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Nedprioritere eller prioritere?

Prioriteringsutvalgets innstilling som 
kom i høst, skapte en del debatt i 
media. Mest om nedprioriteringene. 
Når det kommer til helse, kan vi ikke 
nedprioritere. Ikke i Norge -tross 
oljeprisene- verdens rikeste land. Få 
var i mot det som ble prioritert opp, 
ingen gikk harmdirrende ut mot sat-
singen på unge psykiatriske pasienter 
- heldigvis. Men få alternativer og 
løsninger kom frem. Det ble egentlig 
ingen prioriteringsdebatt, men en 
nedprioriteringsdebatt… 

Uansett er det bra at disse temaene 
også når politikken og det offentlige 
rom. Rette prioriteringer i helsevese-
net er for viktig til å kunne overlates 
til HF-direktører, avdelingssjefer og 
leger alene. Så må vi også ta vårt 
ansvar og delta i debatten. Å jobbe 
for pasientenes beste kan også bety 
innsats utenfor legekontor og syke-
hus. 

Prioriteringsdebatten handler også 
om å vurdere helse opp mot andre 
områder. Kommunehelsetjenesten 
har de siste årene fått enda flere og 
tyngre oppgaver, blant annet innenfor 
samhandlingsreformen. Der kom-
munene tidligere har vært vant til 
at legetjenestene for en stor del har 
blitt finansierte gjennom stykkpris 
fra HELFO, er det nå et større behov 
for kommunalt ansatte leger, time-
lønn på legevakt m.m. Ikke alle kom-
muner har tatt dette inn over seg. 
Beredskap og gode helsetjenester 
er ikke gratis. Også kommuner med 
trange budsjetter må være villige til 
å prioritere dette. Hordaland lege-
forening er bekymret for at ikke alle 
kommuner ser ut til å ha forstått det.

Vi i HLF håper at diskusjonene 
omkring prioritering skal fortsette 
også videre. I forbindelse med års-
møtet planlegger vi derfor et seminar 
med tema knyttet opp mot dette. 

Nærmere informasjon om dette vil 
komme senere.

Også vi i HLF må gjøre våre valg – om 
enn på et annet nivå. I mange år har 
vi arrangert 17.mai-frokost for med-
lemmer og familie. Dette har vært 
en trivelig tradisjon for dem som har 
hatt anledning. Men også svært dyrt, 
og utilgjengelig for mange medlem-
mer. Et samlet styre er derfor enige 
om at denne tradisjonen er kommet 
til sin slutt. Vi ønsker å bruke våre 
kontingentmidler på andre områder, 
med fokus på fag og fagforening. Til 
noens skuffelse vil det derfor ikke 
arrangeres frokost på Legenes Hus i 
år. Vi ønsker heller å samle gode kol-
leger til spennende møter kombinert 
med sosialt samvær. Å nedprioritere 
gir mulighet til å prioritere!

E i v i n d  S o l h e i m
eivn@helse-bergen.no

L e d e r

Hver eneste dag gjør vi prioriteringer. Å prioritere en ting vil alltid innebære at noe 
annet må nedprioriteres. Vi gjør det hver dag på jobb. Fem minutter ekstra på en 
pasient må føre til mindre tid til noe annet. En ekstra grundig epikrise eller journal-
notat det samme. Noen ganger kompenserer vi utenom jobben, forkorter eller fjer-
ner lunchpausen, sitter en liten halvtime ekstra. Å prioritere er også å nedprioritere, 
enten det gjelder pasienter, penger eller privatliv.
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Kontakt oss for en uforpliktende demonstrasjon nå!

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

Alt du forventer av et journalsystem!

NB! System X er 100 % på Windows-plattform og utvikles i Embarcadero Delphi, som er et av de mest moderne
utviklingsverktøyene i markedet, for å sikre deg som bruker et raskt, stabilt og sikkert journalsystem. Embarcadero
Delphi gir oss tilgang til det aller siste av teknologi og benyttes verden over til utvikling av kritisk programvare for
legekontor, sykehus, legevakt, 911-tjenester, ambulanser m.m.

xsystem
 Alle nødvendige funksjoner for allmennleger og spesialister
 Full støtte for elektroniske meldinger (inkl. PLO, henvisning, epikrise, lab m.m.)
 Integrasjoner mot apparater, betalingsautomater og laboratorier
 Automatisk oppdatering av NHN adr.reg, SYSVAK, MSIS og pasienttransport
 Fullintegrert eResept med DRUID og automatisk oppdatert medisinliste
 Publikumstjenester (SMS, time- og reseptbestilling m.m. online og via APP)
 Brukervennlig pasientregnskap med autotakster og enkel resending av trygdeoppgjør
 Reisevaksine, helsestasjon og smittevern
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Bidrag til Paraplyen sendes elektronisk til redaktøren
Forsidefoto: ScanStockPhoto

E s p e n  R o s t r u p
espen.rostrup@me.com

Vi takker for tilbakemeldingene vi 
fikk fra  flere av medlemmene før 
vårt styreseminar i slutten av januar. 
Vi hadde der en grundig prosess hvor 
vi kritisk gjennomgikk lokalforenin-
gens aktiviteter, utgifter og ønsker 
for fremtidig medlemsrettet drift. 
Som allerede nevnt av lokalforenin-
gens leder, Eivind Solheim, ble en 
konsekvens at vi så oss nødt til å 
kutte ut den tradisjonelle frokosten 
i Legenes Hus - et meget kostbart 
arrangement for en brøkdel av med-
lemmene - og av ren sosial karakter.    
En annen konsekvens - enstemmig 
vedtatt av styret - var videreføringen 
av tidsskriftet Paraplyen. Til tross 
for et endret mediebilde og en kre-
vende, men etterhvert noe bedre 
økonomisk situasjon, var det et klart 
ønske fra styre å videreføre denne 
viktige informasjonskanalen. Parallelt 
med dette vil vi imidlertid også se 
hvordan vi kan utvide og forbedre 
den elektroniske kommunikasjonen.

Undertegnede sitter nå som redak-
tør på tiende året og jeg har kommet 
til at tiden er moden for å gi stafett-
pinnen videre. Derfor vil du i dette 

nummer finne annonse hvor jobben 
som redaktør, både for Paraplyen og 
elektronisk kommunikasjon, lyses ut.  
Er du interessert i helsepolitikk og 
legers arbeidsvilkår og har du kanskje 
erfaring som skribent eller blogger? 

Da kan kanskje denne jobben være 
noe for deg. For nærmere informa-
sjon om arbeidsoppgaver og vilkår, 
se annonse på side 8. 

Vi håper på mange gode søknader.

R e d a k t ø r

Har du en redaktør i magen?
Som nevnt i forrige nummer, var tiden kommet for en grundig evaluering av Paraply-
ens videre skjebne og en gjennomgang Hordaland legeforenings kommunikasjon med 
sine medlemmer. Det har vært krevende å få Paraplyen til å gå rundt økonomisk  de 
siste årene og Paraplyens eksistens og berettigelse måtte følgelig sees opp mot med 
den aktiviteten lokalforeningen ønsker for sine medlemmer. 
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Pakkeforløp hos avtalespesialistene

Ser det ut som vi klarer å matche 
helsehjelp-tilbud og helsetjeneste-et-
terspørsel?  Eller får vi et økende 
etterslep tross all god innsats? For 
det jobbes mye. Det leveres mye hel-
setjeneste, på sykehus, i avtaleprak-
sis, i allmennhelsetjenesten, bedrifts-
helsetjenesten, på legevakt.  Likevel 
velger altså mange å tegne private 
helseforsikringer. Tilliten til at den 
offentlige helsetjenesten skal ta vare 
på deg når du trenger den er kanskje 
ikke lenger så solid. Behandlingsga-
ranti og fristbrudd, pakkeforløp for 
kreft ;– viktig for kreftpasientene, 
men får andre pasientgrupper forlen-
get sin ventetid fordi kreftpasienten 
går foran ? Hvordan er det om du 
går med en plagsom nyrestein, venter 
på å få den fjernet, men behandlin-
gen utsettes fordi prostatacancer 
pasienten sogner til samme avdeling 
som du. Mens du venter innlegges 
du to ganger med urosepsis, feber, 
smerter, sykemelding.

