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NYHETER

Sommertid
og ventetid

Morgendagens
helsevesen
under lupen

Nytt styre i Sogn
og Fjordane
legeforening

Jeg venter på sol
skinnsdager med
blikkstille hav, slik at
alle blir så glade at de
nesten blir friske.

Det finnes hverken nok
varme hender eller
ressurser til å håndtere
alle oppgavene i
primærhelsetjenesten.

Me har fått eit svært kompe
tent styre med brei saman
setjing og ei god blanding av
nye medlemmer og gamle
kjende i nye posisjonar.
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Emilia
Hugdahl
Hudlege

Eli Synnøve
Lilleskog
Hudlege

Vi utreder og behandler
alt av hudtilstander, bl.a:
-føflekker
-hudkreft
-rosacea og sprengte blodkar
-vorter og andre hudutvekster
-kløe og eksem
Vi har topp moderne kirurgistuer,
laser og helkroppsfotografering.

Injeksjonsbehandling hyperhidrose 1990,Hudleger som behandler, kan søke på blå resept

Vi trenger ingen henvisning
www.bryggenhudlegesenter.no
Tlf.: 900 67 300 • Mail: info@bryggenhudlegesenter.no
Bryggen 13, 5003 Bergen

Grethe Fosse
grethe.fosse@modalen.kommune.no

LEDER

Sommerhilsen fra
lederen i HLF i verdens
beste helsevesen
Gode primærhelsetjenester er den viktigste grunnen
til at Norge i august 2021 ble kåret til å ha verdens
beste helsevesen. Commonwealth Fund rangerer elleve av verdens beste helsevesen i henhold til kriteriene tilgang, behandling, effektivitet, rettferdighet og
resultater. I 2014 kom Norge på syvendeplass, i 2017
på fjerdeplass. I 2021 kom altså Norge på førsteplass
med Nederland på andreplass og Australia på tredje.
Norge gjør det best på kriteriet effektivitet.
Dette skjedde ikke på Kjerkol sin vakt, og vi
må lure på hvordan det vil utvikle seg fremover.
Utfordringene står i kø. Økningen i antall eldre
har aldri vært større. Vi lever stadig lenger. I Japan,
Frankrike, Andorra, Qatar og Island lever de
enda lenger enn i Norge. Det kan skyldes at de
spiser mindre kjøtt og mer bønner, linser og
belgfrukter. Kanskje vi i Norge henter de siste
leveårene ved å spise mest medisiner og overleve
flest sykdommer? Vi har innrettet oss slik i Norge

at primærhelsetjenesten får stadig flere oppgaver.
Dette skjer samtidig som forventningene i
befolkningen er skyhøye. Spesialisthelsetjenesten
sine forventninger, oppgaveglidning og -overføring
til kommunene har samtidig økt. Hvor vil dette
ende? Hvordan vil sommeren forløpe i kommune- og
spesialisthelsetjenesten?
Vi kjenner godt til analysene omkring ovennevnte.
Kommunenes evne og muligheter til å levere
forsvarlige allmennlegetjenester er satt på strekk.
Primærhelsetjenestens svikt gir økte innleggelser
og reinnleggelser i sykehus. Sykehusene er for små
og klarer ikke ta imot alle pasientene. Legevaktene
fylles med pasienter. Pasienter med flere og sammensatte lidelser og enda flere medisiner blir svært
sårbare i denne situasjonen. På toppen kommer
helsepersonellmangelen.
Det hjelper lite å tenke på at helse var den
viktigste saken i valgkampen og at koronapandemien
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viste hvor viktig en velfungerende offentlig helsetjeneste er. Ifølge Helsebarometeret mente halve
befolkningen at at helsetjenestens oppgaver var
landets største utfordring, kun underordnet sosiale
forskjeller. Likevel har vi stadig for små og trange
sykehus, en underfinansiert fastlegeordning, økende
sosiale forskjeller og psykiske helseproblemer
som øker mer enn noen gang. Så hvorfor koker
ikke debatten omkring en vital og pasientnær
primærhelsetjeneste? Hvorfor vil ikke staten
forhandle med Legeforeningen om en bærekraftig
primærhelsetjeneste og fastlegeordning som kan
ivareta helsetjenester til alle i dette landet?
En primærhelsetjeneste med kapasitet og
kompetanse til å skjerme spesialisthelsetjenesten
for unødig ekstraarbeid vil sikre helse og trygghet
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for alle. En slik primærhelsetjeneste ville sikret
legevakter og akuttmottak kontroll og kapasitet til å
stå gjennom sommeren uten doble vakter, langvakter,
vakansvakter og underbemanning.
En sommer med en sterk primærhelsetjeneste
med kloke fastleger ville hjulpet helsepersonell i
kommuner og sykehus å gå en ny høst i møte som
verdens beste helsetjeneste. Den som ikke gjør noe
gjør heller ikke noe galt tenker kanskje helseministeren? Den metoden virker ikke nå Kjerkol! Det
vet vi. Bare et tips til deg Kjerkol.

www.klinikkhausken.no

Klinikk Hausken
er allerede 15 år.
“Siden 2006 har klinikkene våre hjulpet tusenvis av
IVF-pasienter i Rogaland med drømmen om å få barn.
I dag er vi den største fertilitetsklinikken, og både
single og par over hele landet kan velge mellom fire
fullverdige avdelinger i Haugesund, Bergen, Oslo
og Stavanger. Det blir over 500 barn årlig.”
– Dr. Jon W. Hausken

✓ Samarbeider med gynekologer
til fertilitetspasientens beste.

✓ Tilbyr de samme behandlingsmetodene i alle avdelingene.

✓ Viser regelmessig til de
beste resultatene i Norge.

VOSS DISTRIKTSPSYKIATRISKE SENTER
V

oss DPS NKS Bjørkeli AS (Voss
DPS) er distriktspsykiatrisk senter
med befolkningsansvar innan psykisk
helse vaksne for Voss lokalsjukehusområde (Voss, Kvam, Vaksdal, Ulvik og
Eidfjord). Vi tar og imot pasientar på
fritt behandlingsval.
Voss DPS er eigd av Norske Kvinners Sanitets
forening, fylkesavdeling VestlandSør.
Vi har driftsavtale (sjukehusavtale) med Helse
Vest RHF. Voss DPS har psykosepoliklinikk,
allmennpoliklinikk med gruppetilbod og
døgnavdeling med 12 senger.
Vi har erfarne overlegar og psykologspesia
listar hos oss, og vi utdannar både legar og
psykologar i forbindelse med spesialiserings
løp. Vi har tilbod for ALIS og LIS3. Voss DPS har
eit godt arbeidsmiljø, vi leverer kvalitet og prø
ver å vera tilgjengelege innanfor gitte rammer.
Har du spørsmål om å jobbe hos oss eller
spørsmål om tilvising av pasient, ta kontakt på
telefon 56 51 40 00. Andre førespurnader kan
og sendast på epost til post@bjorkeli.no

Audun Brendbekken
audun.brendbekken@gmail.com

REDAKTØR

Nytt
vaktskift
Kjære leser, du betrakter nå en ny utgave av Paraplyen som jeg håper faller i smak. Som ny redaktør
er det min glede å presentere dette magasinet,
samtidig som det er på sin plass å uttrykke takk
til tidligere redaktør Katja Løvik for det grundige
arbeidet hun har gjort med å utvikle Paraplyen over
flere år. Katja har utviklet spalter som «Kunnskap
i vest» og «Trives i jobben». Dette har bidratt til
å forsterke magasinets profil som et bredt fagforeningstidsskrift rettet mot leger i Vest. Årets
sommerutgave bevarer tråden og forsøker samtidig
å utvide magasinets horisont gjennom å presentere
styret i Sogn og Fjordane legeforening. Fremover vil
det være et redaksjonelt mål å bevare fokus på leger
og legearbeid i hele Vestland fylkeskommune.
Det er flere grunner til at jeg ønsker å ta
Paraplyen videre. Jeg trives godt med redaksjonelt
arbeid fra mine erfaringer i Bergens studentaviser.
Gjennom forskerlinjen har jeg studert helsepolitisk
debatt i media, og som femte års medisinstudent
begynner utfordringene i helsevesenet å krystallisere seg for meg. Som man også kan lese mer
om i denne utgavens «Avtalespesialisten», er det
vesentlig at leger engasjerer seg i det offentlige
ordskiftet og i organisasjonsarbeid hvis de bedre
skal kunne hevde sine rettigheter som faggruppe og
yrkesutøvere. Dette er iblant enklere sagt enn gjort,

og som vist i «Allmennlegen», kan arbeidsoppgavene lett tårne seg opp og fortrenge alt annet.
Vi har til denne utgaven også gjennomført en
spørreundersøkelse. Resultatene gir fortsatt støtte
til papirutgivelser. 3 av 4 respondenter planlegger
ikke å skrive til Paraplyen, men 16% kunne tenkt seg
å bidra skriftlig. Jeg vil oppfordre flere til å vurdere
innlegg til Paraplyen. De interesserte vil få grundig
redaksjonell støtte og veiledning ved innsendt
materiale. Paraplyen er et forum for å drøfte lokale
og nasjonale saker som opptar oss i yrkeslivet. Vi
ønsker å bidra til bedre arbeidsvilkår for oss selv og
våre kolleger, og til bedre praksis for våre pasienter.
Selv om en skriver for eget fagfelt vil perspektiver
og meninger ofte være verdifulle for utenforstående
leger. Når vi bedre forstår hverandre, betrakter vi
ofte også oss selv på en annen måte. Dette resonnerer med spørreundersøkelsen, da et overveldende
flertall opplever innholdet som nyttig å lese for
medlemmer av legeforeningen. Sammen er vi
sterkere, så kjære leser: skriv til Paraplyen!
Avslutningsvis vil jeg ønske alle lesere en god
ferie. Jeg håper dere får anledning til å hvile ut
litt. En uthvilt lege er en god lege, har jeg hørt
et sted mellom 8 ukers sommerjobb og hyppige
obligatoriske forelesninger på studiet. God sommer
fra redaktøren!
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SAMFUNNSMEDISIN

Rapport fra
Landsstyremøtet
Årets landsstyremøte i Stavanger i begynnelsen av juni var det første fysiske
landsmøte siden 2019. Diskusjonene bar preg av de store utfordringene vi
har i fastlegeordningen og i dimensjoneringen av sykehusbygg.

