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Noen ganger er det kjipt…

Andre ganger tenker man at det 
var et dårlig valg å være sykehuslege. 
Å være en liten brikke i den store 
«fabrikken». I Helse Vest vedtok man 
i fjor at etter 1.januar skulle det ikke 
være korridorpasienter. Vedtok! I 
følge de som har greie på det, har vi 
visstnok mer enn nok senger. Ingen 
jeg kjenner, vet hvor disse sengene er. 
På min forrige vakt hadde vi opp til 
11 pasienter på korridor. Eller det vil 
si; på gangen, på undersøkelsesrom 
eller hvor vi ellers måtte ha plass til 
å stue bort en seng. Fint å tenke på 
at noen på et styrerom har vedtatt 
at disse pasientene ikke finnes. Og at 
de tydeligvis mener -enten: 1. at disse 
pasientene ikke trenger behandling 
eller 2. at vi arbeider for langsomt 
(pasientene hoper seg opp). Noen 
ganger tenker man at det hadde vært 
greit å være sin egen sjef… 

De fleste ganger er det heldigvis vel-
dig kjekt. Og om vi som har vært her 

noen år, enkelte ganger kan miste 
litt av motivasjonen, blir vi ofte min-
net på hvorfor det er spennende 
og meningsfullt. Tre ganger i året 
kommer det nye turnusleger til avde-
lingen. Med god motivasjon og godt 
pågangsmot. Jeg er så heldig at jeg 
får være med på å intervjue søkere 
til turnustjeneste. Å høre om andres 
motivasjon er ofte en god påminnelse 
om sin egen. Og selv om en professor 
her i byen mener at studentene er alt 
for unge i sitt første studieår, opp-
lever jeg dem som både modne og 
reflekterte etter gjennomgått studie. 
Så da må jo også studiet ha gjort noe 
bra? I alle fall har vi svært mange gode 
kandidater å velge mellom. Ofte kan 
jeg ikke komme meg bort fra tanken; 
ville jeg selv nådd opp i min egen 
vurdering? Det er i uansett sunt å 
kjenne på at det stadig kommer nye 
og flinke leger i utfordrerposisjon. 
Litt sunn konkurranse gjør ingen ting.

Mer bekymringsfullt, men ikke over-
raskende, er det når konkurransen 
om jobbene går ut over sikkerheten, 
både for lege og pasient. At leger i 
spesialisering føler de må stå igjen 
på operasjonssalen etter å ha vært 
på vakt i over ett døgn, er ikke bra. 
Om dette er systematisk, er det uro-
vekkende. Men vi ser et lys i tunellen. 
Forhåpentligvis vil faste stillinger for 
leger i spesialisering hjelpe til, og 
det skal vi få i år! Og dersom det 
reduserer utdanningskapasiteten i 
fag som det ikke er behov for flere 
spesialister, er vel det bare en ønsket 
bivirkning? 

Med ønske om faste jobber og en 
flott og varm sommer!

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

L e d e r

Noen ganger er det kjipt å være lege. Selvfølgelig. Noen ganger er det vel strengt tatt 
kjipt å være hva-som-helst. Men oftest er det veldig bra. På mine 13 år etter jeg var 
ferdig med studiene, har jeg aldri angret. Ikke ordentlig. Kanskje på julaften, eller 
17.mai, kanskje en og annen gang på vei hjem etter en lang natt på sykehuset, men selv 
da er det vel strengt tatt ikke yrket man angrer på… 
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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

Da jeg i juni 2006 ga ut det første 
nummeret som ansvarlig redaktør, 
må jeg innrømme at det var med en 
viss usikkerhet på Paraplyens frem-
tid. Dette gjenspeilet seg også i tit-
telen på mitt første redaktørinnlegg, 
”Medieoverflod og Paraplyen”. Jeg 
mente den gang - og mener fremde-
les - at Paraplyen har potensiale til 
å være både en faglig og geografisk 
brobygger leger imellom. Intensjonen 
må være at Paraplyen skal fungere 
som et samlende forum for alle leger 
i begge fylker og i behandlingskjeden 
av våre felles pasienter. I det nevnte 
nummeret fra 2006 oppfordret jeg 
dere alle til å komme med innspill, 
innlegg og engasjement,- dette ble 
nok bare delvis tatt til følge. Der-
for er min oppfordring nok en gang, 
bidra med din kunnskap og dine erfa-
ringer! Det er nok av dere som sitter 
med kunnskap, erfaringer og gode 
skriveevner,-  sett av litt tid og del 
dette med dine kolleger!

Fra 2006 til 2008 hadde leserne 
gleden av å kunne lese Sjur Holsens  
tekster i Paraplyen. En god venn, 
men også en mann med  en skarp 
penn og et kunnskapsrikt og analytisk 
blikk. I  sine ”Sideblikk” kunne vi lese 
om alt fra trygghetstyrraniet, via 
spissmorkler i barkbelagte bed på 
Haukeland til hans tanker om glo-
bal oppvarming. Jeg så alltid frem 
til å lese Sjur sine tekster, først her 
i Paraplyen - og senere da han ble 
politisk redaktør i Bergens Tidende. 
Det var et stort tap, både som nær 
venn og tenkende menneske, da han 
måtte gi tapt for kampen mot kreften 
i slutten av oktober 2013.  Jeg har i 
dette nummeret tatt med en av Sjur 
sine tekster - ”God Sommer?”.

Som den faste leser har fått med 
seg, Paraplyen har vært vanskelig 
å drive i balanse. Vi har hatt utfor-
dringer med betydelige svingninger 
i annonseinntektene - og måtte nylig 
endre format grunnet en omlegging 

av portokostnadene forbundet med 
utsendelse av bladet. I styret i Hor-
daland legeforening har Paraplyens 
drift, og delvis også eksistens,  vært 
en fast post på styremøtene. Det har 
gledet meg at et enstemmig styre, 
gjennom hele min tid som redaktør, 
har oppfattet Paraplyen som en viktig 
del av lokalforeningens drift. Dette 
gjenspeiles blant annet i at vi nå har 
valgt å kutte ned på kostnadene ved 
rene sosiale arrangementer for å 
kunne prioritere medlemsrettet 
aktivitet. Takk for støtten og alle 
gode bidrag fra styremedlemmer i 
sittende og tidligere styrer. 

Der er i skrivende stund ikke avklart 
hvem som tar over som redaktør 
etter undertegnede, men jeg ønsker 
vedkommende lykke til med jobben 
- og sier takk for meg.

R e d a k t ø r

Takk for meg!
Ja, hvilket tema skal jeg så velge for mitt siste innlegg som redaktør i Paraplyen. Karbo-
hydrater og fett? Utfordringene lokalforeningen har med å eie og forvalte en gammel og 
ærverdig villa? Legers stadige reduksjon i direkte pasientrettet arbeid? Den bekymrings-
fulle økningen i unge uføretrygdede? 
Nei,- jeg tror nok jeg nøyer meg med et lite tilbakeblikk og noen tanker om Paraplyens 
fremtid.
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Senior-junior ordning i avtale praksis, til glede og besvær

Ordningen er ment å legge til rette 
for en gradvis nedtrapping mot pen-
sjonering. Den legen som går inn som 
junior partner overtar senere hele 
hjemmelen. Ved utlysning og tilde-
ling viser det seg at man kan møte 
noen problemer. Et begrep som kan 
være vanskelig er saklige kriterier. 
Neste viktige punkt er hvor stor 
vekt seniors vurdering skal tillegges, i 
forhold til andre vanlige tildelingskri-
terier: faglig kompetanse , erfaring, 
evne til å drive privat praksis.   Lege-
foreningens intensjon med ordningen 
er at ansiennitet ikke skal tillegges 
for stor vekt. Senior og junior er 
avhengig av å kunne samarbeide godt.

En søker som er ukjent i praksisen 
må likevel kunne søke på vanlige kri-
terier, på lik linje med en lokal søker 
som har vært vikar i den utlyste prak-
sisen og har gjort seg kjent der.

