Paraplyen
Tidsskrift for Hordaland og Sogn og Fjordane legeforeninger
Nr.2 Årg.18 2008

Harde tider
Skjevdeling

EFFEKTIV BEHANDLING VED RØYKESLUTT1-3

Champix

®
- EN 12 UKERS KUR4
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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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
cessation. A randomized controlled trial. JAMA 2006; 296(1):56-63. 3. Tonstad S et al. Effect of
maintenance therapy with varenicline on smoking cessation. A randomized controlled trial.
JAMA 2006; 296(1):64-71.

STYRKE TIL Å SLUTTE

Leder

Gunnar Ramstad
gr@bakkehuset.no

Et sykt? folk…
Angivelig er det bare 20 % av norske lærere som når pensjonsalderen i full stilling. Dette brukes ofte som eksempel på at arbeidet som lærer er så slitsomt for helsen at det ikke er mulig å
fullføre yrkeslivet i full stilling. At kvinnelige lærere er den yrkesgruppe som lever lengst, er uten betydning.
Det finnes titusener av arbeidstakere innen forsvarets våpengrener, politiet, brannvesenet, sivil luftfart og en rekke mindre
yrkesgrupper hvor man har fått rett til å gå av med full pensjon
ved omtrent 60 års alder, pga det slitet man har hatt i yrkeslivet.
AFP er det siste, og desidert største, tilskuddet til ordninger
som skal ta hensyn til folks langvarige slit i yrkeslivet. Man
husker godt argumentasjonen om hvor viktig det var med en
pensjonsordning fra 62 år for de som hadde hatt det tyngste
arbeidet, ”på gulvet i industrihallene”.
Ordningen har fått ese videre, og gjelder nå stadig større grupper innen privat og offentlig sektor.
Vi er under årets tariffoppgjør vitne til regjerningens vilje til
bruk av enorme summer for å styrke AFP ordningen, og å gjøre
den gjeldende for stadig større grupper arbeidstakere. Man har
i anstendighetens navn sluttet å snakke om sliterne, da disse er
vanskelig å definere, men mener øyensynlig at det generelt er så
slitsomt og helseskadelig å være i jobb etter at man er 62 år, at
alle bør få anledning til å velge vekk arbeid.
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Denne regjerings ”bestemte hensikt” å legge til rette for at
arbeidstakerne kan stå lenge i arbeidslivet, synes å svinne hurtig
hen.
Det er snart ikke yrkesgrupper igjen hvor arbeidstakerne må stå
i jobb til de er 67 år. Deres måte å få redusert sine år i jobb er
via trygdesystemet, og jeg tror vi må forvente et økt press på
uføretrygden.
”Alle andre slutter tidlig, og min helse er da minst like nedslitt”
Utviklingen har kommet så langt at man regner det som normalt
at helsen ikke holder til full innsats frem til pensjonsalder.
Man kan ikke ta for gitt at helsen er så dårlig her i landet at man
trenger disse ordninger, det kunne tenkes at ordningene er så
gode at man ikke kan la være å benytte dem.
Det finnes store deler av verden hvor man nok ville mene det
siste.
For øvrig ønsker jeg alle kolleger lykke til i det pågående lønnsoppgjør.
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.
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Turnustjenesten - mer plikt og mindre frihet
Nok en gang blåser det friskt rundt
turnustjenesten. Uten involvering av
medisinske fagmiljøer, Legeforeningen
eller medisinstudentene har Sosial- og
Helsedirektoratet lagt frem en rapport
hvor de foreslår et utdanningsforløp på ni
år før medisinske kandidater kan oppnå
autorisasjon. Ikke helt uventet vekker forslaget undring og lite forståelse.
I sammenlignbare land i EU praktiseres 12-18 mnd praktisk tjeneste etter endt studium. Flere land, deriblant Tyskland,
har imidlertid kuttet ut turnustjenesten. Utfordringen ved å
holde på egne nasjonale løsninger har vært synliggjort ved
”smutthullet” via EU-landet Sverige som flere europeiske leger
(uten praktisk tjeneste) har benyttet for å få norsk autorisasjon. Forslaget fra Sosial- og Helsedirektoratet (SHdir) er et
stort steg i motsatt retning av utviklingen i EU og virker lite
gjennomtenkt. Hvilken konsekvens dette vil ha for rekrutteringen til medisinstudier i Norge er ikke belyst i rapporten.
Det foreslåes en treårig praksismodul etter endt studium
som erstatning til dagens turnustjeneste på 18 mnd. Modulen
skal inneholde ett års tjeneste på sykehusavdeling med akuttfunksjon (ikke nødvendigvis indremedisin eller kirurgi), 6 mnd
tjeneste i psykisk helsevern i spesialisthelsetjenesten, 6 mnd
valgfritt og 12 mnd i kommunehelsetjenesten. Turnuslegene
vil i denne perioden ha en begrenset legeautorisasjon som
erstattes med full legeautorisasjon etter tre år. For å sikre
legedekningen i alle deler av landet, foreslås det at grunnmodulen gjennomføres i en valgt helseregion basert på tilfeldig
trekningsnummer.

Den foreslåtte ordningen har altså den konsekvens at unge
mennesker som velger legeyrket i Norge først i 30-årsalderen
står fritt til å gjøre egne valg når det gjelder arbeidsplass og
bosted. Først seks års studier ved det Universitetet man får
studieplass og deretter en treårig plassering av den enkelte
basert på loddtrekning er en stor inngripen i unge menneskers
liv og frihet. Disse konsekvensene for den enkelte problematiseres, utrolig nok, ikke i rapporten til SHdir.
At SHdir angir at rapporten om turnustjenesten er ”en
helhetlig gjennomgang” er vanskelig å ta seriøst. Den inneholder ingen konsekvensanalyse av den foreslåtte ordningen.
Ikke er konsekvensene for den enkelte problematisert. Ikke
har man belyst hvordan ordningen skal fungere sett i lys av
en fortsatt betydelig ”import” av leger fra andre land. De fagmedisinske miljøene er ikke blitt bedt om innspill og sist, men
ikke minst, Legeforeningen som arbeidstakerorganisasjon er
ikke blitt involvert.
En endring i turnustjenestens form og innhold vil nok være
nødvendig. Den bør imidlertid ha det primære formål å bedre
kvaliteten på utdanningen av norske leger og dermed sikre
gode helsetjenester for befolkning også i fremtiden. Forslaget,
slik det nå foreligger fra SHdir, er ensidig, forhastet og uten
involvering av de parter som er nødvendige for å gi ordningen
kvalitet og legitimitet.

Forsidefoto: ScanStockPhoto
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Allmennmedisinske årsmøter
i Molde aprl 2008
ÅRSMØTE Norsk forening for allmennmedisin 9. april og
LANDSRÅDSMØTE Allmennlegeforeningen 10. april
Arrangementet var et samarbeid
mellom Allmennlegeforeningen
(AF, vår fagforening) og Norsk
forening for Allmennmedisin
(NFA, vår fagmedisinske
forening). I tillegg til de to
møtene, ble det holdt to
kurs: Grunnkurs for
spesialiteten i allmennmedisin, samt emnekurs
om Kronisk Utmattelsessyndrom. Vi holdt til på
Norges svar på Burj
al Arab, på Hotel
Seilet; et flott hotell
med spektakulær
arkitektur, og en
fantastisk utsikt
over hav og fjell.

Foto: Øivind Wesnes
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Jeg har lyst til å dele noen inntrykk fra møtene med
Paraplyens lesere, og først fra NFA sitt Årsmøte:
Gisle Roksund, leder for NFA, holdt åpningstalen, en
inspirerende start på møtet.
Han påpekte den store veksten vi har sett blant sykehusleger de siste år, uten en tilsvarende vekst i førstelinjetjenesten. Nå er det under 10 % av ferske leger som velger
allmennmedisin, Resten går altså inn i annet arbeid (ca 90
% til sykehusene). Dermed har det blitt en relativ underdekning i allmennpraksis.
Talen innledet en debatt om allmennlegens rolle og allmennmedisinens fremtid, organisatorisk og økonomisk:
Hvordan kommer nye leger inn i allmennpraksis? Bør
man dele store lister? Bør muligheten for delelister etter
fylte 60 år utnyttes bedre?
Det bør snart vurderes pånytt om hva som er en fulltids
liste. 1500 pasienter var tallet da systemet ble innført, og
med den økte arbeidsmengden allmennlegene har fått i
løpet av denne tiden, spørs det om ikke 1500 gir for stor
belastning på den enkelte lege.
Det ble videre foreslått å opprette utdanningsplasser til
spesialiteten i allmennmedisin, derved å tilby et strukturert utdanningsløp med konkurransedyktig inntekt uten
å gå inn i ordinær fastlegehjemmel, altså en spesialistutdanning slik den har vært praktisert på sykehus i alle år.
Målet er å få flere leger inn i allmennpraksis, øke andelen
blant nyutdannede leger fra 10 % til 25 – 30 %
Dagen etter var det altså Allmennlegeforeningens tur, og
historiens første ”store landsrådsmøte” ble satt, med 60
valgte representanter fra alle deler av landet samt styrets
7 medlemmer, altså 67 stemmeberettigede. I tillegg var
møtet åpent for alle AFs medlemmer, som alle hadde
tale- og forslagsrett (noe som ble flittig benyttet).

med Helsenett, AFP, Spirometrikrav osv, og etterlyste en
vilje hos våre myndigheter til å gi oss mulighet for kostnadsinndekning.
Videre kom han igjen tilbake til gjengangeren om
Legevakt: Et stadig like uløst problem over det ganske
land.
Allmennlegeforeningen er stadig kritisk til den nylig innførte Blåresept-revisjonen. Forvaltning og kontroll synes
viktigere enn medisinsk skjønn. Endringen vil medføre økt
byråkrati og dermed sannsynligvis negativ gevinst.
Torunn Janbu, Legeforeningens president, holdt hilsningstale til Landsrådet og sa bl.a.:
I departementet og blant helsepolitikere generelt er det
et økende fokus på og forståelse av primærhelsetjenesten.
Rekruttering er nødvendig. Legevakt må bedres og offentlig legearbeid må styrkes.
Allmennlegene burde representere lavterskeltilbudet
innen helse. Helsetjeneste- og sykmelding-”shopping” er
uheldig. Alle forslag som uthuler taushetsplikten er en
alvorlig trussel. Kontroll og sanksjoner er et problem.
Man bør styrke legens rettigheter i forhold til truende/
voldelige pasienter.
Vi kan definere følgende mål for allmennlegetjenesten:
Styrke fastlegerollen som grunnmur.
Styrke koordinatorfunksjonen
Gi rammebetingelser som rekrutterer: Legevakt,
Økonomi, samarbeid, spesialistutdanning
Møtet fattet to resolusjoner:
1) At det blir opprettet utdanningsstillinger i allmennmedisin
2) En protest mot Helsedirektoratets forslag om 3-årig
beordring i stedet for dagens turnus.
For videre lesning vil jeg henvise til Allmennmedisinsk
portal på Internett, der det pleier å bli lagt ut offisielle
referat fra disse møter.

