktur for MOF, og
2 arbeidsgrupper, referansegruppe og styringsgruppe for prosjektet som ble kalt Framtidens Fakultet ble nedsatt. Selv ble jeg gitt
oppgaven å lede Arbeidsgruppe 1 med mandat å utrede og foreslå
ny instituttstruktur bestående av 3-5 institutter. Arbeidsgruppen
leverte sin rapport til prosjektets styringsgruppe 14.05.12, og
vedtak i saken skal gjøres av Fakultetsstyret i juni 2012. Det er

helt klart at en reduksjon i antall institutter alene ikke vil kunne
oppfylle de ambisiøse målsetninger for prosjektet Framtidens
Fakultet. Arbeidsgruppe 1 la stor vekt på dette i sin rapport, og
påpekte behov for heving av undervisningens status i organisasjonen, pedagogisk og didaktisk utvikling, og bedre, mer profesjonelle
og brukernære forskningsadministrative støttefunksjoner (http://
www.uib.no/mofa/om-fakultetet/framtidens-fakultet/prosessen/rapport). Nå venter vi i spenning på at dekanat og fakultetsstyre skal
fatte sine vedtak. Men det er helt sikkert at det blir nye muligheter
og utfordringer for oss alle i Framtidens Fakultet.

Omorganiseringsprosjektet fikk navnet «Framtidens fakultet»

E v a G e rd t s

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

Tillitsvalgt LVS Hordaland, Professor dr. med.

15

Turnusteneste og rekruttering
Det er no bestemt at det blir overgang til søknadsbasert turnusteneste
og ikkje lenger loddtrekning som tidlegare. Detaljane i ordninga er ikkje ferdig
utarbeidde. For vårt fylke vil endringa bli utfordrande og vi må arbeide for gode
og langsiktige løysingar.
Turnusteneste har vore ein av dei viktigaste måtane å rekruttere
legar til fylket. Legar som ikkje hadde planlagt å reise til Sogn og
Fjordane fekk turnusplass her og likte seg så godt at dei vart
værande. Om det var naturen og folka eller sjukehuset og legekontoret som var utslagsgivande veit vi ikkje, men noko var det.
Kanskje fekk dei ei god oppleving ved å mestre overgangen frå
studier til arbeidsliv. Kanskje var det erfarne kollegaer som støtta
i ein vanskeleg situasjon. Eller kanskje var det ein ny kjæreste
som holdt igjen.
Korleis skal helsetenesta vår rekruttere og behalde turnuslegar
i eit søknadbasert system?
Kva for faktorar er det unge legar ser etter når dei skal søke
turnus og etter kvart søke stillingar for å velje spesialitet?
Den auka sentraliseringa i samfunnet kan vi ikkje snu åleine. I
utgangspunktet har vi fleire faktorar mot oss.Vi har så lågt folketal at vi kan ikkje berre satse på eigne studentar. Dei som søker
turnus har vore minst 6 år i større by og har då knytta kontaktar
som gjer at det å reise til distriktet er gjerne noko dei vil unngå.
Dei som har familie vil oppleve det som eit større steg å få heile
familien flytta på ny plass i og inn i yrkesliv og i skule/barnehage.
Vi må rekne med at å søke turnus i pendlaravstand til studiestaden vert førstevalet for mange. Då slepp dei og familien å flytte.
Flinke studentar kan lettare knyte kontaktar på studiestaden og
i distriktet rundt, og kan slik «unngå» flytting til utkant-Norge.
Eg er redd for at det fort vil vise seg kor god den trekningsbaserte
ordninga har vore.
Når søknadsbasert turnus har virka ei tid er det fare for at det
å reise til Finnmark eller Sogn og Fjordane blir for dei som ikkje
har «ordna» seg i løpet av studiet eller sommarferiar med avtalar

