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Fremtidens journalsystem

Hvorfor velger de fleste kommuner og fastleger 
journalsystemet System X?

Kontakt oss så kommer vi og viser dere 
hvorfor de fleste nå velger System X!

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

• Markedets beste support
• Stabilt og pålitelig system
• Brukervennlig
• Optimal arbeidsflyt
• Modulær løsning med muligheter for full tastestyring
• ALLE programoppdateringer utføres av oss
• System X har en ubegrenset teknologisk levetid
• Tjenestebasert adressering på nivå 2 for legevakter
• Overføring av fastlegelister fra System X- kontor til legevakten
• Brukervennlig og oversiktlig pasientregnskap
• Enkel korrigering og re-sending av HELFO-oppgjør
• Funksjonalitet for Asyl-mottak, takler alle ID-nummer
• SQL – database med ubegrenset størrelse 



 

Les mer og bestill ditt fordelskort på 
danskebank.no/akademikerkortet

90 øre
(100 øre ut desember)

Drivstoffrabatt
på Esso

*

Hyggelig bonus på fl ere restauranter og nettbutikker. 
Reise- og avbestillingsforsikring med kjøpsforsikring. 
Tilgang til lounger verden over med Priority Pass. 

Et eksklusivt kort uten årsgebyr for Akademiker-
medlemmer. Det er lønnsomt å bruke Danske Bank 
og være medlem av Den norske legeforening.

Ønsker du å prate med oss, kan du ringe 
VIP-kundeservice på telefon 05550.

Akademikerkortet
Norges råeste drivstoffrabatt 
og mange andre fordeler

på Esso

* 56 øre (4 %) i cashback + 34 øre fast Esso-rabatt. Eks. gjelder ved pumpepris 14 kr/l. 
Kredittkostnad: eff. rente 16,85 %, 15 000 o/12 mnd, kostnad 1 304, totalt 16 304.



Account Manager
privat Helse:

Anne-Line Halvorsen

anne-line.halvorsen@atea.no        
tlf. 40628004

Atea kjenner deg som helsekunde. Vi er den leverandøren som på vegne av NHN har vært rundt på de 2700 
legekontor, tannlegekontor, fysioterapeuter o.l. i Norge og koblet dem til Norsk Helsenett. Atea er en hoved-
leverandør til alle helseforetak, og Atea bistår alle Norges kommuner. Vi har sterk lokal tilstedeværelse med 
25 kontorer i Norge og er dermed godt rustet for et langsiktig og bra samarbeid med ditt helseforetak. Endelig 
kan helseforetak i Norge få en totalleverandør innenfor IT, som er godkjent i NHN, med kjennskap til normen 
og de forskjellige journalleverandørene.

“– Hensikten med denne avtalen er å tilby alle våre 
kunder i helsesektor et bredest mulig produkt og 
tjeneste tilbud – basert på kjente merkevarer og 
tjenester utført av erfarne og sertifi serte konsu-
lenter. Alt i henhold til ”norm for informasjonssikker-
het i helsesektor. Atea skal sørge for en sikker og 
stabil IT-plattform, samt styrke servicegraden for alle 
helsekunder, uavhengig av EPJ leverandør”, sier 
avtaleansvarlig hos Atea, Anne-Line Halvorsen. 

Vi hjelper deg! 
Kontakt meg for en uforpliktet kvalitetssjekk 
av ditt IT-miljø. Du får:

Atea satser videre og har inngått 
en ny avtale med Infodoc AS

Detaljert statusrapport       

Kortfattet risikoanalyse       

Konkrete anbefalinger til tiltak

“Atea gir deg en 
 enklere hverdag 
og mer tid til 
pasientene dine”

Atea AS, Damsgårdsveien 135, PB 7370, 5020 Bergen
Sentralbord: +47 22 09 50 00, Mail: IPOffi ce@atea.no  www.atea.no

Som et ledd i Atea’s videre satsning innenfor helsesektor, har Atea tegnet 
en samarbeids avtale med Infodoc AS. 
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Jeg oppførte meg dumt for noen uker siden. Jeg 
ble veldig forarget i en elektrobutikk, da en av de 
ansatte ikke hadde gjort det vi var blitt enige om. 
Jeg fikk ikke den varen jeg hadde bestilt, og jeg 
omtalte en selger i særdeles upassende ordelag. 
Den som overhørte dette, var en ung butikksjef, 
som satte meg behørig på plass. «Ingen får omtale 
mine medarbeidere på denne måten.»

Uansett om det er blitt begått feil, så får vi 
omtale hverandre på en ordentlig måte. Jeg ba om 
unnskyldning og skjønte jeg hadde dummet meg 
ut. Saken ble ordnet av butikken, og jeg fikk låne 
et annet produkt. 

Vårt yrke er også et serviceyrke. Våre medar-
beidere gjør feil og vi kolleger gjør feil. I hvilken 
grad forsvarer vi hverandre? Velger vi den lettes-
te vei, og himler litt med øynene når pasienter 
forteller om feil som andre har gjort, eller tar vi 

oss tid og bryet med å fortelle at den gjeldende 
avdeling, lege eller hjelpepersonal er flinke og 
samvittighetsfulle helsearbeidere, som her har 
vært uheldige?

Vi må ta oss tid til disse små korreksjonene. Det 
er vårt personale, i luken, i resepsjonen, i motta-
ket, som i størst grad må høre kritikk og uhøflig 
omtale fra slitne, sinte og engstelige pasienter. 
Dette forstummer ofte når de møter legen. Vi må 
snakke med hverandre på jobben, for å høre om 
disse episodene. Det er vår plikt å påpeke at det er 
nulltoleranse for slik oppførsel. 

I hverdagen skal det lite til for å omtale kolleger, 
avdelinger og legekontor i positive vendinger, og 
dermed skape en bedre inngang for pasientene. 
Det er ikke kameraderi. 

All respekt til butikksjefen. 

Hva gjør du?

paraplyen
tidsskrift for hordaland og sogn og fjordane legeforeninger

Gunnar Ramstad
guramst@gmail.comLEDER
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Nytt navn for elektroniske henvisninger: 
Nå finner du oss som Aleris Røntgen i ditt 
journalsystem.

Aleris Røntgen Bergen har offentlig avtale
med Helse Vest RHF. Dette gjelder for alle 
undersøkelser, unntatt mammografi.

For fullstendig oversikt over vårt tilbud se 
www.aleris.no og www.alerisrøntgen.no

Curato er nå  
Aleris Røntgen!

Aleris Helse er Norges ledende private helseforetak med et 
landsdekkende tilbud av sykehus- og røntgentjenester. 

Medisinsk ansvarlig: Grethe Aasved
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Forskerlinjene ved de medisinske fakultetene 
i Norge har en relativt kort, men likevel svært 
suksessfylt historie. Det snakkes nå om at andre 
utdanningsinstitusjoner, som profesjonsstudiet 
i psykologi og masterstudiet i rettsvitenskap, 
ønsker å kopiere suksessen og etablere sine egne 
forskerlinjer. Tanken om å øke interessen for 
forskning på et tidlig stadium i utdanningsforløpet, 
gjennom å faktisk slippe studentene til i konkrete 
forskningsprosjekter, resulterer i høy kompetanse 
på forskning svært tidlig i arbeidslivet.

I Bergen blir studenter tatt opp på Forskerlin-
jen andre året etter opptak på ordinært lege- eller 
tannlegestudium. Normert studietid forlenges 
med ett år, ettersom forskerlinjen baserer seg 
på arbeid med forskning på fulltid i ett år samt 
forskningsarbeid tilsvarende 0,2 årsverk pr år pa-
rallelt med ordinært studium. Spesialtilbudet ved 
Forskerlinjen består i at disse studentene i tillegg 
får en organisert forskeropplæring og utfører egen 
forskningsaktivitet med skriving av forsknings-
oppgave som kan være starten på en PhD-grad.