Et saklig kriterium fra seniors side 
kan være at samarbeid med en 
søker har vist seg problematisk. Et 
kriterium som har vist seg usaklig 
er at senior ikke kjenner junior fra 
tidligere og ikke vet hvordan sam-
arbeidet vil komme til å bli. Når det 

er små forskjeller i «tradisjonell» 
ansiennitet,  legges det mer vekt 
på andre kriterier, egnethet, tanker 
for utvikling av praksis, samarbeid, 
seniors mening. Er det vesentlige 
forskjeller i yrkeserfaring og faglig 
kompetanse tillegges dette størst 
vekt. Dette kan synes ikke å være 
helt i tråd med Legeforeningens 
intensjon, men praksis har blitt slik. 
Det skyldes nok at RHFene, som har 
ansvaret for tildelingen, ikke ønsker 
klagesaker på bakgrunn av svakere 
tildelingskriterier hvis en ikke-innstilt 
søker klager. 

Et svakt punkt er også at utlys-
ningsteksten ikke omtaler at senior, 
før endelig tildeling, har anledning til 
å trekke seg fra en junior ordning 
dersom han ønsker det.

Videre er det ikke omtalt hvordan 
man eventuelt reverserer en eta-
blert senior-junior ordning juridisk 
og økonomisk dersom samarbeidet 
går i stå når hverdagen melder seg.

Hele ordningen skal nå reforhandles, 
og det er sannsynligvis nødvendig.

Slik det er nå, og når de involverte 
partene ikke kjenner til hvilken prak-
sis som har vært rundt ordningen kan 
det lett bli slik at alle føler seg lurt:
 
Senior føler seg lurt fordi han har 
sett for seg at vikaren som er vel 
kvalifisert og samarbeider godt får 
hjemmelen. I etterkant mister han 
vikaren sin også.

Vikaren føler seg lurt fordi han er 
forespeilet det samme og har struk-
ket seg langt for å arbeide seg inn i 
praksisen.

Søker utenfra føler seg lurt fordi 
han er innstilt som nr. 1 men får 
ikke hjemmelen likevel når senior 
trekker seg.

En søker skriver:
Søknad om hjemmel i junior-senior 
ordning, - Kafka light:

«Her har man levd i illusjonen om 
at 2 kjekke og lærerike år som vikar 
til glede for både senior og junior 
(med påfølgende anbefaling fra 
senior) skulle tillegges «stor vekt» 
i søknad om avtale til Helse Vest 

§ 13 i Rammeavtalen for avtalespesialister omtaler seniorpolitikk: lege 
over 60 år har rett til å få dele sin praksis med henblikk på nedtrapping 
dersom RHF ønsker å opprettholde hjemmelen. Legen (senioren) forplik-
ter seg da til å fratre senest ved fylte 70 år, med mindre RHFet samtykker 
i noe annet. Nedtrappingsperioden kan ikke overstige 5 år. Legene må 
drive praksisen i samme lokaler.  Ved etablering av slik ordning gjelder 
reglene i denne avtalen vedrørende kunngjøring, tildeling, avtaleinngå-
else (§ 3) og opphør (§ 11) samt § 9.5, siste ledd. Seniorens vurderinger 
mht hvilken lege som skal få tilbud om hjemmel, skal tillegges stor vekt, 
så lenge senioren har lagt vekt på saklige kriterier i sin vurdering, jf § 3.2. 
Senior kan trekke tilbake sitt ønske fram til tildeling har skjedd.
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Senior-junior ordning i avtale praksis, til glede og besvær

Karin Stang Volden 
Tillitsvalgt PSL Hordaland

karin.stang.volden@gmail.com

(sitat rammeavtalen mellom DNLF og 
Helseforetakene). Så opplever man at 
seniors anbefaling settes til side fordi 
den ikke tilfredsstiller Helse-vest 
juristenes fortolkning av «saklige 
kriterier». Det at man har fungert 
utmerket i «team» faglig, sosialt og 
praktisk i 2 år er altså ikke et «Sak-
lig kriterium», følgelig tillegges ikke 
seniors anbefaling vekt og utenbys 
søker får stillingen pga. noe lenger 
ansiennitet på poliklinikk (dette på 
tross av at ansiennitetsprinsippet ikke 
skal være avgjørende i slike søknader, 
på tross av at utenbys søkeren ikke 
kjenner senior, ikke kan trø til med 
avlastning på kort varsel (begravelser 
etc) og faktisk på ubestemt tid er 

bosatt i en annen del av landet!!). 

Denne ordningen er et gode for eldre 
avtale spesialister som har en kre-
vende jobb og fortjener muligheten 
til å få trappe ned før pensjonsalde-
ren. Ordningen motivere også yngre 
spesialister til å gå inn i vikarordnin-
ger for å blir kjent i praksisen med 
tanke på overtakelse. Når Helse-Vest 
setter seniors anbefalinger til side 
som usaklige og prøver å påføre ved-
kommende et «tvangsekteskap» er 
noe riv ruskende galt. I vårt tilfelle 
avblåste senior hele prosessen slik at 
ingen junior kom inn og senior må nå 
jobbe fullt frem til pensjonsalder.»
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Jeg leste for en stund siden en inter-
essant stillingsannonse, ikke en 
legestilling, men interessant på grunn 
av ordlyden i teksten: «…Du må vere 
villig til å gjennomgå vidare utdanning/
kurs innan relevante saksområde…»

I overenskomsten fra 2014 er over-
legers rett til å delta på kurs tydeli-
gere definert enn tidligere. Partene 
er også enige om at «den enkelte 
lege er forpliktet til å vedlikeholde 
og videreutvikle sin kompetanse.» 
Jeg kjenner ikke til at arbeidsgiver-
foreningen Spekter har argumentert 
for at overlegene har en plikt til kurs-
deltagelse. «Rett» til å delta på kurs 
fremstår muligens som kun et gode, 
noe som må forhandles om.

Legegruppen er tydelig opptatt av 
sin faglige kompetanse. Dette gjen-
speiles  i Legeforeningens prinsip-
program: «..Spesialisering av leger 
skal være målrettet, etterutdannin-
gen av spesialistene systematisk, og 
satsningen på medisinsk forskning 
offensiv. Det må tilrettelegges øko-
nomisk og faglig for at leger sikres 
gode muligheter til å oppdatere og 
utvikle egen kompetanse gjennom 
hele yrkeslivet» Tilsvarende i arbeids-
programmet:«..Helsepersonell må 
gis rammebetingelser til å oppdatere 

egen kompetanse, prioritere utdan-
ning og stimulere til forskning.»
I Helse Bergens styringsdokument 
er det også formulert mål om kom-
petanseutvikling, om enn litt mindre 
konkret ...»Rekruttere, behalde og 
utvikle kompetanse hos medarbeida-
rar i spesialisthelsetenesta og sikre 
berekraftig utvikling.»

Som tillitsvalgte får vi endel generelle 
spørsmål om kursdeltagelse, hvor 
man fort kommer frem til gode løs-
ninger. Det er dessverre også noen 
som opplever det som vanskelig å 
få lov å dra på kurs, selv om de er 
klart relevante. Argumenter har vært 
at akkurat dette kurset/tidspunktet 
ikke passer, eller at det ble for sent 
når man fikk plass tildelt en måned 
før kursstart. Eventuelt at man kan 
reise dersom vakter i tjenesteplan 
byttes vekk, eller delvis imøtekom-
melse med innvilgning av fri, men ikke 
fri med lønn..
Teksten i overenskomsten er klar 
nok: «Overleger og legespesialist 
gis permisjon med full lønn etter 
arbeidsplan i inntil 10 dager per år 
til kurs, kongresser og møter.» Der-
som arbeidsgiver først godkjenner 
at kurset er relevant har du fri fra 
tjenesteplan de aktuelle dagene-  også 
om du har vakt. Dermed er det ikke 

greit å få beskjed om at du må bytte 
eller jobbe inn en vakt (og selvfølgelig 
tilsvarende, har du en nulltimersdag 
i en uke du er på kurs, kan du ikke 
kreve å få fri en annen dag i stedet). 
Dialog med leder om hvilke kurs som 
er relevante er viktig. Vi må legge til 
grunn at gjennomføring av etterut-
danning er et felles anliggende.

Et ønske om kompetanseutvikling 
må følges av ressurser, og like viktig 
med en lederkultur hvor det foku-
seres på tilrettelegging. Det er ikke 
vanskelig å forstå at om perspektivet 
er kort,  lønner det seg ikke å gi en 
arbeidstaker fri med lønn for kom-
petanseheving.
Skal man drifte forbi sommeren, forbi 
året og inn i neste årtier er perspek-
tivet et annet.

