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• Ingen lokal server
• Ingen NHN-linje
• Én leverandør 
• Én pris

Kontakt oss for bestilling og nærmere informasjon: 

salg@infodoc.no

415 32 020

Med Server i SKY får du Infodoc Plenario levert i skyen 
- sikrere og enda mer effektivt enn før!



Gunnar Ramstad
guramst@gmail.comLEDER

Mine foreldre var blitt voksne før antibiotika 
var blitt effektive og vanlig tilgjengelig. I min barn-
dom hadde man ennå tuberkulose og poliomyelitt 
som et folkehelseproblem. 

Da våre trygdeordninger (senere NAV) ble 
etablert gjennom Folketrygden, var jeg godt inne i 
barneskolen.  

Det finnes mye litteratur om medisinsk 
historie, og vi kan i alle fall kalle denne historien 
2500 år gammel, men det slår meg stadig med 
hvilken hastighet utviklingen har gått fra slutten 
av 1800 tallet og frem til i dag. I mitt tidsvindu 
som lege har mye gått enda fortere. Antibiotika er 
blitt overforbrukt, og må trappes ned. Røntgens 
oppdagelse fra 1895 er blitt sofistikert gjennom 
CT- teknikken og vi har fått MR som har overtatt 
mye. 

Helicobakter og ventrikkel, HPV og livmorhals.  
Stadig får vi nye sammenhenger og nye behand-
lingsmuligheter. 

Kreftbehandling blir individualisert, og betyde-
lige forbedringer i prognose skjer i løpet av kun et 
tiår. Stadig nye og forbedrede medisiner blir gjort 
tilgjengelige. På 80-tallet måtte jeg søke spesialist 
i indremedisin om å få skrive ut cimetidin til 
mine pasienter. Når får mange PPI på direkten. 
Kolesterol som tema, og behandling med statiner, 
forekom ikke i mine lærebøker. 

De biologiske medisinene har vært en revolu-
sjon for reumatikere og en del kreftsyke. 

Alle nyvinninger bygger stort sett på tidligere 
kollegers erfaringer, og således er det å forvente at 
det de neste tiår også vil komme en utvikling vi i 
dag ikke kan se for oss. 

I erkjennelsen av at vi alle arbeider i et nokså 
lite tidsvindu av medisinen vil vi i vårt årsmøte-
seminar den 22. mai høre foredrag om våre 
tidligere kolleger, samt om fremtidens sykehus/
utdannelsesinstitusjon.

Tiden går fort…
Det er i år 100 år siden Den norske lægeforening vedtok sine 

første spesialistregler, og 13 spesialiteter var et faktum. 
Mine besteforeldre, som jeg kjente godt, var altså blitt voksne 

før de kunne oppsøke en spesialist. 
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ARBEIDSTØY 
OG TEKSTILER  

TIL HELSE- OG  
OMSORGSARBEIDERE

 55 94 52 00

Se vårt utvalg 
på swm.no

Norsk Forening for Klinisk Evidensbasert Hypnose NFKEH  
http://hypnoseforeningen.snappages.com/hjem.htm



Katja Løvik
katja.lovik@gmail.comREDAKTØR

South China Morning Post meldte i 2017 at 
roboten Xiaoyi har bestått medisinsk embets-
eksamen. Roboten, som er utviklet av iFlyTek i 
samarbeid med Tsinghua University, har hode 
og armer, samt en skjerm på brystet. Etter å ha 
pløyet gjennom to millioner journaler, 400 000 
artikler og flere dusin medisinske lærebøker, besto 
Xiaoyi eksamen med 456 av 600 mulige poeng. 
Eksamensspørsmålene var i hovedsak basert på 
pasientkasus, så det var umulig å lene seg kun på 
memorering. Poengsummen viste at Xiaoyi har 
evnen til å lære, resonnere og ta avgjørelser på 
egenhånd. Hva vil skje med helsevesenet når tek-
nologi som Xiaoyi blir mer avanserte og utbredt? I 
hvilken grad vil medlemmene i fremtidens Horda-
land Legeforening bli byttet ut med teknologiske 
vidundre?

I NRK-programmet ”Hva feiler det deg?”, 
konkurrerer lekfolk mot et legeteam om å finne 
riktig diagnose. Ganske ofte er det laget med 
lærere, rørleggere eller guttegjengen – og en søke-
motor – som vinner. Google har gitt pasienter helt 
nye muligheter til å lære om sin egen (mulige) 
sykdom. Som regel velger legene i TV-programmet 
den mest vanlige av differensialdiagnosene på 
listen, og inkluderer statistikk og sannsynlighet 
i vurderingen sin. Programmet for sin del blir 
selvsagt mer spennende med sjeldne diagnoser 
som det andre laget klarer å Google seg frem til. 
Underholdende – absolutt, men kanskje ikke helt 
realistisk alltid.

Haukeland Sykehus har drevet med robotkirur-
gi siden 2009, da de fikk sin første Da Vinci-robot 
i gave av Trond Mohn, og i 2018 fikk de en til. 
Dette er likevel roboter som ikke arbeider på 
egen hånd, kirurgen har full kontroll med to 
joysticker. Fordelene er mange; inngrepene er 
mindre invasive, pasientene har kortere liggetid 
og mindre komplikasjoner. Teknologien gir oss 
mulighet til større presisjon enn vi kan oppnå med 
bare hendene. Dette vil vi trolig se mer og mer av i 
årene fremover.

Likevel er søkemotorer og forlengede hender 
bare redskaper. Jobben består av langt mer; kom-
munikasjon, oppfølging, vurdering av behandling 
og når å ikke behandle. Jeg drister meg til å påstå 
at ingen av våre medlemmer trenger å frykte ar-
beidsløshet til fordel for Xiaoyis brødre og søstre 
riktig ennå.

https://www.scmp.com/news/china/society/
article/2120724/how-robot-passed-chinas-medical-
licensing-exam

https://www.bt.no/nyheter/lokalt/i/6n8mBO/-
Nesten-som-a-ha-hodet-inne-i-pasienten?spid_
rel= 2

Forsideillustrasjon: Kalfarveien 37
08.07.27, Atelier KK
Universitetsbiblioteket i Bergen 
Bildet er et utsnitt.

Fremtidens legestand
Kunstig intelligens og autonom teknologi utvikles raskere enn vi 

kan holde følge med. Det er ingen tvil om at arbeidsplassene  
i samfunnet vårt kommer til å endre seg drastisk i løpet av de 

neste 50 årene – kanskje også i helsevesenet.
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SKRÅBLIKK

Noen ufullstendige strøtanker om utvikling gjennom 60 år.

Legefaget, før og nå.

Dag Andreassen
«avskiltet» lege, men fortsatt cand.med og MPH.

I 1951 ble jeg som en av 40 opptatt som student 
ved Universitetet i Bergen, Det medisinske 
fakultet. I Oslo ble det opptatt 60 studenter ved 
det medisinske fakultetet der, alle 100 ble samlet 
i Oslo.

Det første året ble stort sett tilbrakt på Blin-
dern med fysikk og kjemi og forberedende fag, 
latin, logikk og filosofi. Pugging!

Året etter ble det anatomi (inklusive disseksjon 
av slimål, samt av humane legemsdeler), fysiologi 
og fysiologisk kjemi. I de to siste grenene var 
undervisningen mangelfull!

I 2. avdeling ble bergensstudentene delt i to 
kull, og 20 av oss ble Akerstudenter, og nå fikk 
vi for første gang se en pasient. Siden vi var så 
få studenter, fikk vi god og nær kontakt med 
professorene og legene ellers, både på medisinsk 
og kirurgisk avdeling, med innlagte uketjenester 
døgnet rundt. Gode læringsforhold!

På Ullevål hadde vi undervisning i øyesykdom-
mer, øre-nese-halssykdommer, samt patologi og 
bakteriologi på Rikshospitalet.

Mot slutten av 2. avd. ble vi overført til Bergen 
og Haukeland sykehus til  «fordypning» i medisin 
og kirurgi, samt nevrologi og dermatologi, radiolo-
gi, rettsmedisin, før vi var i 3. avdeling, som hoved-
sakelig omfattet pediatri, psykiatri og gynekologi/
obstetrikk. 

Alt i alt fikk vi god opplæring i tett kontakt med 
professores og staben ellers. En god opplading før 
turnustidens økte krav og ansvar.

Studentene idag kommer tidligere i kontakt 
med pasienter, og i de kliniske fagene blir de nå 
utplassert for noen uker i mindre sykehus for å 
«lære ved sengekanten» og delta aktivt i  det som 
foregår på avdelingene, «learning by doing» i 
tillegg til tekstbøkene. Bra ordning!

Turnustjenesten
Turnustiden ser jeg tilbake på som slitsom, 

men lærerik, med ansvar under oppsyn av 
sykehusavdelingenes leger. Slitsomt, fordi vi to 
turnuskandidatene gikk 2-delte vakter, tok imot 
nye innleggelser, opptok anamnese, undersøkte 
pasientene først, så tungvinte laboratorieprøver 
om natten når laboratoriet var ubetjent. Journal 
skulle skrives med to pekefingre på en «noiseless» 
skrivemaskin, alt skulle være ferdig til morgen-
møtet da vakthavende turnuskandidat skulle legge 
alt frem for staben, med forslag til diagnose og 
behandling.

Turnustjenesten hos distriktslegen var viktig, 
denne helhetlige medisinske omsorg i kommunen, 
både direkte pasientrettet men også  gjennom 
samfunnsrettede forebyggende og hygieniske 
tiltak.

Disse erfaringene  førte til at jeg søkte og fikk 
stilling som distriktslege i Gimsøy i Lofoten, i 
flunkende ny tjenestebolig. Som eneste «helse-
person» i distriktet hadde jeg kontinuerlig vakt 
året rundt, et dårlig utbygget telenett og lenge før 
mobiltelefonen gjorde sitt inntog.

