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Velkommen 
til Volvat Bergen

Hos oss fi nner du noen av landets beste allmennleger og spesialister. 
Med topp moderne utstyr ti lbyr vi:

- Allmennlege
- Barnelege
- Bedrift shelsetjeneste
- Endokrinolog
- Fysioterapeut
- Fot- og ankelkirurgi
- Generell kirurg

- Gynekolog
- Hjertelege
- Hudlege
- Håndkirurg
- Indremedisiner
- Jordmor
- Karkirurg

- Legevakt
- Livssti l/ernæring
- Mage/tarm
- Nakkekirurgi
- Nevrolog
- Ortoped
- Overvektskirurgi

- Plasti kkirurg
- Psykolog
- Reisemedisin/vaksine
- Ryggkirurgi
- Sjømannslege
- Urolog
- Øre-nese-hals

Medisinsk ansvarlig Volvatgruppen: Sjefl ege Christi an Loennecken

Kontakt oss på tlf: 55 11 20 00 
eller les mer om alle våre tjenester på volvat.no
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LOJALITET!

Det er et kontinuerlig fokus på 

sykefraværet, fra samfunnets 

side. Man har over de siste 

Legers lojalitet mot arbeidsgiver, 

pasienten og andre kolleger er oppe 

til debatt. Legeforeningen har nettopp 

hatt ledersamling, og der fikk helse-

ministeren anledning til å presisere at 

leger har plikt, og rett, til å melde fra om 

uforsvarlige forhold på arbeidsplassen.

Dagens Næringsliv bringer også en 

grundig gjennomgang av hvilke vansker 

som oppstår for de leger som kommer 

med bekymringsmeldinger.

Det er påfallende at disse eksempler i 

stor grad kommer fra sentrale Østlandet 

og UNN. Vi må imidlertid være forberedt 

på at kolleger kan komme i slike 

situasjoner hos oss på Vestlandet også.

Nøktern sykehusøkonomi, stadige krav 

til rapportering og resultatmåling, samt 

uenighet om prioriteringer, kan når 

som helst føre kolleger inn i vanskelige 

situasjoner.

Alt etter hvilken rolle eller stilling leger 

har i sykehus, er det forskjell på hva 

man melder bekymring om. Det er viktig 

at kolleger støtter hverandre i slike 

prosesser. 

Det er for øvrig et paradoks at det ofte 

er reaksjoner fra oss eldre leger som 

gjør at unge leger velger å tie stille om 

hva de mener. Det kan være god grunn 

for noen og enhver å se på hvordan vi 

møter de yngre kollegene.

TIDSSKRIFT FOR HORDALAND 
OG SOGN OG FJORDANE 
LEGEFORENINGER

LEDER 
Gunnar Ramstad
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Googler du ”Bergens Tidende + Kvinneklinikken” 
vil følgende treff være blant de øverste på listen, 
alle datert høsten 2015:

”Ikke fød i helgen. KK stenger fødestuer.”
”Flertallet skal ut fra KK innen åtte timer.”
”Hjelp, jeg skal føde på KK!”

Filosofisk Poliklinikk inviterte 3. februar til debatt 
på Litteraturhuset under temaet ”Fødsel, død og 
skandale”. Årets debattant, overlege Agnethe 
Lund ved Kvinneklinikken, møtte politisk redaktør 
i BT Frøy Gudbrandsen til debatt om presseetikk 
og mediemakt. Tilstede var også blogger og 
vordende mor Helle Karin Johnsen, som kunne 
fortelle at fødselsangsten sprer seg i Bergen, 
og at flere venninner av henne har valgt å føde 
på Voss i frykt for hva som venter dem når de 
ankommer Kvinneklinikken for å føde. ”Det er 
sårbare, gravide jenter som åpner avisen og 
leser disse overskriftene,” sa hun, og spurte slik 
indirekte hvem som har ansvar for redselen. 
Kvinneklinikken, Bergens Tidende eller begge?

Frøy Gudbrandsen var enig i at BT skal føle på 
sin del av ansvaret for at mange fødende entrer 
dørene på Kvinneklinikken med en defensiv 
holdning. Hun forklarte at det ofte kan være 
utfordrende å først skulle skape et tillitsforhold 

til enkeltpersoner i en vanskelig situasjon, og så 
skulle følge ” journalistoppdraget” og publisere 
historien, selv om det kan ødelegge tilliten man 
har bygget opp. Agnethe Lund svarte at involverte 
leger, jordmødre og sykepleiere ofte føler seg 
bundet av taushetsplikt og hensyn til familien, 
og dermed lar være å kommentere sakene som 
stiller KK i et urettferdig dårlig lys. 

Videre foreslo Lund at BT kunne bli flinkere på 
å sette sakene i perspektiv, eksempelvis med 
faktabokser som sammenligner dødfødseltall fra 
Haukeland med tall fra resten av landet. Forslag 
på forslag til andre mulige BT-saker på feltet 
ble nikket inn, og etter knappe ti minutter virket 
Gudbrandsen enig på alle punkter – kanskje 
bortsett fra hva gjaldt BTs grad av påvirkning 
på fødselsangst blant byens vordende mødre.

BT tildelte Agnethe Lund prisen ”Årets debatt-
ant av 2015” nå i januar. Jeg forventet likevel at 
politisk redaktør i større grad ville stå opp for 
de journalistiske valg som er gjort, og ikke bare 
takke for gode ideer. Det er i hvert fall ingen tvil 
om at Agnethe Lund benyttet anledningen til å 
korrigere pressen, for ikke å si undervise, og at 
Frøy Gudbrandsen fikk nikket og smilt seg til det 
hun avsluttet med å kalle ”en god dialog”.

”IKKE FØD I HELGEN”
Har pressen fordreiet virkeligheten om fødselsomsorgen i Bergen 

– og hvem kan i så fall korrigere pressen?
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Lokalt hos DEG eller i VÅRT datasenter! 
 
Som godkjente Helsenett partner i 
Hordaland, bidrar vi til sikker drift av DIN 
it-løsning i henhold til Norm for 
informasjonsikkerhet. 
 
Våre konsulenter er Microsoftsertifisert 
og har god kjennskap til journalsystem 
som System X, Infodoc, ProMed og 
WinMed. 
 
Kontakt oss i dag! 
 
 

IT-DRIFTSLØSNINGER FOR 
HELSEFORETAK 

upheads.no 

TRYGT, FLEKSIBELT OG TILGJENGELIG 

STAVANGER – OSLO – BERGEN 
51 22 70 00 

bergen@upheads.no 
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YNGRE LEGERS FORENING

Christopher Elnan Kvistad
Foretakstillitsvalgt YLF Helse-Bergen

christopher.elnan.kvistad@helse-bergen.no

SYNERGI: 
BUDSJETT 2016

Budsjettet til Helse Bergen for 
2016 er stramt. Det er lagt 
opp til et overskudd på 170 

millioner som først og fremst skal 
gå til investeringer. For å realisere 
dette er det lagt til grunn en akti-
vitetsøkning som skal kombineres 
med effektivisering og innsparing. 
I tillegg skal mottaksklinikken bli 
etablert, noe som skal føre til en 
høy pasientturnover og diagnos-
tikk og behandling på riktig nivå. 
Dessuten skal bedre IKT-løsninger 
bidra til en mer effektiv hverdag 
både for leger og pasienter. 

Vi kan gjerne ta dette litt systema-
tisk. Tillitsvalgte har vært nokså 
kritiske til budsjettet i sin helhet 
og spesielt effektiviseringsbiten. 
Kort fortalt legges det opp til en 
aktivitetsøkning uten at det tilfø-
res nye ressurser. Det betyr at vi 
ansatte må gjøre samme jobben, 
bare bedre og fortere. Samtidig har 
driften allerede gjennom tidligere 
budsjettprosesser blitt effektivisert 
til randen.

Mottaksklinikken er et spennende 
prosjekt med mange potensielle 

muligheter. Det problematiske er at 
man har sett for seg dette prosjek-
tet som et såkalt null-sumsspill. 
Det vil si at det ikke skal tilføres 
eller fjernes ressurser i forbindelse 
med dette. Det overføres ressurser 
til mottaksklinikken tilsvarende 
reduksjonen som skjer i sengetall 
på sengepostene. I budsjettet for 
2016 leser vi imidlertid at dette ikke 
ser ut til å stemme. Det overføres 
ressurser fra sengepostene, men 
uten at aktiviteten skal reduseres 
tilsvarende. Tvert imot skal flere 
sengeposter i stedet ta imot mer 
elektive pasienter. Dette for å øke 
inntektene.

Videre skal tid og krefter spares 
gjennom bedre IKT-løsninger. Her 
er talegjenkjenning og Meona 
gode eksempler. Talegjenkjenning 
har mange fordeler, men særlig 
tidsbesparende i forhold til vanlig 
diktering er det neppe. Meona 
er en elektronisk kurvejournal, 
et stort teknologisk framskritt 
fra de gamle papirkurvene. Men 
dessverre bestemte noen seg i 
all sin visdom for å innføre dette 
i akuttmottaket før det ble innført 

på sengepostene. Oppstarten ble 
feiret stort med oppklipping av 
papirjournal og musserende brus 
til alle sammen. Snart viste det seg 
at programmet ikke var egnet som 
verktøy i et norsk akuttmottak. 
Mindre enn en måned etterpå 
måtte innføringen avbrytes etter at 
det hadde vært tilnærmet kontinu-
erlig kaostilstand i akuttmottaket 
denne perioden. I ettertid viste 
det seg at prosjektet ikke hadde 
blitt drøftet med tillitsvalgte på 
foretaksnivå før det ble satt i gang.
Man kan bli tung til sinns og fata-
listisk av mindre. Men sistnevnte 
eksempel illustrerer ansvaret vi 
som ansatte og tillitsvalgte har 
for å si ifra og medvirke. Vi må 
gi beskjed, gjerne dokumentert 
gjennom avvik- og synergimeldin-
ger der vi ser at innsparingene og/
eller effektiviseringen går ut over 
pasienter eller personale. Budsjett 
og økonomi er viktig det, men ennå 
viktigere er kvaliteten på det vi 
gjør. Et stramt budsjett må ikke få 
gå på bekostning av det.

