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www.klinikkhausken.no

Klinikk Hausken
er allerede 15 år.
“Siden 2006 har klinikkene våre hjulpet tusenvis av
IVF-pasienter i Rogaland med drømmen om å få barn.
I dag er vi den største fertilitetsklinikken, og både
single og par over hele landet kan velge mellom fire
fullverdige avdelinger i Haugesund, Bergen, Oslo
og Stavanger. Det blir over 500 barn årlig.”
– Dr. Jon W. Hausken

✓ Samarbeider med gynekologer
til fertilitetspasientens beste.

✓ Tilbyr de samme behandlingsmetodene i alle avdelingene.

✓ Viser regelmessig til de
beste resultatene i Norge.

Grethe Fosse
grethe.fosse@modalen.kommune.no

LEDER

Kjære kolleger
Både blåreseptsaken og manglen
de tilrettelegging for utdannings
kandidater til ASA-spesialitetene
i kommunene gir grunn til alvorlig
bekymring!
Er disse to sakene et uttrykk for at våre myndigheter
ikke bekymrer seg for rekruttering til helsetjenesten,
ledige legestillinger og utdanningen av lege
spesialister utenfor sykehus?
Prinsippet om å straffe enkeltpersoner i
helsetjenesten er uvanlig. Det må være lov å spørre
hva staten ville oppnå. Mange ansatte i helse- og
omsorgstjenesten forvalter statens velferdsgoder
uten å risikere straff. Leger som skriver blåresepter
har grunn til å være urolige for straff selv om
saken nå er avblåst. I helsetjenesten generelt og i
kommunehelsetjenesten spesielt er prinsippet om
straff spesielt uforståelig når vi vet at det settes nye
rekorder i antall ledige stillinger utenfor sykehus.
Mange sperret opp øynene i fjor når vi så over 100
ledige stillinger. I år ser vi at tallet har steget til 250
ledige stillinger utenfor sykehus. Rekrutteringen
til fastlegestillinger og kommunelegestillinger er

rekordlav og utgiftene til vikarbruk er rekordhøy.
Pasienter på legekontoret i Modalen denne uken
meddeler at de er glade for at det nå er kommet leger
til kommunen igjen. Pasientene er utrygge for å ikke
få sine medisiner på blå resept, eller for at de må
betale medisinene selv. Pasientene er uforstående
til at legene skal kunne straffes for arbeid de gjør
som kommer pasientene til gode. Pasientene frykter
at dette kan gjøre at kommunen på nytt risikerer
legemangel fordi skjønnsmessige faglige vurderinger
skulle straffes om vurderingen viste seg å ikke være
helt korrekt.
Legerekruttering til kommunene er sentralt i
kommunehelsetjenesten. Det kreves nå at legen
enten er ferdig spesialist, er i en utdanningsstilling
eller er vikar for ett år av gangen (og vikarene kan
ikke arbeide alene). De nye spesialistreglene som nå
gjelder kan ha gjort rekruttering enda vanskeligere
fordi: Tidligere spesialisering i samfunnsmedisin
krevde funksjonstid i samfunnsmedisinsk stilling
i minst 40% når denne var kombinert med annen
allmennmedisinsk stilling og ble da tellende som
100% stilling. 100% samfunnsmedisinske stillinger
er uvanlige i kommunehelsetjenesten. Den typiske
kommuneoverlegestilling er en kombinasjonsstilling
med omtrent like stor del samfunnsmedisin som
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allmennmedisin. Forespørsel til Helsedirektoratet
omkring konsekvenser for utdanningstid har gitt
informasjon om at utdanningstiden forlenges
tilsvarende en 100% stilling i samfunnsmedisin.
Det vil bety at en 40% stilling i samfunnsmedisin
vil medføre en forlengelse av utdanningstiden fra
4 til 10 år. Dette er en svært uheldig konsekvens
av endringen fra gammel til ny spesialistordning.
Har man sett at dette vil gjøre rekruttering enda
vanskeligere? Hvis man ikke har sett det så er det en
god grunn til snarlig endring.
En annen uheldig konsekvens av ny forskrift om
spesialistutdanning av leger med tanke på rekrut
tering er at leger som ikke er ansatt i en allerede
registrert eller godkjent utdanningsinstitusjon, ikke
får godkjent tellende tjeneste før institusjonen eller
arbeidsplassen/kommunen er blitt registrert. Og det
kan ta tid fordi:
Utdanningsinstitusjonene innenfor samfunns
medisin og arbeidsmedisin har i motsetning til
institusjonene innenfor allmennmedisin vært
dårlige til å sende søknader om registrering
som utdanningsinstitusjon. Dette skyldes dels
misforståelser rundt at søknad om registrering
må sendes for hver enkelt ASA spesialitet, og at
samfunnsmedisinske og arbeidsmedisinske institu
sjoner typisk har veldig få leger i spesialisering, og
at registrering ikke har hatt noen konsekvenser for
arbeidsgiver. Når nå ca. 100 søknader ligger i kø
for registrering i Helsedirektoratet får dette den
konsekvens at utdanningskandidater som har startet
i jobb i nevnte institusjoner eller kommuner ikke
får tellende tjeneste før søknaden er behandlet og

institusjonen er registrert. Helsedirektoratet har på
forespørsel meldt tilbake at bare søknader sendt
fra institusjoner før tidsfrist 1. juni kan gi tellende
tjeneste fra det tidspunkt søknad er sendt om de blir
registrert. Institusjoner som har sendt søknad etter
denne fristen vil først kunne gi tellende tjeneste til
utdanningskandidater når de får svar på søknaden og
tidspunktet er registrert.
Saksbehandlingstiden for registrering av
utdanningsinstitusjoner hos Helsedirektoratet
er beregnet til nærmere et år. I denne ventetiden
på svar på søknad vil rekruttering bli ytterligere
vanskeliggjort, og dette er selvsagt beklagelig når vi
trenger kommuneleger. Konsekvensen for leger som
for eksempel har jobbet med pandemihåndtering
og samfunnsmedisinske oppgaver siste 2 år
risikerer å ikke få dette som tellende tjeneste. Det er
sannsynligvis ingen som synes dette er fornuftig.
Det er veldig uheldig at rekruttering av leger
blir vanskeliggjort av tilfeldige uheldige endringer
i en tid med legemangel. Gjennomføring av legers
spesialisering bør ikke avhenge av om institusjonen
har oppdaget at de må sende inn søknad om
registrert utdanningsinstitusjon i tide og helst lenge
før de lyste ut stillingen og om Helsedirektoratet
klarer å behandle søknaden i tide (saksbehandlingen
er bekreftet å være for lang). Den uheldige og
beklagelige blåreseptsaken kommer på toppen av
denne problempyramiden og til sammen gir dette
god grunn til alvorlig bekymring rundt kommune
helsetjenestens rekruttering av leger. Saken meldes
inn av HLF som aktuell sak til Landsstyremøtet.

HAR DU NOE DU VIL
FORMIDLE TIL DINE KOLLEGER?
Medlemmer av Hordaland og Sogn og Fjordane legeforeninger
har mulighet til å skrive i Paraplyen.
Innlegg sendes til redaktøren på e-post: katja.lovik@gmail.com
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Dagkirurgisk avdeling ved Betanien sykehus har tre opererende
gynekologer og to kirurger.
Vi opererer alle tilstander innen generell gynekologi og behandler
menoragi og muskelknuter (TCER/endometriereseksjon og
hysterektomi), framfall av ulike slag, urinlekkasje (TVT og TVTOoperasjoner), laparoskopi for infertilitet, fjerning av cyster,
endometriose, sterilisering mm., og behandling av dysplasi i cervix
(koniseringer).
Innen kirurgi opererer og vurderer vi proktologiske tilstander som
hemorider og brokk. Vi har økt kapasitet på småkirurgiske inngrep
som fjerning av hudtumores (utenom ansikt), inngrodd negl,
pilonidalsinus og hidradenitis.
Betanien sykehus har avtale med Helse Vest RHF og er et offentlig
tilbud.
Tlf. 55 50 71 61 • https://betaniensykehus.no

VOSS DISTRIKTSPSYKIATRISKE SENTER
V
oss DPS NKS Bjørkeli AS (Voss
DPS) er distriktspsykiatrisk senter
med befolkningsansvar innen psykisk
helse voksne for Voss lokalsykehusområde (Voss, Kvam, Vaksdal, Ulvik og
Eidfjord). Vi tar også imot pasienter på
fritt behandlingsvalg.