Senere fikk jeg distriktlegestilling i Ankenes  
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SKRÅBLIKK

(nå del av Narvik) og fikk innført turnustjeneste 
og vaktsamarbeid med Narvik. Veien videre gikk

innen offentlig helsetjeneste og spesialisering, 
ass. fylkeslege i Nordland, stadslegestilling i Ber-
gen og endte som bedriftsoverlege i Statoil.

Tanker om faglig utvikling
Innen forebyggende arbeid har særlig utviklin-

gen av vaksiner vært fantastisk for folkehelsen: 
BCG (i Norge «40 stikk») fra 1947, Poliomyelitt 
vaksinen i 1957, vaksine mot difteri, stivkrampe, 
kikhoste, MMR i barneårene, i tillegg til noen 
sjeldnere vaksiner mot HPV, hepatitt B, pneumo-
kokksykdommer. I 1970 kom influenza-vaksinen 
med årlige tilbud på høstparten, særlig rettet 
mot eldre og/eller svakelige, samt helsepersonell. 
Samlet har disse vaksinene i stor grad endret 
infeksjonsbildet radikalt i store deler av verden.

Oppdagelsen av at ulcus ventriculi er en 
infeksjonssykdom som nå blir kurert med en ukes 
tablettkur, har ført til at de krevende og invalidise-
rende Billroth-reseksjonene er historie.

På det tekniske område har vi de siste 50-60 
årene sett utrolige fremskritt, jeg nevner bare 
overskriftene: Anestesiologi, radiologi med inva-
sive undersøkelser og behandling, kikhullkirurgi 
men også åpen hjerte/karkirurgi, øyekirurgi.

Innen medikamentutviklingen har vi fått nye og 

mere bredspektrede  antibiotica, effektive midler 
innen hjerte/kar, psykiatri, stoffskiftelidelser og 
kanskje særlig introduksjonen av kortison og alle 
derivatene som har endret mye innen rheuma-
området, astma og allergier i mange former som 
injeksjoner, tabletter eller kremer/salver. Nye 
paradigmeskifter har kommet til i nyere tid, med 
f.eks. biologiske legemidler.

Det er ikke mulig å få med alt, men vil slutte 
med de små, men tydelige  endringene for dis-
trikts- og allmennhelsetjenesten: engangskanyler! 
De første årene i distrikt satt min kone og jeg 
og vasket dagens brukte kanyler og glassprøyter 
etc. med etterfølgende desinfisering i en liten 
hybelkomfyr. Urinundersøkelser idag skjer med 
en enkel «dip». Mobiltelefonen får tak i legen selv 
under utrykning.

Til slutt:
I 1957, da jeg ble autorisert som lege, var det 

3652 leger ifølge Legeforeningen, og det var lege-
mangel. 

I 2018 er det 29500 leger, med en legetetthet 
på 5,2 pr 1000 innbyggere, og fremdeles følt 
legemangel…

Quo vadis?
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FORSKERLEGEN

Eva Gerdts 
professor dr. med., Klinisk institutt 2, Universitetet i Bergen (UiB), seksjonoverlege, 
hjerteavdelingen, Haukeland Universitetssykehus, HTV Legeforeningen ved UiB. 

Foreningen for leger i vitenskapelige stillinger 
(LVS) ble stiftet i 1990 som en spesialforeningen i 
Legeforeningen etter initiativ fra Anna Midelfart, 
den gang professor i øyesykdommer ved NTNU i 
Trondheim. Anna Midelfart var leder for forenin-
gen 1990-4, styremedlem i 2002-5 og igjen leder i 
perioden 2005-9. Anna Midelfart bidro betydelig i 
utviklingen av LVS fra en Trondheimsbasert spe-
sialforening til en landsomfattende yrkesforening 
med legemedlemmer fra alle de 4 medisinske 
fakulteter i Norge og andre forskningsorgani-
sasjoner. Hovedfokus for LVS har vært å bedre 
arbeidsvilkår for leger i vitenskapelige stillinger, 
og å bidra til rekruttering av kvinnelige leger inn i 
medisinsk forskning. Som takk for sin enestående 
innsats ble Anna Midelfart i 2017 utnevnt til 
æresmedlem av LVS.

 I Hordaland har LVS hatt de fleste med-
lemmer ved Universitetet i Bergen (UiB) og valgt 
hoved- og avdelingstillitsvalgte med varapersoner 
blant legeforeningens medlemmer ved UiB. I 
2018 hadde Hordaland legeforening registrert 163 
medlemmer i LVS. Nylig gikk leger ansatt ved 
Uni Research Helse sammen og dannet en egen 
gruppe innenfor LVS ledet av professor Kirsti 
Malterud for å ivareta legeforskernes arbeidsvilkår 
i forbindelse med at Uni Research ble en del av 
NORCE (Norwegian Research Centre AS) hvor 
UiB er en av flere eiere.

Tillitsvalgte i Legeforeningen ved UiB har i 
mange år markert seg innenfor LVS, og de siste 3 
HTV ved UiB har alle blitt tildelt Orkidé-prisen, 
LVS sin utmerkelse for særlig arbeidsinnsats for 
leger i vitenskapelige stillinger. Professor emeritus 
Amund Gulsvik var HTV i Legeforeningen ved 
UiB fra 2002-11. I denne perioden satt han også 
som styremedlem i LVS sentralt, og var primus 
motor for Levekårsundersøkelsen blant norske 

legeforskere som ble gjennomført i 2005. Denne 
undersøkelsen gav godt grunnlag for videre tillits-
valgtarbeid, og identifiserte hovedutfordringene 
for leger i vitenskapelige stillinger, ikke minst de 
store lønnsforskjeller nasjonalt innenfor gruppen, 
og i forhold til leger i helseforetakene, hvilket den 
dag i dag er en hovedutfordring for rekruttering 
av medisinske professorer til hovedstillinger i 
kliniske fag ved UiB. Etter Amund Gulsvik overtok 
professor emeritus Einar A. Svendsen vervet som 
HTV ved UiB fra 2011-15. Einar Svendsen hadde 
fokus på arbeidsvilkår og avlønning av leger i 
professor II stillinger ved UiB som allerede da var 
blitt den vanligste legestilling ved det medisinske 
fakultet. Avlønning i disse stillingene fastsettes 
administrativt, og inngår således ikke i de lokale 
lønnsforhandlinger. Likeledes er det store utfor-
dringer med å synliggjøre universitetsarbeidstiden 
på 7,5 timer/uke innenfor dagarbeidstiden når 
hovedstillingen er i Helse-Bergen. Den ansatte 
får ”fri” til timeplanfestet undervisning, mens 
alle andre universitetsoppgaver må gjøres på 
fritiden. Til sammenlikning vil en professor II 
ved Universitetet i Oslo automatisk få 2,5 dag av 
sin dagarbeidsuke ved Helse Sør-Øst avsatt til 
universitetsarbeid, altså et netto tilskudd på 150% 
fra helseforetaket. Det sier seg selv at slike forhold 
særlig bidrar til forskjell i forskningsproduksjon.

Undertegnede overtok som HTV for Legefore-
ningen ved UiB i 2015. Mitt fokus som HTV har 
vært kjønnsbalanse og likestilling i forskning, både 
lønnsmessig og karrieremessig. Dette starter jo 
med at den enkelte forsker interesserer seg for 
sine arbeidsvilkår, og heldigvis er det en økt be-
vissthet både på forhandling om lønnsplassering 
ved nyansettelse og andre arbeidsforhold, og for 
innsending av lønnskrav i forbindelse med de 
lokale lønnsforhandlinger.        

Foreningen for leger i 
vitenskapelige stillinger  
– et historisk tilbakeblikk 
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SAMFUNNSMEDISIN

Kampen mot de smittsomme sykdommene har stått sentralt i den 
offentlige helsetjenesten. I Norge tok dette arbeidet fart ved inn-
føringen av sunnhetsloven fra 1860. For dagens ungdom er dette å 
regne som urtiden. Det er imidlertid ikke lenger tilbake enn tiden 
for våre oldeforeldres fødsel. 

Helseberedskap 
– viktig til alle tider

Før man fikk mikrobiologisk kunnskap kunne 
kampen mot folkesykdommene være krevende. 
Spanskesyken under 1. verdenskrig tok livet av 
langt flere mennesker enn kamphandlingene. I 
Napoleons katastrofale felttog mot Russland i 
1812 var smittsomme sykdommer trolig en langt 
større dødsårsak blant soldatene enn tidligere 
antatt. Dualismen smittevern og folkehelse 
sto sterkt i Norge helt fram til etterkrigstiden. 
Smittevern var langt på vei ensbetydende med 
kampen mot enkeltsykdommer som lepra og 
tuberkulose. De viktigste tiltakene for å bekjempe 
disse sykdommene var kunnskap og målrettede 
tiltak. I dag er sykdomspanoramaet bredere. Viktig 
er fortsatt er gode levevilkår, reint drikkevann 
og vaksinasjonsprogram. Videre er det generelle 
kunnskapsnivået i befolkningen i økende grad 
truet av falske nyheter.

Erfaringer fra dagsaktuelle humanitære 
katastrofer tilsier at epidemier kan gjenoppstå 
svært raskt hvis infrastrukturen svekkes. Det er 
derfor viktig å opprettholde høy beredskap også 
innenfor det offentlige legearbeidet. Sett fra et 
kommunalt synspunkt har det imidlertid foregått 
en mangeårig svekkelse av samfunnsmedisinsk 
beredskap. Nesten ingen av landets kommuner har 
døgnbasert samfunnsmedisinsk vakt. Smittevern-
legestillingene er ofte små, fragmenterte og uten 
nødvendig støtteapparat. 