Det kjekke med å jobbe i helsevesenet er at det aller meste vi gjør framstår som meningsfylt. Men 
som ved alle andre steder er det ting og gjøremål som er mindre meningsfulle, til og med bortkastet. 
Et eksempel på dette kan være å klage på helseforetakets årsbudsjett. Det er nytteløst, men jeg 
klarer ikke dy meg. 
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Fag
Jeg hørte en gang en kollega som sa at «I helvete har 
de poliklinikk hver dag». Jeg vil anta at den kollegaen 
ikke tenker på å gå ut i praksis, for det er klart – dette 
er poliklinikk hele uken og da bør man trives med 
det! Jeg kan savne variasjonen i arbeidsoppgaver 
og svingningen i «puls» og tempo som kjennetegner 
sykehuset der man veksler mellom operasjonsstue, 
fødeavdeling, sengepost og poliklinikk. Men jeg har 
alltid likt poliklinikkarbeidet, og som poliklinikk ligner 
praksisen min mye på det jeg hadde på sykehuset 
– jeg møter hele spekteret i faget og stor variasjon 
i problemstillingene. Jeg ser i tillegg sider av faget 
som jeg i liten grad møtte på sykehuset – de tilstan-
dene/plagene som ligger utenfor allmennlegens 
kompetanse, men som ikke trenger håndteres på 
sykehus. Her ligger det mange interessante og 
viktige utfordringer, for eksempel endokrinologiske 
problemstillinger og smertetilstander. Det er en stor 
glede å bli kjent med og få følge opp kvinnene tettere 
enn jeg var vant med på den store sykehusavdelingen. 
Kjennskap skaper trygghet for både pasientene og 
meg, og det er lettere å gjøre en god jobb i forhold til 
dem som trenger jevnlig oppfølging når man møtes 
igjen og ikke må begynne på nytt ved neste kontroll.  

Pasientgrunnlag
Til forskjell fra «helprivate» tilbud kan pasienter 
vanligvis ikke bestille time direkte hos en avtalespe-
sialist, men må ha henvisning fra fastlegen. Mange 
kvinner som har ønske om å ha en «fastgynekolog», 
gir uttrykk for at dette er en urimelig ordning, men 
rutineundersøkelser hører i utgangspunktet hjemme 
hos fastlegen – og så er det en medisinsk vurdering 
fastlegen må gjøre, om henvisning til gynekolog er 

på sin plass der hvor det er symptomer. I forhold til 
befolkningsgrunnlaget er det få gynekologer med 
avtalehjemmel i Hordaland sammenlignet med andre 
regioner – og desto viktigere da at kapasiteten som 
finnes blir brukt på best mulig måte. I Rammeavtalen 
som regulerer avtalepraksis, er det lagt opp til 
samarbeidsavtaler mellom sykehusavdelingene 
og avtalepraksisene. Det kan bety at sykehusene 
henviser spesielle pasientgrupper til oppfølging i 
avtalepraksis. For min del har jeg ingen formell avtale 
med «moderhuset», men får mange ferdigbehandlete 
kreftpasienter henvist til kontroller. Samarbeidet med 
fastlegene er viktig og fungerer stort sett bra. Gode 
henvisninger gjør det lettere å prioritere rett, og en 
telefon kan avklare en problemstilling eller gjøre det 
klart at det haster med å få sett på pasienten. 

Drift og økonomi 
Overtagelse av en praksis er i de fleste tilfeller en 
stor investering som nok kan skremme en fra å søke 
en hjemmel. Jeg har i tillegg valgt å kjøpe en god 
del dyrt nytt utstyr, så lånebelastningen er stor. Men 
driftstilskuddet gir økonomisk forutsigbarhet, og en 
jevn strøm av henvisninger gjør at jeg ikke trenger 
være urolig for om det skal gå rundt. Arbeidsuken 
min er nok i snitt like lang som før (da jeg hadde 
arbeidsplan på 44.3 t/uke på sykehuset) men jeg 
har jo ikke pålagt ubekvem arbeidstid lenger og har 
i utgangspunktet fri alle helger og helligdager. En 
god pensjonsordning er et gode man har som ansatt 
på sykehus – det var noe jeg, kanskje i likhet med 
mange andre sykehusleger, ikke hadde tenkt særlig 
over før jeg gikk ut av KLP og startet innbetaling til 
egen pensjon slik som jeg gjør nå. Jeg kan jo håpe 
at jeg også får tilbake investeringen jeg gjorde ved 

PRAKTISERENDE SPESIALISTERS LANDSFORENING

SKAL – SKAL IKKE? 
Om å gå fra sykehus til avtalepraksis.
For vel tre år siden overtok jeg en avtalepraksis i Fødselshjelp og kvinnesykdommer i Bergen 

sentrum. Jeg får ofte spørsmål fra kollegaer på sykehus om hvordan livet er utenfor. Dette innlegget 

er selvsagt preget av hvordan praksislivet kan arte seg for en gynekolog – men mye vil nok være 

felles for alle spesialiteter.
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Yngvild Skåtun Hannestad 
Vara-tillitsvalgt PSL

yngvild.hannestad@uib.no

overdragelsen når jeg skal pensjonere meg, men det 
er enda langt frem i tid og noe jeg ikke tør ta som en 
selvfølge basert på tidligere håndtering av hjemler 
ved sykdom og dødsfall. 
Vi er to gynekologer i en gruppepraksis med hver vår 
legesekretær.  Jeg har startet et AS der legesekre-
tæren min og jeg begge er ansatte. Selv om jeg har 
regnskapsfører som tar regnskap og selvangivelse 
er det nok av andre nye oppgaver for meg. Jeg skal 
sørge for å ha orden på husleiekontrakt, forsikring 
og pensjoner, ansettelseskontrakter med arbeids-
instrukser, avtaler med leverandører av telefon, IT, 
journalsystem, bestillinger av utstyr og forbruksvarer 
for eksempel. Sammen med min kollega har vi et 
felles AS der vi har ansatt renholder og dekker en 
del fellesutgifter. Vi er tilknyttet bedriftshelsetje-
neste og har eget kvalitetssikringssystem der vi kan 
dokumentere rutiner og registrere info om utstyr og 
leverandører. I en liten bedrift er beslutningsveien 
kort og handlingsrommet stort, men i perioder med 
spesielle utfordringer merkes det også at det er 
sårbart. Problemer med journalsystem eller server har 
vi stort sett klart å få løst relativt raskt ved egeninnsats 
og leverandørhjelp, men kan være tidkrevende og 
frustrerende. Godt hjelpepersonell er gull verdt og 
viktig for å få dagene våre til å være effektive og 
trivelige. De gode hjelperne kan være vanskelig å 
erstatte, og udekkete arbeidsoppgaver absorberes 
ikke lett i et lite miljø, så ved lange sykemeldinger 
kan ukene bli humpete og tunge. 

Rammer, frihet og ansvar
Selv om det er mange pålegg, forpliktelser og rappor-
teringer, opplever jeg også mye frihet til å bestemme 
hvordan jeg vil drive praksisen og hvordan jeg vil ha 
rammene rundt meg. Jeg savner den store livlige 
gjengen med gode kolleger på sykehuset, men er 
glad for at vi er to gynekologer sammen, det gir mye 
faglig støtte og hyggelig samvær. Den faglige oppda-
teringen må jeg selvsagt være mer bevisst på å holde 
i gang og oppsøke. Jeg er glad for å kunne prioritere 
selv hvilke kurs og møter jeg vil dra på samtidig som 
jeg må skule til normtallet for antall konsultasjoner per 
år (2700 for gynekologer) og lengden på ventelisten. 
Noen verv i Legeforeningssammenheng, ledelse av 
mentorgruppe for legestudenter, litt undervisning av 
studenter og spesialistkandidater og faglige treff med 

andre avtalespesialister, motvirker isolasjon som er 
en potensiell fare når man går ut av sykehusdøren.
Det er kjekt å kunne bestemme fargen på veggene 
selv og dra på IKEA og kjøpe ny pult en lørdag og 
henge opp nye gardiner på en søndag og ha nesten 
nytt kontor mandagen! Men hverdagen løper fort 
av gårde også her, og jeg har nok ikke alltid tid og 
overskudd til følge opp egne ideer og gjøre gode 
endringer, men det er god følelse at muligheten og 
handlefriheten er der.

Skal – skal ikke, bør – bør ikke…?
Det å gå ut i en avtalepraksis er tyngre å reversere enn 
en annen jobb som «bare» kan sies opp – det er med 
andre ord ikke så lett å prøve det ut en stund for så å 
gi seg igjen. Avtalepraksis gir (i en del spesialiteter den 
eneste) muligheten for et legeliv uten tunge vakter, 
men jeg tenker at det beste er at motivasjonen ikke 
bare ligger i ønsket om å komme seg bort fra noe, 
man bør også helst ønske seg til denne måten å jobbe 
på og med alt det innebærer av driftsoppgaver og 
andre særegenheter ved praksis. 
Man kan se på det at kolleger velger å gå fra sykehuset 
og ut i praksis som en «brain drain» som tapper 
sykehuset for den kompetansen sykehuset har bidratt 
til å bygge opp. De som har praksis med avtale-
hjemmel er fremdeles en del av helseforetakenes 
tilbud til befolkningen, et tilbud som på sitt beste 
kan gi utredning og oppfølging med mer kontinuitet 
og nærhet og som kan avlaste sykehusene. Det er 
viktig å se på hvordan man samarbeide godt og lage 
en god arbeidsdeling, sørge for at vi drar i samme 
retning og bruker helsekronene best mulig fra hvert 
vårt sted i systemet.
Før jeg takket ja til hjemmelen som jeg var så heldig 
å få tilbud om, hadde jeg «snudd hver stein» i forhold 
til egen motivasjon, hva jeg tenkte jeg ville savne 
fra sykehuset og hva jeg trodde jeg ville like med å 
jobbe i avtalepraksis. Det meste har stemt godt. Selve 
driftsbiten tar nok mer tid og krefter enn jeg hadde 
sett for meg (men her er det vel litt nybegynnerstrev 
inkludert!) og det er kanskje naturlig at feilberegnin-
gen lå der siden det var det jeg kunne minst om på 
forhånd. Men jeg opplever en hverdag med faglige 
utfordringer, mange gleder og frihet under ansvar. 
Jeg er glad for muligheten jeg fikk og at jeg torde 
ta spranget. 
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Øivind Wesnes 
Tillitsv. Allmennlegef. Hordaland

owesnes@broadpark.no

ALLMENNLEGEFORENINGEN

MER FRA ALLMENNLEGEFORENINGENS 
TARIFFKONFERANSE NOVEMBER 2015

FASTLEGENES ROLLE I KOMMUNEN 
Vi bør jobbe for styrket samarbeid med kommu-
nenes politiske og faglige ledelse. Vi må utnytte 
Samarbeidsutvalget best mulig. Bruk dette aktivt! Det 
er viktig at kommunene forstår at fastlegene må være 
med i beslutningene, og i kommunale utvalg som 
jobber med helsetjenester. Dette er viktige oppgaver, 
og vi må forsøke å fordele disse oppgavene mellom 
kommunens leger. Engasjerte fastleger bør gå inn 
i dette. Fastlegen må være kjernen i all medisinsk 
aktivitet i kommunen. Legene må komme inn med 
sin medisinske kompetanse ved utforming av KAD, 
hjemmesykepleie og eventuelt nye prosjekter. Bergen 
har innført en Praksiskoordinator (PKO) som jobber inn 
mot kommunens helseledelse. Dette er en fruktbar 
samarbeidsform som kan forsøkes også i andre 
kommuner.