Pakkeforløp kreft, hva er 
det? 
Fra 1. januar 2015 er pakkeforløp 
kreft innført for de fire vanligste 
kreftformene; lungekreft, brystkreft, 
prostatakreft og tykk, – og ende-

tarmskreft. Pakkeforløpet beskriver 
hvor mange dager de enkelte delene 
av utredningen skal ta. Normert tid 
for en slik utredning er 28 dager 
og tiden fra henvisning er mottatt 
til pasienten møter første gang er 
anbefalt til 7 dager. Hensikten er 
forutsigbarhet for pasienten, å unngå 
unødvendig forsinkelse, samt bidra 
til bedre planlegging for sykehusene. 

Avtalespesialisten kan gis en rolle i 
pakkeforløpet.  Som et eksempel er 
Kanalspesialistene i gang og mottar 
pakkeforløp kreft pasienter til colo-
noscopi i samarbeid med fastleger og 
Helse Bergen.  I denne forbindelse 
har jeg bedt legene der; Christen J. 
Bang, Bjarte Børkje, Peter Coll og 
Børge Døskeland fortelle om virk-
somheten i Kanalveien der et stort 
senter for gastroenterologi er star-
tet opp.. Disse avtalespesialistene 
gjør en stor jobb.  

PSL har spurt Helse Vest om det 
ikke kan være lønnsomt å opprette 
nye avtalehjemler, men Helse Vest 
vil avvente. Hjemlene finansieres 
gjennom Helfo og gjennom Helse 
Vest, og koster ikke Helse Vest noe 
i sosiale utgifter, ikke i pensjon og 

ikke i sykepenger.  I Helse Bergen 
er det ikke opprettet nye somatiske 
hjemler på mange år. En begrunnelse 
er at man venter på en mulig omleg-
ging av vår finansieringsordning. En 
eventuell innsatsstyrt finansiering i 
avtalepraksis diskuteres, men forut-
setter at også psykiatriske konsul-
tasjoner inngår i ISF ordningen, noe 
man tidligst kan se for seg i 2018. Enn 
så lenge venter vi. Også pasientene 
venter. -Eller de forsikrer seg ut av 
problemet. Kan det hende det er en 
løsning som også ønskes velkommen 
av et presset offentlig helsevesen, 
uten at noen vil snakke høyt om det?

Det norske helsevesen har som før store utfordringer. Vi prioriterer, utreder, vi sam-
handler, vi korter ned liggetid, vi løper fortere . Sykehusene sparer på drift for å kunne 
nyinvestere og holder igjen på antall legestillinger. Kommunene vil spare på interkommu-
nale legevakter. Pasientene fortsetter å komme med sine store, akutte helseplager, sine 
kroniske aldersrelaterte plager og sine helsebekymringer.

Karin Stang Volden 
Tillitsvalgt PSL Hordaland

karin.stang.volden@gmail.com
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Tre avtalespesialister i fordøyel-
sessykdommer, som arbeidet hver 
for seg i ulike praksiser i Bergen, 
hadde i flere år et ønske om å slå 
seg sammen for å oppnå et sosialt 
og faglig fellesskap og bli en tydelig 
leverandør av spesialisthelsetjenester 
i fordøyelsessykdommer i vår helse-
region. Helse Vest virket positiv til 
våre planer og vi kunne flytte inn i 
nye velegnede lokaler i Kanalveien 
64 i jan. 2013. Vi planla innredning av 
lokalene for også å kunne inkludere 
eventuell LIS-kandidat i virksomhe-
ten, men etter at det ble opprettet 
en ny hjemmel for avtalespesialist 
i fordøyelsessykdommer i Bergen 
valgte den nye avtalespesialisten å 
gå inn i vår virksomhet,  slik at vi har 
vært 4 avtalespesialister i fordøyel-
sessykdommer i heltidspraksis fra 
april 2013. 

I 2014, som var vårt første fulle 
driftsår, ble det hos Kanalspesialis-
tene utført nesten 10.000 endosko-
pier, hvorav koloskopier utgjorde 
ca  4.900. Dermed har Kanalspesi-
alistene i løpet av kort tid blitt den 
største leverandør av koloskopier i 
Norge. I følge oversikt fra NRK.no 
2015 toppet St. Olavs Hospital listen 
over utførte koloskopier i  sykehus 
i Norge med  ca 4.500 koloskopier 
i fjor.
 
Vi er svært tilfreds med at vi har opp-
nådd å bli en vesentlig bidragsyter 

når det gjelder «sørge for»-ansvar 
for spesialisthelsetjenesten i fordøy-
elsessykdommer i vår helseregion. I 
møte med Helse Vest og  våre refe-
ransesykehus er vi også tiltenkt en 
betydelig rolle i det nye som kom-
mer, nemlig «pakkeforløp for tykk- og 
endetarmskreft». Vår kapasitet er 
allerede i dag fullt utnyttet, men vi 
vil sette alt inn på å kunne løse de 
tilleggsoppgaver som vil bli krevet 
av oss i pakkeforløpet. Sannsynligvis 
vil behovet for koloskopi bli større  
og vår utfordring  vil nok bli å klare 
å få til en økning av koloskopi-ka-
pasiteten. 

Ved å slå oss sammen, har vi som 
avtalespesialister blitt mer tydelige i 
den offentlige spesialisthelsejenesten. 

Avtalespesialistene har jo hatt van-
skeligheter med å vinne gehør og ofte 
blitt omtalt som «private» aktører.  

Kanalspesialistene

Christen J. Bang
www.kanalspesialistene.no
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• Er du interessert i helsepolitikk og leger arbeidsvilkår?
• Har du erfaring som skribent eller blogger?
• Er du kjent med publisering og vedlikehold av nettsider?

Da kan stillingen som redaktør i Hordaland legeforening være noe for deg.

Arbeidsoppgaver: 
• Ansvarlig redaktør for tidsskriftet Paraplyen, fire numre per år
 o Samle inn stoff fra tillitsvalgte og andre skribenter 
 o Redigere innlegg og artikler
 o Sette opp bladet i samarbeid med publiseringsbyrå
 o Ansvar for utforming og design i samarbeid med publiseringsbyrå
• Ansvar for Hordaland legeforenings nettsider og digitale publikasjoner
 o Utforme og oppdatere nettsider med publiseringsverktøyet Gloria
 o Legge ut relevante artikler
 o Holde nettsider oppdatert med informasjon om tillitsvalgte
 o Legge ut kunngjøringer og innkallinger
 o Laste opp godkjente referat 
 o Utrede alternative elektroniske publiseringsløsninger og bruk av sosiale medier i samarbeid 

med styret i Hordaland legeforening.
• Møte på styremøter i Hordaland legeforening som observatør

Kvalifikasjoner:
• Lege eller legestudent
• Medlem i Legeforeningen
• Interessert i helsepolitikk og legers arbeidsvilkår
• Erfaring fra publisering og/eller som skribent er ønskelig
• Erfaring med publisering av nettsider og bruk av elektroniske publiseringsverktøy er ønskelig
• Erfaring med bruk av sosiale medier

Betingelser:
• Avlønning enten som næringsinntekt eller lønnsinntekt
• Lønn: ca. kr 120.000 per år (justert etter avlønningsform og betingelser for øvrig)
• 12 mnd. med mulighet for forlengelse

Søknad sendes til leder Eivind Solheim: eivind.solheim@helse-bergen.no

Vi søker redaktør
Hordaland legeforening søker redaktør 
til Paraplyen og nettsider fra 1. juli 2015.
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Øivind Wesnes 
Tillitsv. Allmennlegef. Hordaland

owesnes@broadpark.no

Kveldsåpne fastlegekontor 
– litt om valg i AF

Men, først altså noen tanker om 
Fastlegekontorenes åpningstid. Vår 
åpningstid er ikke forskriftsfestet. 
Kontorets åpningstid avtales indivi-
duelt mellom legen og kommunen. 
Fulltidspraksis defineres som 28 t/ 
uke. 

