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INNGÅR I CAPIO EUROPA

Volvat Medisinske Senter AS

www.volvat.no

• Allmennlege
• Barnelege
• Bedriftshelsetjeneste
• Endokrinolog
• Fysioterapeut
• Fot- og ankelkirurgi
• Generell kirurg

• Gynekolog
• Hjertelege
• Hudlege
• Håndkirurg
• Indremedisiner
• Jordmor 
• Karkirurg

• Legevakt
• Livsstil/ernæring
• Mage/tarm
• Nakkekirurgi
• Nevrolog
• Ortoped
• Overvektskirurgi

• Plastikkirurg
• Psykolog
•  Reisemedisin/vaksine
• Ryggkirurgi
• Sjømannslege
• Urolog
• Øre-nese-hals

Avd. Medisinsk senter / Legevakt
Laguneveien 9
5239 Rådal
Tlf. 55 11 20 00

Avd. Sykehus
Ulriksdal 2 
5009 Bergen 
Tlf. 55 11 20 00

Åpningstider: Hverdager 08.00-22.00. 
Lørdag 09.30-16.00. 
Søndag/Helligdager 10.30-16.00.
Ansvarlig lege: Ronald Skjeie. 

Vårt sykehus og medisinske 
senter har korte ventetider
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ElEfantEn
i rommEt
Det er et kontinuerlig fokus på 

sykefraværet, fra samfunnets 

side. Man har over de siste 

år forsøkt flere tiltak for å redusere 

sykefraværet. Deriblant kursing 

og veiledning av leger, hyppigere 

rapportering til NAV, press på 

arbeidsgivere for tilrettelegging, 

tettere dialogmøter, endringer av 

sykemeldingsskjema og så videre.

Legene, og særlig fastlegene, må nå 

merke seg kravet om aktiv begrunnelse 

for full sykemelding ved uke 8, dersom 

ikke pasienten er delvis friskmeldt. 

Uten denne begrunnelse fra legen, 

stoppes sykepenger automatisk. Det er 

grunn til å regne med en del vansker i 

forbindelse med dette. 

Det er også innledet et 3 års forsøk med 

”second opinion” på våre sykemeldinger, 

hvor disse blir vurdert av annen lege 

(spesialist i allmennmedisin) på NAV 

sin regning. 

Sykepenger vil fremdeles være en 

bedre ytelse enn dagpenger ved 

permisjon og oppsigelse. Sykepenger 

vil for mange være en bedre ytelse enn 

lønn i ny jobb. Sykepenger vil fremdeles 

være en bedre ytelse enn pleiepenger 

ved omsorg for andre syke. I nedgangs-

tider vil det passe mange arbeidsgivere 

å slippe lønnsutgifter etter dag 16.

Men sykelønnsordningen, elefanten 

i rommet, er ikke oppe til politisk debatt.

TIDSSKRIFT FOR HORDALAND 
OG SOGN OG FJORDANE 
LEGEFORENINGER LEDER 

Gunnar Ramstad
guramst@gmail.com



www.infodoc.no

Infodoc Plenario
Trygt, stabilt og effektivt

- Laget for fremtiden
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Mandag 7. desember besøkte Paraplyen 
Bergens nye legevakt i Solheimsgaten. 
Fersk i redaktørrollen og ung på medisinstu-
diet var det med ydmyk spenning jeg møtte 
Torbjørn Hiis Bergh, overlege og konstituert 
legevaktsjef. På barneventerommet ventet 
jeg på ham, med kamera hengende fra 
skulderen over en lånt hvit frakk, sammen 
med fire viderekomne studenter og en 
turnuslege, allerede hvitkledde og langt 
mer medisinsk kompetente.  

Omvisningen startet på røntgenavdelingen, 
og etter å ha sett noen behandlingsrom 
stanset vi i korridoren ved et skjelett. Hiis 
Bergh snakket om ulike typer kneskader 
og demonstrerte hvordan vi kunne kjenne 
scaphoid i ”snusdåsen.” Basal anatomi har 
også jeg hatt, så jeg lyttet godt og fant 
scaphoid, da jeg kjente en kald prikking i 
huden og en varm kvalme som ulmet frem. 
Jeg pustet dypt inn, skiftet vekten fra den 
ene foten til den andre, knep meg hardt i 
hendene og prøvde å fokusere intenst på 
hva som ble snakket om. 

Følelsen i kroppen ble bare verre og verre, 
jeg prøvde å se meg om etter et glass vann 
eller en rømningsvei, ansiktet til studenten 
ved siden av var bare en grøt, og jeg sto og 
vurderte når og hvordan jeg skulle avbryte 
overlegen da han la merke til den likbleike 
journalisten. 

”Hei, du. Går det bra med deg?”, 
spurte han fra et sted langt borte.  
Mitt instinktive svar lød: ”Nei.” 

På dette tidspunkt kunne jeg ikke lenger 
se noe, men kjente en arm på hver side 
som tok tak i mine og førte meg bortover 
i gangen i noe som føltes som en halv 
evighet. Virkeligheten kom tilbake til meg, 
liggende på en av legevaktens nyinnkjøpte 
senger. Med våt klut på pannen, kamera 
rundt halsen og iført legefrakk vendte 
blodet sakte tilbake til hodet. 

Det var ingen kjepphøy redaktør som 
kom til seg selv i horisontal stilling med 
oppkneppet skjortekrage. I ettertid har 
likevel det komiske fullstendig overskygget 
det udramatiske og flaue ved en ublodig 
nesten-besvimelse for en utsendt redaktør 
som kan skylde på lavt blodtrykk hos unge 
kvinner i familien. 

Fire dager senere ringte det fra ukjent 
nummer til mobiltelefonen min. Det var 
Torbjørn Hiis Bergh. Han ville bare høre at alt 
var bra med meg.

Med de aller beste ønsker for høytiden og 
det nye året, kan Paraplyen melde om at 
Bergen Legevakt fungerer og er i de beste 
hender. 

kjære leser!

akutthjElp 
på lEgEvaktEn
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SPESIALISTER I ORTOPEDISK KIRURGI 
I BERGEN

VI TAR I MOT 
PASIENTER MED 
PROBLEMSTILLINGER I : 

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:

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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kjære medlemmer

Lorentz Erland Linde
Vara foretakstillitsvalgt

lorentz.erland.linde@helse-bergen.no

hvitE 
EnglEr går 
aldri i skjul

YNGRE LEGERS FORENING

Høsten har holdt sin vindfulle 
arm rundt oss lenge og 
julehøytiden står for tur. Den 

er kjent for å fylle oss av ettertanke, 
nestekjærlighet og ubekvemme 
vakter. Hele samfunnet endrer seg 
idet advent tar til, og når høytiden for 
fullt setter inn går primærhelsetje-
nesten over i en slags unntakstilstand, 
og pasientflyten inn og ut av sykehus 
endrer seg i takt med dette. Som 
konsekvens kan en få en følelse av 
at diagnoser som ”Causa sosiale” 
oftere står skrevet mellom linjene 
i de forskjellige innleggelsesskriv. 
”Kronikerne” derimot ønsker seg 
oftere utskrevet i forbindelse med 
høytiden, enten det er forsvarlig eller 
ikke. Viktigheten av medmenneske-
lighet og empati som terapeutisk 
redskap understrekes spesielt i 
julehøytiden. 

Hever en blikket litt opp fra julehøy-
tiden, og tar et fugleperspektiv på 
tidslinjen vi løper på, ser en også 
tydelige samfunnsmessige endringer. 
Spesielt har samfunnets forventinger 
til helsehjelpen vi yter økt i løpet av 
de siste tiår. Politikerne kan ikke annet 
enn å bukke og neie, rundt hver en 
enebærbusk, men i takt med at det 

sorte gull, røkelse og myrra minker 
i Nordsjøen, blir hverdagen ved de 
fleste sykehusavdelinger som konse-
kvens preget av økonomisk stramme 
linjer i kombinasjon med behovet for 
økt aktivitet og inntjening. Og høyt 
fra toppen kommer ingen blinkende 
stjerne, men nye strategiske omleg-
ginger fra ledelsen for å effektivisere 
og tilpasse spesialisthelsetjenesten til 
den nye samfunnsutvikling. 

Som YLF-medlem har vi kun fått tid til 
å åpne noen av de første lukene i vår 
yrkesaktive livskalender, og endringer 
i arbeidsstruktur og hverdag vil med 
høy sannsynlighet leve med oss, side 
om side, helt frem til vi når pensjons-
alder, og tar fri på julekvelden. Som 
tillitsvalgt er det å opponere mot 
uakseptabel og tariffstridig endring 
en av våre viktigste oppgaver, men 
samtidig tenker jeg at viktigst er 
oppgaven å se, lytte til og ta vare på 
kollegaer som står i disse endringene. 
Det skal vi jobbe videre med i 2016.