Ønsker alle mine kollegaer en god 
sommer og en god kurshøst!

Om kurs – rett og plikt 
Tiden går fort, og jeg er ikke lenger den ferskeste overlegen i avdelingen. Som radiolog er 
dagene travle, og listen over undersøkelser som skal beskrives blir aldri tom…
Selv om erfaringen øker med oppgavene man får unna, er den daglige driften alene ikke 
nok for å holde seg faglig oppdatert og for å bli enda flinkere til det man driver med.
Kurs og konferanser er viktig i spesialistens etterutdanning. Både for leger som forsker 
aktivt selv og for de som jobber klinisk er det et must å være tilstede når dyktige fore-
dragsholdere deler av sine erfaringer. Kurs kan bringe nye tanker inn til diskusjon i egen 
avdeling. Reiser man ut av eget sykehus er kurs en god arena for å knytte kontakter nasjo-
nalt og internasjonalt,  det siste kanskje spesielt viktig i de ”smaleste” fagmiljøene. Dessu-
ten er det jo kjekt å brekke opp hverdagsrutiner av og til!

Aina Nærø Kristensen
Vara-Foretakstillitsvalgt
Overlegef. Helse-Bergen
aina.nero.kristensen@helse-bergen.no
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Øivind Wesnes 
Tillitsv. Allmennlegef. Hordaland

owesnes@broadpark.no

Landsrådsmøte 10. april 2015.
Noen inntrykk

Legevakt
Legevakt er alltid et aktuelt tema, og 
også denne gangen ble problemene 
med legevaktene diskutert. Lars 
Duvaland, fra vår juridiske avdeling, 
hadde et innlegg om dette spørs-
målet. Han kunne fortelle at mange 
kommuner har lokale særavtaler, slik 
at det dermed er store forskjeller 
mellom kommunene. KS ønsker at 
det skal være større likhet, og ønsker 
derfor å styre kommunene strengere. 
Det er nye krav om to leger til stede 
på legevakt. Fordelene er økt sikker-
het for legen og bedre tilgjengelighet 
for pasientene, men det medfører 
også større vaktbelastning. Også kra-
vet om bakvakt på legevakt medfører 
større vaktbelastning. Disse kravene 
vil sannsynligvis bli umulig å innfri i 
mange små kommuner, da det vil gi 
en helt urimelig vaktbelastning for 
legene.

”Særavtalen” regulerer legevakt, 
fastlønnstillinger og turnusstillinger 
i kommunene. Det vil bli forhandlin-
ger om ny Særavtale med KS høsten 
2015. Duvaland presiserte at det ikke 
er streikerett innen Særavtalen. Kon-
flikt må alltid løses ved nemnd.

Forsamlingen diskuterte grundig 
hvordan vi skal få til en bedre lege-
vakt her i landet, og det ble presen-
tert mange gode ideer. Det skal bli 
spennende å se om våre argumenter 
blir tatt hensyn til i de kommende 
forhandlingene. Det blir en spen-
nende høst.

KAD (Kommunale akuttsenger):
Mitt inntrykk er at dette virker tilfel-
dig organisert, og det er store for-
skjeller mellom kommunene hvor-
dan dette legges opp. KAD, sammen 
med økt sykelighet hos beboerne ved 
sykehjem, medfører økt belastning 
på den kommunale helsetjenesten. 
Kommunene må sannsynligvis ansette 
flere leger for å dekke hele døgnet. 
Dette blir en stor utfordring, spesi-
elt for de kommunene som allerede 
sliter med rekruttering.

Valg i legeforeningen
Til slutt vil jeg minne alle om at vi 
arrangerer Allmøte med valg for All-
mennlegeforeningen i Hordaland den 
2. juni 2015 kl 16.00 på Legenes Hus, 
Kalfarveien 37, Bergen. Alle kommu-
nale Af-tillitsvalgte, med vararepre-
sentanter har møteplikt, men møtet 

er åpent for alle Af-medlemmer. De 
kommunale tillitsvalgte er valgbare til 
Landsrådet, men alle medlemmer har 
stemmerett. Etter vårt møte holder 
Hordaland legeforening sitt årsmøte, 
med valg, og jeg oppfordrer alle til å 
delta også på dette. Så hold av etter-
middagen tirsdag den 2. juni.

Den 10. april 2015 møttes en landsrådsrepresentant fra hvert fylke og styret i 
Allmennlegeforeningen til diskusjon om aktuelle tema. Jeg vil dele noen inntrykk 
derfra med Paraplyens lesere.
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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  

Ring oss på telefon 55 59 99 99,  
eller send henvisning til Aleris Helse AS,  
Marken 34, 5017 Bergen. 
Fax 55 59 99 88. Henvisningsskjema 
finnes på www.aleris.no/bryst

Brystdiagnostisk Senter
i Bergen

Kristian Søvik 
Mammaradiolog

Ingen ventetid • Svar på dagen
Hos oss får pasientene trippeldiagnostikk og muntlig svar samme dag.
Ved biopsitaking tar våre spesialister kontakt med pasienten når biopsisvar
foreligger.

Helhetlig pasientforløp
Vi gjennomfører komplett utredning med trippeldiagnostikk, etterfulgt av en 
konsultasjon med foreløpig svar på undersøkelsene. Vurderer våre spesialister at
det er behov for supplerende undersøkelser med MR og PET-CT, vil disse  
utføres ved Aleris Kreftsenter i Oslo. 

Vi forholder oss til de offentlig definerte pakkeforløpene for brystkreft, og
pasienter som vi henviser videre til behandling er ferdig utredet og informert. 
I de tilfeller der pasienten får påvist brystkreft, henvises denne direkte fra oss til 
Haukeland universitetssykehus eller annet behandlende sykehus.
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Kunngjøring

Saksliste:
1. Åpning ved leder

2. Godkjenning av innkalling og saksliste

3. Valg av møtedirigent og referenter

4. Fremlegging av Årsmelding for Hordaland legeforening

5. Regnskap for Hordaland legeforening 2014

6. Til orientering: Regnskap 2014 for Legenes Hus

7. Budsjett for Hordaland legeforening 2016

8. Valg av styre og landsstyredelegater

9. Valg av valgkomité og desisorer

Hordaland legeforening
Styret

Årsmøte 
i Hordaland legeforening 2015
Det kalles herved inn til årsmøte i Hordaland legeforening

Tid: Tirsdag 2. juni kl 1930
Sted: Legenes Hus, Kalfarveien 37

Allmennlegeforeningen 
avdeling Hordaland – Allmøte
Det avholdes Allmøte med valg for AF Hordaland 

Tid: 2. juni 2015 kl 16.00 Sted: Legenes Hus, Kalfarveien 37, Bergen. 

Det skal, i henhold til Allmennlegeforeningens vedtekter, 
velges 5 representanter og 5 vararepresentanter til Allmennlegeforeningens landsråd. 

Funksjonsperioden er høst 2015 – høst 2017.

Øivind Wesnes, Landsråd 1, Hordaland AF



12

Tord Moltumyr 

tordmolt@online.no

Mestring og muligheter
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«Mestring og muligheter» er tittelen på Stortingsmelding 19 (2014-2015), folkehelsemeldingen, 
som regjeringen lanserte rett før påske. Meldingen trekker opp hovedtrekk i den nasjonale 
satsingen innen folkehelseområdet.

Ved første øyekast synes folkehelse-
meldingen ikke å innebære noe stort 
linjeskift i norsk helsepolitikk. Noen 
områder framholdes imidlertid noe 
tydeligere enn før. 

Et lite linjeskift, slik jeg leser det, er 
at psykisk helse skal integreres som 
en likeverdig del av folkehelsearbei-
det. Etter flere år med nedbygging av 
psykiske helsetjenester i kommunene 
skal koblingen mellom psykisk helse, 
folkehelse, trivsel, lokalsamfunn og 
livsstil bli tydeligere. Det skal legges 
opp til tettere samarbeid mellom de 
ulike sektorene, og frivilligheten, i et 
utviklingsarbeid med mer vekt på psy-
kisk helse og rusforebyggende arbeid 
i kommunene. Folkehelsearbeid skal 
i større grad være kunnskapsbasert, 
jfr. folkehelseprofilene som jeg tidli-
gere har omtalt i flere artikler. Videre 
legges det opp til en mer moderne 
eldrepolitikk med vekt på aktivitet 
og deltakelse. Arbeidet med utjevning 
av sosiale helseforskjeller skal vide-
reføres. Folkehelsemeldingen er også 
tema på Fylkesmannens årlige seminar 
med kommuneoverlegene i mai.

