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• Champix® er et nytt reseptbelagt legemiddel
med unik, todelt virkningsmekanisme1,2:
- Delvis agonist - reduserer røykesug og
abstinensysmptomer
- Antagonist - reduserer nytelsen ved å røyke

• 43,9% av de som fikk Champix® var røykfrie
etter 12 uker2

• 23% av de som fikk Champix® var fortsatt
røykfrie etter 52 uker2
• Champix® har signifikant bedre effekt enn
bupropion målt etter 12 uker2
• Gunstig trygghets- og bivirkningsprofil er
dokumentert ved behandling av mer enn 4000
røykere4
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partial agonist, vs placebo or sustained-release bupropion for smoking cessation. A randomized controlled trial. JAMA 2006; 296(1):5663. 3. Tonstad S et al. Effect of maintenance therapy with varenicline on smoking cessation. A randomized controlled trial.
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c 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 vareklininbehandling, 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. 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-α4β2-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 α4β2-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 α4β2-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 (< 20%), 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. 1 mg: Enpac: 28 stk. kr 436,70, 56 stk. kr 839,10.
Sist endret: 17.11.2006
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Grådighet som drivkraft
Mediebildet har denne senhøsten vært dominert av stadig
mer utfyllende detaljer om, og innsyn i, den omfattende Terraskandalen, og dens mulige konsekvenser for de impliserte kommuner, lokale banker og ansatte i Terra.
Det kan virke som om grådighet hos alle impliserte parter har
drevet frem de resultater som nå brettes ut i media.
Det gamle ordtaket om at ”leilighet gjør tyv” synes aldri å bli
uaktuelt.
For utenforstående kan det virke uforståelig at disse forhold har fått utvikle seg over flere år. Lovavdelingen i
Kommunaldepartementet har ikke lyttet til kritikk fra revisorhold, og har således vært med på å legitimere låneopptakene.
Mulige utsikter til lettvinte gevinster og hurtig fortjeneste slutter aldri å trollbinde.
Unge mennesker som kommer i en situasjon hvor de ser store
inntekter til seg selv, dersom man får lurt elendige produkter
på godtroende kunder, har mange paralleller gjennom alle tider.
Skandalene rundt de store pyramidespillene, er gode eksempler.
Bondefangeri er alltid til stede i en eller annen form i samfunnet.
Det er desto mer skuffende at dette pågår i virksomheter eid av
et seriøst bankvesen og i en virksomhet som angivelig er underlagt god og tett offentlig kontroll.
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Norske leger er vant til å ha fokus på seg når det gjelder vår
yrkesutøvelse. Men det er også en del oppmerksomhet på våre
inntekter og vår rolle som forvalter av store offentlige midler
innen helsevesen og trygd. Hvert år bringer aviser oversikt over
legers inntekt, og det synes altså å ha offentlighetens interesse.
Vi har all grunn til å være stolte over det arbeid vi utfører, den
kunnskap vi forvalter, og det ansvaret vi tar på oss i helsevesenet.
Leger har stor trivsel i arbeidslivet, lite sykefravær og høy
arbeidsmoral.
Når yrkesutøvere med denne lange utdanning, dette ansvaret og
mange års erfaring, tjener omtrent en åttedel av det en mindre
vellykket produktselger i finansverdenen tjener, har vi intet å
skjule.
Når dette er sagt mener jeg allikevel at det viktigste fortrinn vi
har som leger, er å kunne gå hjem fra jobb å vite at vi har gjort
meningsfullt gagns arbeid, og at det kanskje er den største forskjell på oss og finansakrobater.
Så med et lite smil i munnviken vil jeg ønske alle kolleger et
godt nyttår.
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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Sykehusene i krise, – eller?

I en pressemelding fra HOD sies
det at regjeringen satser enda mer
på å få sykehus, psykisk helsevern
og rusfelt i tråd med Soria Moria
erklæringen. De vil få orden på
sykehus-økonomien, fornye byggene
og samtidig behandle flere pasienter,
holde ventetiden nede og sikre at
brukerene får god hjelp. Budsjettet
for sykehusene øker med 3,9 mrd
fordelt på 1,8 mrd til styrket sykehusøkonomi, 1,7 mrd til fornyelse av
bygg og 1 mrd til opptrappingsplan
for psykisk helse.
Prognoser presentert i pressen
viser imidlertid at de regionale helseforetakene får et samlet underskudd
på i overkant av 2,6 mrd i 2007.
Tidligere års underskudd og forventede store underskudd også i 2008
fører til en fortsatt fremtid preget
av knallharde innsparingskrav. Det
blir stadig vanskeligere å finne grep
for å komme i balanse. Bygg er blitt
solgt, vedlikehold utsatt og opparbeidet underskudd vil spise
opp store deler av sykehusenes driftsbudsjetter de kommende
årene.
Professor Tor Iversen ved Helseøkonomisk forskningspro-

