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Legeforskere i streik?
En ekte Norman

EFFEKTIV BEHANDLING VED RØYKESLUTT1-3

Champix

®
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TM

Ref. nr.: 0729-2007

CHAMPIX «Pfizer»

Røykeavvenningspreparat.
ATC-nr.: N07B A03
TABLETTER, filmdrasjerte 0,5 mg og 1 mg: Hver tablett inneh.: Vareniklin 0,5 mg,
resp. 1 mg. Fargestoff: 0,5 mg: Titandioksid (E 171). 1 mg: Indigokarmin aluminiumlake (E 132), titandioksid (E 171). Indikasjoner: Røykeavvenning hos voksne. Dosering: Dag 1-3: 0,5 mg 1 gang daglig. Dag
4-7: 0,5 mg 2 ganger daglig. Fra dag 8 til behandlingsslutt: 1 mg 2 ganger daglig. Pasienten bør fastsette en dato for røykeslutt. Dosering bør igangsettes 1-2 uker før denne dato. Pasienter som ikke tolererer bivirkningene kan midlertidig eller permanent få redusert dosen til 0,5 mg 2 ganger daglig. Bør svelges hele med vann. Tas med eller uten mat. 12 ukers behandling anbefales. For
pasienter som har klart å slutte å røyke etter 12 uker, kan tilleggsbehandling på ytterligere 12 uker med 1 mg 2 ganger daglig vurderes. Ved høy risiko for tilbakefall kan gradvis dosereduksjon vurderes. Mild til moderat nedsatt nyrefunksjon: Ingen dosejustering. Ved moderat nedsatt nyrefunksjon kan
dosen reduseres til 1 mg 1 gang daglig, dersom bivirkninger ikke tolereres. Alvorlig nedsatt nyrefunksjon: 0,5 mg 1 gang daglig de første 3 dager, deretter 1 mg 1
gang daglig. Anbefales ikke til pasienter med nyresykdom i siste stadium. Nedsatt leverfunksjon: Dosejustering ikke nødvendig. Bør ikke brukes til barn eller ungdom <18
år. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for vareniklin eller noen av hjelpestoffene. Forsiktighetsregler: Fysiologiske endringer som resultat av røykeavvenning, med eller uten
vareniklinbehandling, kan endre farmakokinetikken eller farmakodynamikken til enkelte legemidler, og gjøre det nødvendig med dosejustering (gjelder f.eks. teofyllin, warfarin og
insulin). Røykeavvenning kan resultere i økte plasmanivåer av CYP 1A2-substrater. Røykeavvenning med eller uten farmakoterapi, er assosiert med forverring av underliggende
psykiatrisk sykdom (f.eks. depresjon). Varsomhet bør utvises ved psykiatrisk sykdom i anamnesen. Ingen klinisk erfaring hos pasienter med epilepsi. Seponering ved behandlingsslutt har vist økt irritabilitet, røykesug, depresjon og/eller søvnløshet. Vareniklin kan forårsake svimmelhet og døsighet, og påvirke evnen til å kjøre bil og bruke maskiner. Forsiktighet
må utvises. Interaksjoner: Ingen kjente legemiddelinteraksjoner av klinisk betydning. Ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon bør samtidig bruk av cimetidin unngås. Graviditet/Amming:
Overgang i placenta: Bør ikke brukes under graviditet. Overgang i morsmelk: Ved amming må fordeler avveies mot potensiell risiko for barnet. Bivirkninger: Hyppige (>1/100):
Gastrointestinale: Kvalme, oppkast, forstoppelse, diaré, abdominal distensjon, ubehag i maven, dyspepsi, flatulens, munntørrhet. Metabolske: Økt appetitt. Neurologiske: Hodepine,
søvnighet, svimmelhet, nedsatt smakssans. Psykiske: Unormale drømmer, søvnløshet. Øvrige: Tretthet. Mindre hyppige: Gastrointestinale: Blodig oppkast, blodig avføring, gastritt,
gastroøsofageal reflukssykdom, abdominalsmerter, endret tarmfunksjon, unormal avføring, luftoppstøt, aftøs stomatitt, tannkjøttsmerter, belegg på tungen. Hud: Generelle utslett,
erytem, kløe, akne, hyperhidrose, nattesvette. Hørsel: Tinnitus. Luftveier: Dyspné, hoste, heshet, hals- og strupesmerter, halsirritasjon, tett luftrør, tette bihuler, dryppende nese,
snue, snorking, bronkitt, nasofaryngitt, sinusitt. Metabolske: Anoreksi, nedsatt appetitt, sterk tørste. Muskel-skjelettsystemet: Leddstivhet, muskelkramper, smerter i brystveggen,
costokondritt. Neurologiske: Tremor, unormal koordinasjon, dysartri, hypertoni, rastløshet, dysfori, hypoestesi, nedsatt smaksopplevelse, letargi, forhøyet libido, nedsatt libido.
Psykiske: Panikkreaksjon, bradyfreni, unormalt tankemønster, humørsvingninger. Sirkulatoriske: Atrieflimmer, palpitasjoner, forhøyet blodtrykk, ST-segmentdepresjon og redusert
T-bølgeamplitude ved EKG, forhøyet hjerterytme. Syn: Skotom, skleral misfarging, øyesmerter, mydriasis, fotofobi, myopi, forhøyet tåreproduksjon. Urogenitale: Glukosuri, nokturi,
polyuri, menoragi, vaginal utflod, seksuell dysfunksjon, unormal sæd. Øvrige: Ubehag i brystet, brystsmerter, feber, kuldefølelse, asteni, døgnrytmeforstyrrelser, generell sykdomsfølelse, cyste, soppinfeksjon, virusinfeksjon, vektøkning. Etter markedsføring er det rapportert tilfeller av myokardinfarkt hos pasienter som tar vareniklin. Laboratorieverdier:
Unormale leverfunksjonstester, nedsatt antall blodplater, forhøyet C-reaktiv protein, nedsatt blodkalsium. Overdosering/Forgiftning: Symptomer: Ingen rapporterte tilfeller av overdosering før markedsføring. Behandling: Støttende behandling. Ved nyresykdom i siste stadium kan vareniklin fjernes ved dialyse. Ingen erfaring med dialyse etter overdose.
Egenskaper: Klassifisering: Middel ved nikotinavhengighet. Virkningsmekanisme: Vareniklin bindes med høy affinitet og selektivitet ved neurale nikotin- 4 2-acetylkolinreseptorer,
og virker som partiell agonist. Nikotin konkurrerer om det samme bindingsstedet. Vareniklin har høyere affinitet til reseptorene enn nikotin, og kan derfor effektivt blokkere nikotinets evne til fullt ut å aktivere 4 2-reseptorer og det mesolimbiske dopaminsystemet. Vareniklin gir tilstrekkelig stimulering til å lindre røyketrang og avvenningsproblemer (agonistaktivitet), samtidig som den fører til reduksjon av belønnings- og forsterkningseffektene ved røyking ved å hindre nikotin i å binde seg til 4 2-reseptorer (antagonistaktivitet).
Absorpsjon: Maks. plasmakonsentrasjon etter 3-4 timer. Absorpsjonen er så å si fullstendig. Høy systemisk biotilgjengelighet, som er upåvirket av mat eller doseringstidspunkt.
Proteinbinding: Lav (e20%), uavhengig av alder og nyrefunksjon. Fordeling: Tilsynelatende distribusjonsvolum: 415 liter. Halveringstid: Ca. 24 timer. 4 dager til "steady state" ved
gjentatt dosering. Eliminering i nyrene skjer hovedsakelig gjennom glomerulusfiltrasjon sammen med aktiv tubulær sekresjon. Metabolisme: Minimal metabolisme. Utskillelse: 92%
utskilles uforandret i urin og <10% skilles ut som metabolitter. Pakninger og priser: 0,5 mg/1 mg: Enpac: Startpakning: 11 tabl. 0,5 mg + 14 tabl. 1 mg kr 422,40. 0,5 mg: 56 stk. kr
824,30. 1 mg: Enpac: 28 stk. kr 436,70. 56 stk. kr 839,10. 112 stk. kr 1.643,80.
Sist endret: 27.08.2007
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1. Gonzales D et al. Varenicline, an α4ß2 nicotinic acetylcholine receptor partial agonist, vs
sustained-release bupropion and placebo for smoking cessation. A randomized controlled trial.
JAMA 2006; 296(1):47-55. 2. Jorenby DE et al. Efficacy of varenicline, an α4ß2 nicotinic
acetylcholine receptor partial agonist, vs placebo or sustained-release bupropion for smoking
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maintenance therapy with varenicline on smoking cessation. A randomized controlled trial.
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ME – diffust og vanskelig
Noen tilstander stiller oss som leger overfor vanskeligere utfordringer enn andre. Det har alltid vært takknemmelig å behandle
målbare konkrete sykdommer, hvor det er tilnærmet konsensus
om diagnostikk og behandling.
Slike veldefinerte sykdommer blir heller ikke ofte gjenstand for
åpenlys debatt mellom leger, og man har heller ikke store vansker med å oppnå ytelser fra trygd eller forsikring.
Når man har arbeidet i en del år, har det vært lett å få øye på
uklare sykdomsbilder, diagnoser av diffus karakter, som har kommet og gått.
Vi kjenner flere slike, og for tiden har vi ME.
En del leger har interessert seg for denne tilstand, diagnostisering, og forklaringsmodeller. Forslag til behandling er kommet til
etter hvert.
I Bergen har fastleger og nevrologisk avdeling tatt seg av disse
pasienter, selv om vi i pressen har registrert en smule professoral uenighet om hvorvidt tilstanden hører inn under nevrologien.
Andre steder er det infeksjonsmedisinerne som tar seg av disse
pasientene.
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I den senere tid har vi sett omtalt samtaleterapi, utført i London,
som har oppnådd frapperende behandlingseffekt i løpet av en
helg. Det snakkes om 30% helbredede pasienter i løpet 3 terapeutiske seanser.
Leder av ME foreningen uttrykker skepsis til hvorvidt behandlingen er generelt anvendbar.
Pasienter med disse symptomer fortjener best mulig behandling,
og hjelp til å komme ut av sin situasjon.
Vi, som ennå ikke har innsikt i denne samtaleterapi får glede oss
til kurs i forbindelse med AF og NFA sine årsmøter i Molde i
april.
For det er ikke tvil om at denne tilstanden øker i antall pasienter, og at stadig flere leger og lokale trygdekontor vil måtte
bryne seg på dette.
Vennlig hilsen
Gunnar Ramstad
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Velkommen til
Bergen Kirurgiske Sykehus (BKS)

degrafo.no

Brystreduksjoner
Visste du at Bergen Kirurgiske Sykehus (BKS) nå har offentlig avtale
med Helse Vest på å utføre brystreduksjoner på medisinsk indikasjon?

Står dine pasienter i en offentlig helsekø?

Vi opplever at kvinner med store bryst er en pasientgruppe som ofte
står uten behandlingstilbud eller settes på lange ventelister.
Helse Vest har nå inngått avtale med BKS om medisinsk indisert
plastikkirurgi. Dette er et tilbud som dine pasienter bør få vite om.

Pasienten betaler kun vanlig egenandel
Kort ventetid

Alle pasienter som henvises til oss blir undersøkt og vurdert innen
2 uker. Venteliste for operasjon er på under 4 uker.

Har du spørsmål?

Ta gjerne kontakt med oss på telefon 55 11 80 80 eller besøk oss
på www.bksykehus.no

Sentralbord: 55 11 80 80
Nesttunvn. 90 B, 5221 Nesstun
www.bksykehus.no

Bergen Kirurgiske Sykehus er Vestlandets største offentlig godkjente private dagkirurgiske sykehus.
I 2005 ble det utført cirka 3000 dagkirurgiske inngrep ved BKS. BKS har i de senere år vært en
verdifull bidragsyter til den offentlige helsetjeneste gjennom leveranser til flere fylkestrygdekontor
og Helse Vest. Per i dag utføres hovedsakelig dagkirurgiske operasjoner innen fagfeltene ortopedi,
nevrokirurgi, håndkirurgi, plastisk kirurgi og øyekirurgi. BKS holder til i skreddersydde, nyoppussede
og godkjente lokaler i det store glassbygget på Nesttun i Bergen. Vi har 3 (+2) operasjonsstuer,
6 oppvåkningssenger og 4 enerom. Bergen Kirurgiske Sykehus samlokaliserer og samarbeider med
BKS Øye og Klinikk Bergen, to private aktører innenfor fagfeltene øyekirurgi og plastisk kirurgi.
Mer informasjon om BKS finnes på www.bksykehus.no.

Redaktør

Espen Rostrup Ellingsen
espen.rostrup.ellingsen@helse-bergen.no

Useriøst om bierverv
Dette innlegget ble sendt som leserbrev
til BT og publisert der 24/2-2008.
Hver femte Haukeland-lege har eget firma.
Dette er overskriften på hovedartikkelen
i en serie innlegg i Bergens Tidende om
leger og bierverv. Artikkelen inneholder få
elementer med nyhetsverdi, men skaper
et inntrykk av en utbredt virksomhet på
siden av det lovlige og ansvarlige. Den er,
etter min mening, dårlig journalistisk håndverk og burde ikke sluppet igjennom i en
seriøs avis
Artikkelen blåser opp det faktum at hver femte lege har et
enkeltpersonforetak registrert i sitt navn og tolker dette
dit hen at legene driver en omfattende næringsvirksomhet
utenfor sykehuset. I stedet for å ta frem tilfeller hvor det er
muligheter for en dobbeltrolle, stigmatiseres store deler av
yrkesgruppen nærmest som griske og uten integritet.
De fleste leger som er ansatt ved Haukeland
Universitetssykehus har gjennomført turnustjeneste i Norge.
Mange av dem deltok i denne perioden i kommunale legevaktsordninger som gjorde det nødvendig å opprette enkeltpersonforetak for å motta godtgjørelse for denne virksomheten. De som kjenner regelverket, og det burde BT gjøre
før avisen publiserer en slik artikkel, vet at det ikke er noen
incitamenter til å avvikle et slik selskap etter at næringsinntekten bortfaller. Enkeltpersonforetak har ingen regnskapsplikt til
Brønnøysund og momsplikten bortfaller ved omsetning under
50.000,-. Følgelig vil en betydelig andel av disse enkeltpersonforetakene være hvilende og et uunngåelig spor etter gjennomført legeutdanning.