Sett fra et kommunalt samfunnsme-
disinsk ståsted synes linjeskiftet å 
gå i rett retning. Det forebyggende 
helsearbeidet har tidligere i stor grad 
vært knyttet til sykdomsforebyggende 
arbeid, og i langt mindre grad til helse-
fremmende arbeid. Kommunenes fokus 
de siste åra har i hovedsak vært knyt-
tet til samhandlingsreformen, som har 
framtvunget en satsing på de sykeste 
innbyggerne i kommunen, med opp-
gaveoverføring fra sykehusene. Det 
helsefremmende og forebyggende 
helsearbeidet, særlig blant barn og 
unge, har lidd sterkt under dette. 
Samtidig har helsearbeidere og sen-
trale helsemyndigheter ofte hatt hang 
til måling og veiing, og bruk av spesi-

fikke måleindikatorer. Et eksempel på 
dette er det økende fokuset på veiing 
av kroppsvekt hos skolebarn. Når 
ressursene til forebyggende tjenester 
ikke økes utover prisstigning og fol-
kevekst har bl.a. arbeidet med trivsel, 
tilhørighet og lokalsamfunnsutvikling 
blitt skadelidende. Det er viktig å være 
frisk. Men livet har likevel mangler 
hvis man ikke opplever tilhørighet og  
trivsel, eller ikke kan oppleve gleden 
ved å være en del at et større felles-
skap. Trivsel og livskvalitet er sentrale 
elementer i helsebegrepet, og har 
lett kommet i skyggen av arbeidet 
med samhandlingsreformen og insti-
tusjonsbasert omsorg i kommunene. 
Så gjenstår det å se om vi har sett nok 
en stortingsmelding med fine ord og 
manglende finansiering!

Regjeringen synes å ha innsett at 
tilhørighet er en sterk indikator på 
folks trivsel. Dette er tema som sam-
funnsmedisinerne bør få anledning 
til å drøfte grundigere i det arbeidet 
som nå er igangsatt med ny kom-
munestruktur. De 8 kommunene i 
Nordhordland, samt Gulen, er nå i 
politiske forhandlinger om vilkår og 
rammer for en kommunesammen-
slåing. Nærmest i løypa ser ut til å 
være Radøy, Lindås og Meland som 
allerede i 2016 kan fatte vedtak om 
sammenslåing fra 2018. I den grad 
folk flest har motstand mot kom-
munesammenslåing handler det seg 
ofte om usikkerhet knyttet til sitt 
lokalsamfunn. Kommunegrensene 
som sådan er ikke alltid viktige, de 
ble trukket tidlig på 1960-tallet ut fra 
hva som den gang var hensiktsmessig 
i forhold til geografi og samferdsel. 
Det folk i hovedsak er opptatt av er 
om man får beholde skolen, helses-
tasjonen, busstilbudet, nærbutikken 
og de lokale arbeidsplassene. Dette 
handler om trivsel, tilhørighet og 

nære offentlige tjenester. Regjeringen 
har i statsbudsjettet satt av midler til 
nærmiljøutvikling i pilotkommuner, i 
samarbeid med fylkeskommunene. 

Kommuneoverlegene må være med 
på diskusjonen om organisering av 
tjenestene i de nye storkommunene. 
Hvis blårussen alene får styre kan vi 
fort se store søyler av resultatstyrte 
avdelinger med sentral ledelse. 
Levende lokalsamfunn trenger inte-
grerte helsetjenester, med fastlege, 
fysioterapi, psykiske helsetjenester, 
rusvern, omsorgstilbud og helsesta-
sjoner der man bor. Da trengs også 
stedlig ledelse med ansvar for sam-
handling, slik at innbyggerne møter en 
tjeneste som henger sammen. 

Med dette ønsker jeg god sommer til 
alle Paraplyens lesere!
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Arbeidsbelastning

Selv om denne formuleringen noen 
ganger kan stemme i praksis er 
dessverre ikke arbeid og arbeids-
belastning like lett å definere i hver-
dagen som i fysikkens verden. Som 
begrep er likevel arbeidsbelastning 
også svært relevant i arbeidslivet. 
På sykehusene kanskje spesielt for 
LISene og turnuslegene som står 
fremst i vaktsjiktene og gjerne har 
den høyeste belastningen på vakt. 

Det er et problem at våre over-
enskomster strengt regulerer hvor 
lenge vi kan maks kan arbeide i en gitt 
periode, men sier lite eller ingenting 
om den maksimale arbeidsbelastnin-
gen man kan ha innenfor det gitte 
tidsrommet. I noen spesialiteter er 
det såpass rolig på vakt at 19 timer i 
strekk ikke er noe problem. I andre 
fagfelt (eller andre sykehus med 
andre vaktordninger) kan samme 
vaktlengde være så intensivt at det 
blir direkte uforsvarlig. Samtidig er 
jo ingen vakter like og antall innlagte 
pasienter kan gjerne variere fra dag 
til dag som en pendel et fysikk-forsøk 

Det en klar trend mot at vaktene og 
arbeidshverdagen generelt blir trav-
lere og travlere for sykehuslegene. 
Befolkningen eldes, antall kronisk 
syke øker og pasienter skrives ut 
raskere fra spesialisthelsetjenesten 
som følge av samhandlingsreformen, 
noe som kan føre til økt antall reinn-
leggelser. På toppen av dette kreves 
det at sykehuslegene i økende grad 
overtar arbeidsoppgaver fra andre 

arbeidsgrupper. Et godt eksempel 
her er talegjenkjenning hvor legene 
har overtatt funksjonen som tidli-
gere medisinske sekretærer utførte. 
Spørsmålet er til hvilken pris.

I 2014 utførte legeforeningen en 
omfattende spørreundersøkelse 
blant sykehusleger om arbeidstid og 
arbeidsbelastning. Opp mot 60% av 
sykehuslegene rapporterte om en 
belastende eller svært belastende 
arbeidshverdag og 50% syntes inten-
siteten på vakt var høy eller svært 
høy. Disse tallene er foruroligende. 
En kronisk økt arbeidsbelastning 
gir negative ringvirkninger på flere 
områder; for helsen og trivselen til 
den enkelte lege, arbeidsmiljøet på 
avdelingen og ikke minst for selve 
pasientbehandlingen. Det er derfor 
ikke så rart at arbeidsbelastning er et 

svært viktig tema for YLF og repre-
senterer et av satsningsområdene for 
den neste styreperioden 2015-2017. 
Arbeid kan gjerne være mas i fysik-
ken, men vi må passe på at det ikke 
automatisk blir slik i arbeidslivet også.

I fysikken blir arbeid definert som produktet av vektorene kraft og vei, W=fs. Siden kraft 
ifølge Newtons andre lov er produktet av masse og akselerasjon (F=ma) kan man med et 
smil om munnen videre dedusere seg frem til at arbeid egentlig er mas, W=mas.

Christopher Elnan Kvistad
Vara 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

Korleis klare seg (godt) i arbeidslivet 
og i livet ellers
Et, sov og beveg deg.
Om resilience, flaks, eit dikt og eit bilete. God sommar forresten.

Har kravet til yteevne og effektivitet 
i arbeidslivet og i familielivet blitt så 
endra i skjerpande retning at fleire 
fell utanfor, heilt eller i periodar? 
Då tenkjer eg ikkje i berre i form 
av sjukemelding, men at ein ikkje 
”heng heilt med” utan at det er så 
lett å setje fingeren på kva det er. 
Kva skal me finne oss i, i arbeidslivet? 
Kva skal me ikkje finne oss i? Kva er 
pårekna og kva er det ikkje? Her kan 
Arbeidsmiljølova hjelpe oss på veg, og 
har du papirutgåva med tilhøyrande 
kommentarar treng du ikkje vere 
”online”. Kva lov gjeld på heimebane? 