Ønsker dere alle en riktig god jul og 
et godt nytt år og lykke til med de 
endringer vi står ovenfor både på kort 
og lang sikt.
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Øivind Wesnes 
Tillitsv. Allmennlegef. Hordaland

owesnes@broadpark.no

ALLMENNLEGEFORENINGEN

ALLMENNLEGEFORENINGENS 
landsrådsmøtE 4. – 5. nov 2015

NORMaLtaRIFFORHaNDLINGENE 2015
Det var svært krevende forhandlinger i år, delvis 
grunnet noe overheng fra 2014, og delvis grunnet 
at legene hadde brukt mer av takstene enn 
forutsatt i forhandlingene i 2014. Dermed var den 
økonomiske rammen trang, og det var vanskelig å 
få gjennomslag for våre forslag om takstendringer. 
Det gjør det også vanskelig at staten alltid møter 
oss med at basistilskuddet skal dekke nye 
arbeidsoppgaver som vi påføres. Dermed mener 
staten at vi stadig kan pålegges nye oppgaver 
UTEN at det følger med noen finansiering av disse. 
Som de fleste vil være kjent med, har det vært mye 
diskusjon om de nye betalingsterminalene, spesielt 
på grunn av gebyrene. Myndighetene har nå skåret 
igjennom, og gitt en ny forskrift, gjeldende fra 1. 
januar 2015. Denne gjør det ulovlig å ta gebyr for 
betalingstjenester fra neste år av.

Resultatet av forhandlingene ble en inntektsøkning 
på 2,5 % og kostnadsdekning på 2,33 %.

Det forberedes nå en ny inntekts- og kostnadsun-
dersøkelse (IKU). AF håper at de næringsdrivende 
legene vil delta, og gi gode tall å jobbe videre 
med. Så jeg oppfordrer alle kolleger å svare på 
spørsmålene når undersøkelsen rulles ut.

OM tVERRFaGLIG SaMaRBEID 
I kOMMUNE-HELSEtJENEStEN
Fastlegenes rolle i team. Samarbeid, også 
tverrfaglig. Hvordan er situasjonen i de ulike 
kommunene, og hvor står vi? Hvordan bør et 

fastlegekontor organiseres i framtiden?
Helsehuset i Florø har vært en inspirasjonskilde 
for helseministeren, der (nesten) alle kommunale 
helsetjenester er lokalisert under ett tak. Dette er 
helt nytt, og vår kollega Kjartan Olafsson har vært 
primus motor for å få dette til. Han synes dette 
kan være en god modell i flere kommuner, men 
la gjerne kommunen bygge huset. Innredningen 
må skje i nært samarbeid med legene for å få et 
funksjonelt hus.

Primærhelsetjenesten i kommunene må 
konsentreres rundt fastlegekontorene, med 
fastlegene i en sentral rolle. Fastlegene har en 
helhetlig kontakt med pasientene, over lang tid, 
og har den fremste medisinske kompetansen. 
Vi har et velfungerende fastlegekorps, og vi har 
allerede et godt samarbeid med hjemmesyke-
pleien gjennom E-dialog. Dette er viktige
 premisser for en god primærhelsetjeneste i 
fremtiden.

Hvis det skal opprettes primærhelseteam, må 
disse være dynamiske, og kunne møtes ad hoc. 
Dermed kan man utnytte tiden på en konstruktiv 
måte. Samarbeid i form av møtevirksomhet tar 
mye tid, og det er viktig at slike møter er effektive. 
Kommunenes pleie- og omsorgstjeneste (PLOMS) 
kan godt være basis for slike team.

Undertegnede representerte Hordaland ved årets ”lille” landsrådsmøte. Dette møtet holdes 

hver høst, og en representant fra hvert fylke møtes for debatt og informasjonsutveksling. 

Jeg vil ta med et par av sakene, og dele noen inntrykk derfra med Paraplyens lesere. 
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De som har fremforhandlet 
en ny avtale er: 
Fra Legeforeningen: pre-

sident Marit Hermansen, Sverre 
Dølvik, leder av PSL; Kathe Aase 
(Hordaland), styremedlem i PSL; 
Ove A. Mortensen, tidligere 
PSL leder; Lars Duvaland og 
Hanne Riise-Hanssen, jurister i 
Legeforeningens avdeling for jus 
og arbeidsliv. Fra de regionale 
helseforetak: Hilde Christiansen, 
personal og organisasjons-
direktør i Helse Vest; Steinar 
Marthinsen, viseadministrerende 
direktør; Folke Sundelin, ass.
fagdirektør i  Helse Sør-Øst; Geir 
Tollåli, fagdirektør i Helse Nord; 
Henrik A. Sandbu, fagdirektør i 
Helse-Midt.

I en travel førjulstid tillater jeg 
meg å bruke spalteplassen 
denne gangen til å gjengi det 
Legeforeningen skriver på sine 
nettsider om forhandlingene. 
Selve avtalen med kommen-
tarutgave vil bli lagt ut på www.
legeforeningen.no/psl og er 
verdt å lese gjennom når den 
kommer.

«Det har vært konstruktive 
forhandlinger preget av en 
rekke felles ambisjoner. Vi har 
lagt ned mye arbeid i å få på 
plass et godt rammeverk for 
styrket samarbeid mellom 
avtalespesialistene, RHF-ene 
og helseforetakene. Dette gir 
forpliktelser for alle parter. Det 
er en forutsetning at denne 
avtalen vil føre til større grad 
av dialog og samarbeid, uttaler 
president Marit Hermansen. 
Målet har vært å legge til rette 
for Regjeringens ambisjon om å 
styrke ordningen, herunder øke 
antall hjemler. Et overordnet mål 
har vært å gjøre avtalespesialis-
tene enda mer integrert i å bidra 
til å løse RHF-enes ”sørge for” 
ansvar. Samtidig har det vært 
viktig å bevare de kvaliteter som 
allerede ligger i ordningen.

Vil gjerne ta større ansvar
Også PSL-leder Sverre Dølvik 
sier seg fornøyd med avtalen. 
- Vi er en del av en offentlig 
spesialisthelsetjeneste som vil 
møte store utfordringer i årene 
som kommer. Da er det viktig 
at vi tar vår del av ansvaret og 
samfunnsoppdraget som ligger i 

våre avtaler. Jeg mener vi nå har 
lagt grunnlaget for en mer aktiv 
avtaleforvaltning enn vi har sett 
hittil.
Som avtalespesialist kan man 
ikke være seg selv nok, man 
må være i dialog både med 
oppdragsgiver og andre samar-
beidsaktører om pasienttilbud 
og prioriteringer. Vi vil gjerne ta 
større ansvar, også for spesia-
listutdanning. Rammeavtalen 
bringer oss videre på en rekke 
av disse punktene, og vi har 
også en protokoll som forplikter 
i spørsmål hvor vi ikke er i mål, 
sier Dølvik.

Rammeavtalen inneholder 
videreutvikling og nyskapninger 
på flere andre områder. Det 
kan nevnes at den generelle 
aldersgrensen økes til 72 
år, og det er gitt tydeligere 
misligholdsbestemmelser for 
de som ikke overholder sine 
forpliktelser.
Avtalen trer i kraft 1. januar 2016. 
Legeforeningen vil utarbeide 
veiledningsmateriale til 
medlemmene.

God jul!

NY RAMMEAVTALE
for avtalEpraksis
tirsdag 3. november kom de regionale helseforetakene og Legeforeningen til enighet 

om en ny rammeavtale for avtalepraksis. Enigheten markerte sluttpunktet i en toårig 

prosess med gjennomgang av rammeverket for ordningen.

PRAKTISERENDE SPESIALISTERS LANDSFORENING

Karin Stang Volden 
Tillitsvalgt PSL Hordaland

karin.stang.volden@gmail.com
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Klokken er 08:20 mandag morgen når Paraplyen ankommer 
Bergen legevakt i Solheimsgaten 9. Det er allerede kø 
ved innskrivningen som skal til å åpne: en teipet finger, en 

hinkende jente, og mange uten synlige problemer. Venterommet 
er innbydende: stort og moderne, med mange sitteplasser og et 
eget barneventerom utstyrt med leker. Torbjørn Hiis Bergh, som 
er konstituert legevaktsjef for øyeblikket, forteller at de er svært 
fornøyde med det nye bygget.

