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Helse-
forvaltere i 
Trump-tid

«Verdens mektigste 
demokrati har valgt en 
leder hvis ord og taler 
har et ekko tilbake til 
det mørkeste kapitlet i 
moderne tid.»
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Ta  
leiinga!

«Det bør vere fleire 
legar i leiinga på 
sjukehusa og i 
kommunane.»
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Nullvisjon 
eller  
null visjon?

«Helseministerens nye 
mål for 2017 er igjen 
null korridorpasienter. 
Mye tyder dessverre  
på at han blir skuffet i 
år også.»

L S A
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Tilsyns- 
hysteriet

«Kommunene har 
en utøvende rolle for 
staten innen en rekke 
helseområder. Og dette 
må jo kontrolleres. 
Mange ganger.»



L E R D E N D E  I N N E N F O R  P L A S T I K K I R U R G I  P Å  V E S T L A N D E T

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

Våre fagområder:
• Plastkirurgi
• Urologi
• Generell kirurgi
• Øre-nese-hals
• Varicer
• Fysiterapi/osteopat
• Hjerteutredning
• Helsesjekk med ultralyd

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



 

Les mer og bestill ditt fordelskort på 
danskebank.no/akademikerkortet

90 øre
(100 øre ut desember)

Drivstoffrabatt
på Esso

*

Hyggelig bonus på fl ere restauranter og nettbutikker. 
Reise- og avbestillingsforsikring med kjøpsforsikring. 
Tilgang til lounger verden over med Priority Pass. 

Et eksklusivt kort uten årsgebyr for Akademiker-
medlemmer. Det er lønnsomt å bruke Danske Bank 
og være medlem av Den norske legeforening.

Ønsker du å prate med oss, kan du ringe 
VIP-kundeservice på telefon 05550.

Akademikerkortet
Norges råeste drivstoffrabatt 
og mange andre fordeler

på Esso

* 56 øre (4 %) i cashback + 34 øre fast Esso-rabatt. Eks. gjelder ved pumpepris 14 kr/l. 
Kredittkostnad: eff. rente 16,85 %, 15 000 o/12 mnd, kostnad 1 304, totalt 16 304.



www.tanntips.no
man-fre: 07-22 lør-søn: 08-18

TLF : 55 19 77 50

Du finner oss i Åsane Storsenter 4.etg.

Spesialister
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Legeforeningen har, som sådan, i over 130 år 
betydd fordeler for medlemmene i mange sam-
menhenger. Det å ha et fellesskap med kolleger 
også over faggrensene, har vært til god hjelp i alle 
år. Det har hatt mye å si for utviklingen av faget, 
utviklingen av våre arbeidsforhold, utviklingen 
av helsevesenet og dermed av stor betydning for 
pasientene. Samholdet i foreningen er ikke svek-
ket, på tross av en utvikling i samfunnet med sterk 
privatøkonomi, privatisering og tendenser til økt 
«meg selv først»-tankegang. Samholdet ble sist 
demonstrert under streiken høsten 2016. Det er 
ikke uten grunn at så å si alle leger er medlemmer 
i Den norske legeforening. 

De klassiske ytelser til medlemmer har vært 
juridisk bistand, forsikringsordninger, Tidsskriftet, 
lånefond og hjelp til videre- og etterutdannelse. 
Legeforeningen har de siste år arbeidet med å øke 
våre kollektive medlemsfordeler betydelig. Kolle-

gene bør sette seg inn i de muligheter som er frem-
forhandlet. Dette dreier seg om et stadig større 
spekter av gode avtaler innen bilkjøp, kjøp av el- 
sykler, reise/hotell, bank/forsikring, hjem og fritid. 
Se på foreningens hjemmeside før du skal på len-
gre reiser, kjøpe bil eller gå til andre anskaffelser. 

Hordaland legeforening ansetter våren 2017 en 
administrasjonskonsulent i Legenes Hus. Dette vil 
etter styrets oppfatning bety en betydelig styrking 
av tilbudet til medlemmene i Hordaland. Dette vil 
bety støtte til styrets arbeid, støtte til kursarbeidet 
i fylket, og et stort bidrag til arrangementsarbeid. 
Vi vil få en bedre kontinuitet i HLF, og dermed 
gjøre arbeidet lettere for fremtidige tillitsvalgte. 
En viss del av våre avtaler og historie forsvinner 
med hvert styre og hver leder, og dette vil nå søkes 
tatt vare på i et nytt arkiv. 

Håper medlemmene vil få utbytte av vår satsning. 

Medlemsfordeler

paraplyen
tidsskrift for hordaland og sogn og fjordane legeforeninger

Gunnar Ramstad
guramst@gmail.comLEDER
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Aleris Sykehus Nesttun:

Ortopedi • Raskere tilbake

Aleris Sykehus Marken:

Rygg • Plastikkirurgi • Øye 

Aleris Røntgen Bergen: 
Røntgen • MR • CT • Ultralyd • 
Beinmassemåling

Vi tilbyr i tillegg en rekke 
helsetjenester til privatbetalende 
pasienter. 

Offentlige avtaler 
ved Aleris Bergen

Medisinsk ansvarlig: Grethe Aasved

Kontakt oss:

Nesttun: tlf: 55 11 80 80 Marken: tlf: 55 59 99 99 Røntgen: tlf: 02343

Henvisninger kan sendes via Norsk Helsenett. 

Aleris’ tilbyr helhetlige pasientforløp fra diagnostikk til behandling, både 
på vegne av det offentlige og til private pasienter. 

Våre avdelinger i Bergen har et bredt offentlig tilbud. Pasienten betaler 
kun egenandel. 

www.aleris.no
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Akuttmottaket, Haukeland universitetssykehus, 
januar 2017. Jeg forsøker å notere ned de naturlige 
funksjonene til mann 72, men det er dønn umulig. 
Jeg er omringet. De er overalt. På pc-en ved siden 
av meg, på vei ut fra undersøkelsesrom 3, de haster 
forbi med stetoskopet rundt halsen og luggen 
hopper lett idet de letter litt på munnviken og 
passerer. De kjekke turnuslegene. Hvordan er det 
mulig å få gjort noe arbeid her, tenker jeg. Vannla-
ting som normalt. «Kjempebra journal, altså. Veldig 
imponerende,» smiler han og legger hånden sin på 
skulderen min før han haster videre. Jeg bruker et 
par minutter på å ta meg inn igjen. Avslutt DIPS.

De er superhelter. De flyr rundt i gangene, noen 
på sparkesykkel, noen i Birkenstocks. De har an-
svar, kunnskap, ferdigheter. De skal liksom være 
meg tre år frem i tid. Jeg kjenner prestasjons- 
angsten krype oppover columna når et grønnkledd 
orakel ser på meg banke på ryggen til pasienten, 
jeg konstaterer nyrebekkenbetennelse, orakelet 
konstaterer at nyrene er fine. Jaja. Neste gang.

Pasientene forventer presise svar, bred kunn-
skap, et nær perfekt arbeid. Det er ingen hyggelig 
tanke at kirurgen som skal åpne skallen din kan 
komme til å gjøre feil. Leger er jo ikke superhelter. 
De er vanlige folk, og vanlige folk gjør feil. Henry 
Marsh er verdenskjent britisk nevrokirurg og for-
fatter av boken Do No Harm: Stories of Life, Death 
and Brain Surgery – hvor han setter fokus på nett-
opp dette: beslutningsfeil, mislykkede operasjoner 
og ødelagte liv. Han sier til A-magasinet: «En del 

av jobben vår er jo å oppmuntre og gi dem håp. 
Det har ofte ført til at jeg har måttet late som jeg 
er mer kunnskapsrik og kompetent enn jeg egent-
lig er.»1 Et kritisk viktig poeng – for pasientene 
tjener ingenting på å se utryggheten i legens øyne. 
Men at man kan snakke om den på vaktrommet 

etter visitten er noe helt annet. Tømme hodet. 
Samtale. Kvalitetssikre.

For en tredjeårsstudent er effekten av åpenhet 
betryggelse. Ærefrykten er naturlig innprentet al-
lerede. Som student er man nødt til å våge å gjøre 
feil for å kunne lære noe. Jeg er takknemlig for at 
tidene forandrer seg og for at leger i 2017 våger å 
være åpne om sin uro og sin feilbarlighet. Ydmyk-
heten som ligger like under de hvite klærne – en 
helt ekte superheltdrakt.

Til alle leger som ikke er ufeilbarlige

Katja Løvik
katja.lovik@gmail.comREDAKTØR

1. http://www.aftenposten.no/amagasinet/Nevrokirurg-Henry-Marsh-Jeg-har-ofte-mattet-late-som-jeg-er-mer-
kunnskapsrik-og-kompetent-enn-jeg-egentlig-er-611438b.html

LEGER ER JO IKKE 
SUPERHELTER.  