gram ved Universitetet i Oslo utrykker til Aftenposten at det
er systemet rundt sykehusfinansiering som må bære ansvaret
for den sykemeldte økonomien. – Vi har et system der staten ved
Helse- og omsorgs-departementet både eier sykehusene og betaler
for deres tjenester. Sykehusene kan ikke gå konkurs - underskudd og
gjeld er dermed statens ansvar, sier Iversen til Aftenposten.
På spørsmålet om underskudd i helseforetakene har åpenbart ikke statsråden en løsning. Hun svarer med en tone vi
begynner å bli vant til: – Jeg mener det er udemokratisk at sykehusene bruker mer enn det Stortinget har stilt til disposisjon. Ingen sitter
trygt.
Respekten for den nasjonale debatten rundt
sykehusbudsjettene er i ferd med å forsvinne.
Det samme gamle igjen og igjen…
Respekten for budsjettene er nok også
varierende i det enkelte foretak og dette er
kanskje ikke så underlig. Når konsekvensene av
å holde budsjettet i Helse Bergen i 2007 blir
at man møtes med ytterligere innskjerpinger
det påfølgende år, mens sykehus med store
underskudd får ”tilgivelse for sine synder” kan
man spørre seg om den lokale taktikken er den
rette. Hvis ikke det skal lønne seg å bygge seg
opp gjennom noen år med gigantunderskudd
bør tildelingen håndteres på en helt annen måte
enn det den gjør i dag.
Sykehusene er underfinansiert i forhold til
den medisinske behandling befolkning forventer
og krever og Brustad og regjeringen ville blitt
kvestet i offentligheten dersom de krevde og
gjennomførte full driftsbalanse i helseforetakene. Det er de smertelig klare over. Det er og
blir ingen vinnersak.
Det nytter ikke å skifte ut direktører og
styremedlemmer i foretak som ikke innfrir. Da
blir det ”Ole Brum” og ”pose og sekk” også i
årene som kommer. Underskudd og økte bevilgninger vil følge
hverandre. Regjeringen og statsråden må være tydelige og konsekvente i sine budsjettprosesser og stå for de konsekvenser og
prioriteringer som følger.
Foto: ScanStockPhoto

På den ene siden skryter regjeringen over
et historisk godt budsjett for spesialisthelsetjenesten og påpeker en realvekst på 3,9
mrd i forhold til saldert budsjett 2007. På
den annen side snakker man om krisen i
sykehusenes budsjetter og konsekvensene
av stadige kutt. Hvordan kan det ha seg at
stadig økende budsjetter gir større krise?

Forsidefoto: ScanStockPhoto

Bidrag til Paraplyen sendes elektronisk til redaktøren
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Allmennlegeforeningen

Landsrådsmøte og
samarbeidsmøte med NAV
Det er to tema jeg ønsker å ta opp i dette nummeret av Paraplyen.
Først en orientering fra Landsrådsmøtet i oktober hvor overgangen til ny
organisasjonsstruktur var et viktig tema, og dernest noen punkter fra
Samarbeidsmøte mellom NAV Hordaland og Hordaland legeforening i november.

6

LANDSRÅDSMØTE
ALLMENNLEGEFORENINGEN OKTOBER 2007:
Den første saken ved dette møte handlet naturlig nok
om hvordan overgangen til den nye organisasjonsstrukturen hadde gått rundt omkring i landet. De fleste
fylkene har fått valgt en del av de nødvendige representantene. Men for mange har dette vært en tung og
arbeidskrevende prosess, og flere fylker mangler stadig
representanter.
Som skrevet i siste nummer i Paraplyen (Referat fra
Årsmøtet i Af Hordaland), har vi fått de fleste på plass
her i fylket. Alle våre 8 representanter er valgt, men i
skrivende stund mangler vi 4 av 8 vararepresentanter
på å være fulltallige. Første gang det store landsråd skal
samles blir i april 2008, i Molde. Da vil alle landsrådsrepresentanter fra alle fylker samles, og dette fulltallige
landsrådet vil ha den samme myndighet som tidligere
tiders generalforsamling.

stillinger bør avlønnes i forhold til kompetanse og erfaring, slik at lønnen for erfarne allmennleger bør tilsvare
overlegelønn ved sykehus.