– På venterommet har arkitekten fått fri utfoldelse, og laget et fint 
bølget tak og disse fine treveggene i eik. Jeg synes det er mye som 
er blitt bra her. Vi har forsøkt å holde på det som fungerte godt, og 
forandre på det som ikke fungerte så bra i Vestre Strømkaien. Vi har 
som tidligere tre avdelinger. Det er stort sett uendret utføring av 
røntgenavdelingen og såravdelingen. På medisinsk har vi fått til 
en ”fast track”, samt flere behandlingsrom og noen ventesenger 
hvor pasienter kan ligge mens de venter på ambulanse, 
slik at behandlingsrommene ikke blokkeres. Det er de største 
forandringene. Og så klart – litt større plass, større venterom, 
litt mer oversiktlig, men det skal ikke være for stort heller. 
Da mister man oversikten, sier Hiis Bergh.

Legevakten har 160 fast ansatte som utgjør 120 årsverk arbeid. 
Blant legene finnes ortoped, kirurg og indremedisiner, samt 
spesialister i allmennleger og leger uten spesialitet. I tillegg er 

velkommen til den 
NYE LEGEVAkTEN!

Katja Løvik 
katja.lovik@gmail.com

1917: Bergens første ”legevakt”, Nødhjelpen, åpner 
i Allehelgensgate 5, vis-à-vis dagens politistasjon. 
Den er utstyrt med et behandlingsrom, en sykestue 
og et kontor, og dens fulle stab består av bestyrer 
og to sykepleiere. I 1941 endrer den navn til Bergen 
Legevakt.

1959: Legevakten flytter til Håkonsgaten 2, der Engen 
sykehjem ligger i dag. Her fikk den venteværelse, 
ekspedisjon, operasjonsstuer, konsultasjonsrom og 
røntgenavdeling. 

1982: Legevakten flytter til Vestre Strømkaien 19. Den 
består av en medisinsk avdeling, en såravdeling og 
en røntgenavdeling og fungerer som en døgnåpen 
kommunikasjonssentral for medisinske nødmeldinger 
og medisinsk rådgivning. Senere tilknyttes virksom-
heten en rekke hjelpetiltak som voldtektsmottak, 
allmennlegevakt, sykehjemslegevakt, psykiatrisk 
legevakt, livskrisehjelp og trygghetsalarm.
4. november 2015: Den nye legevakten åpner i 
Solheimsgaten 9.

Kilde: www.bergenbyarkiv.no

HISTORIKK

Venterommet er lyst og romslig.
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det selvstendig næringsdrivende fastleger, 
psykiatere og stipendiater som har vakter 
ved legevakten. De faste legene roterer 
mellom de tre avdelingene, hvilket gir dem 
bred kunnskap og erfaring og gjør at de kan 
behandle mye forskjellig. For pasientene er 
det en sømløs overgang fra en avdeling til 
neste – med samme journalsystem og kun én 
egenandel. De kan bli fulgt av samme lege, 
eller sendes videre til en ny lege som har 
samme data tilgjengelig. Om natten er kun 
allmennmedisinsk avdeling åpen, og det er 
færre leger og sykepleiere på jobb. Tidligere 
har hovedinngangen vært stengt om natten, 
mens kun ambulanseinngangen har vært 
åpen. I det nye bygget er det mulig å komme 
inn hovedinngangen hele døgnet, men om 
natten, kun for alvorlig syke og skadede 
pasienter. For andre pasienter åpner dørene 
08.15, og innskrivningen starter 08.30.

Overgangen til den nye legevakten har gått 
som forventet, ifølge Torbjørn Hiis Bergh. 

– Det ligger veldig mye jobb og planlegging 
bak, både fra entreprenør og kommunen, og 
ikke minst fra Frank van Betten (legevaktsjef) 
og Tor Grimstad (overlege). Åpningen 
av den nye legevakten var 4. november 
klokken 08.00. Vi tok imot pasienter i Vestre 
Strømkaien inntil klokken 08, og et par leger 
og sykepleiere ble igjen og fullførte arbeidet 
med pasientene som var der. Hele systemet 
fungerte, IT-systemet fungerte og det var fylt 
opp med utstyr på behandlingsrommene, 
slik at vi var i full drift ved åpning. Så det gikk 
veldig greit. Heldigvis. Det er alltid noen små-
problemer med dører og litt sånne småting, 
men stort sett har det gått forbausende greit. 

LEGEVAKTEN tilbyr i tillegg til den generelle 
akutthjelpen disse spesialseksjonene:

Psykiatrisk legevakt har en psykiater på vakt noen 
timer på kveldstid og i helgene. Ved akutt psykiatrisk 
sykdom kan pasienter henvises for vurdering. 

Kveldspoliklinikken for barn på Haukeland 
Universitetssjukehus ble nedlagt 30. november 2015. 
Nå gjør Bergen som andre steder i landet, og vanlige 
allmennpraktiserende leger tar imot både barn og 
voksne på legevakten. På kveldstid er det derfor satt 
inn en ekstra lege og sykepleier som hovedsakelig skal 
jobbe med barn.

Legevaktsentralen (116 117) er en døgnåpen tjeneste, 
hvor sykepleiere besvarer spørsmål fra pasienter. 
Rådgivningen kan avsluttes over telefon, eller sykeplei-
erne kan henvise til legevakt eller fastlege, eventuelt 
sende ambulanse for å hente pasienten.

Voldtektsmottaket på legevakten er en døgnåpen 
tjeneste. I 2014 var dessverre rekordmange 156 
pasienter innom. Pasientgruppen består hovedsakelig 
av unge kvinner. Dersom pasienten kommer inn akutt, 
gjøres en full rettsmedisinsk undersøkelse. 

Livskrisehjelpen fylte 10 år i 2015 og er bemannet 
av psykiatriske sykepleiere som tar seg av pasienter 
i livskrise. Typiske eksempler på arbeidet her er 
akutthjelp for mennesker som opplever plutselig 
dødsfall i nær familie, akutt samlivsbrudd eller 
oppfølging etter overgrep. Pasientene har varierende 
behov for oppfølging, men kan få tre oppfølginger hos 
livskrisehjelpen før de eventuelt må henvises videre til 
psykolog eller fastlege.

Fysioterapi er et tilbud på legevakten. 
Fysioterapeutene tar seg primært av oppfølging 
etter skader som legevakten behandler selv.

Sykehjemslegevakten er tilstede noen timer på 
ettermiddagen og i helgene, og er bemannet av 
sykehjemsleger.

Trygghetsalarmer. Legevakten har mottak for trygg-
hetsalarmer, og videreformidler til hjemmesykepleien 
som har ansvar for oppfølging av pasientene. I Bergen 
kommune er det ca. 2500 trygghetsalarmer, og det er 
ca. 90 000 alarmer i året.. 

Legevaktstasjoner i Åsane/Fana/Loddefjord er 
lokale legevakttilbud bemannet med en lege og to 
sykepleiere. Disse tilbyr allmennlegehjelp, og ved 
behov for røntgenundersøkelse henvises man videre 
til Bergen legevakt. Legevaktstasjonene har 
begrensede åpningstider.

Torbjørn Hiis Bergh viser studentene hvor de kan 
kjenne scaphoid i håndleddet.

11

F
o

to
: K

at
ja

 L
ø

vi
k



12

Det er liten tvil om at titusenvis av flyktninger 
setter oss på prøve. De akutte problemene 
knyttet til innkvartering og forsvarlig juridisk 

behandling av asylsøknader skal ikke undervur-
deres. Verst rammet er likevel flyktningene selv. 
Når det gjelder etablering av mottak er det opp til 
staten, ikke kommunene, å godkjenne etablering 
av disse. 

Kommuneoverlegene vil måtte få et stort ansvar 
i å planlegge dimensjonering av helsetjenester, 
og ikke minst prioritere hvilke tiltak som er 
viktigst. De fleste som har klart å løpe fra en krig 
er vanligvis nokså friske. Kommunene har også 
mange års erfaring i å ta imot mennesker fra store 
deler av verden, både flyktninger og arbeidskraft 
vårt lokale næringsliv har vært helt avhengig av. 
Erfaringer fra tidligere viser at helseutfordringene 
for det meste har vært håndterbare. Skal det være 
annerledes nå? De aller fleste helseutfordringer er 
kommunen best i stand til å løse. 

Meldinger om innflytting går rutinemessig 
fra UDI eller politiet til kommuneoverlegen i 
mottakskommunen. Alle som kommer til Norge 
fra land utenfor Vest-Europa (og noen få andre 
land) blir undersøkt med tanke på tuberkulose. 
Kommunene organiserer dette, gjerne litt 
ulikt. Spesialisthelsetjenesten har plikt til å 
gjennomføre bl.a. røntgenundersøkelse og/eller 
blodprøver (IGRA). Videre organiserer kommu-
nene en førstegangsundersøkelse, der psykisk 
og fysisk helse skal kartlegges så godt det lar seg 
gjøre. Og etter hvert skal Helfo tildele fastlege til 
alle nyankomne. Det kan oppstå noen praktiske 

utfordringer knyttet til stort volum av helseun-
dersøkelser, samt prøvetaking. Kommunene og 
sykehusene bør etablere en dialog med tanke på 
ambulante tjenester, som for eksempel mobilt 
røntgen. 