Allmennlegeforeningens leder, Jan Emil Kristoffersen,
åpnet møtet.
Han innledet sin tale med å påpeke det historiske i og
med at dette var det første landsråd etter nye vedtekter.
Et representativt og demokratisk valgt landsråd.
Han talte om de stadig nye pålegg og utgifter vi har fått

Ø i v i n d We s n e s

owesnes@broadpark.no

Avdelingstillitsvalgt Allmennlegeforeningen Hordaland
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Harde tider
Budsjettprosesser er dessverre blitt en altfor stor del av hverdagen vår i Helse Bergen.
Kravene styret i Helse Bergen og styret i Helse Vest stiller til foretaket er av så
gjennomgripende karakter at de merkes godt hos den enkelte i sin arbeidssituasjon.
YLF er sterkt imot det siste pålegget fra Helse Vest hvor Helse Bergen skal danne seg en
økonomisk buffer på ca 40 millioner kroner. Administrerende direktør varsler strukturelle tiltak.
For meg strider det mot enhver logikk at en skal sette penger på sparekonto i en situasjon hvor
kravene til innsparinger allerede er i 100 millionersklassen. Dette går allerede utover både
tilbudet til pasientene og arbeidssituasjonen til de ansatte.

Tjenesteplan
Arbeidsmiljøloven (§ 10-3)
hjemler kravet en hver arbeidstaker, som jobber på ulike tider
av døgnet, har på en arbeidsplan. For leger i helseforetakene
kjenner vi denne planen som
tjenesteplanen. Tjenesteplanen, dens innhold og reguleringen
av denne er avtalefestet i overenskomstens del A2 mellom
Legeforeningen og Spekter på nasjonalt plan og også i B-delen
mellom Legeforeningen i Helse Bergen og Helse Bergen på lokalt
nivå. Arbeidstid som fremkommer av tjenesteplanen skal være
representativ for den tiden vi faktisk arbeider! Et sentralt prinsipp
i legers arbeidstidsdannelse er forutsigbarhet og dette prinsippet
er slått fast både i A2 og B-delsavtalene. Sammen med arbeidskontrakten får nye leger også fremlagt en tjenesteplan. Når den
er signert er det inngått en skriftlig avtale mellom arbeidsgiver
og arbeidstaker om arbeidstidsmengde, når denne er plassert og
dermed også om fastlønnens størrelse (basislønn, forskjellige tillegg, UTA-tid og vaktlønn). Forutsigbarhetsprinsippet og retten til
representativ tjenesteplan får konsekvenser. Arbeidsgiver har da
ikke anledning til, som fast ordning, å pålegge arbeidstaker arbeid
utover tjenesteplanen. Arbeidsgiver har heller ikke anledning til å
trekke i lønn ved nødvendig fri fra arbeid i henhold til tjenesteplanen. Skal dette gjøres må tjenesteplanen først sies opp og ny
representativ tjenesteplan må være godtatt av arbeidstaker.
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Plassering av ferie, permisjoner og annen nødvendig og lovlig
fravær fra arbeidsstedet er ofte tema for diskusjon. Arbeidsgiver
vil gjerne ha muligheten til å gi oss fri i perioder med lite arbeidsbelastning eller hindre oss fra å ta fri i perioder med høy arbeidsbelastning. Fri skal gies når det
er rettmessig eller nødvendig.
Arbeidsgivers styringsrett går ut
på at de skal kunne sikre nok
bemanning til forsvarlig drift.
Dermed har de anledning til
å nekte fri i visse situasjoner.
Arbeidsgiver har ikke anledning
til å nekte fri med begrunnelse
i at fraværet vil koste for mye,
fordi det for eksempel generer
vakansvakter. I den anledning kan
arbeidsgiver heller ikke kreve at
en bytter vakter for å få nødvendig og rettmessig fri. Det sentrale
prinsippet er at opprinnelig arbeidsbelastningen i perioder en
har fri skal være representativ for arbeidsbelastningen når en er
tilstede. Dette slår ut begge veier. For eksempel må noen av oss
finne oss i at arbeidsgiver kan kreve ferie lagt til 0-timers uker
(presiserer her at arbeidsgiver kan, ikke må). På den andre siden
må arbeidsgiver akseptere at noen har ferie i tunge vaktperioder.
Foto: Espen Rostrup Ellingsen

Kreativiteten blant nivå 2 lederne i Helse Bergen for å imøtekomme innsparingskravene er stor. Faktisk så stor at de av
og til går utover de lover, regler og avtaler som regulerer vårt
ansettelsesforhold i den hensikt å spare nok penger. Økonomisk
begrunnelse gir ikke anledning til å sette til side lover og
avtaler. I dette innlegget ønsker
jeg å klargjøre noen av de sentrale rettighetene vi har i vårt
arbeidstakerforhold til Helse
Bergen.

Ved noen avdelinger har det blitt forsøkt å sette opp en midlertidig tjenesteplan etter at feriekabalen er lagt. Slik tilnærming
gir svært ulik innretning av tjenesteplanen for legene. På denne
måten ønsker arbeidsgiver å styre arbeidsbelastningen, og da
særlig vaktene, utenom ferietiden til de ansatte slik at denne
genererer så lite vakansvakter som mulig. Dette bryter med
sentrale prinsipper i avtaleverket vårt og ikke minst så bryter det
med det som har vært gjeldende praksis i foretaket. B-delsavtalen
vår slår fast at ”… Arbeidsperioden minst skal omfatte like mange
uker som det er leger i vaktordningen…” og ”… Vaktbelastningen
skal som hovedregel fordeles jevnt mellom legene som inngår i vaktordningen…” Gjeldende praksis er at det er like mange uker i en

tjenesteplan som det er leger i vaktordningen og at innbyrdes
fordeling av vaktene er lik mellom legene. Ovennevnte tilnærming
til arbeidstidsdannelsen bryter med dette og kan ikke aksepteres.
Om arbeidsgiver ønsker å midlertidig legge om tjenesteplanen
i forbindelse med ferieavvikling har de mulighet til det. Dette
kan gjøres i tråd med avtaleverket vårt og vil ivareta forutsigbarheten samtidig som vår arbeidstid defineres i en tjenesteplan. Husk at alle arbeidstidsreguleringer fremdeles gjelder!
Vernebestemmelsene skal overholdes, minimum 20 timer på dagtid pr uke skal gjennomføres, faglig fordypning skal gjennomføres
og forsvarlighet opprettholdes. Blir en presentert for midlertidig
planer som ikke innfrir lovmessige og avtalefestede rettigheter
skal en ikke signere på dem.

Overtid
Ofte ser jeg, særlig i forbindelse med ferieavvikling, at arbeidsgiver
ønsker å pålegge arbeidstaker ledige vakter. All arbeidstid som
ikke er definert i tjenesteplanen er overtid og overtidsbestemmelsene i Arbeidsmiljøloven trer i kraft. Dette gjelder med andre
ord alle vakansvakter som oppstår på grunn av ferieavvikling.
Arbeidsmiljøloven § 10-6 sier følgende om overtid: ”Arbeid utover
avtalt arbeidstid må ikke gjennomføres uten at det foreligger et særlig og tidsavgrenset behov for det”. Selv om det er en opphopning
av vakansvakter på sommeren kan vi vel neppe generelt kalle
behovet å dekke vakansvakter for tidsavgrenset? Det blir dermed
viktig å se på årsaken til at en vakt er ledig.Ved akutt sykdom
eller annet plutselig fravær vil vaktene som oppstår være gyldig
grunn til overtid.Ved for eksempel planlagt ledigholdelse av stilling for å spare penger vil vakansvaktene som genereres ikke fylle
premissene som gir arbeidsgiver anledning til å pålegge overtid.
Samtidig sier Arbeidsmiljøloven at ”… Nødvendigheten av overtiden
skal drøftes med de tillitsvalgte…” Det blir vanskelig som tillitsvalgt
å på vegne av arbeidstaker fraskrive seg alt ansvar i forbindelse
med ferieavvikling og ledige vakter.Vi bør avhjelpe arbeidsgiver
gjennom sommeren, men da bør vi også forvente fleksibilitet og
ryddighet tilbake fra arbeidsgiver.
Selv om arbeidsgiver har behov for å løse noe av ferieavviklingens
bemanningsproblemer ved hjelp av at vi jobber overtid er det
dermed ikke sagt at vi kan pålegges overtid ut fra arbeidsgivers
forgodtbefinnende. Arbeidsmiljølovens § 10-6 setter klare grenser for arbeidsgivers styringsrett. Det er begrensninger på hvor
mange timer arbeidsgiver kan pålegge oss (pkt 4 og 8), vi har
reservasjonsmuligheter med bakgrunn i sosiale og helsemessige
forhold (pkt 10) og vi kan ikke pålegges overtid så lenge andre,
som har den kompetansen som trengs, ikke er blitt spurt. Dette
betyr også at hvis det melder seg frivillige til en vakansvakt kan
ikke arbeidsgiver pålegge andre denne vakten (pkt 10). § 10-6 pkt
4 setter grenser for hvor mye overtid en kan pålegges:

Overtid
Pr uke
Pr 4 uker
Pr 52 uker

Max ant timer
10
25
200

§ 10-6 pkt 8 setter grenser for hvor mye samlet arbeidstid en
kan pålegges å jobbe. Samlet arbeidstid er summen av den alminnelige arbeidstiden du jobber ut fra tjenesteplanen og eventuell
pålagt overtid:
Samlet arbeidstid Max ant timer
Pr døgn
13
Pr uke
48
Som de fleste ser er det vanskelig å avvikle vakansvakter innenfor disse grensene. Imidlertid er det tatt inn i Arbeidsmiljøloven
mulighet for at den enkelte, på frivillig basis, jobber mer.
Legeforeningen aksepterer hvis den enkelte arbeidstaker, etter
eget ønske, vil jobbe utover dette, men total arbeidstid begrenses
da av vernebestemmelsene. Timegrensene fra Arbeidsmiljøloven
i tabellene over begrenser arbeidsgivers mulighet til å pålegge
overtid og vernebestemmelsene begrenser arbeidstakers mulighet til å påta seg overtid.Vernebestemmelsene kan også få som
konsekvens at en må få fri fra oppsatt tjenesteplan for å arbeide
overtid. Det typiske eksemplet er at en får fri på dagtid før og
etter vakant tilstedevakt. Dette skal ikke medføre trekk i lønn!
Fri etter vakansvakt uten trekk i lønn er hjemlet i B-delsavtalen
(§5.6). Fri før vakt uten trekk i lønn fremkommer av forutsigbarhetsprinsippet i vår arbeidstidsdannelse. Tjenesteplanen er grunnlaget for lønnen vår og så lenge ikke den endres skal heller ikke
fastlønnen endres. I tillegge er det i arbeidsmiljøloven (§ 14-15,
pkt 2) definert konkrete tilfeller hvor trekk i lønn er en mulighet.
Fri fra oppsatt arbeid for å ivareta forsvarlig utøvelse av yrket er
ikke et av disse tilfellene.