Den andre saken jeg vil ta med, og som ble presentert fra de fleste fylkene, gjelder fastlegenes lønns- og
arbeidsforhold i kommunale bistillinger.
Dette er tvangspålagte stillinger, som i utgangspunktet
er nesten uoppsigelige fra legenes side. Dermed har
det i flere kommuner vist seg å være svært vanskelig å
gjennomføre reelle forhandlinger for disse. Dette viser
tydelig igjen i lønnsnivået for disse stillingene, som mange
steder ligger på et uakseptabelt lavt nivå.
Dog er det store forskjeller mellom de enkelte kommunene, og noen kommuner har skjønt viktigheten av en
positiv dialog med sine ansatte, og har gitt rimelig gode
vilkår. Allmennlegeforeningens klare anbefaling er at disse

SAMARBEIDSMØTE MED NAV HORDALAND
15. NOVEMBER 2007.
1) Fravær av skriftlighet fra NAV. Mange leger opplever
at brukere kommer med muntlig melding fra NAV om at
de trenger legeerklæring. Det ble på møtet presisert at
alle krav om utfylt legeerklæring til NAV skal være utformet skriftlig fra saksbehandler.

For å lette forhandlingsarbeidet, ønsker foreningen å ha
best mulig oversikt over lønns- og arbeidsvilkår for disse
stillinger. Så alle kommunetillitsvalgte oppfordres om å
holde Allmennlegeforeningens sekretariat oppdatert om
disse vilkår til en hver tid. Enklest gjøres dette via e-post
til: aplf@legeforeningen.no helst med kopi til undertegnede.
Videre ønsker Allmennlegeforeningens sekretariat å
kunne kommunisere mest mulig effektivt med oss. De
har e-post-adresser kun til 2.500 av foreningens 4.700
medlemmer. Så alle som leser dette oppfordres herved
om å sende sine e-post-adresser til allmennlegeforeningens sekretariat: aplf@legeforeningen.no

2) Dårlig tilgjengelighet til saksbehandlerne ved NAV
lokalt.
Svært mange pasienter/ brukere og også behandlende
leger, opplever store vansker med å nå saksbehandlerne
i NAV-kontorene. Menge har opplevd at det rett og

Allmennlegeforeningen

slett ikke er mulig å nå fram i det hele tatt. Det er lang
ventetid på kundesenteret, og ikke minst på telefonen. På
møtet etterlyste vi direkte telefonnummer til NAVs saksbehandlere, som et første skritt til bedre kommunikasjon.
NAVs representanter på møtet hadde full forståelse for
problemstillingen, og skal rapportere dette videre til
NAV sentralt. Så får vise om forholdene bedrer seg.

5) ”Legen i det inkluderende arbeidsliv”, en fortsettelse
fra 2004/05.
Det er utgitt en brosjyre i samarbeid mellom NAV og
DNLF. Nordhordland er i gang med å lage kurs i samarbeid mellom NAV og leger. NAV er interesserte i å få
opp kurs også i resten av fylket. Interesserte kan kontakte NAV for å gå inn i dette arbeidet

3) Avviste frikort
Problemet med at leger urettmessig får avvist regninger
på pasienter med frikort er avtagende, men er fortsatt
et problem. Mye kan tyde på at det i all hovedsak er følgende tilfeller som fører til avvisning:
a) Kort som er fylt ut manuelt ved det lokale NAVkontor er ikke registrert sentralt, og blir derfor avvist.
b) Når personer flytter, følger ikke frikortregistreringen
med i NAV sine systemer.
c) ”Sperrede personer” (f. eks NAV ansatte) sine frikort
blir avvist.
d) Frikort som ikke er oppdatert med frikortkode fra
NAV lokalt kan avvises
NB: Det er svært viktig at legene alltid ser frikortene, og
bør for sikkerhets skyld også føre kortnumrene i journalen. Dette hindrer en god del reelle avvisninger, og vil
forenkle klagen på et urettmessig avvist frikort.
Dersom man får avviste frikort, skal man ta kopi av
brevet med avvisning, notere på kopien at man har sett
frikortet, og sende det tilbake til Oppgjørsavdelingen,
undertegnet. Da vil kravet behandles manuelt, og pengene utbetales.