Heimanfrå fekk eg fylgjande råd med 
på vegen: ”Skal du klare deg så må du 
hugse på å ete og å sove”. Rett og nok 
mat saman med nok søvn og fysisk 
aktivitet er viktig. Her går vitskapen 
i takt med barnelærdommen. «Den 
sterkaste greina bognar» var også eit 
ordtak eg fekk med på vegen. Ta vare 
på deg sjølv. Her er me utstyrt ulikt, 
jfr. resilience, den psykiske grunnkon-
disjonen eller graden av toleranse og 
innhentingsevne i forbindelse med 
psykiske påkjenningar.
 
Me er ulike, bortimot unike. Likevel 
går det som oftast bra når vi treffest 
i arbeidslivet og privat. Eg trur vel 
og har høyrt på foredrag av Ståle 
Einarsen at det kan vere lettare privat 
sidan ein der i større grad kan velje 
kven ein vil vere i lag med. I arbeids-
livet har arbeidsgjevar styringsrett og 
me kan ikkje i same grad velje kven 
me vil vere med, ikkje alltid kva me 
skal gjere og korleis me skal gjere det 

heller. I alle høve kan me vere med 
på å bidra til eit godt arbeidsmiljø. 
«Og så har jeg jo hatt skrekkelig mye 
flaks.», var det ein tidlegare profilert 
høgrepolitikar som sa om livet sitt.

Ei ord
-ein stein
i ei kald elv.
Eg lyt ha fleire steinar
Skal eg koma 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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Eva Gerdts, 
Professor dr. med. 
fungerende hovedtillitsvalgt LVS 
Universitetet i Bergen

eva.gerdts@med.uib.no

Tid for å stille til valg
Legeforskerne er spredt som med-
lemmer av flere ulike yrkesforeninger 
innenfor Legeforeningen. Stipendi-
ater er organisert gjennom Yngre 
Legers Forening, de fleste professor 
i bistilling er organisert gjennom 
overlegeforeningen, mens leger i 
faste vitenskapelige stillinger ved 
Universitetet i Bergen er organisert 
i LVS, andre yrkesforeninger og en 
del sågar i Forskerforbundet. Denne 
fragmenterte organisering i tillegg til 
stor andel midlertidige forskerstillin-
ger og spredte arbeidsplasser bidrar 
til mindre fokus i Legeforeningen på 
legeforskernes lønns- og arbeidsvil-
kår, og at det er vanskelig for lokale 
tillitsvalgte (og LVS sekretariatet) å få 
oversikt over og å holde kontakt med 
medlemsmassen. LVS blir også mindre 
synlig lokalt med denne uhensikts-
messige organisasjonsstrukturen. 
Det er på tide at alle legeforskere 
samles i LVS.

Hvorfor bør du som legeforsker ved 
UiB velge medlemsskap i LVS? Noen 
viktige grunner kan være: 

1. Lønn. Legeforskere har lavere lønn 
i forhold til kompetanse enn andre 
legegrupper. Lønnsutvikling skjer 
i stor grad gjennom lokale lønns-
forhandlinger med utgangspunkt i 
individuelle krav fra deg selv eller fra 
arbeidsgiver. Mens man i helsefore-
taket gir lønnstillegg til grupper av 
leger, så er det individuell vurdering 
ved univesitetene. Mange gode hoder 
unnlater å gå inn i stipendiatstilling 
fordi lønnsnedgangen fra jobb i helse-

foretaket blir for stor. Hvis du synes 
det er urimelig at utdanningskandi-
dater i sykehus har høyere grunn-
lønn enn utdanningskandidater ved 
universitetet (stipendiater), så deles 
ditt syn av LVS. Som LVS tillitsvalgt 
kan du bidra til bedre prosesser rundt 
lokale lønnsforhandlinger. 

2. Reglementet for ansettelse i viten-
skapelig stilling ved UiB. Dette ble 
revidert i juni 2014. Dessverre ble 
det ikke innført meroffentlighet, 
og søkere har fortsatt lite innsyn 
i utvelgelsesprosessen utover den 
vitenskapelige komiteens vurdering 
og rangering. Innstillingen fra fakul-
tetet som sendes fakultetsstyret kan 
være anderledes uten at du får vite 
det. Du har ingen klagerett til inn-
stillingen, du kan tilfeldig oppdage 
at en sannen ble ansatt i stillingen. 
Etter naturlig avgang i et professorat 
som du tenker å søke på, blir stillin-
gen delt opp i deltidsengasjementer 
med det resultat at din karrierevei 
blokkeres. Hvis du synes dette er 
urimelig, så deles ditt syn av LVS. Som 
LVS tillitsvalgt kan du påvirke slike 
prosesser gjennom representasjon i 
Informasjons og drøftingsutvalget og 
samarbeid inennfor Akademikerne.

Legeforskere i midlertidige stillinger 
som et stipendiat på 3-4 år kan kan-
skje tenke at det ikke betyr noe om 
man engasjerer seg, og at eventuelle 
endringer ikke kommer raskt nok til 
å ha betydning for en selv. Typisk er 
derfor ofte interessen for å påta seg 
tillitsvalgtarbeid størst blant seniore 

professorer. Men tillitsvalgtarbeid 
nytter på sikt, slik blant annet lønns-
utviklingen ved UiB viser. Det handler 
mest om å være villig til å gjøre en 
innsats som kan føre til bedre vilkår 
for andre eller nyansatte. 

Valg av tillitsvalgte for perioden 
2015-17 er nå under forberedelse. 
LVS trenger engasjerte tillitsvalgte. 
Professor Ernst Omenaas (ernst.
omenaas@helse-bergen.no) leder 
valgkomiteen. Han venter på at DU 
tar kontakt. Sammen blir vi sterke.
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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. 

C

1. Constella® SmPC. 2014. 2. Chey WD, Lembo AJ, Lavins BJ, et al. Linaclotide for irritable bowel syndrome with constipation: A 26-week, randomized, 
double-blind, placebo-controlled trial to evaluate efficacy and safety. Am J Gastroenterol. 2012;107:1702-12. 3. Quigley EM, Tack J, Chey WD, et al. 
Randomised clinical trials: linaclotide phase 3 studies in IBS-C - a prespecified further analysis based on European Medicines Agency-specified endpoints. 
Aliment Pharmacol Ther. 2013;37(1):49-61. 

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

18017769 Constella_NO_149x216,3_vers2.indd   1 16/02/15   16.03
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Så er det sommer igjen. Den første hetebølgen har nådd 
et dirrende Bergen, og fingrene klistrer seg til tastaturet 
her jeg sitter på terrassen, cold drink in hand, for å sende 
mine varmeste sommerønsker til leserne av Paraplyen.

Det er et av årets store, symbolmettede 
ritualer dette. Når vi nordboere ønsker hverandre 
god sommer, slik vi gjør det igjen og igjen disse junida-

gene, trekker vi egentlig opp et helt sett med mentale 
bilder for hverandre, tillært og elsket fra barnsben av. 
Uten å behøve å si det, ønsker vi hverandre softis og 
sønnavind, badetemperaturer og grillvær, sjøsprøyt 
og barnelatter, makrell og jordbær, chablis og varme 
svaberg. Sommerens vidunderlige gleder er noe av det 
som holder oss sammen i et nasjonalt tolkningsfelles-
skap; noe av det usagte, innforståtte, uforklarlige som 
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God sommer?
Sideblikk:
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hefter ved selve språket. Kort sagt: Sommerens gleder 
er en del av vår kultur.

Det finnes noen fellesnevnere her, for den som 
ser etter. Den første er lyset – ”det egentlige vandmærke 
i vores sind”, som den danske forfatteren Ib Michael 
skriver i en hyllest til sankthansfeiringen her nord. ”Ingen, 
som ikke er født under lyse nætter, vil nogensinde kunne 
forklare, hva det er for en forløsning, der kulminerer 
netop nu”, utdyper han. Og Ib Michael har som vanlig 
rett: Etter måneders trøstesløs mørketid bare må vi ha 
dette lyset som kommer trofast strålende til oss, hver 
eneste vår. Den marginale eksistensen her oppe på Euro-
pas arktisk-protestantiske flik ville vært utenkelig uten.