LEDELSE
I kommunen må den faglige leder av fastlegene være 
lege, men administrativ ledelse er profesjonsnøytralt. 
Kommuneoverlegen bør ha en tettere kontakt med 
fastlegene. Ledelse i primærhelsetjenesten er viktig, 
og Allmennforeningens styre jobber aktivt med dette, 
ikke minst med å utdanne fastleger til gode ledere.

SAMARBEID MELLOM 1. OG 2. LINJETJENESTEN
PKO-ordningen trenger kanskje en revisjon. Det er 
prinsipielt litt uheldig at dette finansieres av helse-
foretakene alene. Kommunikasjonen går nå mer fra 

sykehusene ut til allmennlegene, i stedet for motsatt 
vei. Praksiskoordinatoren skal være allmennlegenes 
stemme inn til sykehuset. Man kan opprette lokale 
medisinske fora for å bedre samarbeidet. Det er 
et stort problem at forhandlinger om samarbeid 
mellom sykehuset og kommunen skjer i møter uten 
at fastleger er til stede. 

LEGEVAKT 
Det er vedtatt en ny forskrift om akuttmedisin, med 
mange nye krav til legevaktlegene, spesielt mht. kom-
petanse, og krav om bakvakt. Akuttmedisinforskriften 
gir mange kommuner problemer med bemanningen, 
spesielt av vaktkompetente leger. Hvor mange lege-
vaktsleger trenger vi i fremtiden? Det er allerede 
store bemanningsutfordringer, og vaktbelastningen i 
mange kommuner er betydelig. Per i dag er arbeids-
tiden for legene betydelig høyere enn arbeidsmi-
ljøloven tillater, på grunn av at leger er unntatt fra 
restriksjonene i denne loven. Likevel gjelder en del 
vernebestemmelser i forhold til belastninger for 
legen, legens behov for hvile og fritid, samt krav om 
forsvarlighet i utøvelse av arbeid på legevakt. Det er 
ulovlig med mer enn 9 timers vakt, men det kan gjøres 
unntak. Dette kan bare skje ved individuelle avtaler, 
altså med hver enkelt lege. Man har rett på 8 timers 
fri mellom to arbeidsperioder. Dersom man ikke kan 
sikre tilstrekkelig hvile, kan man kreve drøftinger med 
kommunen slik at kravet oppfylles. 

I forrige nummer av Paraplyen fortalte jeg litt om normaltarifforhandlingene og om tverrfaglig 
samarbeid i kommunehelsetjenesten. Denne gangen vil jeg gi våre lesere flere nyheter fra vår 
konferanse. Som tillitsvalgt for alle fastleger i fylket, ønsker jeg at alle mine kolleger er mest mulig 
oppdatert om hva som skjer i vår forening. Jeg vil i dag si litt om fastlegenes rolle i kommunen, om 
ledelse, om samarbeid mellom 1. og 2. linjetjenesten, og til slutt litt om legevakt.
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ØYEBLIKKELIG HJELP 
OG VAKTARBEID

Det gjør vondt i hjertet når 
dagens siste pasient trilles 
inn på ultralydlaben, en 

alvorlig kreftsyk pasient med 
buken full av væske. Hun er på 
min egen alder, og jeg vet ikke om 
hun noen gang skal reise hjem. 
Hennes situasjon var avklart og 
krevde heller ikke umiddelbar 
lindring, så hun kom lengst ned 
på listen.

Vi effektiviserer stadig, pasientene 
legges inn i økt antall og skal 
skrives ut enda fortere enn før.  
Det er få senger, og pasientene 
skal ut straks, om de ikke absolutt 
trenger å være i sykehuset for å 
få behandling. «Logistisk ØH» er 
blitt et begrep, hvor effektiv drift 
i seg selv er det viktigste, ikke 
om pasientens tilstand krever 
nødvendig helsehjelp.

Leger som går i vakt har formentlig 
en oppfatning av hva som define-
rer øyeblikkelig hjelp. For min egen 
del innbefatter dette utredning og 
behandling som ikke skal vente til 
neste morgen – der pasienten har 
bedre sjanse for å bli friskere med 
rask hjelp enn om det utsettes, 
eller fordi symptomer trenger 
lindring. Langt på vei strekker vi 
begrepet, og prøver å ta unna så 
mye vi klarer, fordi vi så gjerne vil 

hjelpe, og fordi vi vet at neste dag 
også blir travel.

Vaktplikten for overleger er 
tariffestet. Plikt er et sterkt ord. I 
det plikten slår inn, mister man 
muligheten til selv å velge. Det 
å gå i vakt har stor påvirkning på 
fritid og familieliv. 

Plikten utføres oftest med glede, 
vaktarbeid kan være svært 
givende. Man eksponerer og 
utfordrer seg, og møter problem-
stillinger som kanskje er litt anner-
ledes enn i det daglige arbeidet. 
Travelheten og effektiviteten kan gi 
en unik og god følelse av mestring. 
Men avstanden mellom følelse av 
mestring, og følelse av at man ikke 
håndterer en krevende situasjon, 
kan være kort. Vi hører fra dyktige 
kolleger at vaktene oppleves for 
travle. For travle til å spise, til å gå 
på do og til å yte så god pasient-
behandling som man kunne ønske 
seg. Det uttrykkes frustrasjon over 
at vakten i for stor grad handler 
om å manøvrere seg rundt i 
datasystemer som ikke passer 
helt, over dikteringssystemer som 
roter litt og over et for ofte fullt 
sykehus, hvor man bruker minst 
like mye tid på å finne plass til en 
pasient som på å stille diagnosen. 
Det er lett å forestille seg at det 

for arbeidsgiver ville vært gunstig 
om man dikterte epikriser eller 
polikliniske røntgenundersøkelser 
i hvert ledig minutt av vakten. Men 
det strider mot prinsippet om at 
vakter, og vaktplikt, bygger på 
behov for helsehjelp som ikke kan 
vente. Og det fjerner konsentrert 
fokus fra pasientene som trenger 
hjelpen vår mest, kveld og natt. 
Skal man yte sitt beste over lang 
tid trenger man perioder med lav 
intensitet. Jobber man 19 timers 
vakter gjennom natten, trenger 
man pusterom, mat og hvile. 
Enkelte har av tvingende grunner 
vakter som er lenger, da er disse 
punktene enda viktigere. 

Uthuling av prinsippene om hva 
som er vaktarbeid rører ved grunn-
laget for å kunne gå lange vakter. 
Utskrivinger og epikrisearbeid 
er ikke øyeblikkelig hjelp. Om 
«logistisk ØH» aksepteres som 
et begrep på vakt, utfordrer det 
vår faglige integritet.  

Vi må ha mot til å si fra, når effek-
tiviseringskrav og logistikkutfor-
dringer styrer innholdet i vakten, 
og kommer i veien for å fokusere 
på den pasienten som skulle ha 
vært i sentrum.

Aina Nærø Kristensen
Vara-Foretakstillitsvalgt

Overlegef. Helse-Bergen
aina.nero.kristensen@helse-bergen.no

NORSK OVERLEGEFORENING

Det er lørdag ettermiddag og vakten min går mot slutten. Det har vært en lang dag med ultralydun-
dersøkelser. Flere av pasientene var ikke særlig syke, men undersøkelsene måtte gjøres slik at de 
kunne sendes hjem fortest mulig, ferdig utredet.
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Som om ikke dette var nok har Riksrevisjonen 
nylig levert en rapport om helsetjenestene 
etter innføringen av samhandlingsreformen. 

Denne bekrefter mye av innvendingene vi lenge 
har hatt fra kommunalt nivå. Det er bl.a. ikke utviklet 
kvalitetsindikatorer knyttet til kommunens mottak av 
dårligere pasienter. Kommunale akuttplasser benyt-
tes ikke optimalt. Videre er det fortsatt store mangler 
i samarbeidet mellom sykehus og kommuner, bl.a. 
om medisinlister og beskrivelser av pasientenes 
funksjonsnivå. Kommunenes helsetjenester er 
generelt ikke forsterket, verken med hensyn til 
kapasitet, bemanning, kompetanse og botilbud. 
Spesielt nevner Riksrevisjonen at tilbudet innen 
rus og psykisk helse ikke er styrket i kommunene.

Etter min oppfatning er det derfor et stort paradoks 
at det fra 2017 vurderes kommunal egenbetaling til 
spesialisthelsetjenestens tilbud innen rus og psykisk 
helse. Statlige myndigheter har stadig framholdt 
at økonomien i samhandlingsreformen er et «null-
sum-spill». Staten kommer her i en dobbeltrolle som 
både politikkutvikler og sykehuseier, hvilket gjør det 
vanskelig å vri finansieringen i retningen av kommu-
nale tilbud. Riksrevisjonens rapport har imidlertid en 
vesentlig mangel ved at samhandlingsreformens 
intensjoner om mer forebyggende helsearbeid og 
systematiske folkehelsearbeid ikke er vurdert. 

Arianson-utvalget foreslår en regionalisering av 
tilsynet med helsetjenestene, vekk fra dagens 
Fylkesmanns-nivå, til 4-5 regionsenheter med 
bedre kompetanse. For å redusere uønskede hen-
delser foreslår utvalget endringer i virksomhetenes 

internkontrollsystemer og mer fokus på lederskap i 
helsetjenestene. Videre foreslås å utvide meldeord-
ningen, også for pasienter og pårørende, samt mer 
bruk av møter mellom pasienter og helsepersonell 
kort tid etter alvorlige hendelser. Jeg tenker at 
en fare med tilsynsordningen er at den kan bli i 
overkant ekspert- og juriststyrt. Det er viktig at det 
blir endringer i dagens modell der Staten gjennom 
Fylkesmannen kontrollerer både stat og kommune. 
Dersom et nytt tilsyn skal ha faglig legitimitet overfor 
både sykehus og kommuner, og være forankret i 
lokal internkontroll, bør det vurderes en balansert 
sammensetning. Videre at forvaltningsnivåene kan 
påvirke tilsynets oppdragsbrev.