6) Betaling av refusjon for erklæringer
Leger uten avtale om direkte oppgjør (f eks sykehusleger)opplever at det blir rot når de krever refusjon fra
NAV for en erklæring. Kravet skal følge erklæringen til
det NAV kontor som har bedt om erklæringen. Mange
leger opplever lang saksbehandlingstid og dårlig merking
av utbetalingene. Noen opplever å ikke få betaling i det
hele tatt. Det er dessverre uklare rutiner rundt dette pr
i dag.
Etter 1. april 2008 skal ikke lokale trygdekontor utbetale
dette lenger. På møtet var vi enige om å anbefale at en
enhet sentralt tar disse regningene, mest logisk er oppgjørsavdelingen.
Møtet med NAV var en positiv opplevelse. Vi hadde
sammenfallende synspunkter i en rekke saker, og møtte
aksept og forståelse for vår kritikk og problemer. Vi må
håpe og tro at denne forståelse kan medføre bedring i
vårt samarbeide fremover, til beste for våre pasienter.

4) Yrkesskade: Legen kan ikke kreve refusjon for dette
før NAV har gjort et vedtak om at skaden/ sykdommen
er ”Godkjent som yrkesskade” og pasienten har lagt
fram dette vedtak for legen. Dersom pasienten trenger
legehjelp FØR vedtaket er gjort, må pasienten betale vanlig mellomlegg, få kvittering, og så kreve refusjon fra NAV
i ettertid.

Ø i v i n d We s n e s

owesnes@broadpark.no
Avdelingstillitsvalgt Allmennlegeforeningen Hordaland
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LVS

Lokalt lønnsoppgjør for
kombinerte stillinger med hovedstilling
ved Universitetet i Bergen (UiB)
Lokale lønnsforhandlinger foregår forskjellig ved UiB og ved Helse Bergen. Ved UiB blir
det avsatt en sentral ”pott” og forhandlingene går ut på å fordele denne på individuell
basis etter bestemte kriterier. Ved Helse Bergen gis ikke noe beløp på forhånd.
I 2007 ble det i Helse Bergen ført lokale forhandlinger for seksjonsoverleger, overleger
og bistillingene til kombinerte stillinger med hovedstilling på UiB. Man forhandler seg
frem til lønnspåslag for de 3 kategorier overleger som fordeles likt innenfor hver av gruppene. Lønnsutviklingen for de kombinerte stillingene var relativt sett bedre i
Helse Bergen enn ved Universitetet i Bergen i 2007.
Universitetet i Bergen
Årets lønnsoppgjør var et mellomoppgjør, og ifølge pressemeldinger skulle det gi en økning av lønningene på 4,8 %
av den totale lønnsmassen. Ved Universitetet i Bergen hadde
de beregnet det til å omfatte følgende komponenter: 1,35 %
i generelle tillegg, 0,5 % ved lokale forhandlinger, 0,65 % ved
endringer av personer i lønnsramme og et rekordstort overheng på 2,8 %. Kun et fåtall av førsteamanuensene som nå er
plassert i lønnsramme, de lavest i rammen, ble gitt sentralt
lønnspålegg.
Arbeidsgiver var representert ved Personal- og Økonomi
direktør Kjell Bernstrøm med bisittere og på den andre
siden hovedorganisasjonene representert ved Akademikerne,
YS- Stat, LO-Stat, UNIO og Nito. Spesielt for årets oppgjør
var at man var kommet til enighet om at hovedsammenslutningene skulle representere arbeidstakerne i motsetning til
yrkesorganisasjonene ved tidligere oppgjør. Akademikerne
hadde forut for hovedforhandlingene en rådgivningsgruppe
med representanter fra Den Norske Legeforening, Den
Norske Tannlegeforening, Tekna, Samfunnsviterne, Den norske
Psykologforening og Norges Juristforbund og Siviløkonomene.
Fornyelses- og administrasjonsdepartementet hadde beregnet at 0,5 % av lønnsmassen ville være kr. 5 952 559 ved
Universitetet i Bergen. Den prosentvise andelen av potten til
Det Medisinske Fakultet var på 17,6 %, d.v.s. i overkant av 1
mill. kroner til fordeling til alle stillingskategorier. En konsekvens av disse rammebetingelsene var at den lokale potten for
LVS ble prosentvis mindre enn halvparten av hva Helse Bergen
ga overlegene under de lokale forhandlinger i 2007; og mindre
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enn en tredjepart av potten i 2006.
Forhandlingsleder for Akademikerne var Amund Gulsvik
fra Den Norske Legeforening, og med seg under hovedforhandlingene var en representant fra henholdsvis Tekna og
Samfunnsviterne. Individuelle krav var mottatt av medlemmene
og disse ble oversendt til arbeidsgiver. Arbeidsgiver oversendte
samtidig sine krav til hovedorganisasjonene. Arbeidsgiver kom
deretter med et første tilbud med fordeling av 75 % av potten. Det ble ikke gitt noen argumentasjon for lønnsforslagene
og et første tilbud på 75 % av potten uten forhandling gir
arbeidsgiver i utgangspunktet uforholdsmessig stor styring av
de midlene. Akademikerne akter å fremme fremtidig forslag at
arbeidsgiver kun plasserer 50 % ved første tilbud. I forhandlinger begrunnet Akademikerne for hver enkelt det individuelle
lønnskrav med henvisning til kompetanse, inkludert dobbeltkompetanse med forskning og klinisk fagspesialitet, produktivitet innenfor forskning og undervisning, ledelse og formidling.
Forhandlingene forløp i en god tone mellom partene.
Den norske legeforening fremførte krav om i alt 63 ltr. Men
oppnådde kun 27 ltr. Det utgjorde 68 % av den totale lønnsmassen ved fakultetet hvilket var litt høyere enn gjennomsnittet for Universitetet. I alt 75 % av lønnsmidlene som ble fordelt til de vitenskapelige ansatte ved Det medisinske fakultet
gikk til medlemmene av Den norske legeforening, mens 25%
gikk til vitenskapelige som er medlemmer av andre hovedorganisasjoner.
Mindre enn en tredjepart av de universitetsansatte legeforskerne ved Universitetet i Bergen har i 2007 fått en lønnsøkning som ivaretar den generelle lønns og prisstigning. To