Dersom BT hadde ønsket å vise at legene faktisk hadde
næringsinntekt ved siden av sitt hovedvirke, ville opplysninger
fra momsregisteret gitt et mer korrekt bilde. Istedenfor velger
BT å gi leserne inntrykk av at et registrert enkeltpersonforetak er ensbetydende med at legene driver private forretninger
i samme bransje som arbeidsgiver. Det er ikke tilfelle.
Lege og stortingsrepresentant Olav Gunnar Ballo (SV) er jo
kjent for sine til dels ukritiske og lite differensierte uttalelser
om legers arbeidssituasjon. Også i denne artikkelen får Ballo
betydelig anledning til å lange ut mot legestanden på unyansert
vis. BT gir på syltynt og tabloidisert grunnlag Ballo anledning til
å skape et inntrykk av griske og uansvarlige leger. Leger som
uten hensyn og lojalitet til verken pasient eller arbeidsgiver
gjør det de kan for å spe på sin inntekt. Dette mye på bakgrunn av hvilende enkeltpersonforetak fra en obligatorisk del
av legeutdannelsen.
Ballo hevder at dette er uttrykk for en ukultur blant sykehusleger som har fått utvikle seg i generasjoner og at denne
yrkesgruppen kan tillate seg å på seg nesten hva som helst av
ekstrajobber uten at arbeidsgiverne reagerer. Jeg oppfatter
dette som meningskåte, generelle og tendensiøse uttalelser på
et ikke-eksiterende grunnlag
Helsepersonell med autorisasjon eller lisens skal, etter
loven, av eget tiltak gi arbeidsgiveren opplysninger om bierverv
og engasjement, eierinteresser o.l. i annen virksomhet som
vil kunne komme i konflikt med hovedarbeidsgivers interesser. Det har i Helse Bergen vært et betydelig fokus på legers
bierverv de siste årene og et omfattende regelverkt er innført.
Det er videre opprettet et partssammensatt biervervsutvalg
som gjennomgår de enkelte forhold og vurderer dem opp mot
lovverket og lokale retningslinjer.
Jeg utelukker ikke at enkeltleger driver virksomhet som inneholder momenter av dobbeltrolle og dermed nyhetsverdi. Dette
blir det en jobb for arbeidsgiver og tillitsvalgte å vurdere og
pressen å granske. At store deler av en hardt arbeidende yrkesgruppe henges ut med anklager om tvilsomme dobbeltroller er
uttrykk for en journalistisk ukultur som utelukkende vil levere
enkle og unyanserte saker med overskrifter som selger.

Forsidefoto: Espen Rostrup Ellingsen
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Landsrådsmøte Af og
Generalforsamling NFA Bergen 2009
Etter en vennlig henstilling fra ledelsen av vår forening,
har Hordaland sagt seg villig til å arrangere neste års
store felles arrangement for Allmennlegeforeningen (Af)
og Norsk Forening for Allmennmedisin (NFA)
I løpet av en uke i mai skal det avholdes følgende:
Landsrådsmøte for Allmennlegeforeningen og
Generalforsamling i Norsk Forening for Allmennmedisin,
samt flere kurs for våre medlemmer, sannsynligvis et
Grunnkurs og et Emnekurs. Videre håper man også å få
arrangert et eget Tillitsvalgtkurs.
Notér allerede nå tidsrommet: 4. til 8. mai 2009.
Planleggingen er så vidt begynt. Prosessen ledes fra Oslo,
ved styrene i de to foreninger, med vesentlig praktisk
bistand fra vårt sekretariat. I skrivende stund er lokalisasjonen ukjent, men det vil sannsynligvis arrangeres ved et
større hotell i Bergen sentrum.
Den 22. januar var jeg i Oslo og møtte flere sentrale personer i foreningene. Vi hadde da vårt første planleggingsmøte, som var meget nyttig og lærerikt. Leder for tilsvarende arrangement i år, Ottar Grimstad, orienterte om
erfaringene fra Molde. De måtte starte helt fra scratch, i
og med at tilsvarende møter aldri er arrangert tidligere,
og hadde lært mye underveis.
Han nevnte viktigheten av en god økonomistyring og klar
ansvarsfordeling mellom sentral ledelse og lokal arrangør.
En godt gjennomarbeidet tidsplan er også vesentlig for å
komme i havn.
Han fortalte om utfordringen ved å sy sammen et godt
program for to foreninger, når det skal avholdes flere
kurs og to årsmøter. Videre skal man jo også forsøke å få
plass til sosiale arrangementer.

Som sagt, er vi helt i startfasen, og selv om utfordringene
er store, gleder jeg meg til den videre prosessen. Det er
flere dyktige kolleger blant våre lokale Af-tillitsvalgte som
vil jobbe sammen for å få til et vellykket arrangement.
Jeg vil forsøke å holde dere oppdatert her i Paraplyen
etter hvert som tingene faller på plass.
Jeg benyttet sjansen, mens jeg var i Oslo, til å ta bilde av
vårt hus i hovedstaden; et stilig bygg som tar seg godt ut
i gatebildet. Jeg anbefaler alle å ta en tur innom hvis man
har ærend i byen. Jeg kan også spesielt anbefale lunchen;
meget god og sunn mat!

Ø i v i n d We s n e s

owesnes@broadpark.no

Avdelingstillitsvalgt Allmennlegeforeningen Hordaland
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Oppfølging av sykmeldte
Sykemeldende behandler er blitt en viktig aktør i arbeidet med oppfølging av sykmeldte. Det har
vist seg at behandlere kan finne det vanskelig å vurdere sykmeldtes reelle arbeidskapasitet pga.
at man ikke kjenner arbeidsforholdet godt nok. Dialogmøtene som skal avholdes innen 12 ukers
fravær er derfor et godt egnet sted for de ulike partene. Sykmeldende behandler skal delta på
møtene dersom arbeidsgiver og arbeidstaker, eller arbeidstaker alene ønsker det. Bedriften kan her
få sykmeldende behandlers vurdering av hvilke tiltak som bør iverksettes.
Ofte viser det seg å være behov for ytterligere avklaring eller behov for å iverksette tiltak i den
enkelte sak.
NAV har inngått avtaler med ulike leverandører om tjenester knyttet opp mot avklaring, arbeidsrettet rehabilitering og oppfølging av den sykmeldte (via ordningen ”Kjøp av helsetjenester”) I
Hordaland har NAV inngått avtaler med Fretex, Åstvedt, Tonus, Hjelp 24 og Aleris.
Målgruppen er sykemeldte der andre grunner enn de rent medisinske er hovedhindring for
å komme tilbake i jobb. Dette vil gjerne omfatte personer med en sammensatt problematikk.
Konflikter og mistrivsel på jobben kan gjerne være et eksempel.
NAV lokal henviser til disse tjenestene, men legen kan være en viktig pådriver for henvisningen,
bl.a. ved å motivere den sykmeldte til å prøve alternative tilbud. NAV vil være avhengig av legens
vurdering av pasientens muligheter vedr. arbeid.

Anne-Lise Wilkensen Lygre
NAV

VESTLANDETS LEDENDE ORTOPEDISKE VERKSTED
Vi har alt innen ortopediske hjelpemidler:
Proteser/ortoser for ben og armer – Ortopedisk fottøy/oppbygg/fotsenger
Spesialkorsetter – Innleggsåler – Kompresjonsstrømper – Brokkbind mm

Ta kontakt

Hovedkontor, Møllendalsveien 8 • Poliklinikk Betanien • Poliklinikk Fylkessykehuset Stord
Poliklinikk på gamleheimen i Odda • Avd. Ålesund: Moaveien 11 – Tlf. 70 14 25 38 – Mobil 97 17 96 37

Møllendalsveien 8, 5009 Bergen – Telefon 55 20 64 60 – www.drevelin.no – drevelin@drevelin.no
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Legeforskernes dårlige lønninger
Blir streik nødvendig?
Einar Svendsen, Nils Petter Aardal og Amund Gulsvik
Universitetet i Bergen og Haukeland Universitetssykehus

Tariffkonferansen 3. – 5. desember 2007 for Den norske lægeforenings tillitsvalgte i staten ble avholdt i Berlin og samlet
20 tillitsvalgte leger, 5 deltagere fra Sekretariatet i Legeforeningen og Curt A. Lier, jurist og leder i Akademikerne Stat.
Leger i vitenskapelige stillinger (LVS) hadde syv deltagere. Alle de fire universitetene med medisinske fakultet var representert.
I alt er det nærmere 1000 medlemmer i Den norske Legeforening som har staten som sin hovedarbeidsgiver og den største
yrkesforeningen er LVS med i alt 600 medlemmer. Dette er professorer, førsteamanuenser, forskere, postdoktorer, universitetslektorer og stipendiater. Tariffområdet overleger i statlige virksomheter består ellers av Fylkesmannsetaten, NAV, Sosial og
helsedirektoratet, Helsetilsynet, Folkehelsa, Statens legemiddelverk og Militærleger. Legene er den tredje største gruppen i
Akademikerne Stat, bare sivilingeniørene (5000 medlemmer) og juristene (4500 medlemmer) er flere. I hele tariffområdet
stat er LO størst mens Akademikerne, Unio og Parat er omtrent like store, hver med omtrent 20 % av medlemsmassen.

En representant fra hver av de statlige virksomhetene
(Folkehelseinstituttet, Helsetilsynet, Rådgivende overleger i
trygdeetaten og Sosial og helsedirektoratet)
orienterte om mulighetene og utfordringene for leger i det statlige tariffområdet
utenfor universitetene. Einar Svendsen (ES)
ivaretok med sitt innlegg interessene til
mer enn halvparten av legemedlemmene i
det statlige tariffområdet. Han tok utgangspunktet i den formale utdannelsen til legeforskerne, professorene og førsteamanuensene. Når det gjelder førstnevnte har disse
innen de oppnår professorkompetanse vært
igjennom en lang kvalifiseringsperiode med
legeutdannelse, turnus, spesialistutdannelse,
doktorgradsgradsarbeidet og vitenskapelig arbeid svarende til ca. 3 doktorgrader.
Dette tar gjennomsnittlig ca 25 år. ES stilte
spørsmål om noen kjente til yrker med en
lengre formalutdannelse? Etter dette gikk
han inn på arbeidsvilkårene til legeforskerne
og litt inn på den svake økonomiske støtte
som universitetene bidrar med når det gjelder forskningen. Han fortsatte med en bred
gjennomgang av lønnsforholdene for professorer og førsteamanuenser med henvisning til en nylig undersøkelse av Gulsvik
og Aasland publisert i Tidsskrift for den norske lægeforening
(levekårsundersøkelse), samt generelle data fra Universitetet i
Bergen. Professorene tjener i dag i gjennomsnitt omtrent det
samme som en assistentlege i et helseforetak. Det er neppe

8

grunnlag for å hevde at en assistentlege arbeider flere timer pr.
uke enn en professor. Ifølge undersøkelsen til Gulsvik og Aasland
utfører professorer i gjennomsnitt frivillig gratisarbeid svarende
til 8 timer utover vanlig arbeidstid pr. uke.
Medianlønnen for medisinprofessoratene i Bergen er l.tr. 72 i statens
regulativ svarende til kr. 544 700.-, mens førsteamanuensene har en medianlønn på l.tr.
59 svarende til kr. 426 000.-.
ES dro også frem den uverdige situasjonen for professor II stillingene (20 %
bistilling). Disse stillingene har vært omtalt
i PARAPLYEN tidligere og har ingen lokal
forhandlingsrett etter et departementalt
vedtak. Lønnen deres fastsettes administrativt og noen nevneverdig lønnsøkning
har ikke denne gruppen hatt på flere 10-år.
Konklusjonen var at lønnssituasjonen for
professorer og førsteamanuenser er en
trøstesløs affære og man ser nå tegn til at
samfunnet kommer til å ”høste fruktene”
av denne feilslåtte og misforståtte lønnspolitikken. Flere vitenskapelige har nå sagt
opp sine stillinger og tendensen er klar ved
de medisinske fakultetene. Høyt kvalifiserte
legeforskere går ikke inn i slike stillinger på
de vilkår som tilbys. Det medfører at andre uten medisinskfaglig bakgrunn overtar. I Trondheim er 50 % av lærerne ved Det
medisinske fakultetet ikke medisinere. I Bergen er tilsvarende tall
kommet opp på ca. 33 %.
Tariffkonferansen i desember avslørte at både tidligere medFoto: Tan Kian Khoon

Muligheter og utfordringer

lemmer av Sentralstyret og ansatte i Sekretariatet var klar over
utviklingen, men var ikke beredt til å ta delansvar for utviklingen.
En mer fruktbar holdning overfor de gjenværende legeforskere
ville være om sekretariatet og Sentralstyret tok et medansvar og
anvendte sine ressurser innenfor forhandlingskompetanse og total
lønnsmasse til å bedre lønnsforholdene for dagens legeforskere.
LVS har tilskrevet Sentralstyret og redegjort for situasjonen. Det
er nå tegn til at Dnlf har erkjent hvor elendig legeforskerne er
avlønnet og man kan håpe at foreningen vil innse at ekstraordinære tiltak er nødvendige. I praksis gjenstår dette å se.