Tord Moltumyr
landsstyrerepresentant for Hordaland legeforening
tordmolt@online.no

Til tross for den store veksten i legeårsverk i spesialisthelsetjenesten opplever mange sykehusleger at
rammene for arbeidet vanskeliggjør effektiv bruk
av legeressursene. De nye sykehusene på Østlandet
mangler ofte kontorfasiliteter for leger, og det mangler støttepersonell og sekretærtjenester. Det er godt
dokumentert at mange sykehus bygges for små og
er basert på urealistiske beregninger om framtidige
pasienttall og forventning om rask utskrivning til
kommunene. Legeforeningens tillitsvalgte mener
sykehusene må dimensjoneres etter behov og at
sekretærtjenesten må tilbake i norske sykehus.
Samhandlingsreformen skulle føre til oppgave
overføring til kommunene. Manglende finansiering
i kommunesektoren og fastlegekrisen har i praksis
ført til at samhandlingen ikke fungerer effektivt eller
med fornuftig oppgavedeling. Regjeringspartiene
snakker ikke lenger om Samhandlingsreformen,
men om «Vår felles helsetjeneste». Regjeringen
bevilget ikke midler til fastlegeordningen i reviderte
nasjonalbudsjett. I den helsepolitiske debatten ba
helseministeren likevel om landsstyret sin tillit til
at Regjeringen har fastlegeordningen som førsteprioritet, og varslet kraftfulle tiltak i det ordinære
statsbudsjettet i oktober. Det er også varslet
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strukturelle endringer i primærhelsetjenesten, til
usikkerhet og bekymring for våre medlemmer.
Helseministeren ble presset i spørsmålet om hvorfor
legeforeningen og KS ikke er tatt med i arbeidet
med de endringene som planlegges. Hun ble utsatt
for sterk kritikk fra både politiske motstandere og
landstyredelegatene, og skal i det minste ha ros for å
ha stilt opp i «løvens hule».
Helseministerens statssekretær gjorde en god
figur da temaet var oppgaveglidning og kompetanseløft. Han var tydelig på at standardisering i helsetjenesten ikke må gå på bekostning av skreddersøm.
Psykisk helse og rusvern var nevnt som eksempler.
Det er og en fare for at overføring av oppgaver som
«ingen» vil ha, utløser et vakuum der oppgaver ikke
blir utført. Like viktig er det at det ikke legges opp til
dobbeltarbeid.
Legene er skeptiske til oppgaveglidning uten
medfølgende ansvar. Noen yrkesgrupper snakker om
å «avlaste» fastlegene. Mange av delegatene mener
denne retningen er avsporende. Ingen andre enn
leger kan diagnostisere og behandle sykdom. Det
er heller ikke effektivt at andre yrkesgrupper driver
med overflødig oppfølgning. Fastleger får i økende
grad epikriser fra spesialisthelsetjenesten og andre

SAMFUNNSMEDISIN

yrkesgrupper med standardisert informasjon, men
uten den helhetlige vurderingen av risiko, behandling og oppfølgning som fastlegen trenger råd om.
Legene er også bekymret for at læringsarenaene
forvitrer dersom andre yrkesgrupper skal overta
rutineoppgaver. Endoskopier har vært nevnt som et
område som kan overføres til andre yrkesgrupper.
Det kan virke besnærende effektivt på kort sikt. Men
etter hvert vil legespesialister miste mengdetrening,
og den totale kompetansen i helsetjenesten vil
kunne svekkes.
Landsstyret besluttet å fase inn medlemskontingent for medlemmer over 75 år. Denne gruppa har
tidligere hatt fritak, men er nå satt til 10%. Dette
faller seg naturlig når autorisasjonen nå er gyldig
til 80 år, og også pensjonister kan benytte de gode
medlemsfordelene innen bl.a. bil og hotellavtaler.
Hordaland legeforening, der jeg er kasserer,
hadde sitt årsmøte 8. juni på Legenes hus. Det var
lite diskusjon rundt de faste postene om årsmelding
og regnskap. Det kom spørsmål om revisjonskostnadene kan reduseres. Flere lokalforeninger har
meldt inn til Legeforeningen sentralt at man ønsker
å utrede en felles og rimeligere revisjon. Dette
arbeidet blir fulgt opp av styret. Med dette ønsker
jeg alle lesere en riktig god sommer!

VI SØKER MENTORER FOR
LEGESTUDENTER VED
UNIVERSITETET I BERGEN
Vil du være med å forme profesjonsfølelsen til
dine kommende kolleger, og gi et innblikk i den
verden som vil møte dem i fremtiden som lege?
Da vil vi ønske deg velkommen som mentor
for legestudenter på 2. og 3. studieår ved
Universitetet i Bergen.
Mentorordningen er toårig der studentene skal
møte i faste grupper 5 ganger pr år. Det er to
mentorer pr gruppe der vi ønsker at mentor
paret er satt sammen av en legementor og en
studentmentor (eldre medisinstudent).
Hvis du vil bli med eller ønsker mer info,
ta kontakt med:
Inger Marie Fosse,
inger.marie.sandsmark.fosse@helse-bergen.no
Ina Grung, inagrung@gmail.com
Kirsti Nordstrand, kirsti.nordstrand@uib.no
Vi gleder oss til å få deg med i mentorkorpset!
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ALLMENNLEGEN

Ventetid
Solen skinner og det er lenge til advent, men ventetid er i tankene
mine. De ferske kollegene på universiteter i inn- og utland
venter på eksamenssvar. Barn og voksne venter på sommerferie.
Fastlegekorpset venter atter en gang på nasjonalbudsjettet.

Elisabeth Stura
1. landsråd AF Hordaland

På allmennmedisinsk våruke i mai og på Lege
foreningens landsstyremøte i månedsskiftet til juni
ble det gitt tydelig beskjed om at vi må vente lenger
enn revidert budsjett. Først til høsten kan vi kanskje
få vite noe om hva regjeringen vil gjøre for å redde
en fastlegeordning i fritt fall. I mellomtiden venter
stadig flere kolleger på siste arbeidsdag som fastlege,
og hundretusenvis av pasienten venter på den dagen
de igjen kanskje får en fastlege.
Pasientene tilknyttet min liste har fastlege.
Til gjengjeld venter de på meg. Perioden fra påske
til St. Hans er tapetsert med viktige og lærerike
arrangementer som Legeforeningens faglandsråd,
Våruka i allmennmedisin, Legeforeningens landsstyremøte og i år er det attpåtil Nordisk kongress
i allmennmedisin i juni, med Norge og Stavanger
som vertskap. Legg til et lite utbrudd av Covid-19 på
nevnte landsstyremøte med påfølgende sykeleie en
ukes tid, og så er kapasiteten i timeboka så sprengt
at man kan komme til å sammenligne seg med
nærmeste passkontor. For å kompensere blir det
fristende å prøve å gjøre mest mulig på hver konsultasjon, med det resultat at man ikke gjør seg ferdig
med oppgavene underveis. Tanker som saboterer
hverdagen, florerer: “Hvis jeg ser på det utslettet nå,
så slipper vi å sette opp ny time. Jeg har egentlig ikke
nok tid, men får heller skrive ferdig notatet og den
henvisningen i kveld.” Konsultasjonene drar litt ut
i tid. Stresset øker. Effektiviteten synker proporsjo-
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nalt. Pasientene venter på venterommet også. Litt
flere minutter for hver time som går. Jeg venter på at
dagen skal ta slutt, men papirarbeidet venter på meg
uansett hva klokka er.
Frihelg er blitt et fremmedord. Journalnotatet
tar lenger tid å skrive neste kveld enn der og da.
Henvisningen blir vanskeligere når jeg ikke kan
spørre pasienten et avklarende spørsmål eller to.
Elsk-hat-forholdet til e-konsultasjoner nærmer seg
et klimaks. Det føles så genialt klokka kvart over
lunsj når pasienten kommer med dørklinkespørsmålet sitt: “Det kan du sende meg en e-konsultasjon
om, så svarer jeg der.” Genistreken forsvinner som
dugg for solen når jeg åpner journalprogrammet
etter to dager på reise og ser at det venter 34 nye
e-konsultasjoner siden forrige pålogging. En god
del av dem inneholder problemstillinger som ikke
egner seg for e-konsultasjon. To minutter her og to
minutter der for å skrive tilbake at dette må tas opp
på en oppmøtetime. Mange to-minuttere på en uke.
Hvis jeg venter litt ekstra med å svare, så går plagen
kanskje over? Jeg venter på solskinnsdager med
blikkstille hav, slik at alle blir så glade at de nesten
blir friske. I alle fall friske nok til at de heller vil ligge
på svaberg enn å snakke med legen. Jeg venter på
bedre tider. Juli pleier heldigvis å levere.
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SAMFUNNSMEDISIN

Spørreskjema om
kommunelegens funksjon
Nå nærmer sommeren seg, og det er første sommer på to år der en her
i Norge kan ha en sommer etter den gamle normalen. De fleste ser nok
veldig fram til dette.

Marit Voltersvik
Hovedtillitsvalgt LSA
Marit.voltersvik@online.no

Før en tar ferie er håper jeg flest mulig besvarer
statsforvalters spørreskjema om utviklingen av
kommunelegefunksjonen. Dette er gitt som oppdrag
fra Helsedirektoratet som igjen skal gi råd til HOD.
I dette oppdraget er kommunelegens plassering i
organisasjonen et viktig punkt. Kommuneoverlegen
skal ha som oppgave å være kommunens samfunnsmedisinske kompetanse og medisinskfaglige
rådgiver for helse- og omsorgstjenesten. Egentlig har
kommuneoverlegen oppgaver som kan knyttes til
alle oppgavene kommunen har.
Skal en nå frem med råd og bidra med kompetanse inn i enkeltsaker eller større plansaker, så
kan en ikke være organisert som «en godt bevart
hemmelighet». Kommuneoverlegen må plasseres
slik at en kan utføre sine oppgaver og at rollen og
oppgavene er synlige. Da må plasseringen være slik
at en er organisert nær beslutningstakerne. Dette
har også arbeidet med covid-19 i kommunene vist.
Andre saker som en må ta fatt på til høsten er å
sikre gode utdanningsløp for samfunnsmedisinerne.
Det er mye «rot» knyttet til godkjenning av kommuner som utdanningsvirksomhet, selv om godkjenning
i Helsedirektoratet også er utrolig langsom. Flere
kommuner vet fortsatt ikke hvilket ansvar de har her,
og den som er i et samfunnsmedisinsk utdanningsløp må som oftest finne fram til det meste selv.
Ved siden av dette er det vanskelig for flere å
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SKAL EN NÅ FREM MED RÅD OG
BIDRA MED KOMPETANSE INN I
ENKELTSAKER ELLER STØRRE
PLANSAKER, SÅ KAN EN IKKE
VÆRE ORGANISERT SOM «EN
GODT BEVART HEMMELIGHET»

delta på obligatoriske kurs. 100% tjeneste er bare
tildelt leger i større byer eller der en etablerer
interkommunalt samarbeid rundt kommune
overlegefunksjonen. I dette brokete landskapet
faller dessverre flere leger i samfunnsmedisinsk
spesialiseringsløp fra.
Nå tar vi sommerferie, men det er fortsatt klokt
å huske noen av de gode smittevernvanene som var
så godt innarbeidet bare for noen måneder siden, og
legge til solfaktor 30. God sommer!

ARBEIDSMEDISIN

Arbeidsmedisinsk
sommarhelsing
Snart er det ferietid, og det vekker
gode minner frå barndommen.