DE ER VANLIGE FOLK, OG 
VANLIGE FOLK GJØR FEIL.
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Kapasiteten på norske sykehus er alvorlig utfor-
dret. Mange steder sliter med kraftig overbelegg 
og regelmessige korridorpasienter. Også på 
Haukeland er det avdelinger som jevnt ligger godt 
over 100% i sengebelegg. Forskning har vist at for 
høyt belegg utgjør en fare for pasientsikkerhe-
ten med økt mortalitet og morbiditet. Dette ble 
tydelig illustrert i en nylig tilsynssak ved syke-
huset i Skien hvor flere pasientdødsfall ble koblet 
opp mot uforsvarlig høyt sengebelegg i forhold 
til bemanningen. Derfor har Legeforeningen og 
Helsetilsynet anbefalt en forsvarlighetsgrense på 
85% sengebelegg. Slik vil man også være rustet til 
å håndtere svingninger i pasientstrømmen som 
man vet vil komme, f.eks. i influensasesongen. 

Hvordan kan vi så oppnå en beleggsgrense på 
85% med tanke på dagens kroniske overbelegg 
flere steder? Vi vet jo at befolkningen i økende 
grad eldes, og at den fryktede eldrebølgen snart vil 
treffe med full styrke. Dette merkes blant annet 
ved at pasientene blir mer og mer multimorbide 

og kommer ofte inn med kompliserte problem-
stillinger. Det er ingen enkel utfordring som ligger 
foran oss.

For det første er det ikke til å komme unna at 
det må investeres tilstrekkelig i infrastruktur og 
helsepersonell for å møte denne utfordringen. Det 
gjelder både i spesialist- og primærhelsetjenesten. 
Samtidig bør det være en debatt om prioriteringen 
av bruken av disse midlene. I dag må for eksempel 
helseforetakene selv innenfor ordinære budsjet-
trammer dekke nye og svært kostbare medikamen-
ter som godkjennes av Beslutningsforum. For å 
kompensere må det spares inn på andre områder 
som kan ramme andre og større pasientgrupper, 
eksempelvis bemanningen på sengeposter. Det er 
her naturlig med en løpende debatt rundt priori-
teringen av spesialisthelsetjenestens begrensede 
ressurser og hvor grensene går. 

Videre er det viktig å forstå at å omplassere 
pasientene på andre avdelinger enn der de hører 
hjemme, slik som det for eksempel foreslås i Helse 

Null korridorpasienter i 2016 var helseminister Bent Høies mål 
da han holdt sin årlige sykehustale i januar i fjor. Allerede i april 
samme år var imidlertid det totale antallet korridorpasienter 
langt over null, nærmere bestemt 17 294. Til tross for dette er 
helseministerens nye mål for 2017 igjen null korridorpasienter. 
Mye tyder dessverre på at han blir skuffet i år også. 

Nullvisjon eller null visjon?

Christopher Elnan Kvistad
Foretakstillitsvalgt, YLF Helse Bergen
christopher.elnan.kvistad@helse-bergen.no

YNGRE LEGER
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Bergen, ikke er en god løsning på problemet. Det 
medfører dårligere pasientbehandling ettersom 
personellet på andre avdelinger gjerne ikke er vant 
til pasientens helseproblemer. Det vil også utgjø-
re et betydelig ekstraarbeid på et allerede hardt 
presset helsepersonell på grunn av mer dokumen-
tasjonsarbeid i form av innkomstjournaler, over-
flyttingsnotater og epikriser. 

På den positive siden kan det se ut som om at 
den nye mottaksklinikken på Haukeland har hatt 
en viss effekt på overbelegget ved noen avdelinger. 
Samtidig er det essensielt at ikke denne effekten 
spises opp av økt elektiv virksomhet. I så fall vil 
jo ikke mottaksklinikken hjelpe på den skyhøye 
arbeidsbelastningen som eksisterer på mange 
avdelinger. 

Sist, men ikke minst, er det viktig å sette seg 
mål som faktisk er realiserbare. Alt annet vil være 
demotiverende. Hva med å starte med et mål om 
reduksjon i overbelegg og korridorpasienter for 
2017 og ikke en urealiserbar nullvisjon? 

FORSKNING HAR VIST 
AT FOR HØYT BELEGG 
UTGJØR EN FARE FOR 

PASIENTSIKKERHETEN 
MED ØKT MORTALITET OG 

MORBIDITET. 

Velkommen til årsmøte!

Kjære medlemmer,

23. mai inviterer HLF-styret til årsmøte med seminar  
i Legenes Hus, Kalfarveien 37.

PROGRAM
16.00 Møter i diverse foreningsledd
16.30 Bespisning for medlemmer med følge
18.00 Helsepolitisk seminar
20.00 Årsmøte

Vel møtt!

ANNONSE



Velkommen
til Volvat Bergen

 

- Allmennlege
- Barnelege

- Endokrinolog
- Fysioterapeut
- Fot- og ankelkirurgi
- Generell kirurg
- Gynekolog

- Hjertelege
- Hudlege
- Håndkirurg
- Indremedisiner
- Jordmor
- Karkirurg/Åreknuter
- Legevakt
- Livss�l/ernæring 

- Lungelege
- Mage/tarm
- Nevrolog
- Ortoped
- Overvektskirurgi
- Plas�kkirurg
- Proktologi 

- Psykolog
- Psykomotoriker
- Reisemedisin/vaksine
- Ryggkirurgi
- Sjømannslege
- Urolog
- Øre-nese-hals

Kontakt oss på tlf: 55 11 20 00  
eller les mer om alle våre tjenester på volvat.no
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Plan for den kommende styreperioden i NAMF for 
2015–2017 er mellom anna å utvikle arbeidsmedi-
sin i et globalt perspektiv ved å fortsette støtten til 
internasjonale prosjekter, sette fokus på etikk og 
arbeidsmiljø i internasjonale selskaper og å se på 
arbeidsmiljøkonsekvenser av innvandring til Norge.

14. januar i år kunne ein lese i Bergens Tidende at 
Norad har anbefalt Utenriksdepartementet å halvere 
dei årlige bevillingane til Forskningrådets program 
for global helse- og vaksinasjonsforskning.1 Professor 
Bente Moen ved Senter for fremragende forskning 
(under Senter for internasjonal helse – SIH) er be-
kymra. Mange av forskningsprosjekta er finansiert av 
programmet som Norad vil stramme inn.

Eit prosjekt frå Zambia handlar om å hindre at 
zambiske tenåringsjenter blir gravide og kutter ut 
skulegang. UiB-forskarane prøver ut ulike meto-
der for å halde jentene på skulebenken: Effekten 
av bedre informasjon til skule, foreldre og ung-
dommane og om effekten er større når jentene 
får stipend til skulegang. Dette er forebyggande 
arbeid i global målestokk – det seier seg sjølv at 
denne innsatsen bidrar til bærekraftig utvikling 
ved at utdanning av jenter fører til større mulig-
het til arbeid når dei blir voksne. Dei igjen sender 
eigne born og den positive spiralen med jenter og 
utdanning vil kunne føre kvinner og deira familier 
ut av fattigdom. 

Ein utdanna kvinneleg befolkning auker eit 
lands produktivitet og bidrar til økonomisk vekst. 
På Norads nettsider kan man lese om statsminis-
ter Erna Solberg som har gjort jenters utdanning 
til ei hjertesak. «Utdanning for jenter har spesielt 
mange positive ringvirkninger som å utsette tids-
punktet for første fødsel, redusere mødre- og bar-

nedødelighet og å bidra til bedre helse for moren 
og bedre utdanning for barna hennes.»2 

Hordaland legeforening heldt sitt årlege sty-
reseminar ved Solstrand medio januar i år. Der 
fikk Nmf Bergen innvilga støtte med 15 600 kr til 
studentutveksling, både til å sende studenter ut 
og å ta imot studenter fra andre land. Det er gjen-
nom slike læringsarenar der erfaringsutveksling 
kan bidra til å skape betre forståing, engasjement 
og mulighet for å kunne bidra med forebyggande 
arbeidsmedisin globalt. Stå på, medisinerstuden-
ter – for vidare innsats!

Slik eg ser det må medisinerstudentane i dag ha 
meir risikoforståelse og kunnskap om global helse 

– ikkje berre forstå kva risikoen er på heimebane 
med å hindre import av sjukdommar som kan spre 
seg i befolkningen, men òg kva tilstander ein kan 
møte globalt. Dette tar oss over til fagfeltet reise-
medisin. Her tenkte eg at eg var gjennomsnittlig 
god, men opplever som bedriftslege i et firma som 
opererer «world-wide» stadige medisinske utfor-
dringar i forhold til helsekrav hjå andre internasjo-
nale selskaper. «You gotta play the game» er ein 
tilbakevendande frase frå myndighetsnivå, alt fra 
ulike vaksineringskrav, utvida blodprøver, oppda-
tert hjertestatus, skulderbreidde, BMI… Krav som 
ikkje norske myndigheter tek høgde for i dag. Eg 
har gjentatte gonger peikt på denne problemstil-
linga, men saknar å få gehør.