Sunnhetsloven regulerte arbeidet til de 
kommunale sunnhetskommisjonene, seinere 
helserådene. Lovverket ble fornyet fra 1984 med 
kommunehelsetjenesteloven, da de statlige 
distriktslegene ble overført til kommunene. Hel-
serådene gikk gradvis i oppløsning, og i realiteten 
forsvant siste rest av sunnhetsloven med smitte-
vernloven fra 1995. Kommunehelsetjenesten ble 
historie i 2012, og erstattet med Folkehelseloven. 

Gradvis har Staten igjen tatt en større rolle i 
smittevernarbeidet, gjennom nye oppgaver til 
Fylkesmennene i 2003, og gjennom fullmakter til 
Folkehelseinstituttet og helseforetakene. I forslag 
til ny smittevernlov fra 2019 er det lagt opp til nye 
regionale kompetansemiljøer underlagt de regio-
nale helseforetakene. Det er lett å se at pendelen 
svinger tilbake til mer sentral styring av smittever-
net. Denne utviklingen er ikke ukontroversiell, og 
legeforeningen har uttalt seg kritisk mot at kom-
munene skal beholde oppgaver uten tilstrekkelige 
fullmakter og ressurser for å løse disse.

Kommunenes svakhet er gjerne at forståelsen 
og interessen for helseberedskap og smittevern 
mange steder står lavt. Budsjettene og økono-
miplanene er kortsiktige, og blålys-etatene har 
vunnet kampen om budsjettkronene. Kommunens 
styrke er helsetjenestens lokalkunnskap, som kan 
være helt nødvendig for å finne løsninger. Kom-
munene har også lang erfaring i å vurdere for-
holdsmessighet; dvs. at et tiltak innen smittevern/
helsevern skal stå i et rimelig forhold til ulempene 
ved tiltaket. Her ser vi ofte at statlige etater sliter, 
og ofte er mer opptatt av «lik praksis i landet» enn 
å finne fornuftige lokale løsninger. Vi må huske 
at smittevern og helsevern krever beredskap og 
kunnskap. 

Beredskapssituasjoner krever uansett samar-
beid. En nyrevidert samarbeidsavtale om pandemi 
ble signert 10. januar 2019 mellom Helse Bergen, 
Haraldsplass Diakonale sykehus og kommunene. 
Her er det bl.a. lagt opp til en koordineringsgrup-
pe som skal planlegge innsats og bistand mellom 
tjenestenivåene.

Norge bruker 2% av BNP på et forsvar vi håper 
vi ikke skal få bruk for. Samme resonnement må 
også kunne gjøres gjeldende for helseberedskap.

Tord Moltumyr
Leger i samfunnsmedisinsk arbeid
tordmolt@online.no
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Hr.  og fru Gade



HOVEDSAKEN

Ole Didrik Lærum
Emeritus professor, Klinisk Institutt 1, 
Gades Laboratorium for patologi,
Haukeland Universitetssjukehus, 
Bergen.

GADE: 
En framtredende Bergens kjøpmanns-slekt 
med kjente leger

SLEKTENS TIDLIGE HISTORIE

Slekten Gade kan føre sine aner tilbake til 
en tysk innvandrer, Friedrich Georg Gade, født 
i 1746, som utdannet seg til kirurg i København. 
Da ble man vanligvis opplært i håndverket hos 
en eldre kirurg knyttet til militæret, men på 
disse tider hadde man opprettet et eget kirurgisk 
akademi i byen. Etter noen år som kompanikirurg 
i Fredrikstad ble han tilsatt som landkirurg i Alta, 
men døde bare to år etter. Slekten ble imidlertid 
videreført gjennom at enken fødte en sønn bare 
tre uker etter dødsfallet. Naturlig nok ble han opp-
kalt etter faren, og siden har hver eldste mannlige 
etterkommer båret fornavnet Fredrik Georg helt 
fram til i dag. 

Denne sønnen til kirurg Gade ble siden 
kjøpmann og branndirektør i Trondheim, og hans 
eldste sønn igjen slo seg opp som kjøpmann i 
Bergen. Det var Fredrik Georg (1807-1859) som 
bygget opp en stor manufakturhandel i byen. Av 
helbredshensyn måtte han overlate forretningen 
til sin 18-årige eldstesønn allerede i 1849. Både far 
og sønn giftet seg inn i innflytelsesrike bergenske 
familier, FG senior med Anna Brunchorst (1794-
1853) og FG junior med Ingeborg Wallem (1844-
1902), som kom fra en annen rik kjøpmannsslekt 
i byen. 

Mannen hennes, også FG (1830-1905) var en 
driftig forretningsmann og bygget butikken videre 
opp. Etter en tid flyttet han manufakturhandelen 
inn i nytt hus, som lå på hjørnet av Strandgaten  
og Muren. Han reiste mye i utlandet, og med tiden 
fikk han tittelen konsul. Som flere andre framstå-
ende kjøpmenn i Bergen var han aktivt engasjert 
i byens ve og vel. Gjennom flere år satt han i 
Bergens formannskap, og fra 1898 var han repre-
sentant for Venstre på Stortinget.  Statsminister 
Johan Sverdrup ville ha han med i regjeringen, 
men det avslo han.

I 1865 solgte han huset i Strandgaten og 
bygget en stor villa i sveitserstil på eiendommen 
Sophienlund i Kalfaret. Her førte de et stort hus 
med selskapelighet og slektssamlinger. Skikken 
med det åpne, selskapelige huset fulgtes også 
av de neste to generasjonene i slekten. Konsul 
Gade var også donator og forærte blant annet 
musikkpaviljongen som står i Byparken i Bergen. 
På grunn av en etterhvert skrantende helse i sine 
eldre år reiste han hver vinter til kontinentet for å 
oppholde seg på forskjellige kurbad i Tyskland og 
i Tsjekkia. Konsulens interesse for andre europeis-
ke land og kultur smittet også over på barna hans. 
Gjennom å følge faren på reiser ble de godt kjent 
i Mellom-Europa, og på den måten ble de tidlig 
språkmektige og kulturbevisste.

INGEBORG GADE: MYNDIG HUSMOR, 
BREVSKRIVER OG KULTUR-PERSONLIGHET

Foruten å være mor til fem barn og en dyktig 
vertinne, tok hun del i byens sosiale og kulturelle 
liv. Hun kjente godt alle framtredende person-
ligheter i datidens Bergen, og gjennom slekten 
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Wallem som hun kom fra, hadde hun et stort 
nettverk til det lokale næringslivet og Bergens 
rederivirksomhet. Deler av hennes rikholdige 
korrespondanse er bevart for ettertiden og gir et 
spennende innblikk i datidens pulserende byliv   
(se side 15).

FREDRIK GEORG GADE (1855-1933):  
LEGE, PATOLOG OG ANATOM, REDAKTØR OG 
KUNSTNERVENN 

Neste mannlige generasjon, Fredrik Georg 
Gade studerte medisin i Kristiania og tok em-
betseksamen i 1880. Parallelt med legestudiene 
tok han musikkutdanning og ble en habil fiolinist. 
Etterpå utdannet han seg videre i anatomi og 
i patologi på Rikshospitalet. Siden hadde han 
flere kortere og lengre studieopphold i datidens 

fremste medisinske forskningsmiljøer, blant annet 
i Berlin, Paris og Edinburgh.

Gade var godt orientert i samtidens litteratur 
og åndsliv, og han talte flytende engelsk, tysk 
og fransk foruten å være godt bevandret i latin. 
Siden livnærte han seg som prosektor i anatomi 
i Kristiania, og han underviste både medisin- og 
kunststudenter i anatomi. I en rekke år var han 
redaktør i Norsk Magazin for Lægevidenskaben, 
og om somrene var han lege ved Modum bad. 
Interessen for kurbad helt tilbake til barneårene 
førte også til at han skrev fagartikler om det de 
den gangen kalte balneologi, - eller ”badelære”.

Gade var også en grunnlegger av norsk kreftsta-
tistikk som ble en forløper for Kreftregisteret, han 
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stiftet Nordmandsforbundet, og dessuten var han 
en aktiv skribent og debattant i norsk dagspresse. 
Musikken dyrket han ved siden av, og i tillegg var 
han politisk aktiv i yngre år. Noen dyptloddende 
forsker ble han aldri, men i atskillige år var han 
en førende norsk kulturpersonlighet. FG og hans 
første kone Augusta (f. Smith-Petersen; 1858-1936) 
ble etterhvert sentrale personer i Kristianias 
kunstnermiljø og førte et stort og selskapelig hus. 
Etter en turbulent skilsmisse giftet Augusta seg 
siden med komponisten Christian Sinding (1856-
1941). Seinere bodde de i flere år i Berlin. Sinding 
var på den tiden en av Norges mest kjente kom-
ponister, -en berømmelse som til tider overstrålte 
Griegs.

ALVORLIG SYKDOM, OPPSTANDELSE 
FRA SYKELEIET OG ET NYTT INSTITUTT I 
BERGEN

1905 ble et katastrofens år for patologen 
Fredrik Gade: Både faren, den gamle konsulen, og 
den ene sønnen døde, og Fredrik selv ble rammet 
av langvarig og alvorlig sykdom. Fra sykesengen 
donerte Gade formuen sin til et legat som stod 
for opprettelsen av et institutt for patologi i 
hjembyen hans. Både Gade og legene hans trodde 
at han kom til å dø, men det viste seg å foreligge 

en medisinsk feilvurdering. Gade kom seg og levde 
i nærmere 30 år til. Hva han led av er uvisst, men 
det verserer flere anekdotiske historier om hva 
som var grunnlaget for feildiagnosen. Siden giftet 
han seg med den danske Louise Kiær (1866-1959) 
og fikk mange gode år. Etter at FG var død slo hun 
seg ned i Bergen hvor hun bodde i sine siste leveår.