om turnusstad. Dei sentrale strøka kan truleg velje mellom dei
mest aktive og ofte flinkaste turnuslegane.
Vårt fylke må ha noko å tilby turnuslegar som andre ikkje har.Vi
må arbeide for å få eit omdømme om at vårt distrikt er flinke
med turnuslegane. Eg har mest tru på god organisering og god
rettleiing. Sjukehus og kommunar må sette av ressursar for å
planlegge god turnusteneste, lære opp legar som skal rettleie og
sette i system at vi satsar på turnuslegane.
Og vi har vore flinke i fylket og vore tidleg ut med rettleiing for
turnuslegar.
Utplassering av medisinarstudentar i fylket i våre sjukehus og
kommunar kan og vera kontaktpunkt for framtidig turnus.Truleg
kunne endå fleire kommunar satse på det.
Men det viktigaste vert likevel kva for arbeidsmiljø turnuslegane
møter i det daglege arbeidet.
Gode kollegar er det viktigaste for å støtte og utfordre unge legar
slik at dei opplever mestring og trivsel. Oppfattar vi turnuslegar
som eit problem fordi dei ikkje kan rutinar, ikkje jobber fort nok,
eller ser vi at det er våre framtidige kollegaer som treng rettleiing.
Ser arbeidsgivar at desse unge legane er dei som skal gi oss ei
god helseteneste om nokre år.
Kven kan finne ut kva turnuslegane ynskjer og kva arbeidsgivarar
må tilby?
Kven på sjukehuset og i kommunane tek oppgåva med å lage
langsiktig strategi for å rekruttere og behalde flinke unge legar?
Legeforeningen må ta oppgåva med å vera pådrivar i dette arbeidet.

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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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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Kunngjøring

Innkalling til

Årsmøte i
Sogn og Fjordane legeforening
Det vert med dette kalla inn til årsmøte i Sogn og Fjordane legeforening på
Hotel Alexandra Loen laurdag 15.09.2012 kl 1000.
Sakliste:
– Godkjenning av innkalling og sakliste
– Val av møteleiar
– Val av referent
Sak 1 Årsmelding styret sept 2011 – august 2012
Sak 2 Årsmelding kurskomiteen og årsmelding støttekollegaer
Sak 3 Godkjenning av rekneskap 2011
Sak 4 Budsjett for året 2013
Sak 5 Innmelde saker
Sak 6 Eventuelt
Saker som medlemar ynskjer å ta opp på årsmøtet må meldast innan 25.august 2012.
Med helsing
Leiv Erik Husabø, leiar

Image
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Congress
Highlights

3D
Anatomy

> univadis er en gratis tjeneste fra MSD,
eksklusivt for leger, som gir deg objektive og
relevante nyheter og tjenester.
> univadis samarbeider med anerkjente
leverandører som BMJ Learning, Elsevier, The
Lancet og Springer. Alt innhold leveres direkte fra
våre leverandører som gir et mest mulig objektivt
bilde av medisinske fagområder.
> univadis gir deg tilgang til et stort medisinsk
bildebibliotek, prisbelønte visuelle hjelpemidler som 3D
anatomi, e-learing kurs, Merck Manual og direkte tilgang
til online versjoner av medisinske tidsskrifter.
> univadis gir deg oppdateringer fra de store internasjonale
kongressene, de viktigste nyhetene, videointervjuer og
rapporter med oppsummeringer fra kongressen.
univadis® er et registrert varemerke av Merck Sharp & Dohme Corp., et
datterselskap av Merck & Co., Inc., Whitehouse Station, New Jersey, USA.
Copyright © 1999-2012 Merck & Co., Inc.

Registrer deg på
www.univadis.no
MSD (Norge) AS, Postboks 458 Brakerøya, 3002 Drammen
Tlf. 32 20 73 00, msdnorge@msd.no, www.msd.no
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Kjære kollega
i vestlandsk allmennpraksis
Det medisinsk-odontologiske fakultet er i stadig endring. I desse
dagar vert det vedtatt ein ny organisasjonsplan med enda færre
og større institutt og med omfordeling av mange oppgåver.
Samstundes er det vedtatt at det skal utgreiast ein heilt ny studieplan, for at legeutdanninga skal vere i takt med framtida.
Studieplanen i Bergen er gammal og i prinsippet uendra
i oppbygging gjennom årtider. Det er sterk vekt på
preklinikk og førelesningar oppdelt etter enkeltfag
og sjukehusavdelingar. Det er lite pasientkontakt i
starten, lite kommunikasjonstrening og svært lite
øving i samarbeid, både mellom ulike legar og med
andre profesjonar. Det er stor vekt på faktakunnskap
og prøving av slik til mange eksamenar. Mange lesarar