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

Den årlige lange bilturen til Stokmarknes ( Breivika)
for mellom anna å hjelpe til i slåtta. Tre dagar inneklemt mellom to kranglevorne søsken i baksetet på
ein Volvo, med 1974-utgåva av Volvo-kassetten som
durte kontinuerlig – det var jo feriemusikken det!
Ein halv dags obligatorisk ventetid på ferjestrekket
mellom Lødingen og Bognes før me kom fram. Det
var ekstra kjekt når onkel Elling fyrte opp traktordekka i fjæra og me søskenbarn måtte eta grilla
«traktordekk»-pølser. Truleg uante mengder polysykliske aromatiske hydrokarbon (PAH), men i den tid
var det nok få som tenkte på grenseverdien og forbod mot dette. Kompetansesenteret for Miljø og Helse (KMH) har nett avhalde ein digital fagkonferanse,
«Helse og klimaendringar», med fokus på å sikre god
helse og sunne miljøer i framtida. Helseutfordringar
som mangel på tilgang til reint vatn og mat, aukande
grad av infeksjonar, migrasjon, konfliktar, krig, ytterlegare reduksjon av naturmangfaldet vil vedgå alle
legegrupper framover. Eg vil igjen tilrå å ta ein titt
innom nettsidene: https://miljooghelse.no/
Nytt frå yrkesforeninga er at Arbeidstilsynet
nylig arrangerte møte i referansegruppa
Godkjenningsenheten BHT. I den årelange
prosessen står det no att 11 forbetringstiltak som
på oppløpssida skal sikras av Arbeidstilsynet
og STAMI med forskriftsendringar på plass frå
01.01.2023. Det står att å sjå kor mykje meir målretta
og treffsikker bedriftshelsetenesta vil bli. Vi må
tru på at arbeidsmedisinarane i desse to etatane vil
bevare yrkesgruppa si integritet og rolle slik lover og

forskrifter krev det!
Vårkonferansen i regi av NAMF/Nfam blei gjennomført i siste del av April med fokus på «Gjør kloke
valg». Legeforeningen sentralt, Helsedirektoratet,
Arbeidstilsynet, STAMI, tilbakemeldingar frå medlemmar og forsamlinga på Vårkonferansen bidrog til
fleire gode innspel som styret vil ta med seg vidare.
Det planleggast for eit digitalt dagseminar i løpet
av hausten med fokus på arbeidsmedisinaren sin
forskriftsfesta rolle og korleis den bør praktiserast
i BHT-ane. Etter mitt skjønn bør Helsedirektoratet
bli ein viktig støttespelar for samfunnsrolla vår for å
sikre råd og rettleiing om strategiar og tiltak. Me er
legar med stort samfunnsansvar, og det er nitrist om
den ressursmoglegheita som ligg her usynliggjerast
framover.
Årsmøtet i Hordaland legeforening vart gjennomført i ein nesten «incommodi» tom sal onsdag
kveld. Ein gang i året hankar HLF inn erfarne fagfolk
til å presentere viktige tema som vedkjem oss alle. I
år presenterte Pål Iden fra Statens undersøkelseskommisjon for helse og omsorgstjenesten (UKOM)
«Når noe går galt utan at noen har gjort noe galt».
Hovudmålet er å finna læringspotensialet bak den
hendinga, ikkje peike ut syndebukkar. Vi vonar fleire
vil nyttiggjere seg og ta læring av metodikken til
UKOM: https://ukom.no/. På det viset kan ein bidra
til å gjere helse- og omsorgstenesta tryggare både for
pasientar, brukarar og helsepersonell.
Ha ei fin sumartid.
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Ny hovedtariffavtale og
lønnsforhandlinger for
leger ansatt ved UiB 2022
Når dette skrives, er det nettopp avklart at partene kom til enighet
i meklingen mellom Akademikerne og staten, og at en dermed unngikk streik.

Silje Skrede
Vara-hovedtillitsvalgt LVS
silje.skrede@uib.no

LØNNSUTVIKLINGEN

Mange er kanskje umiddelbart mest interessert i
lønnsutviklingen. Partene kom til enighet om en
disponibel ramme på 3.84%. Etter at det er tatt
hensyn til et overheng på 1,7%, glidning på 0,4%
og avsatt 0,1% til såkalte «fellesbestemmelser»
(bla. vedrørende gruppelivsordning og tillegg
for arbeid på kveld og helg), står en igjen med
en lokal pott på 2,46% med virkning fra 01.05.22.
Overheng er differansen i gjennomsnittslønn som
skyldes at lønnsåret regnes fra 01.05, og ville vært
null dersom lønnsåret startet 01.01. Glidning er
lønnsutvikling som kan tilskrives andre tillegg enn
de som inngår i tariffoppgjøret, slik som ansiennitetsopprykk og nyansettelser (høyere innstegslønn) – det vil si differansen mellom avtalt og
faktisk/reell lønnsvekst.
Det er altså potten som utgjøres av de overskytende 2,46% som skal fordeles i høstens forhandlinger mellom arbeidstakerorganisasjonene og
UiB. LVS-medlemmer vil få tilsendt kravskjema
og informasjon om frist for innsending av krav
så snart en tidsplan for lønnsforhandlingene er
fastsatt.
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MELD INN KRAV

Vi oppfordrer medlemmene til å sende inn krav. I
lønnsforhandlingene formidler vi disse til arbeidsgiver, ledsaget av hver arbeidstakers begrunnelse.
Formidling av argumenter for hvert enkelt krav lettes
betydelig dersom kravet inneholder en systematisk,
punktvis oversikt over bidrag innenfor publisering,
undervisning, administrativt arbeid etc. Vi anbefaler
derfor at tilsendt mal benyttes ved innmelding av krav.
Ettersom årets oppgjør er et hovedoppgjør, ble
det forhandlet om en rekke punkter i tariffavtalen.
Punkter der det kommer endringer er blant annet:
- ARBEIDSGIVER FÅR PLIKT TIL Å TILBY
ARBEIDSTAKER EN ÅRLIG LØNNSSAMTALE

- Dersom direkte innplassering i lønnssystemet gir
negative konsekvenser for arbeidstakers lønn, blir
det mulig å flytte arbeidstaker fra direkteplassering
til lønnsstige, ikke bare omvendt som tidligere
Den nye avtalen er felles med Unio, der
mange ansatte ved UiB er organiserte gjennom
Forskerforbundet. Dette kan også markere
starten på en større grad av samarbeid mellom
Akademikerne og Unio lokalt.

Vi er alltid på jakt etter
dyktige legespesialister
Som lege hos oss får du mer tid med pasienten
og lite tid går bort til administrative oppgaver.
Vi kan tilby:
•
•
•
•
•

Varierte arbeidsoppgaver
Bredt fagmiljø
Mye pasientkontakt og lite administrativt arbeid
Godt og trivelig arbeidsmiljø
Konkurransedyktige betingelser

Sykehusdirektør Sør og Vest
Hanne Barkved
mobil: 93 65 48 58
e-post: hanne.barkved@aleris.no
HR Direktør
Knut Sandvold
mobil: 91 62 40 10
e-post: knut.sandvold@aleris.no

Bli en del av Aleris du også! Send en søknad til rekruttering@aleris.no

KUNNSKAP I VEST

Nasjonal behandlingstjeneste
for yrkesmedisinsk utredning
av yrkesdykkere
Marit Grønning
Overlege, dr.med.,
leder Nasjonal behandlingstjeneste for yrkesmedisinsk utredning av yrkesdykkere.

Yrkesdykkere gjør en viktig jobb innen ulike bransjer
i hele Norge, og særlig langs kysten. De har en
risikoutsatt jobb både på grunn av potensielt farlige
og uventede hendelser mens de er i vannet, men
også på grunn av mulige patofysiologiske effekter
av å jobbe under forhøyet omgivende trykk. Alle
yrkesdykkere med mistenkte dykkerelaterte helseplager skal henvises «Nasjonal behandlingstjeneste
for yrkesmedisinsk utredning av yrkesdykkere» ved
Yrkesmedisinsk avdeling (YMA), Haukeland Universitetssykehus.

årlig behandlet for trykkfallsyke i perioden 20092021. Hovedsymptom var hos de fleste vurdert som
nevrologisk.
TVERRFAGLIG IVARETAKELSE

Fra 2010 har YMA hatt «Nasjonal behandlingstjeneste for yrkesmedisinsk utredning av yrkesdykkere».
Bakgrunnen er tidligere dykkemedisinsk forskningsaktivitet, omfattende utredninger av tidligere Nordsjødykkere fra 1999 og fortsatt behov for kompetent
utredning av dykkerelaterte helseplager. Tjenesten
ivaretas av en tverrfaglig gruppe primært med spesialister i lungemedisin, nevrologi, nevropsykologi og
ØNH.
De senere år er en stadig større andel av de henviste yrkesdykkerne fra innenskjærs virksomhet fra
bransjene kai- og anlegg, fiskeoppdrett, skjellsanking,
redningstjenesten mm. Yrkesdykking i Nordsjøen er
i betydelig grad dominert av engelske dykkere også
på norsk side. Det er få norske yrkesdykkere innen
offshorenæringen.

NASJONALT OG REGIONALT ANSVAR

På bakgrunn av omfattende dykkemedisinsk
forskning i Bergensregionen på 1980- og 90-tallet
ble Seksjon for hyperbarmedisin etablert ved YMA
i 1994. Den har et stort trykkammer med plass til
12 personer eller intensivpasienter, og 6 enmannskamre. Seksjonen har Nasjonal behandlingstjeneste
for elektiv og regionalt ansvar for øyeblikkelig hjelp
hyperbar oksygenbehandling i Helse Midt og Helse
Vest. Indikasjonen for de fleste elektive pasientene
er stråleskade etter kreftbehandling. Trykkfallsyke
hos dykkere er vanlig årsak til akuttbehandling. I
gjennomsnitt ble 3 yrkesdykkere og 10 sportsdykkere

2012-2021

ET DYPDYKK I HENVISNINGER

Antall henviste yrkesdykkere varierer fra år til år. Et
generelt trekk er at de fleste er fra helseregionene

Helse Nord

Helse Midt

Helse Sør-Øst

Helse Vest

Totalt

11

31

30

56

128

Antall utredede yrkesdykkere per helseregion og år 2012-2021
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Norges ledende
produsent av arbeidsklær og
tekstiler til helsemarkedet
- siden 1868
OPERASJONSTØY

PASIENTTØY

KITLER

Marit Grønning

Midt og Vest. Dette kan tolkes som at aktiviteten yrkesdykking er høyest utenfor vest- og
midt-Norge. Vi kan imidlertid ikke se bort ifra
at kommune- og spesialisthelsetjenesten i store
deler av Norge bør gjøres bedre kjent med
tilbudet.
Alle yrkesdykkere som har helseproblemer
som på noen måte kan settes i forbindelse
med dykkeaktiviteten skal henvises «Nasjonal
behandlingstjeneste for yrkesmedisinsk
utredning av yrkesdykkere» for utredning og
vurdering. Ytterligere informasjon finnes på vår
hjemmeside.