De største helseutfordringene er ofte 
knyttet til kvinnehelse, ikke til enslige menn. 
Smittevernutfordringene er sjelden av betydning 
for befolkningen i nærområdet, men av størst 
betydning internt i mottakene. De mest aktuelle 
mikrobene hopper sjelden over hagegjerdet. 
Det er viktig at kommuneoverlegene ikke lar seg 
stresse av lettvint retorikk fra bekymrede naboer, 
men holder fokuset på de mest risikoutsatte 
gruppene. Kommuneoverlegene må kjempe for å 
få helsetjenestens andel av de statlige overførin-
gene som følger med. 

For bare litt over 70 år siden var tusenvis av 
nordmenn selv flyktninger, og hadde behov for 
beskyttelse i allierte land. I en ustabil verden kan 
vi ikke være trygge for at katastrofen ikke på et 
tidspunkt kan ramme oss. Det betyr ikke at kan ta 
imot alle med beskyttelsesbehov, men vi plikter å 
behandle flyktningsituasjonen med ydmykhet.

Alle lesere ønskes god jul og et godt nytt år!

Tord Moltumyr 
tordmolt@online.no

LEGER I SAMFuNNSMEDISINSK ARbEID

FLykTningSTrømmen:

hElsEtjEnEstEr 
i kommunEnE
Strømmen av flyktninger har preget mediebildet siste tiden. Mange kommuner har 
allerede fått kapasitetsutfordringer i sine lovpålagte helsetjenester. Noen lokalsamfunn 
er preget av stor motstand mot etablering av mottak, ofte basert på frykt for kriminalitet 
og smittsomme sykdommer. Hva er det som skjer?
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Eg vil oppmoda medlemmane om å lesa 
gjennom fagtidsskriftet vårt Ramazzini #4: 
”Helsefremmende arbeid”. 1
Som Haakon Lasse Leira der peikar på:

«Alt taler for at arbeidstakernes stilling i norge vil 
forringes. En bekymring er at vi vil få en overklasse 
i arbeidslivet av fast ansatte med glimrende 
arbeidsmiljø og en underklasse av deltidsansatt og 
personer som arbeider som enkeltmannsforetak 
som må ta til takke med hva som helst og som 
ikke vil ha tilgang på bedriftshelsetjeneste. Vi ser 
konturene av en slik todeling allerede. At det kan 
bli sånn kan arbeidsmedisinere neppe få gjort mye 
med. Men det at mange i arbeidslivet vil få det ille 
er ikke noe argument for at vi skal være med å 
lempe på de faglige kravene i de bedriftene hvor 
vårt arbeid har betydning. Vår oppgave vil i alle fall 
være å fortsette arbeidet for et arbeidsmiljø som 
styrker arbeidstakeres helse.»

Arbeidsmiljøloven stiller krav til korleis arbeids-
plassane skal utformes og arbeidet organiserast. I 
formålsparagrafen slår ein fast at arbeidsgiver skal 
sikre helsefremmende og meiningsfulle arbeids-
situasjoner - og gi full tryggleik mot fysiske og 
psykiske skadeverknader. Arbeidsplasser er noko 
me skaper. Så korleis skal me gjere dette for at ein 
skal byggje helse og ikkje gje skader og sjukdom?

Forebygge og fremme er sentrale begreper når 
me snakker om helse på jobben.Forståinga av 
omgrepet ´helsefremmende arbeidsplasser´ 
vart utarbeida på ein nasjonal konferanse på 

Lillestrøm i 2002. Deltakere frå næringsliv, 
universitet og høgskuler, bedriftshelsetjenester 
og arbeidslivstjenestene/NAV formulerte 
Lillestrøm-erklæringen. Erklæringen framhever 
at helsefremmende arbeidsplasser skapes når 
verksemda blir ein vekstplass for dei ansatte som 
tar vare på og utvikler mennesker. Den peikar og 
på kor viktig det er å drive eit systematisk helse-, 
miljø- og sikkerhetsarbeid som reduserer risiko for 
sjukdom og ulykker. I tråd med dette kom den nye 
reviderte arbeidsmiljøloven i 2005 med krav om 
at arbeidssituasjonen skal vera helsefremmende. 
Det handlar om å forme systema og prosessane 
i verksemdene slik at me får rammevilkår som 
sikrar og utvikler ansattes helse - og ikkje isolerte 
individrettede tiltak.
 
I dag er det en erkjennelse om at eit moderne 
arbeidsliv handler om noko meir enn fravær av 
sjukdom, og det er ein auka interesse for å utvikle 
den helsefremmende innsatsen i arbeidsmiljøar-
beidet. God forankring i leiinga er grunnelementet 
for at innsatsen skal fungere.

Og tilbake til bekymringa frå Haakon Lasse Leira, 
er me i ferd med å sjå konturane av ein slik todeling 
innan vår eige fagfelt? 
Den sjølvstendig næringsdrivandes fastlegen, den 
einsame spesialisten, eller frå vårt eige fagfelt 
- den delvis ansatte bedriftslegen i 30% stilling 
som akkurat fyller krava frå godkjenningseininga 
til arbeidstilsynet - talar me om helsefremmende 
arbeidsplassar her? 
Med ynskje om ei vidare roleg førjulstid.

HELSEFREMMING 
i nEdgangstidEr?
arbeid er sentralt i menneskers liv. Det skapar verdier i samfunnet og innebær 
muligheter for personlig utvikling, læring og sosiale relasjoner – ikkje minst inntekter 
til å leve av. Helse påvirkes av arbeid. Også i nedgangstider?

Anne Kristine Jordal
Tillitsvalgt, NAMF / bedriftslege, Framo AS

NAMF - NORSK ARbEIDSMEDISINSK FORENING

1 http://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-forening-for-arbeidsmedisin/aRamazzini/Argang-2015/Nytt-Ramazzini-41421/
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Forskning er en nødvendig 
forutsetning for å 
opprettholde høy kvalitet 

i norsk helsevesen og er koblet 
opp mot kvalitetssikring, 
fagutvikling, utdanning og 
innovasjon. Helseforskning må 
integreres godt med klinisk 
virksomhet. Forskning er derfor 
en av 4 sidestilte oppgaver gitt 
helseforetakene. De potensielle 
konsekvenser av endret 
spesialistutdanning og faste 
LIS-stillinger for helseforskning 
i sykehus er tidligere tatt opp i 
denne spalte.

Det er behov for at 
Legeforeningen gjennom 
ledelse og tillitsvalgte er 
oppdatert om betydningen av 
gode finansieringsordninger av 
forskning for at norsk helse-
forskning skal kunne utføres 
med høy kvalitet og tilstrekkelig 
kvantitet. Legeforeningens 
lover understreker forskningens 
betydning og stadfester 
at foreningen skal fremme 
medisinsk vitenskap, herunder 
medisinsk forskning og 
forskningsetikk. Det er nå stor 
politisk oppmerksomhet rundt 
finansiering og organisering 

av forskning. Regjeringen 
la høsten 2014 fram sin 
Langtidsplan for forskning og 
høyere utdanning, og i januar 
2015 ble det avgitt en rapport 
til Kunnskapsdepartementet 
om finansiering av universiteter 
og høyskoler. I begge disse 
dokumentene pekes det blant 
annet på at Norge har behov for 
flere forskningsmiljøer i ver-
densklasse. Regjeringen ønsker 
å utvikle finansielle virkemidler 
som på en bedre måte enn 
dagens modell vil understøtte 
dette målet både samlet og 
for de enkelte institusjoner. 
HelseOmsorg 21, regjeringens 
nasjonale forsknings- og 
innovasjonsstrategi for helse 
og omsorg2, trekker opp brede, 
tydelige strategiske satsinger 
innen 3 komplementære og 
sidestilte hovedområder: god 
folkehelse, grensesprengende 
forskning og næringsutvikling 
og nasjonal økonomisk utvikling. 
Dokumentet er spesielt viktig 
ettersom helseforskning ikke 
lenger er et selvstendig hoved-
satsningsområde i regjeringens 
Langtidsplan for forskning, men 
er knyttet sammen med behov 
for forskning knyttet til fornyelse 

i offentlig sektor og bedre og 
mer effektive velferds-, helse- 
og omsorgstjenester. 