De medisinske og odontologiske forskerlinje- 

studentene har sin egen forskningskonferanse 
– Frampeik – som de fire universitetsbyene sir-
kulerer på å arrangere. I år var turen kommet til 
Bergen, og nærmere 100 forskende studenter var 
samlet 21.–23. oktober for en helg med symposier, 
foredrag og sosialt samvær. Helgen var tettpakket 
med studentpresentasjoner av sine forskningspro-
sjekter innenfor fem ulike fagfelt: basalforskning 
og genetikk, epidemiologi, nevrovitenskap, kreft-
forskning og klinisk medisin. Presentasjonene 
holdt innholdsmessig og formidlingsmessig et 
imponerende høyt nivå, og det er lett å se for seg 
disse studentene holde sin PhD-disputas om få år, 
og videre at de kommer til å bidra aktivt i utviklin-
gen av faget medisin i de neste femti år.

I denne utgaven av Paraplyen kan du lese om 
en debatt som fant sted tidligere i år, ledet an av 
Eureka! Den aktive forskerlinjestudentforeningen 
gjør et viktig arbeid for et godt sosialt miljø blant 
hardtarbeidende selvstendige – og tidvis ensomme 

– forskerlinjestudenter. 
Hurra for forskningen og fremtiden! 
Og god jul til hver og en av dere.

Studier, forskning og fremtid

Katja Løvik
katja.lovik@gmail.comREDAKTØR
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Om englene var forberedt på å bli sitert i Paraply-
en mer enn to tusen år senere, tviler jeg sterkt på, 
uansett synes jeg sitatet fra juleevangeliet på en 
veldig fin måte setter på dagsorden en sak som er 
meget viktig for YLF: bekjempelsen av fryktkultur 
i norske sykehus. 

Før jeg går videre og snakker om tiltak synes 
jeg det er riktig, for å belyse saken litt historisk, at 
vi dveler litt ved fryktkulturens eksistens. Hva er 
egentlig fryktkultur? Eksisterer denne kulturen på 
mitt sykehus? Og ikke minst, har vi undersøkelser 
som beviser dens eksistens?

For å svare kort og enkelt på de tre spørsmåle-
ne: Ja, ja, ja, fryktkulturen eksisterer. Samtidig må 
vi erkjenne at svaret like greit kunne vært: nei, nei, 
nei, fryktkultur eksisterer ikke. 

I løpet av det siste året har vi sett både artikler 
som taler for og artikler som taler mot fryktkul-
turens eksistens ved norske sykehus. Legefore-
ningen har gjennom hele prosessen hevdet at 
Fryktkulturen eksisterer. Denne sprikende tilnær-

mingen til et eksisterende, eller ikke-eksisterende 
problem, viser at svaret nok avhenger av hvem du 
spør og i hvilken grad den du spør ønsker å forhol-
de seg til en utfordring som dette. På samme vis er 
det vel heller ikke unaturlig å tenke seg til at gje-
terne, som ante fred og ingen fare og som plutselig 
fikk se en flygende opplyst engel over seg, hadde 
en litt annen opplevelse av frykt i situasjonen enn 
det Gabriels medengler følte på sine skuldre da de 
svevde som en himmelens hærskare den 24. de-
sember for 2016 år siden! 

Heldigvis, om vi tar metaforen tilbake til vår tid, 
så har vår Eivind Hansen, adm. dir. Helse-Bergen, 
ikke stilt spørsmål ved fryktkulturens eksistens i 
sine rekker. Snarere tvert imot. Etter at legefore-
ningen gjennomførte kartlegging av problemet 
i forbindelse med streiken har Hansen, som en 
reddende engel, invitert oss tillitsvalgte til samar-
beid, og det jobbes nå med å grundigere kartlegge 
fryktkultur i foretaket slik at det kan settes inn 
tiltak for å begrense dens eksistens. Som part 

Det er klart at frykt har vært en del av samfunnet til alle tider. 
Fryktkultur er derimot mer moderne, i hvert fall som begrep.

«Frykt ikke, jeg kommer  
til dere med bud om en  
stor glede … »

Lorentz Erland Linde
Vara foretakstillitsvalgt, YLF Helse Bergen
lorentz.erland.linde@helse-bergen.no

YNGRE LEGER
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i dette samarbeidet mener vi i YLF at fokus og 
bevisstgjøring på hva som ansees som god ledelse-
skultur er riktige stedet å starte når vi skal i gang 
med arbeidet for å redusere fryktkultur. 

Det neste jeg gjerne skulle tatt opp før dere 
setter Paraplyen til tørk og henger opp siste rest 
av julepynt i hjemmet, er et punkt om begrepet 
«synergi». 

Å google ordet synergi var ikke særlig spennen-
de, men ved å søke i Wikipedia ble ordet synergi 
med ett litt mer spenstig, og her kommer konklu-
sjonen: Ordet, som har gitt opphav til navnet på 
vår felles arena for melding av uønskede hendelser, 
kommer fra et annet ord som heter synergisme. 
Dermed vil synergi-søket i Wikipedia gå direkte 
over i artikkelen om synergisme, og øverst på den 
siden står den teologiske fortolkningen av ordet: 
«læren om at frelsen er et resultat av samvirke 
mellom Gud og mennesket» (wikipedia.org).

Jeg må repetere: Samvirke mellom Gud og men-
neske … Var det ikke nettopp det Jesusbarnet som 

ble født i en krybbe var et eksempel på?
Uavhengig av navnets tolkning; Synergi er la-

get for å fange opp og ta lærdom av systemfeil i 
den hensikt å bedre pasientsikkerhet. Rapporter 
i utvalg for pasientsikkerhet viser at leger, gjerne 
yngre leger, ikke på noen måte er flinkest i klassen 
til å melde uønskede hendelser i Synergi. Årsake-
ne til dette er mange, og YLF sammen med over-
legeforeningen jobber for bevisstgjøring av vernet 
rundt den som melder og ikke minst for å bedre 
og synliggjøre effekten av det å melde. Parallelt 
med dette arbeidet oppfordrer jeg hver og en av 
oss til å melde uønskede hendelser når de oppstår.

Det ble kanskje litt vel sammenfallende nå i 
disse juletider. Om det var Engelen Hansen som 
ønsket det slik vet jeg heller ikke, men mitt siste 
korte oppsummerende budskap for i år får stå ale-
ne: Frykt ikke! Jeg kommer til dere med bud om 
en stor glede: Synergi lever! Og apropos; vi leger 
kan bli veldig mye flinkere til å melde i Synergi.  

God jul.

V E L KO M M E N  T I L

Juletrefest!
Store og små er velkomne til Legenes Hus i Kalfarveien

S Ø N D A G  8 .  J A N U A R  K L .  1 7 – 1 9

Enkel bevertning til voksne og barn. Tryllekunstner underholder,  
vi går rundt juletreet … og kanskje kommer nissen?

H I L S E N  H O R D A L A N D  L E G E F O R E N I N G

Ingen påmelding eller betaling



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

Våre fagområder:
• Plastkirurgi
• Urologi
• Generell kirurgi
• Øre-nese-hals
• Varicer
• Fysiterapi/osteopat
• Hjerteutredning
• Helsesjekk med ultralyd

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

L E R D E N D E  I N N E N F O R  P L A S T I K K I R U R G I  P Å  V E S T L A N D E T
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Videre at våre helsemyndigheter ikke bruker 
avtalepraksis som en viktig ressurs ved at det ikke 
utlyses flere avtalehjemler. Når staten teller utfør-
te helsetjenester ved årets slutt, så er aktiviteten i 
avtalepraksis på merkelig vis vanskelig å telle.