PROSEKTOR GADES VISJONER

”Vår” Fredrik Georg var en vidsynt mann innen 
norsk medisin. Han stod for tverrfaglighet og  
langsiktig forskning , der eksperimentelle under-
søkelser skulle ha en bred plass. Faget patologi 
omfattet den gangen både patologisk anatomi, 
mikrobiologi og serologi, seinere immunologi, og 
foruten disse fagområdene ble Gades Institutt 
«fødestedet» for norsk eksperimentell kreftfors-
kning under ledelse av første sjefen, prosektor 
Magnus Haaland (1977-1935). Han var på forhånd 
en internasjonalt berømt kreftforsker.

Det fins i dag mange direkte etterkommere 
etter F. G. Gade. Ved hundreårsjubileet for 
Gades Institutt holdt de slektsstemne i Bergen i 
2012. Det er en stor og fargerik slekt med mange        
ressurspersoner.
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ANDRE LEGER I GADEFAMILIEN

En yngre bror av FG var Herman Gerhard 
(1870-1953). Han studerte også medisin i Kristia-
nia og ble siden spesialist på tuberkulose. I mange 
år var han overlege på Hagavik Kysthospital, som 
særlig arbeidet med bein og leddtuberkulose hos 
barn. Herman ble en pioner innen opptrening av 
barn og voksne etter alvorlig sykdommer i muskel- 

og skjelettsystemet. 
I tillegg skrev han 
en avhandling om 
røntgenfunn ved 
tuberkulose, et 
pionerarbeide for sin 
tid, men som ikke 
ble godkjent som 
doktorarbeide... 

To av sønnene 
til Herman ble også 
leger. Den eldste var 
Herman Gerhard 
jr. (1901-1972), som  
arbeidet lenge på 

Rikshospitalet i Oslo og ble siden professor i 
kirurgi på Haukeland Sykehus.  Herman jr. var en 
markant personlighet som det gikk mange anekdo-
ter om. Noen er vandrehistorier som er tillagt ham, 
mens andre er genuine. En yngre bror, Harald 

Fredrik (1904-1976) 
ble praktiserende 
lege på Os.

Sigvald B. Ref-
sum (1930-2016) 
var nevø av de to 
ovennevnte legene. 
Sigvald arbeidet 
i mange år som 
patolog på Rikshos-
pitalet i Oslo. Han 
var den aller første 
som påviste at det 
skjedde et stort 
spontant celletap i 

kreftsvulster hos mennesker og at dette kunne for-
klare hvorfor noen svulster var langsomtvoksende 
selv om de hadde stor aktivitet med celledeling. 

Datter til Sigvald, Helga Refsum (1963-) er 
professor i farmakologi ved Universitetet i Oxford 
og har gjort stor internasjonal karriere innen 
forskning på B-vitaminer og homocystein. Hennes 
yngre bror, Arne Refsum er overlege i kirurgi på 
Oslo Universitetssykehus.

HUSET ETTER DEN FØRSTE KONSULENS TID

En av døtrene til konsul FG, Inga Gade (1868-
1958) hadde giftet seg med Christian Magnus Kjær 
(1865-1935). Kiær drev flere firmaer og arbeidet 
blant annet som direktør i forsikringsselskapene 
Vesta og Hygea. I tillegg ble han etterhvert både 
tysk og dansk konsul i Bergen.  De overtok huset 
etter at konsul Gade var død i 1905. I deres tid ble 
huset og hagen utviklet videre, Kjær var hagein-
teressert, og i hans tid ble hagen en av Kalfarets 
vakreste. Han anla drivhus og forsynte bedene 
med en eventyrlig blomsterprakt, og terrassene 
nedenfor huset ble til det man kalte ”hengende 
hager”.

De neste beboerne på eiendommen var datte-
ren til ekteparet Kjær, Augusta Ingeborg (1908-
1987) og ektemannen, skipsreder Rolf Wigand 
(1907-1967).

I 1958 gikk eiendommen ut av slekten, da Inge-
niørforeningen kjøpte  den (NIF). Nå ble tomter 
skilt ut både på vest- og østsiden av eiendommen, 
og  i tillegg var den nærmere 200 år gamle 
stallbygningen blitt overtatt som lokaler for Rolf 
Wigands rederi. Etter 25 år med ingeniører, kjøpte 
Alf Gundersens reklamebyrå huset og gjorde 
omfattende rehabilitering. I november 1993 kjøpte 
Hordaland legeforening eiendommen og ga det 
navnet Legenes hus. Det ble en stor suksess, og 
siden har det vært i flittig bruk.

BREVSKRIVEREN INGEBORG GADE

I slektene Gades og Wallems tid skrev man brev 
til hverandre, og verken Ingeborg eller sønnen 
Fredrik Georg var noen unntak. En god del av 
deres brevveksling er bevart for ettertiden. Særlig 
utmerker Ingeborgs brev seg med en sirlig hånd-
skrift og interessante betraktninger om datidens 
Bergen. Her er noen smakebiter fra brevene hun 
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skrev til sønnen Herman i 1890-årene, som på de 
tider studerte medisin i Kristiania:

17.Mars 94
Af Dagbladet læste vi forleden Dag at min lille 

Veninde Astrid Johannesen, pianistinden, er gift 
med Hr. Onarheim, sandsynligvis den samme hun 
i aarevis har været forlovet med, han skal være 
baade sygelig og fattig efter hendes eget Udsagn 
saa det kan ikke egentlig kaldes et udmærket parti

Om Edvard Grieg:
Kalfaret 15de October 
Den Edvarden, den Edvarden! Nu gir han jo 

Concert i Xania uden at behøve Orchester, og 
til mig sagde han, da jeg beklagede at vi aldrig 
fik høre ham her, at han maatte have Orchester 
til sine Værker, og at det var her ikke at opdrive. 
Dertil kunde jeg intet svare, men se nu til den 
Lumskingen! Nu kan han spille solo alene.

Kalfaret 7de. Februar.93
Efter deres Concerter kom Johan Halvorsen, 

han er foruden Virtuos også Componist saavel 
paa Violinens, Sangens som orchesterets Gebet og 
spiller meget godt. Han forener i sig Dirigentens 
stilling saavel i Harmonien som i Teaterorches-
teret. Det sidste har han allerede faaet Fut i, saa 
Musikken der nede paahøres nu under forholdsvis 
Taushed i Modsætning til, at den i Regelen giver 
Stødet til den allerbedste Skravl. 

--
Undskyld denne lange Pigehistorie, men det er 

ikke så uvæsentlig for mig, skjønner Du, jeg har 
mange Gange maattet sande gamle fru Griegs Ord, 
som jeg den gang ikke fattede : at Tjenerne er et 
nødvendigt Onde i et Hus.

Gjennom flere år samlet Ingeborg opplysninger 
om medlemmene av slektene Gade og Wallem 
med tanke på en slektsbok, og dette skriftet ble à 
jourført og trykket av sønnen F.G i 1921. Det er et 
spennende kildeskrift til en stor og forgrenet slekt. 
Som også strekker seg til USA.
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ET HUS MED ATMOSFÆRE OG SJEL

Om det ikke fins spøkelser i huset, så merker 
man atmosfæren med en gang man går inn i 
denne prektige villaen i tidstypisk arkitektur. 
Ånden fra husets tidligere beboere lever videre i 
veggene. Derfor, når det nå foreligger et nytt ju-
bileum, passer det å sitere hva som står i Gadenes 
slektsbok da husets eiere feiret gullbryllup i 1897 
og med henvisning til et referat fra feiringen i 
«Morgenbladet»:

...ved en bramfri Vandel og Venlighed i Omgang 
er det erhvervet en talrig Vennekreds, der bevislig 
lagde sig for Dagen i det talrige Fremmøde af 
Gratulanter!
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AVTALESPESIALISTEN

Før: spesialister utenfor sykehus har vi hatt lenge. Avtalespesia-
listordningen har vært robust. Den er solid regulert i Rammeavta-
len med Helse Vest og samarbeidsavtale med et helseforetak der 
man er lokalisert.

Fremover: det er færre søkere til utlyste hjemler enn tidligere, 
spesielt i Helse Sør-Øst og i Helse Vest. Hva er strømningene som 
gir slike utslag? Hvor går veien videre?

Jubileum og historie 
- men hva med fremtiden  
i avtalepraksis?

Jeg føler meg privilegert. Jeg har verdens beste 
jobb. Min hverdag består av å utrede og behandle 
pasienter med lungesykdommer og allergi, og 
noen kommer til kontroll en gang eller flere gan-
ger før de avslutter hos meg. Jeg blir ikke lei. Jeg 
drukner ikke i administrasjon. Jeg føler meg som 
både leder og arbeidstager i et team. Økonomisk 
går det bra, og etter 15 år i praksis ser jeg nå at 
jeg vil få spart opp nok til pensjon hvis driften 
fortsetter som i dag.

Det er stimulerende å drifte en arbeidsplass 
med ansatte, utvikle den, se den vokse, kjenne på 
å dra lasset sammen for å kunne ta imot pasienter 
på en god måte.

Min dag består også i å løfte blikket opp fra 
skrivebordet av og til, møte en flott forening, Le-
geforeningen, lokalt og sentralt. Virkelig kjenne på 
at her har vi en stødig organisasjon i ryggen med 
så mye ressurser til rådighet og med fokus på både 
det medisinskfaglige og på fagpolitikk.

Så hvorfor er det ikke enda flere søkere til 
utlyste avtalehjemler? Er det tryggheten i en 
månedlig lønnsslipp og KLP-pensjon som avgjør? 
Er det lite av gründer-iver blant oss kolleger? Så 
synd hvis det kun er driftige økonomer som ser at 
legevirksomhet er lønnsom utenfor sykehus, også 
helt uten driftstilskudd og avbruddsytelser ved 
sykdom (det har avtalespesialister og fastleger). 
Hvis en årsak skulle være at sykehuslegene signa-
liserer å inneha ”monopol på spesialitetene” - på 
øyefaget, gynekologi, indremedisinfagene og 
andre fag - og dermed heller ikke ivrer for LIS2 
utdanning i 6 måneder i avtalepraksis, da vil jeg 
si: kom ut av ”borgen” og orienter deg, kom på 
besøk og se hvordan fagene utøves i avtalepraksis. 
Pasientene har behov for alle spesialister, vi er 
faktisk for få.