Voss DPS er heleid av Norske Kvinners Sanitetsforening, fylkesavdeling Vestland-Sør.
Vi har driftsavtale (sykehusavtale) med Helse Vest
RHF. Voss DPS har psykosepoliklinikk, allmennpoliklinikk med gruppetilbud og døgnavdeling med
12 senger.
Vi har erfarne overleger og psykologspesialister
hos oss, og vi utdanner både leger og psykologer i
forbindelse med spesialiseringsløp. Vi har tilbud for
ALIS og LIS3. Voss DPS har et godt arbeidsmiljø, vi
leverer kvalitet og prøver å være tilgjengelig innenfor de gitte rammer.
Har du spørsmål om å jobbe hos oss eller spørsmål
om henvisning av pasient, ta kontakt på telefon
56 51 40 00. Andre henvendelser kan også sendes
på e-post til post@bjorkeli.no

Katja Løvik
katja.lovik@gmail.com

REDAKTØR

Takk for meg!
DA JEG I JUNI 2006 GA UT
DET FØRSTE NUMMERET SOM
ANSVARLIG REDAKTØR, MÅ JEG
INNRØMME AT DET VAR MED EN
VISS USIKKERHET PÅ PARAPLYENS
FREMTID. DETTE GJENSPEILET
SEG OGSÅ I TITTELEN PÅ MITT
FØRSTE REDAKTØRINNLEGG,
«MEDIEOVERFLOD OG PARAPLYEN».
Espen Rostrup, 2015

Omtrent den samme formuleringen som Espen
avsluttet sin redaktørperiode med i 2015, kan jeg be
nytte i mitt siste redaktørinnlegg. Det er nå, kanskje
enda mer enn da, en overflod av informasjonskanaler,
medietilbud og nyhetsbrev i hverdagen. Eksistensen
og formatet til Paraplyen har vært diskutert flere
ganger på årsmøtene til Hordaland legeforening, og
medlemmene har ønsket å beholde bladet. Paraplyen
er en medlemsfordel som når alle i lokalforeningen,
ikke bare de med kort reisevei til juletrefest eller
høstmøter.
Spørreundersøkelsen som ble gjennomført for
to år siden ga også nyttige tilbakemeldinger om
ønsket innhold, og flere så ut til å ville lese Paraplyen
digitalt. Dette har blitt enklere gjennom issuu-filer og

PDF-er som ligger lett tilgjengelig på legeforeningen.
no/hordaland. En ny runde med spørreundersøkelse
rundt Paraplyens formål og innhold sendes ut i
disse dager, med ønske om at leserne vil bruke et par
minutter på å gi tilbakemelding.
Paraplyen drives fortsatt på tilskudd fra HLF,
grunnet et stadig vanskeligere annonsemarked.
Legeforeningens nettsider legger ikke opp til
nettannonser, og det er forståelig at papirannonser
i et kvartalstidsskrift ikke er det letteste å selge.
Noen portoutgifter har blitt spart ved å gi medisin
studentene tilgang til bladet via biblioteket på
campus, i stedet for å sende det til rundt 1000
adresser. Min klare mening er at Paraplyen vil bli
mindre lest dersom det går over til å bli et digitalt
nyhetsbrev, og jeg håper derfor at årsmøtet vil velge
å beholde papirutgaven også i årene fremover.
Jeg vil gjerne få takke alle trofaste bidragsytere
som har delt sine synspunkt, erfaringer og relevant
informasjon med leserne. Takk til alle som har stilt
opp i intervjuer, sendt inn tekster og fylt Paraplyen
med gode innblikk. Mitt inntrykk er at mange leger
i vest har meninger, historier og kompetanse som er
spennende for kollegene, men det er en noe beskje
den gruppe som heller vil bli spurt enn å melde seg.
Til slutt vil jeg takke styret i Hordaland
Legeforening for at de ga en purung medisinstudine
tilliten som redaktør, det er et arbeid jeg har vært
beæret over å ha, og som jeg har kost meg skikkelig
med. Ny redaktør er ansatt, og jeg er sikker på at han
vil ta over stafettpinnen med friske formuleringer og
nye innfallsvinkler. Takk for meg!
Katja
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ALLMENNLEGEN

Nytt liv
Januar er over og det nye året godt
i gang. Det kan være godt å kjenne på
følelsen av blanke ark. Mange danner
seg nyttårsforsetter og håper på et
nytt og bedre liv. Bedre matvaner, mer
mosjon, sunnere vekt og tilsvarende er
gamle slagere som ofte klinger mellom
kontorveggene i årets første uker.

Elisabeth Stura
1. landsråd AF Hordaland

Der vi i året ellers gjerne må være oppmerksomme
på de gylne øyeblikkene hvor det åpner seg en anled
ning til å snakke om livsstilsendring, får vi motiverte
pasienter servert på sølvfat i januar. Nytt og bedre
liv frister de fleste, og jeg prøver da å huske at et mål
bør være SMART: spesifikt, målbart, aktuelt, realis
tisk og tidsavgrenset. Slik kan man kanskje unngå
blåmandag, som ifølge nettavisene vanligvis inntrer
den tredje mandagen i januar.
Det føltes helt klart som blåmandag på årets første
fredag, da Helfo sendte helgehilsen med trussel
om opptil to ganger Folketrygdens grunnbeløp i
«overtredelsesgebyr» om jeg skulle gjøre feil i blåre
septforskrivningen. Legeforeningen samlet seg med
pasientforeninger i ryggen, og viste sin styrke da alle
landets leger ble oppfordret til å begrense blåresept.
Vi vant frem med vårt krav om regelendringer. Siste
ord er nok likevel verken sagt eller skrevet i denne
saken, men jeg håper fokus kan flyttes til kvalitets
forbedring fremfor kontroll og straff.
To døgn med hvite resepter fikk meg til å
reflektere over de stadige beslutningene. På en
helt vanlig dag gjør hver enkelt fastlege en ganske
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utrolig mengde store og små vurderinger. Hver
av disse påvirkes av fagkunnskap, erfaringer,
kjennskap til pasient og situasjon, men også av
gode hjelpere og gode verktøy. Jeg er trygg på at
hver og en av oss ikke har noen annen agenda for
arbeidsdagene enn å bidra til løsninger som gir
best mulig helse for den enkelte pasient samtidig
som samfunnsressurser forvaltes fornuftig. Bedre
dataverktøy og beslutningsstøtte kan hjelpe meg på
veien. Kontinuitet med pasientpopulasjonen og nok
tid til oppgavene får meg helt i mål. Alt dette krever
ressurser. Vi har stått i krise lenge og er trette av å
kjempe. Det nærmer seg et skjæringspunkt. Kan det
skapes nytt liv i fastlegeordningen?
Jeg velger å holde på håpet, og gleder meg
over at alt som er i endring kan forbedres. Våren
kommer med lysere dager og nytt liv i naturen.
Pandemiprotokoller og smitteverntiltak har i
skrivende stund en trend mot normalisering og
samfunnsåpning, og en timebok hvor det ikke er
altfor langt mellom svangerskapskontrollene vitner
om at det spirer nytt liv i pasientpopulasjonen også.

I front på
samhandling
og e-helse

Med Infodoc har du alltid på plass ny og
viktig funksjonalitet for trygg samhandling.
Vårt journalsystem i skyen er enda raskere,
mer stabilt og tryggere enn noen gang!

post@infodoc.no

415 32 020

www.infodoc.no

Azure

KURS

Skipslege i koronaens tid
Da Statsraad Lehmkuhl forlot Arendal i august 2021 la hun ut på en jord
omseiling som skal vare frem til april 2023. OneOcean Expedition har som
formål å fremme oppmerksomhet om å bevare havet som ressurs for k
 lima,
som matkilde og som tilholdssted for et svært artsmangfold. Underveis
deltar forskere fra mange miljøer knyttet til klima og miljøforskning, meteor
ologi og biologi. Universitet og folkehøyskoler deltar, men også vanlige
mennesker som ønsker å delta som medseilere på det over hundre år g
 amle
skoleskipet. Helse Bergens bidrag er å la overleger som ønsker å delta
som skipsleger, benytte opparbeidet overlegepermisjon til dette. Norsk
Senter for Maritim- og Dykkemedisin ved Yrkesmedisinsk Avdeling står for
tilsetting og opplæring av skipslegene.
Roald Flesland Havre
Overlege ved Medisinsk Klinikk, HUS, Helse-Bergen, Seksjon for Fordøyelsessykdommer
Bistilling som professor II, Klinisk Institutt 1, UiB.
Var «førstereisgutt» som skipslege på Statsraad Lehmkuhl på OneOcean seilasen fra
Miami til New York i desember 2021.