Arbeidsmedisin blir meir internasjonalt prega 
med langt fleire problemstillingar enn dei reint 
«heimeavla» norske arbeidsmiljøutfordringane 
– og det er svært viktig no at krav til utdanning inn-
an arbeidsmedisin tar med seg risikoforståelsen 
for heile helse- og arbeidsmiljø-globaliseringa. 

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

ARBEIDSMEDISIN

1. http://www.bt.no/nyheter/lokalt/Advarer-mot-kutt-i-helseforskning-328774b.html?spid_rel=2
2. https://www.norad.no/tema/utdanning/jenter
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Først litt om de avtaler som regulerer vårt arbeid  
som fastleger, i dag «Rammeavtalen»: 
Fastlegeordningen fungerer bra med en relativt 
stor grad av frihet. Likevel har den noen svakhe-
ter. For eksempel har man ingen sikkerhet for å få 
betalt for en praksis du har bygget opp. Den prisen 
du får for din bedrift er i stor grad avhengig av 
beliggenhet. Selvsagt har også praksisens standard 
også betydning. 

Den neste svakheten skyldes at vi jobber som 
næringsdrivende: Langtidssykemeldte kolleger har 
dårlig sosial trygghet, og dårlige sykepengerettig-
heter. For å unngå at praksis forvitrer, at pasiente-
ne forsvinner, er det er viktig at man raskt får vikar. 
Det er kommunens plikt å skaffe denne, men det er 
den sykmeldte legen som må passe på at man får 
en god avtale med vikaren, spesielt mht. hvordan 
utgiftene i praksis skal dekkes. OBS: Det er vikaren, 
og ikke den syke legen, som mottar basistilskuddet.

Alle fastleger har individuelle avtaler med sin 
kommune. Disse er for en stor del sovende avtaler, 
de færreste reforhandler disse. Legeforeningens 
kontor for jus og arbeidsliv, JA-avdelingen, har fått 
kopier av individuelle avtaler som er gode. For ek-
sempel har noen leger avtale med kommunen om 
dekning av utgifter i praksis ved sykdom. JA-avde-
lingen er tilgjengelige for råd og veiledning. 

Så litt om valgene i Allmennlegeforeningen:
Alle oddetallsår er valgår i Legeforeningen. Alle til-
litsvalgte står dermed på valg i år. Også i Allmenn-
legeforeningen 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  
allmennlegeutvalg

«Leger med et ansettelses- eller avtaleforhold til kom-
munen velger hovedtillitsvalgt og varatillitsvalgt for 
legeforeningen i hver kommune i henhold til legefore-
ningens lover. Valget skal skje i god tid før lokalav-
delingens 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 kom-
munen.»

Som lovet i forrige Paraplyen, skal jeg herved ta med noe mer fra 
tariffkonferansen i oktober 2016. Dessuten må jeg, som tidligere 
år på denne tiden, minne om valg i Legeforeningen.

Mer fra tariffkonferansen  
og valg i Allmennlegeforeningen

Øivind Wesnes
Tillitsvalgt, Allmennlegeforeningen Hordaland
owesnes@broadpark.no

ALLMENNLEGEN
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Jeg anbefaler alle tillitsvalgte å sette i gang valg-
prosessen snarest mulig, og det anbefales at dette 
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 hen-
hold til disse vedtektene, er det svært viktig at 
valgresultatene meldes inn til Allmennlegefore-
ningens sekretariat og til undertegnede. Jeg har i 
alle år jobbet for å holde en oppdatert adresse- og 
e-postliste for alle tillitsvalgte i Hordaland, og 
håper med deres hjelp at listen for tillitsvalgte i 
perioden 2017–2019 kan bli komplett og oppdatert. 
Jeg ønsker da navn og e-postadresse på de tillits-
valgte og deres vararepresentanter.

Valg av landsrådsrepresentanter: 
«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.» 

Alle AF-tillitsvalgte og varatillitsvalgte i kom-
munene er valgbare. Alle AF-medlemmer i fylket 
har stemmerett. Det velges minst like mange 
vara-landsrådsrepresentanter som landsrådsre-
presentanter. Førsterepresentanter velges separat. 
Stemmetall avgjør rekkefølgen på øvrige repre-
sentanter. Ved stemmelikhet avgjøres rekkefølgen 
med loddtrekning. 

Hordaland skal velge fem landsrådsrepresen-
tanter og fem varaer. Sittende førsterepresentant 
sammen med de øvrige landsrådsrepresentanter 
og vara-representanter (evt. et arbeidsutvalg av 
dem), 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 
den 23. mai 2017 kl. 16.00. 

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.

Allmøte for Allmennlegeforeningen 
avdeling Hordaland
Allmøte med valg avholdes 23. mai 2017 kl. 16.00 på Legenes Hus, 
Kalfarveien 37, Bergen

Det skal, i henhold til Allmennlegeforeningens vedtekter, velges i alt 5 
representanter til Allmennlegeforeningens landsråd. Det skal også velges 
5 vararepresentanter. Kun tillitsvalgte og varatillitsvalgte medlemmer av 
Allmennlegeforeningen er valgbare til Landsrådet.

Funksjonsperioden er fra 1. september 2017 til 31. august 2019.

Alle medlemmer av Allmennlegeforeningen i Hordaland har stemmerett.

ANNONSE
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For en kommuneoverlege er dette slett ingen 
spøk. Og absolutt ingen parodi, selv om jeg gjerne 
forholder meg til disse prosessene med en kom-
binasjon av smil og resignert hoderysting. Kom-
munene har en utøvende rolle for staten innen 
helseområder som fysioterapi, skolehelse, fastle-
geordningen, hjemmetjenester, og psykisk helse 
og rusvern. Og dette må jo kontrolleres. Mange 
ganger.

Statsforvaltningen har vokst kraftig for å kunne 
forvalte regjeringens rause satsing på bl.a. skole-
helse og psykisk helse. Kommunene får tilskudds-
midler til stillinger, men tildeles ikke én krone til 
oppfølgning, ledelse eller kvalitetsarbeid. I min 
kommune har vi ansatt blant annet helsesøster og 
fysioterapeut innen psykisk helse, og vi har ansatt 
fysioterapeut i skolehelsetjenesten. Kreativt, men 
det genererer kluss i statlige statistikker som ofte 
er profesjonsfokusert. Årets første måneder går 
med til detaljrapporteringer til diverse statsorga-
ner, samtidig som vi fyller ut søknader på de sam-
me ordningene i inneværende år. Regnskapsstaben 
utvides, og vi skaffer separate revisorgodkjennin-
ger på alle enkeltdeler av tilskuddsmidlene. Rap-

portene våre kontrolleres igjen av statsforvaltnin-
gens tildelingssystemer, som igjen kontrolleres av 
Riksrevisjonen, som igjen tar stikkprøvekontroller 
tilbake hos oss. Hva det koster å kontrollere et 
tilskudd på kr 100.000 er det neppe noen som vet. 
Men kostnadene er definitivt store. Men ingen, 
absolutt ingen, kontrollerer faglig kvalitet eller 
effekt av tiltakene. 

Den faste rapporteringen fra kommune til stat 
gjennom KOSTRA-systemet til Statistisk sen-
tralbyrå (SSB) er en sak for seg. Her sitter jeg og 
andre kommuneledere hver februar, gjerne på ube-
talt overtid, og rapporterer på de samme tingene 
nok en gang: årsverk, regnskap, vaksiner, kompe-
tansenivå, offentlig legearbeid, hjemmesykepleie, 
antall brukere og pasienter innen alle mulige 
tjenesteområder. Dataene brukes noe til offentlig 
tilgjengelig statistikk. Men SSB selger også datae-
ne og datasammenstillinger videre for å finansiere 
egne stillinger, en praksis som SSB-direktøren har 
måttet forsvare offentlig, men som får fortsette. 
Jeg har til og med vært med på å måtte kjøpe til-
bake våre egne data fra konsulentfirmaer som skal 
hjelpe oss med kostnadsreduksjoner. 

Tilsyn og kontroll. Søknader og rapporteringer. Kontroll 
av rapporteringene. Kontroll med tilsynet, og tilsyn med 
kontrollørene. Lyder det som en dårlig parodi?

Tilsynshysteriet

SAMFUNNSMEDISIN

Tord Moltumyr
Leger i samfunnsmedisinsk arbeid
tordmolt@online.no



15nr. 1  ·  2017  —  paraplyen

I 2017 skal kommunehelsetjenesten, på opp-
drag fra Helsedirektoratet, gjennomføre et na-
sjonalt tilsyn innen miljørettet helsevern på alle 
skoler. Selv om kommunen nettopp var på tilsyn, 
skal vi gjøre det samme på nytt. Hvis vi ikke gjen-
nomfører tilsynene får vi trolig eksternt tilsyn på 
vår tilsynspraksis, gjerne ledsaget av presseopp-
slag med indignerte statsbyråkrater om at «nå må 
staten ta over». 