Krav ved Hovedtariffoppgjøret i 2008.

”Bergensbenken” i LVS har mest grunn til å være utilfreds sett på
bakgrunn av at DMF*/UiB gir de laveste lønningene i Norge til
sine legeforskere. Undertegnede var derfor aktive og fikk tilslutning da LVS under Tariffkonferansen fremmet følgende forslag til
krav for leger i vitenskapelige stillinger ved det statlige hovedtariffoppgjøret i 2008. Det kom også betydelig støtte fra Oslo. Kravene
har også vært gjennomgått på nytt på Landsrådsmøtet i LVS i
Tromsø 6.-7. februar 2008.
(* fra 1.1.08 MOF = Det medisinsk-odontologiske fakultet)
1. Særpott på 60 mill kr for 300 leger som er professorer og
førsteamanuenser i hovedstilling ved våre universiteter dvs. en
lønnsøkning på kr. 200 000 per person. Særpott har vært fremmet tidligere og har blitt avvist. Forhandlingsleder K. Aarbakke
presiserte imidlertid at det er viktig å gjenta dette som et
prioritert krav. Det vil stadig bli vanskeligere for arbeidsgiver
å si nei og siden møtet ble holdt midt i Berlin mente han at
”Berlinmuren” for legeforskerens lønnsforhold vil en gang
måtte falle. Oppmerksomheten omkring de dårlige skoleresultatene i Norge bør en merke seg. Noe lignende kan komme
til å utvikle seg innen medisinstudiet dersom de beste hodene
flykter fra lærerrollen ved de medisinske skolene. Ønsker samfunnet også de dårligst skolerte legene i Europa?
2. Lokal lønnsforhandlingsrett for leger som er professor II og
førsteamanuensis II ved våre universiteter og høyskoler. Denne
andelen av legeforskerne er økende og det virker urimelig at
disse er avskåret fra lokale lønnspålegg.
3. Denne gruppens (II-stillingenes) lønnsmasse må tilføres lønnsmassen som danner grunnlaget for prosentvis del av potten
for de vitenskapelige stillingene ved lokale forhandlinger.
4. Honorar takster økes for
a) orginalforelesninger til kr. 4000 per 45 minutters time
b) deltagelse som førsteopponent ved doktorgrads/PhD disputas
til kr. 25 000
c) lønn per time ved reiser til og fra og deltagelse i komitemøter
til statlige institusjoner,
Disse forslag til takster er i overensstemmelse med hva medlemmene av LVS ved levekårsundersøkelsen i 2005 selv synes
var en rimelig avlønning.
Disse kravene oppfattes ikke som urimelig når man tar i
betraktning den kompetanse, dobbelkompetanse (for kirurgi kan
man snakke om trippelkompetanse), denne gruppen sitter på.
Kravene vil kun rette opp lønningene slik at de kommer noenlunde på linje med det kliniske kolleger med betydelig lavere formalutdannelse og kompetanse tjener.

LVS ønsker at Sentralstyret kommer videre og foreslår tiltak
som raskt kan bedre lønns- og arbeidsforholdene for denne gruppen leger med dobbelkompetanse og en formalutdannelse på
nærmere 25 år.

Streik og konfliktberedskap

Det er viktig å merke seg at det ikke er legeforskerne som utløser en
eventuell streik. Streik vil bare bli iverksatt når de besluttende organer
i Akademikerne Stat ikke finner å kunne forsvare andre løsninger.
Planlegging og gjennomføring av konflikt og beredskapsarbeid gjøres i
tett samarbeid med medlemsforeningene.
Ved en eventuell streik vil det være oppnevnt en sentral konfliktansvarlig i hver medlemsforening. Kontaktpersoner på de enkelte uttakssteder utpekes i god tid før forhandlingene i tariffoppgjøret starter.
For at leger i vitenskapelige stillinger skal kunne få bedre lønns- og
arbeidsforhold så må medlemmene i dag også være villige til å gå til
streik for å skape større oppmerksomhet omkring dagens forhold.
Under Tariffkonferansen diskuterte vi hva konsekvensene vil være
dersom de vitenskapelige ansatte som professorer, førsteamanuenser
og forskere blir tatt ut i streik. Vi har som legeforskere ingen tradisjoner for å gå til streik, men det vil synliggjøre oss, og det vil gi allmennheten muligheter til å sammenligne våre lønninger med legelønninger
i privat virksomhet og ved sykehus. De oppgavene (personene) som
streik vil gå utover vil være blant annet undervisning og eksamen
(medisinstudenter og leger under spesialisering), veiledning (rekrutteringsstipendiatene) og forskningsaktiviteter (produksjon av ny viten).
Det vil altså i første omgang gå utover andre medlemmer av Den
norske lægeforening, og en kan derfor forvente begrenset sympati fra
disse. Det virker heller ikke som om enkeltpersoner i sekretariatet i
Legeforeningen vil anbefale streik som kampmiddel for legeforskerne.
Til tross for dette antydet vi fra Bergen at det var en økende vilje
blant etablerte legeforskere til å anvende streikevåpenet i årets hovedtariffoppgjør. Akademikerne Stat, som brukte streikevåpnet ved siste
hovedoppgjør, er ikke fremmed for tanken.
I Bergen har LVS orientert medisinstudentenes tillitsvalgte om risikoen for streik og bakgrunnen for denne risikoen. Medisinstudentene er opptatt av å ha legeforskere som sine lærere og
uttrykte forståelse for legeforskernes frustrasjon. Studentene var også
ukjente med, og uforstående til at professor-lønnen var på nivå
med en assistentlegelønn.

Konklusjon

Verken presidenten (nr. 24 i Tidsskr Nor Lægeforen) i sin oppsummering for 2007 eller forhandlingsdirektøren og fagsjef for tariff og
forhandling i nyhetsbrevet nr. 24 for Spekter fra desember 2007
fant det verdt å omtale arbeids- og lønnsforholdene for leger i
vitenskapelige stillinger som noen arbeidsoppgave i 2007. Det er
skremmende og deprimerende å oppdage hvor lang vei legeforskerne fortsatt har å gå for å vinne forståelse og oppmerksomhet
for det man må ha lov å kalle rettmessige og forståelige krav. I
den seneste tid er det imidlertid kommet signaler fra toppledelsen i Dnlf at legeforskernes golde lønnssituasjon blir tatt på alvor.
Akademikerne Stat som forhandler for bl.a. legeforskene sentralt
har uttrykt klar forståelse for de krav LVS fremsetter.
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Medisinsk etikk og etisk medisin
For all del, sett ikke likhetstegn mellom disse to begrepene. Selvfølgelig er de
uløselig knyttet til hverandre i klinisk medisin som den praktiseres i 2008, men hvert
begrep rommer også flere aspekter som det andre ikke problematiserer.
Medisinsk etikk
Den medisinske etikken kan evalueres både i et historisk og et
filosofisk lys. Historikken kan gi oss interessante perspektiver
på hvordan leger har praktisert de etiske siden av faget gjennom århundrene og hvilke rammer (eller mangel på slike?) som
legene har fungert innen. Den filosofiske innfallsvinkelen kan
si oss noe om hva som ligger i begrepet medisinsk etikk i dag,
hva det er definert til å inneholde og omfatte og ikke minst
hvilke temaer medisinsk etikk fokuserer på i dag. Sistnevnte er spesielt
interessant da det vil legge føringer
for legers og forskeres virke i årene
som kommer.
Hippokrates betraktninger rundt
legevirksomhet har vært en sentral
del av legeetikken siden de ble formulert ca 400 år fkr. ”Primus est
non nocere”, det viktigste er ikke
å skade er like relevant i dag som
for 2500 år siden. Innholdet i den
Hippokratiske eden tar opp aktuelle
forhold som eutanasi, taushetsplikt og
faglig forsvarlighet med en relevans
til dagtidens medisin som er meget
sterk. Pasienten vel og dens verdighet skal være det sentrale i legevirket. Hippokrates ed kan ikke sees
på som en komplett legeetikk. Den
vitenskapelige utviklingen gir legeetikken stadig nye utfordringer. I beste
fall inneholder den fragmenter av et
ideal som hele tiden må omprøves, kompletteres og korrigeres.
Likevel er flere formuleringer i Hippokrates ed nærmest ordrett gjengitt i dagens etiske regler for leger.
Opp gjennom historien har legenes vektlegging av den teknologiske og faglige utviklingen på den ene siden og den klassiske
legeetikken på den andre variert betydelig. Opplysningstidens
vitenskapstro tippet mange leger over mot at kunnskapen
og fornuften skulle styre deres virke, pasientens meninger og
deltagelse ble underordnet. Med den medisinske og vitenskapelige utviklingen mistet nok mange av våre tidligere kolleger
selve pasienten mer og mer av syne. Det paternalistiske lege-

10

pasientforholdet styrket seg og mange pasienter følte seg mer
og mer underkastet legens formaninger og pålegg angående
deres helse. Det var lite akseptert å ikke innordne seg etter
legens forordninger som til tider var svært omfattende og inngripende i pasienters liv.
Den andre verdenskrigen førte med seg enorme lidelser for
store deler av Europas befolkning. Naziregimet begikk omfattende forbrytelser mot menneskeheten. I etterkant har også flere av de
alliertes handlinger under krigen blitt
karakterisert som krigsforbrytelser.
Etter krigen, når omverdenen så hva
mennesker hadde vært i stand til
å utføre mot sine medmennesker,
spredte den kollektive angsten seg.
Det ble satt i gang flere prosesser
for å prøve å forebygge slike lidelser.
FN ble opprettet som overnasjonalt organ, Genèvekonvensjonene
ble utvidet og revidert i 1949 for
å begrense krigens grusomheter,
Helsinkideklarasjonen ble vedtatt
i 1964 blant annet fordi det etter
krigen kom frem opplysninger om
grusomme forsøk og eksperimenter
på mennesker under den andre verdenskrig. En innså altså behovet for
at andre og eksterne instanser skulle
være med på å forme rammene for
Hippokrates
virket innen et samfunnsområde
eller fagområde og ikke bare utøverne selv. Dette i tråd med idèen om at det er ikke alltid den
som står nærmest som ser best. Helsinkideklarasjonen er et
eksempel på at Hippokrates ed er revitalisert og omformulert
samtidig som det er en erkjennelse av at den ikke er tilstrekkelig. Erkjennelsen av utilstrekkelighet gjelder først og fremst
at det ikke kan være opp til den enkelte lege eller forsker å
sette grenser for sitt virke. Det må være formaliserte rammer
rundt denne virksomheten og være muligheter for sanksjoner
dersom de brytes. Disse normene, og handlingene innefor
dem, finner sin legitimitet i den demokratiske forankringen til
Helsinkideklarasjonen og legitimiteten styrkes ytterligere når
prinsippene tas inn i de enkelte lands lovgivning.

I dag omfatter begrepet medisinsk etikk også retningslinjer for praktisering av klinisk medisin. Utviklingen av
Helsinkideklarasjonen, som er grunnsteinen i World Medical
Associations etiske plattform, tok utgangspunkt i etikk knyttet
til forskning på mennesker. Etter hvert fant en at flere av prinsippene i Helsinkideklarasjonen også burde gjelde i det enkelte
lege/pasientforhold. Informert samtykke, samtykkekompetanse,
medbestemmelsesrett og pasientautonomi ble viktige områder
for forskere innen det medisinsk etiske fagområdet. Den medisinske etikken får to hovedfokusområder: Etikk knyttet til forskning og etikk knyttet til utøving av klinisk medisin. Prinsippet
om pasientautonomi er et godt eksempel på et fenomen som
hadde sin rot i Helsinkideklarasjonen og som gjennom forskning på 70- og 80- tallet etter hvert ble etablert som viktig
prinsipp også i den kliniske medisinen. Legeforeningen vedtok
at pasientautonomi skal være det førende prinsipp for samhandlingen i lege/pasientforholdet på begynnelsen av 90- tallet
og prinsippet ble også tatt inn i Pasientrettighetsloven hvor
pasientens rett til medvirkning er slått fast.
Etisk medisin
Er å utøve etisk medisin ensbetydende med å slavisk følge
etiske retningslinjer? Er det den medisinske etikeren som
har kompetansen om korrekt praktisering av etisk medisin?
Hvilken plass har den medisinske etikken/etikeren i den kliniske
hverdagen?
Først må vi erkjenne at en medisinsk etiker og en lege har
forskjellige bakgrunner, oppgaver og kompetanse. Vi kjenner
også til enkeltsaker hvor innblanding fra medisinske etikere har
vakt harme blant leger og vi kjenner saker hvor leger er blitt
dømt for å ikke følge etiske normer. Min påstand er at i møtet
med enkeltpasienten og dens pårørende i en konkret klinisk
sammenheng er det legen som har den bredeste kompetansen
til å takle situasjonen og evnen til å vekte de ulike hensyn som
må tas. I en slik situasjon skal vurderinger rundt diagnostikk,
behandlingstype, behandlingsvarighet, behandlingsnivå, prognose
og hensyn til pasientens medbestemmelsesrett balanseres riktig. Samtidig kan det være pårørende med klare meninger og
pasientens samtykkekompetanse kan være vanskelig å fastslå.
Noen ganger må alle disse hensynene vurderes raskt. De etiske
retningslinjene vil i de aller fleste tilfellene hjelpe oss videre,
men noen ganger kan det virke som om de kommer i konflikt
med vår medisinske tankegang. Hva skal vektlegges mest? Som
lege er en viktig egenskap å kunne fatte konkrete avgjørelser,
bestemme seg og komme seg videre. Det finnes ikke klare svar
på alt. Da vil summen av kunnskap og erfaring hjelpe en lege
til å komme seg videre uten at en kjenner fasitsvarene. Fasiten
får en av og til i etterkant og noen ganger ser en at en skulle
valgt annerledes. Da må vi leve med de avgjørelsene vi tok.