Det er klart at sterk styring 
av forskning og krav om 
relevans, nytte og innovasjon 
innenfor korte prosjekter av 
3-5 års varighet kan komme i 
konflikt med behovet for fri og 
grensesprengende forskning. 
Likeledes vil utvikling og 
dokumentasjon av effekt av nye 
behandlinger- og strategier ofte 
ikke være realistisk i kliniske 
prosjekter med denne type 
kortsiktighet. Vi legeforskere 
har behov for at Legeforeningen 
nå kommer sterkt på banen for 
å sikre forskning som attraktiv 
karriereveg og at helseforskning 
igjen blir et tydelig og markert 
hovedsatsingsområde i norsk 
forskningspolitikk. Denne uken 
kom Regjeringens handlingsplan 
for oppfølgning av HelseOmsorg 
21-strategien. Det kan være 
nyttig og interessant julelektyre 
i 2015.

Med ønske om en fredfull jul og 
godt nytt år!

Eva Gerdts 
Professor dr. med.

fungerende hovedtillitsvalgt LVS
Universitetet i Bergen

eva.gerdts@med.uib.no

kunnSkAP koSTer: 
norsk hElsEforskning Er avhEngig 
av godE finansiEringsordningEr

FORENINGEN FOR LEGER I VITENSKAPELIG E STILLINGER

Legeforeningens forskningsutvalg har utarbeidet en rapport om forskningsfinansiering i Norge.1 
kunnskap koster. Rapport- og policy-dokument var nylig på høring og skal danne grunnlag for 
legeforeningens standpunkt om helseforskning etter behandling i sentralstyret.

1 https://legeforeningen.no/Legeforeningen-mener/Horinger/
Horing--Utkast-pa-rapport-og-policynotat-om-forskningsfinansiering-fra-Legeforeningens-forskningsutvalg/
2 https://www.regjeringen.no/dokumenter/HelseOmsorg21/id764389/
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UAEM står for Universities Allied for Essential 
Medicines. De arbeider hovedsakelig for at 
offentlig finansiert forskning skal komme 

alle til gode gjennom et rettferdig lisensieringssys-
tem, at tildeling av forskningsmidler skal reflektere 
sykdomsbyrden nasjonalt og globalt, og at offentlig 
finansiert forskning skal være allment tilgjengelig 
gjennom Open Access-publisering. Arbeidet for en 
mer rettferdig tilgang til medisinsk behandling er 
svært viktig. I dag dør ti millioner mennesker årlig 
som følge av mangel på essensielle medisiner og 
en sjettedel av jordens befolkning, ca. 1.4 milli-
arder mennesker, har minst én neglisjert tropisk 
sykdom. Dette er sykdommer som i all hovedsak 
rammer fattige befolkningsgrupper og, som det 
av mangel på utsikter for profitt, ikke forskes og 
utvikles nye medisiner for. UAEM mener at det 
ikke bør prioriteres å utvikle Paracet Duo og nye 
kopipreparater for Viagra når så mange mennesker 
lider av neglisjerte sykdommer som det enda 
ikke finnes tilfredsstillende behandlinger for, slik 
som burulisår, denguefeber og Chagas sykdom. 
For at vi skal kunne ta tak i dette problemet er det 
nødvendig med strukturelle endringer. I dag blir 
en stor andel av forskningen som leder til utvikling 
av medikamenter utført ved universitetene og 
er dermed finansiert av offentlige midler. Denne 
forskningen bør derfor komme flere til gode, og 
det er mest realistisk å få til en endring dersom vi 
starter med oss selv.

UAEM sine lokallag sprer seg fort blant univer-
siteter over hele verden og setter stadig dypere 

spor etter seg. Hvert år i starten av november 
har UAEM en internasjonal aksjonsuke for å 
sette fokus på en av kampsakene deres. I år lå 
fokuset på å legge press på WHO for å nå målet 
om å utarbeide en internasjonal forsknings- og 
utviklingsavtale. Utarbeiding av en slik avtale er 
viktig fordi det brukes svært lite ressurser på å 
utvikle nye medisiner for sykdommer som rammer 
den fattige delen av verdens befolkning. I Bergen 
har lokallaget i år lagt vekt på informasjonsarbeid 
og rekruttering. Det har blitt gjennomført stands på 
ulike fakulteter, foredrag, filmvisning, kampanje på 
sosiale medier, konkurranser, plakatopphenging, 
samt synlighet i bybildet. Det er også fortsatt mulig 
å signere underskriftskampanjen for å legge press 
på WHO for de som ønsker det.

Tidligere har UAEM hatt aksjonsuke med fokus på 
rettferdig lisensiering av forskningsresultater, også 
kjent som SRL (Socially Responsible Licensing). 
Tanken er at de som sitter på forskningsresultater, 
ferdigutviklede medikamenter eller lignende 
bør la være å ta patent i land der patentet hever 
prisnivået over det som befolkningen er i stand 
til å betale. Overprising medfører unødvendig 
sykdom, lidelse og i mange tilfeller død. I 2013 gikk 
Universitetet i Bergen inn for rettferdig lisensiering 
av forskningsresultater. Samtidig blir mye forskning 
gjort i helseforetakene og i samarbeid med private 
og det er derfor på tide at rettferdig lisensiering 
spres videre. Kanskje Helse-Bergen eller 
BerGenBio også snart engasjerer seg?

reTTFerdig TiLgAng TiL mediSiner: 

la oss startE 
mEd oss sElv       
I Nmf er det en rekke forskjellige prosjektgrupper der motiverte studenter med stort engasjement 
jobber for at målene i arbeidsprogrammet vårt skal oppnås. Et av disse prosjektene er en del av 
den internasjonale studentorganisasjonen UaEM. 

Timo J.  Kanehl, Stud.med. 
Leder NMF Bergen, timo.kanehl@hotmail.com

Åsmund Djuve, Stud.med 
Helsehjelp for alle Bergen, aadjuve@gmail.com

NMF - NORSK MEDISINSTuDENTFORENING

 Kilde: uaemnorge
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Kurstimar i hundretal er naudsynt både for å oppnå 
og å vedlikehalde spesialisttittel i allmennmedi-
sin. Til saman vert titusenvis av kurstimar årleg 

opptent på tradisjonelle «internatkurs» ved dei finaste 
hotell. Legeforeningen har lenge forsøkt å redusere 
kostnadane, både av omsyn til utdanningsfonda sin 
økonomi og for den enkelte allmennlege. I tillegg 
har mange kurs vore prega av traust og gamaldags 
pedagogikk, med tvilsamt og lite dokumentert 
læringsutbytte. Eitt svar på desse utfordringane er 
e-læringskurs.
 
Vi ser ei stor satsing på slike, både frå legeforeninga, 
private aktørar, Helsedirektoratet og andre si side. Enten 
som fullverdig erstatning for tradisjonelle kurs, som 
tillegg til, eller som teoretiske forkurs før ein møtes til 
meir aktive læringsformer der deltakarane har førebudd 
seg, kanskje også måtta ta formelle kursprøver på 
førehand.
Ulike blandingsformer skal no nyttast i grunnkursa i 
allmennmedisin, det er allereie tatt i bruk i det obli-
gatoriske kurset i akuttmedisin, og Senter for kvalitet 
i legekontor (SKIL) vil også bruke e-læring som eit 
sentralt verkemiddel i kvalitetsarbeidet sitt.

Ved Nasjonalt kompe-tansesenter for legevaktmedisin 
har vi siste året systematisk bygt opp kompetanse på 
utvikling av e-læringskurs, både innhaldsmessig og 
teknisk. Vi har samarbeid med både Legeforeningen og 
SKIL om utvikling av nye kurs. Vi har nyleg fått eit stort 
oppdrag frå Helsedirektoratet om å lage kursa som 
alle legar og medarbeidarar ved legevaktene skal ha 
etter den nye akuttmedisinforskrifta, i alt mange tusen 
personar. Da blir e-læring heilt sentralt for å kunne rå 
med behovet. Utfordringa blir å lage kurs med høgt og 
varig læringsutbytte, ikkje berre skrive kursbevis for 
gjennomført kurs og bestått kursprøve.

STudenTForSkning: 
GU I ALLMENNpRAkSIS
De siste semesterene har Faggruppe for 
allmennmedisin hatt et nytt undervisningse-
lement i allmennmedisinsinterminen i 
legestudiet. Studenten har fått en grunn-
leggende innføring i allmennmedisinsk 
forskning, og som ledd i dette henter 
studentene inn ulike data i løpet av utplas-
seringen i siste studieår. 

Våren 2015 var temaet gynekologisk under-
søkelse (GU) på fastlegekontoret. Det ble 
samlet inn spørreskjemaer fra 152 fastleger, 
en svarprosent på 75. Undersøkelsen tyder 
på en betydelig variasjon i utføringen av GU 
blant fastleger.