Joda, dette er bare noen av mange tragikomiske 
eksempler. Men det ligger et dypt alvor bak. Nem-
lig at pengene tas fra det som faktisk er viktig; som 
konkrete tiltak for skolebarns inneklima, trafikk-
sikring, evidensbaserte tiltak innen rusvernet, og 
gode lokale løsninger på identifiserte folkehelseut-
fordringer.

Her er det gode muligheter for filmprodusenter 
å utvikle en ny TV-serie. Ikke en komiserie, men 
en dokumentar. Glem «Trygdekontoret» og «Nytt 
på nytt». Det er virkeligheten som gjelder! Kan-
skje det bør opprettes et tilsynstilsyn…

Vi har fl yttet våre avtalepraksiser sammen 
i Bergen Spesialistsenter på Bryggen.

• Liv Jakobsen, revmatolog
• Signe von Stephanides, revmatolog
• Yngvild Skåtun Hannestad, gynekolog
• Petter Lossius, gynekolog
• Maria Barøy Ræder, gynekolog

Vi ønsker gamle og nye pasienter velkommen til nyoppussede lokaler.
Bryggen 13, 5003 Bergen. Telefon 55 90 00 70.

Det er ledig kontor i praksisen for avtalespesialist, 
ta kontakt på epost: yngvild.hannestad@bergenspesialistsenter.no

Vi har fl yttet våre avtalepraksiser sammen 
i Bergen Spesialistsenter på Bryggen.

Vi ønsker gamle og nye pasienter velkommen til nyoppussede lokaler.
Bryggen 13, 5003 Bergen. Telefon 55 90 00 70.

JEG HAR TIL OG 
MED VÆRT MED PÅ Å 

MÅTTE KJØPE TILBAKE 
VÅRE EGNE DATA FRA 
KONSULENTFIRMAER 

SOM SKAL HJELPE 
OSS MED KOSTNADS-

REDUKSJONER.
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HOVEDSAKEN

DE TO VIKTIGSTE 
ÅRSAKENE TIL AT 
LEGER OPPSØKER 
STØTTEKOLLEGA-

ORDNINGEN  
ER VANSKELIGE 

ARBEIDSFORHOLD OG 
PSYKISKE PLAGER. 



17nr. 1  ·  2017  —  paraplyen

Støttekollega- 
ordningen

Katja Løvik
Redaktør
katja.lovik@gmail.com

Norske leger er gjennomgående tilfredse, både med  
jobben og med livet, viser Legekårsundersøkelsen fra 2012.1 

Likevel hender det at det butter imot. Legeforeningen  
har flere tilbud til leger som har det vanskelig,  

og støttekollegaordningen er ett av dem.

1. http://tidsskriftet.no/2012/05/aktuelt-i-foreningen/hvordan-star-det-til-med-oss-i-dag
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De to viktigste årsakene til at leger oppsøker støt-
tekollegaordningen er vanskelige arbeidsforhold 
og psykiske plager. «Vi får for eksempel henven-
delser fra leger som er ensomme og har behov 
for å prate med noen de ikke kjenner. Enkelte en 
støttekollega i et annet fylke enn sitt hjemfylke for 
å bevare sin anonymitet.», sier Stein Nilsen, leder 
for støttekollegaordningen i Norge. Støttekolle-
gene kan nås på mail, telefon eller sms. De tilbyr 
totalt tre samtaler, som skal være fra kollega til 
kollega, medmenneske til medmenneske – ikke 
lege til pasient. Dette er viktig å skille på rollene, 
påpeker Nilsen. «Ingen deler av kontakten loggfø-
res. Det skrives ikke journal, gis ikke behandling – 
det er en samtale mellom kolleger. Den kan foregå 
hvor som helst, på mitt kontor eller oppsøkende 
leges kontor, eller på en benk i en park for den 
saks skyld. Vi foretrekker å gjøre samtalene ansikt 
til ansikt, men det er også mulig å gjennomføre 
samtalene over telefon. Men jeg skal uansett ikke 
være lege i denne situasjonen.»

Nilsen understreker hvor lett det er å få tilgang på 
støttekollegene.

«Vi er veldig tilgjengelige, dersom det haster er 
det ofte mulig å få en prat på kort varsel. Målet er 
at ved slutten av de tre samtalene skal vi ha løst et 
problem eller lagt en plan for veien videre. Noen 
ganger blir dette et råd om å søke videre hjelp.»

Tilbudet er gratis, og tilgjengelig for alle leger 
og medisinstudenter. Støttekollegaene honoreres 

av Sykehjelps- og pensjonsordningen (SOP) i 
legeforeningen. Som oftest oppsøker legen tilbu-
det selv, men det skjer også at ektefelle, kollega 
eller tilsynsmyndigheter tar kontakt om leger de 
er bekymret for. Støttekollegaordningen ønsker 
ikke anonyme henvendelser, så eventuelle be-
kymringsmeldinger må komme fra navngitt kilde, 
slik at støttekollegaene kan oppgi dette når de tar 
kontakt med legen.

«Dette er ikke de letteste samtalene å ta,» sier 
Stein Nilsen, men han har ennå til gode å bli møtt 
på en dårlig måte i denne forbindelse. «Kollegaen 
takker gjerne for omtanken, men ikke alle tar imot 
tilbudet.» 

I Hordaland er det fem støttekolleger; tre all-
mennleger, en psykiater og en gynekologspesialist. 
De fleste støttekollegene i Norge er allmennleger 
eller psykiatere, og noen er også spesialister fra 
andre felt. Yrkesgruppe er ikke et kriterium for å 
bli støttekollega. «Rekruttering skjer helt enkelt 
ved at nye støttekolleger velges blant leger man 
kjenner til og tenker passer til et slikt verv. Det 
bør være noen som kan være trygg i en slik rolle 
og som har gode kommunikasjonsevner. De fleste 
støttekolleger blir i sine verv i mange år. Nettver-
ket er stort, over 19 fylker er det ca. 100 støtte-
kolleger som samles et par ganger i året for faglig 
og sosialt påfyll. Man kan komme opp i krevende 
situasjoner i denne rollen, og det er viktig at man 
ikke står alene, men kan søke råd – og støtte – hos 

HOVEDSAKEN
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andre støttekolleger,» smiler Stein. «Slike saker 
diskuteres selvsagt anonymt. Vi har høyt fokus på 
taushetsplikten.» 

Selv har han en variert jobbhverdag. Han er fast-
lege i bunn, og veileder i allmennmedisin. Han har 
en bistilling som rådgiver i NAV, og forskning blir 
det også noe tid til – hans tredje artikkel er antatt 
og han håper å disputere om et års tid. Tillitsver-
vet som støttekollega er et verv han har hatt i 20 
år. Han har ledet Hordalands støttekolleger siden 
1999, og siden i fjor har han vært leder for ordnin-
gen nasjonalt. Stein sier til Paraplyen at han synes 
det er kjekt å kunne hjelpe kolleger, samt være en 
del av et fint fellesskap. På mange måter er vervet 
langt mer et privilegium enn en påkjenning. «Bare 
å få dele et problem med et medmenneske kan ta 
trøkket av for mange. Det kan gjøre mye godt, og 
det er givende å kunne bidra til.»

Stein Nilsen nevner også Villa Sana som et unikt 
tilbud i verdenssammenheng. Tilbudet er for leger 
som trenger å snakke om utfordringer i arbeidsliv, 
samliv eller fritid – eller som av andre grunner 
ønsker å arbeide med seg selv om sin livssituasjon, 
står det på nettsidene.2

Man kan dra hit på ukeskurs, hvor det gjerne er 
6-8 kolleger sammen på kurset. Her får man tilbud 
om forelesninger, veiledning, samt fritid og aktivi-

teter. Målet er å forebygge utbrenthet og fremme 
legehelse. Noen behøver kanskje bare en pause 
fra en hektisk hverdag, og her kan man få et godt 
avbrekk i flotte omgivelser. 

Det er også mulig å reise på et dagsopphold for 
rådgivning på Villa Sana. Her stilles disponibelt 
seks timers individuell veiledning, eventuelt kan 
man ta med sin partner.  

Tilbudene er godt evaluert, og helt gratis – ut-
giftene dekkes av SOP. 

Nilsen tror mange leger i dag får hjelp andre 
steder. «Behovet er kanskje mindre enn for 20 
år siden, blant annet takket være fastlegeord-
ningen som nok fører til at flere leger går til en 
annen lege for behandling og samtale. Mange 
sykehusavdelinger har høyere fokus på å ivareta 
sine kolleger. Det har nok også skjedd en endring i 
åpenhet – leger innrømmer oftere at: nå er det for 
tungt. Karrierejaget hos de yngre legene er kanskje 
blitt mindre. I tillegg er det flere kvinner i yrkesli-
vet. Det kan ha noe å si.» 

I et yrke hvor man er tett på mange pasienter i 
vanskelige situasjoner kan det være godt å få lufte 
eget hode – og vi er privilegert med gode ordnin-
ger for dette. Støttekollegaordningen har rom 
for å brukes mer av legene. Døren står åpen, og 
terskelen er lav.  