Grunntanken når kliniske avgjørelser tas er helhet. Hva er best
når alle hensyn vurderes og vektes mot hverandre?
Kritikk av enkeltelementer i en helhetlig klinisk vurdering skal
en være forsiktig med og en må i det minste finne korrekt
forum og tidspunkt for slik kritikk. En professor i medisinsk
etikk ved Universitetet i Oslo ble kritisert for sine uttalelser
og sin kritikk av flere etiske vurderinger i en vanskelig sak
ved Haukeland Universitetssykehus. Professoren er en meget
kompetent forsker innen fagfeltet sitt og han har ytt konkrete
bidrag til utviklingen av faget. Han representerer nettopp en
gruppe bidragsytere som det er bred anerkjennelse for og
godt demokratisk forankret at skal bidra til normgivningen
rundt helsepersonell og forskeres yrkesutøvelse. Hvorfor blir
hans uttalelser møtt med så skarp kritikk og avvisning fra det
kliniske legemiljø? Er dette et uttrykk for at legemiljøet ikke
aksepterer eksterne korrekser og innblanding fra andre yrkesgrupper? Jeg tror ikke det. De som ønsker å være med på å gi
leger, forskere og annet helsepersonell rammer og normer for
yrkesutøvelsen bør velge hensiktsmessige påvirkningskanaler.
Direkte kritikk av aktuelle og vanskelige enkeltsaker i media er
ikke det. Faren er tilstede for at en bygger fronter og ikke samarbeidsarenaer. Det tjener ingen på, i hvert fall ikke pasientene.
La meg trekke en parallell. Sett at en forsker fra det basalmedisinske miljø, som for eksempel forsker på hjerteinfarktmarkører, kommer løpende ned på hjertekateteriseringslaben og
gir kardiologen det glatte lag fordi pasientens infarktprøver
ikke er entydige for hjerteinfarkt. Ville kardiologen revurdert
sin avgjørelse der og da? La oss ikke håpe det. Han vet at bakgrunnen for å gjøre hjertekatetriseringen er sykehistorie, funn,
EKG og infarktprøver vurdert samlet i en helhet. Til tross for
den basalmedisinske forskerens suverene kunnskap om infarktmarkører er kritikken hans upassende. Det rokker ved den
sentrale kliniske helhetsvurderingen og bringer ikke med seg
konstruktivitet i den aktuelle kliniske situasjonen.
Historien og erfaringer har vist at leger og forskere trenger
rammer for sitt virke og også at fagfolk utenfor den kliniske
hverdagen bør være med på utviklingen av disse. I et demokratisk fundamentert og offentlig finansiert helsevesen mener jeg
det også bare er rett og rimelig. Dette gjelder medisinsk etikk
og andre basale fag som danner grunnlaget for vår gjerning.
Imidlertid bør både vitenskapelige bidragsytere og politikere
respektere klinikerens spesialområde, nemlig møte med pasienten og den praktiske håndteringen av enkeltsaker.

Jo h a n To rg e rs e n ,

jgto@helse-bergen.no
Foretakstillitsvalgt YLF, Helse Bergen
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Årets forhandlinger
Mens 2006 var preget av kamp mot skjevdeling og en god del mediavirksomhet i den
forbindelse har 2007 vært preget av en del andre hovedsaker.
Men først: Blant annet som følge av vår lobbyvirksomhet nedsatte helseministeren et nytt
inntektsfordelingsutvalg. Utvalget skal lage en innstilling i løpet av året, og ryktene sier at
denne innstillingen kan bli til vår fordel. Imidlertid vil nok ikke nye fordelingskriterier slå ut i
konkrete penger før i 2009.
Sentralt har man rett før nyttår avsluttet en vellykket forhandling rundt ny Hovedavtale (som gjelder ut 2011). Der har
man bl.a. nå fått hjemlet Legeforeningens A2 avtale (Spekter/
Dnlf nivået) på en formell måte. Det angis at samarbeidsklimaet mellom partene sentralt er blitt bedre. På anmodning
holdt bl.a. Stener Kvinnsland og undertegnede innlegg på en
samarbeidskonferanse mellom Dnlf og Spekter ultimo januar
på Gardermoen med god oppslutning. Formålet var å bidra til
dialog, inspirere til bedre samarbeidsklima mellom partene og
mer konstruktive forhandlingsprosesser. Lokalt har vi en god
tone selv om det er mange saker vi er uenige i.
Signalene vedrørende det kommende lønnsoppgjøret er imidlertid ikke positive for vår gruppe. Man ønsker lønnsutjevning,
overlegene tjener for mye i forhold til f. eks. renholderne. Ved
et sentralt oppgjør må vi regne med å bli konfrontert med
kronetillegg og sammenligning med andre grupper, spesielt
siden vi kommer til å forhandle samtidig.
Lokalt er det kanskje større muligheter tross alt til å få til
et prosentoppgjør, men det forutsetter at forhandlingen ikke
skjer under fredsplikt. De lokale forhandlingene kan kun skje
uten fredsplikt dersom det ikke brytes sentralt. Man kan kun
bryte en gang, og sentralt brudd vil enten medføre bare sentrale tillegg eller sentrale tillegg + lokale forhandlinger (under
fredsplikt som i fjor). Jeg er klar over at mange har mest tro
på sentrale tillegg også for overlegene, men erfaringen fra
2005, som var siste gang vi hadde rene lokale forhandlinger
(uten fredsplikt), var relativt gode for Helse Bergen. Kanskje
skal man prøve å unngå brudd sentralt denne gang slik at man
får teste ut hvilke muligheter som ligger lokalt og evt. ta et
brudd der hvis arbeidsgiver ikke har noe å gi.

Arbeidstidsordninger er et annet tema som kan komme opp.
På overlegenes tariffkonferanse 14.–16. februar ble dette tatt
og bl.a. undertegnede holdt et innlegg. Det var overveldende
samstemmighet rundt følgende: Leger må opprettholde status
som dagarbeidere og ha sin kjernearbeidstid mellom kl. 07
og 17, i tillegg kommer vakt og evt. frivillig ettermiddagsarbeid. Forutsigbarhet og sosiale hensyn er viktige momenter.
Nattarbeid må begrenses til det som er strengt medisinsk
indisert. Det er godt dokumentert at nattarbeid innebærer
økt helserisiko, og pasientene kan lettere utsettes for feil.
Muligens vil Spekter ikke ta opp dette spørsmålet i denne
omgang, men det vil nok komme etter hvert. For legene bør
dette være et like viktig spørsmål som sosiale bestemmelser
og lønn. Stemningen på tariffkonferansen tydet på at så var
tilfelle.
I statsbudsjettet er det lagt opp til en lønnsvekst på rundt 5 %
for 2008, mange tror den blir høyere. Vi hadde et prosentvis
dårlig lønnsoppgjør i fjor og forventer at dette justeres i år.
Utfordringer er imidlertid betydelig – vi går også inn i dette
året med betydelige utfordringer på budsjettsiden. Ytterligere
innsparinger ligger på lur og da kan både hele poster og et
betydelig antall legeårsverk komme under press. Likevel, uansett trange budsjetter, så må også leger ha en anstendig lønnsutvikling – det skulle bare mangle!
Vennlig hilsen

Kj e l l V i ke n e s

vike@haukeland.no

Overlege dr. med. FTV OF/Helse Bergen
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PSL’s administrasjonskurs på Røros
Jeg skriver 10. februar og vi har sett solen i Bergen for første gang
på det jeg kan erindre, i alle fall kjennes det slik ut! Mitt yndlingsfjell Ulriken badet i sol, små bekker som sildrer nedover og små
snøflekker, nesten som en slags vårløsning! På bakken utenfor har
løkene allerede begynt å stikke opp av jorden, de tar nok kanskje
litt feil av årstiden, men de klarer seg nok! Ganske sterk kontrast
til Røros, der PSL hadde sitt administrasjonskurs for noen uker
siden. Rett nok var det ikke så kaldt som det pleier på denne
tiden da vi var der, kun 5-6 minus, men masse snø og veldig tydelig vinter! Det var et flott møte både faglig og sosialt med nærmere 300 deltagere inkludert ledsagere. På agendaen stod blant
annet prosedyretakstene, men noen endelig avklaring ble det ikke.
Statssekretæren som skulle snakke om Avtalespesialistenes rolle
i det fremtidige Helse-Norge meldte avbud i siste liten. Allerede
i 2006 var det sagt at man jobbet for nye rammebetingelser for
avtalespesialistene, men vi vet lite om hva som foregår i departementet; skal visstnok være et møtet med styret nå i februar, blir
spennende å følge med!
Noen har begynt å registrere prosedyrer, andre ikke, dvs noen
systemleverandører har lagt dem inn, andre ikke. Så langt sier de
som har begynt at det tar uforholdsmessig lang tid, og er langt
fra noe som egner seg i praksis. Foreløpig er det kun registrering,
men alt tyder på at det skal brukes i finansieringen, så det er
veldig viktig at vi på en god måte kan redegjøre for hva vi faktisk
gjør, ellers vil det gå ut over betalingen for arbeidet vårt. Så det
nytter ikke å sutre eller protestere, dette må vi gjøre på en god
måte! Fagsjef Lars Duvaland i Dnlf understreket at man må bidra
til avtaler og dialog fremfor styring og kontroll! Han understreket
at vi nok er på vei bort fra Normaltariffen, men at DRG ikke er
direkte overførbart fra sykehuspoliklinikkene. I tillegg til finansieringen er vel tanken at også prioriteringer kan bakes inn i dette.
Fagsjef Anne Selstad fra Helse Sørøst kunne fortelle at man vil
rette en forespørsel til sykehusene og almennlegene om ev behov
for nye avtalespesialister. Heller ikke hun visste noe om hva som
foregår i departementet.
Ellers var salg av praksis, seniorordning og pensjon på tapetet.
Truls Disen og Nils Grytten redegjorde bl a for praksissalg og
nemndsavgjørelser så langt. Avtrappende lege har rett-ikke plikttil å selge praksis, tiltredende lege har plikt - men ikke rett- til
overta ved en nemndsavgjørelse. Nemndsmedlemmer kan kun gi
rettledning, men ikke råd om prisanbefalinger.
Seniorordning følger Rammeavtalen § 13 ( som er videreført ut
2008), foreutsetningen er at hjemmelen skal føres videre. Senior
skal ha en del å si ved tildelingen, og han kan trekke ønsket sitt
tilbake helt inntil tildeling har skjedd. Det ble understreket at det
skal være sakelighet i tilsettingskriteriene, og at prisen skal diskuteres først etter at tildelingen har funnet sted. Dette tror jeg er
svært viktig å tenke på dersom man ønsker å beholde ordningen,
og at senior skal få beholde den betydelige medbestemmelsen han
har i dag!

SOP ligger heller ikke på latsiden, der jobbes for at pensjonen
kan økes på sikt, bla a tenker man seg at det vil gå på bekostning
av at enkepensjonen gradvis trappes ned. Videre har SOP mottatt
godkjennelse for å endre vedtekter slik at: ” Styret kan midlertidig
fastsette samordningsfritak for pensjon fra bestemte kollektive
tjenestepensjonsordninger etablert for privat legevirksomhet” Har
jeg forstått det rett betyr det at vi kan opprette en pensjon også
for oss selv uten at samordnes f.eks med SOP. Grethe Veiåker
Nilsen, rådgiver i sekretariatet, holdt et glimrende fordrag om
SOP, men det er såpass mye stoff og så innfløkt at om man ikke
må være jurist for å forstå det meste, bør det i hvert fall være
svært aktuelt for at man skal være i nærheten av å forstå alt! Når
pensjon og SOP får så stor plass er det vel et uttrykk for at gjennomsnittsalderen er temmelig høy, og at nye og yngre krefter må
få slippe til i tiden som kommer!
Videre fikk vi høre Ole Berg sine mer eller mindre dystre fremtidsutsikter om forventningene om helsegevinst på bakgrunn av
de såkalte fremskritt vil vokse nærmest inn i himmelen. Han kalte
kreftgåten en kamp mot vindmøller, og om sosialisering av solidariteten som bare bidrar til å lage flere egoister! Et tankekors er
det at i 1970 ble var helsebudsjettet 4 % av brutto nasjonalprodukt, i dag 10-12%! Hans påstand var at vi skyver utgiftene foran
oss, og en av profetiene gikk ut på at innen 2015 vil politikerne
abdisere, eierne vil bli fristilt og RHF vil gå i oppløsning. Private
aktører vil komme mer på banen og pasientene må betale mer
selv og tjenestene vil bli mer standardiserte. Men kanskje, vil kreftene som jobber for et mer helhetlig syn på helse vinne frem!
Men kan vi da kommunisere? Professor Karl Halvor Teigen viste
med såkalte sannsynligheter i ord og tall hvor vanskelig det er å
forstå hva den andre mener, uansett hvor klart vi måtte synes det
var! Muligheter for å forstå og misforstå er nærmest uendelig!
Nok en gang må vi minne hverandre på hvor forskjellig verden
er avhengig av hvilket ståsted vi ser det fra! Dette henger igjen
sammen med våre ønsker og forventninger og ikke minst våre
verdier og valg.
Og til slutt, men ikke minst, avtalespesialist Lars Kolsrud fra
Olympiatoppen, mist ikke humøret, bruk kreftene på det som det
er mulig å gjøre noe med!
FLOTT seminar, og det ble tid for mye annet og!
Og til neste år drar vi tilbake til Røros, direkte charterfly fra
Bergen?
Takk til PSL s styre og
sekretariatet med mer for
et glimrende møte!