Seilasen startet i Arendal, seilte til La Coruña i
Spania, deretter til Lisboa og via Cádiz til Las Palmas
på Gran Canaria. Der startet Atlanterhavskrysningen
over til den karibiske øyen Curacao. Videre gikk
reisen til Jamaica, Cuba og Bahamas før den la til i
Miami 7. desember i fjor.
Under hele denne reisen, med vekslende
mannskap, medseilere og besøk om bord, klarte
man å hindre koronasmitte om bord. Strategien var
å teste alle medseilere ved ankomst, samt om bord
etter tre dager til sjøs og tidvis drive systematisk
temperaturovervåkning. Her la myndighetene i neste
havn mye av føringene. Vaksiner var et krav, og fra og
med Curacao måtte alle som skulle delta på seilasen
også være fullvaksinert med 2 doser. Denne strate
gien viste seg vellykket og ingen smitte kom om bord
de første månedene. Den siste uken før avreise kom
nyheten om den nye, ekstra smittsomme korona
virusvarianten omikron som var påvist i Sør-Afrika.
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Like etter ble innreisereglene til USA skjerpet. For å
reise inn i USA måtte man være fullvaksinert samt
ha negativ PCR-test innen 24 timer før reisen startet.
Som den 6. skipslegen i rekken på denne jordom
seilingen, mønstret jeg på i Miami 7. desember 2021.
For en Bergensgutt er Statsraaden en kjenning der
hun vanligvis ligger på Bradbenken. Å nå få være om
bord som skipslege fra Miami til New York var et
oppdrag jeg så fram til med ærbødighet.
Det er ikke lett å håndtere smitteutbrudd på skip,
det har vi sett flere eksempler på de siste to årene.
Enda mindre på et over 100 år gammelt seilskip. Her
lever man tett på hverandre, medseilerne sover på
skift i to store rom (banjer) med bare 50 cm mellom
hengekøyene, og mange mennesker deler dusj og
toalettfasiliteter. Glimrende forhold for virussmitte
med andre ord. Hvordan eventuell smitte om bord
skulle håndteres hadde vært diskutert mellom oss
involverte skipsleger, med Stiftelsen Statsraad

Lehmkuhl og med skipets offiserer, og vi hadde
planer basert på antall smittede til enhver tid. Et
smitteutbrudd ville likevel bli vanskelig å stoppe
med skipets begrensede muligheter for isolering.
Dagene i Miami gikk fort. Vi fikk om bord nye
forsyninger med medisiner og medisinsk utstyr
som skulle registreres inn i skipets logistikksystem.
I tillegg var det en del arbeid med å teste alle
nyankomne medseilere og mannskap før de fikk
passere landgangen inn til skipet. Denne etappen av
OneOcean var preget av at det var mange forskere
om bord. Alle deltok likevel i skipets vaktlag, som
innebærer 2 x 4 timer med ulike oppgaver som
rorvakt, utkikk, bøyevakt, brannvakt, renhold og alt
arbeid som er relatert til seilingen. Alt ble stødig
ledet av det faste mannskapet. Antall medseilerne
talte 67, mens mannskapet var 27. Skipet var derfor
ikke så fullt som det kunne ha vært, det kan delta
opptil 130 medseilere.
Vi seilte ut fra havnen i Miami den 10. desember
og i løpet av kvelden ble det heist storseil og stagseil,
og etter hvert ble motoren slått av og vi gikk kun
for seil. Stillheten under stjernene var fantastisk. I
dagene som fulgte hadde jeg noen få daglige kon
sultasjoner, det dreide seg om mindre skader. Noen
fikk smake på at de ikke var så vant til å trekke i tau
og klatre i rigg, så ømme hender, sener og muskler

var ikke uvanlig. En dag fikk jeg sette en skalpell i
en moden abscess, en mørk kveld ble en hodeskade
vurdert. Evnen til egenomsorg i medseilergruppen
var generelt stor, så i ledige stunder fikk jeg også
klatret litt i mastene og lært meg sjømannskap. Jeg
begynte å finne meg til rette som skipslege.
Vi hadde ingen indikasjoner på koronasmitte om
bord. Både ved avgang og på dag 3 ble alle medsei
lerne og hele mannskapet testet. Alle var negative.
Nå var vi ganske sikre på at det var koronafritt om
bord, og vi fortsatte smitteverntiltakene som gikk ut
på god håndhygiene, men uten bruk av avstandsre
gler eller munnbind. Forholdene om bord gjør dette
vanskelig å praktisere, så hele gruppen fungerte som
en kohort. Vi var bokstavelig talt en «boble på havet»
uten fysisk kontakt med omverdenen.
Tidlig på ettermiddagen den 17. desember ankret
vi opp et par hundre meter fra Frihetsgudinnen
og historiske Ellis Island, der hundretusener av
utvandrere har ankommet USA, ofte med seilskip.
I bakgrunnen lå Manhattan med sitt landskap av
skyskrapere og minnet oss om at vi tross alt var et
lite skip fra et lite land. Vi var likevel stolte over
å ankomme New York på den flotte skuten. Det
var god stemning om bord, og medseilerne hadde
endelig mobildekning og kunne dele selfies flankert
av Frihetsgudinnen eller «Manhattan Skyline».
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Lørdag den 18. desember var det planlagt en
begivenhetsrik dag i New York. Viktige gjester som
FN-ambassadører fra de land som Statsraaden skal
besøke på verdensomseilingen skulle få omvisning
om bord. Deretter var planen å legge til kai i
Brooklyn ved hjelp av los og taubåter. Om kvelden
skulle det være prominent mottakelse med inviterte
gjester. At Norge har sete i FNs sikkerhetsråd skulle
også markeres.
Jeg forstod at timene kom til å gå fort, så dagen
på legekontoret begynte tidlig. Klargjøring av
skipshospitalet for overlevering til Sjøkrigsskolens
lege sto blant annet på planen.
Da sto han der. Den unge mannskapsgutten.
Feberen var kommet om natten. Litt nesetett var
han også. Ellers helt fin form. Han ønsket paracet.
«Det skal du nok få, men først må vi ta en ny
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covidtest», sa jeg. På med hansker, munnbind
og vernebriller. Alle om bord hadde jo minst tre
negative hurtigtester underveis, så overraskelsen var
reell da dobbelstreken på testbrikken kom til syne.
Det gikk noen tanker gjennom hodet da jeg gikk
fra legekontoret og opp til kapteinens kontor. Jeg
så for meg hvordan denne informasjonen kom til
å endre planene for dagen, og i verste fall ukene
fremover.
Pasienten fikk ikke forlate legekontoret og neste
trinn var PCR-test som bekreftet smitten. Han ble
deretter isolert, og ut over formiddagen testet vi
hele mannskapet. Først ut var de han hadde jobbet
tett på. Spenningen var stor mens vi ventet på at
linjene på testbrikkene skulle komme til syne. Alle
var heldigvis negative. Deretter testet vi resten av
det faste mannskapet.