Det har vært en høst med leger i streik og stor 
uro rundt tjenesteplaner og samarbeidsklima på 
sykehusene. Hva som kommer ut av meglingen 
sentralt er i skrivende stund ikke kjent. Mange er 
skuffet og usikre på om det å arbeide som lege i 
fremtiden blir slik man hadde håpet i studietiden.

Om man kan bruke sitt intellekt og sine 
menneskelige kvalifikasjoner til noe positivt 
innenfor de rammer som arbeidsstedet tilbyr. Om 
det man klarer å få til blir sett og lagt merke til. 
Om man har en erkjennelse av å dra lasset i samlet 
flokk og solidarisk i samme retning. Om fag og 

myndighet følges ad, eller om legen som konsu-
lent og ledelsen som myndighet kjører ulike løp.

I avtalepraksis oppleves legeyrket fortsatt som 
et «fritt yrke», med mange goder som det fører 
med seg, som entreprenørskap og arbeidsglede – 
men også et særskilt ansvar for å gi helsehjelp på 
en god måte når man sitter alene eller i små spesi-
alistfellesskap.

Løfter vi blikket litt så er det urolig utenfor 
stuedøren for tiden, nesten på alle kanter. «Den 
amerikanske revolusjon 2016» kom fra dypet og til 
overflaten da Trump i høst ble valgt til president. 
Vi lever i spenning om hvordan vår verden vil se ut 
fremover, i forhold til miljø, økonomi, integrasjon, 
kultur, religion. Det er ekstra påtrengende i år å 
ønske alle en fredelig jul. Litt tid til ro og reflek-
sjon og fridager uten influensa håper jeg vi kan få.

I forrige nummer av Paraplyen uttrykte jeg frustrasjon over at 
normaltariffen er gammeldags og ikke åpner for en mer moderne 
drift i avtalepraksis.

Strøtanker mot årets slutt

Karin Stang Volden
Tillitsvalgt, Praktiserende Spesialisters Landsforening Hordaland
karin.stang.volden@gmail.com
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Den første store nyheten jeg vil dele med dere, er 
at Allmennlegeforeningens leder, Kari Sollien nå 
har blitt leder for Akademikerne. Gratulerer til 
henne!

NORMALTARIFFORHANDLINGENE 2016

Vi fikk en orientering om prosessen i år, hvordan 
normaltariffen forhandles og hvordan de forskjel-
lige takstene endres. Legeforeningen har et eget 
tariffutvalg som får innspill fra yrkesforeningene. 
Rammekravet vi leverer til staten utformes ut fra 
landets økonomi, prisvekst, andre lønnsoppgjør 
samt egne tall fra takstbruk og Inntekt- og kost-
nadsundersøkelsen. Apropos denne: Vi gjennom-
førte en slik undersøkelse sist i 2012, men det var 
kun 15 % av legene som svarte. Når vi nå skal ha 
en ny undersøkelse i 2017, vil den bli mye mindre 
omfattende. Legeforeningen håper vi dermed får 
en vesentlig høyere svarprosent, slik at undersø-
kelsen blir representativ. 

I år hadde vi et rammekrav med en økning på 
4,1 %. Dessuten krevde vi fondsavsetninger til ut-
vikling av elektronisk pasientjournal, og vi gjentok 
tidligere krav om egenandelsfritak for unge under 
20 år og ruspasienter. Vi hadde også endel spesi-

fikke krav om nye takster, og styrkning av enkelt-
takster som vi anser som viktige for å få en god 
utvikling innen allmennmedisin. Forhandlingene 
om nye takster og økning av de eksisterende ble 
spesielt vanskelige i år på grunn av at regjeringen 
på forhånd hadde vedtatt en egenandelsøkning på 
4 % (8 % pr 1. juli).

Resultat: Inntektsøkning på 2,25 % og kostnads-
dekning på 2,65 %. Per capita og fondsavsetnin-
gene ble økt med 3,5 %. Vi fikk en ny takst, 1e, for 
elektronisk kommunikasjon med pasienter. OBS: 
denne forutsetter grad 4 sikkerhetsnivå, og kan 
dermed IKKE brukes ved SMS-beskjeder til pasi-
entene. 

PRIMÆRHELSETEAM  –  STORTINGS- 
MELDINGEN OM PRIMÆRHELSETJENESTEN

Et viktig mål og en klar forbedring vil være at det 
blir en bedre integrering innen kommunens helse-
tjeneste, der fastlegekontorene er en viktig del.

Basalt for en god primærhelsetjeneste er fastle-
gens kontakt med den enkelte pasient. Tanken om 
et primærhelseteam går ut fra at dette blir en ut-
videlse av en vanlig allmennpraksis. Det skal plan-
legges en pilotundersøkelse med lege, sykepleier 

I dagens Paraplyen vil jeg dele noen inntrykk fra høstens 
konferanse der Landsrådsmedlemmer fra hele landet møttes for 
å diskutere aktuelle saker i vår forening. Noe til orientering, og 
noe som kanskje vil ha praktisk nytte.

Allmennlegeforeningens 
landsråds konferanse
Gardermoen, oktober 2016

Øivind Wesnes
Tillitsvalgt, Allmennlegeforeningen Hordaland
owesnes@broadpark.no

ALLMENNLEGEN
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og helsesekretær. Piloten skal starte i 2018, og det 
er viktig med en grundig evaluering av dette, også 
innen det allmennmedisinske forskningsmiljøet. 

På møtet brukte vi mye tid på å diskutere for-
deler og ulemper ved primærhelseteam. Denne 
diskusjonen kommer til å fortsette i årene fram-
over, og det blir spennende å følge disse pilotene 
for å se om dette fungerer i praksis, og om det gir 
en bedre helsetjeneste.

EPJ-LØFTET

Vi har en velfungerende elektronisk pasientjour-
nal i allmennpraksis. Jeg har inntrykk av at våre 
journalsystemer fungerer bedre enn systemene 
innen sykehusene og på sykehjemmene. Men alle 
systemer kan forbedres, og det er nå bevilget 17 
mill. kr til dette. 

Ting som kan bli bedre er f.eks. elektronisk 
overføring av journal fra lege til lege, mulighet for 
dialogmelding fra lege til lege, spesielt i forhold 
til kommunikasjon med spesialistene. Videre at 
det blir enkelt å legge ved EKG og spirometrier i 

henvisningene. Toppaktuelt akkurat nå er at det 
bør legges inn en beslutningsstøtte direkte vedlagt 
Førerkortattesten. Det må ryddes opp i visning av 
prøvesvar, all unødvendig tekst må fjernes. Også 
visning av epikriser må standardiseres. Det jobbes 
for å rydde opp i reseptformidleren. Mange for-
nuftige tanker om dette.

Det mest ambisiøse programmet for pasien-
tjournalen er «En innbygger – en journal». Det ble 
levert en omfattende utredning om dette høsten 
2015. Helse Midt skal nå teste ut dette i noe som 
kalles «Helseplattformen».

Det ble diskutert mange flere saker på møtet, og 
jeg vil komme tilbake i senere numre av Paraplyen 
for å oppdatere ytterligere.

PROGRAM OG PÅMELDING
www.hjerneslag.no

Oslo Kongressenter, 09. - 10. februar 2017

Velkommen
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Fra Hordaland stilte leder Gunnar Ramstad og 
undertegnede. Videre deltok presidenten, samt 
representanter for regionsutvalgene og legefore-
ningens sekretariat.