BARE Å FÅ DELE ET PROBLEM MED ET MEDMENNESKE 
KAN TA TRØKKET AV FOR MANGE. DET KAN GJØRE MYE 

GODT, OG DET ER GIVENDE Å KUNNE BIDRA TIL.
Stein Nilsen

2. http://www.modum-bad.no/dagtilbud/ressurssenteret-villa-sana/for-leger/
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På snaut to uker har han midlertidig stanset 
det amerikanske flyktningeprogrammet; han har 
igangsatt prosjektet med å bygge en mur mot Me-
xico, han har gjeninnsatt et forbud mot offentlig 
pengestøtte av internasjonale organisasjoner som 
informerer om eller utfører aborter, han har ned-
regulert så mye som mulig av den amerikanske Af-
fordable Care Act, en amerikansk føderal lov som 
skal forsikre prismessig overkommelig behandling 
samt offentlig helseforsikring, og han har sendt ut 
en «gag order» til flere ulike etater, deriblant the 
Environmental Protection Agency, der han nekter 
dets ansatte å snakke til pressen. Blant annet. 

Som norske statsborgere, tilhørende et av ver-
dens mest veletablerte og velfungerende demokra-
tier, gir det håp og glede å se at mennesker verden 
over har tatt til ordet mot disse tiltakene, og pro-
testert i hundretusentalls mot Trumps aggressive 
politikk. Noen gjør noe, og det er bra, kan vi tenke 

– før vi vender synet innover igjen, og fortsetter 
å pusle med vårt i en hektisk hverdag. Som me-
disinstudenter og leger innarbeider vi jo rutiner 
der det er mennesket, den ene, i fokus – før vi går 
videre til neste menneske, den neste ene, i en evig 
kø av pasienter. Pasienten kommer først, og er 
det sentrale elementet i vår arbeidshverdag. Men 
pasienten er ikke en selvgående, uavhengig enhet – 
som John Donne skrev, «no man is an island». Vår 
pasient tilhører en familie, og en vennegjeng. Han 

tilhører en arbeidsplass, og kanskje en forening. 
Har tilhører et orkester, et fotballag eller en brid-
geklubb. Han tilhører samfunnet – et samfunn 
som nå settes på prøve. 

Leger er forvaltere av helse. Vår vare er friskhet, 
og vi har ansvar for å utdele dette så bredt og så 
godt som vi kan. I det arbeidet må vi også vurdere 
hva helse og friskhet innebærer; det handler ikke 
bare om ikke-patologiske funn i menneskekrop-
pen, men også om menneskets mentale helse. Til 
dette tilhører blant annet vissheten om tilhø-
righet, trygghet og ivaretatte rettigheter. Disse 
elementære pilarene, sentrale for vår mentale 
velvære, utfordres nå – og det fra verdens mektig-
ste mann, lederen for ’den frie verden’. Har ikke 
da vi, som forvaltere av helse, et ansvar? Ikke bare 
som mennesker, men også i profesjonell forstand? 
Som forvaltere av helse ligger ikke bare enkelt-
pasientens helse i våre hender – der hviler også 
samfunnets helse. Det gir leger et ansvar for også 
å ivareta samfunnets verdier, spesielt i tider der de 
utfordres. 

Noen er uenige i at helsepersonell har et 
utvidet ansvar ovenfor samfunnet. Men ta da i 
betraktning Trumps politikk, og de konkrete kon-
sekvensene det har. I et rom omgitt av mannlige 
kollegaer, underskrev Trump en ordre som vil 
frata titusenvis av kvinner muligheten til å avgjøre 
deres egen skjebne, og til å ta valg om deres egen 

De første ukene av 2017 har vært annerledes enn nyår vi er vant til. 
Innsettelsen av den nye amerikanske presidenten, Donald Trump, 
og den politiske plattformen han allerede har etablert, har ført til 
stadig mer sjokkerende nyhetsoppslag der man etter hvert vegrer 
seg for å se dagens avisforside. 

Helseforvaltere i Trump-tid

SKRÅBLIKK

Mille Sofie Stenmarck
Stud.med, BA (Honours) Internasjonal politikk og kinesisk
msstenmarck@gmail.com
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kropp. Han har allerede satt i gang instanser som 
vil gjøre det svært vanskelig for millioner av ame-
rikanere å søke medisinsk hjelp de sårt trenger, 
fordi de ikke har råd til det. Han nekter flere og 
flere menn, kvinner og barn asyl – mennesker på 
flukt fra krig og fattigdom. Disse menneskenes 
fremtid avhenger av båsen han har plassert dem i: 
hvilket land de ble født i, hvilket språk de snakker, 
hvilken gud de ber til. Dette er, eller kunne vært, 
våre pasienter. Kjenner man ikke på det samfunns-
messige ansvaret, så gjør disse grove urettene mot 
våre pasienter at man har et profesjonelt et. Om 
ikke som deres medmennesker, så som deres leger. 
For ikke å glemme ansvaret vi har overfor våre 
kolleger. Ved å plassere en munnkurv på deler av 
det vitenskapelige miljøet, har Trump gjort seg 
selv til et direkte hinder for vitenskapelig frem-
gang. Medisin er på mange måter broen mellom 
det vitenskapelige og det samfunnsmessige; en 
stor del av legens rolle er å applikere vitenskapen 
på mennesket og dets helse. Vi har nå derfor et 
ansvar også for å beskytte vårt fagfelt, og hegne 

om det vitenskapelige miljøet. 
Dette er ikke vanlige tider, med nok en presi-

dent, nok en konflikt, nok en flyktningstrøm. Eller 
nok noen upassende kommentarer, nok en tvilsom 
politisk agenda. Verdens mektigste demokrati har 
valgt en leder hvis ord og taler har et ekko tilbake 
til det mørkeste kapitlet i moderne tid – og det 
har plassert oss ved et veiskille. Vi kan la Trump, 
og andre som ham, fortsette slik de gjør, og sakte 
men sikkert styre verden inn på det sporet de øn-
sker seg. Uansett hvilken politiske affiliasjon man 
har, etterlater Trumps første uker som president 
ingen tvil: det er et spor som vil føre til – og opp-
fostre – fremmedfrykt og intoleranse. Eller – man 
kan ta innover seg det ansvar og den rett man har 
som borger i et fritt demokrati, der man nyter av 
dets mange goder – å snakke ut mot urett og pro-
testere mot krenkelsen av nettopp denne friheten. 
Å anerkjenne at vi, som forvaltere av landets helse, 
har et ansvar om å stå opp for menneskerettighe-
tene landet vårt og det internasjonale samfunnet 
har gitt oss – et ansvar som tidene krever at vi tar. 

www.infodoc.no

Med Infodoc Plenario trenger 
du ingen ekstra EDI-løsning

• Full meldingsoversikt i startpanelet  

• Kontinuerlige oppdateringer

• Lett å lære, lett å bruke

Kilde: 

www.siste.no 

(Foto: Terje 

Pedersen, ANB) 

Få orden 
i meldingskaoset 
med Infodoc 
Plenario   

Kilde: 

ww.tv2.no 

(Foto: TV2)

Kontakt oss i dag for avtale!

E-post: salg@infodoc.no

Sentralbord: 815 32 020



22 paraplyen  —  nr. 1  ·  2017

Bakgrunnen er en undersøkelse som ble sendt ut 
fra Legeforeningen under den pågående streiken 
høsten 2016. Over 7000 leger i landet svarte, av 
disse nesten 800 leger i Helse Bergen. 

Resultatene landet over kunne ikke tolkes som 
noe annet enn at det er alvorlige mangler i tillits-
forholdet mellom legene som driver sykehusene, 
og lederne som administrerer dem. Dessverre er 
problemene tilsynelatende ikke mindre i Bergen 
enn noe annet sted. Blant annet oppga 22 prosent 
av de som svarte at de har opplevd problemer ved 
å ta opp kritikkverdige forhold om pasientsikker-
het. Undersøkelsen ble slått opp i Bergens Tiden-
de 12.10.16 med overskriften «Visste ikke at det sto 
så ille til». 1

Allerede dagen etter streiken ble avsluttet 
hadde vi foretakstillitsvalgte i Of og YLF møte 
med direktøren vår. Vi ble møtt med interesse, 
ikke kritikk. Vi vet at det ikke er mulig å oppnå 
en god og trygg arbeidshverdag uten tett dialog 
og samarbeid. I møtet var vi enige om at verken 
arbeidsgiver eller arbeidstakere ønsker fryktkultur 
i sykehuset vårt. Vi var også enige om at det er 
viktig å finne ut både i hvor stor grad det finnes en 

slik kultur og hvorfor slik kultur finnes. Åpenhet 
rundt uønskede hendelser, og et arbeidsmiljø som 
gir et trygt rom for å lære av feil, er en forutset-
ning for å drive sikker pasientbehandling. Ansvaret 
for dette kan aldri eies av den ene parten alene – 
eller sagt på en annen måte: Det er ikke om å gjøre 
å dele trøye med lederne våre, men det hjelper 
at vi sykler i samme retning hvis vi skal komme i 
samme mål!