Fram til 1. mars tok Kvinnsland-utvalget imot innspill 
i sitt arbeid med revidert foretaksmodell. Skal vi 
fortsatt ha regionale helseforetak? Fra kommunehel-
setjenesten og avtalespesialistene har det vært store 
utfordringer i samhandlingen med Helse Vest. Det 
er således ikke gitt at dagens regionalisering tjener 
helsetjenestene på Vestlandet. Samtidig erfarer våre 
tillitsvalgte at dialogen er langt bedre i de andre 
RHF’ene. Det viktigste synes således kanskje ikke 
å være eierstrukturen, men evnen til samhandling 
og lederskap? 

Tord Moltumyr 
tordmolt@online.no

LEGER I SAMFUNNSMEDISINSK ARBEID

Hvem skal eie 
HELSEFORETAKENE?
Fra statlig hold er det varslet endringer i overordna struktur og ansvarsforhold i norsk helsevesen. Jeg 
har tidligere omtalt Regjeringens stortingsmeldinger innen primærhelsetjenesten og folkehelse. Før 
jul ble det lagt fram en nasjonal helse- og sykehusplan som har fått mye mediedekning, bl.a. rundt 
akuttfunksjoner på lokalsykehus. Samtidig ble NOU 2015:11 (Arianson-utvalget) om pasientsikkerhet 
lagt fram, med bl.a. forslag til endring i tilsynsfunksjonene. I løpet av året skal også eierskapet til 
helseforetakene gjennomgås av Kvinnsland-utvalget. 
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Styret i NAMF og  NFAM 
har utarbeidet en brosjyre 
som tydeliggjør hvilken 

rolle arbeidsmedisineren har i 
en bedriftshelsetjeneste.  Hva er 
forskjellen på en bedriftslege og 
en arbeidsmedisiner - og betyr 
forskjellen noe?  Styret i NAMF 
og NFAM håper denne brosjyren 
som er utarbeidet i samarbeid 
med kommunikasjonsavdelingen 
i Legeforeningen kan gi noen 
argumenter og kanskje starte en 
debatt! 

Arbeidsmedisineren – ekspert 
på arbeidshelse 
En arbeidsmedisiner har fem års 
spesialistutdanning etter ferdig 
medisinstudium. De er utdannet 
til å forebygge yrkessykdom 
og sørge for høy sikkerhet på 
arbeidsplassen. Han eller hun 
har kunnskap om fysiske, kje-
miske, biologiske, ergonomiske, 
psykososiale og organisatoriske 
forhold på arbeidsplassen som 
påvirker de ansattes helse. 
Arbeidsmedisinerne har systema-
tisk opplæring i gruppeforebyg-
gende arbeid, som undervisning 
og rådgivning til arbeidstaker og 
arbeidsgiver. De er utstyrt med 
spesialkompetanse knyttet til 
trygdemessige forhold og sykefra-
værsoppfølging. Kombinasjonen 
av medisinsk kompetanse og 
kunnskap om arbeidsplassen 
gir arbeidsmedisineren et unikt 
utgangspunkt for å følge opp 
sykefravær, og tilrettelegge for at 
syke, skadde og eldre arbeidsta-
kere fortsetter å levere på jobb. 

En stadig eldre arbeidsstyrke 
krever i tillegg spesifikke tiltak for 
å opprettholde produktiviteten på 
norske arbeidsplasser. 

Bedriftshelsetjenestens 
betydning 
En rekke internasjonale studier 
peker på positive effekter av 
å ha bedriftshelsetjeneste på 
arbeidsplassen. En god bedrifts-
helsetjeneste reduserer sykefra-
været, og har en positiv effekt på 
sykenærvær: Flere ansatte går på 
jobb til tross for helseproblemer. 
Tilrettelegging på arbeidsplassen 
står her sentralt. Studier viser også 
at bedriftshelsetjenesten spiller en 
viktig rolle der de ansatte trenger 
å gjøre livsstilsendringer, for 
eksempel knyttet til overvekt og 
røykestopp. 

En arbeidsmedisiner til din 
bedrift! 
En arbeidsmedisiner bidrar til et 
bedre arbeidsmiljø, bedre funk-
sjonsevne, et mer inkluderende 
arbeidsliv – og økt produktivitet 
på norske arbeidsplasser. 

Jobbrelaterte helseplager 
koster norske bedrifter store 
summer årlig. En arbeidsmedi-
siner bidrar til bedre helse og 
høyere effektivitet. 

Godt arbeidsmiljø – økt 
produktivitet 
God helse og godt miljø har stor 
betydning både for den ansatte, 
for bedriften og for samfunnet. 
Årlig sykemeldes, slutter eller 

presterer ansatte dårlig som følge 
av arbeidsrelaterte helseplager. 
Skjelett- og muskelsykdommer, 
yrkesskader, stress og sosiale 
utfordringer er blant helsepla-
gene som hindrer ansatte å yte 
maksimalt og koster norske 
bedrifter store summer. Å delta 
i arbeidslivet skal være helse-
fremmende. Et godt arbeidsmiljø 
er viktig for å skape en attraktiv 
arbeidsplass med økt motivasjon 
blant medarbeidere og utvikling 
av identitet Arbeidsmedisineren 
er ekspert på sammen- hengen 
mellom arbeidsmiljø og helse – og 
er en nøkkelperson for økt pro-
duktivitet og redusert sykefravær 
i din bedrift. 

Bedriftslegen i Norge 
Med en arbeidsmedisiner med 
formell utdanning og kompetanse 
er du sikret en god bedriftslege i 
din BHT. Som bestiller må du være 
bevisst på hvilken kompetanse 
din bedrift har behov for. Hvilke 
forebyggende tiltak kan gjøres på 
arbeidsplassen? Hvordan utvikle 
en attraktiv arbeidsplass? Finnes 
det faremomenter i de ansattes 
oppgaver? Helseutfordringene på 
arbeidsplassen krever spesifikk 
kompetanse, enten det gjelder 
sosiale forhold, inneklima, sittestil-
ling eller skade- og ulykkesrisiko. 
En arbeidsmedisiner vil gi en 
presis risikovurdering av mulige 
helsefarer og forebygge helse-
relaterte sykdommer og skader i 
din virksomhet. 

arbeidsmedisin.no

ARBEIDSMEDISINEREN 
- EN RESSURS FOR DIN BEDRIFT

Anne Kristine Jordal
Tillitsvalgt, NAMF/

 bedriftslege, Framo AS

NAMF - NORSK ARBEIDSMEDISINSK FORENING
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Stortingsmelding 18, 2014-15 
om Konsentrasjon for kvali-
tet — Strukturreform i univer-

sitets- og høyskolesektoren1 ble 
vedtatt av regjeringen i mars 2015. 
Bakgrunnen var en erkjennelse 
av at Norge må omstille seg for å 
møte samfunnsendringene og for 
å sikre arbeidsplasser og velferd 
i fremtiden, og at økt kvalitet i 
høyere utdanning og forskning er 
en viktig forutsetning for vellykket 
omstilling. Siden har fusjoner mel-
lom universiteter og høyskole vært 
et hett diskusjonstema, noen har 
allerede funnet sted, mens andre 
fortsatt er i utredningsboksen. 
Dagens status for fusjoner finner 
du på Kunnskapsdepartementets 
nettsider2. 

Lokalt planlegger Universitetet i 
Bergen (UiB) fusjon med Kunst og 
Designhøyskolen i Bergen, og UiBs 
tilknytning til UNI Research vil bli 
utredet. Men fusjon mellom UiB 
og Norges handelshøyskole eller 
Høgskolen i Bergen er ikke aktuelt. 
Disse institusjonenes plassering i 
det nye universitets- og høysko-
lekartet vil bli avklart på bakgrunn 
av kvalitetskriterier. UiB kan fort 
gå fra å være Norges nest største 
universitet til å bli det 6. største slik 
kartet ser ut. At diskusjonen om det 
medisinske universitetet ikke har 
blusset opp igjen, er interessant. 
Men muren mellom Helse- og 
omsorgsdepartementet som 
finansierer helseforetakene, inklu-
siv forskning i helseforetakene, 

og Kunnskapsdepartementet 
som finansierer universitetene 
er tydeligvis velutviklet. En så 
radikal tanke som opprettelse av 
det medisinske universitet ved 
sammenslåing av universitetssy-
kehus og medisinsk fakultet ville 
ikke bare samordnet medisinsk 
forskningsfinansiering, men ville 
sannsynligvis bidratt både til kvali-
tetsheving av medisinsk forskning, 
legeutdanning og legespesialise-
ring. Slike medisinske universiteter 
er opprettet i flere EU-land, blant 
annet i Nederland og Østerrike.
Likeverdig kvalitet ved de gamle 
og de nye universitetene vil koste 
mye penger. Skrekkscenariet er at 
gamle kvalitetsinstitusjoner som 
UiB skal delfinansiere nødvendig 
kvalitetsheving i nye universi-
teter. En ny finansieringsmodell 
av institusjonene utredes, og 
komponenter vil presenteres 
allerede i statsbudsjettet for 2017. 
Blir det kjøttvekten eller kvalitet 
som betyr noe i morgendagens 
universitets- og høyskolesektor? 
Vi venter spent på den varslete 
stortingsmeldingen om kvalitet i 
høyere utdanning som kommer 
senere i år.

UiB har satset på at kvalitet vil 
lønne seg også i morgendagens 
universitets- og høyskolesektor, 
og en ny offensiv og ambisiøs 
strategiplan for 2016-22 Hav-Liv-
Samfunn ble nylig lagt fram3. Men 
en ambisiøs strategi krever også 
forutsigbar finansiering og økning 

i UiB-budsjettet. Det er lite trolig 
at en slik økning kommer over 
statsbudsjettet. UiB er tvert imot 
pålagt et effektiviseringskutt på 75 
millioner norske kroner over fire 
år. Legeforeningen er gjennom 
Akademikerne, sammen med de 
tre andre hovedfagforeningene, 
representert i styringsgruppen 
for utredningen av hvordan dette 
effektivitetskuttet skal håndteres. 
Teoretisk kan effektivitetskuttet 
motvirkes på flere måter, blant 
annet ved utvikling av flere 
ledende forskningsmiljøer som 
henter hjem mer eksternfinansi-
ering fra EU eller industripartnere, 
vekst i antall studieplasser eller 
økning av andel studenter som 
fullfører sitt studium. Men det er 
helt klart at svekket vekst i Norge 
og behov for omstilling i norsk 
økonomi også kan komme til å 
kreve omstilling ved UiB og av 
legeforskere på UiB.