Lokalforeningenes rolle ble grundig drøftet. 
Mange klinikere kan i hverdagen kanskje oppleve 
lokalforeningen som lite relevant. De fleste klini-
kere har gjerne sin fagutvikling og identitet knyttet 
til eget fagområde, enten gjennom yrkesforenin-
gene, de fagmedisinske foreningene eller arbeids-
livets systemer. Lokalforeningen kan imidlertid 
bidra til fellesskap og tilhørighet mellom alle leger 
i fylket, uavhengig av spesialitet, samt bidra til å 
etablere arenaer der leger kan møtes. For norske 
legers omdømme tror jeg det er sentralt at legene 
i mange saker (men selvsagt ikke i alle) kan tale 
med én stemme der vi lar et helhetlig syn på fag 
og våre pasienter være det overbyggende. Så skal 
vi med glede ha meningsutvekslinger rundt bruk 
av virkemidler, økonomi, prioriteringer og vekting 
av ulike faglige hensyn. Mange lokalforeninger er 
flinke til å arrangere medlemsmøter, delta i sosiale 
medier mv. 

Fra våre kolleger østpå fikk vi høre om skrem-
mende erfaringer rundt arealplanlegging av de nye 
store sykehusene, bl.a. i Østfold og Buskerud. Det 
virker som staten i større grad vil standardisere 
sykehusbygg. Brukermedvirkningen fra de ansatte 
har stedvis vært mangelfull, andre steder ikke 
hensyntatt. Resultatet er bygg som er dårlig tilret-
telagt for god pasientflyt, og manglende kontor-
plasser for leger (åpne kontorlandskap med inntil 
19 leger uten fast arbeidspult).

Andre tema som ble drøftet var lokalforenin-
gens rolle i helsetjenesten for eldre. Spesielt Oslo 
har satt dette på dagsorden, der en stor del av de 
eldre bor alene i bomiljø som kan virke isolerende. 
Noen lokalforeninger vil gå tettere på sine kom-
muner for å sette eldrehelse høyere opp på agen-
daen. Et annet tema som skapte mye engasjement 
var regjeringens forslag om å la kommunene over-
ta DPS’ene, i første omgang gjennom pilotpro-
sjekter. Umiddelbart kan det være en besnærende 
tanke å samorganisere tjenestene innen psykisk 
helsevern. Erfarne fastleger som henviser til lokalt 
DPS, kan ofte oppleve at pasienten tilbys samtaler 
med sosionom eller andre faggrupper som kom-
munen allerede har. Likevel er det klart at både 
fagutvikling, spesialistutdanning og forskning vil 
kunne lide ved en eventuell kommunalisering. KS 
har i sitt høringsskriv i høst påpekt at kommu-
nene ikke ønsker å ta ansvar for å følge nasjonale 
retningslinjer, men vil holde seg til «rettslig 
standard». Med denne slappe ambisjonen er det 
vanskelig å se noen faglig bedring for pasientene 
ved å endre organisering. Legeforeningen har i sin 
høringsuttalelse advart sterkt mot forslaget.

Sekretariatet minnet om at det jobbes aktivt for å 
utvide medlemsfordelene i Dnlf. I disse dager er det 
lagt til mange nye gunstige avtaler, innen reise, bil-
kjøp, drivstoff, el-sykler og mye annet. Logg deg inn 
på legeforeningens nettsider for mer informasjon! 

God jul!

Den 9. og 10. november var det samling for fylkesforeningene  
i legeforeningen.

Hva vil vi med lokalforeningene?

SAMFUNNSMEDISIN

Tord Moltumyr
Leger i samfunnsmedisinsk arbeid
tordmolt@online.no
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FORSKNING PÅ BARN
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Debatt på Litteraturhuset i Bergen, 12. april 2016

Vi må beskytte barn
— men gjennom eller fra

forskning på barn?

Tony Elvegaard
Medisinstudent ved Universitetet i Bergen
tony.elvegaard@gmail.com
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Forskerlinjestudentforeningen ved UiB, Eu-
reka!, samlet i vår et trekløver av eksperter på 
barn og forskning på barn til den årlige debat-
ten «Forskning og Fenalår» på Litteraturhuset i 
Bergen. I år, som tidligere år, samlet interesserte 
studenter seg for å se på paneldebatten og spise 
av ekte bergensk koldtbord. I fjor ble vaksineskep-
tisismen heftig diskutert, mens i år var det altså 
«forskning på barn» som skulle opp til debatt.

Mette Hartmark Nilsen, leder av Eureka!, åp-
ner debatten med en oversikt over historiske 
hendelser, og etiske utfordringer knyttet til barns 
medbestemmelsesevne og særinteresser. Hun 
legger frem eksempelet «Grey-baby syndrome», 
en sideeffekt som oppstod i noen tilfeller hvor 
nyfødte barn ble behandlet med kloramfenikol. 
Leveren som hos voksne ville metabolisert dette 
legemiddelet, hadde ikke utviklet de nødvendige 
enzymene og de toksiske stoffene ble fatale. Etter 
flere slike eksempler avslutter hun innlegget med, 
«Kan vi da si at barn er små voksne, eller er det på 
tide at vi innser deres delvise fysiologiske uavhen-
gighet?»

Debattpanelet bestod av professor Ansgar 
Berg, pediater og leder for regional etisk komité 
(REK) for helsefaglig forskningsetikk i region vest, 
Camilla Tøndel, post doc ved Klinisk Institutt 1, 
pediater og leder av klinisk forskningspost barn 
(KFPB) på Haukeland universitetssykehus, og Silja 
Torvik Griffiths, lege og forsker på Barneklinikken 
på Haukeland. Martha Rolland Jacobsen, odonto-
logistudent og tidligere Eureka!-leder, førte ordet 
under debatten.

Ulike vanskelige tema ble tatt opp og debatten 
var preget av en konsensus om at forskning på 
barn er svært viktig – men hvordan og i hvilken 
grad var debattantene uenige om. 

FORSKNING FØR OG NÅ

Ansgar Berg setter i gang debatten med å forklare 
at forskning i dag er ikke som før når det gjelder 
barn, fordi det er store politiske og samfunns-
messige interesser for å skaffe til veie gode data 
på barn til bruk i klinisk diagnostikk og behand-
ling av barn. Han viser til flere deklarasjoner 
og forskningsmiljømessige avtaler, blant andre 
Helsinkideklarasjonen som har et eget under-
punkt med barneforskning, samt retningslinjer 
for Good Clinical Practise (GCP). Tøndel legger 
til at Norden deler på forskningsressursene, slik 
at protokollene forbedres og at forskning leder til 
bedre behandling i klinikken. Erfaring viser nemlig 
at 50–90% av medisiner til barn på sykehus er ek-
strapolering fra voksne doser og virkningsstoffer. 
Berg sier at i dag finnes det heldigvis flere kompe-
tansenettverk som ser på nettopp legemidler til 
og på barn. Likevel innrømmer han at svaret på 
hvilke legemidler man bør gi til barn i ulike deler 
av vekstfasen, også med tanke på ettervirkninger 
senere i livet, er langt fra samstemt!

NYTTE VERSUS RISIKO

Berg sier at den største utfordringen innen pedia-
trien, er at det er altfor lav terskel for å igangsette 
behandling på «magefølelsen», og at ofte rekvire-
rer leger medisiner uten å lese om de nyeste me-
disinske utprøvningene. Videre informeres det fra 
panelet at det ikke er rapporterte skader på barn 
etter forskning i Skandinavia. Mange barn har lyst 
til å hjelpe til i forskning, hvis de blir spurt, sier 
Griffiths, de får også tettere medisinsk oppfølging 
enn andre jevnaldrende, som i seg selv kan ha en 
viss nytteverdi. 

Det er mange barnekategorier, alt fra premature 
og nyfødte til ungdommer, men felles for alle er at 

FORSKNING PÅ BARN



19nr. 4  ·  2016  —  paraplyen

man må følge gitte lover og regler. Barn som deltar 
i forskning må beskyttes i større grad enn voksne. 