Vanligste diagnoser ved utredning:
• Sekvele etter trykkfallsyke
• Uspesifisert obstruktiv lungesykdom
• Tinnitus/vertigo

LEGEFRAKKER

SMITTEFRAKKER

SKO

• Muskel-skjelettplager
• Encephalopati
• Barotraume i bihuler
• Hånd-arm-vibrasjonssyndrom (HAVS)

Besøk oss på:

www.swm.no
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Det medisinske selskap i Bergen
Er du i de yrkesaktives rekker? Skal du snart pensjoneres?
Nyter du ditt velfortjente otium? Vi har et tilbud til deg uansett kategori!

Lorentz M. Irgens

Foto: Bjarte Askeland

Norges eldste legeforening, Det medisinske selskap i
Bergen (DMSB), tilbyr medlemskap.
Etablert i 1831, var DMSB et tiltak i legenes kamp
mot den pandemiske koleraen som truet Europa på
denne tiden. Først 20 år senere ble kolera en realitet
i Bergen og DMSB ble satt på prøve. I mellomtiden
hadde man forsøkt å avvikle huslegeordningen
som man mente var lite effektiv, dog uten å lykkes.
Senere har DMSB vært et medisinsk debattforum av
betydning for fagets utvikling i Bergen.
DMSB skal, i henhold til statuttene, være et faglig
og sosialt forum for leger og andre med yrkesmessig
medisinsk tilknytning. Dette søkes oppnådd gjennom
kveldsmøter med foredrag, andre tirsdag i måneden,
der aktuelle kliniske eller samfunnsmedisinske
spørsmål belyses av faglig ekspertise. DMSB har også
formiddagsmøter med foredrag siste tirsdag hver
måned. I disse møtene inviterer vi kolleger som ofte
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bidrar med erfaringer fra lange yrkesliv eller med
perspektivrike oversikter over utviklingen i eget fag.
Møtene holdes i Legenes Hus, der DMSB gjennom
årene har bidratt økonomisk i betydelig grad. Alle
møtene avsluttes med et enkelt taffel. Ekstra populære
er de årlige Armauer Hansen-forelesningene med
middag som arrangeres andre tirsdag i oktober. Til
disse søker vi å få forelesere med særlig aktuelle emner.
Julemøtene, også med foredrag, er også meget populære. Til alle møtene er også ledsagere velkommen.
For øvrig henviser vi til våre hjemmesider www.
dmsb.no med oversikt over møteprogrammet.
Ønsker du å bli medlem kan du komme på et av
våre møter, sende en mail til post@dmsb.no eller
kontakte et av våre styremedlemmer:
Bjarte Askeland (leder), Odd Søreide, Erik
Florvaag, Birgitta Åsjö, Kristina H. Johannessen,
Lorentz M. Irgens

AVTALESPESIALISTEN

Får vi som fortjent?
Historisk har det å være lege automatisk åpnet
dørene på vidt gap for tillit og respekt – og privilegier.

Yngvild Skåtun Hannestad
yngvild.hannestad@uib.no

Tillit og respekt følger fortsatt i stor grad med
legerollen. Skikker vi oss vel klarer vi å beholde og
forsterke dette i møtet med mennesker vi skal hjelpe
og samarbeide med. Privilegier vil mange si at det er
verre med. «Fordi jeg fortjener det» heter det i reklamen, men det er lite gangbart som argument i diskusjoner om organisering og arbeidsoppgaver eller
i forhandlinger om lønn og andre rammevilkår. Det
er mange sterke helsestemmer i offentligheten som
fremhever sin kompetanse og viktighet – en øvelse
som leger faktisk synes å være dårligere på. Uten å
gå inn i drakamp mot andre helsearbeidere må vi
kunne være tydelige i saker der utvikling og bruk av
legers kompetanse og arbeidsforhold er i spill.
De helsepolitiske debattene på Legeforeningens
landsstyremøte med fastlegeordningen, sykehusbygg
og LIS-utdanning som tema, vitnet om en forening
med mange engasjerte og dyktige tillitsvalgte
både i sentrale og lokale verv, innenfor alle
faser av karrieren og i forskjellige spesialiteter.
Gjennomgangstonen hellet tungt mot «fordi
pasienten fortjener det» der bedre rammer for
utdanning, bygg og finansiering må på plass for at
vi skal ha et godt offentlig helsevesen. På Facebookgrupper for leger kan vi lese innlegg fra utålmodige
kolleger som synes Legeforeningen er treg og
tungrodd med et dårlig demokratisk fundament. Vi
kan trenge aksjonister for å få medias flomlys på
kritiske punkter, men samtidig tror jeg vi behøver en
solid fagforening som kan ha langsiktig påvirkningskraft ved å gjøre strategiske valg og mestre spillet i
maktens korridorer. Jo flere medlemmer som stiller

sin tid til disposisjon og stiller til valg i foreningens
organer, jo mer representativt blir demokratiet. En
sterk forening bygger vi selv.
Forsommeren er også tid for forhandlinger.
Ikke om privilegier, men om inntekt og andre
rammevilkår. Årets forhandlinger om Normaltariffen
er i skrivende stund så vidt i gang. Partene skuler
til «frontfagene» når rammen forhandles, og når
rammen er lagt er takstene neste steg. Vi som
representerer PSL i forhandlingene har med oss de
innspillene som er kommet fra de enkelte spesialitetene med ønsker om nye takster og endringer i
eksisterende takster. Innspillene kommer til oss via
Takstutvalget der alle spesialitetene har sin representant. Alle medlemmer har mulighet til å komme
med innspill til neste års forhandlinger, for eksempel
på PSL sitt årsmøte hvor det er lagt opp til gruppemøter om takster. Noen spesialiteter har takstdiskusjoner i forbindelse med årsmøtet i de respektive
fagmedisinske foreningene. Innspill kan også sendes
direkte til representantene i Takstutvalget (kontaktinfo finnes på PSL sin hjemmeside). Informasjon om
endringer i økonomisk ramme og takster blir som
vanlig publisert innen 1.juli. Nå gjenstår det å se om
vi får fremforhandlet et resultat som er slik vi synes
medlemmene «fortjener».
Jeg vil med dette ønske alle PSLs medlemmer en
god sommer!
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Rapport fra årsmøtet i
Hordaland Legeforening
Hordaland legeforening ønsket velkommen til årsmøteseminar/årsmøte
for medlemmer med servering av grillmat i spisestuene, i forkant av
årsmøteseminar og årsmøte i konferansesalen.

Therese Sæbøe Strand
Administrasjonskonsulent HLF

Tross god påmelding i forkant var arrangementet
noe mindre besøkt enn i tidligere år før pandemien.
Det var 45 gjester, hvorav 34 deltok på seminaret. På
selve årsmøtet deltok 23 leger. Referat fra årsmøtet
ble publisert på hjemmesiden.
FOREDRAG OM FEIL OG LÆRING

Styret hadde invitert inn Pål Iden fra UKOM (undersøkelseskommisjonen) for å holde foredrag om
problemstillingen: Hvordan oppnå mer læring etter
alvorlige uønskede hendelser i helse- og omsorgstjenesten og ikke ta stilling til skyld?
Foredraget dreide seg i hovedsak om legerollen.
Hvordan takler leger at noe går galt både når det er
gjort noe galt og når det ikke er gjort noe galt? Hvordan
sikre gode pasientforløp? Er legerollen en rolle i fritt
fall, og hvorfor er det fastlegekrise? Hvem skal ta ansvar
når leger gjør menneskelige feil? Ofte må man stille
andre spørsmål, om hvem som har svaret og hvor feilen
feilen, og erkjenne påregnelig risiko ved legeyrket.
UKOM henvender seg til de aktuelle fagmiljøene
og anonymiserer kasuistikker for å få i gang
refleksjon. Rapporter sendes til alle tilsvarende
avdelinger med håp om at det skal ha relevans for
hele fagmiljøet. Omstendighetene er like viktig som
den faglige kompetansen. Lukkede prosesser fører
til belæring, selve læringen oppstår i åpne samtaler.
Gode spørsmål og refleksjoner kan være vel så bra
som svar og anbefalinger. Etter foredraget ble det en
liten spørsmålsrunde.
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UTNEVNELSE AV ÆRESMEDLEM

Før selve årsmøtet startet ble et æresmedlem utnevnt ved leder Grethe Fosse. Tidligere leder Gunnar
Ramstad mottok bemerkelsen som æresmedlem for
lang og tro tjeneste i Hordaland legeforening. Han
ble takket spesielt for sitt gode og mangeårige arbeid
for foreningen, både som medlem og leder i flere
perioder. Gunnar Ramstad mottok et bilde som et
symbol på æresmedlemskapet.

Jeg trives i jobben!
I denne spalten møter vi leger – leger på sykehus og
utenfor, leger i distrikt og sentralt, leger tidlig og sent
i arbeidslivet (og i livet). De har noenlunde samme
utdannelse, men helt ulik arbeidshverdag. Felles for
dem er: de trives i jobben!

Runar Mulelid, 44 år
Fastlege ved Fromreide legesenter og legevaktslege
ved Askøy legevakt. Bistilling som allmennlege
i Norsk diabetesregister for voksne. Spesialist i
allmennmedisin. Medlem i Allmennlegeforeningen.
- HVORDAN HAR VEIEN FREM MOT DENNE
JOBBEN VÆRT?

Etter turnustjenesten jobbet jeg 8-9 måneder med
behandling av rusavhengige som assistentlege
ved Stiftelsen Bergensklinikkene. Dette var veldig
givende og en erfaring jeg har hatt store nytte av
som fastlege. Deretter hadde jeg et kort vikariat som
fastlege i Øygarden, før jeg begynte som fastlege på
Fromreide legesenter i starten av 2006. Jeg har altså
vært over 16 år i samme jobb nå, og trives fortsatt
like godt.

et godt arbeidsmiljø.
Jeg liker også å kunne påvirke min egen praksisprofil. Jeg har nok alltid hatt et samtalefokus i møte
med pasientene, og opplever dette som hensiktsmessig og givende. Samtidig er det viktig for meg å
opprettholde god kompetanse også i de somatiske
vurderingene. Av denne grunn har jeg de siste
årene fokusert en del på ultralyd på kontoret, da jeg
opplever at dette hjelper meg til å opprettholde et
somatisk fokus som del av helheten.
- HVA KAN VÆRE UTFORDRENDE?

- HVA ER VIKTIG FOR DEG FOR Å TRIVES I
JOBBEN?