1 https://www.regjeringen.no/no/
dokumenter/meld.-st.-18-2014-2015/
id2402377
2 https://www.regjeringen.
no/contentassets/cb047ce-
8b3314c569e2870f2010587a7/
sammenslaing-av-laresteder-21.03_
endelig.pdf
3 http://www.uib.no/foransatte/17250/
strategi-2016-2022-universitetet-i-ber-
gen

Eva Gerdts 
Professor dr. med.

fungerende hovedtillitsvalgt LVS
Universitetet i Bergen

eva.gerdts@med.uib.no

TID FOR OMSTILLING: 

UNIVERSITETS- 
OG HØYSKOLEKARTET 
TEGNES PÅ NY I NORGE

FORENINGEN FOR LEGER I VITENSKAPELIGE STILLINGER
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Medhum er medisinstuden-
tenes humanitæraksjon 
og er en innsamlingsak-

sjon i regi av Nmf. Helt siden 1991 
har medisinstudenter over hele 
landet samlet inn penger til ulike 
prosjekter som har fremmet pri-
mærhelse og forebyggende medi-
sin i lav- og mellominntektsland.
I forrige aksjon i 2014 samlet 
Medhum inn 2,4 millioner kroner 
til mor-barn-helseprosjekt i Sierra 
Leone i samarbeid med Leger 
uten grenser. Ved hver aksjon 
samarbeider Medhum med en 
bistandsorganisasjon – også i år 
fortsetter samarbeidet med gode 
kolleger i Leger uten grenser. I år 
skal Medhum jobbe for å sette 
fokus på tuberkulose, med særlig 
vekt på multiresistent tuberkulose 
og HIV som sekundærfokus. 
Prosjektet kalles AIDS TB og fore-
går på Leger uten grenser egne 
klinikk i Mumbai, India.  Mulig å 
gjøre hele denne til ingress? Hvis 
ikke, kutt ved innrykket.

Tuberkulose er en sykdom som 
er gjemt og glemt her til lands 
fordi den ikke angår oss i så 
stor grad lenger og fordi vi ikke 
hører så mye om den. Ifølge 
Folkehelseinstituttet var tuberku-
lose en folkesykdom i Norge frem 
til omtrent 1950, og en sykdom som 
gikk tilbake med økt levestandard, 
vaksinering og nye medisiner. 
Tuberkulose tar i dag livet av 1,5 
millioner mennesker årlig.  Leger 
uten grenser regner sykdommen 

for å være en av verdens ti glemte 
kriser – 9 millioner mennesker 
utvikler tuberkulose hvert år og 
1/3 av hele verdens befolkning 
har sykdommen liggende latent i 
kroppen. Tuberkulose, som smitter 
via luftsmitte, blusser først opp 
når immunforsvaret blir svekket, 
for eksempel hos underernærte 
eller hivsmittede. 

Siden infeksjonssykdommen 
som oftest rammer de aller fat-
tigste, har utviklingen av medisiner 
stagnert. Tuberkulosebakterien, 
Mycobacterium tuberculosis, har 
mutert og hos mange mennesker 
blitt resistent mot dagens medi-
siner, for eksempel på grunn av 
feilmedisinering eller rett og slett 
feil bruk av medisiner. På bare noen 
få år har tuberkulosebakterien blitt 
ekstremresistent, og pasienter 
med denne ekstreme varianten 
av resistens kan ikke behandles 
med dagens behandlingsregime.  
Vanlig tuberkulose behandles i 
minst seks måneder, men pasien-
ter som har den motstandsdyktige 
varianten, er enda vanskeligere å 
behandle og må behandles i to 
år med 20 forskjellige tabletter 
hver dag. De første månedene må 
pasientene også få smertefulle 
injeksjoner, og bivirkningene av 
disse medisinene er alvorlige og 
mange. 

For mange tuberkulosepasienter 
endres livene drastisk. Etter at 
Medhum besøkte Leger uten 

grensers klinikk i Mumbai i oktober 
2015, fikk vi inntrykk av hvor stig-
matiserende det er å være syke 
av tuberkulose i India. Mange av 
pasientene fortalte at de var blitt 
forlatt av familiemedlemmer og 
venner på grunn av deres sykdom 
eller fordi de var smittsomme. En 
pasient fortalte at hun ikke kunne 
bruke munnbind fordi utleieren 
ville kastet henne ut av leiligheten 
dersom han fikk vite at hun var syk 
av tuberkulose. Prosjektet vårt 
handler altså ikke bare om å sette 
fokus på en infeksjonssykdom som 
kunne vært utryddet, men også 
om antibiotikaresistens og stigma 
relatert til sykdom.

Leger uten grenser har behandlet 
tuberkulosesyke i over 30 år. De 
samarbeider med nasjonale hel-
semyndigheter og organisasjoner 
for å oppnå best mulig interven-
sjon. I 2014 behandlet Leger uten 
grenser 23.300 tuberkulosesyke.

Gjennom hele aksjonsåret 2016 
vil Medhum sette fokus på denne 
glemte krisen. 3.-11. september 
2016 arrangeres aksjonsuken i alle 
fire medisinstudiets byer – Bergen, 
Oslo, Trondheim og Tromsø. 
Stopp tuberkulose, det vi har glemt 
er andres hverdag! 

EN GLEMT KRISE?

Emina Lejlic 
Leder, Medhum Bergen

NMF - NORSK MEDISINSTUDENTFORENING
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Den nye akuttmedisinforskrifta har no vore 
gjeldande i snart eit år, og det er tid for å 
summere opp nokre av erfaringane så langt.

Det er ikkje tvil om at det nye nasjonale legevakt-
nummeret 116117 har vore ein suksess, men dei 
fleste innringerane bruker framleis dei gamle lokale 
legevaktnummera. Legevaktene har fått med seg at 
utrykningsplikta er skjerpa, og vi høyrer om positive 
endringar når det gjeld mottak av alarmar frå AMK og 
fleire uniformerte legevakttilsette og legevaktbilar.

Kompetansen til sjølvstendig legevakt er skjerpa, 
med ei overgangstid på 3 år. Vi får tilbakemeldingar 
frå mange legevakter som allereie nærmar seg full 
dekning av vaktkompetente legar. Det er eit mål at 
berre turnuslegane skal måtte ha bakvakt. Det betyr 
også mykje for den totale vaktbelastninga for dei 
faste og vaktkompetente legane, at så få vaktlegar 
som mogeleg treng bakvakt.

Nokre legevaktdistrikt med få innbyggarar og lange 
avstandar har generelt eit rekrutteringsproblem når 
det gjeld fastlegar, og dette kan forsterke seg dersom 
vaktordningane vert prega av hyppigare vakt. Sjølv 
om interkommunale ordningar og større legevakter 
med to legar på vakt løyser mykje i nokre distrikt, vil 
det vere andre der løysingane må finnast lokalt og i 
små fagfellesskap.

Da er det desto viktigare å tenke nytt omkring vak-
tordningar for fastlegane. Fastløn på legevakt er 
støtta av både Akuttutvalet og Nklm. Alle vakttimar 
på tenesteplan, «Nordsjøturnus» og skiftordningar 
som liknar på ambulansen sine, kan vere aktuelle 
løysingar også i allmennpraksis.

Hørt om offentlig sektor ph.d.?
Virksomheter i offentlig sektor kan gjennom en ordning 
fra Forskningsrådet søke om å få støtte for en ansatt 
som ønsker å ta en doktorgrad. Doktorgradsarbeidet 
skal være relevant for virksomheten, og skal gjen-
nomføres på tre eller fire år.

Det er den offentlige virksomheten som er søker og 
mottaker av midler, og arbeidsgiver for kandidaten. 
Prosjektet skal utvikles i samarbeid med universitetet, 
som skal bidra med et faglig miljø og veiledning. 
Kandidaten skal tilbringe minst ett år ved universitetet 
og minst ett år i virksomheten, og jobbe 100 % med 
doktorgraden gjennom tre år, eller minst 75 % med 
doktorgraden gjennom fire år. Forskningsrådet kan 
dekke inntil 50% av totalkostnaden, resten skal dekkes 
av arbeidsgiver.

Ordningen bør kunne passe for samfunnsmedisi-
nere og fastlønte leger i kommunene eller i statlige 
organer. Ta gjerne kontakt med Forskningsgruppe 
for allmennmedisin om du har ideer for denne typen 
prosjekt.

Guri Rørtveit ny instituttstyrar
Guri Rørtveit, professor i allmennmedisin og leiar ved 
Allmennmedisinsk forskningsenhet Bergen er tilsett 
som ny instituttstyrar ved Institutt for global helse 
og samfunnsmedisin (IGS) for ein 4-årsperiode frå 1 
januar 2016. Instituttet er organsert i faggrupper for 
undervisningsfaga, som allmennmedisin, og 16 ulike 
forskingsgrupper. Faggruppe for allmennmedisin 
(ALFA) og forskingsgruppe for allmennmedisin (ALFO) 
er mellom dei største ved instituttet. Instituttet har om 

Steinar Hunskår 
Faggruppe for allmennmedisin 
(ALFA) 
steinar.hunskar@uib.no

KJÆRE KOLLEGA 
i vestlandsk allmennpraksis!

UNIVERSITETSLEGEN
Nytt frå Faggruppe for allmennmedisin, UiB
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lag 200 tilsette i om lag 100 årsverk, og eit budsjett 
på 130 millionar kroner.

Nklm: Ti år i legevaktens tjeneste
Høsten 2015 var det ti år siden oppstarten av Nasjonalt 
kompetansesenter for legevaktmedisin (Nklm). Nå 
er det utgitt et festskrift, Ti år i legevaktens tjeneste, 
som på 85 sider gir et historisk tilbakeblikk på viktige 
hendelser for Nklm i årene 2005-2015.

Det som startet med en god idé om å opprette et 
senter for legevaktmedisin i Bergen i 2001, har siden 
utviklet seg til å bli et stort nasjonalt kompetanse-
senter. Nklm bistår Helsedirektoratet og Helse- og 
omsorgsdepartementet med vektige innspill i faglig 
utvikling på legevaktfeltet, og får samtidig være et 
rådgivende organ til de mange legevaktene rundt 
omkring i Norges land. Nklm har stor aktivitet innen 
forskning, og i å utvikle kurs for leger og andre 
legevaktarbeidere.

Heftet kan enten leses på nettsiden legevaktmedisin.
no, eller bestilles på e-post legevaktmedisin@uni.no.

Ph.d.: Familier med Huntington’s 
sykdom
Merete Røthing disputerte 12.2 2016 for ph.d.-graden 
ved UiB med avhandlingen: Towards improved part-
nerships between health professionals and family 
caregivers in Huntington’s disease: a qualitative study. 