Hva om man finner noe hos friske barn som 
ikke var forventet? Panelet er samstemte, det er 
viktig at vi har gode rutiner på hvordan man som 
lege og forsker forholder seg til barn når det gjel-
der kontrollgrupper. Eksempelvis: er genetiske 
tester som viser at man er disponibel for sykdom-
mer i fremtiden til mer skade enn nytte for disse 
pasientene? Hvordan skal man informere om pa-
tologiske funn på friske barn? Berg avslutter med 
å si at risikoen blir vurdert for hvert enkelt tilfelle, 
men også ut i fra gjeldende etiske prinsipper, og 
vektlegger: «Det er uansett uetisk å ikke forske på 
barn!»

Ved spørsmål fra salen om det er representa-
tivt med forskning på syke og/eller døende barn, 
svarer Tøndel at det ikke er representativt for alle 
barn slik det er nå, men det er det beste vi har.

INFORMERT SAMTYKKE 

Et kreftsykt barn ligger på barneavdelingen og all 
konvensjonell behandling er tatt i bruk, og legen 
informerer om at videre behandling er «utprøven-
de». Hvor etisk er det da å komme med skjema 
om informert samtykke til foreldrene? Kan man 
godta passivt samtykke i slike tilfeller? Onkologi 
er pediatriens flaggskip, sier Tøndel, det er her det 
gjøres mye forskning, og det er her det ligger mye 
ressurser. Man skal ha litt «pondus» for å stå støtt 
i barneforskningen, fordi man håndterer men-
nesker som har alt å vinne, og som vil prøve sitt 
ytterste i nøden. Men det er viktig å være tydelig 
med våre hensikter ovenfor foreldrene. Skal man 
i enkelte tilfeller spørre barna selv om de ønsker å 
være med? Berg sier at barn kan alltid si nei, selv 
om de ikke alltid får lov til å si ja. 

REKRUTTERING GJENNOM SOSIALE 
MEDIER?

Silja Torvik Griffiths får spørsmål om hvordan 
man får barn i ulike aldre med på forskningspro-
sjekter, og hun beskriver prosessen som utfordren-
de, men ikke nødvendigvis fordi ungene er lite 
villige. Mye av forskningen er knyttet til register-
forskning på familier som sykehuset allerede har 
tett oppfølging av, slik som tidlig fødte, sier hun, 
og disse foreldrene har gjerne mer kjennskap til de 
aktuelle sykdommene enn den gjennomsnittlige 
mor eller far. Så det er vanskeligere å rekruttere de 
barna som er født uten noen form for komplika-
sjoner, for hvordan skal man komme i god dialog 
med disse familiene? Det har vært gjort forsøk på 
å finne forsøkspersoner gjennom nett og sosiale 
medier. Skal vi som leger og forskere måtte oms-
tille oss til denne moderne formen for kommuni-
kasjon, eller blir dette brått litt for nærgående? 

RETTEN TIL Å DELTA 

Panelet avslutter med å understreke viktigheten av 
barneforskningen som gjøres, og Ansgar Berg har 
en oppfordring til salen: 

«Barn i dagens psykiatrihelsetjeneste får ikke 
være med på forskning uten foreldres samtykke, 
uavhengig hva barnet selv ønsker og har eventuel-
le fordeler av. Spørsmålet om etiske grenser løftes 
ovenfor denne gruppen pasienter som margina-
liseres, når det kanskje er disse som trenger det 
mest? Det skal være en rett for barn å kunne delta 
på barneforskning! Det burde vært skrevet om i 
lov og forskrifter, men det gjør det ikke, så man 
bør ha en gjeldende strategi på hvordan man kan 
inkludere flere barn i forskning fremover, og jeg 
oppfordrer dere til å støtte oppom en slik sak hvis 
dere er enig i det.»

DET ER UANSETT UETISK 
Å IKKE  FORSKE PÅ BARN

Ansgar Berg
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Inntil i år var det bare medisinstudenter ved 
UiB, men nytt i år er at alle studenter ved det 
medisinsk-odontologiske fakultet ved UiB, samt 
sykepleierstudenter ved HiB kunne få bli med. 

Styreleder i NFSH hadde følgende å si om den 
nye retningen NFSH har tatt angående medlem-
mene: «Dette er en spennende tid som vi skal 
høste mange gode erfaringer fra, nå som vi satser 
på tverrfaglighet og samarbeid på tvers av studi-
eretninger. Vi ønsker å tilby alle studenter ved 
fakultetet muligheten til å få kurs og kompetanse 
gjennom det kvalitetssikrede leksjonsopplegget 
til Norsk Førstehjelpsråd (NFR) og Norsk Resus-
citasjonsråd (NRR), med mange muligheter for 
videreutdanning innen både førstehjelp og søk- og 
redningsarbeid lokalt i NFSH. Helt perfekt for de 
som ønsker å vite hva man skal gjøre når ting ikke 
går så bra med sine fremtidige pasienter.»

«HVA GJØR DU HVIS KAMERATEN DIN  
IKKE PUSTER?»

Dette var ordene de vordende medlemmene 
kunne se på plakater og flyers som ble utdelt i 
løpet av studiestartukene i høst. For det er ikke til 
å stikke under en stol at i det øyeblikket man går 
inn dørene for å studere et medisinsk fag, er også 
det øyeblikket man har plikt til å utøve førstehjelp 
som helsepersonell. Kanskje for mange en foruro-
ligende posisjon å befinne seg i, men i år var det 

altså over hundre påmeldte til årets førstehjelps-
kurs Kvalifisert Nivå Førstehjelp (KNF).

KNF ble holdt på samme måte som årene før, 
med 30 timers teoretisk og praktisk undervisning, 
også denne gangen startet det med at deltakerne 
«ble kastet ut i» flere førstehjelpskasus på rad uten 
noen form for teoretisk forberedelse. Fra brukne 
ben, til bevisstløse, til hysteriske «barn». Mang en 
gang gjallet det i korridorene fra «barnet» som ble 
forskrekket. «Vet dere ikke hva dere gjør?!», «Er 
mamma død?!» og «Puster hun ikke?» runget ut 
til skrekk og gru. En student-deltaker sa: «Det er 
jo selvfølgelig litt utfordrende når man ikke kan 
så mye på forhånd». Likevel syntes hun det var 
morsomt at man fikk slike utfordringer nå, og ikke 
ute på gaten.

STAYING ALIVE

En hel kveld av kurset er også satt av til fokus 
på kvalitet innen HLR og DHLR, etter de nye 
retningslinjene. For å gjøre undervisningen litt 
mer spenstig, setter man gjerne på sanger som har 
en takt på 100-110/minuttet mot slutten av timene. 
Folk flest kjenner til sangen «Staying Alive» av Bee 
Gees, via førstehjelpsundervisning, (eller kanskje 
fascinasjon over Travoltas dansetrinn i filmen 
«Saturday Night Fever»?). Det tok ikke lang tid før 
kompresjonene fikk en riktig takt og dybde, samt 
rett arbeidsstilling, slik at det ikke skulle være 

Norsk Folkehjelp Sanitet Haukeland (NFSH) er et av de største 
lokallagene i Norsk Folkehjelp, med over 450 medlemmer. Samtidig 
er det et unikt lokallag: det består utelukkende av studenter! 

Kurs i førstehjelp på tvers av 
studieretningene

FØRSTEHJELP

Ole Johan Evjenth Sørhaug
ojesorhaug@gmail.com

Tony Elvegaard
tony.elvegaard@gmail.com
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unødvendig utmattende for de som utførte basal 
livredning. Utover kursdagene var det enorm 
progresjon, da sykdomstegn ble oppdaget raskere, 
luftveier ble sikret bedre, og studentene oppførte 
seg roligere og tok lettere ledelsen på skadestedet. 
Instruktørene som fulgte deltakerne tett bemer-
ket også at det ble mye bedre kommunikasjon og 
fordeling av oppgavene mellom studentene når de 
fikk utfordrende kasuistikker.