Den andre fellesnevneren er solen – men den er en mer 
lunefull venn, kjent for å svikte oss når vi trenger den 
mest. Mens menneskene i den latinske verden har bygget 
en hel livsstil rundt nødvendigheten av å unngå solen – de 
svale bygningene, skoddene for vinduene, siestaen midt 
på dagen – er vår tilnærming at vi bare må nyte solen når 
den en sjelden gang kommer på besøk. Selv husker jeg 
en ytterst regnfull sommer fra barndommens sommer-
paradis på Voss, da vi bare fikk én skikkelig soldag i løpet 
av seks ukers ferie. Den kvelden satte vi oss i bilen og 
kjørte opp i den høyeste vestvendte åsen til et sødmefylt, 
langtrukkent farvel med den livgivende ildkulen. Dagen 
etter høljet regnet ned igjen.

Men det er lenge siden nå. Sommeren i fjor husker 
vi som den varmeste noensinne, med sydentemperaturer 
til langt ut i oktober. Stølshuset på Voss lå badet i sol 
uke etter uke, og den friske elven som skummer forbi 
– til vanlig full av brusende, iskaldt smeltevann – ble til 
en liten, stilleflytende bekk, hvor det knapt var mulig å 
få kjølt seg ned. I nabodalføret tørket elven helt inn, til 
besvær for både folk og husdyr. Det hadde aldri skjedd 
tidligere, sa de gamle.

Og for første gang merket jeg et aldri så lite ubehag 
ved det som kan være et varsel om en ny tid. Midt oppe i 
den jublende gleden over enda en strålende sommer – og 
vi har hatt mange strålende somre det siste tiåret – fikk 
jeg følelsen av at noe ikke er som det skal. At den friske 
og svale norske fjellsommeren snart kan være historie. At 
dette ubehaget i naturen – for å omskrive Freud – peker 
frem mot noe ukjent og skremmende.

Så kom vinteren vi nylig har lagt bak oss og selve gjennom-
bruddet for den globale bevisstheten om klimatrusselen. 
Med ett våknet vi opp. Bølgen kan selvsagt komme til å 
legge seg, slik vi har sett det skje tidligere. Men det virker 
mer sannsynlig at den vil tilta i styrke, i takt med de stadig 
mer dystre scenariene ekspertene legger frem for oss.
 

Egentlig snakker vi om enda en tapt uskyld. Om en 
underlig tristesse midt oppe i det gladeste vi vet om; et 
tiltagende paradoks i hjertet av vår egen forestillingsver-
den. Jeg vet ikke hva klimaendringene vil gjøre med den 
norske sommeren. Jeg vet slett ikke hva klimaendringene 
vil gjøre med ideene om den norske sommeren. Men det 
er ikke utenkelig at vi vil legge noe annet i ønsket om en 
”god sommer” i fremtiden enn vi gjør i dag. At varmen 
gradvis blir en utfordring for oss, slik den er det så mange 
steder på kloden – og ikke selve gullpokalen i en ellers 
mørk og kald tilværelse. 

Men vi lever her og nå – vi kan ikke gjøre annet. 
Og i mangelen på en nærmere avklaring, i mangelen 
på noe mer tidsriktig å si, drister jeg meg til å bytte ut 
det engstelige spørsmålstegnet fra overskriften med et 
struttende, selvsikkert utropstegn og utbringe ønsket 
om en riktig god sommer!  

Enn så lenge må vi ha lov til det.

Sjur Holsen 
1. mars 1969 – 31. oktober 2013
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08808For spørsmål eller timebestilling ring

TIME PÅ DAGEN
OG RASKT SVAR

Røntgen Bergen

Småstrandgaten 3, Bergen - www.unilabs.no

VI HAR
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Kunngjøring

I verdens rikeste land…
Hvor mye koster ett leveår? Hva er prisen for å leve uten smerter? 

Hvem trenger behandling først? Er det greit å stå i kø?

Hordaland Legeforening inviterer til årsmøteseminar om prioritering 
tirsdag 2.juni kl 1730 i Legenes Hus. 

Tradisjonen tro serverer vi middag for medlemmer med familie fra klokken 1600.

Foredragsholderne er ledende kapasiteter innenfor prioritering, helseøkonomi og 
helseadministrasjon, og vi lover et meget spennende møte. 

Innlegg ved:
• Ole Fritjof Nordheim, professor UiB.
• Jon Magnussen, professor NTNU. 
• Eivind Hansen, økonomidirektør, Helse Bergen

Selv med over 7000 milliarder på bok, er rett prioritering av helseressursene essensielt. Stadig 
nye behandlingsformer og medikamenter skaper behov og utgifter, men også muligheter, ingen 
kunne se for seg for få år siden. Vi behandler et økende antall pasienter for et økende antall syk-
dommer med et økende antall terapiformer. Parallelt går det store beløp gjennom NAV-systemet 
til pasienter med muskel-skjelettplager og lettere psykiske lidelser. Og forebyggende arbeid hører 
vi mest om i festtaler…

Bruker vi helsekronene riktig? Hvem skal prioritere? 
Leger, politikere eller helseadministratorer?
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Riktig dosering og bruk av 
penicillin
Flere ulike doseringsregimer for 
penicillin praktiseres og det synes 
å være knyttet usikkerhet til antall 
døgndoser, tidsrom mellom doser 
og relasjon til matinntak. 

For tilfredsstillende effekt av peni-
cilliner kreves det at konsentrasjo-
nen på virkestedet er over Minimum 
Inhibitory Concentration (MIC) 
minst 50 % av tiden. Utfordringen 
er at penicillins korte halveringstid 
gjør at konsentrasjonen raskt fal-
ler under MIC. Beregninger viser 
derfor at dosering 4 ganger daglig 
er nødvendig for å oppnå anbefalt 
tid over MIC.

Etterlevelse er en utfordring ved 
regimer som doseres 4 ganger dag-
lig Etter vår mening er risikoen for 

manglende etterlevelse nettopp et 
argument for å dosere penicillin 4 
ganger daglig, da et slikt doserings-
regime vil være såpass robust at 
enkelte gjenglemte doser har liten 
betydning.

Det er kjent at serumkonsentrasjo-
nen av fenoksymetylpenicillin blir 
lavere når legemidlet tas med mat. 
Dette har likevel ikke betydning for 
effekten fordi konsentrasjonen er 
høyere enn MIC ved anbefalt dose-
ring. Inntak sammen med mat kan 
også øke etterlevelsen og gi min-
dre bivirkninger, noe som etter vår 
mening er gode grunner for å anbe-
fale inntak av fenoksymetylpenicillin 
sammen med mat.

Hovedbudskap:
• Penicillin bør doseres fire ganger 

daglig.
• Inntak sammen med mat gir til-

strekkelig høy serumkonsentra-
sjon og høyere etterlevelse av 
behandlingen.

Metformin og laktacidose
Laktacidose er en sjelden, men 
potensielt svært alvorlig bivirk-
ning av metformin. Bivirkningen 
skyldes metforminopphopning og 
forekommer ved akutt eller kronisk 
nyresvikt – ofte hos eldre pasienter 

behandlet med ACE-hemmer/angio-
tensin II-blokker, diuretika og/eller 
NSAIDs. Interkurrent sykdom med 
redusert væskeinntak og dehydre-
ring er ofte utløsende årsak.

Metabolske bivirkninger (i all hoved-
sak laktacidose) utgjør 100 av totalt 
168 registrerte bivirkningsmeldinger 
på metformin i den norske bivirk-
ningsdatabasen. Av disse 100 endte 
41 fatalt.

Inntil januar 2015 har nedsatt nyre-
funksjon eller hjertesvikt vært kon-
traindikasjon for bruk av metformin, 
men nå er legemidlet godkjent til 
bruk også hos diabetespasienter 
med nedsatt nyrefunksjon (GFR 
fra 45-59 ml/min), samt til pasien-
ter med stabil, kronisk hjertesvikt. 
Dette gir grunn til å minne om risi-
kofaktorene for metforminassosiert 
laktacidose. 