Huntington’s sykdom er en arvelig og sjelden nev-
rologisk sykdom. Røthing har intervjuet pårørende 
med omsorgsoppgaver i familier med sykdommen. 
Pårørenderollen formes ved at familiemedlemmers 
funksjon og ansvar gradvis endres og påvirker det 
enkelte familiemedlems daglige liv og forholdet 
mellom familiemedlemmene. Opplevelser av tap 
og krevende atferdsendringer gjør familier sårbare 
for splittelse og sosial isolasjon. Pårørende opplever 
mangel på kunnskap hos helsepersonell og koordi-
nerte helsetjenester og sosial støtte. Det er viktig at 
helsepersonell i en tidlig fase etablerer et partnerskap 
med pårørende.

Merete Røthing (f. 1958) er sykepleier med spesialise-
ring innen psykiatri og rehabilitering og har mastergrad 
i helsefag. Avhandlingen utgår fra Forskningsgruppe 
for allmennmedisin med professor Kirsti Malterud 
som veileder.

E-læringskurs for fastlegar og 
legevakt
Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin 
(Nklm) skal i 2016 på oppdrag for Helsedirektoratet 
utarbeide fleire nye undervisningsopplegg.
Det skal lagast eit e-læringskurs om vald i nære 
relasjonar berekna for fastlegar. Nklm skal også lage 
to nettkurs med bakgrunn i nye krav i akuttmedis-
inforskriften, med tema akuttmedisin samt vold og 
overgrep.

Universitetet i Bergen tilbyr ei skreddarsydd leiar- 
utdanning på deltid for deg som jobbar i helse- 
sektoren og vil kvalifisere deg for leiaroppgåver. 

Masterprogrammet består av tre frittståande emne, 
kvart på 20 studiepoeng, i tillegg til ei masteroppgåve 
på 30 studiepoeng. Du kan velje om du vil ta enkelt- 
emne eller full mastergrad. 

• Helseleiing 
• Kvalitetsforbetring i helsetenesten 
• Helseøkonomi

For meir informasjon: uib.no/evu

MASTER I HELSELEIING, KVALITETS- 
FORBETRING OG HELSEØKONOMI

ETTER- OG VIDEREUTDANNING VED UNIVERSITETET I BERGEN

Søknads-
frist: 

1. juni 2016
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La det være sagt med én gang: Denne 
teksten er skrevet for at DU skal få lyst 
til å bli kjent med åtte andreårsstudenter 
på medisin og bli deres mentor gjennom 
studiet. Du vil treffe dem fire ettermid-
dager i året, sammen med en hyggelig 
med-mentor, og du skal ikke by på annet 
enn deg selv, dine erfaringer som lege, din 
medmenneskelighet og din interesse for 
hva «ungdommen nå til dags» tenker på 
og har behov for å snakke med ekte leger 
om. Du vil få god opplæring og veiledning, 
og samtidig frihet til å utforme møtene 
sammen med studentene.

Denne mentorordningen er ny, universitets-
organisert og obligatorisk for studentene. 
Den startet opp for to år siden, og det er 
allerede 80 bergensleger som er med. 
Blant de første til å si ja var direktør Stener 
Kvinnsland, fylkeslege Helga Arianson, tid-
ligere leder i Hordaland legeforening Eivind 
Solheim og programskaper Trond-Viggo 
Torgersen. Tilbakemeldingene er svært 
positive fra både mentorer og studenter. 

Vi vet at noen tenker «jeg er for ung, jeg 
er for gammel, jeg har ikke klinisk praksis 
nå» eller andre varianter av at man tror man 
har for lite å tilby. Vi ønsker imidlertid at 
studentene skal møte leger av alle slag, på 
ulike livsstadier og i ulike jobber. Vi setter 
sammen mentorparene slik at mangfol-
det blir størst mulig. For leger som ikke 

allerede har stilling ved universitetet gis 
det en beskjeden avlønning på drøyt 6000 
kroner i året. Det er ikke mye, men vi ønsker 
mentorer som ser egeninteressen i å bli 
kjent med og påvirke de nye kollegaene  
og opplever det som den største gevinsten.

Hvis du er interessert kan du sende en 
helt uforpliktende epost eller sms til 
professor Edvin Schei som er leder av 
mentorordningen, edvin.schei@uib.no, 
97413790. Om du kjenner andre som du 
tror vil passe til dette er det fint om du 
tipser dem. Mandag 6. juni 2016 blir det 
opplæringsmøte på Hotell Ørnen fra kl. 
15 til 18 med middag etterpå. Møtet vil 
bli ledet av Edvin Schei og Trond-Viggo 
Torgersen, sammen med studenter fra 
flere kull.

Fikk du litt lyst? 
Skriv nå – vi må ha navnene på plass i løpet 
av få uker!

NY STUDIEPLAN 
TRENGER FLERE GODE ROLLEMODELLER 
FOR MEDISINSTUDENTENE
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LEDENDE INNENFOR PLASTIKKIRURGI PÅ VESTLANDET

Privathospitalet AS, Fana Medisinske Senter, Tjernveien 30, 5232 Paradis - Bergen
Telefon 55 92 22 22     mail@fanamedisinske.no     www.fanamedisinske.no

FMS har avtale med Helse Vest for utredning 
og operasjon av TUR-P, åreknuter og ØNH kirurgi 
på medisinsk indikasjon.

Våre fagområder:

• Plastikkirurgi

• Urologi

• Generell kirurgi

• Øre Nese Hals

• Varicer

LEDENDE INNENFOR PLASTIKKIRURGI PÅ VESTLANDET
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Calcigran Forte «Takeda»

Kalsiumpreparat med D-vitamin.                                  ATC-nr.: A12A X-
TYGGETABLETTER 500 mg/400 IE: Hver tyggetablett inneh.: Kalsiumkarbonat tilsv. kalsium 500 mg, kolekalsiferol 
(vitamin D3) 10 μg, tilsv. 400 IE, sorbitol, sakkarose, aspartam, isomalt, hjelpestoffer. Sukkerholdig. Sitronsmak. 
TYGGETABLETTER 1000 mg/800 IE: Hver tyggetablett inneh.: Kalsiumkarbonat tilsv. kalsi um 1000 mg, 
kolekalsiferol (vitamin D3) 20 μg, tilsv. 800 IE, sakkarose, xylitol, sukralose, isomalt, hjelpestoffer. Sukkerholdig. 
Sitronsmak Indikasjoner: Forebygging og behandling av vitamin D- og kalsiummangel hos eldre. Tilleggsbe-
handling ved osteoporose når det er risiko for vitamin D- og kalsiummangel. Dosering: 500 mg/400 IE: Voksne og 

eldre: 1 tyggetablett 2 ganger daglig. 1000 mg/800 IE: Voks ne og eldre: 1 tyggetablett 1 gang daglig. Spesielle 
pasientgrupper: Nedsatt nyrefunksjon: Prepa ratet bør ikke brukes ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon. Barn: 
Preparatet skal ikke brukes til barn. Administrering: Kan tas med eller uten mat og drikke. Kan tygges. Kan suges. 
Kontraindikasjoner: Alvorlig nedsatt nyrefunksjon (GFR <30 ml/minutt/1,73 m2), sykdommer eller tilstander 
som resulterer i hyperkalsemi og/eller hyperkalsiuri, nyresten, D-hypervitaminose, kalsi um, vitamin D eller noen av 
hjelpestoffene. Forsiktighetsregler: Ved langtidsbehandling bør kalsiumnivåene i serum følges opp og nyrefunk-
sjon bør overvåkes med målinger av serumkreatinin. Overvåkning er særlig viktig hos eldre pasi enter som samtidig 
behandles med hjerteglykosider eller diuretika og hos pasienter med tendens til stendannelse. Ved hyperkalsemi 
eller tegn på nedsatt nyrefunksjon bør dosen reduseres eller be handlingen opphøre. Tabletter inneholdende kalsium 
og vitamin D skal brukes med forsiktighet til pasienter med hyperkalsemi og tegn på nedsatt nyrefunksjon, og 
kalsium- og fosfatnivåer bør kon trolleres. Risiko for forkalkning av bløtvev må vurderes. Ved samtidig behandling 
med andre kilder til vitamin D og/eller legemidler eller næringsmidler (som melk) som inneholder kalsium, er 
det ri siko for hyperkalsemi og melk-alkali-syndrom med påfølgende nedsatt nyrefunksjon. Hos disse pa sientene 
skal derfor serumkalsiumnivået følges og nyrefunksjonen overvåkes. Preparatet skal bru kes med forsiktighet hos 
pasienter med sarkoidose pga. risiko for økt metabolisme av vitamin D til den aktive formen. Disse pasientene må 
kontrolleres jevnlig med hensyn på kalsiuminnholdet i se rum og urin. Preparatet skal ikke brukes hos immobiliserte 
pasienter med osteoporose pga. økt fare for hyperkalsemi. Tyggetabletter 500 mg/400 IE inneholder aspartam 
(en fenylalaninkilde), som kan være skadelig for personer med fenylketonuri. Preparatet inneholder sorbitol (kun 
500 mg/400 IE), isomalt og sakkarose. Bør ikke brukes ved sjeldne arvelige problemer med fruktoseintoleranse, 
glukose-galaktosemalabsorpsjon eller sukrase-isomaltasemangel. Interaksjoner: For utfyllende informasjon om 
relevante interaksjoner, bruk interaksjonsanalyse. Tiaziddiuretika reduserer renal ekskresjon av kalsium. Pga. risiko 
for hyperkalsemi, bør derfor se rumnivået av kalsium kontrolleres regelmessig ved samtidig bruk. Kalsiumkarbonat 
kan påvirke absorpsjonen av samtidig administrerte tetrasykliner, og kombinasjonen anbefales vanligvis ikke. 
Ved samtidig bruk skal tetrasykliner administreres minst 2 timer før eller 4-6 timer etter peroralt inntak av 
kalsiumkarbonat. Hyperkalsemi kan øke hjertets følsomhet for digitalis. Dersom bisfos fonater administreres samtidig, 
bør disse preparatene tas minst 1 time før inntak av Calcigran Forte pga. risiko for redusert gastrointestinal 
absorpsjon. Effekten av levotyroksin kan reduseres ved samtidig inntak av kalsium pga. nedsatt absorpsjon av 
levotyroksin. Kalsium og levotyroksin skal tas med minst 4 timers mellomrom. 