ET BLIKK MOT FRAMTIDEN

Med nok et avsluttet KNF-kurs, fikk NFSH over 80 
nye medlemmer i sine rekker. Framover har disse 
nå mulighet til å kunne utdanne seg til å bli søk- 
og redningsmannskaper, hvor man samarbeider 
med andre organisasjoner som Røde Kors, poli-
tidistriktet og Forsvaret for å lete etter savnede 
personer. I tillegg kan en videreutdanne seg som 
en lagleder på søk.

Dersom en ønsker å bli flinkere i førstehjelp, 
tilbyr NFSH et instruktørkurs i januar 2017. Det 
å kunne bli god til å formidle førstehjelp er svært 
viktig, da vi gjerne holder kurs for eksterne bedrif-
ter, barnehager og institusjoner, og derfor er det 
viktig å holde seg faglig oppdatert. Derfor finnes 
det i tillegg muligheter for å ta NRR-godkjente 
kurs i DHLR og HHLR, samt bli instruktør i det. 
For de ekstra interesserte kan man dra på sentrale 
kurs hvor en kan bli instruktør i KNF, Søk og red-

ning eller bli en operativ leder til søk og redning. 
Mange muligheter her altså!

For de som har lyst på litt action uten å ut-
danne seg mer finnes det sanitetsvakter man 
kan delta på. Det er en fin måte å få testet sine 
ferdigheter i førstehjelp, samt bli kjent med nye 
og gamle medlemmer. Med vesten til Norsk Fol-
kehjelp Sanitet og utstyret på plass, kan de nye 
medlemmene hjelp med alt fra skrubbsår til skul-
dre ut av ledd.

SÅ, HVA GJØR DU HVIS…?

Så hva gjør en egentlig dersom kameraten plutse-
lig ikke puster? Med cirka 30 timer med kurs har 
de nye førstehjelperne god ballast til å svare på 
det spørsmålet. Selv om Norge har en av de beste 
ambulansetjenestene i verden, med gode forut-
setninger for hjelp og medisinsk etterbehandling, 
kan ingenting erstatte mannen i gata som kan 
førstehjelp. 

Alle har muligheten til å lære førstehjelp, og 
nå har de nye medlemmene i NFSH fått teoretisk 
kunnskap og praktiske ferdigheter som skal forbe-
rede dem på mange ulike situasjoner. Ved å kunne 
utføre førstehjelp er du forberedt, og helsetilbu-
det i hverdagen blir styrket for oss alle sammen.
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NAV-direktør Sigrun Vågeng vurderte nokre av 
utfordringane i norsk arbeidsliv. Vestlandet står 
ovanfor tøffe omstillingar og har gjort det ei stund. 
Bedriftsleiarar slåss for bunnlinja. Tillitsvalgte 
må ta vanskelige beslutningar. Verneombud og 
bedriftshelsetjenester har store utfordringer på 
arbeidsmiljøsida. Er dette den «nye tiden»?

Vågeng viste til at over 22 % av nordmenn no er 
over 60 år, om 30 år vil andelen utgjøre over 30 %. 
Arbeidsinnvandring har, og vil, auke framover. For 
velferdssamfunnet vil arbeidsinnsatsen i framtida 
enno være tufta på hardt arbeid – derfor er det 
viktig å halde nordmenn i arbeid. Utfordringa er 
å kunne stå i omstilling. Dette meinte Vågeng at 
Noreg er gode på. Ho peikte på at det er kort veg 
mellom dei som utøver arbeid og dei som tek av-
gjerder – «beslutningstakere.» Me har politikarar 
som lett går i tale.

Me har lover og reglar, og eit godt trepartssam-
arbeid på arbeidsplassen. Eit tillitsforhold mellom 
stat, leiarar, og tillitsvalgte. Eit inkluderende 

arbeidsliv vil i tida framover handle om at ar-
beidsgivare må rekruttere og behalde arbeidskraft. 
Vågeng viste til at når IA var i startgropa var målet 
20 % reduksjon i sjukefråvær i løpet av nokre år. 
I 2014 passerte ein 11,5 % reduksjon, som viser at 
ein er undervegs.

Så kjære kolleger, noko rett må ein no gjere i ar-
beidet vårt. Frå eit arbeidsmedisinsk perspektiv vil 
ein kunne sjå for seg enno fleire digitialiserte ar-
beidsplassar, høgare turnover i bedriftene, auke av 
deltidsstillingar, kanskje mindre fysisk belastande 
arbeidsliv enn det hittil har vore, og meir krav til 
mental styrke – ein noko anna form for «slitasje» i 
arbeidslivet kanskje?

Vågeng peika òg på at mykje av sjukefråværet 
handlar om muskel-, skjelett- og psykiske helse-
plager der ein ofte blir borte så lenge frå jobben at 
det blir vanskeleg å kome tilbake. 

Legeforeninga ved generalsekretær Geir Riise 
meldte ein undervegsvurdering av IA-avtalen pri-
mo juni d.å. Når det gjeld spørsmålet om bruk av 

Denne veka føregikk årets Inkluderende Arbeidsliv-konferanse 
(IA) i Grieghallen, der undertegnede representerer Akademikerne 
i IA-rådet, Hordaland. Tema for konferansen var «IA i en ny tid».

Framtidas arbeidsarena 
— er legen klar for å møte 
utfordringane?

Anne Kristine Jordal
Tillitsvalgt, Norsk arbeidsmedisinsk forening · Bedriftslege, Framo AS
akj@framo.no

ARBEIDSMEDISIN
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hensiktmessig tid i IA-saker blir bedriftshelsetje-
nesten trekt fram som ein viktig aktør både i for-
hold til faglighet og kompetanseoverføring. Dette 
gjeld for bedrifter med gode system og fokus på 
sjukefråværsarbeid. Andre forhold legeforeninga 
peikar på er å tore å bruke alternative møtearenar 
(Lync, Skype etc.) for å sikre ein møteplass mel-
lom helse, arbeid og velferd, m.a.o. konstruktive 
tilretteleggingsmøter der ein ser og kommunise-
rer muligheter saman i tidleg fase. Slik eg ser det 
handlar IA-arbeidet ofte om å sjå enkeltmennes-
ket, ein må ha vilje til å inkludere, sjølv om ein blir 
ståandes utanfor ein periode. 

Eit anna tema som kom frå kollega Anne 
Marie Eggerud i Helse Fonna er oppstarten av 
ALOR-nettverk i Hordaland og Sogn og Fjorda-
ne primo februar 2017 – Arbeidsliv og rusnettverk. 
ALOR-nettverk er ein møtestad der ein kan drøfte 
problemstillingar, utveksle erfaringar, og få inspi-
rasjon og kunnskap som er nyttig i arbeidet.

ALOR-nettverket organiseres og tilrettelegges 

av KoRus Bergen – i eit samarbeid med, Akan 
kompetansesenter, Bergensklinikkene, Kalfaret 
Behandlingssenter og Avdeling for Rusmedisin. 
Første samling er planlagt februar 2017, informa-
sjon finnes på HLFs nettsider.

Avslutningsvis må Ingunn Glenjen (vara) og eg 
innrømme som tillitsvalgte i NAMF Hordaland 
at det er vanskeleg  å samle gruppa, men veit at 
mange av dykk var flinke til å gjennomføre felles 
arbeidsmedisinske møter før. YMA heldt sine tors-
dagsmøter, det er ein god arena, og mange av dykk 
deltek på sosiale medier.

Om ei stund sender eg ut oppdateringsinforma-
sjon til de av dykk som er medlem, så det kan være 
lurt å sjekke medlemsidene dykkars i legeforenin-
ga, om mailadresse er korrekt.