Steinar Hunskår

av denne spalta utdanna i Bergen langt tilbake vil kjenne att sitt
eige studieopplegg den dag i dag!
Dette skal vi no forsøke å endre. Få førelesningar, meir fordjupning,
meir allmennmedisin, meir akademisk trening og meir integrering er berre nokre av stikkorda for dei som no arbeider med
det nye forslaget til studieplan. Samhandlingsreforma treng
ny tenking også når det gjeld undervisning, ikkje berre i
allmennmedisin, men også i sjukehusfaga.
Legestudentane må bruke meir bibliotek, internett, modelltrening og ferdighetssenter. Poliklinikkar og sjukeheimar
må utnyttast som gode læringsstader. Om eitt år veit vi
kva retning legestudiet i Bergen vil ta framover.

steinar.hunskar@isf.uib.no

Faggruppe for allmennmedisin (ALFA)

Doktorgrad: Psykisk sykdom og fastlegene
Svein Kjosavik disputerte 2.3.2012 for ph.d-graden ved UiB med
avhandlingen Prescribing and Prescribers of Psychotropic Drugs
in Norway. A population based pharmacoepidemiological study.
Avhandlingen analyserte bruken av psykofarmaka, samt fordelingen
av forskrivningen mellom fastleger, psykiatere og andre leger. 15 %
av befolkningen fikk minst en resept på et slikt legemiddel i 2005.
Kvinner fikk oftere enn menn, og antallet som fikk slik behandling
økte betydelig med alderen. Av alle reseptene hadde fastlegene
utstedt ca. 80 %. Fastlegene startet også behandlingen til de aller
fleste, med en økende andel ved økende pasientalder. Psykiaterne
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sin andel var omtrent en tredel hos pasienter under 20 år, men falt
raskt med økende alder. Mengden av vanedannende midler i løpet
av de første tre månedene av behandlingen var den faktoren som
betydde mest for utvikling av langtidsforbruk eller storforbruk.
Svein Kjosavik (f. 1958) har legeutdanning fra UiB, er spesialist i
allmennmedisin og jobber som fastlege i Sandnes. Han har vært
tilknyttet Allmennmedisinsk forskningsenhet og Forskningsgruppen
for allmennmedisin, med professorene Steinar Hunskår, Sabine
Ruths og Dag Årsland som veiledere.

yen
Parapl

Ny bok: Søvnsykdommer
Bjørn Bjorvatn har utgitt ny bok om hvordan søvnsykdommene
utredes og behandles. Boken retter seg mot helsepersonell og
studenter som jobber med pasienter med søvnproblemer, det
vil si fastleger, sykehusleger, psykologer og andre.
Bjørn Bjorvatn er professor i allmennmedisin, leder av Nasjonalt
kompetansesenter for søvnsykdommer (www.sovno.no) og leder
av Senter for Søvnmedisin ved Haukeland universitetssjukehus.
ISBN 978-82-450-1150-0. Fagbokforlaget.

Forskingsmidlar til Vestlandet
Styret i Allmennmedisinsk forskningsfond har tildelt stipend for
hausten 2012, i alt nesten 6 mill kroner. Ein god slump av dette
kom til prosjekt i vår region:
− Fastlege i Kristiansand Erik Abildsnes. Hvordan samtaler
fastleger med sine pasienter om livsstilsendring? AFE Bergen.
− Fastlege i Bergen Øystein Hetlevik. Legene og listen i fastlegeordningen.
− Fastlege i Stavanger Kristina Iden. Depresjon i sykehjem.
− Fastlege i Lindås Kristian Simonsen. Influensaepidemien 2009
belyst ved aktivitetsdata fra legevakt og fastlegepraksis. AFE
Bergen.

til stede hos pasienten samtidig. Etter utredning av pasientene
skrev de en grundig rapport med opp til ti forslag til tiltak for
hver pasient. Rapporten ble presentert overfor sykehjemmets
faglige stab en uke etterpå, og den ble lagt ved epikrisen fra
sykehjemmet til fastlege da pasienten ble utskrevet.
Prosjektet ga en spennende modell for framtidige studieopplegg.

Bok: Fokusgrupper
Professor Kirsti Malterud har nylig utgitt boken "Fokusgrupper
som forskningsmetode for medisin og helsefag" på
Universitetsforlaget (ISBN: 9788215020464). Boken presenterer metodiske prinsipper, prosedyrer og utfordringer for forskere som vil bruke fokusgruppedesign som forskningsmetode.