Vi definerer kveldsåpent som åpnings-
tid etter kl 16.00. Man kan (selvsagt) 
ikke benytte kveldstakster før dette 
klokkeslett. Men det er heller ikke 
tillatt å benytte kveldstakst på vanlig 
allmennlegearbeid på kontoret, uan-
sett klokkeslett. 
Man kan altså jobbe på kontoret så 
lenge man måtte ønske utover kvel-
den, men har altså kun lov til å beregne 
seg vanlige dagtakster.
Så tema er egentlig ikke om man 
kan jobbe om kvelden, for det kan vi 
gjøre helt fritt. Men hvilken betaling 
vil man få?

Fordeler med kveldsåpent 
fastlegekontor:
1) For pasientene gir det en bedre 
service, med bedret tilgjengelighet 
hos allmennlegen. Sammenlignet med 
å henvende seg til en legevakt, antar 
vi at det også gir en bedre faglighet.

2) For legekontoret gir det (dersom 
man kan benytte kveldstakster) 
bedret inntjening, og større fleksibi-
litet i legens, og evt i medarbeidernes, 
arbeidstid

Ulemper med kveldsåpent:
For pasientene vil det bli dyrere, der-
som vi kan kreve høyere egenandeler

For legekontorene ser vi 
følgende ulemper:
1) Mindre fritid hvis man jobber på 
ettermiddag/ kveld i tillegg til full jobb 

på dagtid
2) Mindre arbeidstid på vanlig kontor-
tid, hvis man velger å kompensere for 
ettermiddagsjobben
3) Økonomi. Kan bli dyrere pga økt 
bruk av helsepersonell, og evt over-
tidsbetaling for disse. 
4) Hvis det innføres som et myndig-
hetskrav, vil det bli enda et krav på 
legens tid, utover legevakt, kurs- og 
gruppevirksomhet, administrativt 
overtidsarbeid, og alle nye krav som 
kommer i kjølvannet av samhandlings-
reformen. 
5) Unge legers forpliktelser i forhold 
til barnehager
6) Unge leger er mye opptatt på 
kveldstid fra før, kurs, møter, admi-
nistrasjon, hyppige vakter
7) Dermed mulig at det vil gi enda dår-
ligere rekruttering til Allmennmedisin 
hos unge leger. 
8) Hvis man forskyver arbeidstiden, 
vil belastningen på de gjenværende 
leger på dagtid bli større.

Økonomi er altså hovedproblemet. Vil 
kommunen betale for dette, eller må 
det betales over normaltariffen?  Der-
som ettermiddagsarbeid skal betales 
bedre enn arbeid innenfor normal-
arbeidstid, vil dette medføre lavere 
takster på dagtid. ”Kveldstakster vil 
spise av normaltariffen”.
Kan pasienten betale ekstra for denne 
servicen med en spesiell egenandel-
stakst?

Konklusjon: Pga stor økonomisk usikker-
het ved en slik ordning, vil foreningen ikke 
gå inn for dette pr i dag. Hvis det kommer 
et ønske om dette fra myndighetene, kan 
det være aktuelt å gå i forhandlinger. Det 
må uansett ikke bli en plikt for legen, 
kun frivillighet er akseptabelt, og det 
må finansieres med friske midler, ikke 

som en omfordeling av Normaltariffen. 

Så litt om valgene i Allmenn-
legeforeningen:
Først må alle kommuner velge sine 
tillitsvalgte for Allmennlegene. Disse 
valgene bør avholdes på Allmennlege-
utvalgets (ALU) medlemsmøte, og de 
bør være avholdt innen utgangen av 
mai 2015. Den kommunetillitsvalgte 
allmennlegen har ansvar for å gjen-
nomføre dette valget. 
Dernest skal det velges Landsråds-
representanter for Hordaland. Pga 
prinsippet om gjennomgående repre-
sentasjon, er kun kommunetillitsvalgte 
og varatillitsvalgte kandidater for disse 
vervene. Hordaland skal velge 5 lands-
rådsrepresentanter og 5 vara. Dette 
valget er mitt ansvar, og blir arrangert 
på Allmøte i Hordaland AF på Legenes 
Hus i Bergen den 2. juni 2015 kl 16.00. 
Alle AF-medlemmer i Hordaland har 
stemmerett.

Til slutt vil jeg gjenta min bønn fra 
tidligere. Vennligst meld inn til meg, 
samt til Af sekretariat, resultatet på 
de kommunale valgene. 

Som en fortsettelse av min artikkel i forrige Paraplyen, vil jeg dele med våre lesere tema 2 
som jeg jobbet med på novembermøtet i Af landsråd. Dessuten er det valgtid i vår forening, 
og jeg vil derfor oppdatere oss litt om gjeldende vedtekter i Allmennlegeforeningen.
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Kontakt vår markedsgruppe for informasjon om elektronisk rekvirering og svaroverføring, tlf 22 90 96 69 eller marked_support@furst.no 
Fürst Medisinsk Laboratorium – Søren Bulls vei 25 – 1051 Oslo – tlf 22 90 95 00 – post@furst.no – www.furst.no

Ansvarlig lege: dr. Marie Buchmann, spes. i medisinsk biokjemi og klinisk farmakologi

 Blodprøvetaking *

 Rusprøvetaking (urinprøve) under tilsyn mandager og fredager kl 13.00-15.00

 Rusmiddelkontroll (IS- 2231) *

 Prøvetaking i pasientens hjem *

 Prøvetaking på sykehjem og institusjoner *

 * Etter avtale: tlf 55 29 86 16 

Damsgårdveien 16, 4. etg. 
5058 Bergen

tlf 55 29 86 16 
bergen@furst.no

Prøvetaking 
i våre lokaler i Solheimsviken  

Avtale med Helse Vest
• Ryggkirurgi (spinalstenose) • Ortopedi 
• Øyekirurgi (katarakt) • Plastikkirurgi

• Hudlege • Gynekolog • Kardiolog 
• Nevrolog • Urolog • Indremedisiner  

Spesialister med kort ventetid

Pasienten kan bestille time på aleris.no/timebestilling 
eller via vår iPhone-app • 55 59 99 99

Henvisning kan sendes per post, via Norsk Helsenett 
eller på fax 55 59 99 89 • Aleris Helse AS, Marken 34, 5017 Bergen
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Kunngjøring

Allmennlegeforeningen avdeling Hordaland - Allmøte
Allmøte med valg avholdes 2. juni 2015 kl 16.00 

på Legenes Hus, Kalfarveien 37, Bergen

Det skal, i henhold til Allmennlegeforeningens vedtekter, velges i alt 5 representanter 
til Allmennlegeforeningens landsråd. Det skal også velges 5 vararepresentanter. Lands-
rådet er blitt betydelig redusert i størrelse, slik at Hordaland har fått halvert antallet 

delegater, fra 10 til 5 representanter.