Ingunn og Anne Kristine ynskjer alle ei roleg og  
fin førjulstid.
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Lokale lønnsforhandlinger for UiB-ansatte i Legeforeningen ble 
sluttført 27. oktober. 

Lønn som fortjent?

I årets sentrale lønnsforhandlinger ble resultatet 
som kjent et sentralt tillegg på 0,5% og fordeling 
av de resterende midler i lokale lønnsforhandlin-
ger. Dermed ble det forhandlet om 2,4% av den 
totale lønnsmassen. Det var en rekke utfordringer 
ved disse forhandlingene.

Oppgjøret i år var beskjedent, og selv om ar-
beidsgiver har anledning til å legge ekstra midler i 
potten for å belønne dem som har ytt særlig god 
innsats, så mente ledelsen at det ikke var rom for 
dette. For å sikre at alle får noe og å harmonisere 
lønnstrinn med avtalen til Forskerforbundet, ble 
det brukt midler fra den lokale lønnspotten for å 
øke det generelle tillegget til 0,9%.  

En stor del av våre medlemmer er i midlertidig 
stilling på stipendiat- og postdoktornivå. Særlig 
førstnevnte gruppe er vanskelig å forhandle for. 
Mange er nettopp ansatt, andre skal snart gå ut 
av stillingen og i tillegg har arbeidsgiver historisk 
vektet disse to gruppene mindre når lønnsmidler 
skal fordeles ved fakultetene.

Som tidligere er det forhandlet om lønnstrinn. 
Arbeidsgiver ønsker ikke gi rene kronetillegg, og 

det fører til at arbeidstakere som ligger høyt på 
lønnsstigen vil spise en større del av rammen enn 
de som ligger lavere.  Ved neste oppgjør er lønn-
strinnene avviklet, og det vil kunne åpne for å gi 
tillegg til flere medlemmer. 

Forhandlingene med dekanus foregikk i en god 
tone, og med stor forståelse av Legeforeningens 
krav. Dessverre må en prioritere, og flere sterke 
krav kunne ikke møtes. 

Også ved fremtidige oppgjør vil det antakelig 
være slik at hele rammen skal fordeles lokalt. I 
år var det 34 medlemmer som leverte krav. For at 
vi skal kunne gjøre en innsats for deg er vi helt 
avhengige av at du melder inn ditt lønnskrav og 
synliggjør din aktivitet ved å dokumentere din ak-
tivitet og innsats i kravskjema. Framtidens system 
vil også kreve at Legeforeningen har oppdatert in-
formasjon i sitt medlemsregister. Særlig er korrekt 
e-postadresse og arbeidsgiver viktig. Dette gjøres 
enkelt på Legeforeningens nettsider  
(www.legeforeningen.no).  

Jula nærmer seg, og jeg vil benytte anledningen 
til å ønske alle medlemmer en hyggelig førjulstid!

FORSKERLEGEN

Rune Grønseth
Hovedtillitsvalgt, Foreningen for leger i vitenskapelige stillinger Hordaland
nielsenrune@me.com
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Våren 2011 meldte Universitetet i Bergen at 
2015-kullet skulle begynne i en ny, revidert studi-
eplan – Medisin 2015 (1). Visjonen er å ha en ster-
kere integrering mellom basalfag, teori og klinikk, 
samt å fokusere mer på pasientkommunikasjon 
og å bygge profesjonalitet i yrket som lege. Man 
har nå semestereksamener én gang per semester, 
framfor mange avsluttende eksamener i løpet av 
semestrene. Underveis i semesteret må man bestå 
tester og/eller andre obligatoriske krav, noe som 
vil fungere som en læringsprosess og forberedelse 
til semestereksamen. I tillegg er det planlagt flere 
valgfrie perioder i løpet av studieløpet, og det er 
også planlagt en bachelor/master-inndeling (2).

Da jeg hadde bestemt meg for å studere me-
disin og skulle velge studiested, var det flere 
aspekter ved den nye studieplanen som gjorde 
at jeg valgte Bergen. Det at man skulle ha ek-
samener hvert semester, hvor tester og andre 
oppgaver skulle forberede til og eventuelt telle på 
semestervurderingen (2), var særlig appellerende. 
Det å åpne opp for mer valgfrihet, med elektive 
perioder, synes jeg også virket veldig bra. 

Så langt har gjennomføringen på mitt kull hatt 
noen oppstartsproblemer. Lite informasjon om 
oppbygning av og innhold på eksamen, mangel 

på oppgaver som gjenspeiler eksamensnivået, og 
mangel på kommunikasjon med veiledere under 
utplassering er det som har fått mest kritikk i lø-
pet av året. Det har i tillegg vært lite informasjon 
til overgangskullene som går over fra gammel til 
ny studieplan på fjerdeåret. Den største misnøyen 
handler om mangel på informasjon om innførin-
gen av overgangsordningen fra starten av studielø-
pet. Flere av de berørte studentene har gitt uttrykk 
for at dersom de hadde visst om ordningen ville 
de ha vurdert andre studiesteder.

Selv om flere aspekter ved den nye studiepla-
nen til tider ikke har virket godt nok gjennomtenkt 
og planlagt på forhånd, tror jeg likevel at medisin-
studiet i Bergen vil bli enda bedre med den nye 
studieplanen. Integreringen av klinikk, samtidig 
som vi har et sterkt fokus på basalkunnskap, gjør 
at vi tidlig får et mer helhetlig bilde på hva legerol-
len innebærer. Fakultetet evaluerer gjennomførin-
gen fortløpende, og har allerede foretatt endringer 
ved forhold vi har kommentert på. Som studenter 
føler vi at fakultetet hører på erfaringene og me-
ningene våre. Dette legger et godt grunnlag for 
videre samarbeid mellom studenter og fakultet for 
sammen å utvikle et så godt medisinstudium som 
mulig.

Et år har gått siden jeg begynte på medisinstudiet i Bergen  
som første kull i ny studieplan. Året har bydd på både gode  
opplevelser og utfordringer. 

Tanker rundt ny studieplan i Bergen

Sofie C. D. Haug
Leder, Norsk medisinstudentforening Bergen
sissihaug@gmail.com

STUDENTEN

KILDER

1. http://www.uib.no/mofa/63484/ny-studieplan-medisinstudiet-ved-uib 
2. http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/ofte_spurte_sporsmal_om_ny_studieplan_web_05.02.15.pdf
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I forslag til statsbudsjett for 2017 kom regjeringa 
med signal om at midlar som vert brukt til for-
sking ved desse og liknande senter, skal trekkast 
ut og leggast i ein felles pott der mange miljø kan 
konkurrere om pengane. Dette er eit svært dårleg 
forslag av fleire grunnar.

Nklm vart oppretta som eit nasjonalt kompe-
tansemiljø for å understøtte utviklinga i legevakt 
gjennom utredningar, fagutvikling, statistikk, for-
sking og «følge-med-funksjon». Forsking er ein 
mindre, men viktig del av aktiviteten og den skal 
integrerast med tenestestøtte i form av kompe-
tanseheving og fagutvikling i kommunane. Nklm 
har vore ein sentral leverandør av kunnskapsba-
serte utredningar for ny akuttmedisinforskrift og 
regjeringa sitt akuttutval. Å legge deler av Nklm 

sitt budsjett inn i ein felles, konkurransebasert 
forskingspott vil eintydig svekke kjerneaktiviteten 
og redusere sjansen for fortsatt sterkt fokus på 
utredningsarbeid og fagutvikling.