tredjeparter av legeforskerne ved UiB har etter lønnsoppgjøret
i 2007 fått mindre kjøpekraft, og avstanden i lønn mellom universitetsansatte legeforskere og andre legeyrker øker.
Helse Bergen
De lokale forhandlinger ble ført av Den norske legeforening
hvor HTV Of Kjell Vikenes var forhandlingsleder. ATV Einar
Svendsen og HTV Amund Gulsvik representerte LVS. Det ble
avholdt i alt 11 møter. Mange av disse møtene ble preget av
tolkning av Riksmeklingsmannes møtebok som ga føringer fra
sentralt hold for de lokale forhandlinger. Møteboken pekte
blant annet på at de lokale forhandlingene skulle skje under
fredsplikt. Ved uenighet skulle arbeidsgivers siste tilbud gjelde.
Forhandlingene skulle føres på grunnlag av andre gruppers
lønnsutvikling, underforstått, overlegene skulle ha en lignende
% vis lønnsutvikling som andre grupper i samfunnet.
På det tidspunktet forhandlingene fant sted var f.eks
Psykologforeningen, Tekna og Sykepleierforeningen ferdigforhandlet, alle med %-vise tillegg over 5%.
Mye tid gikk med til å kvalitetssikre tallmaterialet vedrørende
lønnsmassene for overleger, seksjonsoverleger og bistillingene.
Det ble til slutt enighet om et overheng fra 2006 på 0,86 %
og det sentrale oppgjøret fra januar 2007, hvilket kom i stand
etter mekling, streik og fornyet mekling, ble beregnet til 2,26 %,
til sammen 3,12 %. Noen nevneverdig glidning forelå ikke.
Først den siste forhandlingsdagen nådde man frem til en enighet som begge parter kunne godta. For LVS ble følgende oppnådd: Økningen av dr.gradstillegget i 2006 som bistillingene den
gang ikke fikk del i ble nå innvilget og økt med kr. 3000.- til
kr. 25 000.- med virkningstidspunkt 1.1.2007. Arbeidsgiver ved
adm. dir. Stener Kvinnsland og hans forhandlere skal ha honnør for at de vil synliggjøre og honorere universitetsorientert
medisinsk ekspertise i Helse Bergen. I tillegg fikk bistillingene 20 % av det beløp overlegene fikk tildelt d.v.s. kr.1460.-.
Bruttobeløpet ble dermed kr. 4460.- for de medlemmer som
ikke har overtid.
I og med at både doktorgradstillegget på kr. 3000 og tillegget
på kr. 7300 som overlegene fikk begge går inn i basislønnen vil
overtid og vakttillegg også øke.
P.g.a. det økte dr.gradstillegget har bistillingene ved årets lokale
lønnsforhandlinger i Helse Bergen %-vis kommet litt bedre ut
enn overlegene, men seksjonsoverlegene kommer best ut. Det
er ved Helse Bergen ikke gitt noe tillegg for professorkompetanse.