Stå på krava!
Arbeidstiden vår er definert i tjenesteplanen.Ved ferie og annet
rettmessig fravær skal vi få fri fra arbeid i henhold til tjenesteplan
og arbeidstid skal ikke flyttes på i forbindelse med dette. Alt
arbeid utover tjenesteplanen er overtid og skal honoreres som
det. En kan ikke settes opp på arbeid utover tjenesteplanen uten
å ha blitt forespurt. Hvis arbeidsgiver går til det skritt å pålegge
overtid så vær klar over hvilke begrensninger som gjelder: Årsak
til ledig vakt? Begrensninger i overtidstimer eller samlet arbeidstid? Sosiale eller helsemessige årsaker? Hvis en må ta fri fra
arbeid i henhold til oppsatt tjenesteplan for å ivareta forsvarligheten i yrkesutøvelsen skal en ikke trekkes i lønn! Husk: Det er
ingen skam å stå på krava!

Jo h a n To rg e rs e n ,

jgto@helse-bergen.no
Foretakstillitsvalgt YLF, Helse Bergen
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Klinikksjef

Avdeling for inntak og koordinering (AIK)
Stiftelsen Bergensklinikkene er en selveiende og livssynsnøytral stiftelse for behandling,
forebygging, undervisning, kompetanseutvikling, forskning og dokumentasjon innen fagområdet;
rus, helse, livsstil og avhengighet.
Stiftelsen Bergensklinikkene er en del av spesialisthelsetjenesten og gjennomfører mer enn
2700 behandlingsforløp i året innen tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige i
rushelsetjenesten.
Avdeling for inntak og koordinering (AIK) har ansvar for å håndtere om lag 80 % av henvisningene
til rushelsetjenesten i Helse Bergen området. Avdelingen er pasientenes første kontaktpunkt
med rushelsetjenesten. Alle henvisninger vurderes i henhold til Lov om pasientrettigheter og
Prioriteringsforskriften for spesialist-helsetjenesten. AIK tildeler behandlingsopphold i Stiftelsen
Bergensklinikken, Kalfaret behandlingssenter og Floenkollektivet, og håndterer ordningen med
fritt sykehusvalg for rusmiddelavhengige pasienter, på oppdrag fra Helse Bergen HF.
Nåværende klinikksjef for AIK skal gå over i annen stilling, og Stiftelsen Bergensklinikkene søker
etter hans etterfølger som klinikksjef ved AIK. Klinikksjefen er overordnet leder for avdelingen og
er ansvarlig for planlegging og drift av denne. AIK har en tverrfaglig sammensatt personalgruppe
med i alt 10 ansatte og en egen stilling som stedfortreder for klinikksjefen.
Klinikksjefen rapporterer til leder for Avdeling for klinisk virksomhet i Stiftelsen Bergensklinikkene
og inngår i denne avdelingens ledergruppe.
Det søkes fortrinnsvis etter erfaren legespesialist (allmennmedisin, samfunnsmedisin eller
psykiatri) eller psykologspesialist. Erfaring fra arbeid med rusmiddelavhengige, samt ledererfaring
og innsikt/interesse for helselovgivning vil bli vektlagt. Klinikksjef vil delta i noe poliklinisk
arbeide, og kan om ønskelig ha en relevant andel klinisk virksomhet. Leger kan inngå i
bakvaktsordning for døgnavdelingene ved Stiftelsen Bergensklinikkene.
Lønn etter avtale.
Søknadsfrist 1. juni 2008.
For nærmere opplysninger om stillingen kontakt:
Klinikksjef for klinisk virksomhet, Kari Lossius tlf 91558845, eller
Klinikksjef i Avdeling for inntak og koordinering Ola Jøsendal tlf 93453784.
STIFTELSEN BERGENSKLINIKKENE
Postboks 297 - Sentrum, 5804 Bergen
bergensklinikkene@bergensklinikkene.no
www.bergensklinikkene.no
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Ingenting gir høyere blodtrykk
enn å måle om du har høyt blodtrykk.

Nyhet i Norge. Et produkt og en metode som sikrer korrekt måling av blodtrykk.
Det er en kjent sak at mange pasienters blodtrykk stiger

gjennomsnittsverdi for diastolisk og systolisk trykk,

bare ved tanken på legebesøk, undersøkelse, vente-

gjennom 6 målinger i sekvens, der første måling alltid

værelse og hvite frakker. I tillegg finnes mange feilkilder i

strykes fra gjennomsnittsmålingen.

forbindelse med måling av blodtrykk.
Feil på måleutstyret, mangelfull kalibrering, slitasje, feil
deflasjonshastighet, unøyaktige avlesninger, trykkmansjetter i feil størrelse og resultater basert på kun én

Med apparatet kan blodtrykket måles automatisk og
uten lege tilstede under målingen, slik at den såkalte
”white coat” -effekten reduseres.

måling, er noen. Og selv om det er bred enighet om at

Apparatet kommer med 3 ulike mansjettstørrelser.

hypertension ikke kun kan defineres ut ifra tallverdier fra

Alle data blir presentert direkte på en kompakt

en blodtrykksmåling, så kan ukorrekte målinger gi

dataskjerm, og denne har USB-port for elektronisk

pasienten unødige bekymringer og utførende lege feil

overføring av data til pasientfiler.

beslutningsgrunnlag for diagnose.

Apparatet er tatt i bruk av norske medisinske poliklinikker, spesialistpraksiser og allmenleger.

Enimed kan nå tilby høykvalitets diagnostisk utstyr for
nøyaktig og effektiv måling av blodtrykk.

Ta kontakt for referanser og informasjon om utstyret.
Apparatet kan bestilles kostnadsfritt for prøve i 14 dager.

Ustyret er produsert av det kanadiske Bp TRU Medical
Devices Inc. Selskapet har lang erfaring med å utvikle
og produsere medisinsk utstyr som sikrer nøyaktighet
og korrekte målinger, forbedrer pasientens trygghet og
effektiviserer pasientbehandlingen. Metode og utstyr
tilbys nå for første gang i Norge.
Når gjennomsnittet er det som teller.
Bp TRU-apparatet er en automatisk, non-invasive
blodtrykksmåler - portabel og kompakt i størrelse.
Den unike metoden baseres på etablering av en adekvat

Pris komplett:
8.500,- eks.mva

Postadresse: Boks 62, 1488 Hakadal. Besøksadresse: Rauerskauveien 518, Nittedal. Telefon, (+47) 41 68 48 48
www.enimed.no
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Overleger og arbeidstid
Overlegers arbeidstid har endret seg. Ser vi langt tilbake, var det gjerne ytterst få overleger
på en avdeling, kanskje en, samt en mindre stab av reserveleger og assistentleger.
Overlegen hadde en langt mer selvstendig rolle enn i dag, og vernebestemmelser eksisterte ikke.
Den ukentlige arbeidstid var lang, men intensitet og turn-over langt mindre enn i dag.
Overtidsgodtgjørelse var uvanlig, men til gjengjeld hadde man anledning til noe
privatpraksis på sykehuset.

Fortsatt er overlegene unntatt deler av arbeidsmiljølovens
bestemmelser om overtid, men vi har avtalt vernebestemmelser som skal sikre forsvarlighet. De fleste overleger er nå mer
fremskutt, vaktintensiteten større og rollen er langt mindre
selvstendig enn før og mer byråkratisert. Utvidet arbeidstid er
avhengig av overlegens samtykke.

Foto: ScanStockPhoto

Selv om landet vårt aldri før har vært rikere,
er sykehusenes budsjettsituasjon fortsatt vanskelig. Det skyldes først og fremst at vi kan
gjøre mer for flere og at behovet for spesialisttjenester er større enn tilbudet. Uansett
medfører dette at arbeidsgiver er svært opptatt av effektivisering. Spekter er interessert i
mer styring av legers arbeidstid til lavest mulig
kostnad. Helst ønsker man å bruke leger fritt
gjennom døgnet og en mulighet til stadig skifte
av tjenesteplaner for å spare penger.
Hvordan bør vi så forholde oss til arbeidstidsspørsmålet fremover? Svaret er noe forskjellig avhengig av om man har tilstedevakt (for
eksempel fødselsleger, barneleger, anestesileger) eller hjemmevakt. For de som har aktiv tilstedevakt på sykehuset vil det
ofte være vanskelig å unngå primærvaktlignende tjenesteplaner
– forsvarlig hvile må ha prioritet, og det innebærer mindre
tilstedeværelse før og etter vakt. I den grad det er mulig må
imidlertid kontinuitet på dagtid vektlegges.
Langt de fleste overleger har imidlertid hjemmevakt med
mulighet til regelmessig nattlig hvile. De fleste velger vakt hele
helger for å unngå for hyppige helgevakter, og det er viktig at
vernebestemmelser utformes slik at dette er mulig. I tillegg må
foretakstillitsvalgte fortsatt kunne godkjenne lokale tilpasninger. Det er godt dokumentert at nattarbeid innebærer større
risiko for feil, og nattarbeid utgjør også større helserisiko for
legene. Nattarbeid bør derfor begrenses til det som er klart
medisinsk nødvendig.