Det viktigste for at jeg skal trives i jobben er tid med
pasientene og friheten til å styre min egen hverdag
og påvirke driften av legesenteret. Det aller beste er
å bli kjent med pasientene over tid, og få følge dem
gjennom ulike deler av livet. Jeg opplever at jeg får
bidra i små og store saker, og at pasienter viser meg
tillit ved å la meg få være delaktig. Jeg trives også
veldig godt med den typiske fastlege-variasjonen der
jeg både følger opp somatisk og psykisk helse, og der
jeg også kan se sammenhenger mellom disse.
Det er viktig for meg å kunne sette mitt «avtrykk»
på driften av legesenteret, og jobbe for at senteret
preges av de verdier jeg selv har i møte med pasientene. Jeg liker at vi har kort vei til beslutningene, og
at vi som driver legesenteret hele tiden kan jobbe
sammen for å utvikle oss, høyne kvaliteten og sikre

Det mest utfordrende er nok arbeidsmengden, særlig
knyttet til den økende digitale kommunikasjonen
med både pasienter og samarbeidspartnere. Det er
vanskelig å ta unna kontorarbeidet raskt nok, og det
krever nokså mange arbeidstimer å holde hodet over
vannet.

- HAR DU EN HOBBY, INTERESSE, NOE ANNET
DU BRUKER TIDEN DIN PÅ UTENOM JOBB
SOM DU SYNES ER MENINGSFYLT OG VIKTIG?

Jeg liker å bruke mye engasjement på jobben min,
men opplever samtidig at jeg har tid til andre ting.
Først og fremst handler det om tid sammen med
familien. Jeg er også glad i å drive med andre aktiviteter, og bruker en del tid på «hobbysnekring» og
musikk. Jeg er glad i friluftsliv, særlig om vinteren,
og prøver å bruke så mye tid jeg kan på alpint, snowboard, langrenn og toppturer.
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UNIVERSITETSLEGEN

Nytt frå Fagområde
for allmennmedisin, UiB
Steinar Hunskår
Institutt for global helse og samfunnsmedisin
steinar.hunskar@uib.no

SPESIALISTUTDANNINGA OG
FORSKINGSAKTIVITET

I forbindelse med den nye modellen for spesialistutdanning frå 2019 kom det ein del endringar som
dessverre har ramma forsking og forskingsaktivitet i
allmennmedisin. Tidlegare var prinsippet «tellande
teneste», der også forskingsteneste, doktorgrad og ulike stipend kunne telle som del av tida i spesialisering.
Den nye modellen baserer seg på oppfylling av ei lang
rekke læringsmål, der det ikkje vert den same utteljing
for akademisk verksemd. Dette har ramma rekruttering til ulike stipend for allmennmedisinsk forsking.
Den 22. nordiske kongress i allmennmedisin vert
i år arrangert i Stavanger. Der samlast om lag 1000
norske og utanlandske allmennlegar for å drøfte
forskingsresultat og utvikling av faget, alt med eit
akademisk blikk. For oss på Vestlandet går det ei line
frå årets kongress tilbake til 1981, da den 2. nordiske
kongressen vart arrangert i Bergen. 1981-kongressen
var ein stor suksess, og ein merkestein for utviklinga
av allmennmedisin som akademisk fag i Norge.
Den manglande vektinga av akademisk verksemd
i den nye spesialistutdanninga er alvorleg og må
endrast. Vi må få på plass eit regelverk som anerkjenner ulike akademiske aktivitetar og som gir direkte
kreditt i form av læringsmål. Forskingsstipend
må gje innsparing i utdanningstida. Publikasjonar,
deltaking i multisenterstudiar eller PraksisNett,
vitskaplege kongressar og anna vitskapleg skulering
må gje utteljing for dei som ønskjer å ha eit slikt
innslag i spesialistutdanninga.
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Alle bør ha erfaring frå vitskaplege møter eller
kongressar. Difor bør det innførast obligatorisk
krav om deltaking på minst eit nasjonalt vitskapleg
møte og ein nordisk kongress i allmennmedisin.
Steinar Hunskår
steinar.hunskar@uib.no
FAKULTETSPRIS TIL DIAZ

Esperanza Diaz, professor i allmennmedisin og leder av Pandemisenteret ved UiB ble i vår tildelt Det
medisinske fakultets formidlingspris. I begrunnelsen skriver fakultetet at Diaz evner å formidle nyere
forskning av høy kvalitet på en fremragende måte
til et bredt publikum. På denne måten har Diaz og
Pandemisenteret bidratt til å svare på samfunnets
behov for kunnskapsbasert informasjon. Diaz har
i særdeleshet prøvd å formidle om og nå deler av
samfunnet i sårbare situasjoner i pandemien.
Pandemisenteret har bidratt med å tilgjengeliggjøre kompetente ressurspersoner til media,
myndighetene og til samfunnet generelt, og også
synliggjøre UiB. Det var over 120 oppslag i media
knyttet til Pandemisenteret bare i 2021.
PH.D.: SENFØLGER
ETTER GIARDIA-INFEKSJON

Gunnhild Sellevoll Hunskår disputerte 12. mai
2022 for ph.d.-graden ved UiB med avhandlingen
"Extra-intestinal complications following acute
giardiasis". I avhandlingen har Hunskår undersøkt
om pasienter fra Giardia-epidemien i Bergen i 2004

har plager lang tid (3-10 år) etter infeksjonen og
også utenfor tarmen.
Det var stor grad av mageplager og utmattelse i
Giardia-gruppen, men det ble ikke påvist sammenheng mellom disse plagene og astma eller allergi.
Søvntrang på dagtid og selvrapportert økt søvnbehov hadde sammenheng med Giardia-infeksjon tre
år tidligere, men søvnløshet hadde ikke. Det var
sterk sammenheng mellom søvnplager, mageplager og kronisk utmattelse. Ti år etter utbruddet
var det var mer kroniske smerter blant de som
hadde vært smittet med Giardia sammenlignet
med en kontrollgruppe.
Gunnhild Hunskår (f. 1988) er utdannet
lege (2015) ved UiB. Hun er spesialist i hud- og
veneriske sykdommer og arbeider som overlege
ved Hudavdelinga, Haukeland universitetssjukehus. Doktorgradsarbeidet startet som et forskerlinjeprosjekt i medisinstudiet. Hovedveileder har
vært forsker Knut-Arne Wensaas ved NORCE og
medveileder var professor Guri Rørtveit ved UiB.

sykehusinnleggelser, legevaktbruk og dødelighet,
var professor i allmennmedisin Steinar Hunskår
18. mai 2022 invitert til høring i helsekomitéen i
det engelske Parlamentet som «expert witness».
Komitéen arbeider med revisjon av fastlegeordningen i England, og hadde invitert en rekke forskere
til å levere dokumentasjon om effekter av kontinuitet og det å ha fast lege.
Høringen har fått mye oppmerksomhet i
inn- og utland, og ble også overført i Parlamentets
nettTV-kanal.
ALLMENNMEDISIN 50 ÅR VED UIB 1972-2022.
VIL DU LESE BOKA?

I forbindelse med at det 21. april 2022 var 50 år sidan opninga av Institutt for allmennmedisin i 1972,
var det bokslepp for jubileumsboka på nesten 400
illustrerte sider om instituttmiljøet, undervisninga og forskinga gjennom 50 år, ispedd anekdotar,
analyser og oversikter. Boka er digitalt tilgjengeleg
på michaeljournal.no. Vil du ha den gratis tilsendt,
send oss ein epost!

PRIS TIL UIB-FORSKERE

Skribentprisen 2021 fra Norsk forening for allmennmedisin er tildelt Hogne Sandvik, Øystein
Hetlevik, Jesper Blinkenberg og Steinar Hunskår
for artikkelen Continuity in general practice as
predictor of mortality, acute hospitalisation, and
use of out-of-hours care, publisert i British Journal of General Practice i oktober 2021. Forfatterne
arbeider i allmennmedisinmiljøene ved UiB og
NKLM.
Prisen tildeles noen som i tekst fremmer allmennmedisinsk fagutvikling eller sprer kunnskap
om faget. Det framgår av nominasjonen at årets
vinnere har mange tiårs fartstid som fastleger
og lenge har bidratt til å løfte fram og utvikle
allmennmedisin. De har levert viktige bidrag til
allmennmedisin på mange felt. Artikkelen kommer
til å få sin plass i den internasjonale allmennmedisinske kanon. Hovedfunnet er at kontinuitet i
forholdet mellom pasient og fastlege reduserer
pasientens risiko for legevaktbruk, sykehusinnleggelser og død.
FASTLEGEERFARINGER
I LONDON-PARLAMENTET

På bakgrunn av forskningsartikkelen i Br J Gen
Pract 2021 om sammenhengen mellom hvor
mange år man har samme fastlege og reduksjon i
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Morgendagens
helsevesen under
lupen på Alrek
Tirsdag 19. april avholdt Universitetet i Bergen en panelsamtale om morgendagens helsevesen på Alrek helseklynge. Helseminister Ingvild Kjerkol hadde
kommet til Bergen for å diskutere et helsevesen i omstilling med Hordaland
Legeforening, universitetet og fremtidige leger.

Katja Løvik
katja.lovik@gmail.com

BEHOV FOR EN HELHETLIG
PRIMÆRHELSETJENESTE

Audun Brendbekken
audun.brendbekken@gmail.com

Innledningsvis fortalte Guri Rørtveit, leder for
Institutt for global helse og samfunnsmedisin, om
utfordringene som møter programutdanningene
ved det medisinske fakultet. Rørtveit ba helseminister Ingvild Kjerkol sikre at forskning, utdanning og
klinisk praksis skal henge sammen - også i primærhelsetjenesten. Rørtveit poengterte at man må sikre
sammenheng mellom grunnutdanningen og videreutdanningen for leger, og sa at dagens system for
LIS1 fremstår som ressurssløsing med en vilkårlig og
delvis nepotistisk ansettelsesprosess.
Helseminister Ingvild Kjerkol holdt et innlegg
hvor hun fremhevet at morgendagens helsevesen
skal skapes i samarbeid mellom politisk ledelse og
helsepersonell i møte med pasientene. «Vi går i
retning av mer hjemmebehandling og oppfølging
i kommunehelsetjenesten, og dette vil gjøre kommunalt arbeid mer spennende enn hva mange tror»,
sa Kjerkol, som mente at vi i fremtiden må bruke
kreftene våre på en klokere måte i helsetjenesten.
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FLASKEHALSEN LIS1

Leder for Hordaland legeforening, Grethe Fosse,
deltok i panelsamtalen med Kjerkol og Rørtveit. Pia
Nome og Johannes Finne fra Studentenes fagutvalg
i medisin og odontologi var også i panelet. Dekan
Per Bakke ved det medisinske fakultet modererte
samtalen. Paneldeltagerne diskuterte fastlegekrisen
og utfordringer med rekruttering til primærhelsetjenesten. Fosse innledet med å utfordre politikernes
virkelighetsforståelse, da hennes erfaring var at
arbeidsbelastningen har økt og det hverken finnes
nok varme hender eller ressurser til å håndtere alle
oppgavene i primærhelsetjenesten. Kjerkol sa at det
er et mål å sikre nye kollegaer og ny teknologi og at
utfordringene må løses samlet gjennom teknologi,
ressurser og varme hender. Rørtveit var opptatt av at
medisinstudenter må eksponeres for mer primærhelsetjeneste for å inspireres til fremtidig jobb der, og
at finansiering til økt allmennpraksis må komme fra
Regjeringen slik den allerede gjør for sykehuspraksis.
Fosse foreslo at leger uten LIS1 kan jobbe i kommunehelsetjenesten i påvente av LIS1 for å dekke