Absorpsjon av kinolonantibiotika kan nedsettes dersom det tas samtidig med kalsium, og kombinasjonen anbefales 
vanligvis ikke. Ved samtidig bruk bør kinolo nantibiotika tas 2 timer før eller 6 timer etter inntak av kalsium. 
Kalsiumsalter kan redusere absorp sjonen av jern, sink og strontiumranelat. Jern, sink og strontiumranelat skal derfor 
tas minst 2 timer før eller etter inntak av kalsium. Samtidig bruk med orlistat kan svekke absorpsjonen av vitamin D3. 
Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Kan brukes under graviditet ved vitamin D- og kal siummangel. Det 
daglige inntak av kalsium og vitamin D ved graviditet skal ikke overstige 2500 mg kalsium og 4000 IE vitamin D. 
Amming: Preparatet kan brukes ved amming. Kalsium og vita min D utskilles i morsmelk. Dette må det tas hensyn 
til dersom det gis tillegg av vitamin D til bar net. Bivirkninger: Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Stoffskifte/
ernæring: Hyperkalsemi og hyper kalsiuri. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Gastrointestinale: Obstipasjon, 
dyspepsi, flatulens, kval me, magesmerter og diaré. Svært sjeldne (<1/10 000), ukjent: Hud: Kløe, utslett og 
urticaria. Im munssystemet: Hypersensitivitetsreaksjoner som angioødem eller larynksødem. Stoffskifte/ernæ ring: 
Melk-alkali-syndrom (hyppig vannlatingstrang, vedvarende hodepine, vedvarende nedsatt appetitt, kvalme eller 
oppkast, uvanlig tretthet, hyperkalsemi, alkalose og nedsatt nyrefunksjon).
Overdosering/Forgiftning: Overdosering kan føre til hypervitaminose D og hyperkalsemi. Melk-alkali-syndrom 
kan forekomme ved inntak av store mengder kalsium og absorberbare baser. Symp tomer: Hyperkalsemi: Anoreksi, 
tørste, kvalme, oppkast, forstoppelse, magesmerter, muskelsvek kelse, fatigue, mentale forstyrrelser, polydipsi, polyuri, 
smerter i benvev, nefrokalsinose, nyresten og i alvorlige tilfeller hjertearytmier. Ekstrem hyperkalsemi kan føre til 
koma og død. Vedvarende høye kalsiumnivåer kan føre til irreversibel nyreskade og forkalkning av bløtvev. Melk-
alkali-syn drom. Behandling: Behandlingen med kalsium og vitamin D må opphøre. Behandling med tiazid diuretika 
og hjerteglykosider må også opphøre. Ventrikkeltømming hos pasienter med nedsatt be vissthet. Rehydrering og, 
avhengig av alvorlighetsgrad, isolert eller kombinert behandling med loopdiuretika, bisfosfonater, kalsitonin og 
kortikosteroider. Elektrolytter, nyrefunksjon og diurese skal overvåkes. I alvorlige tilfeller bør EKG og CVP (sentralt 
venetrykk) overvåkes. Se Giftinfor masjonens anbefalinger for kalsium A12A side c og vitamin D og analoger A11C 
C side c. Egenskaper: Virkningsmekanisme: Kontinuerlig kalsiumtilførsel er nødvendig for nydannelse av ben og 
vil antagelig undertrykke produksjon av parathyreoideahormon og derved redusere benned brytning. Vitamin D er 
viktig for absorpsjonen av kalsium fra tynntarmen. Absorpsjon: Ca. 30% av tilført kalsium. Vitamin D3 absorberes 
raskt i tynntarmen. Fordeling: Ca. 40% av kalsium i blodet er proteinbundet, hovedsakelig til albumin, ca. 10% er 
bundet til anioner. Kolekalsiferol og dets metabolitter sirkulerer i blodet, bundet til et spesifikt globulin. Metabolisme: 
Kolekalsiferol om dannes i leveren ved hydroksylering til 25-hydroksykolekalsiferol. Videre skjer omdanning i nyre ne 
til den aktive formen 1,25-dihydroksykalsiferol. 1,25-dihydroksykalsiferol er metabolitten som er ansvarlig for å øke 
kalsiumabsorpsjonen. Vitamin D, som ikke metaboliseres, lagres i muskel- og fettvev. Utskillelse: Kalsium utskilles 
via feces, urin og svette. Renal ekskresjon avhenger av glo merulær filtrasjon og tubulær reabsorpsjon av kalsium. 
Vitamin D utskilles i feces og urin. Pakninger og priser: 500 mg/400 IE: 100 stk. (boks) 516880. Pris:145,10.  
1000 mg/800 IE: 60 stk. (boks) 153730. Pris: 229,10.  Sist endret: 23.02.2016 
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1. Hvilken del av tarmen ligger 
inn mot milten?

2. Hvilket organ har høyest 
blodforsyning i forhold til sin 
størrelse?

3. Hva ved galleblærens struktur 
gjør den utsatt for infeksjoner? 

4. Omtrent hvor mange lymfek-
nuter har et menneske?

5. Hva er grunnen til at nyrene 
kan vandre caudalt?

6. Hva heter ligamentet som 
løper mellom ventrikkelen og 
milten?

7. Hva kalles cellene i binyrene 
som produserer katekolaminer?

8. Hvor lang er epididymis 
dersom du strekker den ut i full 
lengde?

9. Hva heter strukturen som 
ligger nært relatert til eller går 
gjennom pancreashodet og 
munner ut i duodenum?

10. Hva er Hiltons hvite linje? 

11. Hva kalles den medfødte 
hjertefeilen som gjør at blod 
kan passere direkte fra truncus 
pulmonalis til aortabuen? 

12. Hvordan kan man ”telle antall 
svangerskap” i ovariene?

13. Hva kalles planet som går 
gjennom nyrene, galleblæren, 
pylorus og pancreas?

14. Hvor deler trachea seg i to og 
hva heter delingsstedet?

15. Passerer luften først 
gjennom den terminale eller 
respiratoriske bronkiole ved 
inspirasjon?

16. Hvilken del av tarmen har 
lymfatiske noduli i veggen, svak 
muscularis mucosa og epitel 
uten mikrovilli?

17. Hvor dreneres blod fra 
pancreas og milt?

18. I hvilken lunge finner man 
lingula?

19. Hva kalles omslagsfolden 
av perikard rundt de fire 
lungevenene?

20. I hvilket organ benyttes jod til 
hormonsyntese?

Fasit øverst på side 23.

PÅSKEQUIZ: 
ORGANANATOMI
av Kathrine Elise Nyhus.

På tide å repetere pensum fra andre studieår! Klarer du alle 20?
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Vi har alle i heile eller delar av våre liv budd i 
meir eller mindre større byar. Dette grunna 
dei medisinske universiteta som regel ligg i 

større urbane område. Bakgrunnen vår er likevel meir 
allsidig enn dette, og utøverane av legegjerninga 
her på berget har si bakgrunn frå store delar av 
verda. Vi har i veldig stor grad eit migrerande yrke. 
Grunna etterspurnad, har dei fleste av oss kunna 
velge i stor grad kvar vi vil bu og praktisere. Praktisk 
begrensing i dette har meir vore hjå livsledsager sitt 
yrkesvalg, og dertil valgmuligheter. Vi ser at stadig 
fleire legar ønsker seg til større byar. Dette har mange 
og samansatte årsaker.

Det er bruk for legar der der fins sjuke, der det drivast 
forskning, fagutvikling og undervisning innan helse. 
Det er bruk for legar der det fins helseforvaltning. 
Uansett: Der det fins eldre fins det sjuke. Vi har no 
høyrt at vi ikkje får kalle etterkrigsgenerasjonen for 
eldrebølge grunna assosiasjoner til tsunami, men 
vi veit at dei representerer ein populasjonsmessig 
utfordring vi lyt ta høgd for. Ungdomen flyttar til 
byane. Dei eldre vert att i distrikta. Dette fører til at 
tilflytningskommunar får buffra sin auka eldrepopu-
lasjon, medan fråflytningsområde vert dobbelt råka. 
Vi har soleis ei mykje større framtidig helseutfordring 
i Sogn og Fjordane enn i Bergen og Oslo.

Sogn og Fjordane har fleire fråflytningskommunar, 
og nokre tilflytningskommunar. Vi ser at ungdommen 
reiser til byane for å utdanne seg, og ikkje alle kjem 
att. Dette gjeld og i høg grad medisinstudentane. 
Turnustenesta er ein flaskehals. Mange ventar på 
turnusteneste. Søknadsprosessen finn stad hovudsak-
leg hjå sjukehusa. Det kvilar difor eit stort ansvar hjå 
sjukehusa det vere seg rekruttering i sitt område. 

Det er stadig fleire kommunar i vårt fylke som no ikkje 
evnar tilsette legar som ein gong har turnusteneste 
i fastlegestillingar. Desse legane er i neste omgang 
ikkje kvalifiserte for å inneha kommunal vaktfunksjon. 
Dette er alvorleg. Sjukehusa på si side opplevar at det 
er rimelig grei tilgang å tilsetje LIS legar, men desse 
forsvinn raskt til Regionsjukehusa. Vi sit att med eit 
inntrykk av å fore dei største sjukehusa sin umettelege 
kapasitet til å tilsetje.

I vårt fylke som mage andre er turnuslegane hovud-
kjelde for rekruttering til legestillingane. Dette vil 
det og vere i framtida. Nøkkelen til god rekruttering 
ligg då i å tilsetje turnuslegar ein trur vil bli, i staden 
for å flytte vidare etter endt turnusteneste. Vidare 
må stillingane og funksjonane vere attraktive og 
konkurransedyktige. Det må gjerast rom for meir 
fagutvikling. Eg trur òg at forskning innan helse 
og omsorg må aukast og desentraliserast. 99% av 
helseforskning i Norge utførast ved regionsjukehus 
og universiteta. Mindre enn 1 % av helseforskninga er 
i kommunane. På lederkonferansen til Legeforeninga 
i januar nytta eg høvet å stille Bent Høie spørsmål om 
korleis desentralisere forskninga. Svaret hans var at 
dette er helseforetaka sitt ansvar. Eg trur nok ikkje 
det er så enkelt.

Legeforeninga sentralt har som hovudarbeidsområde 
i perioden med anna at legar skal vere aktive helse-
ledarar i kommunen. Dette går ikkje dersom stadig 
fleire av fastlegane ikkje enno har turnusteneste, og 
tenkjer seg til byen om få år.