Pristildelingar
Institutt for samfunnsmedisinske fag har delt ut ei rekke prisar
for 2011, deriblant:
Fastlege og forskar Knut Arne Wensaas si avhandling om giardiaepidemien i Bergen fekk prisen for beste doktoravhandling i
2011, og blir vår nominerte i fakultetskonkurransen.
Bettina S Husebø fekk prisen som årets formidlar og går også
vidare til fakultetskonkurransen.

Tverrfaglig trening av studenter
Representanter for utdanningen i medisin, odontologi, tannpleie
og farmasi har samarbeidet med Høgskolen (fysioterapi) og
Bergen kommune om å trene siste års studenter i tverrfaglig
klinisk samarbeid.Våren 2012 er det gjort et pilotprosjekt ved et
sykehjem i Bergen. En student fra hvert av studiene gikk sammen
i gruppe om å utrede to sykehjemspasienter.Alle studentene var
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– gir signifikant reduksjon i gastrointestinale hendelser
sammenlignet med ikke-selektivt NSAID + PPI
Studien sammenligner Celebra med et ikke-selektivt NSAID +
protonpumpehemmer hos 4484 pasienter med artrose
eller revmatoid artritt1.

4x

E2012-0338

lavere frekvens av klinisk
signifikante GI-hendelser
med Celebra

For mer informasjon om Celebra
eller behandling av Revmatoid Artritt,
Bektherevs sykdom og Artrose gå inn
på www.pfizer.no

Referanser: 1. Chan FK et al., Lancet 2010; 376: 173-179. 2. White WB et al., Am J Cardiol 2007; 99:91–8
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Celebra har en tilsvarende risiko for
hjerte- og karhendelser som andre
NSAIDs. Dette er blant annet vist i en
meta-analyse med >41 000 pasienter
fra 39 studier2.