REPORTASJE
arbeidsbehovet og øke interessen for fagfeltet:
«LIS1-stillingene har ikke endret seg noe særlig,
men søkerne har endret seg. Da jeg ansatte ved
Haraldsplass hadde vi 500 søkere på 8-9 stillinger og
vi kunne telle på 1 finger hvem som ikke var egnet.
Alle var komplett perfekte. Det er en uforholdsmessig skjev ansettelse i disse stillingene. Vi kunne
brukt disse studentene i kommunen til de kommer
inn i herberget på sykehuset – det trenger ikke være
sykehuset først», sa Fosse. Rørtveit mente man i
større grad ville sikre verdighet og faglig sikkerhet
gjennom å tilby alle studenter LIS1 direkte etter endt
studium.
Pia Nome fortalte om uforutsigbarheten
man opplever som student der ca halvparten
blir stående uten LIS1 etter 6-årig studium. Hun
oppfordret helseministeren til å øke antallet
LIS1-plasser med henvisning til at pandemien og
eldrebølgen viser at behovet for flere leger er akutt i
primærhelsetjenesten og at LIS1 forblir en flaskehals.
Helseministeren sa seg enig i at det er viktig å
øke antallet LIS1-plasser for å løse flaskehalsen
i videreutdanningen. Kjerkol understreket også
viktigheten av å følge opp Grimstad-utvalget sine
anbefalinger om flere studieplasser i de norske
byene med praksisnær utdanning for å dekke
morgendagens legebehov.
EN BÆREKRAFTIG FASTLEGEORDNING?

Rørtveit var opptatt av at det behøves flere investeringer i primærhelsetjenesten, og at satsning på

fastlegeordningen også vil være en investering i
spesialisthelsetjenesten grunnet færre unødvendige
henvisninger. Hun anmodet helseministeren til å
ta hovedansvar for å sikre sammenheng mellom
forskning, utdanning og klinisk praksis i kommunehelsetjenesten. Rørtveit fremhevet PraksisNett som
en struktur som kan bidra til å ivareta dette, men
den trenger i så fall fornyet statlig finansiering.
Kjerkol sa at vi trenger kunnskap og infrastruktur
for å styrke forskning i primærhelsetjenestene. Hun
henviste til at kommunene ikke har blitt tilstrekkelig
styrket etter samhandlingsreformen, siden sykehusene som instruert nå skriver ut pasienter tidligere og
dette har økt presset på primærhelsetjenesten.
Fosse sa at manglende håndtering av fastlegekrisen bidrar til en privatisering av fastlegeordningen
med en betydelig sosial gradient. Kjerkol svarte at
det har oppstått en lønnsgalopp i distriktene grunnet
manglende tilgang og privatisering av enkle tjenester
i byene blant fastleger, men at regjeringen bidrar til å
sikre fastlegetilbud i hele landet. På spørsmål fra en
medisinstudent i salen som ønsket å bli fastlege men
fryktet arbeidsvilkårene, sa Kjerkol:
«Vi er nødt til å gjøre noe med fastlegeordningen,
den er ikke bærekraftig slik den er i dag. I dag ser
jeg at du og dine medstudenter ikke ønsker å jobbe
så mye som fastleger i dag. Vi må få arbeidsbelastningen ned. Vi må se på strukturer for finansiering
og organisering. Allmennmedisin må være et artig
og spennende fag, med spesialisert og avansert
behandling.»
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Nytt styre i Sogn og
Fjordane legeforening
På veg ut av pandemien arrangerte Sogn og Fjordane legeforening
24. f ebruar i år forsinka årsmøte for 2021 med val av nytt styre.
Dette årsmøtet vart, som det forrige, gjennomført på Zoom.

Jan Ove Tryti
Leiar Sogn og Fjordane legeforening
Jan.Ove.Tryti@sogndal.kommune.no

UTFORDRINGAR MED LEGEREKRUTTERING

Me har fått eit svært kompetent styre med brei
samansetjing og ei god blanding av nye medlemmer
og gamle kjende i nye posisjonar. Me er komne godt
i gang med styrearbeidet. I skrivande stund har me
hatt to styremøte og eit styreseminar over to dagar.
Seminaret hadde legerekruttering som tema.
Sogn og Fjordane har i årevis hatt vanskar med
rekruttering. Både kommunane, Helse Førde og
Fylkeslegen har hatt dette høgt på agendaen lenge.
Nokre har lukkast bedre enn andre hittil, men no ser
me at utfordringane aukar i dei fleste kommunane og
i mange avdelingar i Helse Førde. Fleire gode tiltak
er sette i verk, ein del har ein lukkast med, men dette
er og blir ein vedvarande prosess.
Me har over tid sett at det som rekrutterer best til
vårt område er anten lokal tilhøyrsle eller LIS1-plass
i Helse Førde, eller helst begge deler. Fastlegekrisen
er vel kjent. Kommunane slit med å skaffe både
fastlegar og vikarar. Nokre kommunar fekk i vår ei
tilleggsutfordring med at det var for lite LIS1 slik at
ein vart ståande med vakante LIS1-stillingar. Dette
er særleg utfordrande for små kommunar som
er avhengige av LIS1 for å få både dagleg drift og
legevakt til å gå rundt.
Sogn og Fjordane legeforening vil jobbe for at
det blir oppretta fleire LIS1-plassar i Helse Førde og
kommunane rundt. Me tenkjer at dette vil vere eit
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reelt bidrag til å bøte på rekrutteringsutfordringane.
I tillegg ser me med klare forventningar fram til
prosjektet Vestlandslegen der legar skal få deler av
utdanninga si i Helse Førde og i kommunehelsetenesta. Sogn og Fjordane legeforening skal jobbe
vidare med rekruttering som hovudtema i denne
styreperioden.
STILLE FØR STORMEN?

Nasjonalt ser me den same tematikken som
lokalt. 5 av styremedlemmene har nyleg delteke
på Legeforeningen sitt landsstyremøte i Stavanger.
Hovudoverskriftene var fastlegekrise, sjukehusbygg,
oppgåveoverføring og oppgåveglidning. Det var gode
debattar og viktige innspel til regjering, departement
og direktorat. Mange av oss er særleg spente på kva
regjeringa tenkjer om fastlegeordninga. Førebels er
det stille. Legeforeningen sentralt melder om små
moglegheiter for reell dialog. Dette minner dessverre
om prosessen rundt fastegeforskrifta i 2012. Ein kan
lure på om det no er stille før stormen.
Årets landsrådmøte var mitt første. Det som var
spesielt kjekt med å delta var fellesskapskjensla
denne arenaen gir. Ulike spesialitetar og interessefelt
til tross trur eg vår felles identitet som legar og
daglege samarbeid med andre legar gjer at me lettare
forstår kvarandre sine behov og ser det store bildet.
Eg jobbar ein del i tverrfaglege prosjekt. Slike pro-
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sjekt er ofte dominerte av sjukepleiarar, helst med
master. Eg har lagt merke til, og undra meg over, at
desse ofte presenterer seg som “sykepleier i bunn”.
Eg har hittil ikkje turt å spørje om dei presenterer
seg slik fordi dei er stolte av å vere “sykepleier i
bunn” eller om dei seier det for å heve seg over
dei som ikkje har noko “på toppen”. Heldigvis har
eg til gode å møte ein lege som presenterer seg
som “ lege i bunn”. Personleg kan eg rett som det
er føle meg som ein lege “på bånn” eller “i bånd”,

alt ettersom, når arbeidsdagane blir for lange eller
eg føler meg diktert av forventningar frå pasientar
og samarbeidande instansar. Men, eg trur alle legar
har ein felles basis og identitet som gjer oss til legar
tvers igjennom, både i toppen og på botnen.
Til slutt minner me om årsmøte på Hotell
Alexandra i Loen 2.-3- september. Det kjem invitasjon og informasjon om påmelding før sommarferien.
God sommar!

Presentasjon av styret
Styret har svart på følgjande:
1. Arbeidsstad, spesialitet/spesialisering, arbeidsstad, tidlegare/andre verv i Legeforeningen.
2. Kva tenkjer du Sogn og Fjordane legeforening bør ha særleg fokus på dei neste to åra?
3. Kva meinar du blir dei største utfordringane for helsetenestene på kort og lang sikt?

Frå venstre: Eirik Søreide (Ylf), Jan
Ove Tryti (leiar), Hildegunn Styve
Borkamo (OF), Evy-Helen Helleseth
(årsmøtevald), Anders Rosø (årsmøtevald), Tarjei Nyhammer (Ylf).
Ikkje med på bildet: Sharline Riiser
(AF), Ronny Cassells (AF), Clarence
Johnpillay (OF), Ola Arne Hjelle
(årsmøtevald), Thomas Vingen
Vedeld (årsmøtevald).

JAN OVE TRYTI, STYRELEIAR

1. Fastlege og tenesteleiar for legetenestene i Sogndal
kommune, praksiskonsulent i Helse Førde, spesialist
i allmennmedisin, under spesialisering i samfunnsmedisin, styremedlem i Sogn og Fjordane legeforening, leiar i LSA Sogn og Fjordane, støttekollega,
nemndmedlem i nasjonal nemd for fastlegeordninga.