Ka t h e A a s e

kathe.aase@sensewave.no

Tillitsvalgt PSL
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Seminar for
samfunnsmedisinere
i Hordaland 6. og 7. mai 2008
Hold av datoene!
Den 6. og 7. mai 2008 blir det arrangert seminar for leger
med samfunnsmedisinske oppgaver i Hordaland. Seminaret
arrangeres av Fylkesmannens helseavdeling i samarbeid med
Universitetet i Bergen og LSA. Målgruppe er kommuneoverleger, smittevernleger og andre med samfunnsmedisinske oppgaver i offentlig eller privat virksomhet. Det forventes at de aller
fleste kommuner er representert på seminaret.
Seminaret blir arrangert i naturskjønne omgivelser på
Fjordslottet på Osterøy. I skrivende stund er programmet
ikke helt klart, men dette vil i løpet av mars bli sendt ut til alle
kommuner og kommuneoverleger. Det vil bli gode innledere,
både fra kommuneoverlegegruppa, andre kommunale ledere,
samt fra eksterne kompetansemiljøer. Det blir satt av god tid
til diskusjon og debatt. Av temaer som blir tatt opp nevnes:
- Utfordringer i forebyggende helsetjenester.
- Helsetjenester i skoler og barnehager.
- Samhandling mellom kommuner og sykehusene.
- Utfordringer innen legevaktsmedisin.
- Kommunelegenes rolle i kommunal planlegging.
- Nytt om sentrale helsemyndigheters visjoner for kommunelegefunksjonen.
- Organisatoriske og faglige utfordringer for kommunene og
samfunnsmedisinerne i kommunene.

ulike aktørene i kommunal helsetjeneste, spesielt for PLOMS
og fastlegene. Det bør legges til rette for gode lokale prosesser der den enkelte kommune bruker de fora som allerede er
etablert for informasjonsutveksling, som f.eks. allmennlegeutvalgene, samarbeidsutvalgene, kontaktpunktene med PLOMS m.v.
KS har involvert seg i arbeidet med samarbeidsavtalene, og
hatt møter med alle kommunene i Hordaland. Dette som et
ledd i oppfølgningen av den nasjonale rammeavtalen mellom
Helse- og Omsorgsdepartementet og KS. Engasjementet fra KS
har blitt oppfattet som svært positivt i kommunene.
Det er viktig at samarbeidsavtalene blir så realistiske og
konkrete som mulig. Helseforetakene har i størst mulig grad
ønsket standardavtaler med kommunene. Dette er på mange
måter forståelig. Likevel er ufordringene ulike i de mange kommunene, både med tanke på demografi, befolkningssammensetning, akuttmedisin m.v. Det er derfor ingen selvfølge at avtalene
skal være like for alle kommunene.
Regionrådet i Nordhordland har etablert et helseutvalg
bestående av ordførere, rådmenn og kommuneoverleger.
Utvalget har som en av sine oppgaver å kunne være kontaktflate med våre to lokalsykehus på vegne av 7 kommuner. Vi
håper å få til en god dialog og prosess med utgangspunkt i
begge parters behov, og til pasientenes beste!
tordmolt@online.no

Revisjon av samarbeidsavtaler mellom
kommuner og helseforetak
I løpet av året skal 22 kommuner i Helse Bergen sitt lokalsykehusområde ha samtaler med Helse Bergen om samarbeidsavtaler. De samarbeidsavtalene som er etablert utgår i desember
2008. Alle kommuneoverlegene bør ha en aktiv rolle i arbeidet
med innholdet i samarbeidsavtalene, både på systemnivå og på
praktisk innhold. Kommuneoverlegene har en nøkkelrolle når
det gjelder å bidra til at samarbeidsavtalene får relevans for de

To rd Mo l t u my r
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En ekte Norman
Professor Victor D. Norman er ikke kjent for å gå stille i dørene. Da
han var arbeids- og administrasjonsminister i Bondevik II-regjeringen,
gjorde han seg bemerket ikke bare med klaverspill, dyre restaurantvaner og departemental romantikk. Han viste seg også befriende uavhengig og handlekraftig i en rekke saker, som da han egenhendig fikk flyttet ni statlige etater ut av Oslo. Saklig sett hadde det vært bred politisk enighet gjennom flere tiår om å trekke offentlige arbeidsplasser ut
av hovedstaden, men skiftende regjeringer nølte med den upopulære
beslutningen. Helt til Risørs store sønn entret podiet, uten overdreven
respekt for hverken fagforeninger, lokalpolitikere eller egne partifeller.
Det gikk så langt at en ellers dannet høyremann som Erling Lae sammenlignet Norman med Pol Pot i en opphetet debatt om saken. Det
tror jeg moret Norman stort.
Nå er samfunnsøkonomen tilbake der hvor han egentlig hører hjemme
– ved NHH i Breiviken. Men heldigvis: De friske utspillene er ikke blitt
færre av den grunn. Som like før jul, da hele finanseliten og halve Oslo
Vest må ha satt morgenkaffen i halsen etter å ha lest Normans faste
spalte i Dagens Næringsliv. Her hevdet den markedsvennlige høyremannen at dersom vi skal ivareta dagens nivå på offentlige tjenester,
må skattene i Norge økes – intet mindre.
Normans utgangspunkt var misforholdet mellom armoden i offentlig sektor og velstanden i det private; den mest overtydelige observasjon det er mulig å gjøre i Norge anno 2008. Samtidig registrerer han
tørt at det ikke finnes noen politiske partier som går inn for å senke
ambisjonsnivået når det gjelder helse, skoler, eldreomsorg og samferdsel. Og han tar livet av illusjonen om at effektivisering i offentlig sektor
eller et mer inkluderende arbeidsliv alene er nok til å få de offentlige
tjenestene opp på det nivået hvor vi ønsker de skal være. I en tid da
Haukeland Sykehus kutter vindusvasken for å spare penger, er det lett
å gi Norman rett i at de største effektiviseringsgevinstene allerede kan
være tatt ut.
Dermed gjenstår det en ting, i følge Norman, og det er å øke skattene.
Bare slik kan vi få private forbrukere og bedrifter til å legge beslag på
færre folk, slik at vi kan få frigitt flere ressurser til det offentlige. I kampen om den beste kompetansen har det offentlige tapt systematisk
for det private gjennom en årrekke. «Talentene blir ikke lenger universitetslærere, sykepleiere eller rådmenn», skriver Norman; «de blir
petroleumsingeniører, finansanalytikere eller forretningsadvokater. På
områder der det er direkte konkurranse om folk mellom det private
og det offentlige, må stat og kommune gi tapt; rett og slett fordi det
private kan by mer.» Vi skal nok høre det refrenget igjen i tiden frem
mot lønnsoppgjøret.
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På toppen av dette kommer den voldsomme økningen i etterspørselen etter offentlige velferdstjenester, som vi bare ser begynnelsen av.
For de eldre blir stadig flere, de går stadig tidligere av, de har et stadig
høyere privat forbruk, og de stiller stadig høyere krav til de offentlige
helse- og omsorgstjenestene. Vi fikk et herlig eksempel i fjor, da selveste styrelederen i Helse Bergen ga opp etter en uke på et rehabiliteringssenter i Åsane. Ranveig Frøiland ble nemlig «deprimert av de lange
korridorene og de upersonlige oppholds- og pasientrommene.» Og så
savnet hun svømmebasseng.
Frøilands klagesang er egentlig tema for et eget sideblikk. Her får jeg
nøye meg med å konstatere at denne misnøyens kakofoni bare vil øke i
kraft, og at vi dermed får et voldsomt behov for mer offentlig arbeidskraft i nær fremtid. Da kan økte skatter være veien å gå, uten at det
nødvendigvis er inntektsskatten som skal settes opp (Norman selv vil
redusere inntektsskatten og øke skatten på forbruk.)
Jeg sier kan – for det er selvsagt ikke gitt at Norman sitter med det
endelige svaret. Da Dagens Næringsliv ba 21 av Norges ledende økonomer ta stilling til utspillet hans, delte de seg omtrent på midten. Men
det lover uansett godt med en høyremann som bryter tvert med det
gamle skattetabuet som hersker i de kretser. Kanskje kan vi håpe at
det vil bli slaktet noen hellige kuer også på venstresiden, som behovet
for å se med helt nye øyne på de prioriteringene vi foretar i offentlig
sektor. Forpostfektningen foran vårens store slag om afp-ordningen,
hvor LO viser suveren forakt for nødvendigheten av å justere pensjonen med økningen i levealderen, vitner dessverre om at bølingen inntil
videre beiter trygt på den røde siden av gjerdet. Behovet for modige
politikere og fritenkende professorer har aldri vært større.

Sjur Holsen • Skr ibent
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Kunngjøring

Bergen Røde Kors Sykehjem
Sunniva klinikk for lindrende behandling og
Kompetansesenter i lindrende behandling Helseregion Vest
inviterer til

Palliativt Forum
Tid: Tirsdager kl. 19.00 – 21.00
Sted: Bergen Røde Kors Sykehjem, Ellerhusensvei 35, Sandviken
Undervisningsrom v/Kafeteria

18.03 Liverpool Care Pathway for Care of the Dying 		
Katrin Sigurdardottir, Overlege, Sunniva Klinikk, KLB
15.04 Lindrende sedering til døende – retningslinjer og
praksis i Norge
Prof. Jan Henrik Rosland, Klinikksjef, Sunniva Klinikk,
UIB

Sommerpause
16.09 Munnen - Intimstell på øvre kroppshalvdel		
Lise Thorsen, tannpleier v/ kjevekirurgisk avdeling, HUS
14.10 Obstipasjon
Anette Ester, overlege, BRKS, KLB

20.05 Fysioterapeutens rolle i Palliative Care			
Tone Lise Frantzen, Sunniva Klinikk, KLB

18.11 Anoreksi-kakeksi-syndromet
Anne Turid Bjørnevik, lege, Kreftavdelingen, HUS

17.06 Dyspné
Bettina S. Husebø, overlege, BRKS, UIB
Christian von Plessen, overlege, Lungeavdelingen,
HUS

16.12 Palliativ kirurgi
Rune Svensen, overlege, kirugisk avdeling, HUS

Møtet skal samle helsepersonell som jobber med og/eller er interessert i palliativ behandling.
Programmet består av 30min. faglig innlegg, etterfulgt av en eller to pasientkasuistikker til felles diskusjon. Alle inviteres til å
presentere en kasuistikk fra egen virksomhet. Kurset er søkt godkjent fra Dnlf (Emnekurs eller valgfritt kurs) og NSF

Georg Bollig - overlege
Åse T. Norstrønen – avdelingsspl., Palliativ avdl.
Bergen Røde Kors Sykehjem
Tel.: 55 39 34 00

Sebastian von Hofacker - overlege
Kjersti Solvåg – fagutviklingsspl.
Sunniva Klinikk, KLB
Tel.: 55 97 94 00; 55 97 58 24
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Leserinnlegg