Eg tenker at dersom ein ved sentralsjukehusa og 
lokalsjukehusa, og ikkje minst i kommunane får betre 
tilgang til fleire kvalifiserte legar, vil vi få eit betre 
fungerande helsevesen. Det er rekrutterande i seg 

Ronny Cassells
Leiar Sogn og Fjordane Legeforening

kuremure@online.no

SOGN OG FJORDANE LEGEFORENING

REGIONAL 
UTFORDRING
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Aleris har nå to 
sykehus i Bergen!
Avtaler med Helse Vest
Marken: Ortopedi • Rygg • Plastikkirurgi • Øye 

Nesttun (tidl. Teres Bergen): Ortopedi • Raskere tilbake

Spesialister uten ventetid i Marken
• Barnelege •Hudlege • Gynekolog • Kardiolog 
• Nevrolog • Indremedisiner • Endokrinolog 
• Revmatolog

Kontakt oss:
Marken: Marken 34, 5017 Bergen • 55 59 99 99 • aleris.no/bergen 

Nesttun: Nesttunveien 90 B, 5221 Nesttun • 55 11 80 80 • aleris.no/nesttun

Ansv. leger: Ove Kristian Austgulen (Marken) og Eirik Johan Solheim (Nesttun)

sjølv at kommunen eller avdelinga har stabilitet med 
erfarne kolleger, som ikkje berre praktiserer, men òg 
driv med fagutvikling.

Eg trur vi treng å bruke meir pengar på sjukehus i 
dette landet. Vi brukar mindre av BNP på helse enn 
samanliknbare land. Eg er overtydd om at ein stor del 
av desse midlane bør ha ei meir desentral adresse 
enn i dag, då budsjettauke hjå regionsjukehusa fører 
til vikarstafettar hjå mange av våre kommunar, og 
unødig gjennomtrekk ved lokal- og sentralsjukehusa.
Mange meiner at legar må sjølv få velge kvar dei 
skal bu og praktisere. Å utdanne seg til lege må ikkje 
vere einsbetydande med at ein kan få seg jobb i 
storbyen. Ein må pårekne å praktisere der pasientane 
er og bur. Dessutan er det eit faktum at dei mest 
interessante jobbane for alle akademikarar er i mindre 

kommunar, og mindre einingar, der ein oftast kan få 
utvida ansvarsområde med høve til meir heilskapleg 
erfaring.

Eg er overtydd om at jaget om å lage store sentrali-
serte robuste einingar, verkar mot si hensikt, og fører 
til slutt til eit dårlegare helsevesen. Den pasientnære 
breddekunskapen forsvinn. Helsetenesta vert topp-
tungt administrert med pasientfjern spissa kunnskap. 
Norge er trass alt geografisk framleis meir som Alaska 
enn Skjelland. Eg kan nemne at for kort tid sidan 
var vegane sjukehusa lenge stengt grunna orkanen 
Tor, og vi laut bemanne opp ein av sjukeheimane i 
beredskap. Beredskap må skapast nedenfrå og opp, 
ikkje omvendt, - men det er eit anna tema.

Fasit påskequiz:

1.Venstre colonflexur 2.Glandula parathyroidea 3.Innbuktninger i epitelet, Rokitansky-Aschoff-sinuser, gjør det lett for 
mikroorganismer å bli værende i galleblæren. 4.500 5.Fordi nyrefascien ikke er lukket inferiort.  6.Ligamentum gastrolienale 
7.Kromaffine celler 8.Omtrent 6 meter 9.Ductus choledochus 10.Nedre begrensning av musculus sphincter ani internus. 
11.Persisterende ductus arteriosus, PDA 12.Corpus luteum gravidaris er så stor at dets corpus albicans gravidaris 
(tilbakedannelsen) kan sees med det blotte øyet. 13.Det transpyloriske plan 14.Dypt for angulus sterni, carina 15.Den 
terminale bronkiole 16.Appendix vermiformis 17.Vena porta 18.Venstre lunge 19.Sinus obliquus 20.I glandula thyroidea



 
mandag – fredag: 7 – 22
lørdag – søndag/ helligdager: 8 – 18

Telefon:  55 19 77 50 

Følg oss på Facebook.com/arkentannlege

www.arkentannlege.no

Åpent alle dager hele året

Vi har utvidet teamet med kjeveortoped
Marko Scepanovic og ansatt flere dyktige fagpersoner
p.g.a. økende etterspørsel etter våre tjenester.

Du finner oss i Åsane Storsenter. Gratis parkering

Arken Tannlegesenter
utvider tilbudet



Marko Scepanovic og ansatt flere dyktige fagpersoner

Arken Tannlegesenter utfører alle vanlige 
tjenester for allmennpraktiserende tann-
leger, men har i tillegg spesialkompetanse 
innenfor flere områder.

Tilbudet innbefatter implantatbehandling, kirurgi, 
akutt tannbehandling, amalgamsanering og 
estetisk tannbehandling. I tillegg har vi 
kompetanse til å gjennomføre komplett 
rehabilitering av tannsett, samt behandling av 
tannkjøttsykdommer.

Er du redd for å gå til tannlegen, vil vi ta spesielt godt 

vare på akkurat deg. Forståelsesfulle fagfolk har lang 

erfaring med å bistå pasienter med tannlegeskrekk, 

og lystgass kan benyttes om pasienten ønsker det. 

Hjelpen er bare en uforpliktende samtale unna. 
Kontakt oss, så finner vi en løsning sammen.

Våre fleksible åpningstider er 
tilpasset din hverdag

og vi er stolte av å kunne ønske 

deg velkommen i våre hyggelige 

lokaler fra 7-22. Vi har også åpent 

fra 8-18 lørdager og søndager. 

Slik at du kan smile videre! 

Tannlege og kjeveortoped Marko 
Scepanovic har opparbeidet seg 
betydelig spesialkompetanse 
innen tannregulering. I tillegg til å 
behandle pasienter på klinikker, 
underviser Marko også på 
Odontologen i Bergen.

«I dag er det mulig å få tannregulering på 

baksiden av tennene; såkalt usynlig 

tannregulering. Incognito Appliance by 3M 

Unitek er en type usynlig tannregulering 

som jeg er sertifisert for og har drevet med 

siden 2006. Den fungerer like godt som 

vanlig, synlig tannregulering. Det er veldig 

fint at pasientene mine får mulighet til en 

slik alternativ tannregulering».

Vi tar imot nye pasienter og vil 
gjøre alt vi kan for å skreddersy 
behandlingen etter dine behov.

25 års erfaring og fokus på kompetanse hos 
våre allmenntannleger og spesialister har 
gjort Arken Tannlegesenter til en av 
Vestlandets ledende tannhelseklinikker.

“Større bevissthet på tannhelse

har gjort klinikken større” 

Tannlege Paul-Arne Hordvik
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STØTTEKOLLEGER I SOGN OG FJORDANE LEGEFORENING

Stein Nilsen 
(avdelingskoordinator) 

Tlf. kontor: 56 15 74 00
Tlf. privat: 93 49 95 53 
nilsen.stein@gmail.com 

Nina Helene Ingebrigtsen

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

Frøydis S. Nilsen

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

Johan Fredrik Krohn

Tlf. privat: 56 14 13 55
Tlf. kontor: 55 55 04 22
jfkrohn@online.no 

Synnøve Lian Johnsen

Haukeland Univ.sykehus (KK)
Tlf. privat 55 20 13 62
Tlf. arbeid 55 97 42 00
synnove.johnsen@helse-bergen.
no

KOLLEGIAL STØTTEGRUPPE

For styreoversikt og 
Legetjeneste for leger se: 

legeforeningen.no/
hordaland

For styreoversikt se: 

legeforeningen.no/
sognogfjordane

HORDALAND LEGEFORENING

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  
Tlf. privat: 57 74 30 13. 
Mob.: 915 90 913

Irene Mjøs

Psykiatrisk klinikk,
Tlf. kontor: 57 83 94 70
Tlf. privat: 57 82 37 11

Einar Melvær Sandven

Kommunelegekontoret,
6770 Eid
Tlf. kontor: 57 86 30 20
Tlf. privat: 57 86 08 94

Anita Pettersen

Kommunelegekontoret, 
5966 Eivindvik
Tlf. kontor. 57 78 10 90
Tlf. privat: 57 78 42 80
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For styreoversikt og 
Legetjeneste for leger se: 

legeforeningen.no/
hordaland

For styreoversikt se: 

legeforeningen.no/
sognogfjordane

Et behandlingstilbud fra NUI AS

Indikasjoner:
 - Hypoksiske kroniske sår
 - Osteoradionekrose (ORN)
 - Nekrose i transplantater
 - Myositt 
 - Alvorlig anemi
 - Clostridial myonekrose
 - Osteomyelitt
 - Idiopatisk plutselig hørselstap
 Andre indikasjoner, se hbo.nui.no
Ref: The Hyperbaric Oxygen Therapy Committee (uhms.org)

Tlf: 55 94 28 00 • Web: hbo.nui.no • E-post: hbo@nui.no 

HBO 
HYPERBAR
OKSYGENBEHANDLING

NUI AS tilbyr rimelig, nyoppusset og godt utstyrt 
legekontor til selvstendig næringsdrivende lege med 
kompetanse innen - eller interesse for dykkemedisin 
og hyperbar oksygenbehandling.

NUI kan tilby samarbeid innen dykkemedisin, hyperbar 
oksygenbehandling og ytelsestesting. Sammen med 
våre øvrige fasiliteter og kompetanse (laboratorium, 
fysiske testfasiliteter, HMS-kompetanse) kan det om 
ønskelig samarbeides om å utvikle bedriftshelsetjeneste 
for virksomheter med krevende arbeidsmiljø.

NUI er lokalisert i Gravdalsveien 245, Bergen, med gode 
parkeringsmuligheter. Legekontoret er på ca 30 m2 og 
ligger i andre etasje. Bygget er utstyrt med heis.

For mer informasjon, eller en uforpliktende befaring og 
dialog, kontakt administrerende direktør Rolf Røssland 
på tlf. 55 94 28 10 eller pr e-post rro@nui.no.
For mer informasjon om NUI AS og vår HBO 
behandling; se våre to hjemmesider.

Tlf: 55 94 28 00 • Web: www.nui.no 
• E-post: post@nui.no

NUI AS
SØKER SAMARBEID MED LEGE



Kontakt oss for en uforpliktende demonstrasjon nå!

salg@systemx.no www.systemx.no
48 22 57 80 

• Alle nødvendige funksjoner for allmennleger og spesialister
• Avansert venteliste/ innkallingsliste
• Publikumstjenester (SMS, time- og reseptbestilling m.m. online og via APP)
• Enkel NPR registrering og elektronisk innsending
• Integrasjon mot Folkeregisteret

Vi garanterer deg rask og effektiv support!

Fremtidens journalsystem!
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Fremtidens journalsystem!
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• Enkel NPR registrering og elektronisk innsending
• Integrasjon mot Folkeregisteret

Vi garanterer deg rask og effektiv support!

Fremtidens journalsystem!

Returadresse
Cox kommunikasjonsbyrå
Kong Christian Frederiks 
plass 3, 5006 Bergen

B - Økonomi