2. Eg håpar Sogn og Fjordane legeforening kan bli ein
aktuell og aktiv aktør i og pådrivar for planlegging av
gode helsetenester både i Helse Førde og i kommu-

nane. Me må ha fokus på rekruttering og stabilisering
av legar og vere bevisste på at dette arbeidet startar
allereie med studentar i utplassering og vidareførast
i LIS1. Me må jobbe for gode vilkår for å bli spesialist
både i spesialisthelsetenesta og i kommunehelsetenesta, samt at det blir attraktivt for ferdige spesialistar å jobbe i vår region. Me må bidra til at både
spesialisthelsetenesta og kommunane ser verdien
av sterk medisinskfagleg leiing i helsetenestene og
motivere legar til å ta leiaransvar. Me må vere med å
leggje til rette for samarbeid og samhandling mellom
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legar i spesialisthelsetenesta og i kommunehelsetenesta. I ei tid prega av aukande arbeidsbelastning må
me må bidra til å definere kva som er legeoppgåver
og kva som bør gjerast av andre.
3. På kort sikt har me ei fastlegekrise som må løysast.
Mangel på fastlegar overbelastar både fastlegane
sjølve og på sikt også spesialisthelsetenestene. På
lang sikt vil me sjå aukande mangel på helsepersonell.
Utfordringa blir å finne dei nye gode og effektive
måtane å yte helsetenester på slik at dei blir ei fullgod
erstatning for og ikkje kjem i tillegg til det me alt gjer.
HILDEGUNN STYVE BORKAMO,
OVERLEGEFORENINGEN

1. Overlege ved barneavdelinga i Helse Førde, hovudtillitsvalt, OLF og Dnlf.
2. Sogn og Fjordane legeforening bør ha fokus på
rekruttering og stabilisering av legar i Sogn og Fjordane. Vi skal vere ein aktiv bidragsyter i ulike fora
der vi vil jobbe for at det skal vere attraktivt å vere
ein god lege for innbyggjarane i tidlegare Sogn og
Fjordane fylke, både i spesialisthelsetenesta og i primærhelsetenesta. Vi ynskjer å vere med i prosessar
knytt til utvikling av framtidsretta helseteneste som
tek innover seg medisinsk, teknologisk og demografisk utvikling og sikrar eit kvalitativt likeverdig helsetilbod i vårt nedslagsfelt. På kort sikt må vi sikre
at vi i Sogn og Fjordane klarer å rekruttere legar som
fastlegar i primærhelsetenesta, LIS og spesialister i
psykisk helsevern, både vaksenpsykiatri og psykisk
helsevern for barn og unge, samt andre utsette fag i
spesialisthelsetenesta.
3. På lang sikt må vi innrette helsetenestene slik at
fagfolk kan bruke sine ressursar på behandling av dei
pasientane som treng det. Det krev riktig oppgåveglidning og prioritering. Sogn og Fjordane ynskjer
å støtte opp om og bidra til å utvikle desentralisert
medisinutdanning i Vestlandslegen.
TARJEI NYHAMMER, YNGRE LEGERS FORENING

1. LIS på medisinsk avdeling, med lunge som greinspesialisering, foretakstillitsvalgt for YLF i Helse Førde.

2. Over dei nest to åra meiner eg Sogn og Fjordane legeforening bør ha fokus på stabilisering av
fastlegeordninga, og jobbe opp mot rekruttering til
sjukehusa våre.
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3. Dei største utfordringane for helsetenestene på
kort og lang sikt er den aukande arbeidsbelastninga for fastlegar og underbemanning på sjukehusa.
Slitne og overarbeidde legar vil vere ei av dei store
utfordringane på kort sikt. På lang sikt trur eg ei
av dei store utfordringane for helsetenestene vere
oppbygging av private helsetenester og nedbygging
av det offentlege helsetilbodet, der ein vil få ei
dårlegare kvalitet på helsetenester til dei mindre
ressurssterke i samfunnet.
EIRIK SØREIDE, YNGRE LEGERS FORENING

1. LIS2 ved Medisinsk avdeling i Helse Førde, ynskjer
spesialisering innan geriatri, har vore tillitsvald for
LIS1 i Helse Førde.
2. Sogn og Fjordane legeforening bør ha særleg fokus
på rekruttering. Det er ikkje noko nytt at det er
viktig å ha fokus på å rekruttere nye legar til Sogn og
Fjordane. Vi er i ein situasjon i dag der òg dei store
sjukehusa og byane slit med rekruttering. For å konkurrere mot desse må vi drive aktiv rekruttering for
å få folk vi ynskjer inn. Så må vi skape gode miljø og
legge til rette for god fagleg utvikling for legane som
er her. Nye legar som kjem til må kunne sjå at Sogn
og Fjordane er ein plass der ein kan trivast, lære og
ein stad der vi varetek legane våre. Dette trur eg, i
seg sjølv, òg vil verke rekrutterande.
3. Eg ser ein del utfordringar framover. Vi blir bedt
om å jobbe raskare, smartare og pasientar skal ha
færre døgn som inneliggande. I seg sjølv er dette
utfordrande då pasientgruppa blir eldre og eldre,
og meir komplisert. Ikkje alt dette kan løysast med
nye dataprogram. I tillegg medfører dette at meir
av behandlinga blir flytta over til kommunane og ei
allereie hardt pressa fastlegeordning. Det er viktig at
legar deltar i prosessane, held oss opne for utvikling,
men samtidig passar på fagleg forsvarlegheit.
SHARLINE RIISER, ALLMENNLEGEFORENINGEN

1. Spesialist i allmennmedisin, doktorgradsstipendiat
ved UiB, fastlege ved Sogndal Legesenter. Tidligare/noverande verv: Leder av kurskomiteen i Sogn
og Fjordane legeforening, styremedlem Sogn og
Fjordane legeforening, Førstelandsråd i Allmennlegeforeningen.
2. Sogn og Fjordane legeforening bør ha særleg fokus
på rekruttering av legar både i primær- og spesialist-
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helseteneste. Det jobbast allereie med ein overordna rekrutteringsstrategi i Helse Førde der også
kommunane deltek. Sogn og Fjordane legeforening
bør støtte dette arbeidet, og være ein pådrivar for å
vidareutvikle ein systematisk strategi for å kartlegge
behovet for framtidige legar og også jobbe systematisk med rekruttering allereie når legestudentane er
på utplassering i vårt distrikt.
3. Ein av dei største utfordringane på kort sikt er
å stabilisere og utvikle ein fastlegeordning i krise.
Rekrutteringa til faget er på eit lågmål, fastlegerollen
verkar ikkje freistande for unge leger som er på veg
inn i yrkeslivet. Rekrutteringsvanskane er ikkje bare
gjeldande for distriktskommunar, også byene slit med
å få dekka fastlegehjemlar. Studentane er interessert
og motiverte for faget allmennmedisin, men fastlegeordningen, slik den er nå, skremmer desse vekk
frå jobben som fastlege. Å oppretthalde ein sterk og
berekraftig helseteneste er ein anna utfordring på
lengre sikt. Ein sterk offentleg helseteneste er den
viktigaste garantisten for lik rett til gode helsetenester
uavhengig av kvar i landet ein bur, kjønn, alder og
økonomisk status. Den seinare tid har private helsetenester utvikla seg i rekordfart, samtidig som Noreg har
brukt mindre pengar på den offentlige helsetenesta
enn land det er naturleg å samanlikna seg med. Denne
utviklinga vil kunne bidra til økt sosial ulikheit. Ein
må difor både nå, og i framtida, jobbe med å styrke
den offentlige helsetenesta.
EVY-HELEN HELLESETH, ÅRSMØTEVALD

1. Spesialist i psykiatri og allmennmedisin, jobbar på
Akutt døgn, Psykiatrisk klinikk, Førde Sentralsjukehus. Tidlegare verv i legeforeninga: avdelingstillitsvalgt, klinikktillitsvalgt PHV Helse Førde, landsrådsrepresentant for OF S&Fj.
2. Sogn og Fjordane legeforening bør ha særleg fokus
på rekruttering og stabilisering. Helse Førde er eit
lite helseføretak som har hatt og har utfordringar
med både rekruttering og stabilisering av legar. Det
same gjeld mange kommunar i Sogn og Fjordane.
Utan tilstrekkeleg tal legar blir det utfordringar med
kapasitet og kvalitet samt høge kostnader knytt til
vikarbruk. Helse Førde har utarbeidd ein rekrutteringsstrategi med eit eige kapittel for legerekruttering. Dette bør føretaket og kommunane sjå til og
samarbeide om med formål om å betre framtidig
rekruttering og stabilisering av legar.

3. Dei største utfordringane for helsetenestene på
kort sikt blir å sørge for like moglegheiter for gode
helsetenester for pasientar i by og land. Framover
er det viktig å sjå til at pasientar i Sogn og Fjordane
får same tilbod om helsetenester som pasientar i
andre helseregionar. T.d. bør ventetidene vere om
lag like lange, ein må få same moglegheit til å delta
i kliniske studiar, og pasientar frå Sogn og Fjordane
må prioriterast likt med andre når det gjeld tenester
som ein må til andre helseføretak for å få tilbod om.
På lang sikt riktig og rettferdig prioritering. Medisinske fag er i stadig utvikling. Vi får nye metodar, nye
medikament og ny teknologi. Alle ønsker at vi skal
ha eit helsevesen med høg kvalitet som leverer gode
tenester. Framover blir det viktig å sjå til at vi prioriterer godt og har ei rettferdig fordeling av ressursane.
ANDERS ROSØ, ÅRSMØTEVALD

1. Spesialist i allmennmedisin og samfunnsmedisin, fastlege på Jølster legekontor og assisterende
einingsleiar i Legetenesta Sunnfjord kommune.
Tidlegare verv: 2 år i styret og 3 år i kurskomiteen i
Legeforeningen frå tidligare.
2. Sogn og Fjordane legeforening bør ha særleg fokus
på å få legeforeningen i Sogn og Fjordane «opp
og gå igjen» etter pandemien og fleire år med lite
foreningsarbeid. Ein bør velje ut nokre kampsaker å
ha fokus på, t.d. rekruttering, stabilisering og finansiering av fastlegeordningen.
3. Dei største utfordringane for helsetenestene på
kort og lang sikt blir personellmangel på alle nivå,
rekrutteringsutfordringar, særlig på bygda, sentraliseringsutfordringar på lokalt, regionalt og nasjonalt
nivå, og likeverdige tenester.
THOMAS VINGEN VEDELD, ÅRSMØTEVALD VARA

1. Spesialist i allmennmedisin og samfunnsmedisin,
Tidlegare fastlege i Eid og kommuneoverlege i Eid og
Stat, noverande kommuneoverlege i Stad kommune,
styremedlem i Helse Førde, leiar av støttekollegaordninga i Sogn og Fjordane.

2 og 3. Oppteken av leiing og utvikling i primærhelsetenesta, spesielt fastlegetenesta, og grensearbeid
mellom ulike samarbeidande tenester innanfor kommunane og mellom kommunar og helseføretak.
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REPORTASJE

Akademisk
allmennmedisinsk jubileum
Ingen stoler var tomme da fagmiljøet for allmennmedisin inviterte til 50-årsjubileum for akademisk allmennmedisin i Bergen på Alrek helseklynge torsdag
21. april. Gjestene fikk utdelt den nye boken «Akademisk allmennmedisin i
Bergen 1972-2022», redigert av Steinar Hunskår med bidrag fra flere i miljøet.