RELIS – 
din beslutningsstøtte i legem iddelspørsmål
Har du et legemiddelspørsmål og finner ikke svaret? RELIS (regionale legemiddelinforma-
sjonssentre) er en offentlig tjeneste som tilbyr gratis produsentuavhengig legemiddelinfor-
masjon til helsepersonell. Vi svarer på spørsmål om legemidler og tar i mot bivirkningsmel-
dinger. Svarene publiseres i databasen vår, som er søkbar fra hjemmesiden www.relis.no  og 
via RELIS app. På www.relis.no finner du også små og større notiser om aktuelle legemiddel-
relaterte problemstillinger, og du kan melde deg på vårt nyhetsbrev. I det følgende gir vi en 
kort oppsummering av tre spennende saker. Vil du lese mer finner du hele artiklene, og mye 
mer, på hjemmesiden vår.  
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RELIS – 
din beslutningsstøtte i legem iddelspørsmål

Vi minner også om at alvorlige legemiddelbivirkninger 
alltid skal meldes til RELIS, selv om de er kjente og 
allerede beskrevet i preparatomtalen!

Legemidler til gravide og ammende med 
pollenallergi
Våren og pollensesongen er allerede godt i gang og 
har vi oppdatert vår artikkel om trygge legemidler 
til gravide og ammende med pollenallergi. 

Hovedprinsippene ved behandling av pollenallergi 
hos gravide og ammende er:
• Forsøk først lokalbehandling med øyedråper og 

nesespray mot allergi.
• Bruk annengenerasjons antihistaminer som første-

valg ved behov for systemisk behandling. Basert 
på bred erfaring ansees disse midlene som trygge.

• Førstegenerasjons antihistaminer kan også brukes, 
men for mange kan den sederende effekten være 
plagsom. 

• Steroidinjeksjoner anbefales i utgangspunktet ikke, 
da vi har lite dokumentasjon om effekt og sikkerhet 
ved denne behandlingsformen.

• Husk også å informere gravide og ammende om 
at pakningsvedlegg og preparatomtaler kan være 
mer restriktive enn disse anbefalingene.

Hilsen fra ansatte ved RELIS Vest. 

Vi hjelper deg som lege med spørsmål om legemidler 
– besøk hjemmesiden vår www.relis.no eller kontakt 
oss på relis@helse-bergen.no / 55 97 53 60

Vi har også publikumstjenestene www.tryggmamma-
medisin.no for gravide og ammende og www.trygg-
medisin.no for alle andre spørsmål om legemidler.

Aleris søker gynekolog og 
revmatolog i deltid

Aleris Medisinske Senter i Bergen er i vekst 
og opplever økt etterspørsel. Vi søker flere 
dyktige spesialister i deltidsarbeid og i 
sommer; 

• Gynekolog
• Revmatolog

Vi søker deg som ønsker å jobbe i et 
spennende fagmiljø med en kompetent 
legegruppe bestående av både allmennleger 
og spesialister. 

Vi stiller krav til gode samarbeidsevner, faglig 
engasjement, høy grad av serviceinnstilling, 
samt god norsk muntlig og skriftlig 
fremstillingsevne. 

Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser 
og faglige utfordringer i et dynamisk 
arbeidsmiljø. Vi holder til i Marken 34 i 
Bergen sentrum.

Tiltredelse etter avtale.

For mer informasjon kontakt:

Anne-Elin Hanebrekke
Leder Medisinsk Senter i Bergen
M: 926 06 685
anne-elin.hanebrekke@aleris.no

Søknadsfrist: Snarest

Søknad med CV sendes til:  
anne-elin.hanebrekke@aleris.no

Aleris Helse er Norges største private helseforetak med 
sykehus og legesentra i alle landets helseregioner. 
Virksomheten har stor bredde og dekker de fleste 
medisinske fagområder. Aleris Helse har ca. 400 
medarbeidere. 

www.aleris.no
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Psykiatrisk Klinikk, 6800 Førde    
Tlf.kontor: 57 83 91 75    
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Tlf.kontor: 57 75 80 00  
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Irene Mjøs, 
Psykiatrisk klinikk,

Tlf.kontor: 57 83 94 70
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Einar Melvær Sandven, 
Kommunelegekontoret,
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Privat: 57 86 08 94

Anita Pettersen, 
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Tlf.kontor. 57 78 10 90

Privat: 57 78 42 80
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(avdelingskoordinator) 

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

Nina Helene Ingebrigtsen
nhi@legenina.no

Tlf. privat: 55 92 44 77
Mob: 93 00 74 04

Frøydis S. Nilsen
fsnilsen@bgnett.no 
Øyrane legesenter

Tlf. privat: 56 58 66 77
Mob: 97 06 94 34

Johan Fredrik Krohn
jfkrohn@online.no 

Tlf. privat: 56 14 13 55
Tlf. kontor: 55 55 04 22

Synnøve Lian Johnsen
synnove.johnsen@helse-bergen.no

Haukeland Univ.sykehus (KK)
Tlf. privat 55 20 13 62
Tlf. arbeid 55 97 42 00
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For styreoversikt og Legetjeneste for leger se: 

legeforeningen.no/hordaland

Hordaland legeforening 2013-2015

Sogn og Fjordane Legeforening 2013 - 2015
For styreoversikt, se: 

legeforeningen.no/Sognogfjordane
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Kanskje du får ein telefon?

Har du tenkt på å bli meir aktiv i 
foreininga? No er tida for å melda 
si interesse, enten til nokon i yrkes-
foreininga di, til valkomiteen eller til 
nokon av oss i styret.  Eg har ikkje 
møtt mange som har angra på slik 
aktivitet. Tvert i mot har dei alle 
fleste sagt at dei har fått mange nye 
kollegaer som gode vener. Dei har 
lært mykje både om arbeidslivet og 
om fagutviklinga, og elles fått god 
innsikt i den generelle utviklinga i 
helsetenesta. Det er gode kurs for 
tillitsvalde på ulike nivå, og det er 
kurs for dei som blir valde inn i kur-
skomiteen i fylka.

Etter 7 år i styret og 4 år som leiar 
i fylket har eg no tenkt å gi stafett-
pinnen vidare til andre. Det er blitt 
mange kjekke styremøte gjennom 
åra. Elles har leiarmøtet i januar og 
landstyremøtet i mai/juni vore høg-
depunkt, og noko eg gjerne unner 
andre å delta på. Diskusjonane er 
veldig lærerike, og dei gir perspektiv 
på eigen yrkesrolle og fagutøving. 
For meg vart diskusjonen fram til ny 
fastlegeforskrift i 2012 eit eksempel 
som viser at foreininga vår kan vinne 
fram i viktige saker. Elles er det godt 
å sjå at tillitsvalde, ofte saman med 
sekretariatet, verkeleg kan støtte 
kollegaer i vanskelege saker.

Valkomiteen i vårt fylke er no Linda 
Svori (leiar), Rune Nordpoll og Siri 
Sandvik. 
Dei skal gi eit framlegg til årsmøtet 
om leiar, 2 styremedlemmer og 2 
varamedlemmer. Komiteen skal i 
tillegg koma med framlegg om med-
lemer i kurskomiteen i fylket. 

Vurder om det er din tur denne gon-
gen. Ta kontakt og gi ditt bidrag til ei 
god foreining.

Vi går no inn i den perioden i foreininga der det er val på nye tillitsvalde. No skal 
fleire tusen nye eller erfarne tillitsvalde få eit oppdrag med 2 års funksjonsperiode frå  
1. september 2015. Ny president og sentralstyre skal veljast i Trondheim i slutten av 
mai. I Sogn og Fjordane skal vi bruka tida fram til årsmøtet i Loen den 12. september 
til å finna våre folk.

Leiv Erik Husabø 
Leiar Sogn og Fjordane legeforening
leiv.erik.husabo@leikanger.kommune.no
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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
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Behandling for å kontrollere vedvarende astma hos voksne og ungdom >12 år. 
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Er du interessert i hva som hindrer pasienter fra deltakelse i arbeidslivet? 

Svært mange NAV-tiltak for å redusere sykefravær er satt i gang, 
men få er evaluert vitenskapelig. Uni Research skal i samarbeid med 
NAV Hordaland gjennomføre en effektevaluering av ny medisinsk 
vurdering etter seks måne-ders sykmelding. Til det ansetter vi 
15-20 leger i 20% stilling i ett år fra 1.9.2015. 