Før lunsj samlet vi alle medseilere på hoved
dekket og kapteinen informerte om situasjonen.
Det ble umiddelbart innført midlertidig påbud
om munnbind om bord. Deretter testet vi alle
medseilere, vaktlag for vaktlag, og som ved et under
var alle de også negative. Lettelsen var til å ta og føle
på. Men enda var mye uavklart, og en rekke praktiske
spørsmål dukket opp: når kan vi gå til kai? Er vi alle
nærkontakter? Hvor skal vi avlegge en eventuell
karantene? Vil jeg rekke flyet mitt? Kommer jeg hjem
til jul?
Det ble en hektisk ettermiddag og kveld med mye
kommunikasjon med forsikringsselskap, amerikansk
kystvakt og helsemyndigheter i New York. Plutselig
var skipslegens rolle blitt tydeligere og behovet for
«Ship Doc» sin dokumentasjon og vurderinger var
plutselig blitt viktige. I Bergen var også Stiftelsen

Statsraad Lehmkuhl involvert i den løpende
kontakten med kystvakt og helsemyndigheter. Vi ble
liggende for anker, og tidspunktet for når vi skulle
legge til kai var foreløpig uvisst. At vi raskt hadde
fått testet alle om bord var en nøkkelfaktor. I løpet
av kvelden fikk vi beskjed om at vi fikk tillatelse til
å legge til kai neste formiddag og at de med negativ
test kunne forlate skipet. Det kastet en stor lettelse
over stemningen ombord.
Den syke hadde det etter forholdene bra. Som
tidligere frisk og fullvaksinert kunne man forvente
et lett forløp. Han ble isolert på sykelugaren, som
på Statsraad Lehmkuhl består av fire køyer i et rom
på ca. 12 m2 med eget toalett og bad. I det samme
rommet er også mye av det medisinske utstyret
lagret. Ikke ideelle forhold for isolasjon, men ganske
bra for å være på et fartøy fra 1914. Legekontoret
er godt utstyrt og har en medisinsk monitor som i
prinsippet kan gjøre det samme som en overvåkings
monitor på en intensivavdeling. Slikt utstyr var ikke
nødvendig i vårt tilfelle, men funksjonen som måler
oksygenmetning i neglesengen (pulsoksimeter)
er en meget nyttig overvåkningsfunksjon hos
koronasmittede. Her kunne vi kontrollere daglig at
oksygenmetningen ikke sank.
Etter å ha testet nærkontaktene med PCR-tester
dagen etter smitten ble påvist, og konstatert at disse
var negative, måtte jeg overlate den koronasmittede
til mannskapets forpleining. Siden han var omgitt av
kjente om bord og forholdene tillot lokal isolasjon
med eget bad og toalett på sykelugaren, var det min
anbefaling at pasienten fullførte sin isolasjon om
bord, og ikke alene på et hotellrom i land. Han full
førte i hvert fall sin isolasjonstid på 10 dager i tråd
med amerikanske retningslinjer på dette tidspunktet.
Senere, i løpet av en ukes tid, viste det seg likevel at
også en del andre mannskapsmedlemmer i tur og
orden testet positivt for covid-19. Jule- og nyttårsfei
ring ble dermed gjennomført i isolasjon om bord for
de gjenværende mannskapene før mannskapsbytte
ble gjennomført og de kunne tre i land.
Per i dag er Statsraaden på vei videre på sitt årlige
tokt med kadetter og befal fra Sjøkrigsskolen. I år er
dette en del av OneOcean Expedition. Seilasen har
kurs sørover mot Rio de Janeiro hvor den er planlagt
å ankomme 23.02.22.
Mulig avtar behovet noe for å teste og kontrollere
for covid-19 i løpet av seilasen, og forhåpentlig
er pandemien historie når Statsraad Lehmkuhl
ankommer Bergen igjen i april 2023.
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SAMFUNNSMEDISIN

Samfunnsmedisinerens
vilkår i 2022
I skrivende stund har vi kommet en måned inn i 2022. I kommunehelse
tjenesten dreier det seg fortsatt mye om pandemihåndteringen kanskje bare
med en enda større vektforskjell mellom spesialistbyrden og kommune
helsetjenestebyrden.

Marit Voltersvik
Hovedtillitsvalgt LSA

Diskusjonen rundt tiltak og om belastningen rundt
tiltakene er større enn selve pandemien er absolutt
riktig, og akkurat nå så letter en på tiltakene. Dette
etter en «plan» som ser noe planløs ut og der en har
vansker med å finne strategien bak. Slik det oppfat
tes halser helsemyndighetene etter med tiltak og
lettelser av tiltak, og en trinnvis plan for gjenåpning
synes fraværende.
Nå dreier samfunnsmedisin seg om så mye
mer enn kommune og kommuneoverleger.
Samfunnsmedisinerne er å finne i mange ulike roller
og har etter hvert blitt mer synlig i samfunnsdebat
ten. I dag krever det mye for å komme igjennom
spesialistutdanningen. Etter omlegging av spesialis
treglene i 2019 er de som starter spesialistutdannin
gen tildelt et svært langt og krevende løp. I tillegg
har pandemien ført til at kurs som er obligatoriske
har blitt endret: først utsatt, så pålagt en endring
der det krever mer forarbeid før hvert kurs da antall
kursdager er redusert. I tillegg skal en ha veiledning
i tre år. Det stedet en har sitt samfunnsmedisinske
virke, det være seg i kommune, på universitetet, i
forsvaret eller andre steder, skal ha registrert seg
som utdanningsvirksomhet før 01.03.2019. De som
har ansatt leger i et samfunnsmedisinske løp i en
utdanningsstilling må sende søknad om registrering
som utdanningsvirksomhet, og skulle ha gjort dette
før 01.03.2019. Helsedirektoratet melder om at de
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har mottatt 113 søknader om registrering i samfunns
medisin. 5 av søknadene er ferdig behandlet.
Det er et klart behov for å se på dette regelverket,
og Helsedirektoratet har sendt inn behov for
endringer i spesialistforskriften. I dag vil en lege
som jobber i en kommune eller et foretak som
ikke er registrert, ikke får godkjent sin fartstid før
en slik godkjenning foreligger. Mange vil falle fra i
utdanningsløpet, og dette i en tid der pandemien har
vist hvor viktig samfunnsmedisinerne er. Vel, vi får
se hva Helse- og omsorgsdepartementet vil komme
opp med. NORSAM har jobbet og jobber iherdig med
denne saken.
Et annet spørsmål er også kravet til 100%
samfunnsmedisinsk stilling i 4 år. Det kan for mange
ta mange år før en blir ferdig spesialist i samfunns
medisin – mer enn et 5 års utdanningsløp. Det er
ikke så mange 100% samfunnsmedisinske stillinger
der en kan få sitt LIS3 utdanningsløp. Slike stillinger
er som oftest kun i de store byene. Vi trenger flere
samfunnsmedisinere og behovet er like stort i store
som i små kommuner. Da må en kanskje se på hva
som kreves for å kunne bli godkjent i forhold til
læringsmålene og ikke minst de oppgavene som må
løses. Oppgavene er de samme om det er en liten
eller stor kommune. Vi trenger samfunnsmedisinere
i hele landet.

Må pasientene dine vente lenge på behandling?
Aleris Bergen har offentlig avtale med Helse Vest og kan
gi pasientene dine behandling raskt.
Offentlig avtale på:
• Ortopedi
• Gastrokirurgi

Les mer om avtalene
på aleris.no/helse-vest

KUNNSKAP I VEST

Nasjonal
kompetansetjeneste for MS
Multippel sklerose er en kronisk inflammatorisk sykdom i sentralnerve
systemet uten kjent årsak og uten en kjent kur. Rundt 13.000 nordmenn har
MS, over dobbelt så mange kvinner som menn, og de fleste får diagnosen
i 30-årene. Lars Bø er overlege på nevrologisk avdeling ved Haukeland Uni
versitetssjukehus, og leder den nasjonale kompetansetjenesten for MS. Han
forteller at det har vært en voldsom utvikling i MS-feltet de siste 30 årene.

Katja Løvik
katja.lovik@gmail.com

«På 90-tallet kom de første medisinene som kunne
bremse forløpet. I starten ga de kanskje 30% færre
attakker, og etter hvert en betydelig reduksjon. Noe
av den nyeste behandlingen vi tilbyr nå er off-label
behandling med Rituximab, hvor vi ser en dramatisk
endring i pasientenes hverdag hva gjelder attakker.
Nå er vi nede i 0,05 attakker per år, altså et attakk
hvert 20. år eller sjeldnere i snitt.»
Med den raske utviklingen har det vært behov
for å jobbe for at alle får et like godt tilbud over hele
landet. Hovedoppgaven til nasjonal kompetanse
tjeneste for MS er samordning og oppdatering nasjo
nalt, og noen ganger å prøve ut behandling som ikke
er standardbehandling i dag. Da Lars Bø og kollegene
begynte med Rituximab i stort omfang fikk de hard
motbør fra en del i miljøet, blant annet fordi kolleger
mistet forskningsstøtten fra legemiddelselskaper.
Det samme opplevde de i forbindelse med en studie
på autolog hematopoetisk stamcellebehandling som
nå er pågående. Forskningsprosjektene de holder på
med er i hovedsak knyttet til driften på nevrologisk
avdeling, men Lars beskriver at det hjelper å være
kompetansetjeneste når man skal forske på ting som
er mer kontroversielt i fagmiljøet.
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Lars Bø, leder av nasjonal kompetansetjeneste for MS.