30% av fastlegene oppgir at de bruker sivil 
bekledning når de utfører gynekologisk 
undersøkelse, mens 8% oppgir av de 
oftest eller alltid har medarbeider tilstede i 
forbindelse med GU. 8% av de kvinnelige og 
34% av de mannlige fastlegene gjør sjelden 
eller aldri bimanuell palpasjon når kvinnen 
kun kommer for cervixcytologi. 24% av 
fastlegene i bypraksis og 10% av fastlegene 
i distriktspraksis setter ikke spiral hos sine 
pasienter.

35% av fastlegene oppgir at når en kvinne 
kommer til dem for gynekologiske plager, så 
dropper de alltid eller oftest gynekologisk 
undersøkelse hvis kvinnen ber om henvis-
ning til gynekolog.

Resultatene av studentundersøkelsen blir 
brukt i undervisningen, og de fleste av 
studentundersøkelsene forsøkes publisert.

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

kjærE kollEga
i vEstlandsk 
allmEnnpraksis!

uniVerSiTeTSLegen
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PRIS TIL GRETHE FOSSE
Kommuneoverlege i Radøy kommune og legevaktsjef ved 
Nordhordland interkommunale legevakt, Grethe Fosse, ble i september 
hedret med Anders Forsdahls pris. 
Prisen er på kr. 20.000 og deles til ut en person som over år har utrettet 
en markant innsats for helsetjenesten i distrikts-Norge. Fosse kan få 
de fleste interessert i det meste - uredd og entusiastisk. Rekken av 
vellykkede utviklingsprosjekt, antallet veiledningskandidater og andre i 
hennes store nettverk er imponerende.
Det er Nasjonalt senter for distriktsmedisin som utpeker prisvinnere, og 
prisen ble delt ut under årsmøtemiddagen til Norsk samfunnsmedisinsk 
forening.

STIPEND FRA AMFF
Allmennmedisinsk forskningsfond (AMFF) hadde tildelingsmøte i 
november. Det forelå søknader på 13 millioner kroner. Styret hadde 6,8 
millioner kroner å fordele. To søkere fra vårt miljø ble tildelt midler for 
2016:
Kristian Jansen, fastlege i Samnanger/ Allmenn-medisinsk 
forskningsenhet Bergen: Livets slutt i sykehjem – legers utfordringer, 
forskrivninger og tiltak. 50% stilling.
Ingrid Keilegavlen Rebnord, fastlege i Fjell/Nasjonalt kompetanse-
senter for legevakt-medisin: Bruk av diagnostisk utstyr på norske 
legevakter. 80% stilling.

PH.D.: 
HOFTEbRuDD OG LEGEMIDLER
Marit Stordal Bakken disputerte 11. september 2015 for ph.d-graden 
ved UiB med avhandlingen: «Potentially inappropriate drug use and hip 
fractures among older people». Funnene i doktorgradsarbeidet viser 
at uhensiktsmessig forskrivning til eldre er utbredt, og ofte involverer 
legemidler som virker på nervesystemet, slik som antidepressiva, 
beroligende midler og sovemedisin. Videre viser arbeidet at det er 
sammenheng mellom bruk av disse medisinene og forekomst av 
hoftebrudd, og at anbefalte legemidler ikke ser ut til å være tryggere 
enn tradisjonelle alternativer.

Marit Stordal Bakken (f.1976) er lege fra UiB i 2003. Hun har vært syke-
hjemslege i Bergen, og er nå i spesialisering i indremedisin og geriatri. 
Doktorgradsarbeidet utgår fra Forskningsgruppen for allmennmedisin, 
med Sabine Ruths som hovedveileder.

thomas Omdal, Fusa, 3 mnd om prevensjonsbruk hos kvinner i 
siste del av den fertile perioden.
Stein Nilsen, Askøy, 3 mnd om fastlegers opplevelse av å avvise 
pasienters ønsker og krav.
katarzyna teresa Debicka, Bø i Telemark, 3 mnd om hvordan 
pasienter opplever å møte fastleger med etiske reservasjoner.
aksel tveråmo, Bergen, 2 mnd om sosial ulikhet i helse.

NYE 
AFu-STIPEND

allmennmedisinsk 
forskningsutvalg har 

tildelt nye stipend, fire 
av dei knytt til Bergen:
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Arne Tjølsen
Visedekan for medisinutdanning

Det medisinsk-odontologiske fakultet
Universitetet i Bergen

Vi utdanner gode leger både i Bergen 
og ved de andre tre studiestedene 
i Norge. Det er likevel grunn til 

stadig å forsøke å bli bedre, og alle de fire 
universitetene arbeider med endringer 
og forbedringer av studieplanene. Vi 
tilpasser oss både samfunnsendringer, 
lovendringer og pedagogisk utvikling og 
kunnskap. Helt fra slutten av 2009 har det 
her i Bergen vært arbeidet med planene 
for justering av medisinstudiet, og den 
nye studieplanen ble vedtatt av fakultetet 
høsten 2013.

Det er stor enighet om at legeyrket og 
faget medisin skal være vitenskapelig 
basert og at utdanningen skal være 
akademisk. Leger skal representere 
det kunnskapsbaserte helsevesenet, 
og skal ha kompetanse på å sette den 
økende mengden kunnskap ut i praktisk 
helsearbeid. Det er også konsensus om 
at yrket og faget innebærer å arbeide i 
mellommenneskelige relasjoner, som kan 
være følsomme, utfordrende og vanske-
lige. Det er forventninger om at en lege 
skal ha høy kompetanse i hele dette brede 
feltet, og Universitetet i Bergen har nå 

en medisinutdanning som er enda bedre 
tilpasset disse forventningene.

Studiet starter med et introduksjonskurs 
med presentasjoner av mange av medis-
infagets fasetter. Videre i løpet av det 
første semesteret er det innføring i både 
internasjonal helse og samfunnsmedisin 
og i akuttmedisin, ved siden av undervis-
ning i biokjemi og cellebiologi. Senere i det 
første studieåret er det et undervisnings-
opplegg med vekt på pasientkontakt med 
refleksjon over pasient- og legerollene. 
Deretter går alle studentene fra andre år 
inn i et mentoropplegg, hvor grupper av 
studenter følges av 2 leger med et par 
møter i halvåret. Her trenger vi stadig leger 
som ønsker å være mentorer, og det er 
morsomt og givende – det anbefales!

Studiet inneholder også en vitenskapelig 
fordypningsoppgave som er utvidet 
i forhold til forrige studieplan, og de 
akademiske aspektene som forbereder 
studentene på dette er satt bedre i 
system. Det skal være tydeligere vekt på 
informasjonskompetanse, informasjons-
innhenting og akademisk skriving.

mEdisinstudiEt 
fornyEs
Det er spennende tider for medisinerutdanningen i Bergen. 

Nå i august kunne vi ta i mot drøyt 160 nye studenter til et fornyet 

medisinstudium, og de er allerede godt i gang! 
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Fra 2013 er turnustjenesten fjernet som krav 
for autorisasjon som lege. Autorisasjonen blir gitt 
på bakgrunn av fullført grad fra medisinstudiet. 
Turnustjenesten har vært den delen av utdanningen 
som har gitt den viktigste praktiske treningen, 
med både trening i ferdigheter og oppøving
av evnen til selvstendig arbeid. Dette har to 
vesentlige konsekvenser:

- Arbeidsgivere og samfunnet må være klar over 
at autoriserte leger ikke nødvendigvis har fått 
gjennomført turnustjeneste, og dermed kan være 
nyutdannet og komme rett fra medisinstudiet. 
De vil dermed i stor grad mangle praktisk 
legeerfaring.
- På grunn av dette må medisinstudiet ha vesentlig 
større vekt på trening og kvalitetssikring av 
praktiske ferdigheter, og må inneholde trening i 
beslutningstaking og selvstendighet i større grad 
enn tidligere. Dette er en utfordring i et travelt 
studium, men den utfordringen må vi møte.

Arbeidet med detaljplanleggingen av de kom-
mende studieårene pågår for fullt. Det er inspire-
rende tider, og arbeidet krever mye samarbeid både 
innenfor og på tvers av fag og spesialiteter. Jeg er 
imponert over den innsats våre folk legger ned i 
dette viktige arbeidet, og den entusiasmen de viser!

Foto: Ragnhild S. Lundetræ

Kjære alle leger!

Norsk Medisinstudentforenings (Nmf) lokallag i Bergen er på utkikk etter nye mentorer til 
mentorordningen! Mentorordningen er et forum for medisinstudenter og leger hvor formålet 
er å utveksle erfaringer, dele utfordringer og generelt snakke om problemstillinger relatert 
til hverdagen som lege. Rent praktisk foregår ordningen slik at legen har rollen som mentor 
for en gruppe på seks til ti medisinstudenter fra ulike kull. 

Dette er en enestående mulighet for deg som lege til å kunne forberede kommende leger 
på de utfordringer DU mener er viktige at de er forberedt på!