Audun Brendbekken
audun.brendbekken@gmail.com

EN RIVENDE UTVIKLING

Hunskår fortalte først om da Sigurd Humerfelt som
første og eneste ansatte ved Institutt for allmennmedisin kom til tomme hyller på kontoret i Ulriksdal 8c.
For ikke å fortrenge andre medisinske fag, fikk man
ved etableringen ikke lov til å ha obligatorisk undervisning og den frivillige undervisningen måtte ikke
kollidere med andre fag. Forskning var det knapt
muligheter for.
Jubileumsdeltager Steinar Fosse var selv fastlege
ved Ulriksdal 8c på 70-tallet:
«Vi hadde gode og enkle lokaler i Ulriksdal 8c,
men professor Humerfelt ville nok ha vært begeistret for å se dagens Alrek helseklynge. Det foregikk
ikke forskning i særlig utstrekning ved instituttet,
men Humerfelt samlet regelmessig allmennlegene i
regionen til praktisk undervisning om ulike kliniske
temaer. Institutt for allmennmedisin utviklet
EPJ-systemet Infodoc, hadde i det store og hele
god kontakt med legene i området og syntes å være
verdsatt av dem», sa Fosse.
I 1984 overtok Per Fugelli som sjef for instituttet.
«Det var nye folk og nye tider, og Fugelli bygget
et institutt med struktur og skikkelig ledelse», sa
Hunskår, som selv ble ansatt av Fugelli. Under
Fugelli ble allmennmedisin formalisert som eget
fag gjennom undervisning og egen fagbok. Muntlig
eksamen i allmennmedisin ble innført fra 1990, og
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til jubileumsdeltagernes store begeistring fikk vi se
et nyhetsklipp fra TV2 om akkurat dette. Samme
år utgikk Kirsti Malterud som første disputant fra
instituttet, og siden har man produsert ytterligere
102 doktorander.
Herfra fulgte en vekstperiode med seksjon for
allmennmedisin som del av institutt for samfunnsmedisinske fag. I 2002 flyttet hele fagmiljøet til
Kalfarveien 31, hvor de ble til etableringen av Alrek
helseklynge i 2020. Perioden etter årtusenskiftet ble
av Hunskår karakterisert som knoppskyting, og de
ulike innslagene utover dagen forsterket inntrykket
av fagmiljøet som en katalysator for forskning,
metodeutvikling og kliniske prosjekter.
Stipendiatene Sahar Pahlavanyali, Siri Dalsmo
Berge og Julie Solberg Knutsen fortalte om sine
doktorgradsprosjekter knyttet til henholdsvis
kontinuitet hos fastlegen, samliv og helse og
praksisveiledning for studenter, og sine ulike veier
inn i forskning. Øystein Hetlevik fortalte at man har
hatt en jevn, kjønnsbalansert økning i stipendiater
ved instituttet: «Vi er avhengig av fortsatt nye
stipendiater for å få det akademiske hjulet til å gå
rundt og drive instituttet videre de neste 50 årene»,
sa Hetlevik.
KATALYSATOREN BERGEN

Under lunsjen kom takketaler fra dansk allmennmedisinsk fagmiljø, Bergen kommune ved Trond
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Egil Hansen, det medisinske fakultet ved dekan Per
Bakke og Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Guri Rørtveit.
Mannskoret Laudes, det mannlige studentkoret
ved det medisinske fakultet, stod for et kort intermezzo. De var godt hjulpet av en ublu Edvin Schei
som bidro på andre bass, før Schei selv tok regien
i samtale med Steinar Hunskår om pionerfasen for
det allmennmedisinske fagmiljøet under Per Fugelli.
Schei var nysgjerrig på hvilken motivasjon som
hadde drevet forskerne i disse årene.
«Å velge universitetet som hovedstilling er for
de spesielt interesserte», sa Hunskår. «Da vi fikk
status som det tredje kliniske hovedfaget, var det en
enorm energiinnsprøytning for oss. Å gjennomføre
medisinsk eksamen betydde også mye for fagmiljøet,
og slike ting sporer til mer arbeid.»

Utover ettermiddagen viste flere korte innslag
bredden i fagmiljøet. Fastlege Gunnar Tschudi
Bondevik ga deltagerne korte kasuistikker fra
kontoret, og undertegnede ble selv sittende og
gruble på hvordan man kan skape verdige rammer
en urinprøving av rusmidler. Edvin Schei fortalte om
utviklingen av filosofisk poliklinikk fra etableringen
i 1998 til dagens format på Litteraturhuset. Stefan
Hjørleifsson snakket om prosjektet Gjør kloke
valg og medisinsk overforbruk på fastlegekontoret.
Eivind Meland holdt andakt for allmennmedisin
og diskuterte konsultasjonen som et hellig rom.
Esperanza Diaz opplyste om tverrkulturell legepraksis og viktigheten av tilpassede tilnærminger til ulike
minoriteter som fastlege, før hun gratulerte med 50
år med integrasjonsarbeid og påpekte at det fortsatt
er arbeid som gjenstår.

BREDDEN I FAGMILJØET

Et interaktivt høydepunkt var Edvin Schei og
Knut Eirik Eliassen sin demonstrasjon av PASKONfaget, som lar 1. årsstudenter i medisin bli kjent med
pasienter og undersøke hvordan sykdom påvirker
livet. Læring var også temaet da Anders Bærheim
fortalte om TVEPS – tverrprofesjonell samarbeidslæring. Avslutningsvis rettet Guri Rørtveit og Bjørn
Bjorvatn blikket fremover i en diskusjon om hva
samfunnet trenger av allmedisinsk forskning i fremtiden, før deltagerne beveget seg mot festmiddag på
Ulrikens topp. Middagen var en suksess med allsang,
festtaler og en storslått solnedgang over Norges
vakreste by. Paraplyen gratulerer 50-åringen!

Kirsti Malterud, en sentral aktør under pionerfasen,
holdt et innlegg om det nordiske paradigmeskiftet
på 90-tallet i allmennmedisinsk forskning i retning
kvalitativ metodikk. Som tidligere fastlege ble hun
spurt om hvordan fagmiljøet burde forholde seg til
den pågående fastlegekrisen:
«Fastlegekrisen vekker stor bekymring og er mer
alvorlig enn manglende rekruttering til akademia.
Forskere skal bidra bedret fastlegepraksis, men vi
kan ikke løse krisen. Det eneste som kan avhjelpe
fastlegekrisen er tryggere rammebetingelser og
milliarder i investeringer», sa Malterud.
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Svar på spørreundersøkelsen
I vår sendte vi ut en spørreundersøkelse til Paraplyens lesere,
med svarfrist 1. juni. Resultatene er nå inne. 209 respondenter
gir en viss pekepinn på lesernes ønsker, selv om vi har en lav
responsrate da skjemaet ble sendt ut til over 3000 medlemmer.

Audun Brendbekken
audun.brendbekken@gmail.com

Resultatene gir støtte til fortsatt papirutgivelse av Paraplyen, da mer enn 9 av 10 respondenter leser magasinet
på trykk. Respondentene verdsetter magasinets lokale tilsnitt og balanserte innlegg fra yrkesforeningene, og
vil at Paraplyen skal fortsette som før. Samtidig er det noen som etterlyser portrettintervjuer, fokus på hele
Vestland, debatt og kronikkinnlegg fra leger og tverrfaglige artikler om skjæringspunktet mellom ulike spesialiteter. Disse resultatene gir mandat til å opprettholde fagbladets nåværende profil, men med økt fokus på leger i
arbeid i hele Vestland. Takk for deres innspill!
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KURS

Nytt fra kurskomitéen
Rosendalskurset: Mindfulness med fokus på spiseforstyrrelser.
Dato: 31.08-02.09.2022. Påmeldingsfrist forlenget til 20. juli – få plasser igjen!

Tekst og bilde:
Anne Laue

ROSENDALKURSET 2022: MINDFULNESS MED
FOKUS PÅ SPISEFORSTYRRELSER (31.08-02.09)

Vi er leger og skal være til stede for andre, pasienter
og kolleger. Vi trenger å være til stede i oss selv for
å klare dette. Dette kurset handler om mindfulness,
eller oppmerksomt nærvær, og å være tilstede her og
nå. Vi skal få introduksjon og mulighet til å øve oss
i dette.
Mindfulness, eller oppmerksomt nærvær, er
kjent som en måte å være til stede i eget liv, kropp
og sinn, for så å klare og være mer til stede for
andre. Egenomsorg er sentralt i dette. Å være
nærværende, er å være mentalt og emosjonelt til
stede. Rosendalskurset har også et spennende
program knyttet til temaet egenomsorg. Det blir
både vandring til og i Galleri Guddal, konsert og
stuntpoesi av Arne Torget.
Michael de Vibe, Minfulness-underviser, forsker
og veileder, mangeårig allmennlege og tidligere
familieterapaut, er med oss med undervisning og
øvelser i oppmerksomt nærvær. Generalsekretær
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Irene Kingswick i Rådgivning om Spiseforstyrrelser
(ROS) er også med for å lære oss mer om hvordan
egenomsorg og oppmerksomt nærvær kan hjelpe
de som lever med spiseforstyrrelser, og hvordan
dette kan hjelpe de videre. Kurset blir et emnekurs
i mindfulness. Tiden på kurset er en investering i
DITT LIV.
Forelesere: Michael de Vibe og Irene Kingswick.
ANDRE KOMMENDE KURS I REGI AV HLF:

 Klinisk emnekurs i Ernæring: 10.11-11.11.2022
– Høstkurs på Legenes Hus i Bergen. 15 timers
klinisk emnekurs i ernæring.
 Grunnkurs D: 31.10-03.11.2022
– Obligatorisk grunnkurs i videreutdanningen
for allmennmedisinsk spesialisering.
Mer informasjon og påmelding til alle kursene finnes
på nettsiden til Hordaland Legeforening.
https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/lokal/
hordaland/kurs-og-aktiviteter/

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

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

Frøydis S. Nilsen
Øyrane legesenter
Tlf. privat: 56 58 66 77
Mobil: 97 06 94 34
frynilsen@gmail.com

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

Kristian Jansen
Bergen Kommune
Tlf. 945 01 822
jansen.kristian@gmail.com

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

Sogn og Fjordane legeforening
Jan Ove Tryti
Sogndal legesenter
Tlf. kontor: 57 62 97 00
Tlf. privat: 91 77 37 98
jan.ove.tryti@sogndal.kommune.no

Thomas Vingen Vedeld
Kommunelege Nordfjordeid
Mobil: 97 00 44 92

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

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

For styreoversikt, se:
LEGEFORENINGEN.NO/SOGNOGFJORDANE
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Returadresse:
Den norske legeforening
Postboks 1152 Sentrum
0107 Oslo

Dagkirurgisk avdeling ved Betanien sykehus har tre opererende
gynekologer og to kirurger.
Vi opererer alle tilstander innen generell gynekologi og behandler
menoragi og muskelknuter (TCER/endometriereseksjon og
hysterektomi), framfall av ulike slag, urinlekkasje (TVT og TVTOoperasjoner), laparoskopi for infertilitet, fjerning av cyster,
endometriose, sterilisering mm., og behandling av dysplasi i cervix
(koniseringer).
Innen kirurgi opererer og vurderer vi proktologiske tilstander som
hemorider og brokk. Vi har økt kapasitet på småkirurgiske inngrep
som fjerning av hudtumores (utenom ansikt), inngrodd negl,
pilonidalsinus og hidradenitis.
Betanien sykehus har avtale med Helse Vest RHF og er et offentlig
tilbud.
Tlf. 55 50 71 61 • https://betaniensykehus.no