STYRKEN I TITTELEN

Selv om kompetansetjenesten er basert i Bergen,
har de en referansegruppe med kolleger fra alle
regioner, som til sammen gir en nasjonal dekning.
I tillegg til å oppdatere landets helseforetak med
nye retningslinjer og forskningsfunn på MS, driver

KUNNSKAP I VEST
kompetansetjenesten mye med pasientinformasjon.
Under koronapandemien har Lars mottatt enormt
mange spørsmål fra kolleger og pasienter knyttet til
immundempende behandling, og koronasmitte og
-vaksinering. Da er det en stor fordel å kunne sende
ut nasjonale nyhetsbrev til alle avdelinger med råd.
«Vi har flere verktøy for pasientinformasjon som
benyttes mye, blant annet en MS-veileder på nett. Vi
har også laget et e-læringskurs for nydiagnostiserte
pasienter hvor de kan lære mer om sykdommen og
hva de kan forvente seg. Jeg tror pasienter får mer
tillit til informasjonen når de leser at den kommer
fra et nasjonalt kompetansesenter,» sier Lars Bø.
«Utfordringen for mange pasienter er at de ikke
merker effekten av behandlingen de står på, fordi
den er rettet inn mot å beskytte mot fremtidige
attakker – altså handler den om hvordan pasienten
skal ha det om 20-30 år. Det kan være vanskelig å
sette seg inn i.»
Han skulle likevel ønske at kompetansetjenesten
hadde større innflytelse.
«Å være kompetansetjeneste gir ikke en autoritet
til å direkte endre klinisk praksis hos foretakene. Vi
kan komme med anbefalinger, men det kan ta tid å
få endret praksis, noe som kan gi uønsket variasjon
mellom ulike foretak. Beslutningsforum gjør brede
beslutninger som har veldig mye å si for hva slags
behandling vi kan tilby, og for det store flertallet av
«våre» pasienter er dette gode beslutninger som sikrer
god behandling etter helseøkonomiske mål. Men – vi
blir ikke spurt om hva vi mener. Det hender de sier
at de har snakket med noen fra fagmiljøet, men vi vet
ikke hvem eller hva de egentlig ble spurt om», smiler
Lars. «Systemet burde være sånn at de med kompe
tanse blir hørt før, og ikke etter disse beslutningene.
Ellers risikerer en at beslutningene kan få utilsiktede
konsekvenser på enkelte undergrupper».
KOMPETANSETJENESTE
BLIR KOMPETANSENETTVERK

Siden opprettelsen i 1997 har nasjonal kompetanse
tjeneste for MS vært finansiert av Helsedirektoratet.
Det er nylig vedtatt en endring i organiseringen av
nasjonale kompetansetjenester, med det nye navnet
kompetansenettverk, og en felles enkel ramme
som er uavhengig av forhenværende drift. For
MS-tjenesten betyr dette en budsjettreduksjon på
omtrent 70%, anslår Lars Bø.
«Oppdraget vårt ligner veldig, men er nå mer
spisset mot leger i spesialisthelsetjenesten. Før

inkluderte målgruppen også annet helsepersonell.
Det betyr at kurs og veiledning for MS-sykepleiere
faller bort, det samme gjør kvalitetsforbedrings
prosjekter drevet av sykepleiere og spesialist
fysioterapeuter, og forskning som følger klinisk
praksis via MS-registeret. Mange som jobber delvis
i kompetansetjenesten må finne annet å gjøre, det
eneste som blir igjen er en halv stilling – kanskje en
halv meg,» sier Lars.
Det nye med kompetansenettverk er at man får
deltidsstillinger for flere nevrologer i hver region, og
dette er positivt for å sikre den nasjonale kvaliteten.
På den annen side vil det gi større innflytelse
til legemiddelindustrien. Lars Bø besvarer
omlag 40 spørsmål fra pasienter og kolleger i
måneden, i tillegg kommer det egne spørsmål til
sykepleierne. Når tiden til dette skrelles bort er
det sannsynlig at industrien vil ta over en del av
pasientinformasjonstilbudet.
«7% av legemiddelutgiftene i spesialisthelse
tjenesten går til MS-pasienter. Det er et kjempe
marked, og det gjør at de har helt andre muskler
når det gjelder pasientinfo, og info til kolleger. Vi
tenkte på å lage en podkast her i fjor, men så var
det plutselig allerede dukket opp 20-30 podkaster
fra industrien. Da drukner vi litt. I tillegg har det
konsekvenser for praksis, jeg merker det på kolleger
når de har vært på legemiddelmøter og fått med seg
noen nye argumentasjonsrekker», sier Lars.
MS I TIDEN FREMOVER

«Hvis jeg forsvant inn i en tidsmaskin og hoppet to
år frem i tid er det godt mulig at jeg hadde vært helt
på jordet hva gjelder MS-behandling», forteller Lars
engasjert. Strategien har beveget seg fra å starte
rolig for å unngå bivirkninger, til nå å gi potent og
høyeffektiv behandling så tidlig som mulig, for å
unngå nye attakker. Et attakk gir 30-40% sjanse for
vedvarende utfall, og arrene gror aldri. Det de fort
satt mangler på MS-feltet er reparasjonsbehandling,
noe som er et viktig tema for forskning ved kompe
tansetjenesten, og andre steder.
En ny og mye omtalt studie fra Harvard med
forskere fra UiB har vist at infeksjon med EpsteinBarr virus er en betingelse for å utvikle MS, som den
eneste kjente betingelsen.
Lars Bø bekrefter at siden 90-95% av befolk
ningen har gjennomgått EBV gir ikke funnene noen
umiddelbar klinisk effekt. «Men hva om man fant en
effektiv vaksine mot viruset?»
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Senter for
Kvalitet i Legetjenester
Katja Løvik
katja.lovik@gmail.com

Senter for kvalitet i legetjenester, mer kjent som
SKIL, ble stiftet i 2014 av Legeforeningen og under
foreninger, med formål å arbeide for kvalitetsutvik
ling og pasientsikkerhetsarbeid i legetjenester uten
for sykehus. I fjor ble SKIL omdannet fra non-profit
aksjeselskap til stiftelse, og i år har de selvstendig
finansiering over statsbudsjettet. Paraplyen møter
leder Nicolas Øyane på Alrek Helseklynge, hvor SKIL
har kontorplass. «Hvor mange bergensere vet at det
er lurt å skifte til vinterdekk før 1. november? Nesten
alle. Men gjør alle det?», spør Nicolas retorisk.
Fastleger jobber ikke bare på fastlegekontor, men
på sykehjem, helsestasjoner og legevakt, hvor de
samarbeider mye med folk fra andre arbeidsgrupper.
SKIL er opptatt av at dersom pasientene skal få
gode tjenester må alle ha fokus på kvalitet. «Om jeg
forbedrer min praksis på å ikke henvise unødvendig til
MR uten at nevrologen eller kiropraktoren er med på
laget, blir forbedring utfordrende å få til», sier Nicolas.
KURS I KVALITETSARBEID

Omtrent alle fastleger må enten være spesialist eller
spesialisere seg i allmennmedisin, og gjennomgå et
videre- og etterutdanningsprogram. I tillegg er de
fleste med i veiledningsgrupper eller smågrupper,
som en obligatorisk del av spesialiseringen. SKILkurs er perfekte for smågrupper, mener Nicolas.
«Dette er ofte fine settinger hvor man kjenner
hverandre og har god struktur, og det er en god arena
for læring sammen. Mange kurs går du på for å lære
noe faglig nytt, men her får du også testet ut hva du
allerede gjør og hvordan du kan forbedre det. Tiden
på kurset brukes direkte til å innarbeide nye vaner.»
Kursene dekker sentrale læringsmål i kompetan
seportalen som få andre kurs dekker, og fra i fjor får
man praksiskompensasjon for å delta på SKILs kurs.
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INGEN FORBEREDELSE