Når det gjeld AFE, så skal eininga bidra til 
kunnskapsbasert, allmennmedisin, som er av 
stor betydning både for individ og samfunn, og 
som eit korrektiv og alternativ til forsking utført 
ved sjukehus. Tilskuddet har avgjerande verdi i å 
oppretthalde kjernemiljøa, dvs. seniorforskarane. 
Kjernemiljøet er også viktig for å oppretthalde 
ekstern finansiering og forskarutdanning.

Regjeringa har signalisert styrking av forskings-
aktiviteten i primærhelsetenesta i åra framover. 
Da er det ein dårleg idé å starte med å bygge ned 
det ein har frå før.

Det allmennmedisinske fagmiljøet i Bergen har to viktige einingar 
finansiert over Helse- og omsorgsdepartementet sitt budsjett: 
Allmennmedisinsk forskningsenhet Bergen (AFE) og Nasjonalt 
kompetansesenter for legevaktmedisin (Nklm). 

Fare for svekka 
allmennmedisinsk forsking

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

UNIVERSITETSLEGEN

Allmennlegepris til Hogne Sandvik
Allmennlegeforeningen har tildelt Hogne Sandvik, 
fastlege i Bergen og forsker ved Nklm, den gjeve 
«Allmennlegeprisen» for 2016.

Allmennlegeprisen blir hvert år tildelt et med-
lem av Allmennlegeforeningen som har gjort en 

særlig stor innsats for allmennmedisinen. Blant 
de nominerte kandidatene valgte komitéen å løfte 
frem Sandvik for hans bidrag til fagutvikling gjen-
nom det allmennmedisinske diskusjonsforumet 
Eyr de siste 20 årene.

I tillegg til å være leder for Eyr, jobber Sandvik 
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som allmennlege i Morvik og forsker ved Na-
sjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin 
(Nklm), Uni Research Helse. Sandvik har vært 
tilknyttet Nklm i ti år og bidratt til et betydelig 
antall publikasjoner som angår legevakt.

Stipend fra AMFF
Allmennmedisinsk forskningsfond (AMFF) har 
hatt tildelingsmøte for ettårige stipend med 
oppstart våren 2017. Det forelå søknader på 9,2 
millioner kroner. Styret fordelte 5,2 millioner 
kroner å fordele.

Fire søkere fra vårt miljø ble tildelt midler for 
2017:

Jesper Blinkenberg, fastlege i Askøy: ØH inn-
leggelser i sykehus, 50 % stilling.

Kristian Jansen, fastlege i Samnanger: Livets 
slutt i sykehjem, 50 % stilling.

Ingrid Rebnord, fastlege i Fjell: Diagnostisk 
utstyr på legevakt, 3 mnd for å avslutte ph.d.

Camilla Thoresen, Senter for sykehjemsmedi-
sin: heimedød i Noreg, 50% stilling.

Forsdahls pris til Steinar Hunskår
Anders Forsdahls pris deles ut av en fagjury ved 
Nasjonalt senter for distriktsmedisin. Forsdahl var 
første professor i allmennmedisin ved Universi-
tetet i Tromsø. Hunskår får prisen for sin store 
innsats for allmennmedisin og allmennleger i 
distrikts-Norge, ikke minst gjennom hans innsats 
for kvalitetsforbedring i legevakttjenesten. Han 
fikk prisen sammen med Torben Wisborg, aneste-
sioverlege i Hammerfest og professor i akuttmedi-
sin i Tromsø. Prisene ble delt ut under Primærme-
disinsk uke i Oslo. 

Juryen uttrykker at prisvinnerne deler impo-
nerende bredde og dybde i sitt faglige virke, de er 
begge raust inkluderende, men også modig insis-
terende som formelle og uformelle strateger og 
ledere med betydelig faglig impakt og integritet. De 
er to leger som sammen representerer sterke ledd 
i en livreddende kjede. Gjennom stillingen som 

forskningsleder ved Nasjonalt kompetansesenter 
for legevaktmedisin (Nklm) er Hunskår en tydelig 
og synlig stemme for kvalitetsforbedring av det 
allmennmedisinske faget og for bedre kår for all-
mennlegene i distriktene. Han har argumentert for 
bedre vaktordninger, fast lønn på legevakt, og lege-
vakt som del av fastlegenes kommunale oppgaver.

Forslagstillerne fra Universitetet i Bergen frem-
hever hans vilje til å utvikle prosjekter og veilede 
kandidater utenfor universitetsmiljøet. Han har 
veiledet kandidater som har gjort hele eller store 
deler av sitt prosjekt samtidig som de har jobbet 
som allmennleger i distrikts-Norge.

Læringsportal for legevakt til Bergen
Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin 
(Nklm) har fått i oppdrag frå Helsedirektora-
tet å opprette ein læringsportal for nettkurs og 
e-læring innan legevakt. Portalen skal vere i drift 
innan årsskiftet, og skal i første omgang drifte dei 
obligatoriske nettkursa i akuttmedisin og i valds- 
og overgrepshandtering som alle som arbeider i 
legevakttenesta skal ta innan 2020.

Nettkursa skal vere gratis og allment tilgjenge-
lege for alle, medan dei som skal ha kursgodkjen-
ning må gjennom sikker innlogging og identifika-
sjon for å få kursbevis etter endt kurs. Planen er 
at læringsportalen etter kvart skal byggast ut med 
fleire kurs og ulike e-læringstilbod.

Nye AFU-stipend
Allmennmedisinsk forskingsutval har tildelt 14 nye 
kortvarige allmennpraktikarstipend, fire av dei 
knytt til Bergen:

Thomas Omdahl, Bergen, 2mnd om preven-
sjonsbruk.

Jasmin Haj-Younes, Kristiansand, 3 mnd om 
barrierer for helsehjelp hos asylsøkere.

Elisabeth Strømme, Bergen, 2 mnd om syk-
domsbyrde hos syriske flyktninger. 

Hogne Buchvold, Bømlo, 2 mnd om nattarbeid. 
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Hordaland  
legeforening
Kollegial støttegruppe:

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

Frøydis S. Nilsen
Øyrane legesenter
Tlf. privat: 56 58 66 77
Mobil: 97 06 94 34
fsnilsen@bgnett.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

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

Jan Wimpelmann
Tlf:  98 00 59 30
ja-wim@online.no

FOR STYREOVERSIKT  
OG LEGETJENESTE  
FOR LEGER, SE:
LEGEFORENINGEN.NO/HORDALAND

Sogn og Fjordane 
legeforening
Støttekolleger:

Øystein Melbø Christiansen
Psykiatrisk Klinikk, 6800 Førde
Tlf. kontor:  57 83 91 75
Fax:  57 83 94 95
Mobil:  90 20 46 00

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

FOR STYREOVERSIKT, SE:
LEGEFORENINGEN.NO/
SOGNOGFJORDANE
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EKSTERN 
HELSESEKRETÆR
Ingen ubesvarte henvendelser. 
Ingen faste høye lønnskostnader. 
Aldri opptattsignal.

Ring oss i dag på 55 94 45 45

✔   Betjener sentralbord og kundeservicetelefon på 
heltid, deltid eller ved for lang svartid iht. den nye 
fastlegeforskriften.

✔  Telemedic kan motta, behandle og besvare inn-
gående anrop, digital dialog og sms/epost fra 
dine pasienter og forbindelser.

✔  Våre helsesekretærer kan administrere timebøker, 
svare på pasientspørsmål etter oppslag i journal-
systemet via NHN. 

✔  Telemedic kan også gi svar på prøver, fakturere, 
bestille pasienttransport, skrive inn/ut 
epikriser og journalnotater.

✔  Ditt helseforetak får linjekapasitet og 
sekretærer etter behov akkurat når du 
trenger det.
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Telefon: 55 94 45 45    |    www.telemedic.no    |    E-post: salg@telemedic.no

PA RT N E R

NY TJENESTE!



Trygt, stabilt 
og effektivt

– Laget for fremtiden

www.infodoc.no