Som kjent er det innført totallønnsordninger ved enkelte
sykehus, og vi holder nå på å forhandle frem et pilotprosjekt
også i Helse Bergen. Det innebærer at overtidsgodtgjørelse
i utgangspunktet legges inn i en samlet kompensasjon. Slik
sett nærmer man seg arbeidstidsordninger som nevnt innledningsvis. Fordelen er mer autonomi og høyere
lønn, faren er muligheten for slavekontrakter.
Med visse tilpasninger inkludert hensyntagen
til nåværende vernebestemmelser håper vi å
få til en akseptabel modell som kan prøves
ut en periode. Tiden vil vise om dette er
veien å gå for å få til en rimelig balanse mellom økt autonomi, skikkelig kompensasjon av
overlegearbeid og mindre fokus på telling av
overtidstimer.
Som de fleste andre arbeidstakere, ønsker
også overlegene å ha en forutsigbar og sosialt
akseptabel arbeidstid med minst mulig aktiv
nattarbeidstid. Det er derfor svært viktig at
vi står fast på dagens system som sikrer en
normalarbeidstid mellom 8 og 17; i tillegg kommer vaktarbeid.
Ettergivenhet vil lett bli utnyttet, og veien til uforutsigbare
arbeidsdager kan være kort. Arbeidsgiver er interessert i
utnyttelse av utstyrspark om ettermiddag/kveld. Her bør vi
kunne være imøtekommende, men slike ordninger må være
basert på frivillighet og skikkelig kompensasjonen.
Vennlig hilsen

Kj e l l V i ke n e s

vike@haukeland.no

Overlege dr. med. FTV OF/Helse Bergen

12

Jeg velger meg april!
Fra Dikt
av Bjørnstjerne Bjørnson

Jeg velger meg april,
fordi den stormer, feier,
fordi den smiler, smelter,
fordi den evner eier,
fordi den krefter velter,i den blir somren til!

Foto: Espen Rostrup Ellingsen

Jeg velger meg april!
I den det gamle faller,
i den det ny får feste;
det volder litt rabalder,dog fred er ei det beste,
men at man noe vil.

Jeg trodde at jeg i dette nummeret skulle komme med noe
revolusjonerende nytt i forhold til prosedyretakster og ev nye
Rammebetingelser. Det kan jeg ikke, men forhandlinger er i
gang og i løpet av våren kommer det ut en høring fra HOD.
Hva vi konkret skal bruke prosedyretakstingen til vet vi altså
ennå ikke, men jeg vil fortsatt oppmuntre våre medlemmer
til å tenke gjennom hva vi kan dokumentere ved hjelp av
gjeldende takster, og hvor det er eventuelle mangler. Så få vi
sammenlikne med takstene vi bruker i dag for å se hva som
mangler. Jeg vil komme tilbake til dette i neste nummer av
Paraplyen.
Gjennomsnittalderen i PSL er høy, det er mange som kommer
til å pensjonere seg om ikke alt for lenge og det er flere som
ønsker seg en senioravtale. Forutsetningen for seniorordning
er at hjemmelen videreføres. I Rammeavtalens paragraf 11.2
står det bl.a.; ”Avtalehjemmelen skal videreføres når det er behov
for den”. Hva dette i praksis betyr i forhold til våre rettigheter
har vært på agendaen i vår, og jeg kan med glede meddele at
dr. Brit Nyland sin gynekologi-hjemmel i Damenes hus blir
videreført, slik at hun kan planlegge en senioravtale. Helse Vest
er veldig imøtekommende, men de har også et ansvar for fordelingen av legespesialister er optimal.
I 1998 ble refusjonsrettighetene for leger uten avtale avskaffet, og til tross for at vi har vist oss å være svært så effektive;
på landsbasis utfører avtalespesialister 36% av alle polikliniske
konsultasjoner og dagkirurgi, har antallet spesialister stått på
stedet hvil. At antallet legespesialister i sykehus har skutt i
været, er ingen i det minste tvil om! I forbindelse med videreføring av en hjemmel blir PSL, allmennlegene og representanter for HUS spurt om behov for hjemmelen, bl.a. blir man

spurt om det er mer behov for andre typer spesialister. Jeg
har uttalt meg på vegne av PSL, og i utgangspunktet mener vi
i PSL at alle hjemler skal videreføres, og i denne saken var det
ikke vanskelig å argumentere for ” at det var behov for denne
hjemmelen”. Likevel, allmennlegene sier det er mer behov for
andre spesialiteter, noe som i utgangspunktet fra mitt ståsted
ikke betyr det ikke er behov for den! HUS uttaler at KKB er
nåløyet, og at det er for mange gynekologer i Bergen noe
som er for øvrig er feil, vi er omtrent likt med Stavanger, og
ligger langt lavere enn Oslo), og til tross for at det skrytes av
dr. Nyland sin praksis, ble det uttalt at den ikke burde videreføres! Et tankekors er at Brit Nyland følger retningslinjer for
annen linjetjenesten, likevel har hun opp til 3 måneders ventetid dersom det ikke foreligger prioriteringer. KK har bortimot
ikke ventelister! Jeg sier ikke dette for å henge ut noen, men
først og fremst for å vise at det meste ser ulikt ut avhengig av
fra hvilken kant man ser det, hvilke verdier og prioriteringer man
legger til grunn, og at vi alle må kjempe for våre rettigheter og
det vi tror på! Man blir ikke ”headhuntet” liggende på sofaen,
og ingen ting daler ned fra himmelen, bare vi er snille nok! Vi
har i friskt minne en annen gynhjemmel som av samme grunner ikke ble videreført, nemlig dr. Storeide sin. Dette viser at
det ikke er en selvfølge at en praksis blir videreført, selv om
vi måtte mene det er behov for den! Jeg oppfordrer alle til å
være forberedt på dette, og at man har gode argumenter på
lager. Sentralt sett mener jeg at man i forhandlinger bør ha en
litt sterkere uttalelse enn det som står i rammeavtalen i dag,
slik at det virkelig skal være en dårlig og lite benyttet praksis
dersom den ikke skal videreføres!
Det stilles også større krav til oss avtalespesialister i dag
enn før, og vi er pålagt å gjøre det annenlinjetjenesten skal,
konferer LEON prinsippet. Sånn sett skal vi se positivt på at
deler av det vi gjør blir sett og til dels kontrollert; vi gjør for
det meste en god jobb, kan stå for det vi gjør, og får gjennom
dette en bekreftelse på at vi er ønsket og at vi behøves!
Jeg ønsker dere alle en fin og blomstrende vår!

Ka t h e A a s e

kathe.aase@sensewave.no

Tillitsvalgt PSL
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Du tilhører en profesjon med en mengde
samtidige gjøremål. Overlat mer til
datasystemet.
Infodoc Plenario for små og store praksiser gjør sin del av jobben raskt og effektivt. Du kan
dessuten stole på at tingene blir gjort på beste måte.
Du vil sikkert være kjent med at Infodoc har laget slike løsninger i snart tretti år. Plenario er det
nyeste. Her ligger det mye erfaring bak. Det produktet vi nå leverer er sannsynligvis det mest
moderne og mest tjenestevillige dataprogram noen gang.
Hvordan vi har fått dette til? Jo, vi har simpelthen hørt etter når du eller dine kolleger ville ha
noe forbedret opp gjennom tidene.

infodoc Plenario
Du vil høre mer fra oss

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
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infodoc
Be oss demonstrere programmet på ditt
kontor.
Ring 55 52 63 00

Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter er ein spesialistinstitusjon innan fysikalsk medisin og rehabilitering.
Institusjonen har 70 sengeplasse og, er leiande senter for rehabilitering i regionen. Vi held til i moderne lokaler i idylliske
Flekke i Fjaler, om lag 15 mil nord for Bergen.
Senteret gjev tilbod om rehabilitering av pasientar med behov for ei tverrfagleg og heilheitleg tilnærming i spesialisthelsetenesta. Pasientane får individuelt tilrettelagt fysisk trening enkeltvis eller i grupper, med vekt på mangfald, motivasjon
og meistring. Vi har kompetanse på kognitiv terapi og metode i tillegg til at vi har undervisning og gruppesamtaler.
Den tverrfaglege staben er leia av overlege, Spes. Fys. Med. og Rehab., og består av lege, sjukepleiarar, fysioterapeutar,
idrettspedagogar, ergoterapeut /attføringskonsulent og ernæringsfysiolog.

Institusjonen har avtale med Helse Vest
om levering av rehabiliteringstilbod til
følgande diagnosegrupper:
Raskare tilbake

Tilbodet er retta mot personer som er sjukmeldte (alle graderinger) eller som står i fare for å bli sjukmeldte, og som truleg vil komme raskare tilbake i arbeid dersom vedkommande får eit kjappare eller eit
tilpassa tilbod i spesialisthelsetenesta.
Hovedvekta av pasientane er innan gruppa muskel- og skjelettlidingar, samt nevrologiske problemstillinger og revmatiske lidingar.

Rehabilitering av kreft pasientar

Tilbodet er retta mot personar med følgjetilstander etter behandling for kreftsjukdom. Det er spesielle
gruppeinntak for pasientar som har gjennomgått behandling for brystkreft eller underlivskreft.
Kreftpasientar kan også søkast inn på individuelle opphald.

Kroniske smerte og utmattingstilstander
Tilbodet gjeld pasientar med langvarige smerteproblematikk eller utmattingstilstander.

Lidingar i nakke, rygg og bekken

Tilbodet gjeld pasientar med lidingar i nakke/ rygg/ bekken. Herunder også pasientar som har gjennomgått kirurgisk inngrep i nakke/ rygg/ bekken.

Følgjetilstand etter nevrologisk sjukdom

Tilbodet er retta mot pasientar med funksjonshemning som følgje av nevrologisk sjukdom. Målsetting for
opphaldet er auka funskjonsevne og auka deltaking sosialt og arbeidsmessig
Senteret har eit samarbeid med Helse Førde kring utprøvande behandling i høve livsstilsendring.