C Celebra Pfizer
Antiflogistikum.
ATC-nr.: M01A H01
T KAPSLER 100 mg og 200 mg: Hver kapsel inneh.: Celekoksib 100 mg, resp. 200 mg, hjelpestoffer, laktosemonohydrat 149,7
mg, resp. 49,8 mg. Fargestoff: 100 mg: Indigotin (E 132), titandioksid (E 171). 200 mg: Jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).
Indikasjoner: Symptomlindring ved behandling av artrose, revmatoid artritt og bekhterev. Beslutningen om å forskrive en
selektiv COX-2-hemmer skal bygge på en vurdering av den enkelte pasients samlede risiko. Dosering: Kortest mulig
behandlingsvarighet og laveste effektive døgndose skal benyttes. Pasientens behov for symptomlindring og effekten av
behandlingen skal revurderes jevnlig, spesielt hos pasienter med artrose. Voksne: Artrose: 200 mg 1 gang daglig eller fordelt på
2 doser. Ved utilstrekkelig lindring av symptomer kan dosen økes til 200 mg 2 ganger daglig. Revmatoid artritt: Anbefalt startdose
er 200 mg daglig fordelt på 2 doser. Kan senere økes til 200 mg 2 ganger daglig. Bekhterev: Anbefalt døgndose er 200 mg 1 gang
daglig eller fordelt på 2 doser. Ved utilstrekkelig lindring av symptomer, kan 400 mg 1 gang daglig eller delt på 2 doser øke
effekten. Dersom det ikke sees økt behandlingseffekt etter 2 uker, skal andre behandlingsalternativer vurderes. Kan tas med eller
uten mat. Eldre (>65 år): Laveste dose (200 mg pr. døgn) bør brukes initialt. Dosen kan, hvis nødvendig, senere økes til 200 mg
2 ganger daglig. Særlig forsiktighet skal utvises hos eldre som veier <50 kg. Nedsatt leverfunksjon: Behandling bør initieres med
halvparten av anbefalt dose til pasienter med etablert moderat nedsatt leverfunksjon med serumalbumin 25-35 g/liter. Nedsatt
nyrefunksjon: Begrenset erfaring ved mild til moderat nedsatt nyrefunksjon. Slike pasienter bør derfor behandles med forsiktighet.
Barn: Ikke indisert. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for celekoksib, noen av hjelpestoffene eller sulfonamider. Aktivt peptisk
sår eller gastrointestinal (GI)-blødning. Tidligere symptomer på astma, akutt rhinitt, nasale polypper, angionevrotisk ødem,
urticaria eller andre allergilignende reaksjoner ved bruk av acetylsalisylsyre (ASA) eller NSAIDs, inkl. COX-2-hemmere.
Graviditet og til kvinner som kan bli gravide dersom de ikke bruker sikker prevensjon, amming. Alvorlig nedsatt leverfunksjon
(serumalbumin <25 g/liter eller «Child-Pugh» ≥10). Estimert kreatininclearance <30 ml/minutt. Inflammatorisk tarmsykdom.
Hjertesvikt (NYHA II-IV). Etablert iskemisk hjertesykdom, perifer arteriesykdom og/eller cerebrovaskulær sykdom.
Forsiktighetsregler: Pasienter med kjent langsom CYP 2C9-metabolisme bør behandles med forsiktighet. Øvre GIkomplikasjoner som perforasjoner, sår eller blødninger (PUBs), noen med fatale følger, har forekommet. Forsiktighet anbefales
ved høy risiko for utvikling av GI-komplikasjoner med NSAIDs; eldre, pasienter som bruker andre NSAIDs eller ASA samtidig,
eller pasienter med tidligere GI-sykdom (sår eller blødning). Økt risiko for GI-bivirkninger ved samtidig bruk med ASA, også ved
lave doser. Samtidig bruk av et non-ASA NSAID bør unngås. Erstatter ikke ASA som profylakse mot kardiovaskulær
tromboembolisk sykdom. Forsiktighet hos pasienter med vesentlige risikofaktorer for kardiovaskulære hendelser (f.eks.
hypertensjon, hyperlipidemi, diabetes mellitus, røyking). Nødvendige tiltak må gjennomføres og seponering av celekoksibbehandlingen skal vurderes hvis det oppstår kliniske tegn på forverring av spesifikke symptomer hos disse pasientene. Alvorlige
hudreaksjoner, noen fatale, inkl. eksfoliativ dermatitt, Stevens-Johnsons syndrom og toksisk epidermal nekrolyse er svært
sjeldent rapportert. Risikoen for å oppleve disse reaksjonene er høyest i løpet av 1. behandlingsmåned. Overfølsomhetsreaksjoner
(anafylakse og angioødem) er rapportert. Pasienter med sulfonamidallergi eller annen legemiddelallergi kan ha større risiko for
alvorlige hudreaksjoner eller overfølsomhetsreaksjoner. Behandlingen avsluttes ved første tegn til hudutslett, mukosale lesjoner
eller andre tegn til overfølsomhet. Væskeretensjon og ødem er observert. Forsiktighet ved hypertensjon, venstre