Takk til Johan Torgersen
Takk til Johan Torgersen for at han gir meg mulighet til å
korrigere en misoppfatning knyttet til hva som skjedde i forhandlingsløpet mellom, den gang, NAVO, Legeforeningen og
Akademikerne Helse våren 2005. Ut fra den fremstilling som
iblant har vært gitt finner jeg ingen grunn til å kritisere Torgersen
for det han skriver.
Torgersen frembører sitt budskap med god fremføringsevne
og generelt gode kunnskaper. Han viser at han har lest mer enn
sin medisin - men ikke alle sider av fremstillingen kan sies å være
riktig.
Det fremføres at undertegnede, den gang som president i
Legeforeningen, og leder av Akademikerne Helse gikk med på
å endre reguleringsnivå for sosiale bestemmelser fra sentralt
A1-nivå i avtaleverket (som forhandles mellom sammenslutningene – i denne sammenheng Spekter og Akademikerne
Helse – til forbundsvist sentralt A2-nivå (forhandles mellom
Legeforeningen og Spekter), og til lokalt B-dels nivå for de andre
Akademikerorganisasjonene.
Det er ikke riktig at de to involverte på arbeidstagersiden
inngikk en tariffavtale, eller en form for avtale som var bindende
for Legeforeningen/Akademikerne Helse, om endret reguleringsnivå for sosiale bestemmelser slik NAVO i ettertid hevdet.
NAVO gikk som kjent til arbeidsretten med denne påstand.
En påstand Legeforeningen og Akademikerne bestred. NAVO’s
påstand i så måte ble avvist av alle dommerne i arbeidsretten
– også av partsrepresentantene blant dommerne fra arbeidsgiversiden.
Det som ble gjort, var at det ble inngått en ”underhåndenavtale” mellom forhandlingsledere, som i neste omgang av
NAVO ble forsøkt brukt som en avtale med tariffrettslig
status, altså noe helt annet enn det den var ment som, og
noe helt annet enn den kunne være. Tariffmessig bundet er
Legeforeningen først når en forhandlet avtale er godkjent av
sentralstyret; tilsvarende for Akademikerne Helse. Det er helt
ordinær prosedyre for aksept av tariffavtaler, noe NAVO kjente
til. Når et forhandlingsresultat, som blant annet kan inneholde
det som måtte ha lagt i en underhåndenavtale – dersom dette
eller disse elementer har stått seg gjennom forhandlingsløpet, fremlegges for godkjenning i besluttende organer (for
Legeforeningen; sentralstyret), kan resultatet få tilslutning, eller
det kan bli avvist. Venter sentralstyret tommelen ned – som i
det aktuelle tilfelle - hadde underhåndenavtalen ingen verdi. Det
samme kan skje hos motparten. Det er en type usikkerhet forhandlingsledere må leve med. Det styrker ikke en forhandlingsleders posisjon overfor motparten når det skjer, men det er et
langt større problem om en forhandlingsleder forsøker å bruke
en underhåndenavtale til noe annet enn det den er ment som.
At det fremføres uenighet og kritikk knyttet til hvordan
en vanskelig forhandlingssituasjon ble håndtert, skjer fra tid til
annen. Velger man å ta på seg denne type oppgaver her i livet, er
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det noe en absolutt må regne med. De andre organisasjonene i
Akademikerne Helse hadde på slutten av 2004 gitt uttrykk for
aksept for en løsning hvor sosiale bestemmelser ble forhandlet
av Legeforeningen i vår A2-avtale, og disse så ble gjort gjeldende
i de andre organisasjonenes B-dels avtaler. Dette standpunktet
ble etter sommeren 2005 endret, men underhåndenavtalen må
også sees i dette lys. I Legeforeningen var det delte meninger
om en slik løsning.
Det er en rekke forhold knyttet til det aktuelle forhandlingsløpet både enkeltpersoner og organisasjonsledd kan kritiseres
for. Jeg hadde ansvaret for Legeforeningens forhandlinger. Ting
kunne vært gjort annerledes og de interne relasjoner mellom
berørte grupper kunne vært bedre. Men å fremføre at det, på
bindende vis for foreningen, ble akseptert tariffkrav fra motparten medfører ikke riktighet. Det var NAVO’s påstand, den ble
klart tilbakevist, og det er heller ingen grunn for at tillitsvalgte i
Legeforeningen skal hevde det samme.
Jeg registrerer med glede at Akademikerne Helse siden har
klart å bevare de sosiale bestemmelsene på A1-nivå. Det så
Akademikerne Helse, inkludert undertegnede høsten 2004 og
våren 2005 for seg at ikke ville være mulig. I hvert fall ikke om
man samtidig ønsket en mulighet for lønnsforhandlinger for de
andre akademikerorganisasjonene med konfliktretten i behold,
noe disse organisasjonene på det aktuelle tidspunkt var svært
opptatt av. Å sette ulike sider ved et tariffoppgjør opp mot hverandre er åpenbart en del av Spekters strategi.
Hans Kristian Bakke

Lege-for lege
I Sogn og Fjordane er no 4 allmennlegar klar til å starte ”lege-for-lege” ordningen.
I første omgang vil vi gje tilbod om konsul-tasjonar og vil tilstrebe rimeleg kort ventetid. Honorar vert etter
Normaltariffen med vanleg eigenandel. Dei 4 er:

Kari Fagerheim,
Legekontoret,
6770 Nordfjordeid
Tlf. 57 86 30 20

Kjell Kjørlaug,
Legekontoret,
6856 Sogndal
Tlf. 57 62 97 00
Fax 57 62 97 01
e-post:kjell@kjorlaug.com

Berit Kaarstad.
Jølster legekontor
6843 Skei i Jølster
Tlf. 57 72 62 50

Kollegaer på alle nivå er ved behov velkomne til å ta kontakt med ein av oss.

STØTTEKOLLEGER I SOGN OG FJORDANE LEGEFORENING
Øystein Melbø Christiansen,
Psykiatrisk Klinikk,
6800 Førde
Tlf.kontor: 57 83 91 75
Fax: 57 83 94 95
Mobil: 90 20 46 00
Geir Kittang,
Sunnfjord Medisinske Senter
Tlf.kontor: 57 75 80 00
Privat: 57 74 30 13.
Mob.: 915 90 913

Irene Mjøs,
Psykiatrisk klinikk,
Tlf.kontor: 57 83 94 70
Privat: 57 82 37 11

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

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

Kollegial støttegruppe
Stein Nilsen
(avdelingskoordinator)
Fjellien 3, 5019 Bergen
Tlf privat: 55 96 44 15
tlf kontor: 56 15 74 00
Nina Helene Ingebrigtsen
Haakon Sæthres vei 16,
5232 PARADIS,
Tlf privat: 55 92 44 77
Årstadveien 27, 5009 BERGEN
Tlf. kontor: 55 29 25 86

Frøydis S. Nilsen
5650 TYSSE,
Tlf privat: 56 58 66 77
Øyrane legesenter,
5260 INDRE ARNA,
Tlf. kontor: 55 39 55 62
Johan Fredrik Krohn
Flossmyra 12, 5323 KLEPPESTØ,
Tlf privat: 56 14 13 55
Institutt for psykiatri og psykoterapi,
Starvhusgt. 2A, 5016 BERGEN,
Tlf. kontor: 55 31 65 90

Nils Magnus Ulvik
Farvikvei 5,
5085 MORVIK,
Tlf privat: 55 18 55 61
Kir. avd., urologisk seksjon,
HAUKELAND SYKEHUS,
5021 Bergen
Tlf. : 55 97 50 99 eller
Tlf.: 55 97 29 07
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Styret HLF
Leder:
Nestleder/ kasserer:
(årsmøtevalgt)
Referent/ sekretær (APLF):
APLF Vara:
OF:
OF Vara:
YLF:
YLF Vara:
LVS:
LVS Vara:
PSL:
PSL Vara:
LSA:
LSA Vara:
Namf:
Namf Vara:
Årsmøtevalgt/redaktør:

01.09 2007 - 31.08 2009

Gunnar Ramstad
Christian Busch

gr@bakkehuset.no
busch.christian@gmail.com

Øivind Wesnes
Niels Saaby Hansen
Kjell Vikenes
Turid J.Thune
Johan Torgersen
Vivi von Erpecorn
Einar Svendsen
Eva Gerdts
Kathe Aase
Harald Miljeteig
Tord Moltumyr

owesnes@broadpark.no
fanabond@online.no
vike@haukeland.no

Trond Skaflestad
Mariann Andersen
Espen Rostrup Ellingsen

tskafles@broadpark.no

jgto@helse-bergen.no
einar.svendsen@gades.uib.no
kathe.aase@sensewave.com
harmil@online.no

eero@helse-bergen.no

Kollegial støttegruppe og Legetjeneste for leger se:

www.legeforeningen.no/hordaland

Styret Sogn og Fjordane Legeforening
Årene 2007 - 2009
Øyvind Watne, leiar,
owatne@gmail.com,
95059298
Halvard W. Sele;
hw.sele@online.no
Ida Neergård Sletten,
ida.neergard.sletten@helse-forde.no
Lars Moland (Af)
lars.moland@aurland.kommune.no
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Trond Inselseth (LSA)
insels@frisurf.no

Florentina Naboulsi (PSL)
florentina@mailbox.as

Alv Bjørnar Heggelund (NAMF)
abh@hoyangerbht.no

Varamedlem
Svein Ove Vingsnes
svein.ove.vingsnes@helse-forde.no

Tom Guldhav (Of)
tom.guldhav@helse-forde.no
Ingrid Alm Andersen (YLF)
ingrid.alm.andersen@helse-forde.no

Jon Sverre Arnestad
jon.sverre.arnestad@helse-forde.no
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God løn
Denne gongen vil eg nytte spalteplassen til å skrive om løn.
Det vil eg gjere i vissa om at forhandlingspartnaren vår i sjukehussektoren, Spekter, truleg les Paraplyen, det er i alle høve
dokumentert at han les Overlegen. Det er lønsoppgjer i helseføretaka denne våren, og kven veit, kan hende Spekter får
nokre tips ved å lese dette?
Eg meiner at leger skal ha god løn. Målet med all helseteneste
er at pasientar får optimal diagnostikk og behandling, og er
nøgde med handsaminga. Ein viktig føresetnad for dette er at
helsearbeidarane - inklusive legane – er nøgde. Med utfordringane i arbeidet, med høvet til oppdatering, og med løna.
Legar har generelt sterk lojalitet til pasienten og behandlinga. I
krysspress mellom omsyn til seg sjølv og eigen familie, arbeidsgjevar og pasienten vil dei fleste av oss prioritere pasienten.
Som Frode Gallefoss uttrykte det på Landsstyremøtet i 2006,
då han spelte ”typisk lege”: ”Så går eg for tidleg frå jobb, berre
for å komme for seint heim”. Timeteljingar ved sjukehus har
ved fleire høve synt at legar utfører eit stort gratisarbeid for
arbeidsgjevar. Slik sett tek einskildlegen på seg ein kostnad ved
drifting av sjukehusa, og tilslører den eigentlege kostnaden ved
drifta.
Eg har i mi legekarriere hatt mange typar avlønning. Eg starta
som distriktslege med løn frå Staten og avtale om direkte
oppgjer med trygdekontoret. Så vart eg fastløna kommunelege,
med avtale med Folketrygda for arbeid på vakt og utanom
ordinær arbeidstid. Ein bolk gjorde eg misjonsteneste, då
hadde familien underhald, som skulle dekke utgifter til livsopphald. Kan hende har eg lønsutbetaling til gode?

dei som har krangla mykje med lønskontoret oppgjennom åra.
For meg har summen nedst til høgre vore avgjerande, og med
mykje arbeid til alle tider på døgret og i helg og høgtid har
denne summen vore tilfredsstillande.
Som spesialistar har vi ein kompetanse som pasientane (og
oppdragsgjevar/arbeidsgjevar) har trong for. Heile døgnet, alle
dagar i året, for mange av oss. Dette utgangspunktet har gjeve
nokre av oss sjansen til å prøve ut totalløn. Enkelt sagt får vi
eit oppdrag og ei fast løn for å utføre det. Frå 2003 har eg
berre hatt to liner på lønsslippen min: Månadsløn og klesgodtgjersle. Lettvint, både for meg og for arbeidsgjevar. Eg veit at
dette innebér at eg må vere til disposisjon for arbeidsgjevar
når det trengst, syte for fagleg oppdatering, og har teke på
meg forpliktingar mop å dekke opp for kolleger ved sjukdom
og anna fråvére. Men det er sutalaust, både for meg og for
arbeidsgjevar. Er det oppgåver som ligg att når ein normal
arbeidsdag er over kjenner eg som mange av oss ei forplikting
til å gjere dei unna, og veit at eg får betalt for det. Og om kliniske problemstillingar kverner i hovudet mitt også etter at eg
fysisk har forlete jobben veit eg at også får noko att for det.
For meg er god løn ein månadleg sum som er rimeleg i høve
den kompetansen og den røynsla eg har, men som samstundes
gjev meg lite plunder, og gjev meg oppleving av å ha noko att
for å strekke meg for pasientane. For det er dei som er oppdragsgjevarane våre. Eigentleg.

Avlønning av sjukehusteneste var ganske komplisert.
Kompetanse og røynsle eg hadde då eg vart assistentlege gav
meg ei etter måten beskjeden grunnløn. Men det balla på seg
med ymse tillegg: PUA, FUA (det var ganske spesielt for ein
sørlending å få løn for fua-tid, normalt sett skal slikt ikkje kaste
noko av seg), søn- og helgedagstillegg, nattillegg, overtid, utrykking på vakt, vakansvakt, rekrutteringstillegg – og klesgodtgjersle. Det vart mykje å halde styr på, for meg, og for dei som
skulle gje meg løn. No vil eg hevde at eg ikkje har vore mellom

Ø y v i n d Wa t n e

owatne@gmail.com

Leiar Sogn og Fjordane legeforening
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Hjelpemidler
Spesialisten på velvære og god bedring
•
•
•
•
•
•
•

Inkontinens
Stomi / sår
Ernæring
Brystproteser
Diabetes
Kompresjonsstrømper
Idrettsskadeutstyr

•
•
•
•
•
•
•

Fysikalsk utstyr
Støttebandasjer
Tempur puter / madr.
Angoraullundertøy
Mor og barn
Høreapparat
Helseutstyr, diverse

Blåresepthåndtering – Oppgjørsordning
Sykepleier – Ergoterapeut – Strømpespesialist
Hjemmelevering – Postforsendelse

ÅPNINGSTIDER
Åpningstider:
Man - Fre: 9	 - 9
16.- 17
30
Man.-fred.
Tors: 9 - 17. 30
Lør.
10 - 15
Lør: 10 - 14

Foreningsgaten 1, «Det hvite hus»

Foreningsgaten
«Det
hvite
hus»
5015 Bergen 1,
- Tlf.
55 59
20 00
Tlf. 55post@sykeartikler.no
32 52 10 - 5015 Bergen
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Kunngjøring

Juletrefest 2008
Hordaland legeforening/legenes hus har i flere år arrangert
juletrefest og 17. mai frokost for medlemmene. Utgiftene
dekkes av foreningen, og arrangementene har vært populære
med stort fremmøte i legenes hus i Kalfarveien. Styret mener
at dette er vel anvendte penger og at tiltaket blir verdsatt
av medlemmene. Vi ønsker også at medlemmene skal bruke
Legenes hus mer aktivt, men andre arrangementer av ikke
faglig karakter har hatt liten oppslutning. Det er derfor kun
juletrefesten og 17. mai frokosten som har bestått.
Årets julenummer av Paraplyen klarte ikke å komme ut før
arrangementet gikk av stabelen, men mange hadde likevel klart
å få med seg annonsen som ble rykket inn i Bergens tidende.
Juletrefesten ble arrangert i tradisjonen tro 6. januar. Det var
stort oppmøte og fulle bord. Barna fant fort tonen, og det var
springing i gangene og høylytt jubel. Vår ”husbutler” hadde
stelt i stand god mat for store og små, og de voksne fikk tid til
å kose seg med kaffe og kaker før arrangementet ble avrundet
i kjelleren. Der hadde komiteen leid inn klovnen Charlie som
trollbandt barna. Han imponerte med fikse tryllekunster og
gjøglerier. Etterpå gikk vi rundt juletreet og fikk besøk av en
anestesijulenisse med pakker til barna. Styret takker arrangementskomiteen ved Åse Sivertsen og Jone Trovik for et flott
arrangement, og vi oppfordrer medlemmene til å komme til
vår 17. mai frokost.