For ytterlegare informasjon ta kontakt med oss.
Røde Kors Haugland
Rehabiliteringssenter
 &LEKKE s 4LF     s &AX  s
% POST INNTAK REHABILITERINGSSENTERNO s WWWRKHRNO
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Lærdommen fra Tusby
Vi lever i en medievirkelighet, et øyeblikkets tyranni, der den kollektive
hukommelsen er tungt og varig svekket. Nyhetene glemmes nesten før
de har skjedd. Så jeg spør: Er det fortsatt noen som husker massakren i
Tusby?
DEN 7. NOVEMBER 2007 skjøt og drepte den finske gymnasiasten
Pekka-Eric Auvinen åtte medelever og lærere på Jokela videregående
skole i den finske kommunen Tusby, før han tok livet av seg selv. En av de
største og mest ubegripelige tragedier i nyere finsk og nordisk historie
var et faktum.
Likevel: Kruttrøyken hadde knapt lagt seg over de finske skogene før
ekspertene kom med sine forklaringer. Blant dem var den norske voldsforskeren Ragnhild Bjørnebekk, som ganske enkelt slo fast at en lignende
massakre neppe ville ramme Norge. Årsak: «Vi har en lite voldelig kultur
her til lands». Dessuten har vi «et velferdssystem som lettere fanger opp
personer som faller utenfor», forklarte voldsforskeren. For ordens skyld:
Det var bare gått fem timer etter drapene da Bjørnebekk fant å dele
disse knivskarpe innsiktene med det norske folk på VG Nett. Her var en
ekspert som ikke bare tenkte stort, men åpenbart også ganske raskt.
VI HAR HØRT SPØRSMÅLET FØR, og vi skal høre det igjen:
Kan dette skje i Norge? Underforstått: Kan det som skjer ute i den
store, stygge, fordervede verden skje her hjemme i det lille, fredelige,
uskyldsrene Norge? Det er et norsk standardperspektiv som ikke lærer
oss noen verdens ting, men et par eksperter får navnet sitt på trykk,
nettdebattene ruller videre, og avisene får hente frem sine feteste typer.
Spiralen er endeløs, gjensidigheten total: Media vil ha kjappe løsninger og
enkle svar; ekspertene og politikerne publisitet; publikum trygghet og
forsikringer. Alt står stille – i rasende fart.
Det gjør ikke saken bedre at påstanden i tilfellet Tusby er helt gal. Sørger
virkelig det norske velferdssystemet for at dette ikke kan skje hos oss,
slik voldsforskeren Ragnhild Bjørnebekk synes å mene? Kan velferdsstaten
skjerme oss mot forferdelige voldsepisoder? Reddet den oss fra
dobbeltdrapet i Overhalla eller trikkedramaet på Bislet? Eller hva med
Mattias Flink og Knudby-pastoren i Sverige, verdens velferdsstat par
excellence? Hva vet vi egentlig om morgendagen? Den som leter etter
grunner til å føle seg utrygg, vil kunne finne så mangt – også i en moderne
velferdsstat.
FINLAND HAR FEM MILLIONER MENNESKER, litt flere enn
Norge. Hvordan er det mulig å mene at det i samfunn med fire og en halv
eller fem millioner mennesker ikke i blant vil oppstå tilfeller av grusom
vold og uforklarlig ondskap? Episoder det kanskje ikke går an å verge seg
mot? Vi kan prøve med strengere våpenkontroll, ja visst. Og med gode,
inkluderende skoler, rause sosiale ytelser, velmente holdningskampanjer,
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informasjon til hjemmene, you name it.Velferdsstaten kan skjerme oss fra
mangt og mye som er trist og leit, men å tro at den kan skjerme oss fra
alle avvik, vitner om et stort og fordummende overmot på den samme
velferdsstatens vegne. Et overmot som ikke garanterer oss noe annet enn
gjentatte skuffelser.
VI LÆRER BARNA VÅRE at de ikke skal love noe de ikke kan holde,
og alle skjønner hvorfor. Da bør vi heller ikke godta at journalister,
eksperter og myndighetspersoner stiller umulige krav til de sosiale
systemene vi omgir oss med – som at de skal frelse oss fra det onde. Gjør
vi det, ender vi opp med å gjøre ondskapen selv til et reformanliggende
– til et spørsmål om store nok bevilgninger, dyktige nok psykologer, flinke
nok lærere, mange nok sosialkontorer og så videre. I den terapeutiske
staten er det blitt vanlig å tenke nettopp slik: Alt har sin forklaring, og alt
kan leges. Som den danske forfatteren Carsten Jensen skriver et sted:
«I Norden finnes ikke det onde menneske som annet enn en gjenstand for
snarlig forbedring».
DE MEST INTERESSANTE REAKSJONENE etter drapene i
Tusby fremkom i en fjernsynsreportasje fra en videregående skole i Tusbys
vennskapskommune Oppegård. Her fikk vi høre hva norske elever tenkte
om tragedien, som hadde rammet finske ungdommer på deres egen alder
og i deres egen situasjon.Vi fikk se unge mennesker som undret seg, var
engstelige, rystet, sinte. Men det kom ingen forsøk på tunge analyser, ingen
tilløp til enkle svar, ingen krav om snarlige tiltak. I all sin jordnære fornuft
demonstrerte disse ungdommene en realistisk livsvisdom som er underlig
sjelden blant mange eksperter. Eller som salig Kierkegaard en gang sa det:
«Jeg taler helst med Børn; thi om dem tør man dog haabe, at de kan blive
Fornuftsvæsener; men de, der er blevne det – Herre Jemini!»
FOR SELVSAGT FINNES DET GRENSER for godhetens og
fornuftens herredømme, selv i Norden. Episoder som den i Tusby kan,
om ikke annet, minne oss om nettopp det.
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Sjur Holsen • Skr ibent

Skjevdeling av midler
– bare et spørsmål om penger?
I vinter har det rast en ivrig debatt i mediene om problemene i norsk helsevesen.
Bl.a. har Aftenposten hatt søkelyset på hvordan sykehusene styres, om tilbudet til
pasientene, om samspillet mellom de ulike aktører, og om den økonomiske situasjonen
flere av helseforetakene befinner seg i. For oss på Vestlandet har den mangeårige
debatten om skjevdeling av statlige overføringer spesiell interesse.

Som vi alle vet får bl.a. Helse Bergen mindre midler pr innbygger enn helseforetak på det sentrale østlandsområdet. Dette
uten fornuftig begrunnelse. Dette selv om Helse Sør-Øst pga
bl.a. geografi og folketetthet kanskje burde hatt bedre forutsetninger enn distriktene for å oppnå gunstige stordriftsfordeler.
Frustrasjonen her vestpå har resultert i enda et opprør fra de
lokale stortingsrepresentantene, og også gitt grobunn for en
mediedebatt om opprettelse av et eget Vestlandsparti som skal
sikre en riktigere fordeling av helsekronene.
Spesialisthelsetjenesten har fått mer makt
Men skjevdeling finner vi ikke bare mellom Østlandet og kongeriket forøvrig. Til tross for skjevdelingen har sykehusenes
budsjetter, grovt regnet, økt fra 60 mrd til 90 mrd kr de siste 5
årene. Hvorfor snakkes det da om krise på våre sykehus?
Den store økningen av ressurser til sykehusene har sannsynligvis også bidratt til å forskyve maktbalansen fra primærhelsetjenesten og folkehelsearbeid og mer i retning av sykehusmakt. Tilnærmet alle nyopprettede legestillinger de siste
årene har gått til sykehusene. Ansvaret for ambulansetjeneste
og pasienttransport er flyttet fra kommuner og Trygdeetaten
og inn i helseforetakene. Det er også sentrale krefter som
arbeider for å la foretakene overta legevaktstjenesten, samt
refusjonsordningene til fastlegeordningen. Med et slikt scenario
går tankene lett til den svenske næringsministeren som for
noen år siden kalte Norge den siste Sovjet-staten.
Etablering av sterk statlig styring kan være et besnærende
virkemiddel for å få kontroll og flyt i helsevesenet. Men hvor
skal det da bli av brukermedvirkning, tverrfaglig lokalt arbeid,
lokaldemokrati og beslutningsprosesser med nærhet til brukerne? Etter min oppfatning er det grunn til å spørre seg om
sentraliseringen av helsemakt virkelig har gitt bedre og mer
effektive helsetjenester.
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Dagbøter fungerer ikke etter hensikten
Helse- og Omsorgsdepartementet vurderer nå heldigvis å
avvikle ordningen med at sykehusene kan gi ”dagbøter” til
kommuner som ikke kan ta i mot ”utskrivningsklare” pasienter.
Det har lenge vært avdekket uakseptable forhold i samspillet mellom kommuner og sykehus. En rapport fra Helse Øst
Kompetansesenter fra mai 2007 konkluderte med at ordningen
ikke fungerer etter hensikten; kanskje tvert i mot. Sykehusene
har ofte hevdet at overbelegget på sykehusene til en viss grad
skyldes at kommunene spekulerer i at bøtene ikke er dyrere
enn en kommunal sykehjemsplass. Denne virkelighetsoppfatningen er etter min oppfatning en grov forenkling av utfordringene.
Mellom kommunene og helseforetakene foregår i dag et
evig svarteperspill på mange arenaer. Kommunene blir stadig
kritisert for å ikke stå klare med sykehjemsplasser når sykehusene har overflytningsklare pasienter. Videre hører man at
boten på kr. 1600 pr døgn ikke er tilstrekkelig insitament for
kommunene til å bygge ut tiltrekkelige tjenester. Mange av oss
som arbeider i kommunene, enten som kommunale helseledere eller som fastleger, opplever at Statens økte fokus på kontroll og sanksjoner har ført til dårligere samhandling mellom
sykehusene og kommunehelsetjenesten.
Sykehusene selv definerer behandlingsbehov og
omsorgsbehov
Et eksempel kan belyse maktparadokset. Dersom en fastlege
henviser et menneske med et visst pleiebehov til behandling
ved sykehus, er det sykehusavdelingens ansvarlige overlege som
fastsetter prioritet, og ikke henvisende lege. Det er sykehuset
som suverent vurderer om pasienten i det hele tatt har rett
til behandling. Dersom det er ventetid på behandling kan ikke
kommunen fakturere sykehuset for sine merkostnader til for
eksempel hjemmesykepleie. Verken pasienten eller legen kan
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fakturere sykehuset for ekstra arbeid eller utgifter knyttet til
ventetid.
Det er sykehuset alene som vurderer når pasienten er
utskrivningsklar. Og verken kommunen, fastlegen, pasient eller
pårørende har reell innsigelsesrett på denne vurderingen. Etter
behandling går sykehuset ofte langt i å antyde at en pasient
trenger sykehjemsplass, som regel uten å kjenne til de ulike
omsorgsnivåene som er etablert i kommunene. Sykehuset
sender selv faktura til Staten, gjennom DRG-systemet, for den
behandlingen som er gjort, uavhengig av om fastlegen eller
kommunen er fornøyd med behandlingen. Sykehuset får finansielt oppgjør selv om fastlegen ikke har fått epikrise (sluttrapport) fra behandlingen/oppholdet (hvilket kan ta mange uker).
Kostnader som kommunen, pasienten eller fastlegen har pga
tidlig utskrivning eller forsinket epikrise kan ikke kreves refundert fra sykehuset.
At sykehuset da har en suveren rett til å fakturere kommunen for forsinket mottak av utskrivningsklar pasient oppleves
som fullstendig absurd. Hvorfor burde ikke kommunene kunne
kreve ”dagbøter” fra sykehuset for innleggelsesklare pasienter
som venter på sykehusbehandling? Dagens betalingsordning
oppleves rett og slett som et hinder for samarbeid og en kilde
til konflikt.
Bestillerne av helsetjenester, det være seg pasient eller
fastlege, har for få virkemidler å spille på når det butter imot.
Det er mulig det finnes fordeler ved at ”all makt” ligger hos
spesialisthelsetjenesten. Men systemet bør utfordres! Det er
lite som tyder på at Staten eller helseforetakene vil forsøke
å endre denne maktbalansen. Initiativene må nok komme fra
kommunene og fastlegene.