Karin Stang Volden
Tillitsvalgt, Praktiserende Spesialisters Landsforening Hordaland
karin.stang.volden@gmail.com
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Hva er et pakkeforløp
Pakkeforløp for psykisk helse og rus er et 

behandlingsforløp som er helhetlig og forutsigbart, 
og uten unødig ventetid. Det er utviklet seks pak-
keforløp innenfor psykisk helse og rus som skal 
implementeres våren 2019.

 � Pakkeforløp for utredning og behandling i 
psykisk helsevern, barn og unge 

 � Pakkeforløp for utredning og behandling           
i psykisk helsevern, voksne 

 � Pakkeforløp for tverrfaglig spesialisert @
rusbehandling (TSB)

 � Pakkeforløp for mistanke om psykose-           
utvikling og psykoselidelser

 � Pakkeforløp for utredning og behandling av 
tvangslidelse (OCD)

 � Pakkeforløp for spiseforstyrrelser hos barn 
og unge

Det jobbes også med Pakkeforløp for gravide 
som bruker/har brukt alkohol, vanedannende 
legemidler og/eller illegale rusmidler, som kom-
mer på et senere tidspunkt.

Hvorfor pakkeforløp
Fordi pasienter med psykiske lidelser og 

rusavhengighet skal få bedre behandling og mer 
forutsigbarhet! Pakkeforløp innebærer at pasi-
enten skal få vite hva som skal skje – når det skal 
skje – og hvem som har ansvaret. Pasienten skal 
medvirke i alle avgjørelser om sin egen behandling 
og oppfølging. Pårørende skal også involveres 
der det er hensiktsmessig. Samhandling mellom 
spesialisthelsetjeneste, kommune, fastlege og 
andre relevante aktører er sentralt i pakkeforlø-
pene. Samhandlingen skal styrkes ved henvisning, 
underveis og i avslutningen av et forløp.

De fem målene for pakkeforløpene er: 
1. Økt brukermedvirkning og brukertilfredshet 
2. Sammenhengende og koordinerte pasient- 

         forløp 
3. Unngå unødig ventetid 
4. Likeverdig tilbud til pasienter og pårørende        
    uavhengig av hvor i landet de bor 
5. Bedre ivaretakelse av somatisk helse og gode     
    levevaner 

Henvisning og vurdering av       
henvisning

Mange som henviser gjennomfører en grundig 
kartlegging før henvisning sendes. For å sikre at 
alle henvisningene er like gode, er det utarbeidet 
en liste over hva som bør være kartlagt når henvis-

Pakkeforløp psykisk helse 
og rus – bedre behandling 
og mer forutsigbarhet!
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ningen sendes, for mer info, se Helsedirektoratets 
nettsider.  I pakkeforløpene er og anbefalt at pa-
sienten er med på å utforme egen henvisning, for 
å sikre at det som er viktig for pasienten kommer 
tydelig fram. 

Fra 1.1.2019 henvises alle pasienter til pakke-
forløp psykisk helse og rus. Henvisende instans 
starter pakkeforløpet ved å sende en henvisning 
til spesialisthelsetjenesten. Når spesialisthel-
setjenesten har mottatt henvisning, gjøres en 
vurdering av om pasienten har rett til helsehjelp 
i spesialisthelsetjenesten. Har pasienten rett til 
helsehjelp, fortsetter pakkeforløpet. 

Er spesialisthelsetjenesten i tvil om pasienten 
har rett til helsehjelp, bør det vurderes å møte 
pasienten før et eventuelt avslag. Dersom pasien-
ten ikke får innvilget rett til helsehjelp avsluttes 
pakkeforløpet. Ved avslag skal spesialisthelsetje-
nesten gi en faglig begrunnelse for avslaget og gi 
anbefalinger/råd for annen aktuell behandling eller 
oppfølging av pasienten. 

Raskere utredning og behandling
Pasientene skal få raskere utredning og behand-

ling! På samme måte som i pakkeforløpene for 
kreft innføres noen forløpstider. Basisutredning i 
poliklinikk i psykisk helsevern er satt til seks uker 
fra første frammøte til klinisk beslutning. I TSB 
er veiledende forløpstider for basis utredning tre 
uker i poliklinikk og en uke i døgnavdeling. For 
mer informasjon om andre veiledende forløpstider 
se lenker under. 

Somatisk helse og levevaner
Pakkeforløpene skal sikre at den somatiske 

helsen til pasienten utredes, og at pasienten får 
behandling om nødvendig. Ansvaret for hvem som 
skal følge opp den somatiske helsen er tydeliggjort 
i pakkeforløpene. 

Dersom pasienten er innlagt i spesialist-
helsetjenesten, er det institusjonen som har 
ansvar for videre oppfølging av pasientens helse, 

jf. forskrift om fastlegeordning i kommunene.                            
Dersom legen ved institusjonen ikke har kompe-
tanse på sykdomsområdet, har hun/han et ansvar 
for å konferere med relevant spesialistkollega 
inkludert fastlege. Ved innleggelse må det i sam-
råd med pasienten gjøres en konkret vurdering om 
tiltak bør gjennomføres mens pasienten er innlagt 
for å sikre at nødvendig somatisk oppfølging blir 
ivaretatt. 

Ved poliklinisk behandling er behandlings-
ansvarlig i spesialisthelsetjenesten ansvarlig for 
at det er tydelig avklart hvem som følger opp 
pasienten somatisk, enten det er fastlegen eller 
lege i spesialisthelsetjenesten. Det bør i samråd 
med pasienten gjøres en konkret vurdering ut fra 
pasientens tilstand og behov hvem som bør følge 
opp pasienten.

Forløpskoordinator
Forløpskoordinator i kommunen og i spesialist-

helsetjenesten er et sentralt grep for å sikre god 
oppfølging og forutsigbarhet. Forløpskoordinato-
ren skal være med å sikre at utredning, behandling 
og oppfølging er individuelt tilpasset og skjer uten 
unødvendig ventetid. 

Forløpskoordinator vil være en viktig kontakt-
person for pasienten og eventuelt pårørende, og 
kan svare på spørsmål og gi informasjon om hva 
som skal skje underveis i et forløp.

Telefonnummer til forløpskoordinatorene 
i spesialisthelsetjenesten står på nettsidene til 
helseforetakene, private med avtale og private 
ideelle. 

Vi i Helse Vest tar gjerne imot tilbakemel-
dinger og forslag til forbedringer når det gjelder 
pakkeforløpene og praktiste utfordringer du som 
henviser eventuelt møter på. Ta kontakt på e-post 
til helse@helse-vest.no
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KATALOGER • BROSJYRER • ESKER • ETIKETTER • SKILT • PLAKATER

molvik.no

LAG TRYKKSAKENE 
DINE ONLINE

Velg en av våre maler eller bruk ditt eget design

Tilpass trykksakene dine og bestill online

Få tilsendt korrekturfil med ordrebekreftelse 

Se bestillingshistorikk og ordrestatus  

Molvik Grafisk AS
Hardangervegen 74, 
5224 Nesttun   

Følg oss på

Trykk det



KORT VENTETID
FOR UNDERSØKELSE

Bergen Sentrum:  MR • CT • Ultralyd • Røntgen
Lagunen Helsepark:  MR • Røntgen 

Våre røntgenleger er spesialister innen 
 medisinsk bildediagnostikk. Våre radiografer  
er spesialutdannet helsepersonell innen 
medisinskradiografi.

Vi har 2 institutter i Bergen  
og offentlig avtale med Helse 
Vest. Vi tar gjerne i mot dine 
pasienter som trenger radio
logiske tjenester.

Unilabs Røntgen Lagunen
Laguneveien 9, 5239 Rådal
 

Unilabs Røntgen Bergen
Småstrandgaten 3 (Xhibiton-senteret),  
5014 Bergen
 



YNGRE LEGER

Tidligere måtte alle disse legene gjennom turnu-
stjeneste før de kunne påbegynne sin spesialisering, 
men fra høsten 2017 ble turnustjenesten erstattet 
med LIS1-stillinger. Antallet LIS1-stillinger regu-
leres av helsemyndighetene, og har vært uendret i 
årevis. Per i dag er det omtrent 950 LIS1-stillinger 
som utlyses årlig. Et kjapt regnestykke senere, og 
man ser at antall LIS1-stillinger er for lavt i forhold 
til behovet, og at det må dannes en kø av ferdig 
utdannede leger som venter på å starte spesialise-
ringen. 

Våren 2018 var det 1276 søkere til 456 LIS1-stil-
linger i Norge. Når det er nesten 3 søkere per stilling, 
blir det viktig for legene å skille seg ut i mengden. 
Mange jobber derfor ved siden av studiene for å få 
verdifull arbeidserfaring til CV-en, og blant de som 
ikke får LIS1-tjeneste direkte etter fullført studium 
vil mange forsøke å få seg relevant arbeidserfaring 
i påvente av LIS1-tjeneste. Dette har sykehusene 
lært seg å utnytte, noe som har medført en ny type 
leger i sykehusene; leger uten spesialisering. 