Et kvalitetstiltak som fikk Nicolas Øyane til å skifte
dekk i tide var en sms fra dekksenteret som sa «Book
time nå, trykk her». På samme måte har SKILs kurs
minimalt med forberedelseskrav. «Det eneste du
trenger for å komme i gang er å melde på gruppen
din og finne en dato for første møte. Så går resten
av seg selv. E-læringskurs fungerer som det faglige
påfyllet, og arbeidsark styrer kjøreplanen for møtet»,
forklarer Nicolas. «For mange kan sjekklister i
praksis gjøre at kvaliteten går betydelig opp. For
eksempel i SKILs kvalitetspakke i smittevern. Med
en sjekkliste hvor man krysser av for om man blant
annet har spritet håndtak, om ansatte har fått opp
læring i å ta av og på munnbind og så videre, blir det
lettere å kvalitetssikre smittevernet.»
SKIL-kursene ønsker også å benytte enkelt tilgjen
gelig statistikk fra deltakernes praksis, for eksempel
sykmeldingsstatistikker fra Nav. Her kan deltakerne
selv diskutere sin fremgangsmåte og praksis, og
over kursperioden måle endringer i sykemeldingers
varighet og andel graderte sykmeldinger.
MÅLBAR KVALITETSØKNING

SKIL jobber nå med årsrapporten for 2021, og fore
løpige data tyder på at praksisendringen hos legene
kan måles i objektive data. De som «utsettes» for
SKIL skriver mer gradert sykmelding, sjeldnere og
mer smalspektret antibiotika, og forskrivningen av
legemidler med høy bivirkningsfare går ned, sam
menlignet med landsgjennomsnittet. Nicolas mener
den målbare effekten skyldes at man angriper pro
blemstillingene mer praktisk enn teoretisk gjennom
kursene. Et av de nyeste kursene heter Vanedannen
de legemidler, og her får deltakerne konkrete kasus,
for eksempel med en pasient som ringer inn om ny

SKRÅBLIKK

Norges ledende
produsent av arbeidsklær og
tekstiler til helsemarkedet
- siden 1868
OPERASJONSTØY

PASIENTTØY

KITLER

Nicolas Øyane.

resept på Sobril og har brukt opp tablettene
for fort. Kursdeltaker trener seg på å slå opp i
retningslinjene for bruk av legemidlet, bruke
en nedtrappingskalkulator utarbeidet av leger
(trappned.no), og jobber med den faktiske og
praktiske forbedringen. «Kunnskapen kommer
ikke pasienten til gode før man klarer å bruke
det i praksis», understreker Nicolas.
SKIL I VEKST

Selv har Nicolas Øyane vært daglig leder i SKIL
siden 2015, og har ingen plan om å gi seg. Han
har også 20% fastlegestilling. «Det er veldig gi
vende å få lede en stiftelse, uten eiere som skal
ha overskudd. Vi kan fokusere helt og fullt på at
vi vil gjøre gode ting, ting som nytter.»
SKIL har også akkurat lansert et kurs om
seksuell helse, og det vil også komme et kurs
om diabetes med vekt på pasientmedvirkning.
I tillegg gleder Nicolas seg til reseptregisteret
skal gi leger oversikt over egen forskrivning,
som han håper kommer i nær fremtid.
«Deltakerne kan da tenke gjennom på første
møte: Hvor mange skal jeg prøve å trappe ned i
løpet av kurset? Vi ønsker også å legge vekt på
personlige erfaringer, ikke bare indikatorer. Du
husker gjerne de du har klart å trappe ned på
vanedannende medisiner, for eksempel. Men vi
ser likevel at statistikk engasjerer – det starter
en diskusjon om kvalitet», sier Nicolas. «Vi
ønsker flest mulig smågrupper velkommen til å
ta kurs. Deltakerne får både refundert kursavgift
og praksiskompensasjon om møter legges til
dagtid . Vi er også åpne for tilbakemeldinger om
ønskede nye kurs!»

LEGEFRAKKER

SMITTEFRAKKER

SKO

Besøk oss på:

www.swm.no
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STUDENTEN

Vi trenger
mer å glede oss til
Nok et semester har passert dataskjermen, og den fjerde digitale
semesterstarten er i gang. I høst så vi begynnelsen på slutten da regjeringen
erklærte gjenåpning i september. Vi så zoom-undervisningen på lesesalen,
kafeen, flyplassen, fjelltoppen, stuebordet, eller senga, og nøt det litt ekstra,
i påvente av svett matpakke og lange dager på universitetet. Men også i på
vente av flere fysiske kollokvier og kurs, og håpet om å knytte flere ansikt til
navnelisten av kullinger.

Cecilie Klingenberg
Nmf Bergen

Isteden fikk vi et lite (stort) smitteutbrudd i enda
en fadderuke, etterfulgt av en smakebit på normal
tilstand, før vi rykket tilbake til begrensninger og
avlyste arrangementer. Nå nærmer vi oss to år med
pandemi, og selv om problemstillingene allerede er
kjent for mange, ser vi grunn til å gjenta oss selv.
Det har vært deilig med lange morgener, og
muligheten til å ta med undervisningen hjem på utvi
det juleferie. Digital undervisning har vist seg å være
et godt supplement til ordinær undervisning, men
samtidig har vi lært hvor viktig det er å legge til rette
for fysiske møteplasser. Noen av oss på yngre kull
har ikke kjent et studieliv der det er naturlig å reise
til campus hver dag. Ei heller har vi opplevd et fullt
auditorium. Rødvinskollokvier med MSO, månedlige
Æskulap-utdelinger med lappesteking, Medicinske
vinterleker med studentene i Oslo, frokostmøter,
ettermiddagsforedrag, mulighet til å observere
andres disseksjon, og roklubb-regatta i Polen har
blitt til myter. Ferdighetssenteret og kantina var
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lenge stengt, eller åpne med redusert tilgjengelighet.
Kontakten med andre studenter ble begrenset til
kohorten med studenter hvis etternavn starter på
samme forbokstav. Det ble vanskelig å møte andre
kullinger med like interesser, eller lesestrategier, når
treningsgrupper, kor, og annet måtte avlyses. For
noen er dette fortsatt vanskelig.
De aller fleste har nå forstått hvor belastende et
studieliv som begrenses i alle retninger kan være, og
på vegne av medisinstudentene i Bergen forsøker
jeg å male et bilde. Det gjøres selvfølgelig med alle
forbehold om hvor heldige norske, fullvaksinerte
studenter egentlig er. Medisinstudentene er til og
med blant de som får prioritert fysiske kurs. I tillegg
deler vi et studieløp som er likt for hundrevis av
medstudenter. Det gjør det lettere å opprettholde
studentmiljøet, en følelse av tilhørighet, og orga
nisasjonsminnet i studentforeningene. Innsatsen
undervisere har lagt ned, må heller ikke glemmes.
For eksempel de som åpnet en virtuell tavle våren

STUDENTEN
2021, der vi kunne legge inn
bilde og tekst om oss selv, for
å se hvem vi studerte med.
Alt har ikke vært håpløst,
likevel er det noen erfaringer
man kunne klart seg uten.
Histologi uten noen gang å røre
et mikroskop, eller HLR-kurs
med munnbind. Smittevernvakter
som bærer meterstokk og måler
de som tør å slå av en prat på
campus. Hybridforelesning der
foreleser sin mikrofon aldri ble
skrudd på. Nattklubber med stoler på
dansegulvet. Enkelte forelesninger som
blir omgjort til opptak i trippel lengde.
Anatomieksamen med anatomiatlaset
liggende ved siden av seg. Og samtidig
som VG publiserer mørkere og mørkere
spådommer for julefeiringen, avlyser vi
eksamensfester for tredje gang på rad.
Våren 2021 leverte Kjøs-utvalget sin
rapport om livskvalitet og psykisk helse
under pandemien. Peder Kjøs understreket
skillet mellom lav livskvalitet og psykisk
uhelse. Han har et poeng, vi er
motstandsdyktige. Mange av
studentene har håndtert
overgangen til løs
hverdagsstruktur og
lite tilfeldig kontakt
med andre, helt fint.
Men overskuddet,
initiativet, og lysten
til å tilegne seg ny
kunnskap blir ikke
større, når fritiden
knebles av regler.
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ARBEIDSMEDISIN

Så går alle heim
– og så går livet vidare
Det var siste ord sonen sa til mora si i begravelsen i kyrkja!