For styret
Christian Busch

Christian Busch
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busch.christian@gmail.com

Leveringsklare 7-setere!
Noen ting her i livet

må bare oppleves
Den store familiebilen FordS-Max
Europas sikreste bil!

Er du klar for en helt ny bilopplevelse?
Ford S-Max er et nytt konsept for sporty, kraftfulle flerbruksbiler, og er blitt
en umiddelbar suksess, takket være en kombinasjon av utsøkte kjøreegenskaper, elegant design og maksimal sikkerhet.
I tillegg til imponerende plass og seteløsning for 5+2 glade mennesker.
Ford S-MAX Trend 2.0 TDCi 115 hk m/PF får du fra kr 364.500 (5-seter).
5+2 seter får du fra kr 371.800!

* Prisene er ferdig levert hos oss, inkl. frakt- og leveringsomkostninger. Årsavgift kommer i tillegg.
Drivstofforbruk v/blandet kjøring er fra 0,45 - 0,80 l/mil, CO2 utslipp fra 114 - 224 g/km avhengig av motor og størrelse.

Vi tar ansvar!
Bil siden 1921

Feel the difference

www.kvernelandbil.no
Fjøsangerveien 68 B, Minde, tlf. 55 98 43 00
Underforhandlere: Sotra Bil AS, tlf. 56 31 39 00 • Isdalstø Auto AS, tlf. 56 34 23 80 • Øystese Mek. Verksted, tlf. 56 55 03 00

STAVANGER • SANDNES • BRYNE • EGERSUND • STEINKJER • TRONDHEIM • BERGEN • DRAMMEN • OSLO

27

Cialis® Lilly
Legemiddel mot erektil dysfunksjon.
E08.

Ønsker du å
annonsere i
Paraplyen?
Ta kont ak t med
marit .aare @ cox.no

C. Sundtsgate 51, 5004 Bergen
Tlf. 55 54 08 00 - Fax 55 54 08 40
www.cox.no

ATC-nr.: G04B

TABLETTER, filmdrasjerte 10 mg og 20 mg: Hver tablett inneh.: Tadalafil 10 mg, resp. 20 mg,
hjelpestoffer. Fargestoff: Jernoksid (E 172). Indikasjoner: Behandling av erektil dysfunksjon. Seksuell
stimulering er nødvendig for effekt. Ikke indisert for bruk hos kvinner. Dosering: Anbefalt dose er
10 mg tatt før forventet seksuell aktivitet. Hos pasienter hvor tadalafil 10 mg ikke gir tilstrekkelig effekt,
kan tabletter 20 mg forsøkes. Tabletten kan tas med eller uten mat. Preparatet kan tas minst 30 minutter før forventet seksuell aktivitet. Maks. dosering er 1 gang daglig. Tadalafil er beregnet til bruk før
forventet seksuell aktivitet, og er ikke anbefalt til daglig bruk. Nedsatt nyrefunksjon: Dosejustering ikke
nødvendig ved mild til moderat nedsatt nyrefunksjon. Ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon er 10 mg maks.
anbefalt dose. Nedsatt leverfunksjon: Anbefalt dose er 10 mg tatt før forventet seksuell aktivitet. Det
foreligger begrensede data vedrørende alvorlig leversvikt («Child-Pugh» grad C). Forskrivning bør baseres på grundig individuell vurdering av fordeler og risiko. Det foreligger ikke data for administrering
av høyere doser enn 10 mg, se forøvrig Forsiktighetsregler. Eldre eller diabetikere: Dosejustering er
ikke påkrevd. Barn og ungdom: Bør ikke brukes av personer under 18 år. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for tadalafil eller noen av hjelpestoffene. Kan forsterke den blodtrykksenkende effekten av
nitrater, og er derfor kontraindisert hos pasienter som behandles med alle former for organisk nitrat.
Skal ikke brukes hos menn med hjertelidelse der seksuell aktivitet ikke tilrådes. Legen skal vurdere
potensiell risiko for hjerteproblemer som følge av seksuell aktivitet hos pasienter med kjent kardiovaskulær lidelse/hjertelidelse. Følgende pasientgrupper med kardiovaskulære lidelser er ikke inkl. i kliniske
utprøvninger og bruk av tadalafil er derfor kontraindisert: Pasienter med hjerteinfarkt i løpet av de siste
90 dager, pasienter med ustabil angina eller angina som har oppstått under samleie, pasienter med
hjertesvikt NYHA klasse II eller høyere i løpet av de siste 6 måneder, pasienter med ukontrollerte arytmier, hypotensjon (<90/50 mmHg), eller ukontrollert hypertensjon, pasienter som har hatt slag i løpet
av de siste 6 måneder. Pasienter som har mistet synet på ett øye pga. non-arterittisk iskemisk fremre
optikusneuropati (NAION), uavhengig av om denne hendelsen var forbundet med tidligere bruk av en
PDE5-hemmer eller ikke. Forsiktighetsregler: Anamnese og fysisk undersøkelse skal gjennomføres
for å diagnostisere erektil dysfunksjon og mulige underliggende årsaker. Alvorlige kardiovaskulære
episoder, inkl. hjerteinfarkt, plutselig hjertedød, ustabil angina pectoris, ventrikkelarytmi, slag og transitoriske iskemiske anfall, brystsmerter, palpitasjoner og takykardi er rapportert ved bruk av tadalafil.
Flesteparten av disse pasientene hadde allerede eksisterende kardiovaskulære risikofaktorer. En kan
ikke definitivt fastslå om disse episodene er direkte relatert til disse risikofaktorene, til tadalafil, til seksuell aktivitet eller en kombinasjon av disse eller andre faktorer. Synsforstyrrelser og tilfeller av NAION
er rapportert. Pasienten bør rådes til å slutte å ta tadalafil og kontakte lege umiddelbart dersom plutselige synsforstyrrelser skulle oppstå. Det foreligger begrensede sikkerhetsdata hos pasienter med
alvorlig nedsatt leverfunksjon («Child-Pugh» grad C), og en grundig individuell evaluering av fordeler
og risiko bør utføres før ev. forskrivning. Pasienter som får ereksjon som varer i 4 timer eller mer bør
tilrådes å oppsøke medisinsk hjelp omgående. Bør brukes med varsomhet av pasienter med anatomisk
deformasjon av penis (f.eks. vinkling, kavernøs fibrose eller Peyronies sykdom) eller ved tilstander som
gjør dem disponert for priapisme (f.eks. sigdcelleanemi, multiple myelomer eller leukemi). Det er ikke
kjent om tadalafil har effekt hos pasienter som har gjennomgått bekkenkirurgi eller radikal ikke nervebevarende prostatektomi. Bør ikke brukes hos pasienter med arvelig galaktoseintoleranse, lappisk
laktasemangel eller glukose-/galaktosemalabsorpsjon. Samtidig bruk av alfa1-blokkere som doxazosin
kan medføre symptomatisk hypotensjon hos enkelte pasienter. Kombinasjon med alfablokkere er derfor
ikke anbefalt. Forsiktighet bør utvises ved forskrivningen av tadalafil til pasienter som anvender potente
CYP 3A4-inhibitorer (ritonavir, sakinavir, ketokonazol, itrakonazol og erytromycin) da det er observert
økt AUC for tadalafil ved kombinasjon av disse legemidlene. Sikkerhet og effekt ved kombinasjon av
tadalafil med annen behandling av erektil dysfunksjon er ikke undersøkt og slike kombinasjoner anbefales derfor ikke. Interaksjoner: I interaksjonsstudier der kun tadalafil 10 mg er benyttet, kan interaksjoner ved høyere doser ikke utelukkes. Effekter av andre legemidler på tadalafil: Tadalafil metaboliseres hovedsakelig av CYP 3A4. En selektiv hemmer av CYP 3A4, ketokonazol (200 mg), dobler
tadalafils (10 mg) AUC og øker Cmax med 15 %. Ketokonazol (400 mg) firedobler tadalafils (20 mg)
AUC og øker Cmax med 22 %. Ritonavir (200 mg x 2) dobler tadalafils AUC uten endringer i Cmax. Forsiktighet ved samtidig administrering av andre proteasehemmere, som sakinavir, og andre CYP 3A4hemmere, som erytromycin, klaritromycin, itrakonazol og grapefruktjuice, fordi disse forventes å øke
plasmakonsentrasjon av tadalafil. Potensielle legemiddelinteraksjoner foreligger ved mulig inhibering
av transportproteiner. CYP 3A4-induseren, rifampicin, reduserer tadalafils AUC med 88 %, og det kan
forventes redusert effekt av tadalafil, graden av redusert effekt er ukjent. Det kan forventes at samtidig
administrering av andre CYP 3A4-indusere som fenobarbital, fentyoin og karbamezepin også vil senke
plasmakonsentrasjonen av tadalafil. Effekter av tadalafil på andre legemidler: Tadalafil forsterker den
hypotensive effekt av nitrater. Interaksjonen varer i mer enn 24 timer og er ikke detekterbar etter 48 timer. Dersom en pasient som får enhver dosering med tadalafil trenger livreddende behandling med
nitrater, bør det derfor ha gått minst 48 timer før nitratbehandlingen igangsettes. Ved slike tilfeller bør
nitrater kun administreres under tett medisinsk oppfølging og hensiktsmessig hemodynamisk monitorering. Tadalafil er vist å øke oral biotilgjengelighet av etinyløstradiol. En lignende økning kan ventes
ved oral admininstrering av terbutalin. Det er usikkerhet omkring klinisk betydning. Tadalafil (10 mg)
administrert samtidig med teofyllin, gir en liten økning i hjertefrekvens (3,5 slag pr. minutt). Effekten er
liten og uten klinisk betydning, men bør vurderes når legemidlene administreres samtidig. Tadalafil er
brukt samtidig med warfarin, acetylsalisylsyre, angiotensin II reseptorblokkere og amlodipin uten interaksjoner. Tadalafil (10 mg) er brukt samtidig med enalapril, metoprolol og bendrofluazid uten interaksjoner. Tadalafil er undersøkt i kombinasjon med inntil 4 klasser antihypertensiva. Hos pasienter som tar
multiple antihypertensiva synes det som om endringer målt ved ambulatorisk blodtrykksmåling relaterer
seg til graden av blodtrykkskontroll. Hos pasienter med godt kontrollert blodtrykk er reduksjonen tilsvarende den sett hos friske. Hos pasienter med ukontrollert blodtrykk er reduksjonen større, men reduksjonen er hos et flertall av pasientene ikke forbundet med hypotensive symptomer. Relevant klinisk
rådgivning om mulig blodtrykksfall skal gis til pasienter når de behandles med antihypertensiva. Ved
samtidig bruk av doxazosin (8 mg) er det sett en forsterkning av den blodtrykksreduserende effekten
av doxazosin. Denne effekten er fremdeles tilstede 12 timer etter dosering og er vanligvis forsvunnet
etter 24 timer. Kombinasjon med alfablokkere er derfor ikke anbefalt. Er brukt sammen med tamsulosin
(selektiv alfa1A-blokker) uten blodtrykksendringer forårsaket av tamsulosin. Det er ikke kjent om resultatet kan overføres til andre alfa1A-blokkere. Tadafil er brukt samtidig med alkohol (0,08 %) uten endringer i alkohol- eller tadafilkonsentrasjonen. Tadalafil forsterker ikke gjennomsnittlig blodtrykksfall forårsaket av alkohol (0,7 g/kg), men det er observert postural svimmelhet og ortostatisk hypotensjon hos
enkeltindivider. Lavere alkoholdoser (0,6 g/kg) ga ikke økt hypotensjon og svimmelhet. Virkningen av
alkohol på kognitiv funksjon forsterkes ikke av tadalafil (10 mg). Graviditet/Amming: Ikke indisert til
bruk hos kvinner. Det foreligger ingen data for tadalafil og eksponerte graviditeter. Det er ikke funnet
holdepunkter for direkte eller indirekte skadelige effekter mhp. graviditet, embryo-/fosterutvikling, fødsel eller postnatal utvikling. Bivirkninger: Forbigående og generelt milde eller moderate. Bivirkningsdata for pasienter over 75 år er begrenset. Mest vanlig (>1/10) er hodepine og dyspepsi. Hyppige
(>1/100): Nesetetthet. Ryggsmerter, myalgi. Svimmelhet. Rødme. Abdomidale smerter. Mindre hyppige: Palpitasjoner og takykardi. Uklart syn. Neseblødning. Gastroøsofageal reflukssykdom. Utslett, urticaria, hyperhidrose. Hypotensjon (vanligere når tadalafil er gitt til pasienter som allerede tar antihypertensive legemidler), hypertensjon, brystsmerter (de fleste pasientene hadde allerede eksisterende
kardiovaskulære risikofaktorer). Hypersensitivitetsreaksjoner. Sjeldne (<1/1000): Synkope, migrene.
Myokardinfarkt, transitoriske iskemiske anfall og slag (de fleste pasientene hadde allerede eksisterende kardiovaskulære risikofaktorer). Synsfeltforandring. Ansiktsødem. Forlenget ereksjon. Frekvens ukjent: NAION, retinal vaskulær okklusjon, Stevens-Johnsons syndrom. Eksfoliativ dermatitt. Ustabil
angina pectoris, ventrikkelarytmi, plutselig hjertedød (de fleste pasientene hadde allerede eksisterende
kardiovaskulære risikofaktorer). Priapisme. Overdosering/Forgiftning: Symptomer: Det er gitt enkeltdoser på opptil 500 mg til friske, og multiple daglige doser på opptil 100 mg er gitt til pasienter.
Observerte bivirkninger tilsvarte dem som ble sett ved lavere doser. Behandling: Symptomatisk behandling etter behov. Hemodialyse bidrar ubetydelig til tadalafileliminering. Egenskaper: Klassifisering: Middel mot erektil dysfunksjon. Virkningsmekanisme: Selektiv, reversibel hemmer av cGMPspesifikk fosfodiesterase type 5 (PDE5). Når seksuell stimulering forårsaker lokal frigjøring av nitro≈genoksid, vil tadalafils hemming av PDE5 forårsake forhøyede nivåer av cGMP i corpus cavernosum.
Dette resulterer i relaksasjon av glatt muskulatur og blodtilstrømming til penis, som igjen frembringer
ereksjon. Bedring av erektil funksjon og evnen til å ha et vellykket samleie er vist opptil 36 timer etter
dosering, og evnen til å oppnå og beholde ereksjonen for å gjennomføre samleie er vist 16vminutter
etter dosering. Det er ikke observert nedsatt evne til fargediskriminering (blå/grønn). Denne observasjonen er overensstemmende med tadalafils lave affinitet til PDE6 sammenlignet med PDE5. Ingen
klinisk relevant nedgang i spermatocytt-antall og -konsentrasjon. Det er ikke påvist endringer på motilitet, morfologi og follikelstimulerende hormon. Pasienter med erektil dysfunksjon av mild, moderat og
alvorlig grad bedret ereksjonsevne hhv. 86 %, 83 % og 72 %. Absorpsjon: Raskt. Gjennomsnittlig Cmax
etter 2 timer. Absorpsjonen påvirkes ikke av matinntak. Proteinbinding: Ved terapeutiske konsentrasjoner er 94 % bundet til proteiner. Proteinbindingen påvirkes ikke av nedsatt nyrefunksjon. Fordeling:
Gjennomsnittlig distribusjonsvolum er 63 liter, som tilsier at tadalafil fordeles i vev. Mindre enn
0,0005 % av den administrerte dosen fremkommer i sæden hos friske forsøkspersoner. Halveringstid:
Ca. 17,5 time. Lineær farmakokinetikk mhp. tid og dose. Over et doseringsområde på 2,5–20 mg øker
eksponeringen (AUC) proporsjonalt med dosen. «Steady state»-plasmakonsentrasjon nås innen
5 døgn med dosering én gang daglig. Metabolisme: Hovedsakelig via CYP 3A4. Hovedmetabolitten er
metylkatekolglukuronid, som ikke forventes å være klinisk aktiv. Utskillelse: Gjennomsnittlig clearance
for tadalafil er 2,5 liter/time. Utskilles hovedsakelig som inaktive metabolitter, først og fremst i fæces
(61 %) og i mindre grad i urinen (36 %). Nyresvikt: Hos personer med mild (ClCR51–80 ml/minutt),
moderat nedsatt nyrefunksjon (ClCR 31–50 ml/minutt) og hos pasienter med terminal nyresvikt og
pågående dialyse, er tadalafileksponeringen omtrent doblet etter administrering av en enkeltdose
tadalafil (5–20 mg). Hos pasienter med pågående hemodialyse var Cmax 41 % høyere enn hos friske.
Pakninger og priser: 10 mg: Enpac: 4 stk. kr 387,90. 20 mg: Enpac: 4 stk. kr 408,60. 8 stk. kr
782,90. 12 stk. kr 1157,10. Sist endret: 29.11.2007.
ELI LILLY NORGE A.S s 4%,%&/.     s &!+3    
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Raske og effektive svarrutiner for Histologi og cytologi prøver.
Immunhistokjemi utføres. Elektroniske prøvesvar.
Postadresse: Postboks 6727 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Peder Claussønsgate 5
Telefon: 22 99 65 00 – Telefaks: 22 99 65 01
www.lfp.no lfp@lfp.no