Helse Bergen og flere store norske helseforetak 
ansetter nå leger i Cand. med-stillinger. Dette er 
stillinger som er opprettet som «Postleger» eller 
«Innkomstleger». De jobber uten opplæring, uten 
veiledning, uten vakt og ofte som timevikarer, selv 
om de forventes å møte på jobb daglig. Utlysnin-
gene har frem til nylig ofte skjedd i «gråsonen», 
med utlysning via lukkede facebooksider, eller til 

«venner og bekjente», men høsten 2018 har Helse 
Bergen lyst ut flere av disse stillingene offentlig på 
sine hjemmesider. Ettersom arbeidserfaring er ver-
difullt for de som venter på LIS1-tjeneste, mangler 
det ikke på søkere til disse stillingene. Jobben er 
som oftest å ta innkomstjournal eller gjøre postar-
beid på inneliggende pasienter; papirarbeid som de 
øvrige legene på avdelingen ikke rekker å gjøre og 
som virker uskyldig nok i en hektisk hverdag. 

Behovet for arbeidskraft i helseforetakene er 
tydelig til stede, ettersom disse poststillingene 
dukker opp. Men i stedet for å ansette flere LIS1 
som da ville fått mulighet til å starte sitt spesialise-
ringsløp og få både veiledning og opplæring, velger 
helseforetakene å ansette en ny klasse med leger. 
En av årsakene er nok besparte lønnskostnader. 
Mens en LIS1 i Helse Bergen i dag har krav på kr 509 
000 i minstelønn iht. tariff, vil en medisinstudent 
med lisens ha krav på kr 458 000 i minstelønn. En 
annen årsak er nok fleksibiliteten; leger uten spesi-
alisering har ingen krav om veiledning, vaktdelta-
gelse, opplæring, kurs, fordypningstid, læringsmål 
eller andre rettigheter som legen trenger for å bli 
bedre faglig. De kan derfor brukes til akkurat det 
arbeidsgiver ønsker, akkurat når de ønsker det. 
Men ønsker vi en ny underklasse med leger uten 
rettigheter?

Ny spesialitetsstruktur startet opp høsten 2017 
med mål om å redusere tid til ferdig spesialist.  

Leger uten spesialisering
I dag uteksamineres det i overkant av 600 leger fra medisinstudiet 
i Norge, og i overkant av 500 norske statsborgere fra medisin- 
studier i utlandet. 

Arleen Aune Solveig Aalstad Jonasson
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Da fremstår det lite hensiktsmessig at ferdigutdan-
nede leger skal bruke tid som leger uten spesialise-
ring før de får startet på sitt spesialiseringsløp. 

Et spørsmål som ofte dukker opp når man  
diskuterer reguleringen av antall LIS1-stillinger er: 
har vi behov for så mange leger i Norge? I følge tall 
fra SSB har antall legeårsverk i kommunehelsetje-
nesten økt med 2,5% årlig siden 2012. Fra 2015 til 
2016 tilsvarte dette rundt 128 legeårsverk. Veksten 
i antall legeårsverk i spesialisthelsetjenesten har 
vært på 3,5% eller mer i samme periode, og fra 2015 
til 2016 tilsvarte dette 589 leger. Legger man til en 
årlig avgang på ca. 500 leger per år (pensjon, død, 
uførhet, andre årsaker), kommer man fort opp i et 
årlig behov på minst 1200 nye leger. Vi vet også at 
vi har en fastlegekrise over oss, og at behovet for 
nye fastleger i årene fremover sannsynligvis vil 
øke enda mer.  Det har over flere år vært mangel 
på spesialister i landet, og 40% av nye spesialist-
godkjenninger i perioden fra 2008 til 2016 ble gitt 
til leger som hadde gjennomført sin spesialisering 
fra utlandet. Norge er på toppen i Europa over 
antall spesialister som importeres fra andre land, 
kun slått av Irland. Mange norske sykehus bruker 
i tillegg mye penger på å leie inn legevikarer fra 

andre land, fordi de har for få spesialister selv.  Vi 
har altså mangel på fastleger og sykehusspesialister, 
og importerer arbeidskraft fra andre land, samtidig 
som vi ikke klarer å sysselsette norske statsborge-
re som velger å utdanne seg til leger og har flere 
hundre ferdig utdannede leger som venter på å få 
starte sin spesialisering. Dette kan de ikke være 
bærekraftig? 

Heldigvis har den nye firepartiregjeringen 
innsett det samme, og blitt enige om at de vil 
«øke antall LIS1-stillinger, for å imøtekommer 
rekrutteringsutfordringene i fastlegeordningen og 
spesialistmangelen i spesialisthelsetjenesten». De 
sier dessverre ingenting om hvor mange stillinger 
de vil opprette eller fra når. Beregninger som le-
geforeningen har utført viser at dersom man øker 
antallet LIS1-stillinger med 200, vil køen av ferdig-
utdannede leger som venter på LIS1-tjeneste løses 
opp snarlig. Dette samsvarer også med behovet 
for leger i fremtiden. Helsedirektoratet anbefaler 
også at det opprettes 200 nye LIS1-stillinger. Hvis 
man ser på tallene, er det klart at behovet er der. 
Vi trenger ikke leger uten spesialisering, vi trenger 
flere LIS1-stillinger nå!
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UNIVERSITETSLEGEN

Norsk legevakthistorie er både lang og kort, 
alt etter perspektivet. Før dei utdanna legane 
kom, var det «legevakt» i form av barberkirurgar. 
Seinare måtte distriktslegar og praktiserande 
allmennlegar ta seg av skader og akutte sjukdoms-
tilfelle, utan at dette var organisert som en formell 
legevaktordning. Men sjølv om legevaktfunksjo-
nen er gammal, er legevakthistoria kort dersom vi 
leitar etter spor av legevakt i form av ord, begrep, 
system eller eige fagfelt. Rett nok har legevaktene 
i Oslo og Bergen passert hundre år. Men idear 
om akuttmedisinske tenester utanfor sjukehus 
starta så seint som på 1960-tallet, utvikla seg på 
1970-tallet og vart del av helsepolitikken først på 
1980-tallet.

Det som kanskje ikkje er så kjent for alle no-
verande legar, er kor sentral Bergen, Hordaland og 
Vestlandet har vore i utviklinga av legevakt i Norge 
i moderne tid. 

 Alt dette og meir til er no omtalt i ei 300 
siders rikt illustrert bok «Legevaktens historie – 
Frå barberkirurg til digital vaktlege», frå Nasjonalt 
kompetansesenter for legevaktmedisin. Boka kan 
bestillast via senteret sine nettsider.

 Heilt inntil ca. 1980 meinte staten at 
legevakt var noko legane sjølv måtte syte for, og at 
det var det offentlege uvedkommande. Men legane 
ville ha meir ordna forhold, beredskapspengar, 
telefon og kommunalt ansvar. På nyåret 1981 var 
det legestreik, som enda med full siger til legane. 

På 1980-talet vart legevakt lovregulert, men elles 
stort sett som før; vaktlege med privatbil og lege-
koffert med sjukebesøk som hyppigaste tiltak.

 På 1980-talet starta så utviklinga av naud-
meldetenesta, som har enda med 113, 116117 og 
nytt digitalt naudnett. Her var Bergen og Horda-
land heilt sentrale. Den manuelle mobiltelefonen 
kom i bruk midt på 1960-talet, automatisk mobil-
telefon (NMT) frå 1981. men det var ikkje noko 
system for å komme i kontakt med helsetenesta 
ved akutte tilfelle. Ein måtte ringe rundt, fekk ofte 
ein telefonsvarar, og det var ikkje kommunikasjon 
internt mellom sjukehus, ambulanse og legevakt. 
Haukelandslegen Paul F Forstrønen ville endre 
dette, og han skapte «Hordalandsmodellen», som 
vi bygger på den dag i dag. Prinsippa var slik:

- Folk skulle vite kor dei skulle ringe, og komme 
til eit nettverk, ikkje berre ein sentral

- Fagfolk skulle ta telefonen, og skulle både 
kunne sortere etter hastegrad og sette i verk trans-
port og adekvate tiltak 

- Alle einingane i sjukehus, ambulanse og 
legevakt skulle vere knytt saman i eit lukka radio-
nettverk

Slik fekk vi AMK (den første ved nye Hau-
keland sjukehus ), 003 som felles naudnummer 
(1989), samt kommunale legevaktsentralar (LVS). 
Sotra LVS vart den første i landet (1986). Horda-
landsmodellen var gjennomført i heile landet i 
1995, med 45 AMK og 203 LVS.

Legevakthistoria har sterke 
røter i Vest!

Steinar Hunskår
Faggruppe for Allmennmedisin (ALFA)
Steinarhunskar@uib.no
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 På den organisatoriske sida vart ideen 
om interkommunale legevakter eit stort strids-
tema frå midten av 1990-tallet til 2005. Legane 
meinte dette måtte til for å betre rekrutteringa, 
redusere vakttyngda og sikre kvaliteten. Ei rekke 
lokale legar gjorde ein stor innsats for legevakt 
i denne perioden, gjennom utgreiingar og fag-
politisk arbeid. Gunnar Ramstad (Bergen) var i 
Aplf-styret og leiar i Dnlf sitt legevaktutval, Ola Jø-
sendal (Radøy) og Ernst Horgen (Fedje) arbeidde 
for legevakt gjennom OLL (no LSA), Grete Wold 
(Meland) var medlem i Haga-utvalet som skreiv 
NOU om akuttmedisinske tenester. Dei interkom-
munale legevaktene på Sotra og i Nordhordland er 
resultat av denne utviklinga rundt år 2000.

Norsk legevaktforum (NLF) vart starta i 1997 
som legevaktene sin eigen organisasjon. Kvart år 
har NLF konferansar og deler ut legevaktprisen. 
Bergen legevakt har arrangert den nasjonale 
legevaktkonferansen to gongar (2007 og 2017), 
av dei 17 som har fått legevaktprisen kjem heile 7 
frå Hordaland. Leiar i NLF i år er Silje L Todnem, 
legevaktsjef på Voss.