budsjettene innen sitt ansvarsområde. Lederne burde i større
grad enn i dag avkreves gode samarbeidsløsninger, og i større
grad bli målt på god samfunnsøkonomi og kvalitet. Dette krever ikke bare bedre ledere, men også en overordnet politisk
ledelse som ser verdien av sømløse tjenester. Da må man også
spørre om dagens foretaksmodell er den mest hensiktsmessige.
Kanskje kommunene bør inn på eiersiden i norske sykehus,
helt eller delvis?
Mye positivt foregår
Mange har etterlyst en satsing på fastlegeordningen og forebyggende helsearbeid. Mediedebatten i vinter kan tyde på at
sentrale myndigheter kanskje er i ferd med å ta inn over seg
at god ledelse i helsevesenet er langt mer enn god sykehusforvaltning.
Vi som er samfunnsmedisinere i tildels kriserammede kommuner, har av og til godt av å reflektere over maktforholdene i
helsevesenet. Men vi kan også få til noe konkret!
I hver og en av våre kommuner må vi arbeide ufortrødent
videre for å sikre tverrfaglige og tverretatlige helse- og sosiale
tjenester av høy standard. Vi må også stille krav til våre lokalsykehus om gode og forpliktende samarbeidsavtaler! Husk at
samarbeidsavtalene skal baseres på prinsippet om likeverdige
parter!

Krav til ledelse
Bedre kostnadskontroll og pasientflyt bør også være et lederansvar. I dag ser det ut til at helseledere belønnes for å holde

To rd Mo l t u my r

tordmolt@online.no
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VESTLANDETS LEDENDE ORTOPEDISKE VERKSTED

Oversiktskart, hall C
Vi har alt innen ortopediske hjelpemidler:

Proteser/ortoser for ben og armer – Ortopedisk fottøy/oppbygg/fotsenger

St. nr.: mm
Firma:
St.Spesialkorsetter
nr.: Firma:
– Innleggsåler – Kompresjonsstrømper – Brokkbind
Praxis
Arbeids- og Fritidsklær AS
C03-10 The Bamrach
Saddle Seat
Møllendalsveien 8 • Poliklinikk Betanien • PoliklinikkC04-04
Fylkessykehuset
Stord
t Hovedkontor,

Ta kontak

Poliklinikk på gamleheimen i Odda • Avd. Ålesund: Moaveien 11 – Tlf. 70 14 25 38 – Mobil 97 17 96 37

C03-05 Prodent

C02-05 Best Dental Trading / Curaden

M ø l l e Studio
n d a l s vLine
e i e n 8 , 5 0 0 9 B e r g e n – T e l e f o n 5 5 2 0 6C02-03
4 6 0 – wProtera
w w . d rAB
evelin.no – drevelin@drevelin.no
C03-03 Dental

C01-04

DnB NOR, BFA

C03-04 Provista

C01-01

Fagforbundet Tannhelsesekretær

C02-08 Sara Lee / Zendium

C02-01

GenDent AS

C03-06 Skagen AS

C01-06

GlaxoSmithKline CH

C04-05 Skandia Forsikring

C04-03 Indental

C03-04 Sun Dental Labs

C02-04 Jordan AS

C03-02 Svenska Rehab

C03-08 McNeil co/Janssen Cilag

C03-01

C01-02
C02-10

Tannhelsesekretærenes forbund

Medistim Kirop
AS
Raske

Tannlege
Helgesen AS
(Latino Fashion)
og effektive svarrutiner forC01-03
Histologi
ogTrond
cytologi
prøver.
Tannlegeservice
Agenturer AS
Mikrobiologisk Diagnostisk
Service
Immunhistokjemi
utføres. C02-02
Elektroniske
prøvesvar.
C04-01

C04-03 Nordtann as

Vitaflo Scandinavia AB

Postadresse: Postboks 6727 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Peder Claussønsgate 5
C04-02 VOCO GmbH
Telefon: 22 99 65 00 – Telefaks: 22 99 65 01
C02-06 Ostell AB
www.lfp.no lfp@lfp.no
C04-07 Norsk Medikal

T
E
H
NY
Italiensk klinikktøy og
sko av meget høy kvalitet,
i friske farger og nytt design.
Besøk oss på

STAND C 01-03

for å se og prøve våre modeller!
WEB:
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www.latino-fashion.no

E-POST:

helene@latino-fashion.no

TLF.:

9026 5179

Forlaget Vett &
Vitena

FREELANDER 2

Freelander 2 er i en klasse for seg! Mer intelligent. Mer komfortable. Mer kraftfull
og bedre enn noen gang. Kan leveres med kombinasjonen diesel og automatgir.

• 2.2l Kraftig 152 hk Diesel motor
• Konstant 4x4
• 6.trins manuell girkasse
Vi har noen få lagerbiler til en meget fordelaktig pris, ring for tilbud.
*manuelt gir. Pris inkl. frakt, leverings - og adm kostnader. Årsavgift kommer i tillegg.
Dristofforbruk fra 7,5 liter pr. 100 km blandet kjøring. CO2 - utslipp fra 194 gram pr. kilometer.

Alle som kjøper ny Land Rover
hos oss får Land Rover Driving
Experience Kjørekurs.

FREELANDER 2

FRA KR 462.500,GO BEYOND

MINDE:
Tov Lerheim
982 05 870

www.frydenbo.no
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Leserinnlegg

Er det manglende diabetesinteresse
hos allmennlegene?

Behandling av type 2 diabetes har
inntil nylig vært både enkel og vanskelig. Enkel i den forstand at det
ikke var mange medikamentgrupper
å holde rede på, men vanskelig fordi
mange av pasientene våre ikke nådde
behandlingsmålene etter en del år.
Betydningen av et velbehandlet blodsukker har blitt stadig klarere, mens
behandlingsmålene blitt stadig strengere, en kombinasjon som helt sikkert kan være frustrerende i
en travel legehverdag.
Det er derfor en ønsket situasjon at stadig flere diabetesmedikamenter kommer på markedet. Mange av disse medikamentene virker patofysiologisk sett langt mer logiske enn de ”gode
gamle”. Man kan ikke klage på den farmasøytiske industris flittighet i å gjøre dette klart for kollegiet! Dessverre får vi stadig
små og ikke sjelden også store overraskelser på bivirkningsfronten. Eksempelvis kan nevnes de siste måneders diskusjon
vedrørende mulig øket kardiovaskulær dødelighet ved bruk av
Rosiglitazon. De lærde strides, og siste ord er neppe sagt.
Det er krevende både for fastleger og endokrinologer å
holde tungen bent i munnen i denne situasjonen. Behovet
for uavhengig informasjon ville jeg tro var skrikende. I denne
sammenhengen er det Diabetesforum kommer inn i bildet.
Organisert av Norges Diabetesforbund finner vi fylkesvise diabetesforumgrupper. Her deltar både leger (endokrinologer +
allmennleger), sykepleiere, apotekpersonell og representanter
fra forbundet.
En av Diabetesforums hovedoppgaver er å sørge for uavhengig
diabetesinformasjon til fastlegene. Derfor har vi flere ganger
arrangert såkalt Miniforum med foredrag av diabetesleger
og -sykepleiere, senest på Voss våren 2007. Oppmøtet har
vært middels godt. I høst var det planlagt et mer omfattende
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Fedmeepidemien er en av vår tids
store utfordringer. Blant de alvorligste og hyppigste komplikasjonene til
overvekt finner vi type 2 diabetes.
Insidensen i Norge er raskt økende,
og det er åpenbart at fastlegene vil
merke dette i sin kliniske hverdag.
Størsteparten av medikamentell diabetesbehandling vil (og bør?) nok også i
fremtiden skje hos fastlegene.

Diabetesforum i Bergen, rettet spesielt mot fastlegene i hele
Hordaland. Programmet var etter min mening svært bra, det
skulle handle om kardiovaskulær profylakse, gastrointestinale
komplikasjoner, føtter, svangerskapsdiabetes med mer.
Dessverre måtte vi avlyse forumet på grunn av svært få påmeldinger.
Vi i diabetesforum ønsker nå tilbakemeldinger på hvorfor
interessen fra fastlegene var såpass dårlig. Diabetesforum har
et nokså spartansk budsjett, og man har derfor tillatt industrien å holde ”stands” i pausene, dette for å få redusert kursavgiften. Ulempen av dette er at vi ikke kan få tellende kurstimer for allmennlegene. Dersom det sistnevnte veier tyngre for
målgruppen kan vi forsøke å få til diabetesforum helt fritt for
sponsing, og med tellende timer, dog for en noe høyere pris.
Forumet gikk en hverdag fra kl.15:30 til 20:45. Er dette et bra
tidspunkt for deltagerne?
Eller skal vi satse på møte over 2 dager, for eksempel fredaglørdag.
Var tematikken relevant for fastlegenes hverdag? Andre ”ønsketema?”
Eller er det rett og slett ikke behov for diabetesforum?
Vi er svært takknemlige for kommentarer fra fastlegene
På vegne av Diabetesforum Hordaland
Eirik Søfteland

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

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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Cox er et av Norges største byråer innen redaksjonell
kommunikasjon og design. Vi er lokalisert i Oslo og Bergen,
og har kunder over hele landet. Gjennom våre 50 medarbeidere
– som er journalister, fotografer, rådgivere, designere,
annonsekonsulenter og webutviklere – tilbyr vi mangfold
og kompetanse innenfor et vidt spekter av tjenester.