NB! Alle kommunalt tillitsvalgte samt varatillitsvalgte Af-medlemmer,
for perioden 2013 - 2015 har MØTEPLIKT, og er valgbare til 

Allmennlegeforeningens landsråd. Videre er også allmennleger som er leder 
eller styremedlem i Hordaland legeforening, valgbare

Alle medlemmer av Allmennlegeforeningen har stemmerett.

Hordaland legeforening arrangerer bespisning fra kl 16.00. 
Dette er et åpent tilbud for alle Hordalands leger, med familie. 

Deretter arrangerer HLF åpent seminar fra kl 17.30. 

Årsmøtet i Hordaland legeforening, med valg, starter kl 19.30. 
Jeg anmoder alle om å bli på huset, og delta på hele arrangementet.

Vennlig hilsen
Øivind Wesnes, Landsråd 1, Hordaland Af
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Tord Moltumyr 

tordmolt@online.no

Nok en mislykket økonomisk reform?
Mediene retter stadig kritiske blikk mot tragiske historier fra helsevesenet. Et ferskt eksem-
pel er BT sin omtale av en pasient som døde i ambulansen, etter mange transporter fram og 
tilbake mellom sykehus og sykehjem.  Samhandlingsreformen fikk skylda. Det er bra vi har 
en kritisk presse. Men hva med pasientene som mediene aldri ser?

Fra 2015 er den kommunale med-
finansieringen av sykehusene avvi-
klet. De siste 3 åra har kommunene 
betalt 20 % av den innsatsstyrte 
finansieringen sykehusene har fått 
for indremedisinske tilstander. Tan-
ken bak medfinansieringen var å virke 
som et insentiv for kommunene til å 
etablere tiltak som skulle redusere 
innleggelser.  Som jeg har påpekt i 
tidligere artikler i Paraplyen fungerte 
ordningen aldri etter hensikten. Cirka 
halvparten av kommunene tapte pen-
ger, man fikk aldri reelle styringsdata, 
fakturaene var summariske, og en 
eventuell «gevinst» av forebyggende 
innsats ville ikke kommunen fått før 
etter mange år. De kommunene som 
gikk i minus på ordningen måtte redu-
sere på andre kommunale tjenester 
for å betale regningene. De kom-
munene som gikk med overskudd 
brukte i liten grad disse midlene til 
styrking av lokale helsetjenester (i 
hvert fall i Hordaland). Slik gikk det 
til at samhandlingsreformens inten-
sjoner om mer forebygging og bedre 
lokale tjenestetilbud endte med det 
stikk motsatte. Regjeringen Solberg 
avviklet ordningen med to hovedbe-
grunnelser. Den ene var å redusere 
byråkratiet, det andre var å bidra til 
mer forutsigbar kommuneøkonomi. 

Et annet viktig økonomisk insitament 
lever fortsatt videre i beste velbe-
finnende, nemlig døgngebyret for 
utskrivningsklare pasienter. Denne 
ordningen er åpenbart mer tilta-
lende og virkningsfull. Kommunen 
må betale kr 4300 pr døgn fra dag 1 
om man ikke kan ta imot pasienten. 
Fakturaen er spesifikk, og det dreier 
seg om navngitte pasienter man kan 

rigge alternative tilbud til. Da ord-
ningen ble innført i 2012 fikk man en 
umiddelbar og kraftig reduksjon av 
overliggerdøgn.

Imidlertid har det i 2014 igjen vært 
en klar økning av antall liggedøgn. 
Noe av dette kan riktignok skyldes 
omtvistede saker. Men det viser seg 
at flere kommuner i økende grad 
kalkulerer inn disse kostnadene i sin 
planlegging av helsetilbudet. For min-
dre kommuner går utskrivningsklare 
pasienter i topper gjennom året, der 
det ikke lønner seg å øke kapasiteten 
permanent. F.eks. å etablere en ny 
korttids sykehjemsplass til kr 700.000 
årlig treffer ikke behovet når man har 
3 utskrivningsklare pasienter én uke 
og ingen den neste! De siste helse-
ministrene har flere ganger uttalt at 
kommunene har fått penger til enten 
å ta hånd om pasientene selv, eller 
betale for liggedøgn på sykehus. Her 
ligger en dobbeltkommunikasjon fra 
myndighetene sin side. Når det er 
åpnet for at kommunene kan kjøpe 
denne tjenesten fra sykehusene, og 
denne er legitimert gjennom en fast 
betalingssats, har flere kommuner 
valgt å la pasienten ligge på syke-
hus, stikk i strid med intensjonene 
i ordningen. Jeg vil tro at dette er 
en viktig forklaring på hvorfor tallet 
på overliggerdøgn øker til tross for 
økonomisk «straff». Kanskje ser vi 
her konturene av nok en mislykket 
økonomisk reform? Noen vil hevde 
at det da bare er å øke døgngebyret 
til et langt høyere nivå. Problemet blir 
at sykehusene da vil sitte igjen med 
et utilsiktet økonomisk overskudd 
ved ikke å få pasientene utskrevet. 
Et annet paradoks vil være at kom-

munene da må velge løsninger med 
noe overkapasitet i mottak av pasien-
ter, på bekostning av andre pleie- og 
omsorgstilbud. 
Vi kommer derfor tilbake til at god 
samhandling primært handler om 
godt lederskap. Og om gode samar-
beidsrelasjoner der pasienten, ikke 
økonomien, står i sentrum. En slik 
utvikling krever også politisk vilje til å 
satse på kompetanse og bemanning på 
sykehjem og i kommunale omsorgs-
tjenester. Setter vi oss felles mål har 
vi også muligheter for å lykkes med å 
behandle pasienter på rett nivå. Da er 
det håp om å unngå unødig transport 
av de skrøpeligste av oss.

Samfunnsmedisinsk seminar
Fylkesmannen og LSA Hordaland 
planlegger også i år et seminar for 
leger i samfunnsmedisinsk arbeid. I 
skrivende stund ser datoene ut til 
å bli 20.-21. mai; følg med på Fylkes-
mannens nettsider for informasjon og 
påmelding. Vi tar sikte på årsmøte i 
LSA Hordaland etter endt kursdag 
20. mai, dette året også med valg av 
tillitsvalgt for 2015-2017.
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Arbeidsledige spesialister?

Som tillitsvalgt ser jeg det som min 
oppgave å også se arbeidsgivers syns-
punkt. Men det vanligste argumentet 
fra ledelse, og en del kolleger, mot 
faste stillinger har vært ett som jeg 
ikke kan finne grunnlag for å forstå:
 
”Hvis leger i spesialisering får faste 
stillinger og så blokkerer utdan-
ningsstillingene ved universitetssyke-
husene, hvordan skal vi da få utdannet 
nye spesialister?”
 