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

Frå eit arbeidsmedisinsk perspektiv blir 2022
og framtidas arbeidsmiljø preget av koronatida.
Arbeidsmiljøarbeid er kunnskapsbasert. Gjennom
pandemien har endringstakten gått raskare, og vi ser
nye digitale løysningar, grønt skifte, globalisering,
ein ny hjemmekontoradel, fleksible/ikkje-fleksible
skiftordningar og ulik grad av eksponering. Norske
ansatte er omstillingsdyktige, me står samen på
barrikadene og vifter med flagget «arbeid gir helse».
Men - forutsetninga for at dette unike samholdet

har fungert er den norske arbeidsmiljømodellen!
Den som fortel oss at alle parter skal involveres:
medarbeidere, tillitsvalgte, arbeidsgivere, hand i
hand, basert på gode arbeidsmiljøforhold og parts
samarbeid i den norske trepartsmodellen.
Fleire yrker er meir risikoutsatt med tanke på
slitasje enn andre. Ta helsevesenet: kva kan ein for
venta av naturlig slitasje ein har vore gjennom under
pandemien, og kva risiko vil det medføre når ein
skal planlegge for meir normal drift? Evidensbasert

Kjære medlem!
Dato for årsmøte i Hordaland legeforening er satt
til onsdag 8. juni 2022 på Legenes Hus i Bergen.
Vi viser til våre vedtekter §7 og minner om frist for
innsending av saker til årsmøtet den 1. mars 2022.

ÅRSMØTE I
HORDALAND
LEGEFORENING
8. JUNI 2022
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Eventuelle saker kan meldes inn til:
post@hordaland-legeforening.no
Mer informasjon om program og saksliste vil bli
publisert på vår hjemmeside samt i melding til
alle medlemmer senest 8 uker før møtet.
Mvh Styret i HLF

ARBEIDSMEDISIN
forskning viser at grad av fleksibilitet hjå ansatte er
meir verdsatt enn lønsauke. «Yt og nyt»-balansen,
krav og kontroll. Stillingsgrad, ytringsklima, skift og
vaktbelastning – alt krev rettferdig håndtering.
Er det norske helsevesen rusta for korona-
fatiguen, eller gikk ein på marginale ressursgrenser
før pandemien også? Kan ein mulig konsekvens være
at ansatte forlet stillingane sine? Begrepet ressurs
knapphet er allerede synlig i det private næringsliv.
NAV har vore svært tydelig siste halve året at det

er her arbeidsgivere må bruke krefter og tid på å
demme opp. Det nytter ikkje at strategiske prosessar
skjer inne på ledelsen sitt kontor, dei må arbeides
med av alle involverte for å skape synergetisk effekt
med treffsikre tiltak som gjenspeglar dei reelle
behova. Fougner-utvalget (2021) la fram rapport om
framtidas arbeidsliv der dette presiseres1.
Eit anna viktig element er ytringsklima på
arbeidsplassen. Her er et utdrag fra Arbeidstilsynet
sine nettsider2:

På en arbeidsplass handler ytringsklima om hvordan arbeidstakerne oppfatter mulighetene til –
og konsekvensene av – å ytre seg.
Når arbeidstakere vurderer ytringsklimaet på sin arbeidsplass, stiller de seg selv to spørsmål:
1. Er det trygt å si ifra, eller blir jeg straffet hvis jeg sier ifra om kritikkverdige forhold eller
foreslår forbedringer?
2. Nytter det å si ifra? Med andre ord: Blir det jeg sier ifra om – ytringen min – tatt hensyn til
og gitt en skikkelig vurdering?
Disse to spørsmålene belyser innholdet i begrepet ytringsklima; henholdsvis psykologisk trygghet og
ytringseffektivitet.
Det er arbeidsgiver som har ansvar for at arbeidsmiljøet er i samsvar med arbeidsmiljøloven.
Arbeidsgiver har derfor hovedansvaret i arbeidet med å skape et godt ytringsklima, men arbeidstakerne
skal medvirke. For å lykkes i arbeidet må derfor arbeidsgiver, verneombudet, tillitsvalgte og de andre
arbeidstakere jobbe sammen.

I 2022 oppfordrer me tillitsvalgte i Hordaland lege
forening til å bruke oss til å ivareta Legeforeningen
sine medlemmer på best mulig måte, for nettopp å
unngå at «alle går heim- og så går livet vidare».

1) HTTPS://WWW.REGJERINGEN.NO/CONTENTASSETS/7B8FB44F93A4402981ED7F279B345DBE/NO/PDFS/NOU202120210009000DDDPDFS.
PDF
2) HTTPS://WWW.ARBEIDSTILSYNET.NO/TEMA/YTRINGSKLIMA-PA-ARBEIDSPLASSEN/
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Nytt frå Fagområde
for allmennmedisin, UiB
Steinar Hunskår
Institutt for global helse og samfunnsmedisin
steinar.hunskar@uib.no

50 ÅR MED AKADEMISK ALLMENNMEDISIN

Institutt for almenmedisin i Bergen vart høgtideleg
opna 21. april 1972. Markeringa er omtalt anna stad
i denne spalta. Men sidan Paraplyen er eit blad for
medlemmer av Den norske legeforening, er dette ei
anledning til å fortelje kor sentral legeforeninga har
vore i utviklinga av det som i dag er eit sterkt, stort og
leiande miljø for akademisk allmennmedisin i Norge.
Instituttet vart etablert som ei gåve frå
Legeforeningen, som betalte alt i 5 år, mot at
universitetet deretter overtok. Dette var same
modellen som var brukt i Oslo i 1968. Også seinare
har fond frå Legeforeningen bidratt med store
midlar til Bergensmiljøet.
I 1992 kom Noklus, Norsk kvalitetsforbedring
av laboratorieundersøkelser, til Bergen. Noklus har
gjennom 30 år hatt ein samla omsetning på godt
over en milliard kroner, har 40 tilsette i Bergen, og
det er eit mangeårig sterkt forskingssamarbeid med
oss i Fagområde for allmennmedisin ved UiB. I 2015
kom SKIL – Senter for kvalitet i legekontor, som no
er godt integrert i instituttmiljøet.
Utdanningsfonda har i alle år tildelt allmennprak
tikarstipend på 1-6 månadsverk. Om lag 200 legar
i vår region har hatt slike stipend, det tilsvarar 50
årsverk på 50 år! Allmennmedisinsk forskningsfond,
AMFF, tildeler doktorgradsstipend til allmennlegar,
i alt 180 millionar sidan starten i 2008, av dette 25%
eller 45 millionar kroner til om lag 30 personar i vår
region.
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EI ANLEDNING TIL Å FORTELJE KOR
SENTRAL LEGEFORENINGA HAR
VORE I UTVIKLINGA AV DET SOM
I DAG ER EIT STERKT, STORT OG
LEIANDE MILJØ FOR AKADEMISK
ALLMENNMEDISIN I NORGE

Vi spelar også på lag med Legeforeningen når
det gjeld årlege Grunnkurs D, praksislærarkurs
og mange små og store samlingar som får støtte
til program og reiser. Og til slutt: Legeforeningen
innførte ein takst i Normaltariffen til legar med
doktorgrad, som ein kompensasjon for dårleg løn til
stipendiatar og ei belønning for graden, slik som på
sjukehus. Kvart år dette gir dette ca. fem millionar
på deling til eit par hundre fastlegar med doktorgrad.
Stor takk til Legeforeningen frå det akademiske
miljøet i allmennmedisin i Bergen!
Steinar Hunskår

PH.D. OM HELSEN TIL SYRISKE FLYKTNINGER

Jasmin Haj Younes disputerte 26. januar 2022 for
ph.d.-graden ved UiB med avhandlingen "Health and
Healthcare Access and Utilization Among Syrian
Refugees Migrating to Norway". Hun har studert
syriske flyktningers helse og livskvalitet før og etter
flukt til Norge.
Syriske flyktninger som ankommer fra Libanon,
opplever forbedring i helse og livskvalitet det første
året. Forbedring i livskvalitet har sammenheng
med boforhold, tilgang til informasjon, sikkerhet,
økonomi og bruk av helsetjenester. De aller fleste har
hatt kontakt med fastlegen sin det første året.
Jasmin Haj Younes er utdannet lege fra Danmark
og er fastlege i Kristiansand. Professor i allmennme
disin Esperanza Diaz har vært hovedveileder.
ALLMENNMEDISIN 50 ÅR VED UIB 1972-2022.
VIL DU DELTA I FEIRING?