Kontakt oss på 55 54 08 00
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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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På eit tak i Kinshasa
Trafikken går tett i Kinshasa på dagtid. Kvart ledig rom vert
nytta, om det er på høgre eller venstre side er ikkje heilt
avgjerande. Vi hadde tråkla oss gjennom dei sentrale, folkerike
bydelane, til den sentrale marknaden, ikkje langt unna dyreparken.
Marknaden hadde vore gate ein gong, når eg stirde gjennom
og bak salsbodane kunne eg skimte fasadane til butikkane.
Nemninga ”gågate” fekk nytt innhald for meg her, straumen av
menneske i alle retningar var så sterk at eg innimellom berre
vart ståande. Einaste lommene var der gata var omgjord til eit
gjørmehol, dét trampa ein ikkje oppi utan storstøvlar.
Psykologen Marthe Alombe Ilima viste veg, ei ung, vever kvinne
som hadde vore her før. Midt i striaste folkestraumen stogga
ho, framfor ei umerkt jarndør. Bakanfor førde ei trapp oppover,
urinstanken var så sterk at eg måtte halde pusten, her var det
råd å slå lens usett.
Trappa førde opp på eit flatt, sementert tak. Ein kunne bevege
seg fritt oppå fleire hus, og det var klargjort for fleire høgder;
armeringsjern stakk opp på kantane, utan anna stengsel mot
bakgardar og søppelhol. Søppel låg det og i dunger på taket.
Og musikken frå dei nærliggande barane skingra i øyrene.
Under ein utspend striesekk var dei vi skulle besøke: Ein flokk
med barn. Ja, det var på lag to generasjonar, småbarn frå 5-6 år
og nedover, og tenåringsmødrene deira. Mødrene sat og låg, på
pappøskjer eller eit tøystykke. Påfallande ytre, med fargerike
parykkar og piercing langt utover det vanlege.
Marthe snakka litt med dei, og på underleg vis fekk dei trylla
fram to stolar, til meg og Justin Kabanga, psykologen som leiar
Centre d’Assistance Médicopsychosocial i Kongo, og som eg
har besøkt fleire gonger dei siste åra.

nyleg fødd der på taket, sitt barn nummer to. I dag hadde ho
gravlagd barn nummer to. ”Negligance”, ropte venninnene, dei
meinte tydeleg at ho kunne teke seg betre av barnet sitt.
Kan menneske vere levande døde? Nokre av jentene hadde
utsløkt blikk, sat heilt apatisk. Dei engasjerte seg ikkje i samtalen, reagerte å sjå til ikkje på noko. Ein unge på eit par år sat
nærast urørleg, togg innimellom på ein brødbit.
Men to andre ungar leikte med ein plastpose. Og to av jentene vart veldig engasjerte, dei ville gjerne bort frå taket, bort
frå gata, og meinte at vegen dit gjekk gjennom det å lære seg
noko, lære å sy, kanskje?
Dette har lite med norsk helsestell å gjere, tenkjer du gjerne.
Og det er rett – på eit vis. Men hadde dette vore Noreg
hadde skjebnen til ei av desse jentene, eitt av desse barna vore
hovudoppslag i pressa i dagevis, gjenstand for debattprogram i
radio og fjernsyn. Kvar er barnevernet? Kva gjer helsestellet?
Kven har forsømt seg? Men desse barna er fødde i eit anna
land, under andre vilkår, langt borte.
Slik seier det oss noko om kor bra vi har det, kor mykje som
fungerer hjå oss, kor mange som er betalte for hjelpe oss når
vi treng det, anten det gjeld medisinske, sosiale eller psykologiske behov.
Vi skal halde fram med å gjere ting endå betre her, strekke oss
endå lengre for dei som treng den kompetansen vår, som vi
gjennom eigeninnsats og gode rammevilkår frå samfunnet si
side har tileigna oss. Men så kan vi sende ein tanke (og kanskje
endå meir) til barna på taket i Kinshasa, og andre i liknande
situasjonar. Både som einskildpersonar og som samfunn. Vi har
mykje å gå på. Veldig mykje.

Dei snakka med kvarandre på lingala, jentene og Kabanga, eg
fekk omsett litt etter litt, og kunne observere. Dei hadde av
ulike grunner blitt jaga heimanfrå i 8-10-årsalderen. No var dei
mellom 15 og 20, og levde av prostitusjon. Det meste gjekk
til hallikane, som også utnytta dei seksuelt. Om natta var dei
rivalar, på jakt etter kundane på jakt etter prostituerte. Dagen
tilbrakte dei under striesekken, dårleg skjerma for sola, utan ly
for troperegnet.
På taket sov dei, åt dei, fødde dei. Tre av dei sju var openberrt
gravide. Medan vi sat der kom Sara, 17 år, attende. Ho hadde

Ø y v i n d Wa t n e

owatne@gmail.com

Leiar Sogn og Fjordane legeforening
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Førsteklasses ferie til riktig pris
Vi har gjort det enkelt for deg som er på jakt etter de absolutt beste hotellene,
de mest interessante og unike reisemålene og den aller største opplevelsen.
Delikatessene i Apollos brede program er nå samlet i Exclusive by Apollo.

Gran Canaria

Lopesan Villa del Conde
Resort & Thalasso

Bo kongelig i Maspalomas

Rhodos

+

Avreise
fra
Flesland
!

Tenerife

Mallorca

La Plantacion del Sur Vincci
Collection
+

Utsøkt hotell nær havnen i Port d´Antratx

Kroatia

Lanzarote

Mont Port

Luksuriøs eleganse i Playa de las Americas

Melenos Lindos

Le Meridien

Gran Melia Volcan

En oase for rekreasjon

Fasjonabelt hotell i Split

Førsteklasses i Playa Blanca

Mallorca

Tenerife

Gran Canaria

Grupotel Parc Natural

Royal Garden Villas

Smakfullt og luksuriøst i Alcudia

Luksusvillaer i Costa Adeje

RIU Grand Palace
Maspalomas Oasis

Raffinert og velholdt i Maspalomas

Bestill Apollos eksklusive
sommerkatalog!

apollo.no/exclusive
�810 20 000
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Hvordan vil du ha det?

SYKEHJEMSLEGEVAKTEN
ALLMENNLEGEVAKTEN
Bergen Legevakt trenger

sommervikarer

Ønsker seg

sommervikarer
Kun autoriserte leger

til Allmennlegevakten.

Fast honorar á kr. 450,- pr. time
i tillegg til stykkpris i henhold til Normaltariffen.

Ordnede arbeidsforhold
på stasjonær legevakt.

Arbeidstid:
Kveld 16-20, helg 12-18.

For mer informasjon
kontakt legevaktsjef
Frank van Betten
55 56 87 40 / 950 43 866 eller
Bergen Legevakt 55 56 87 00

Mer informasjon?
Kontakt kommuneoverlege
Kjellaug Enoksen eller
legevaktsjef
Frank van Betten
55 56 87 40 / 950 43 866 eller
Bergen Legevakt 55 56 87 00.

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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Påfyll av 4 grunnvaksiner i en sprøyte
Beskytter mot
4 sykdommer

KIKHOSTE
POLIO

STIVKRAMPE
DIFTERI

•

Immunitet opparbeidet via
barnevaksiner, avtar over tid1

•

Nasjonale retningslinjer tilsier at
uavhengig av reiseaktivitet bør
alle hvert 10. år selv sørge for å
få påfyll av vaksiner mot difteri,
stivkrampe, kikhoste og polio1

•

Kikhoste øker i befolkningen,
eneste muligheten til påfyll av
kikhoste er via kombinasjonsvaksiner2