 Det var såleis kanskje ikkje tilfeldig at 
Bergen vart staden for Nasjonalt kompetansesen-
ter for legevaktmedisin (Nklm), frå starten i 2004. 
Senteret har desse snart 15-åra vore ei drivkraft for 
auka kvalitet i legevakt på mange område. Sjølv 
om senteret dekker heile landet, er det ikkje tvil 
om at forankringa lokalt både har styrka senteret 
og har gitt lokale legevakter sjanse til deltaking 
i forsking og utviklingsprosjekt. I 2019 er Nklm 
involvert i utvikling av nasjonal rettleiar for lege-
vakt, med mange lokale personar involvert. Nklm 
skal også stå for evalueringa av eit stort prosjekt 
i Sogn og Fjordane, der Sunnfjord og Ytre Sogn 
legevakt skal gjennomføre eit pilotprosjekt med 
ny organisering av legevakt, mellom anna med 
lege i legevaktsentralen.

 Dette var nokre få glimt frå ein viktig del 
av utviklinga av allmennlegetesta i Norge, med 
sterke lokale innslag, og som no har fått si samla 
framstilling i bokform.

Steinar Hunskår
steinar.hunskar@uib.no

Eivind Meland fikk Mannsprisen for 2018
På den internasjonale mannsdagen 19.11.2018 

ble professor emeritus Eivind Meland tildelt 
prisen fra MannsForum. Juryen sier at Meland 
gjennom klinisk arbeid, forskning og kronikker og 
innlegg med en vitenskapelig og kunnskapsorien-
tert tilnærming har bidratt til å løfte ny viten om 
at fedre er svært viktig for barna sine også etter 
samlivsbrudd. 

Aslak Bråtveit med bok: På glytt
Mange kjenner til Aslak Bråtveit, tidlegare 

fastlege på Finnøy, sine tekstar om legelivet i 
små samfunn. I 2016 fekk han Norsk forening for 
allmennmedisin sin skribentpris: No er nye og 
tidlegare tekstar samla i boka «På glytt. Deltakar 
og tilskodar», hovudsakleg tekstar med tema frå 
klinisk praksis. Boka kan bestillast på epost hos 
forfattaren.

15 mill. til prosjekt om depresjon
Allmennmedisinsk forskningsenhet i Bergen 

har fått en stor tildeling fra Forskningsrådet til et 
prosjekt som skal bidra til bedre helsetjenester 
for pasienter med depresjon. Prosjektet ledes av 
professor i allmennmedisin Sabine Ruths.

Målet er å utvikle ny kunnskap om samarbeid 
mellom ulike aktører og nivåer i helse- og velferd-
stjenestene og hvordan tilbudet kan forbedres for 
å hjelpe pasienten best mulig. Prosjektet benytter 
data fra omfattende koblinger mellom nasjonale 
helseregistre og befolkningsregistre, samt innsam-
ling av data gjennom intervju og fokusgrupper.
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Kjære medlem!
Hordaland legeforening sitt årsmøte arrangeres onsdag 22. mai i Legenes Hus, som i år fyller 150 år. 

Med et historisk perspektiv har vi den glede å presentere årets foredragsholdere:

Gunnar Staalesen, forfatter
Fortiden - et glimt av medisinsk historie i Bergen

Clara Gram Gjesdal, viseadministrerende direktør i Helse Bergen 
Framtiden - hvordan skal vi møte utfordringsbildet?

Servering fra kl.16.30
Seminar fra kl.18-20

Årsmøte avvikles fra kl.20

Saksliste kommer på mail og på HLFs nettsider.  

Vi sees!

Hordaland legeforening

DEN NORSKE LEGEFORENING

Allmennlegeforeningen 
avdeling Hordaland - Allmøte

Allmøte med valg avholdes 22. mai 2019 kl. 16.30 på Legenes Hus, Kalfarveien 37, Bergen

Det skal, i henhold til Allmennlegeforeningens vedtekter, velges i alt 5 representanter til 
Allmennlegeforeningens landsråd. Det skal også velges 5 vararepresentanter. Kun tillitsvalgte 

og varatillitsvalgte medlemmer av Allmennlegeforeningen er valgbare til Landsrådet.

Funksjonsperioden er fra 1. september 2019 til 31. august 2021.

Alle medlemmer av Allmennlegeforeningen i Hordaland har stemmerett.

Vennlig hilsen
Øivind Wesnes, Landsråd 1, Hordaland Af
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Alle oddetallsår er valgår i Legeforeningen, 
dermed er 2019 tid for valg. Alle tillitsvalgte og 
varatillitsvalgte står på valg. Også i Allmennlege-
foreningen er det flere valg som skal gjøres. For 
Paraplyens lesere er det de lokale valgene her på 
Vestlandet som er de mest relevante.

Først en presisering. Som allmennlegenes 
tillitsvalgte regnes: 

• Allmennleger som er tillitsvalgt eller vara-
   tillitsvalgt i kommunen etter hovedavtalen
• Allmennleger som er tillitsvalgt eller vara-
   tillitsvalgt for å ivareta allmennlegers
   interesser overfor kommunen
• Allmennlegerepresentanter i lokalt 
   samarbeidsutvalg 
• Leder og eventuell nestleder i allmennlege-
   utvalg

«Leger med et ansettelses- eller avtaleforhold til 
kommunen velger hovedtillitsvalgt og varatillitsvalgt 
for legeforeningen i hver kommune i henhold til 
legeforeningens lover. Valget skal skje i god tid før 
lokalavdelingens årsmøte for to år av gangen i årstall 
som slutter på ulike tall.»

«Dersom hovedtillitsvalgt som er valgt etter disse 
reglene, ikke har fastlegeavtale, velger legene med 
fastlegeavtale en egen tillitsvalgt med varatillitsvalgt 
for å ivareta fastlegegruppens interesser overfor 
kommunen.

Valg av tillitsvalgte for fastlegene i den 
enkelte kommune:

Jeg anbefaler alle tillitsvalgte å sette i gang 
valgprosessen snarest mulig, og dette bør/skal 
gjøres på et møte i Allmennlegeutvalget. Alle valg 
bør være unnagjort innen utgangen av mars. Den 
er den kommunetillitsvalgte allmennlegen som 
har ansvar for å gjennomføre dette valget. 

Når dere så har valgt deres tillitsvalgte i 
henhold til disse vedtektene, er det svært viktig 

at valgresultatene meldes inn til Allmennlege-
foreningens sekretariat (af@legeforeningen.no) 
OG til undertegnede. Jeg har i alle år jobbet for 
å holde en oppdatert adresse- og epostliste for 
alle tillitsvalgte i Hordaland, og håper med deres 
hjelp at listen for tillitsvalgte i perioden 2019-2021 
kan bli komplett og oppdatert. Jeg ønsker da 
navn og e-postadresse på de tillitsvalgte og deres 
vararepresentanter. Ved forrige valg i 2017 var det 
dessverre mange som glemte dette. Dermed er 
listen over kommunetillitsvalgte allmennleger pr 
i dag ufullstendig. Da vi har vært, og fortsatt er, i 
en fastlegekrise, er det svært viktig at listen er 
komplett, slik at vårt sekretariat raskt kan nå ut til 
alle tillitsvalgte med informasjon.

Valg av Allmennlegeforeningens landsråds- 
representanter: 

«Valg av landsrådsrepresentanter og vara lands-
rådsrepresentanter gjennomføres ved avstemning på 
allmøte eller ved elektronisk avstemning innen  
1. september i år som slutter med ulike tall.» 

Allmennlegeforeningens landsråd er allmenn-
legenes øverste organ og består av tillitsvalgte 
fra alle landets fylker. Alle AF-tillitsvalgte og 
varatillitsvalgte i kommunene er valgbare. Alle 
AF-medlemmer i fylket har stemmerett. Horda-
land skal velge 5 landsrådsrepresentanter og 5 
vara. Sittende 1. landsråd sammen med de øvrige 
landsrådsrepresentanter og vara landsrådsre-
presentanter har ansvar for gjennomføringen av 
valget. Dette valget er altså mitt ansvar, og vil 
skje på Allmøte i Hordaland AF på Legenes Hus 
i Bergen samme dag som Årsmøtet i Hordaland 
legeforening onsdag den 22. mai 2019 kl. 1630. 

Alle AF-medlemmer i Hordaland er herved 
invitert. Det er spesielt viktig at de tillitsvalgte 
møter, slik at vi kan få en representativ gruppe fra 
Hordaland til Landsrådet. 

Godt valg, alle sammen!

Dette er som å snu arket, men som tidligere år på denne tiden,  
må jeg minne om valg i Legeforeningen.

En oppdatering om valg i 
Allmennlegeforeningen

Øivind Wesnes
Tillitsvalgt, Allmennlegeforeningen Hordaland
owesnes@broadpark.no
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ARBEIDSMEDISIN

Vestlandssauen & skabben 
- fnattsalve og 28 tonn 
tobakk!

Eg har tillete meg å sitere utdrag frå helsesoga 
for Radøy- den gongen ein del av Nordhordland 
legedistrikt. 

Respekten for kunnskap, vitskap og utdanning 
var ikkje stor på bygdene den gongen.

Konflikter med embetsmennene var ikkje 
uvanlig. Når embetsmennene «storkarane» og 
kunne vera både frittalande, nedlatande og 

arrogante, var det ikkje så underlig at konfliktar 
oppstod tid om anna. Bøndene var, i embetsmen-
nene sine auge, så fastgrodde i gamle tankebaner 
og fordomar at dei ikkje evna å styre kommunane. 

Nordhordland legedistrikt vart etablert i 1837.
Legen budde i Bergen med ansvar for heile dis-

triktet frå Os og Sotra i sør til sognegrensa i nord. 
Utan vegnett eller rutegåande skipstrafikk, var 
det uråd for legen å koma ut til folket i det kjem-
pestore distriktet. Dei sjuke måtte enten koma 
seg til Bergen, verta friske av seg sjølve, leva med 
sjukdomen, eller døy utan legehjelp. I 1853 vart 
distriktet delt i Indre- og Ytre Nordhordland. 
Distriktslegen i ytre delen skulle bu på Lindås 
med ansvar for Lindås prestegjeld, medrekna 
Fedje, Austrheim og Masfjorden. Dessutan var 
han lege for heile Manger prestegjeld, som då og 
femnde om Herdla. Lindåslegen hadde eit vidt og 
ytterst krevjande distrikt. 