Resultatet av møtet dagen etter streiken ble 
blant annet at foretakstillitsvalgte og representan-
ter fra arbeidsgiver har gått sammen for å lage en 
undersøkelse som forteller oss mer om hvordan 
arbeidsmiljøet vårt er. Jeg håper vi kan finne noen 
svar, og kanskje også finne noen nye spørsmål. 
Melder du som lege alltid fra om de feilene du 
burde ha meldt? Er det mulig å finne tid til å gjøre 
det? Er du redd for å bli utsatt for sanksjoner der-
som du sier fra om ting som bør endres? 

Synes du miljøet du jobber i er godt, vil vi vite 
det også!

Undersøkelsen vil være anonym. Jeg oppfor-
drer alle mine sykehuskolleger til å svare. 

I disse dager sendes det ut et spørreskjema til alle legene  
i Helse Bergen. 

Åpenhets- 
undersøkelsen 2017

OVERLEGEN

Aina Nærø Kristensen
Vara-foretakstillitsvalgt, Overlegeforeningen Helse Bergen
aina.nero.kristensen@helse-bergen.no

1. http://www.bt.no/nyheter/lokalt/781-leger-har-svart---Jeg-visste-ikke-at-det-sto-sa-ille-til-324564b.html
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Det har vore ein spesiell haust i fjordfylket. Dei 
tillitsvalde i helseforetaka har hatt føre seg ei 
vanskeleg samhandling med ei toppleiing som 
helst ynskjer å få endå meir kontroll enn det vi 
tykkjer høver seg. Organisasjonen er ynskt endra 
og prosessen har vore mildt sagt oppsiktsvekkjan-
de. Eg fortalte Bent Høie på leiarsamlinga nyleg at 
prosessen ikkje likna grisen, men at det planlagde 
organisasjonskartet likna. 2017 vil verte nytta av 
alle til å finne ro og stake ut vegen vidare i lag. 
Tillit skal gjenbyggjast.

Sogn og Fjordane legeforening har i 2016 hatt 
fokus på legerekruttering. Mange slit med å skaffe 
legar. Vi har gjort tellingar gjennom året, og ser 
det er framleis mange ubesette fastlegeheimlar. 
Mange treng også sjukehusår i si spesialisering. 
Likevel er andelen spesialistar ca. 50%, og då ikkje 
langt frå landssnittet. Det er oppretta ei referan-
segruppe i distriksmedisin i legeforeninga, og vi 
har no hatt fyrste møte. Jobben ligg i å få alle som 
har ansvar for helsetenestene til å innsjå at Noreg 
ikkje berre er som Sjælland, men meir som Alaska. 
Vi i Sogn og Fjordane legeforening skal i tida fram-
over framleis ha eit auge med legerekrutteringa.

For 2017 vert fokusområdet leiing, et viktig 
tema. Det bør vere fleire legar i leiinga på sjuke-
husa og i kommunane. Legeforeninga arbeider for 
å styrke leiarkompetansen, og det er no med anna 
mogleg å delta i masterprogram i leiing. På haust-
møtet til Sogn og Fjordane legeforening i år vert 
det kurs i teamleiing. Det burde vere særs relevant 
for ikkje berre sjukehuslegar, men allmennlegane 
som i helseministerens plan skal verte leiarar i 
kommunanes primærhelseteam.

Leiinga er i endring. Helseforetaka legg om 
for meir styring og kontroll, der fagleg ansvar 
vert ofra på alteret til målstyrt økonomi. Eg trur 

det vert meir og meir viktig at legar tek seg tid 
til å delta i ansvarlege roller og funksjonar både 
på sjukehusa og i kommunane. Kommunane veit 
ikkje lenger om dei skal framleis vere generalistar 
eller no verte robuste spesialistar. Sjukepleierar 
med ymse tilleggskurs står i kø for å utvikle og 
lage fagteam tilsvarande sjukehusa si inndeling. 
Eg kan nemne at vi i min kommune har ei rekke 
spesialteam, som dessverre i auka grad utøver sitt 
virke i glava-isolerte siloar, med til dels uselekter-
te pasientar.

Eg anar konturane av at sjukehusa vert breie 
tverrfaglege poliklinikkar fylt opp av sosionomar, 
miljøterapeutar og humanistar som skal sjå heil-
skapen til den einskilde pasient, og som saman 
med spesialsjukepleiarar fyller ut punkta i ei alt-
omfattande digitalisert sjekkliste for all tenkjeleg 
somatikk. Med direktoratstyrt helsevesen, der 
legane vert tannhjul i maskina, vil sjukehusa sine 
dagtilbod til slutt vere meir som fyrstelinjeteneste 
for å oppnå volum på målstyrte holistiske poli- 
klinikkar. 

Dette samstundes med at kommunane i større 
grad må skaffe seg spesialkompetanse i form av 
å bemanne opp diabetesteam, barnelegar på hel-
sestasjonane, barnepsykiatere i barnevernet, og 
indremedisinarar i sjukeheimane og KAD-avde-
lingane. Dei kommunale legevaktene må spissast 
med plastikkirurgar, ortopedar og radiologar. 
Kommunane klarer ikkje slå seg sammen og verte 
store nok for å inneha alle auka spesialistkrav, for 
då vert avstandane for store å nå over.

Eit helsevesen utan operativ leiing og fagsty-
ring vert ikkje berre snudd på hovudet, men òg 
ufatteleg topptungt.

Ta leiinga, det er ingen andre som har vår  
kompetanse.

Ta leiinga!
SOGN OG FJORDANE

Ronny Cassells
Leder, Sogn og Fjordane Legeforening
kuremure@online.no
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Jeg antar at jeg ikke er alene om å være takknemlig 
for de nye løsningene som gir oss henvisninger, 
epikriser og prøvesvar elektronisk. Jeg er kanskje 
heller ikke alene om å innimellom også være en 
smule irritert og bekymret når informasjonsut-
vekslingen mellom forskjellige behandlere ikke 
fungerer. Vi er prisgitt de kommunikasjonssys-
temene som er utviklet, og mye av dette er utenfor 
vår kontroll som enkeltaktører. Ofte klager vi 
(med rette) på systemene – men kvaliteten på 
innholdet og at rett informasjon blir tilgjengelig 
for rett aktør, det kan og må vi i stor grad sørge for 
selv. Som en som både mottar og sender mange 
henvisninger og epikriser, tillater jeg meg å kom-
me med noen påminnelser.

HENVISNINGER

Informasjon om tidligere utredninger/kopi av 
epikrise fra andre spesialister letter utredning og 
hindrer dobbeltarbeid. Seponerte medisiner er 
støy i henvisningen – luking og rydding i medisin-
listen gjør seg. Det gjelder også personalia. Litt 
for mange timeinnkallinger kommer i retur på 

grunn av feil adresse. Litt for ofte prøver vi å ringe 
pasienter som er henvist som «haster» – og får vite 
at telefonnummeret ikke er i bruk. Og ikke minst: 
Trenger pasienten tolk?

EPIKRISER

En rask epikrise er den beste epikrisen – spesielt 
hvis det er behov for at pasienten skal følges opp 
av andre. Epikrisen sendes selvsagt til nåværende 
(sjekk!) fastlege. Men er det en annen lege som 
henviser, bør den legen også få epikriser fortløpen-
de. Viktige detaljer: Åpent for rekontakt ved behov 
eller ferdigbehandlet? Kontroll? Hos hvem? Når? 
Ber man mottaker av epikrisen om å kalle inn pa-
sienten eller er pasienten informert om å bestille 
time for oppfølging selv?

Jeg får regelmessig henvisninger med ønske om 
oppfølging av tilstander diagnostisert i en helpri-
vat praksis – men fastlegen har ikke fått epikrise 
og kan kun referere hva pasienten forteller om 
tilstanden. Det gjøres godt arbeid også utenom 
det offentlige og det overrasker meg at man ikke i 
større grad bruker epikrisen til å vise frem kvalitet 

Pasientene blir noen ganger overrasket over at jeg ikke kan 
lese notatene fra fastlegebesøkene eller hele journalen deres 
fra sykehuset. Det er selvsagt mange gode grunner til at 
helseinformasjon ikke skal være så lett tilgjengelig – og den skal 
definitivt ikke «flyte» – men god flyt trenger vi! 

Informasjonsflyt og 
informasjonskvalitet:
The devil is in the details 

Yngvild Skåtun Hannestad
Vara-tillitsvalgt, Praktiserende Spesialisters Landsforening Hordaland
yngvild.hannestad@uib.no

AVTALESPESIALISTEN
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– det må da være den billigste reklamen man kan 
få. Om pasienten ikke ønsker epikrise til fastlegen 
så synes jeg at pasienten selv bør få et notat slik at 
informasjonen kan tas med ved behov ved andre 
legebesøk. 