- når det er tid for påfyll

30

< >[bqZÀEng][^\dÁ
Fb]]^efhm]^f^gl':M<&gk'3G)/=Q)*

Når det er tid for påfyll!
C Boostrix Polio «GlaxoSmithKline»
Vaksine mot difteri, tetanus, kikhoste (acellulær, komponent) og poliomyelitt (inaktivert), (adsorbert)
ATC-nr.: J07C A
INJEKSJONSVÆSKE: 1 dose (0,5 ml) inneh.: Difteritoksoid > 2 IE, tetanustoksoid > 20 IE, pertussistoksoid (PT) 8 µg, filamentøst hemagglutinin (FHA) 8 µg, pertaktin 2,5 µg, poliovirusstammer av type 1
(Mahoney) 40 D-antigenenheter, type 2 (MEF-1) 8 D-antigenenheter og type 3 (Saukett) 32 D-antigenenheter, aluminiumfosfat tilsv. 0,2 mg Al3+, aluminiumhydroksid tilsv. 0,3 mg Al3+, Medium 199,
natriumklorid, vann til injeksjonsvæsker til 0,5 ml.
Indikasjoner: Boostervaksinasjon mot difteri, tetanus, kikhoste og poliomyelitt hos barn f.o.m. 4 år og
voksne. Preparatet er ikke ment for primærvaksinasjon.
Dosering: 1 enkeltdose (0,5 ml) av vaksinen anbefales gitt i tråd med gjeldende offentlige anbefalinger
for boostervaksinasjon med lav-dose kombinert difteritoksoid, tetanustoksoid og kikhoste antigener i
kombinasjon med poliomyelitt antigener. Vaksinen skal ikke brukes dersom fullstendig primærvaksinasjon mot difteri og tetanus ikke er gjennomført. Vaksinen kan benyttes hos individer som har gjennomgått en ufullstendig eller ingen tidligere vaksinasjon mot kikhoste eller polio, men boosterrespons oppnås kun hos individer som tidligere er blitt immunisert ved vaksinasjon eller naturlig infeksjon. Vaksinen
kan gis ved mulig tetanus-infisert sår hos personer som tidligere er primærvaksinert mot tetanus og
hvor en boosterdose mot difteri, kikhoste og polio er indisert. Tetanus immunglobulin bør gis samtidig
med vaksinen i.h.t. offentlige anbefalinger. Vaksinen settes dypt intramuskulært fortrinnsvis i deltamuskelen. Må ikke gis intravenøst! Ved vaksinering av individer med trombocytopeni eller blødningsforstyrrelser skal forsiktighet utvises, og det skal presses hardt på injeksjonsstedet (uten å gni) i minst
to minutter.
Kontraindikasjoner: Kjent overfølsomhet etter tidligere vaksinasjon mot difteri, tetanus, kikhoste eller
poliomyelitt eller kjent overfølsomhet for neomycin, polymyxin, polysorbat 80 eller noen av de øvrige
komponentene i vaksinen. Encefalopati av ukjent etiologi innen 7 dager etter tidligere kikhostevaksinasjon. Skal ikke gis til individer som har hatt forbigående trombocytopeni eller neurologiske komplikasjoner som kramper eller hypotone- hyporesponsive episoder etter tidligere vaksinasjon mot difteri
og/eller tetanus. Vaksinasjon utsettes ved akutt, alvorlig febersykdom, men en lett infeksjon er ingen
kontraindikasjon.
Forsiktighetsregler: Før vaksinering skal sykehistorien gjennomgås (spesielt med henblikk på tidligere
vaksinasjoner og mulig forekomst av bivirkninger). Vaksinering bør vurderes nøye dersom noen av de
følgende hendelsene har inntruffet etter tidligere kikhostevaksinasjon: Feber > 40°C innen 48 timer etter
vaksinering uten andre identifiserbare årsaker, kollaps eller sjokklignende tilstand (hypoton-hyporesponsiv episode) innen 48 timer etter vaksinering, vedvarende, utrøstelig gråt som varer > 3 timer
innen 48 timer etter vaksinering, kramper med eller uten feber innen 3 dager etter vaksinering.
Overvåkning skal alltid finne sted og hensiktsmessig medisinsk behandling være lett tilgjengelig i
forbindelse med vaksineringen i tilfelle en sjelden anafylaktisk reaksjon skulle oppstå. Injiseres med
forsiktighet til personer med trombocytopeni eller blødningsforstyrrelser da blødning kan oppstå etter
intramuskulær injeksjon hos disse. Forventet immunologisk respons kan utebli hos pasienter med
immunsuppresjon, f.eks. ved HIV-infeksjon.
Interaksjoner: Vaksinen kan gis samtidig med andre vaksiner eller immunglobulin på separate injeksjonssteder. Hos pasienter som mottar immunsupprimerende behandling eller pasienter med immundefekter kan det forventes at det ikke oppnås tilstrekkelig immunologisk respons.
Graviditet/Amming: Overgang i placenta: Effekten på fosterets utvikling er ikke undersøkt, men det
forventes ikke at vaksinen vil skade fosteret. Vaksinen anbefales ikke under graviditet. Overgang i morsmelk: Vaksinering bør unngås ved amming.
Bivirkninger: Barn: 4-8 år: Hyppige (>1/100): Metabolske: Anoreksi. Neurologiske: Søvnighet, hodepine. Psykiske: Irritabilitet. Øvrige: Smerte, rødhet og hevelse på injeksjonsstedet, kløe, indurasjon,
ødematøs hevelse av den ekstremiteten hvor vaksinen er injisert, feber. Mindre hyppige:
Gastrointestinale: Kvalme, oppkast. Hypotone-hyporesponsive episoder, kramper, allergiske og anafylaktiske reaksjoner er rapportert svært sjeldent. Voksne og barn > 10 år: Hyppige (>1/100): Gastrointestinale: Mavesmerte, kvalme, oppkast. Neurologiske: Hodepine. Øvrige: Smerte, rødhet og hevelse
på injeksjonsstedet, tretthet, feber (> 37,5°C), reaksjoner på injeksjonsstedet (kløe, hardhet, varme og
nummenhet), utilpasshet. Mindre hyppige: Hud: Kløe. Muskel-skjelettsystemet: Stivhet i ledd, myalgi.
Neurologiske: Svimmelhet. Øvrige: Feber (> 39°C), ødematøs hevelse av den ekstremiteten hvor
vaksinen er injisert. Allergiske og anafylaktiske reaksjoner er rapportert svært sjelden. Etter injeksjon av
vaksiner som inneholder tetanustoksoid har det i svært sjeldne tilfeller blitt rapportert om bivirkninger
i det sentrale eller perifere nervesystemet, som ascenderende paralyse eller t.o.m. respiratorisk paralyse (Guillain-Barrés syndrom). Bivirkninger etter revaksinasjon med Boostrix Polio er ikke undersøkt.
Egenskaper: Klassifisering: Bakterie- og virusvaksine, kombinert. En måned etter vaksinasjon hadde
83,5-100% av vaksinerte voksne og barn > 10 år antistofftitre > 0,1 IE/ml mot difteri og 99,6-100%
hadde antistofftitre > 0,1 IE/ml mot tetanus. Hos barn fra 4-8 år hadde 100% av de vaksinerte antistofftitre > 0,1 IE/ml mot difteri og 99,9% hadde antistofftitre > 0,1 IE/ml mot tetanus. Responsratene for
PT, FHA og pertaktin hos voksne og barn >10 år var hhv. 94,2-97,1%, 96,9-97,2% og 96,6-99,3%. Hos
barn fra 4-8 år var responsratene hhv. 97,8%, 90,1% og 95,5%. Prosentandel som oppnådde beskyttende antistoffnivå mot poliovirus type 1, 2 og 3 hos voksne og barn > 10 år var hhv. 99,6-100%, 99,6100% og 99,1-100%. Hos barn fra 4-8 år ble det i 100% av tilfellene oppnådd et beskyttende antistoffnivå mot poliovirus type 1, 2 og 3.
Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares ved 2-8°C. Må ikke fryses. Vaksine som har vært utsatt for
frost skal destrueres. Etter at vaksinen er tatt ut av kjøleskap, er den stabil i 8 timer ved 21°C.
Andre opplysninger: Før bruk bør vaksinen oppnå romtemperatur og ristes godt til en homogen, uklar,
hvit suspensjon og undersøkes visuelt for ev. fremmedpartikler og/eller fysikalske forandringer.
Dersom slike forandringer oppdages, skal vaksinen kastes. Må ikke blandes med andre legemidler i
samme sprøyte. Ikke anvendt legemiddel samt avfall bør destrueres i overensstemmelse med lokale
krav.
Pakninger og priser*: Endosesprøyte: 0,5 ml kr. 250,10, 10 x 0,5ml kr. 2030,94
Priser av: 1.5.2005. Oppdatert: 20.12.2005
* Priser gjelder ved bestilling gjennom Folkehelseinstituttet.
Referanser:
1. Smittevern 14, Vaksinasjonsboka 2006
2. MSIS Årsmelding 2006
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^og^gmbedc°k^fhmhkdc°k^m°rh`[^mc^g^fZldbg^k'Bmbee^``dZgf^fZgmbg^g]k^k^Zdlchgl^og^g%lebdZm
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ghe^gl' LbkdneZmhkbld^3 Ari^km^glchg' Fbg]k^ariib`^3@Zlmkhbgm^lmbgZe^3HiidZlm' L^gmkZeg^ko^lrlm^f^m3
AZeenlbgZlchg^k!lmhkml^mmkZiihkm^kmahliZlb^gm^kf^]Zeohkeb`:esa^bf^kllrd]hf"%_hkobkkbg`%nghkfZe
`Zg`^'LbkdneZmhkbld^3O^g^mkhf[hl^(mkhf[h^f[heblf^'§okb`^3Mk^mma^m%lhiibg_^d&lchg^k'DkZfi^Zg_Zee
^kkZiihkm^kmlo¯kmlc^e]^gm'>gd^emmbe_^ee^kZoilrdhmbld^k^Zdlchg^kh`iZgdk^Zmbmm^kkZiihkm^km':esa^bf&
^kllrd]hf^k_hk[ng]^mf^]]^ik^lchg%l^eofhk]lmZgd^kh`l^eofhk]h`^kh`lkZiihkm^kmahliZlb^gm^k
lhf ^k [^aZg]e^m f^] f^fZgmbg' HO>K=HL>KBG@(?HK@B?MGBG@3 Lrfimhf^k3Aao' +)) f` h` *).
f`(]Z`b,]Z`^kaZko¯km_hk[ng]^mf^]^gm^g[Zk^mk^mma^m%loZda^mh`(^ee^k]bZk^ee^kbg`^glrfi&
mhf^k'O^] ho^k]hl^k i 5*-) f` ^ee^k ndc^gm ]hl^ aZk iZlb^gm^g^ aZmm lrfimhf^k _kZ l^gmkZeg^ko^&
lrlm^f^m!_hkobkkbg`%l°ogb`a^m%lhfghe^gl%lobff^ea^m%Z`bmZlchg%Z``k^lchg%aZeenlbgZlchg^kh`nghkfZe
`Zg`^"%h`(^ee^kfZo^&mZkf[^lo¯k!hiidZlmh`]bZk"'=^ga°r^lm^kZiihkm^km^ho^k]hl^g%+)))f`%`Z
lrfimhf^k_kZl^gmkZeg^ko^lrlm^f^m!dhfZb*)]Z`^k%h`l^g^k^]h[[^emlrgh`Z`bmZlchg"'IZlb^gm^g[e^
[^aZg]e^mlrfimhfZmbldh`f^]ieZlfZ_^k^l^%h`dhfl^`nm^goZkb`^fg'>giZlb^gmlhfaZ]]^_mm
-)) f` f^fZgmbg hkZem Ëdd lrfimhf^k _kZ l^gmkZeg^ko^lrlm^f^m lhf kZlme°la^m% ilrdhl^% lrglaZeen&
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k^l^imhkZgmZ`hgblmf^]fh]^kZmZ_Ëgbm^m'Obkdgbg`lf^dZgblf^3O^]g^nkh]^`^g^kZmbo]^f^gl^k]^mb
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g`(fe!)%.&*¬fhe"f^]lmhk^bgm^kbg]bob]n^ee^oZkbZlchg^k'Ikhm^bg[bg]bg`3<Z'-.'?hk]^ebg`3=blmkb[n&
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BLAD B - Økonomi

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