Thomas Collett (1835 –1898) kom etter Micha-
el Krohn som distriktslege i Ytre Nordhordland, 
vart verande i 21 år, frå 1863 til 1884. Collett vart 
kjend som den store bygdeutviklaren. Han var 
ein ekte oslo-gut, fikk gikt-feber i ung alder, og 
sleit med hjertefeil resten av livet. Før han kom 
til Lindås hadde han ei kort tid vore distriktslege i 
Loppa og Måsøy i Finnmark. 

Arbeidet med folkehelsa i gamal tid i Nordhordland legedistrikt i 
1868.

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

Thomas Collett kom og til å bety meir for 
folkehelsa. Han førte Krohn sitt arbeid vidare, 
men var ein dyktigare strateg enn sin forgjengar 
som det blir fortalt var sterk i sin karakteristikk 
av «mangersværingen». Han hadde sine eigne 
metodar til å formidle kunnskap om sjukdom og 
helse. Collett organiserte Sunnhetskommisjonane 
(frå 1832) på nytt, tok nye medarbeidere med og 
fekk til eit nettverk av folk som hadde tilsyn med 
helsetilstanden rundt i bygdene. Kontaktnettet 
var til god nytte både for legen og folket. Epide-
miar vart oppdaga tidlig. Spedalske fekk tilsyn og 
hjelp. Folk som leid naud, blei registrerte. 

Collett var folkeleg. Han nytta eit jordnært, 
enkelt språk. Følgande kan ein lese i utdrag av eit 
foredrag han held om skabb for sunnhetskommi-
sjonen:

”Man har før troet, at Skab havde sin grund i noget 
indre, at det var en indvortes Sykdom, og at man som 
følge heraf var nødt til at bruke indvortes Midler for 
at helbredes for den, saasom Svovl og lignende Sager, 
uten at noget Menneske er helbredet på den Maade. 
I den nyere Tid er man kommet efter, at Skab ikke 
er noget andet end et lidet Dyr, Snyltedyr, som paa 
norsk kaldes Skabmidden, der har fæstet sin Bolig paa 
Mennesket. Man kan således gjøre sit legeme til Bolig 
for en hel verden af levende Væsener. Disse dyr leve 
under Overhuden og grave sig Gange hvori de skjule 
sig.

---Hvad deres levevis angaar, da forholde de sig 
rolige om Dagen i sin Gang, men færdes ude om 
Natten, dvs naar man ligger godt og varmt til sengs, 
for at træffe sig en Mage og forplante sig.Naar det er 
skeet, krybe de tilbake til sin Gang, og lægge der sine 
Æg, som udklækkes ved Legemets Varme. De unge 
Midder forlater tidlig Modergangen og grave sig en ny 
Gang, for der at begynne et selvstendig Liv. Skabben 
lever av Safterne i Legemet, og tære saaledes for en 
stor deel paa Menneskets krefter….”

Collet hadde evna til å sjå problema som 
utfordringar, og han kava seg ikkje særlig opp om 
han møtte motgang. Det viste han då fekk nei av 
formannskapet i Manger på søknaden om å kjøpe 
salve, så skulehaldarane kunne smørje skulebarna 
og familiane deira om dei fekk skabb. Formann-
skapet i Manger tykte dette var pengesløsing 
og avslo søknaden tvert. Men Lindås kommune 
kjøpte inn ein «åtting fnattsalve» (16,4 liter) til 
kvar skulehaldar. Collett mista ikkje motet om 

radværingane ikkje synte forståing. No fekk han 
framifrå høve til å finna ut om skabbsalven hadde 
verknad. I Lindås vart folk smurde, i Manger 
ikkje!

Dei blei kontrollgruppe. Etter ei tid var det 
tydelig at skabb var vesentlig meir utbreidd i 
Manger enn i Lindås. Slik kunne legen dokumen-
tere at skabbsalven verkeleg hadde kurativ effekt. 

På 1800-tallet var skabb eit stort problem både 
på folk og beist. Saueskabb var utbreidd over 
heile Vestlandet. Amtstinget sette ned ein komite 
som skulle vurdera tiltak. To fylkesagronomar og 
ti smalevaskarar, dei fleste militære, vart sette til 
å utrydda saueskabben. Manger kommune hadde 
på den tida største sauetalet i amtet, 10555 dyr frå 
Manger, medrekna Herdla, vart vaska.

Frå våre område var korporal Holmås frå 
Lindås og overkonstabel Hagenes frå Haus med 
på den store sauevasken. Tobakk vart nytta som 
utøymiddel. Det gjekk i alt 28 tonn med før vest-
landssauen i 1868 vart erklært skabbfri. 
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STUDENTEN

I mange år har Norsk medisinstudentforening i 
samarbeid med Yngre Legers forening jobbet mot 
et felles mål, nemlig å få innvilget flere LIS1-stil-
linger.

 Etter at den nye spesialistforskriften trådde i 
kraft 1. september 2017 må nå alle nyutdannede 
leger gjennom LIS1 før de kan gå videre med 
spesialisering. Frem til 1. mars 2019 har det vært 
overgangsordninger for en del av de som studerer 
medisin i utlandet, slik at de frem til nå har kun-
net gå rett over i spesialisering uten LIS1-tjeneste 
først. Dermed vil det fra i år være slik at absolutt 
alle må gjennomføre LIS1. 

I takt med at den såkalte «fastlegekrisen» har 
rast gjennom norske medier, i tillegg til at det nå 
er under halvparten av de som søker LIS1-stilling 
som faktisk ender opp med å få en, har det blitt 
tydelig at LIS1 er en flaskehals. I den ene enden 
sitter alle de ferdig utdannede legene som ikke 
kommer i gang med sin spesialisering, i den andre 
enden importeres ferdig utdannede spesialister fra 

utlandet og flere og flere nordmenn sitter nå uten 
en fastlege. 

Det har derfor vært en god start på året for 
vår del. I den nye regjeringsplattformen som ble 
offentliggjort 17. januar vil den nye regjeringen 
«øke antall LIS1-stillinger, for å imøtekomme 
rekrutteringsutfordringene i fastlegeordningen og 
spesialistmangelen i spesialisthelsetjenesten». 

28. januar kom rapporten fra Helsedirektoratet, 
der de på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepar-
tementet har vurdert antallet LIS1-stillinger. De 
konkluderer med at det basert på vekst i legestil-
linger vil være behov for 1150 LIS1-stillinger per år, 
og anbefaler derfor at det bør opprettes 200 nye 
stillinger. 

Det er ikke til å stikke under en stol at 200 
nye LIS1-stillinger ikke kommer til å dukke opp 
over natten. Dette er allikevel en stor seier for 
oss i Nmf, som over flere år har varslet om at vi 
trenger flere. Nå må vi se på hvordan man kan øke 
kapasiteten for LIS1.

#200LIS1NÅ
Lene DæHlin, 
Leder, Nmf Bergen.
lene.daehlin@medisinstudent.no

enden importeres ferdig utdannede spesialister fra kapasiteten for LIS1.
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Legevaktens historie
I sin nye bok «Fra barberkirurg til digital 
vaktlege» har Steinar Hunskår og Hogne 
Sandvik samlet norsk legevakthistorie Sandvik samlet norsk legevakthistorie Sandvik samlet norsk legevakt
mellom to permer.

Legevaktens historie er både lang og kort, 
alt etter perspektivet. Allerede lenge før de 
første legene kom til Norge fantes det en 
«legevakt» som ble ivaretatt av barber
kirurger. Senere måtte distriktsleger og 
praktiserende allmennleger ta seg av skader 
og akutte sykdomstilfeller, uten at dette var 
organisert som en formell legevaktordning. 
Boken beskriver legevakten som institusjon 
og klinisk arena helt opp til i dag. Boken er 
rikt illustrert med eksempler fra legevakter 
over hele landet.

Boken kan bestilles via e-post: 
historie@norceresearch.no
Pris kr. 350,  (+ porto kr. 120,)
300 sider  rikt illustrert

HVA FÅR DU HOS OSS?

- Alt innen medisinsk utstyr
og forbruksmateriell
- Medisinsk inventar og møbler
- Profesjonell hjelp fra ansatte 
med helsefaglig bakgrunn
- Varene levert på døren

HVOR FINNER DU OSS?
- Hovedkontor/lager i Bergen

- Leverer i hele Hordaland 
  og Sogn og Fjordane

- Butikker i Førde, Bergen, 
  på Sotra og på Stord

Hvem er Norengros?

www.kjbrusdal.no
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Henvis pasienten din til Aleris i Bergen!

Vi har offentlige avtaler innen*
MR • CT • Ultralyd • Røntgen • Gastrokirurgi • Ortopedi

Privat tilbud:

Gastrokirurgi • Ortopedi • Kardiologi • Rygg- og nakkekirurgi • Røntgen

Øre-nese-hals • Gynekologi • Nevrologi • Hud • Revmatologi • MR

CT • Allmennmedisin • Plastikkirurgi • Ultralyd • Beinmassemåling

Mammografi • Utredning for slankeoperasjon • Vaksinasjon

Kort eller ingen ventetid!

* Pasienter betaler kun egenandel ved offentlig avtale.
Henvisninger kan sendes elektronisk via Norsk Helsenett.
www.aleris.no

Røntgen - tlf: 22 43 43 43
Sykehus Marken - tlf: 55 59 99 99
Sykehus Nesttun - tlf: 55 11 80 80

Ansvarlig lege: Per Kvandal