Stillingene passer godt for erfarne fastleger med spesialisering i 
allmennmedisin eller leger i spesialisering med minimum fire års erfaring 
som allmennlege.

Arbeidsoppgaver: 
• Samtale med langtidssykemeldte pasienter med sikte på å identifisere 

medisinske, psykologiske, praktiske og sosiale årsaker til at pasienten 
har vansker med å komme tilbake i jobb

• Utarbeidelse av kollegial rapport til pasientens fastlege, med  
anbefa-linger om videre tiltak

• Maksimalt fem konsultasjoner per dag

Vi tilbyr:
• lønn fra ltr. 80 til ltr.88, kr. 779 600 til kr. 972 700 (100% stilling),  

med til-legg av praksiskompensasjon
• god pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse
• grundig opplæring og treffpunkt mellom legene, NAV og prosjektledelsen 

undervei

Se legejobber.no, ref. nr. 1200-2015-04 for mer info. 
Søknadsfrist 7. juni.

Vil du bidra i den største 
randomiserte kontrollerte stu-dien 
noengang gjennomført i Norge? 
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Regjeringa og arbeidsministeren er stadig på offensiven 
når det gjeld tiltak for å få ned sjukefråværet og hindre 
utstøyting frå arbeidslivet. Nav skal visstnok ha meir 
enn 50 ulike tiltak for å få folk tilbake i arbeid, eller 
sikre at dei ikkje fell utanfor. Fastlegane føler seg ofte 
som skyteskive for utviklinga, enten det gjeld terskelen 
for å sjukmelde, for lite bruk av gradert sjukmelding 
eller uføretrygding av unge. Vi merkar mykje meir 
tidsbruk knytt til legeerklæringar, dialogmøter og 
kontakt med Nav. Mange av oss tvilar vel på effekten 
av nokre av tiltaka. Andre fastlegar vil helst sleppe 
heile sjukmeldingsordninga eller går inn for 
mykje lenger eigenmeldingsperiodar enn no.

Politikarane kan vedta dei tiltaka dei 
vil, enten dei verkar eller ikkje, eller er 
utprøvde eller ikkje. Desto meir gledeleg 
er det at regjeringa no vil ha effekt-eva-
luert eit Nav-tiltak før det eventuelt vert 
sett ut i livet. Det gjeld effekten av at ein 

annan lege enn fastlegen skal undersøke pasienten og 
vurdere sjukmeldingsgrunnlaget innan seks månaders 
sjukmelding. Ei gruppe forskarar frå Uni Research, der 
også Allmennmedisinsk forskningsenhet inngår, skal 
gjennomføre prosjektet (omtalt annan stad i spalta).

Det er kjekt at lokale forskarar har fått oppdraget og at 
det skal gjerast i våre distrikt. Det er svært interessant 
at det denne gongar er allmennlegar som skal utføre 
den medisinske vurderinga, og det skal rekrutterast ei 
rekke spesialistar i allmennmedisin i deltidsstillingar, i 

praksis vil dette i stor grad måtte vere fastlegar.

Fastlegar bør både vurdere å søke stillingane og 
å vere positive til prosjektet. Ikkje berre medi-
sinsk behandling, men også sjukmelding og andre 
trygdeordningar bør utsettast for randomiserte 

forsøk før dei vert tatt i allmenn bruk.

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 i  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

Raskere tilbake i jobb etter ny vurdering?

Et nytt prosjekt skal undersøke om langtidssykmeldte kan 
komme raskere tilbake i jobb etter ny medisinsk vurdering 
fra spesialist i allmennmedisin og om slik vurdering er mer 
effektiv enn vanlig oppfølging hos fastlegen. Uni Research 
Helse og Uni Research Rokkansenteret samarbeider 
om prosjektet, som utføres på oppdrag fra Arbeids- og 
sosialdepartementet. Allmennmedisinsk forskningsenhet 
(AFE) er involvert i prosjektet.

Personer i Hordaland som har vært sykmeldt i mer enn 
et halvt år, vil bli trukket ut til å delta. I en randomisert 

kontrollert studie med 1900 pasienter i hver gruppe, vil 
intervensjonsgruppen få ny medisinsk vurdering, mot 
vanlig oppfølging hos kontrollgruppen. Man skal se om 
intervensjonen fører til reduksjon i antall personer som 
mottar sykepenger etter 1 måned. Nav skal ansette 15 
spesialister i allmennmedisin i 20% stillinger, som skal 
utføre den nye medisinske vurderingen. Forskerne skal 
også intervjue fastleger og pasienter som har deltatt.
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Ph.d.: Fødselsomsorg hos lesbiske par

Bente Dahl disputerte 20.3 2015 for ph.d.-graden med 
avhandlingen: «Queer challenges in maternity care. A 
qualitative study about lesbian couples’ experiences».

Flere lesbiske par velger å få barn. Da moderskapet er 
sterkt knyttet til heteroseksualitet, kan møtene med 
helsepersonell i fødselsomsorgen bli utfordrende for 
disse kvinnene. Avhandlingen har studier om jordmø-
dres erfaringer med lesbiske par, medmødres erfaringer 
med fødselsomsorgen og lesbiske kvinners erfaring 
med helsepersonell på fødeavdelingen. Avhandlingen 
konkludere med at kunnskap om seksualitet og seksuell 
orientering bør inkluderes i fødselsomsorgen, spesielt 
i utdanning av jordmødre.

Bente Dahl (f.1955) er jordmor og førstelektor ved 
Høgskolen i Buskerud og Vestfold. Professor Kirsti 
Malterud har vært hovedveileder.

Ph.d.: Depresjon hos sykehjemspasienter

Kristina Riis Iden disputerte 29.4 2015 for ph.d-graden 
ved UiB med avhandlingen: ”Depresjon i sykehjem. 
Underdiagnostikk og overbehandling.”

Avhandlingen viser at depresjon er utbredt blant pasi-
enter i sykehjem, mens sykehjemsleger sjeldent utfører 
systematisk diagnostikk. Tester ble knapt brukt. Nær 
halvparten av pasientene får antidepressiva selv om 
effekten er usikker. Pasienter ønsker å samtale med 
sykepleierne, som de opplever har det for travelt. 

I en intervjustudie fortalte pasientene om tap av helse og 
funksjon og dårlig pleie som viktige årsaker til tristhet. 
Ensomhet og lite tid for samtale med personalet var 
andre grunner til tristhet. Sentrale mestringsstrategier 
for å unngå tristhet handlet om å akseptere funksjonstap, 
om familiens betydning og om religion.

Kristina Riis Iden (f. 1962) har legeutdanning fra UiB i 
1989, er spesialist i allmennmedisin og fastlege i Stavan-
ger. Veiledere har vært professor Sabine Ruths, professor 
Knut Engedal og første-amanuensis Stefán Hjörleifsson.

Artikkelpris til Nklm

Prisen for Årets oversiktsartikkel 2014 i Tidsskrift for 
Den norske legeforening gikk til Knut Steen ved Nasjo-
nalt kompetansesenter for legevaktmedisin (Nklm) for 
artikkelen «Bør traumatiske hudsår lukkes innen åtte 
timer?» Her har Steen gjort et dypdykk i gamle studier, 
og konkluderer med at ingen kliniske studier støtter 
budskapet om den tidsbegrensende fristen for sårlukking.

Helt siden slutten av 1800-tallet har man ansett at sying 
av sår bør skje innen 6-8 timer fra skadetidspunktet for å 
unngå økt infeksjonsrisiko. Siden har denne forestillingen 
levd videre, og NEL, Legevakthåndboken og læreboken 
i Allmennmedisin opererer alle med 6-8 timers inter-
vallet.  Neste steg må være å foreta gode randomiserte 
og kontrollerte studier, sier Steen.

Pris for tredje beste oversiktsartikkel gikk også til Nklm. 
Forsker Guttorm Raknes og Hilde Fjeld i RELIS har 
skrevet artikkelen «Er det virkelig farlig å kombinere 
metronidazol og alkohol?» Etter å ha studert eksis-
terende litteratur på området, konkluderer Raknes og 
Fjeld med at ingen nyere forskning kan påvise en klinisk 
relevant interaksjon mellom etanol og metronidazol, 
et legemiddel som brukes til behandling av infeksjoner.
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