Min påstand er at det knapt er en 
sykehusavdeling i Norge hvor antallet 
leger i spesialisering bevisst represen-
terer utdanningsbehovet. Antallet 
leger i spesialisering styres derimot av 
driftsbehov. Mer spesifikt styres det i 
stor grad av antall vaktsjikt og behov 
for vakthavende leger tilstede. Og 
likevel går det forbausende bra. Jeg 
støtter lederne våre i at det er drifts-
behov som i stor grad skal avgjøre 
hvor mange leger i spesialisering vi 
skal ha ved hver avdeling, gitt visse 
forutsetninger. Slik har det inoffisielt 
vært lenge, men forutsetningen kom 
altså først nå. Avdelinger har hatt 
flere leger i spesialisering (opptil 50%) 
enn ID-nummer, og det med rette, 
for ordningen med kvotefordeling 
fra nasjonalt råd for legefordeling 
var for byråkratisk og ble ditto avvi-
klet i 2013. I dag kan våre ledere i 
stor grad selv avgjøre ut fra behov 
og økonomi hvor mange leger som 
behøves i hver avdeling med kun sta-
tistikkrapportering (med nummer) til 
Helsedirektoratet.

Min andre påstand er at vi som følge 
per i dag utdanner for mange spesi-
alister. Yngre legers forening hadde 
per sept 8300 medlemmer, mens 
Overlegeforeningen hadde 9300. De 
yngre legers medlemsmasse som skal 
representere ca. 7-8 år av legenes 
karriereløp er altså nesten like stor 
som overlegenes som forhåpentligvis 
skal representere 30 år. Men hvorfor 
hører vi så lite om spesialistkolleger 
som ikke får jobb? Leger har hatt 
muligheten til å stå i jobben noen tid 
etter endt spesialisering i sin 4-6-års-
stilling, og dette ble trukket frem 
som av viss grad av jobbsikkerhet av 
da leger i spesialiserings arbeid ble 
vurdert som praksisarbeid i dom av 
høyesterett i fjor. Dog i de siste år 
har stillingene flere steder blitt kortet 
ned slik at leger står uten jobb ved 
endt spesialisering. Motivasjonen for 
dette blir igjen sagt å være behovet 
for å utdanne flere spesialister. For de 
fleste spesialiteter har buffersonene 
(flytte til annet sykehus, forskning, 
graviditet, ny spesialitet, konsulent-
jobb) hittil vært store nok, men hvor 
urimelig argumentet er har blitt synlig 
de siste år i Oslo og Trondheim. Der 
har de siste årene ikke mindre enn tre 
nye spesialister i nevrokirurgi måttet 
starte i allmennpraksis eller annen 
jobb fremfor å utøve faget!
 
Jeg tror ikke vi får mange arbeids-
løse spesialister. Takket være en stor 
og langvarig innsats fra en samlet 
forening kom endelig faste stillinger 
i havn i fjor og fremover vil behovet 

for spesialister bedre bli gjenspeilet 
gjennom antallet ledige stillinger for 
leger i spesialisering. Til tross for at 
det ikke er spesifisert i avtaleverket 
hvilket vaktsjikt leger skal gå i må nok 
leger i spesialisering belage seg på å 
gå forvakter også som spesialist, og 
motivasjonen for å bli stående lengre 
enn nødvendig i en slik posisjon vil 
av flere grunner begrense hvor lenge 
legene blokkerer utdanningsstillinger 
hvis det er overlegestillinger på mar-
kedet. Men uten ledige overlegestil-
linger blir det ei heller ledige stillinger 
for leger i spesialisering.
 
Faste stillinger for leger i spesialise-
ring vil altså utgjøre autoreguleringen 
som vil sikre at vi har akkurat riktig 
antall spesialister. Det burde ikke 
bare vi, men også våre arbeidsgivere, 
våre pasienter og våre fremtidige kol-
leger være godt fornøyd med. 

Faste stillinger for leger i spesialisering er ikke bare mulig, det blir etter første juli rea-
litet. Jeg skal ikke fornekte at det kan bli utfordrende å innføre faste stillinger, til tross 
for at gruppe 1-tjeneste ivaretas og det skal reserveres stillinger for allmennlegers syke-
hustjeneste. Men som foretakstillitsvalgt har jeg sett eksempler på oppførsel overfor 
dyktige, dedikerte unge leger som har rystet meg dypt. At dette er et stort fremskritt for 
legestanden i Norge betviler jeg ikke et sekund. 

Bjørn Liljestrand Husebø
Foretakstillitsvalgt Ylf 
Helse Bergen
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Lokalt hos DEG eller i VÅRT datasenter! 
 
Som godkjente Helsenett partner i 
Hordaland, bidrar vi til sikker drift av DIN 
it-løsning i henhold til Norm for 
informasjonsikkerhet. 
 
Våre konsulenter er Microsoftsertifisert 
og har god kjennskap til journalsystem 
som System X, Infodoc, ProMed og 
WinMed. 
 
Kontakt oss i dag! 
 
 
 
 

IT-DRIFTSLØSNINGER FOR 
HELSEFORETAK 

upheads.no 

TRYGT, FLEKSIBELT OG TILGJENGELIG 

STAVANGER – OSLO – BERGEN 
51 22 70 00 

bergen@upheads.no 
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Ingunn Glenjen, 
Tillitsvalgt NAMF
ingunn.glenjen@gmail.com

Å vere tillitsvalt
Det går mot vår og val av tillitsvalte. Blir du valt, byrjar du virket 1. september. Tenkte eg 
skulle framsnakke det å vere tillitsvalt litt, saman med eit dikt og eit bilete, begge frå Har-
danger. Legeforeningen har gode nettsider om kva det vil seia å vere tillitsvalt. «Tillitsvalgt. 
En støtteside for Legeforeningens tillitsvalgte». Foreininga «siktar litt yver» og tenkjer fram-
over gjennom satsinga på: Tillitsvaltkurs, modul  1,2 og 3 Frå tillitsvalt til leiar.

I skrivande stund på ei hytte i eit 
landskap dekka av snø, ser eg på 
skjermen framfor meg at målforma eg 
vaks opp med kjem snikande fram att. 
Nynorsk eller fjosmål er nok det som 
ligg hjarta nærast, sjølv om arbeids-
språket nok har vore bokmål, til tider 
ein slags språksalat krydra med både 
latin og engelsk.  Frå støttesida til 
foreininga vil eg trekkje fram tre 
emne som står til høgre på nettsida: 
1) Tillitsvaltrolla, 2) Tillitsverv i forei-
ninga sine organ og 3) Kurs/ arrange-
ment for tillitsvalte. 
Eg kjem under til å presentere små 
utdrag med eigne tankar til kvart 
punkt.

1. Om rolla: Som tillitsvalt skal ein 
ha forståing for rolla, og evne til 
å balansere omsyn til enkeltmed-
lemmar, omsynet til andre med-
lemmar og forholdet til arbeids-
gjevar. Og slik kan ein ende opp 
mellom borken og veden akkurat 
der Hakke Hakkespett held på å 
lage seg hol.

2. Om tillitsverv i foreininga sine 
organ: Tillitsverv i Legeforeningen 
sine avdelingar medfører at ein 
ofte ender opp i eit styre (fritt 
omsett).  Med bakgrunn i eigne 
erfaringar  vil eg minne om at det 
kan vere greitt å sjå gjennom val-
reglar og instruksar for tillitsvalte 
meir enn ein gong, klikk og les.

3. Om kurs og arrangement: Her 
finn du mellom anna informa-
sjon om tillitsvaltkurs for 2015. 
Grunnkurs for statlige tillitsvalte 

(25.-27.02.2015). 131203 Modul 
I (Trondheim) (04.-05.03.2015). 
131311Temakurs – Kurs for til-
litsvalte i sjukehus (11.3.2015).  
131304 Modul I (Bergen) Frå 
tillitsvalt til leiar (24.-25.3.2015). 
Vårkurs Yngre legers foreining 
(Oslo) (14.2.2015). 131305 Modul 
II (Oslo) 11.-13.5.2015. Berre 
klikk deg inn på dei blå linkane. 
Lurte eg deg? Prøv foreininga sine 
nettsider, som også er meir over-
siktlege. 