ventrikkeldysfunksjon, hjertesvikt i anamnesen, eller ødem av annen årsak. Prostaglandinhemming kan gi forverret nyrefunksjon
og væskeretensjon. Forsiktighet ved risiko for hypovolemi. Celekoksib kan føre til at ny hypertensjon oppstår, eller til forverring
av allerede eksisterende hypertensjon, noe som kan bidra til økt insidens av kardiovaskulære hendelser. Derfor bør blodtrykket
følges nøye i starten og under hele behandlingen. Ved nedsatt nyre-, lever-, eller hjertefunksjon skal tilfredsstillende medisinsk
tilsyn opprettholdes. Celekoksib kan føre til nyretoksisitet. Pasienter med nedsatt nyrefunksjon, hjertesvikt, leverdysfunksjon og
eldre har størst risiko. Disse bør følges nøye. Det er rapportert tilfeller av alvorlige leverreaksjoner, inkl. fulminant hepatitt (noen
med fatale følger), levernekrose og leversvikt (noen med fatale følger eller som krevde levertransplantasjon). Av de rapporterte
tilfellene oppsto flesteparten av de alvorlige leverbivirkningene innen 1 måned etter påbegynt celekoksibbehandling. Kan
maskere feber og andre tegn på inflammasjon. Forsiktighet må utvises ved samtidig bruk av warfarin eller andre antikoagulantia.
Inneholder laktose, og skal ikke brukes ved sjeldne arvelige lidelser som galaktoseintoleranse, samisk laktasemangel (lapplaktasemangel) eller glukose-galaktosemalabsorpsjon. Pasienter som opplever svimmelhet, ørhet eller søvnighet bør unngå å
kjøre bil eller betjene maskiner. Interaksjoner: Kan redusere effekten av diuretika og antihypertensiver. Risikoen for akutt
nyresvikt (vanligvis reversibel) kan øke når ACE-hemmere eller angiotensin-II-reseptor antagonister kombineres med celekoksib.
Celekoksib kan muligens øke nefrotoksisk effekt av ciklosporin og takrolimus, og nyrefunksjon bør følges. Celekoksib hemmer
CYP 2D6. Plasmakonsentrasjoner av legemidler som metaboliseres via CYP 2D6 kan øke i kombinasjon med celekoksib. Dette
gjelder bl.a. dekstrometorfan, antidepressiver, nevroleptika, antiarytmika. Dosejustering kan være nødvendig for slike legemidler.
Halvparten av anbefalt dose brukes til pasienter som tar flukonazol. Samtidig bruk av CYP 2C9-indusere, som rifampicin,
karbamazepin og barbiturater, kan redusere plasmakonsentrasjonen av celekoksib. Pasienter som behandles med litium bør
kontrolleres nøye når celekoksib introduseres eller seponeres. Kan tas sammen med lavdose ASA i kardiovaskulær profylakse.
Kan tas sammen med metotreksat (påvirker ikke plasma eller renal clearance), men adekvat monitorering av metotreksatrelatert
toksisitet bør overveies. Kan tas sammen med warfarin eller andre antikoagulantia, men antikoagulerende aktivitet bør
monitoreres. INR skal monitoreres nøye, spesielt de første dagene etter initiering eller endring av celekoksibdosen.
Blødningstilfeller hovedsakelig hos eldre som fikk celekoksib sammen med warfarin er rapportert, noen av dem fatale. Celekoksib
kan tas sammen med perorale antikonsepsjonsmidler, tolbutamid, glibenklamid, ketokonazol og antacida. Hos personer som er
langsomme omsettere via CYP 2C9 og som viser økt systemisk eksponering av celekoksib, kan samtidig behandling med CYP
2C9-hemmere resultere i en ytterligere økning i celekoksibeksponering. Slik kombinasjon bør unngås hos personer som er
langsomme omsettere via CYP 2C9. Graviditet/Amming: Se Kontraindikasjoner. Overgang i morsmelk: Skal ikke brukes under
amming. Bivirkninger: Svært vanlige (≥1/10): Hjerte/kar: Hypertensjon. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale:
Abdominalsmerter, diaré, dyspepsi, flatulens, brekninger, dysfagi. Hjerte/kar: Myokardinfarkt. Hud: Utslett, pruritus.
Immunsystemet: Forverret allergi. Infeksiøse: Sinusitt, øvre luftveisinfeksjon, urinveisinfeksjon. Luftveier: Faryngitt, rhinitt, hoste,
dyspné. Nevrologiske: Svimmelhet, hypertoni. Psykiske: Søvnløshet. Øvrige: Influensaliknende symptomer, perifert ødem/
væskeretensjon. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Blod/lymfe: Anemi. Gastrointestinale: Forstoppelse, raping, gastritt,
stomatitt, forverring av gastrointestinal inflammasjon. Hjerte/kar: Hjertesvikt, palpitasjoner, takykardi. Forverring av hypertensjon.