TALEGJENKJENNING TIL BESVÆR  
— OG LATTER…

Talegjenkjenning er mislikt av mange sykehuskol-
leger – og selvvalgt av meg som skriver så dårlig på 
maskin og aldri har hatt noen skrivestue. Proble-
mene oppstår når maskinen ikke forstår meg. Det 
kan bli mange feil i notatene – man må ta seg tid 
til å se gjennom og rette (og trene maskinvaren). 
Problematiske feil er når for eksempel usikker blir 
til sikker eller HPV-virus til HIV-virus. De mer 

snåle feilene har jeg også eksempler på: «Hun er 
blitt gravid ved egginhalasjon» var jo nokså opp-
siktsvekkende. «Pasienten er henvist pga. uttalt 
særhet i underlivet med kun forbigående effekt av 
steroidslaver» var også en interessant variant. Da-
men som «…var på en ukes syndetur» og fikk pla-
ger i forbindelse med mye «bading og stripping» 
(stuping) er jo også noe for seg selv. Disse fikk jeg 
heldigvis rettet opp før utsendelse. Min største 
talefeil var uten rettemulighet – den gangen åpnet 
jeg konsultasjonen med å si til pasienten at «Jeg 
leser av henvisningen at du er henvist på grunn av 
forfall». Damen med fremfall hadde heldigvis nok 
humoristisk sans til at vi reddet konsultasjonen i 
land og fant en løsning på problemet.

‘HUN ER BLITT GRAVID 
VED EGGINHALASJON’ 
VAR JO NOKSÅ 
OPPSIKTSVEKKENDE.
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Forskning skal i dag være prioritert, og en ønsker å trekke til seg 
gode hoder for å kunne levere original forskning av høy kvalitet 
innenfor normert tid for en PhD. Da er det underlig at ikke en-
gang forskerlønnen er konkurransedyktig, når godkjent tjeneste 
for en spesialistutdanning nærmest er ingenting og sjansen for 
framtidig fast akademisk stilling er minimal. 

Rekruttering gjennom lønn

Lønnen for en lege i spesialisering (LIS) i kategori 
A (lavest ansiennitet) er 521.000 kroner. Men så 
kommer vakt- og utvidet tjenesteavtale (UTA) i 
tillegg, som gjerne utgjør 200-300.000 kroner. Ved 
UiB blir cand. med. med avtjent turnustjeneste 
plassert i lønnstrinn 52 som stipendiat (446.900 
kroner), mens ved ansettelse gjennom Helse Vest 
er ansvaret lagt hos den enkelte avdeling/klinikk. 
Når rammen for et doktorgradsstipend gjennom 
Helse Vest/Samarbeidsorganet for 2017 er 868.000 
kroner, og sykehusavdelingene ikke trekker såkalt 
«overhead» av midlene, så gjør dette det mulig å 
unngå et alt for stort inntektsfall ved overgang fra 

LIS til stipendiat. Imidlertid er det vanskelig å få 
oversikt over hva stipendiater tjener, da mange 
ikke er registrert i Leger i vitenskapelige stillinger, 
men er fordelt mellom Yngre legers forening (Ylf), 
og Overlegeforeningen (Of). 

Ved enkelte klinikker ved Haukeland Univer-
sitetssykehus er det innført retningslinjer som 
harmoniserer lønnen mellom UiB- og Helse 
Vest-stipendiater. Dessverre har denne harmonise-
ringen i flere tilfeller jeg kjenner til vært synonym 
med å redusere lønnen til UiB-nivå. Avdelingene 
har ikke mulighet til å hente inn overskudd, og 
alle tildelte midler skal gå til det aktuelle prosjek-
tet. I retningslinjene til Helse Bergen står det at 
«Helse Bergen skal vere i stand til å rekruttere og 
halde på kvalifisert arbeidskraft, dvs. kunne tilby 
marknadsløn, utan å vere lønnsleiande.» 

Jeg vil gjerne berømme de sykehuslederne som 
viser at forskning er like mye verdt som klinisk 
arbeid. Denne lønnsforskjellen gjør at de fleste vil 
prioritere et Helse-Vest stipend, og dermed legger 
dette et press på UiB om å bli konkurransedyk-
tige, eller bli forbigått. Til det enkelte forskende 
medlem i Hordaland legeforening må oppfordrin-
gen bli å registrere seg i LVS (på legeforeningen.
no), som aktivt arbeider for lønnen til leger i 
forskningsstilling. 

God vår!

FORSKERLEGEN

Rune Grønseth
Hovedtillitsvalgt, Foreningen for leger i vitenskapelige stillinger Hordaland
nielsenrune@me.com

JEG VIL GJERNE 
BERØMME DE SYKEHUS-

LEDERNE SOM VISER  
AT FORSKNING ER LIKE 

MYE VERDT SOM  
KLINISK ARBEID
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Folkehelseuken er et helsefremmende prosjekt 
der vi i løpet av en uke setter fokus på aktuelle 
problemstillinger innen folkehelse. Tidligere 
temaer har vært mental helse, fysisk aktivitet som 
medisin og seksuell helse. Det har vært en uke 
med stor oppslutning og interesse, og har blitt 
arrangert både i Bergen og i Trondheim. I år har 
prosjektkomitéen valgt Forebyggende medisin 
som overordnet tema for Folkehelseuken, da dette 
er et begrep som innbefatter flere spennende og 
høyst aktuelle utfordringer.

Det er planlagt tre foredrag i løpet av uken, og 
vi er veldig glade for at dyktige fagfolk ønsker å 
delta på arrangementet og dele sitt engasjement 
og sin kunnskap med studentene. Det første fore-
draget skal handle om antibiotikaresistens – et 
dagsaktuelt tema som foreløpig er et begrenset 
problem i Norge, men like fullt er viktig å fore-
bygge også her. Verdens helseorganisasjon (WHO) 
har klassifisert antibiotikaresistens som den 
største helsetrusselen verden står overfor1, og det 
meldes om en kraftig økning av multiresistente 
bakterier. Per Espen Akselsen og Ingrid Smith er 
overleger ved Haukeland Universitetssykehus og 
skal presentere dette viktige temaet. 

Det andre foredraget skal handle om overdiag-
nostisering, da særlig knyttet til screeningprogram 
for kreft. Screeningprogram er et av de få tiltakene 

vi har for å oppdage kreft hos risikogrupper, men 
man kan også stille spørsmål vedrørende om disse 
programmene kan føre til en uønsket overbehand-
ling. Lege og forsker Mette Kalager har jobbet 
tett med mammografiprogrammet og kommer til 
Bergen for å snakke om denne typen screening-
program.

Det tredje foredraget skal handle om det kan-
skje mest effektive forebyggende tiltaket vi har i 
befolkningen: vaksinasjon. I Norge har vi et solid 
barnevaksinasjonsprogram som opprettholder 
flokkimmuniteten, vi har reisevaksiner og vaksiner 
mot sesonginfluensa. Barnelege Margrethe Gre-
ve-Isdahl arbeider med vaksineforebyggbare syk-
dommer i Folkehelseinstituttet. Hun vil presente-
re hva som gjør en vaksine «god nok», og følgelig 
prosessene og utredningene som ligger bak en 
anbefaling til befolkningen om å vaksinere seg. 

I tillegg til foredragene vil det bli en sosialkveld 
for studentene, da med aktiviteter og konkurran-
ser. Folkehelseuken handler om å gi et supplement 
til medisinerutdanningen, der vi kan lære mer om 
dagsaktuelle temaer basert på studentenes enga-
sjement. Det å sette fokus på folkehelse én uke i 
året er kanskje et forebyggende tiltak i seg selv.

Vi gleder oss til gjennomføringen av årets pro-
sjekt og vil takke Hordaland Legeforening for den 
økonomiske støtten til Folkehelseuken 2017!

Det er i 2017 fjerde gang Norsk medisinstudentforening Bergen 
har gleden av å arrangere Folkehelseuken. Årets tema er  
Forebyggende medisin.

Folkehelseuken i Bergen  
27.–31. mars

STUDENTEN

1. http://www.fn.no/Aktuelt/Nyheter/Antibiotikaresistens-en-alvorlig-helsetrussel

Ragnhild Maukon Bakke 
ragnhildmb@gmail.com

Hilda Pernille Nordby
hilpnor@gmail.com
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Frå 2018 vert utplasseringa i fastlegepraksis auka 
frå 4 til 6 veker i siste studieåret ved legeutdannin-
ga i Bergen. I forbindelse med dette planlegg vi eit 
nytt og forbetra tilbod til dei som vil vere praksis-
lærarar. Vi vil tilby faste, små deltidsstillingar som 
universitetslektor, og håpar og trur at dette kan 
vere ein attraktivt og interessant tilleggsfunksjon 
for mange fastlegar og fastlegekontor.

Det vert fire periodar med utplassering i året 
som no, og legen kan binde seg for ein eller fleire 
studentar i året, og få passande stillingsbrøk. Som 
universitetslektor skal du legge til rette for det 
daglege innhaldet i praksisperioden. Det skal også 
vere ein samfunnsmedisinsk del, slik at studenten 
ikkje treng vere 5 dagar i veka hos fastlegen. Men 
studenten må ha kontor med utstyr for sjølvsten-
dig pasientarbeid den største delen av perioden. 
Skiftande kontor kan aksepterast.