I år med val om våren går det gode 
kurs for nye og gamle tillitsvalte 
utpå hausten. 

Kanskje kan nett du tenkje deg å vere 
tillitsvalt ein periode? Om du har 
vore det før kan du verte det igjen. 
Skal tru om diktaren har inspirert 
Legeforeningen då kursa for dei til-
litsvalte vart til?
Kva har no dette med arbeidsmedi-

sin å gjere tenkjer kanskje du. Dei 
tillitsvalte er over alt og eg treff på 
dei rett som det er. 

EG SIKTAR LITT YVER
Ei pil som skal råka, kan ikkje gjera
Mange krokar, Men ein god skyttar
Reknar med fråstanden og vinden,
So når eg siktar på deg, siktar eg litt yver.

Olav H. Hauge
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SpeSialiSter i ortopediSk kirurgi 
i Bergen

Vi tar i mot 
pasienter med 
problemstillinger i : 

•	 Skulder
•	 Albue
•	 Håndledd
•	 Rygg
•	 Hofte
•	 Kne	
•	 Legg
•	 Ankel
•	 Fot

Utredning, behandling og oppfølging av enkle og kompliserte 
problemstillinger i muskel-, ledd- og skjelettsystem

Vi tar oVer Utredningen, bestiller de 
nødVendige radiologiske Undersøkelser. 
setter i gang behandlingen med:

•	 Bestilling	av	ortopediske	
	 hjelpemidler(såler,	skinner,	sko,	osv)
•	 Henvisning	til	vår	samarbeidspartnere
	 (fysioterapeuter,	kiropraktorer,	osv.)
•	 Injeksjoner	(kortison,	
	 Hyaluronsyre,	PRP)
•	 Kirurgisk	behandling	

pasienttilfredsshet er Vårt mål
direkte timebestilling på internett

Adresse: krambua, fjøsangerveien 215, 5073 bergen

tlf: 55 33 30 21    www.ortoklinikken.no
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Lactrase er et fordøyelsesenzym 
som spalter laktose.
Lactrase kan enkelt brukes av pasienten i de 
situasjonene der man får servert mat som 
man mistenker eller vet inneholder laktose.

JAN F. ANDERSEN A/S
E-post: post@jfa.no | Web: www.jfa.no | Tlf.: +47 61 31 49 49 | Fax: +47 61 31 49 50

ENKLERE HVERDAG 
FOR PASIENTER MED 
LAKTOSEINTOLERANSE!

JFA_Lactrase_149x216,3.indd   1 15.02.15   16:59
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Eva Gerdts, 
Professor dr. med. 
fungerende hovedtillitsvalgt LVS 
Universitetet i Bergen

eva.gerdts@med.uib.no

Ny UiB strategiplan under arbeid

Strategiplanen skal omfatte de 4 
samfunnsoppdrag som universitetet 
har: utdanning, forskning, formid-
ling og innovasjon, og i strategipla-
nen er disse områdene reflektert 
med 4 u-er: Utforske, Utdanning, 
Utvikle og Utfordre. De strategiske 
mål omfatter at hvert fakultet skal 
utvikle minst 1 verdensledende 
forskningsmiljø, at UiB skal bli lan-
dets mest attraktive studiested og 
være et lokomotiv lokalt og regionalt 
ved å bidra til kunnskapsbasert sam-
funnsutvikling og innovasjon.

Den største spenningen knytter 
seg til planen om organiseringen av 
vitenskapelig arbeid klynger som skal 
geografisk samlokaliseres. Det er 
uklart hvordan utvelgelsesprosessen 
av klynger som skal satses på er og 
om dette representerer en videre-
utvikling av sentermodellen eller skal 
representere lokale sentre for frem-
ragende forskning. Det framgår at 
klyngene må basere seg på ekstern-
finansiering, og at bedre organise-
ring av samarbeid og infrastruktur 
skal legge til rette for klyngedan-
nelsen. Flere klynger er allerede 
planlagt, blant annet medieklynge, 
helseklynge, marinklynge, teknolo-
giklynge og klimaklynge, og en mid-
delalderklynge er under vurdering. 
Helseklyngen er planlagt lokalisert i 

nye lokaler på Årstadvollen, og stra-
tegiske forskningsfelt synes å være 
helsetjenesteforskning, forskning på 
samhandlingsreformen og samhand-
ling med forskere i helseforetaket. 
Det er klart at både utlysninger fra 
K. G. Jebsen, Norges Forskningsråd 
og EU i stadig større grad etterspør 
tverrfaglighet og samarbeid univer-
sitet-helseforetak i sine utlysninger, 
og øremerkete midler for forskning 
relatert til samhandlingsreformen 
er allerede utlyst. Organisatoriske 
grep for å tilrettelegge bedre for 
translasjonell og tverrfaglig forskning 
og samarbeid synes tidsriktig. 

Så trenger vi egentlig både institutter 
og fakulteter hvis finansieringsmo-
deller og ny organisering skal være 
på tvers av disse grensene? Skal 
klynge bli den nye enheten? Og hva 
skjer med forskere eller forsknings-
grupper som ikke er attraktive nok 
til å bli invitert inn i en klynge? 
Skal klyngene også ha et undervis-
ningsoppdrag, eller blir dette mer 
toppforskerens undervisningsfrie 
arena? Eller skal kanskje noen klyn-
ger fokuserer på undervisning, a la 
sentre for fremragende undervis-
ning? Eksternfinansiering fremheves 
som hovedkilde for finansiering av 
klynger. Men strategiplanen omfat-
ter også belønningssystemer for å 

inspirere til tverrgående prosjekter.

Rektoratet satser også sterkt i 
strategiplanen på digitalisering, 
internasjonalisering og pedagogisk 
oppdatering og modernisering av 
læringsmetoder og miljø. Mange 
LVS’ere ved det medisinsk odon-
tologiske fakultet er fortsatt opp-
tatt med å finne seg til rette etter 
omorganiseringen i 2013. Vi etter-
lyser en evaluering av omorganise-
ringen, med hovedvekt på hvilken 
merverdi den gav for forskning og 
undervisning. Dette vil innspill til UiB 
strategiprosessen om i hvilken grad 
toppstyrt omorganisering bidrar til 
å nå strategiske mål. 

I februar var utkast til ny strategiplan for perioden 2016-20 på sakslisten til universi-
tetsstyrets møte. Dette gav en fin mulighet til innsyn i rektoratets planarbeid. Valgt 
tema er Hav – Liv – Samfunn, for å favne flest mulig av dagens forskere ved UiB. Strate-
giplanen kommer på høring i april 2015, og skal vedtas høsten 2015.
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IBS-C
1