Hud: Urticaria. Lever/galle: Unormal leverfunksjon, økning av SGOT og SGPT. Muskel-skjelettsystemet: Leggkramper.
Nevrologiske: Parestesi, søvnighet, cerebral infarkt. Nyre/urinveier: Økt kreatinin, økt BUN. Psykiske: Angst, depresjon, tretthet.
Stoffskifte/ernæring: Hyperkalemi. Øre: Tinnitus, nedsatt hørsel. Øye: Sløret syn. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Blod/lymfe:
Leukopeni, trombocytopeni. Gastrointestinale: Duodenal-, ventrikkel-, øsofageal- og intestinalsårdannelse, sårdannelse i
tykktarm, intestinal perforasjon, øsofagitt, melena, pankreatitt. Hud: Alopesi, fotosensitivitet. Lever/galle: Forhøyede
leverenzymer. Nevrologiske: Ataksi, smaksforandring. Psykiske: Forvirring. Ukjent frekvens: Blod/lymfe: Pancytopeni.
Gastrointestinale: Kvalme, gastrointestinal blødning, kolitt/forverret kolitt. Hjerte/kar: Arytmi, rødming, vaskulitt, lungeemboli.
Hud: Ekkymose, utbrudd med blæredannelse, eksfoliativ dermatitt, erythema multiforme, Stevens-Johnsons syndrom, toksisk
epidermal nekrolyse, angioødem, akutt generalisert eksantem pustulose. Immunsystemet: Alvorlige allergiske reaksjoner,
anafylaktisk sjokk, anafylaksi. Kjønnsorganer/bryst: Menstruasjonsforstyrrelser. Lever/galle: Leversvikt (noen med fatale følger
eller som krevde levertransplantasjon), fulminant hepatitt (noen med fatale følger), levernekrose, hepatitt, gulsott. Luftveier:
Bronkospasme. Muskel-skjelettsystemet: Artralgi, myositt. Nevrologiske: Hodepine, forverret epilepsi, aseptisk meningitt, ageusi,
anosmi, fatal intrakraniell blødning. Nyre/urinveier: Akutt nyresvikt, interstitiell nefritt, hyponatremi. Psykiske: Hallusinasjoner.
Øye: Konjunktivitt, øyeblødning, retinal arterie- eller veneokklusjon. Øvrige: Brystsmerter. I tillegg er følgende rapportert ved
studier på forebyggelse av polypper: Vanlige (≥1/100 til <1/10): Angina pectoris, irritabel tarm, nyresteindannelse, økning av
kreatinin i blodet, benign prostatahyperplasi, vektøkning. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Helicobacterinfeksjon, Herpes
zoster, erysipelas, bronkopneumoni, labyrintitt, tannkjøttinfeksjon, lipom, uklarheter i glasslegemet, konjunktival blødning, dyp
venetrombose, dysfoni, hemorroidal blødning, hyppig avføring, munnsår, allergisk dermatitt, nerveknuter, nokturi, vaginalblødning,
ømme bryster, benbrudd i leggen, økt blodnatrium. Overdosering/Forgiftning: Liten erfaring. Doser på opptil 1200 mg som
engangsdose og opptil 1200 mg 2 ganger daglig inntil 9 dager er blitt godt tolerert. Behandling: Støttende medisinsk behandling
gis. Dialyse har sannsynligvis liten effekt grunnet høy proteinbinding. Se Giftinformasjonens anbefalinger M01A H01.
Egenskaper: Klassifisering: Ikke-steroid antiinflammatorisk middel med analgetisk og antipyretisk effekt. Virkningsmekanisme:
Selektiv hemmer av cyklooksygenase-2 (COX-2). COX-2 er hovedansvarlig for dannelsen av prostaglandiner som gir smerte,
inflammasjon og feber. Ingen hemming av COX-1 i terapeutiske doser. Blodplateaggregering og blødningstid er upåvirket, selv
ved gjentatt dosering med 600 mg 2 ganger daglig. Absorpsjon: God, maks. plasmakonsentrasjon nås etter ca. 2-3 timer.
Plasmakonsentrasjonen er økt med ca. 100% hos eldre kvinner >65 år. Dosering med mat (fettrik kost) forsinker absorpsjonen
med ca. 1 time. Proteinbinding: Ca. 97%. Halveringstid: 8-12 timer. Steady state nås innen 5 dager. Metabolisme: I leveren
hovedsakelig via CYP 2C9. Utskillelse: <1% av dosen utskilles uforandret i urin. Pakninger og priser: 100 mg: 100 stk. (blister)
kr 446,40. 200 mg: 10 stk. (blister) kr 109,20. 30 stk. (blister) kr 272,70. 100 stk. (blister) kr 829,40. Refusjon: Se Refusjonslisten,
M01A H01.
M01A H01 Celekoksib
Refusjonsberettiget bruk: Palliativ behandling i livets sluttfase.
Refusjonskode:
ICPC
Vilkår nr
-90
Palliativ behandling i livets sluttfase
136
ICD
Vilkår nr
-90
Palliativ behandling i livets sluttfase
136
Vilkår:136 Refusjon ytes selv om legemidlet skal brukes i mindre enn tre måneder.
Sist endret: 29.09.2011
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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