Er du interessert eller har noen spørsmål til ordningen, ta gjerne kontakt på 
mentorordningen.bergen@gmail.com, eller mobil +47 94 86 48 65

Jørgen Vennemo, mentoransvarlig Nmf Bergen

Vi Søker menTorer
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I skrivande stund er november månad på hell. Det meste av haustens hjortekvote 
er kome i frysarane. Det meste av månadens regnkvote er kome ned. Den stille 
adventstida legg sin mørke lune vrede over oss. Det er no vi set oss ned og 

reflekterer over alt vi ikkje rekk før jul. Vanlegvis tykkjer eg det er kjekt å til dømes 
handle julegåver, men i år er eg glad for at kona har trådt godt til. Eg ser mine 
sjukehuskolleger slit no og planlegg kva dei skal gjere neste jul for å legge timebok 
til poliklinisk kabal. Eg har ikkje laga timebok for januar enno, og får litt dårleg samvit 
når eg høyrer dette. Det rette er antakeleg ein gylden middelveg.

Eg kom aktivt inn i legeforeninga som leiar av Sogn og Fjordane Allmennlegeforening 
når framlegg til ny fastlegeforskrift kom. Vi var prega av uro og frustrasjon over 
styringskåte skrivebordslegar i Oslo. Det endte med et delvis strategisk tap for 
Kommunetjenesteavdelinga i HOD, heldigvis.

Samme kjensle av uro og frustrasjon er likevel jamt aukande for tida. Både sjukehusa 
og kommunehelsetenesta merkar auka sentral styring. Det kan verke som depar-
tementet arbeider for å amputere minst eitt av legeforeningas to bein, nemleg det 
fagmedisinske. Dette med å ta over all vidare og etterutdanning får konspirasjonane 
til å koke i hovudet mitt. For å unngå at bukken skal passe havresekken tek ein no 
kontroll over alle aspekt av spesialistutdanninga. Helseforetaka skal utdanne ikkje 
berre sine eigne legar, men og allmennlegane. Berre det faktum at allmennmedi-
sinen er tenkt utdanna av helseforetaka er smått sensasjonelt. I mitt hovud er dette 
olympisk medalje i inkompetanse. Uansett er endepunktet at ein annan bukk no får 
ein større havresekk for seg sjølv. Vi må ikkje gløyme at sjukehusstrukturen i framtida 
skal kvile på kvalikasjonane til dei vi utdannar og etterutdannar i dag. Etterutdanninga 
er no vorten politisk. Farleg politisk.

Primærhelsetenesta er avhengig av og nyt godt av gode sjukehus. Likefullt er 
spesialisthelsetenesta avhengig av ei velfungerande fastlegeordning. Den gjensidige 
avhengigheten kjem av skilnadane. Spesialisthelsetenesta er spesialisert, og 
primærhelsetenesta er generell og pasientnær. Samhandlinga og limet er den 
daglege dialogen, og alle møtepunkta i kvardagen mellom fastlege og sjukehuslege 
eller spesialist. I vår kommune har alle pasientar i til dømes heimesjukepleien ein 

Ronny Cassells
Leiar Sogn og Fjordane Legeforening

kuremure@online.no

SOGN OG FJORDANE LEGEFORENING

mot 
dEt nyE årEt
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primærsjukepleiar i tillegg til sin fastlege. Både 
fastlegen og heimesjukepleiaren er generalistar 
og handterar alle daglege problemstillingar 
hjå pasienten. Some tider får ein hjelp av 
spesialisthelsetenesta når det trengs, til dømes 
med veiledning. Målet og midlet er at pasienten 
får breid hjelp heime.

Mi uro ligg i at ein sentralt arbeider for at primær-
helsetenesta skal likne spesialisthelsetenesta. 
Eg ser det i summen av alle nasjonal-faglege 
veiledarar. Eg ser det i våre nye kommunale eller 
interkommunale spesialteam innan demens, 
kreftomsorg, diabetes med fleire. Eg ser det i Oslo 
der nokre talar varmt for å flytte legevakta opp 
på Campus for å verte endå meir sjukehusnær 
og spesialisert i sjukehusliknande avdelingar. Eg 
ser det i eige fylke der ein legg KAD sengar og 
legevakt på sjukehuset. Eg ser at etter over ein 
generasjon som eige fag skal allmennmedisinen 
no utdannast av sjukehusa.

Styrken i helsevesenet er at tenestene er nett 
det dei er. Spesialisthelsetenesta er spesialisert, 
og primærhelsetenesta er generell. Eg opplever 
snart at eg ikkje kan ta kreftsjukepleiaren med på 
heimebesøk avdi pasienten har reumatoid artritt, 
og det er ikkje hennar felt.

Antal fastlegar i 2014 var 4531. Helse og 
Omsorgsdepartementet hadde i 2014 heile 3763 til-
sette i 3498 årsverk. Av desse er 2 årsverk i Sogn og 
Fjordane, og 49 i Hordaland (Folkehelseinstituttet). 

Dette er symptomatisk, og i mitt syn eit Red Flag 
symptom. Noreg har alt for lenge vore prega av at 
sentraladministrasjonen har rådd over for mykje 
midlar, og på den måten vakse fram med mål om å 
styre og bestemme all aktivitet. Når oljen tek slutt 
har vi ikkje råd til eit slikt byråkratisk pyramidespel 
lenger.

Tanken om dei store robuste einingane der all 
aktivitet foregår i definerte kvalitetsikra spesialløp 
passar ikkje i vår geografi. Namnet robust eining 
får meg til å vemmast. Både sjukehusstruktur og 
kommunestruktur lir av dette og er difor særs 
vanskelege tema å berøre. Faktum er hogd i fjell, 
nemleg at det meste av Noreg er ikkje Vestfold 
eller Skjelland, men liknar meir på Alaska. Skal vi 
lage den robuste omnipotente og spesialiserte hel-
sekommune over alt i Noreg, får vi så få kommunar 
at spesialteama får ei gjennomsnittleg køyretid på 
5 timar til neste kommune. Like vanskeleg er det 
å ha omnipotente sjukehus over alt, men det er eit 
anna tema å kome attende til. 

Vi i Sogn og Fjordane legeforening skal i tida 
framover ha nokre fokusområde. Eit særs viktig 
tema er rekruttering. Eg kjem attende til dette.

I januar er det eit nytt år med blanke ark. Mitt 
nyttårsforsett er som alltid å ikkje ha noko 
nyttårsforsett.

                                 God Jul og Godt år.

VELKOMMEN TIL 

JULETREFEST!
Store og små er velkomne til 
Legenes Hus, Sophienlund i Kalfarveien

Søndag 10. januar 2016 - kl. 17-19.
 
Enkel bevertning til voksne og barn. 
Tryllekunstner underholder, vi går rundt juletreet 
...og kanskje kommer nissen?

Hilsen Hordaland Legeforening

Ingen påmelding eller betaling.



08808For spørsmål eller timebestilling ring

TIME PÅ DAGEN
OG RASKT SVAR

Røntgen Bergen

Småstrandgaten 3, Bergen - www.unilabs.no

VI HAR

Et behandlingstilbud fra NUI AS

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

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

HBO 
HYPERBAR
OKSYGENBEHANDLING



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

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

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

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

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

NUI AS
SØKER SAMARBEID MED LEGE



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 
 



LEDENDE INNENFOR PLASTIKKIRURGI PÅ VESTLANDET

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

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

Våre fagområder:

•	 Plastikkirurgi

•	 Urologi

•	 Generell	kirurgi

•	 Øre	Nese	Hals

•	 Varicer

LEDENDE INNENFOR PLASTIKKIRURGI PÅ VESTLANDET
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StøttEkOLLEGER I SOGN OG FJORDaNE LEGEFORENING

Stein Nilsen 
(avdelingskoordinator) 

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

Nina Helene Ingebrigtsen

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

Frøydis S. Nilsen

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

Johan Fredrik Krohn

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

Synnøve Lian Johnsen

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

kOLLEGIaL StøttEGRUPPE

For styreoversikt og 
Legetjeneste for leger se: 

legeforeningen.no/
hordaland

For styreoversikt se: 

legeforeningen.no/
sognogfjordane

HORDALAND LEGEFORENING

SOGN OG FJORDANE LEGEFORENING

Øystein Melbø Christiansen

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

Geir Kittang

Sunnfjord Medisinske Senter
Tlf.kontor: 57 75 80 00  
Tlf. privat: 57 74 30 13. 
Mob.: 915 90 913

Irene Mjøs

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

Einar Melvær Sandven

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

Anita Pettersen

Kommunelegekontoret, 
5966 Eivindvik
Tlf. kontor. 57 78 10 90
Tlf. privat: 57 78 42 80