FØRSTE

EMA AUTORISERTE  

MEDISIN FOR  

SYMPTOMATISK  

BEHANDLING AV  

MODERAT TIL ALVORLIG

Under license of

Constella «Almirall»
GC-C-reseptorantagonist. ATC-nr.: A06A X04
KAPSLER, harde 290 µg: Hver kapsel inneh.: Linaklotid 290 µg, hjelpestoffer. Fargestoffer: Gult, rødt og sort jernoksid (E 172), titandioksid (E 171). 
1Indikasjoner: Symptomatisk behandling av moderat til alvorlig irritabel tarmsyndrom med obstipasjon (IBS-C) hos voksne. Dosering: Voksne: 
1 kapsel daglig. Lege bør regelmessig vurdere behovet for fortsatt behandling. Dersom symptombedring ikke nås etter 4 ukers behandling, 
bør pasienten undersøkes på nytt og nytte/risiko ved fortsatt behandling revurderes. Spesielle pasientgrupper: Barn og ungdom <18 år: Bør 
ikke brukes pga. manglende erfaring. GC-C-reseptoren kan være overuttrykt hos barn, og barn <2 år kan være særlig følsomme for linaklotid. 
Administrering: Til oral bruk. Bør tas minst 30 minutter før mat. Bør svelges hele. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for noen av innholdsstoffene. 
Kjent eller mistenkt mekanisk gastrointestinal obstruksjon. Forsiktighetsregler: Bør brukes etter at organiske sykdommer er utelukket og 
diagnosen moderat til alvorlig IBS-C er etablert. Pasienten må være oppmerksom på mulig diaré. Ved langvarig (f.eks. >1 uke) eller alvorlig diaré, 
skal lege oppsøkes og midlertidig seponering vurderes. Ekstra forsiktighet bør utvises ved fare for væske- eller elektrolyttforstyrrelser (f.eks. hos 
eldre, CV-sykdom, diabetes, hypertensjon), og elektrolyttkontroll bør vurderes. Bør ikke brukes ved kroniske betennelsestilstander i tarmen, som 
Crohns sykdom og ulcerøs kolitt, pga. manglende erfaring. Pga. høyere risiko for diaré bør eldre vies spesiell oppmerk-somhet og nytte/risiko 
vurderes jevnlig. Interaksjoner: Interaksjonsstudier er ikke utført. Linaklotid påvises sjelden i plasma ved anbefalte doser. Samtidig behandling 
med protonpumpehemmere, laksa-tiver eller NSAIDs kan øke risikoen for diaré. Ved alvorlig eller langvarig diaré kan absorpsjonen av andre 
orale legemidler påvirkes. Effekten av orale prevensjonsmidler kan reduseres, og bruk av et ekstra prevensjonsmiddel anbefales. Forsiktighet 
bør utvises ved bruk av legemidler med smal tera- peutisk indeks som absorberes i tarmen, som f.eks. levotyroksin, da effekten kan reduseres. 
Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Bør ikke brukes under graviditet. Amming: Systemisk eksponering er minimal, og utskillelse i 
morsmelk er ikke sannsynlig. Bør likevel ikke brukes ved amming pga. manglende erfaring. Fertilitet: Ukjent om fertiliteten påvirkes. Dyrestudier 
indikerer ingen påvirkning. Bivirkninger: Inntak i mett tilstand gir hyppigere og løsere avføring og flere gastrointestinale bivirkninger, enn ved 
fastende tilstand. Svært vanlige (≥1/10): Gastrointestinale: Diaré. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale: Abdominale smerter, flatulens, 
abdominal oppblåsthet. Infeksiøse: Viral gastroenteritt. Nevrologiske: Svimmelhet. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Gastrointestinale: Fekal 
inkontinens og akutt avføringstrang. Hjerte/kar: Ortostatisk hypotensjon. Stoffskifte/ernæring: Hypokalemi, dehydrering, nedsatt appetitt. 
Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Undersøkelser: Reduksjon av bikarbonat i blodet. Ukjent: Hud: Utslett. Overdosering/Forgiftning: Symptomer: 
Forsterkning av de farmakodynamiske effektene, hovedsakelig diaré. Behandling: Symptomatisk. Se Giftinformasjonens anbefalinger. Pakninger 
og priser: (pr februar 2015) 28 stk. (boks) kr. 590,20. 90 stk. (boks) kr. 1805,90. Almirall ApS, Strandvejen 102 B, DK-2900 Hellerup, Danmark. 
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CONSTELLA® (LINACLOTID)  
LINDRER SYMPTOMENE PÅ 
MODERAT TIL ALVORLIG 
IRRITABLE TARM-SYNDROM MED 
FORSTOPPELSE (IBS-C) HOS VOKSNE1 

• Lindrer magesmerter, oppblåsthet 
og forstoppelse2,3 

• Gir bedre livskvalitet3

• Med unntak av diare har Constella 
en toleranseprofil lignende placebo3

• En kapsel daglig som bør ta’s minst 
30 minutter før et måltid1
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Beautytrend er kanskje det mest innovative 
beauty konseptet i Norge og vi tilbyr over 
100 ulike behandlinger innenfor skjønnhet 
og velvære. Vi har i dag 4 salonger i Bergen 
og søker et samarbeid med en Lege som 
kan utføre Botox – Filler og IPL behan-
dlinger til våre kunder i våre salonger.

For ytterligere opplysninger ta kontakt med
Bjørn Kvamme på telefon 408 33 000 eller
e-post: bjorn@beautytrend.no

Vi søker et samarbeid 
med lege for Botox – 
Filler – IPL behandlinger

HUDPLEIE – BOTOX OG FILLER – KROPPSBEHANDLINGER – FARGING AV BRYN OG VIPPER- VIPPE EXTENSION – 
THREADING – PERMANENT MAKEUP – NEGLER – FOTPLEIE – SPA PAKKER

 

 

	  Vi	  søker	  et	  samarbeid	  med	  lege	  for	  Botox	  –	  Filler	  –	  IPL	  behandlinger. 
Beautytrend	  er	  kanskje	  den	  mest	  innovative	  beauty	  konseptet	  i	  Norge	  og	  vi	  tilbyr	  over	  100	  ulike	  behandlinger	  
innenfor	  skjønnhet	  og	  velvære.	  Vi	  har	  i	  dag	  4	  salonger	  i	  Bergen	  og	  søker	  et	  samarbeid	  med	  en	  Lege	  som	  kan	  utføre	  
Botox	  –	  Filler	  og	  IPL	  behandlinger	  til	  våre	  kunder	  i	  våre	  salonger. 
For	  ytterligere	  opplysninger	  ta	  kontakt	  med	  Bjørn	  Kvamme	  på	  telefon	  408	  33	  000	  eller	  e-‐post:	  bjorn@beautytrend.no 
 
[Skriv inn et sitat fra dokumentet eller sammendrag av et interessant poeng. Du kan plassere 
tekstboksen hvor som helst i dokumentet. Bruk kategorien Tegneverktøy for å endre formateringen 
av tekstboksen for sitat.] 
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innenfor	  skjønnhet	  og	  velvære.	  Vi	  har	  i	  dag	  4	  salonger	  i	  Bergen	  og	  søker	  et	  samarbeid	  med	  en	  Lege	  som	  kan	  utføre	  
Botox	  –	  Filler	  og	  IPL	  behandlinger	  til	  våre	  kunder	  i	  våre	  salonger. 
For	  ytterligere	  opplysninger	  ta	  kontakt	  med	  Bjørn	  Kvamme	  på	  telefon	  408	  33	  000	  eller	  e-‐post:	  bjorn@beautytrend.no 
 
 

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

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

•	 Helseleiing 
•	 Kvalitetsforbetring	i	helsetenesten 
•	 Helseøkonomi

For meir informasjon: uib.no/evu

MASTER I HELSELEIING, KVALITETS- 
FORBETRING OG HELSEØKONOMI

ETTER- OG VIDEREUTDANNING VED UNIVERSITETET I BERGEN

Søknads-
frist: 

1. juni 2015

08808For spørsmål eller timebestilling ring

TIME PÅ DAGEN
OG RASKT SVAR

Røntgen Bergen

Småstrandgaten 3, Bergen - www.unilabs.no
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Som ledd i Statsbudsjettet for 2015 er det vedtatt å 
starte arbeidet med å etablere eit kommunalt helse- og 
omsorgsregister (KHOR), for at ein i framtida skal få 
meir kunnskap om kvalitet i helse- og omsorgstenesta. 
Det er sett av 30 mill. kroner i 2015.