Universitetslektoren skal i snitt yte to timar 
undervisning (supervisjon og refleksjon) per prak-
sisdag. Vi har planar om å innføre kontorstøtte, 
til dekning av ekstra utgifter til nødvendig utstyr. 
Universitetslektorane vil få støtte i form av kurs 
og samlingar, desse vil vi søke godkjent som em-
nekurs.

Målet er å få eit løft for UiB sine undervisarar 
og studentar i praktisk allmennmedisin. Vi vil også 
gje tilbod til medarbeidarane. Det vil også vere 
andre fordelar, som e-postkonto ved UiB, tilgang 
til bibliotek og litteraturdatabasar og andre tilbod.

Snart startar rekruttering av nye og gamle prak-
sislærarar til ordninga frå Stadt til Kristiansand. 
Tenk over om ikkje dette kan vere noko for deg, 
dine kollegaer og ditt kontor. Så er du førebudd 
når vi tek kontakt!

Det allmennmedisinske fagmiljøet i Bergen har to viktige einingar 
finansiert over Helse- og omsorgsdepartementet sitt budsjett: 
Allmennmedisinsk forskningsenhet Bergen (AFE) og Nasjonalt 
kompetansesenter for legevaktmedisin (Nklm). 

Vi treng deg som praksislærar!

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

UNIVERSITETSLEGEN

Ph.d.: Henvisninger til sykehus
Olav Thorsen disputerte 24. januar 2017 i Stavan-
ger for ph.d.-graden ved UiB med avhandlingen: 
«General practitioners’ referrals to specialist he-
alth services – exploring elements and factors in 
the referral process having an impact om patients’ 
access to specialty care».

Antallet henvisninger til sykehus har økt de siste 
årene, og omtrent 10% blir returnert til henviseren. 
I avhandlingen har Thorsen funnet at allmennle-
ger føler et stort ansvar overfor både pasienter og 
helsevesen. Mange fastleger opplever det å henvise 
som krevende og mange, spesielt yngre mannlige 
leger, opplever et press fra pasienter til å bli henvist. 
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Forholdet til sykehusleger beskrives av mange 
fastleger som ubalansert, ved at sykehuslegene 
bestemmer hvilke pasienter som skal bli tatt imot 
til undersøkelse og behandling. Erfarne kvinnelige 
leger har en mer pasientsentrert måte å jobbe på, 
ved at de oftere lager henvisningene i samarbeid 
med pasienten i løpet av konsultasjonen. 

Sykehusleger uttrykker et betydelig arbeids-
press med det å vurdere henvisninger. De pekte på 
viktigheten av presise opplysninger og problem-
stillinger i henvisningene for å kunne bestemme 
en riktig og rettferdig prioritering av pasientene, 
og understrekte verdien av god kommunikasjon og 
et godt samarbeid med allmennlegene.

Olav Thorsen (f.1949) har legeutdanning fra 
Bergen i 1976. Han er spesialist i allmennmedisin, 
spesialistveileder, fastlege, overlege i Stavanger 
kommune og ansatt ved Stavanger Universitets-
sjukehus som leder for praksiskonsulentordningen. 
Professor Anders Bærheim har vært hovedveileder.

Nettkurs om vold i nære relasjoner
Dette er et kurs for fastleger som vil lære mer om 
oppfølging av utsatte og utøvere av vold i nære 
relasjoner. Kurset er utviklet av Nasjonalt kom-
petansesenter for legevaktmedisin på oppdrag fra 
Helsedirektoratet, og finnes på senterets nettsider 
eller i kursportalen kurs.uni.no.

I en overgangsperiode får man kurset også god-
kjent som det obligatoriske kurset for legevaktle-
ger om «Vold og overgrep». Kurset er godkjent for 
8 timer og har ingen kursavgift. For de som ønsker 
kursbevis, er det et gebyr på kr. 250.

Kurs tar opp emner som helse- og samfunnsef-
fekter av relasjonsvold, fastlegens rolle og ansvar, 
lovverk, alarmtegn og avdekking, medisinsk akutt-
hjelp for voldsutsatte, sporsikring og skadedoku-
mentasjon samt oppfølgingstilbud og samarbeid. 
Kurset inneholder også en modul om kvinnelig 
omskjæring, tvangsekteskap og menneskehandel.

Filosofisk poliklinikk: «Kjønn og 
organer!»
Filosofisk Poliklinikks vårprogram 2017 utfor-
sker de hemmelige rommene vi alle deler – vi er 
kjønnede vesener som lever våre liv under huden, 
bak masker, med hverandre, alene, søkende etter 
trygghet, anerkjennelse og kjærlighet. Møtene er i 
Litteraturhuset i Østre Skostredet 5-7, onsdagar kl 
19-21. Neste møter:

8. mars: Intimkirurgi – fakta og verdier. Innle-
dere er kirurg Stefan Emmes og gynekolog Heidi 
Thornhill.

5. april: Berøring som terapi. Forsker og fysio-
terapeut Wenche Bjorbækmo og rosenterapeut 
Irmelin Joys møtes til samtale om den gode tera-
peutiske berøringen.

3. mai: De skulle bare visst….! Om kjønn og 
kjønnsidentitet. Samtale mellom transperson 
Nina-Jeanette Quille og kjønnsforsker Nadzeya 
Husakouskaya ved Senter for kvinne- og kjønns-
forskning, UiB.

Pilotprosjekt for utdanningsstillinger i 
allmennmedisin
Bergen kommune har fått 5 mill. kr. i tilskudd til 
prosjektet ALIS-Vest – et prosjekt for utdannings-
stillinger i allmennmedisin i Hordaland og Sogn 
og Fjordane. Prosjektet skal etablere faste utdan-
ningsstillinger i inntil 12 kommuner i Hordaland 
og Sogn og Fjordane. Planleggingen av prosjektet 
har gått over lang tid, med kommuneoverlege Rolf 
Martin Tande i Masfjorden kommune i spissen, og 
det er godt forankret hos de fleste interessenter – 
helseforetak, KS, Legeforening, politiske aktører, 
fylkesleger samt i akademia.

Målet er todelt: Å få et godt faglig innhold i 
utdanningen og å sikre rekruttering av fastleger. 
Prosjektperioden er ment å vare i 5 år, forutsatt 
årlig statlig tilskudd.



Generasjonsskifte i Bergens eldste
Øre-Nese-Hals praksis

Etter 30 år i Nygårdsgaten 4 takker Per Kalgraff for seg.
Driften videreføres av Magnus Hilland.

Utover generell ØNH-problematikk tilbyr vi nå: 

• ØH-timer på dagen
• Hørselsutredning og tilpasning av høreapparat - ingen ventetid! 
• Laryngologi – alle typer stemmelidelser & svelg-problemer

Magnus Hilland har over 10 års erfaring fra Haukeland Universitets-
sykehus, hvor han også fullførte sin spesialistutdanning i ØNH. 
Betydelig erfaring innenfor laryngologi og pediatrisk ØNH. Siste 
året tilbrakt som internasjonal øre-nese-hals stipendiat ved 
Westmead Hospital i Sydney med hovedvekt på pediatrisk luftveis-
kirurgi. Medlem av den kliniske forskningsgruppen “Bergen Upper 
Airway Group” ved ØNH/Barneklinikken Haukeland Universitets-
sykehus, som forsker på anstrengelsesutløste pusteproblemer.

- Avtale med Helse Vest og Legeforeningens takster -

Velkommen
til nye og gamle pasienter!

Hilland Øre-Nese-Hals
Nygårdsgaten 4, 5015 Bergen - Telefon 55 31 74 59

magnus@hilland.nhn.no



Hordaland legeforening – kollegial støttegruppe:

Sogn og Fjordane legeforening – støttekolleger:

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

Frøydis S. Nilsen
Øyrane legesenter
Tlf. privat: 56 58 66 77
Mobil: 97 06 94 34
fsnilsen@bgnett.no

Jan Wimpelmann
Mobil:  98 00 59 30
ja-wim@online.no

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

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

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

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

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

Geir Kittang
Legegruppa SMS,  
Sunnfjord medisinske senter 
Mobil:  91 59 09 13 
g-kitta@online.no

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

Thomas Vingen Vedeld
Kommunelege, Nordfjordeid
Mobil:  97 00 44 92

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

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

For styreoversikt, se: 
LEGEFORENINGEN.NO/SOGNOGFJORDANE



Kontakt oss for en  
uforpliktende og gratis 

demonstrasjon av  
System X! 

tel: 48225780
mail: salg@systemx.no

Journalsystemet for helsetjenesten i Norge

   en funksjon et tastetrykk 
   tilpasset deg og ditt bruk
   stabilt og pålitelig
    best på support
   utvikles med det siste innen teknologi
   kan benyttes med sky, web- og online løsninger 
   alle programoppdateringer utføres av oss

Norges ledende journalsystem

www.systemx.no
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