Alvesco «Takeda Nycomed»
Kortikosteroid.  ATC-nr.: R03B A08

INHALASJONSAEROSOL, oppløsning 80 µg/dose og 160 µg/dose: Hver dose inneh.: Ciklesonid 80 µg, resp. 160 µg, norfluran, etanol. Indikasjoner: Behandling for å kontrollere vedvarende astma hos voksne og ungdom >12 år. Dosering: 
Voksne og ungdom >12 år: 160 µg 1 gang daglig. Maks. daglig dose er 640 µg/dag (320 µg 2 ganger daglig). For noen pasienter kan reduksjon av dosen til 80 µg 1 gang daglig være effektiv vedlikeholdsdose. Tas helst om kvelden, selv om 
morgendosering også har vist seg å være effektivt. Forbedring av symptomene begynner innen 24 timer etter innledet behandling. Så snart kontroll oppnås, bør dosen individualiseres og titreres til minste nødvendige dose for å opprettholde 
god astmakontroll. Ved alvorlig astma bør astmakontrollen vurderes regelmessig. Dersom forbruket av korttidsvirkende bronkodilatatorer må økes for å kontrollere astmasymptomene, tyder dette på dårligere astmakontroll. Vurder økt dose av 
inhalert ciklesonid over et kort tidsrom eller systemisk steroid. Dosejustering er ikke nødvendig hos eldre eller ved nedsatt lever- eller nyrefunksjon. Pasienten må instrueres nøye i riktig bruk av inhalatoren. Inhalasjonsteknikken bør kontrolleres. 
Administrering: Til inhalasjon. Se pakningsvedlegget for detaljerte instruksjoner. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for noen av innholdsstoffene. Forsiktighetsregler: Forsiktighet utvises ved aktiv eller latent pulmonal tuberkulose, sopp-, virus- 
eller bakterieinfeksjoner, og gis kun dersom disse pasientene får adekvat behandling. Ikke indisert for behandling av status asthmaticus eller andre akutte astmaepisoder der intensivtiltak er nødvendig. Ikke til behandling av akutte anfall, til dette er 
inhalert hurtigvirkende bronkodilatator nødvendig. Systemiske bivirkninger kan forekomme, særlig dersom høye doser forskrives for lange perioder. Faren for slike bivirkninger er langt mindre ved inhalasjon enn ved peroral terapi. Mulige systemiske 
bivirkninger omfatter adrenal suppresjon, veksthemming hos barn og ungdom, redusert benmineraltetthet, katarakt og glaukom, og mer sjelden, ulike psykiske og atferdsrelaterte bivirkninger, inkl. psykomotorisk hyperaktivitet, søvnforstyrrelser, 
angst, depresjon eller aggresjon (spesielt hos barn). Ved langtidsbehandling av barn og ungdom anbefales regelmessig kontroll av høyde. Dersom veksten blir langsommere, bør dosereduksjon vurderes. Høyere eksponering hos pasienter med 
alvorlig leverinsuffisiens er forventet, disse pasientene skal derfor overvåkes for potensielle systemiske effekter. Bruk av inhalert ciklesonid bør minimalisere behovet for orale steroider. Pga. mulig svekket binyrebarkrespons, bør pasienter som over-
føres fra oralt steroid til inhalasjonsterapi følges nøye og binyrebarkfunksjonen kontrolleres jevnlig. Etter introduksjon av inhalasjonsbehandling, reduseres oral behandling gradvis. I tiden etter overføring kan pasientens normale binyrebarkrespons 
være svekket. Vurder tillegg av systemiske steroider ved stress, f.eks. forverring av astmaanfall, infeksjoner, kirurgiske inngrep. Overgang til inhalasjonsterapi kan også avdekke tidligere steroidmaskerte allergier. Paradokse bronkospasmer med 
umiddelbar økning i hvesing etter doseinntak kan oppstå. Dette bør behandles med en inhalert hurtigvirkende bronkodilatator, som vanligvis gir rask lindring. Behandling med ciklesonid bør kun fortsettes hvis de forventede fordelene etter nøye 
vurdering anses som større enn de mulige risikoene. Interaksjoner: Samtidig behandling med ketokonazol og andre potente CYP 3A4-hemmere bør unngås da samtidig bruk kan øke eksponeringen (ca. 3,5) for en av ciklesonids aktive metabolitter. 
Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Det finnes ikke tilstrekkelige data om bruk hos gravide. Dyrestudier har vist at glukokortikoider kan fremkalle misdannelser. Disse funnene er sannsynligvis ikke relevante for mennesker ved anbefalt 
inhalasjonsdosering. Bør kun brukes dersom de potensielle fordelene for moren oppveier den potensielle risikoen for fosteret. Barn eksponert for kortikosteroider in utero, må observeres nøye mhp. hypoadrenalisme. Amming: Overgang i morsmelk 
er ukjent. Amming bør kun vurderes dersom forventede fordeler for moren oppveier mulig risiko for barnet. Bivirkninger: Omtrent 5% av pasientene opplevde bivirkninger i doseområdet 40-1280 µg pr. dag. I de fleste tilfellene var disse milde og 
krevde ikke seponering. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Gastrointestinale: Vond smak. Hud: Utslett og eksem. Luftveier: Dyspné. Øvrige: Reaksjoner og tørrhet på applikasjonsstedet. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Hjerte/ kar: Palpitasjoner, 
hypertensjon. Immunsystemet: Angioødem, hypersensitivitet. Svært sjeldne (<1/10 000), ukjent: Psykiske: Psykomotorisk hyperaktivitet, søvnforstyrrelser, angst, depresjon, aggresjon, atferdsrelaterte endringer (hovedsakelig hos barn). Overdoser-
ing/Forgiftning: Symptomer: Inhalering av en enkeltdose på 2880 µg hos friske frivillige ble tolerert godt. Potensialet for akutte toksiske virkninger etter overdose er lav. Etter langvarig administrering av 1280 µg ble det ikke observert noen kliniske 
tegn på adrenal suppresjon. Hvis høyere doser enn anbefalt benyttes over lange perioder, kan en viss grad av adrenal suppresjon ikke utelukkes. Overvåking av de adrenale reservene kan være nødvendig. Behandling: Etter akutt overdosering 
er ingen spesifikk behandling nødvendig. Egenskaper: Klassifisering: Glukokortikoid til inhalasjon med høy lokal antiinflammatorisk effekt. Ciklesonid viser lav bindingsaffinitet til glukokortikoidreseptoren. Etter inhalasjon omdannes ciklesonid 
enzymatisk til hovedmetabolitten (C21-desmetylpropionylciklesonid), som har uttalt antiinflammatorisk aktivitet og dermed anses som den aktive metabolitten. Absorpsjon: 52% av tilført dose deponeres i lungene, og systemisk biotilgjengelighet 
er pga. lungedeponeringen >50% for aktiv metabolitt. Ubetydelig oral biotilgjengelighet. Fordi den orale biotilgjengeligheten for den aktive metabolitten er <1%, bidrar ikke den svelgede delen av det inhalerte ciklesonidet til systemisk absorpsjon. 
Proteinbinding: Fullstendig for både ciklesonid og aktiv metabolitt. Fordeling: Distribusjonsvolum 2,9 liter/kg. Halveringstid: Høy total serumclearance for ciklesonid. Metabolisme: Ciklesonid hydrolyseres primært til sin aktive metabolitt i lungene. Metabolitten 
metaboliseres primært i leveren via CYP 3A4. Utskillelse: Hovedsakelig i feces. Oppbevaring og holdbarhet: Beholderen inneholder væske under trykk. Må ikke utsettes for temperaturer >50°C. Beholderen må ikke punkteres, ødelegges eller brennes, heller ikke 
når den er tom. Andre opplysninger: Ved spesielle behov, kan preparatet brukes med et AeroChamber Plus-avstandsstykke. Pakninger og priser pr 01.04.2015: 80µg/dose: 120 doser: 317,60. 160µg/dose: 120 doser: 324,40. Refusjonsberettiget bruk: Behandling for å 
kontrollere vedvarende astma hos voksne og ungdom over 12 år. Refusjonskode: ICPC: R96 Astma, vilkår 92. ICD: J45 Astma, vilkår 92. Diagnosen astma må være verifisert ved hjelp av spirometri hos barn over 8 år og voksne. Hvis spirometri ikke kan gjennomføres, må årsaken journalføres. 

1. Preparatomtale 06.05.2014 Ved maks dose, 640 mcg, anbefales 320mcg to ganger daglig
2. Newman S et al. High lung deposition of 99mTc-labeled ciclesonide administered via HFA-MDI to patients with asthma. Respir Med 2006;100:375-384

R15079 /11449

Behandling for å kontrollere vedvarende astma hos voksne og ungdom >12 år. 
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