Data frå registeret vil blant anna kunne brukast til 
forsking, og tiltaket er tilrådd som eit ledd i strate-
gien Helse og Omsorg 21. Primærhelsetenesta og 
allmennpraksis har ikkje hatt sin parallell i sjukehusa 
sitt Norsk pasientregister (NPR), og mange har 
etterlyst denne satsinga.

Helseminister Høie meiner at satsinga er 
naudsynt no for å møte kvalitetsutfordrin-
gane framover. Det er naudsynt å kunne 
sammenlikne mellom kommuner for å forbe-
tre kvaliteten. Eit helse- og omsorgsregister 
av god kvalitet er essensielt for å få dette 
til, seier han.

Ei rekke fagfolk i mange organisasjonar er no i gong 
med å planlegge registeret. Lover og forskrifter må 
endrast, variabelsett utviklast og ikkje minst på dei 
teknologiske føresetnadane vere til stades. Ingen ser 
for seg at eit slikt register kan basere seg på enkelvis 
samtykke og at legar og andre behandlarar skal svare 
på skjema. Det må vere automatiserte datainnsamlingar 
tilpassa journalsystema, slik at data vart sendt mest 
mogeleg ferdige.
Her ligg óg utfordringane. Har vi gode nok journalsys-

tem, klassifikasjonssystem og kategoriseringar av 
verksemda vår til at data kan bli meiningsfulle og 
gi oss nyttig kunnskap til læring og korreksjon? 
Det gjenstår å sjå, men må leggast stor vekt på 
framover. Vi er ikkje tent med datainnsamling 
for datainnsamlinga sin eigen del. Skal vi seie 

noko om kvaliteten, må det vere basert på 
kvalitetsdata.

Kjære kollega
i vestlandsk allmennpraksis

S t e i n a r  H u n s k å r   steinar.hunskar@isf.uib.no

Faggruppe for allmennmedisin (ALFA)

U N I V E R S I T E T S L E G E N  m a r s  2 0 1 5
N y t t  f r å  F a g g r u p p e  f o r  a l l m e n n m e d i s i n ,  U i B

Ph.d.: Urinlekkasje hos kvinner

David Jahanlu disputerte 16.12 2014 for ph.d.-graden ved 
UiB med avhandlingen: ”The Hordaland women’s cohort, a 
longitudinal study on urinary incontinence in middle-aged 
women”. Urininkonti-nens (ufrivillig urinlekkasje) er et 
utbredt problem blant kvinner, og målet med avhandlingen 
var å finne svar på viktige spørsmål som start, utvikling 
og spontan helbredelse av tilstanden. Doktoranden har 
studert mer enn 2000 kvinner fra Hordaland, som siden 
1997 har svart på et spørreskjema omtrent hvert annet 
år. Kvinnene var i alderen 41-52 år.

Studien viste at forekomsten av urininkontinens økte med 
økende alder, fra 41-42 år og opp til alderen 51- 52 år. Ved 
denne alderen begynte forekomsten gradvis å synke. De 
fleste hadde lav alvorlighetsgrad. En tredel av kvinnene 
utviklet varige plager med liten tendens til forandring av 
både type og alvorlighetsgrad gjennom årenes løp.

David Jahanlu (f. 1963) er utdannet lege fra Universitetet i 
Shiraz (Iran), og har mastergrad i samfunnshelse ved UiO. 
Professor Steinar Hunskår har vært veileder.



23

Edvin Schei får stor undervisningspris

Olav Thon Stiftelsen utdeler i år for første gang fag-
lige priser og støtte til undervisnings-relatert forsking. 
Dette er tildelinger for fremragende, forskningsbasert 
undervisning på universitets- og høyskolenivå. 

Nasjonale priser for fremragende undervisning tildeles 
Professor Anders Malthe-Sørenssen, UiO, og professor 
Edvin Schei, UiB. Hver tildeles en pris på NOK 500 000.

Edvin Schei har vært en pioner i å introdusere praksis 
og profesjonsutøvelse tidlig og som en integrert del av 
medisinstudiet ved UiB. Han har bidratt til utviklingen 
av et førstesemesterkurs i «Pasientkontakt» og til utvik-
lingen av en ny mentorordning med profesjons¬grupper 
hvor yngre studenter veiledes gjennom hele studietiden 
av eldre, mer erfarne studenter.

Ph.d.: Uforklarte helseplager

Aase Aamland disputerte 16. januar 2015 for ph.d-graden 
ved UiB med avhandlingen ”Medisinsk uforklarte plager 
og symptomer (MUPS) og sykefravær. Allmennlegens 
rolle”. MUPS betegner helseplager med symptomer 
uten objektive funn, slik som fibromyalgi, kronisk utmat-
telsessyndrom og irritabel tarmsyndrom. Sykefravær i 
Norge og andre land er ofte forårsaket av uforklarte 
helseplager.

Doktorgradsarbeidet viser at pasienter med MUPS 
utgjør en av de vanligste pasientgruppene i allmenn-
praksis, og at fastlegene har en nøkkelrolle i utredning 
og oppfølging av disse pasientene. Fastlegene tilbyr ofte 
støttesamtaler, og forskriver forholdsvis lite medisiner. 
I fremtiden bør uforklarte helseplager løftes ytterligere 
frem i legers grunnutdanning og allmennlegers videre- 
og etterutdanning. 

Aase Aamland (f. 1976) er fra Lillesand og cand.med. fra 
UiB i 2002. Hun er fastlege ved Vennesla legesenter og 
spesialist i allmennmedisin. Veiledere har vært Erik L. 
Werner og Kirsti Malterud.

Viktige nasjonale verv til Guri Rørtveit

Som en del av oppfølgingen av HelseOmsorg21, har 
regjeringen oppnevnt et råd på 27 personer for oppføl-
ging av HelseOmsorg21-strategien. Professor/forsknings-
leder Guri Rørtveit (UiB/Uni Research Helse) er en av 
medlemmene.

Rørtveit er også oppnevnt som medlem av programsty-
ret i Forskningsrådets store forskningsprogram ”Gode 
og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester” som 
skal vare i 10 år framover.

Ny bok: LYTT!

Professor i allmennmedisin, Edvin Schei utga i november 
2014 boken Lytt! - Om legerolle og kommunikasjon. 
Boken skal være en innføring i legerolle og kommuni-
kasjonskunnskap. Den er skrevet for medisinstudenter 
og leger som ønsker å utvikle seg i sin profesjon. Boken 
har mange eksempler fra legevakt og fastlegekontor, og 
gir innblikk i forskning og faglitteratur som kan hjelpe 
leseren til å reflektere og utvikle trygghet i faget. Boken 
gir en innføring i ferdigheter som alle behandlere har 
nytte av. I egne kapitler får leseren hjelp til å mestre 
de vanskeligste konsultasjonene, med tunge budskap, 
psykisk lidelse, kulturforskjeller, seksualitet, medika-
mentmisbruk, feil og konflikter, kronisk sykdom, risiko 
og engstelse.
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LEDENDE INNENFOR PLASTIKKIRURGI PÅ VESTLANDET

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

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

Våre fagområder:
• Plastikkirurgi
• Urologi
• Generell kirurgi
• Øre Nese Hals
• Ankel - fotkirurgi
• Varicer

LEDENDE INNENFOR PLASTIKKIRURGI PÅ VESTLANDET

  