Vi tar imot nye pasienter og yter akutt hjelp

Du finner oss i Åsane Storsenter 4.etg.

Vi utvider teamet og åpningstidene!
Behandling av tannkjøttsykdom
Estetisk tannbehandling
Profesjonell tannbleking
Implantatbehandling
Amalgamsanering
Lystgass

www.byraaet.biz Foto:Paul Bernhard

Rehabilitering av tannsett

Kirurgi
Laser

I helgene treffer du tannlegene Anders Theodorsen, Irene Våge og Mathias Ekren

Vi har åpent hver dag
hele uken!
www.arkentannlege.no

mandag - fredag 7 - 22
lørdag
8 - 18
søndag
8 - 18
Telefon 55 19 77 50
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U N I V E R S I T E T S L E G E N

Kjære kollega
i vestlandsk allmennpraksis!
Norsk forening for allmennmedisin (NFA) og
Allmennlegeforeningen (Af) skal utrede norsk allmenn-medisin
i eit prosjekt med namnet Allmennmedisin 2020. På oppstartmøtet i Oslo i januar var fleirtalet av innleiarane frå Vestlandet,
noko som vart lagt merke til og kommentert i møtet. Det er
kjekt å sjå at vår region bit godt frå seg på det allmennmedisinske kartet for tida!
Prosjektet skal vere ei breidt anlagt utgreiing av
faget i tidsperspektiv fram til 2020. Det er naudsynt
å bygge eit fagleg og politisk solid fundament for
vidare utvikling av allmennlegetenesta og fastlegeordninga. Men det handlar i stor grad om problem
vi ser utvikle seg i dag.
Vi må gjenvinne eit offentleg og konstruktivt
fokus på fastlegeordninga vi ikkje ser i dag frå

Steinar Hunskår

sentrale politiske styresmakter. Kombinasjonen av storm rundt
økonomien i sjukehusa og ein tornerosesøvn grunngitt i ei
positiv evaluering av fastlegeordninga for nokre år sidan, tener
ikkje allmennmedisinen framover. Til det er faresignala for
mange. Vi er etter mitt skjøn underbemanna, skvisa
mellom mange ulike typar oppgåver, og kollektivt ute av
stand til å auke kapasiteten i takt med auka krav.
Responsen fra den enkelte av oss er logisk, men
kollektivt dysfunksjonell: Vi arbeider meir og raskare,
vi kuttar der vi kan på legevakt og tid til lesing og
ledelse. Til slutt blir alle misnøgde; pasientar, oppdragsgjevar og vi sjølve. Tap-tap situasjon kallar vi det.
Og den må vi ut av raskt og lenge før 2020.

steinar.hunskar@isf.uib.no

Ny doktorgrad: Vond rygg!
En lokal, begrenset mediekampanje med informasjon om hvordan man best skal forholde seg til en vond rygg, økte graden
av ”riktige holdninger” i befolkningen, men endret ikke sykefravær, kirurgisk behandling eller bruk av billed-diagnostikk. Dette
er budskapet i avhandlingen”Media campaign for improving
Knowledge, Attitude and Practice in low back pain – An evaluation
of the ”Active Back project” som Erik L. Werner forsvarte for
den medisinske doktorgrad 26. februar 2008.
Werner er fastlege i Arendal og har det siste halvannet år
vært tilknyttet Allmennmedisinsk Forskningsenhet i Bergen
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og Unifob Helse. Prosjektet ”Aktiv Rygg” omfattet Vestfold og
Aust-Agder fylker i 2002 - 2005. Telemark ble benyttet som
kontrollfylke.
Bakgrunnen for kampanjen var imponerende resultater
som ble oppnådd i en storstilt mediekampanje om vond rygg
i Australia, og som reduserte sykefraværet med 15-20%. Vi så
også en betydelig nedgang i sykefraværet i kampanjeperioden,
sier Werner, men dette skjedde også i nabofylket og i landet
for øvrig, slik at vi neppe kan tilskrive dette kampanjen.

yen
apl
r
Pa

Nytt om namn
Seksjonen har fått to nye spesialistar i allmennmedisin blant
sine tilsette. Det gjeld førsteamanuensis Tone Smith-Sivertsen
og stipendiat Thomas Mildestvedt.
Førsteamanuensis Guri Rørtveit er blitt ny leiar for
Tidsskriftet sin redaksjonskomité.
Vi gratulerer!

Ny bok:
Hva er MEDISIN
I desember kom Edvin Schei med boken ”Hva er MEDISIN”.
Fra forlagets bokomtale gjengis følgende: Boken gir et uvanlig
og fascinerenede bilde av vår tids medisin, der enkeltmenneskers skjebner veves sammen med faglige erfaringer og vitenskapelige perspektiver. Forfatteren viser at de offisielle fortellingene om medisinen ikke alltid passer med virkeligheten.
Gjennom en rivende utvikling har medisinen fått en økende
samfunnsmessige betydning. Hvor går vi nå, hva vil tekniske
nyvinninger bety for våre livsbetingelser og vår selvforståelse?
I dette velskrevne essayet tydeliggjør forfatteren fagets overordnede prinsipper.
Edvin Schei (f. 1957) er førsteamanuensis ved SAM og fastlege i Bergen. Han underviser i kommunikasjon i lege-pasientforholdet og er grunnlegger av debattforumet Filosofisk
Poliklinikk. Han har tidligere vært medredaktør av bøkene
Forstår du, doktor? (2000) og På sykeleiet, sykdom og medisin i litteraturen (2004).
Tittel: Hva er MEDISIN. Universitetsforlaget 2007. ISBN:
9788215009247.

Nytt undervisningstilbud i
allmennmedisin
Seksjon for allmennmedisin har nå for første gang gjennomført et nytt undervisningselement i tredje studieår.
Undervisningen består av 4 temadager:
- Forebyggende og helsefremmende arbeid med barn og
unge
- Pasienter med subjektive helseplager
- Pasienter med risiko for fremtidig sykdom
- Pasienten med alvorlig og kronisk sykdom
Undervisningen er klinisk undervisning med pasienter
(og mor/ barn) som deltagere. Vi legger vekt på at studenter og lærere har en interaktiv undervisning. Hver dag
avsluttes med et kunnskapsverksted der studentene søker
og leser litteratur og presenterer med kritisk blikk på fagstoffet. Tilbakemeldinger gjennom studentevaluering tyder
på at studentene er godt fornøyde.

Eksamen i allmennmedisin
Seksjonen i Bergen har avviklet eksamen i allmennmedisin før
jul. Oppgavene er nå lagt ut på veven:
http://www.uib.no/isf/student/xall072.htm
Både sensorer og eksaminatorer var samstemte i at studentene viste gode kvalifik-asjoner. Også i oppgaver med krav
om kompetanser i løsning av komplekse oppgaver, viste studentene dyktighet. Vi kan trygt invitere studenter uteksaminert i Bergen i høst som kolleger i allmennmedisin. Ta en titt
du også og les hvilke ferdigheter og refleksjoner vi forventer
at studentene skal mestre.
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BLAD B - Økonomi

Returadresse:
Cox Bergen AS
C. Sundtsgt. 51, 5004 Bergen

Styrt av lyst – ikke av tid.
Med Cialis® har pasienten mulighet til å ha sex
innen en halvtime – men varigheten er hele 36 timer.1
Det betyr at paret kan ha sex om kvelden, og så om
morgenen, eller neste kveld og til og med morgenen
deretter – hvis de vil.
Studier viser at flere pasienter foretrekker Cialis®
fremfor Viagra®; dels på grunn av den lange varigheten,
og dels på grunn av ereksjonens hardhet.2
Forskriv Cialis® til din neste pasient med ereksjonsJA – DET ER FORSKJELL!

sex når de selv vil. Det gjør virkelig en forskjell.

For referanser og preparatomtale se side 28
Referanser: 1. Godkjent preparatomtale. 2. Dean J, et al. Psychosocial outcomes and drug attributes affecting treatment choice in men receiving sildenafil
citrate and tadalafil for the treatment of erectile dysfunction: results of a multicenter, randomized, open-label, crossover study. J Sex Med 2006; 3(4): 650–61.

ELI LILLY NORGE A.S s '2%.3%6%)%.  0/34"/+3  %44%234!$  /3,/ s 4%,%&/.     s &!+3     s %0/34
+5.$3%26)#% ,),,9./ s 777,),,9./777#)!,)3./

Cialis 2007-11-08 heart.se

problemer, og la paret oppleve friheten ved å kunne ha