disin kom i 1997 og forskinga skaut fart. Den første
doktorgraden kom i 1990, så var det om lag ein i året
fram til 2000, og dei siste 20 åra har det vore mange,
totalt 102 på 50 år.
Faget fekk mange fleire tilsette, og nye fagmiljø
vaks fram utanom universitetet, som Noklus,
Allmennmedisinsk forskningsenhet og Nasjonalt
kompetansesenter for legevaktmedisin. I 2006 var
det like mange allmennmedisinske forskarar i Bergen
som i resten av landet til saman! Dei siste 15 åra har
vore prega av auka anerkjenning for faget, innovativ
undervisning og god forskingsproduksjon.
Instituttet, no Fagområde for allmennmedisin,
heldt til i Ulriksdal 8c fram til 2003, då vi flytta til
Kalfarveien 31 og Pleiestiftelsen for spedalske. Sidan
2020 har vi vore ein del av Alrek helseklynge i eit
flott nybygg på Årstadvollen.
STIPEND FRÅ AMFF

I forbindelse med at det 21. april 2022 er 50 år sidan
opninga av Institutt for allmennmedisin i 1972,
vert det Fagseminar på Alrek helseklynge kl. 11-16,
med innslag av diskusjon, tilbakeblikk, sjølvskryt
og framtid. Om kvelden blir det Festmiddag i
Skyskraperen restaurant på Ulriken. Påmelding
til Kine-Marie.Moll@uib.no. Det blir bokslepp for
Jubileumshistoriebok med nesten 400 illustrerte
sider om instituttmiljøet, undervisninga og forskinga
gjennom 50 år, ispedd anekdotar, analyser og over
sikter. Boka er gratis og vert også digitalt tilgjengeleg
på michaeljournal.no.

Allmennmedisinsk forskningsfond (AMFF) har hatt
tildelingsmøte for eittårige doktorgradsstipend med
oppstart våren 2022. Heile seks søkarar frå vårt miljø
vart tildelt midlar denne gongen:

ALLMENNMEDISIN 50 ÅR VED UIB 1972-2022:
KORTVERSJONEN

 Ingjerd Jøssang, allmennlege i Stavanger, om
medisinsk uforklarte plager.

Institutt for allmennmedisin vart opna 21. april 1972.
Dosent i indremedisin Sigurd Humerfelt vart tilsett
som professor, og hadde stillinga i 1972-1984. Han
kom ikkje til dekka bord. Det var i starten ikkje un
dervisning eller praksis, og ingen plass på studiepla
nen. Etter 12 år var det få timar undervisning og 1-5
dagar frivillig praksis.
Per Fugelli var professor 1984-1991. Da vart det
lagt mange planar for undervisning og forsking.
Det vart obligatorisk utplassering, fleire timar
på studieplanen og fleire tilsette. Fugelli var ein
karismatisk leiar som la grunnlaget for sterkt vekst i
fagmiljøet etter 1990.
1990-talet betydde vekst på alle plan.
Allmennmedisin vart eit klinisk hovudfag, eksamen
vart innført i 1994, læreboka i klinisk allmennme

 Siri Dalsmo Berge, fastlege i Arendal, om
samlivsproblem på fastlegekontoret.
 Jesper Blinkenberg, fastlege i Askøy, om
øyeblikkelig hjelp innleggelser i sykehus.
 Ina Grung, allmennlege i Bergen, om depresjon
i allmennpraksis.
 Lars Haugom, fastlege på Os, om
urinvegsinfeksjon.

 Isabel Sebjørnsen, lege/forskar i Bergen, om
akutt sjuke eldre.
NYTT AFU-STIPEND

Allmennmedisinsk forskningsutvalg (AFU) har til
delt stipend til fastlege Shagun Bhatia, Bergen, for et
prosjekt om svangerskapsdiabetes.
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TIL INFO

Bruken av Legenes Hus
Legenes Hus på Kalfaret er en gammel Sveitservilla fra slutten av 1800-tallet,
som har tilknytning til Bergens legestand gjennom den prominente Ga
de-slekten. I 1993 overtok Hordaland Legeforening huset, som vi eier og
driver den dag i dag.

Huset driftes som et næringsbygg med utleie av
kontor- og festlokaler, og driften dekkes hovedsakelig
av leieutgifter. Hordaland legeforening er leietaker
i eget hus og betaler for bruk av selskapslokaler på
lik linje med andre kunder. Et Bergensorientert cate
ringselskap; Søtt+Salt er ansvarlig for drift og utleie
av selskapslokalene i bygget. Hordaland Legeforening
har tidligere arrangert både 17. mai og juletrefest for
medlemmene sine i Legenes Hus, med Søtt+Salt som
medarrangør.
Driftskostnadene på en villa fra 1800-tallet er
imidlertid ikke ubetydelige, og per i dag har ikke Hlf
budsjett til å drive Legenes Hus uten inntektene
fra kontorutleie. Det betyr at de fleste rommene i
huset ikke er ledige til fri møtevirksomhet. Gjennom
høsten har bruken av Legenes Hus vært diskutert
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av styret. Det har vært ønsket at huset skal bli
mer tilgjengelig for bruk til fagforeningsarbeid, da
medlemmer i dag betaler leie for å benytte seg av
lokalene. Hlf disponerer fritt et kontor som til daglig
brukes av vår administrasjonskonsulent. De øvrige
rommene leies ut til selvstendig næringsdrivende.
Styret vil i en prøveperiode låne ut vårt kontor til
fagforeningsarbeid utenom administrasjonskonsulen
tens kontortid. Det er plass til omtrent 10 mennesker
og mulighet for å lage seg te og kaffe. Tanken er
at ved å kunne benytte små lokaler til møter vil gi
medlemmene en sterkere tilknytning til huset. Ta
kontakt med din tillitsvalgte dersom du ønsker å låne
rommet til relevante møter og fagforeningsarbeid.
Styret i HLF.

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

Synnøve Lian Johnsen
Haukeland Univ.sykehus (KK)
Tlf. kontor: 55 97 42 00
Tlf. privat: 55 20 13 62
synnove.johnsen@helse-bergen.no

Frøydis S. Nilsen
Øyrane legesenter
Tlf. privat: 56 58 66 77
Mobil: 97 06 94 34
frynilsen@gmail.com

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

Kristian Jansen
Bergen Kommune
Tlf. 945 01 822
jansen.kristian@gmail.com

For styreoversikt og legetjeneste for leger se:
LEGEFORENINGEN.NO/HORDALAND

Sogn og Fjordane legeforening
Jan Ove Tryti
Sogndal legesenter
Tlf. kontor: 57 62 97 00
Tlf. privat: 91 77 37 98
jan.ove.tryti@sogndal.kommune.no

Thomas Vingen Vedeld
Kommunelege Nordfjordeid
Mobil: 97 00 44 92

Kristin Susanne Mundal
LIS, Førde Sentralsjukehus
Mobil: 95 78 88 92

Kjell-Arne Nordgård
Fastlege, Florø
Mobil: 41 45 96 20

For styreoversikt, se:
LEGEFORENINGEN.NO/SOGNOGFJORDANE
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Returadresse:
Apriil Story
Kong Christian
Frederiksplass 3,
5006 Bergen

Emilia
Hugdahl
Hudlege

Eli Synnøve
Lilleskog
Hudlege

Vi utreder og behandler
alt av hudtilstander, bl.a:
- føflekker
- hudkreft
- rosacea og sprengte blodkar
- vorter og andre hudutvekster
- kløe og eksem
Vi har topp moderne kirurgistuer,
laser og helkroppsfotografering.

Injeksjonsbehandling hyperhidrose 1990,Hudleger som behandler, kan søke på blå resept

Vi trenger ingen henvisning
www.bryggenhudlegesenter.no
Tlf.: 900 67 300 • Mail: info@bryggenhudlegesenter.no
Bryggen 13, 5003 Bergen