avstanden mellom UiB og kliniske stillinger øker.
Tidligere sentrale forhandlinger om særpott til lege-, tannlegeog jurist forskere som er i konkurranseutsatte yrker har ikke
ført fram. En mulig strategi for framtiden kan være å etablere
medisinske skoler ved de sentrale regionale sykehus hvor
legene i vitenskapelige stillinger kan få konkurransedyktige lønninger etter sin spesialist- og forskerkompetanse.
Vi ønsker alle LVSere, øvrige kolleger og gode samarbeidspartnere samt våre to arbeidsgivere vel møtt i 2008.
Litteratur: Gulsvik A, Aasland OG. Høyere lønn som stimuleringstiltak for vitenskapelig aktivitet. Tidsskr Nor Lægeforen
2007;127:2113-6.

Einar Svendsen
Gades institutt
Universitetet i Bergen

Amund Gulsvik
Institutt for indremedisin
Universitetet i Bergen

Konklusjon
Lønnsutviklingen for professorer og førsteamanuenser ved UiB
i 2007 er skremmende. Velkvalifiserte forskere sier opp sine
stillinger eller tiltrer bare i 50 % stillinger ved Universitetet.
Grovt sett har de universitetsansatte legene med hovedstilling
på UiB fått en lønnsøkning på mindre enn 2 % i 2007. Dette
er %-vis langt mindre enn det som Helse Bergen har gitt, og
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Takk for navnet Spekter!
Etter foretaksreformen dukket arbeidsgiverorganisasjonen NAVO opp i 2002.
I år skiftet de navn til Spekter og takk og lov for det! Dette navneskiftet har avstedkommet
mangt et fnis og knis på møter i Legeforeningen og gitt talere et etterlengtet utvidet
vitsespekter. Assosiasjonsvidden er stor, analogiene mange og paralleller trekkes i hytt og pine på
et til dels fascinerende detaljnivå. Forbryterorganisasjoner, spøkelser, Brødrene Dahl, James Bond
og Dr. Evil er nå begynt å bli nevnt i samme åndedrag som arbeidsgiverorganisasjonen vi
forholder oss til. I det følgende vil det gis en konseptuell og tekstuell analyse av Spekter som
fenomen, organisasjon og motpart sett i et litterært og populærkulturelt lys…

Jeg tipper at Spekter har valgt sitt navn med utgangspunkt i
det positivt ladete latinske ordet spectrum (pl: spectra). Den originale betydningen av ordet er som beskrivelse av fargemønsteret som oppstår når hvit lys passerer gjennom et prisme
og brytes opp i bånd av ulike farger. Seinere har begrepet fått
tillagt en betydning som generell beskrivelse av bredde eller
omfang. Jeg går ut fra at det er rundt disse konotasjonene
Spekter ønsker å finne sin identitet. Sett fra en formell synsvinkel er også navnevalget helt berettiget, for all del. Spekter
representerer ikke bare sykehusansatte, men også mange
andre yrkesgrupper
organisert i fem
hovedorganisasjoner (LO, YS, SAN,
Akademikerne og
UNIO). Hvorvidt
Spekter sin praksis fortjener å bli
beskrevet som bred
og fleksibel er en
annen sak. De har
en klar målsetning
om å begrense
antall og typer avtaler de ulike hovedorganisasjonene
og yrkesorganisasjonene, deriblant
Legeforeningen,

ønsker å ha. Her jobber Spekter mot å begrense spekteret av
tilpassede og hensiktsmessige avtaler.
Imidlertid syns jeg det er mye morsommere å late som om
Spekter har sitt språklige opphav i det engelske ordet spectre
(am: specter). Et ord som forklares på følgende måte i Oxfords
dictionary: Unpleasant and frightening mental image of possible
future trouble. I tillegg har dette ordet også betydningen spøkelse
eller ånd.
James Bond
Det er dette ordet Ian
Fleming tok utgangspunkt i når han skapte
forbrytersyndikatet
Spectre. Syndikatet,
som går igjen i flere
James Bond filmer,
pønsker ut den ene
planen, smartere enn
den andre, for å oppnå
sin ultimate drøm:
Verdensherredømme!
Spectre ledes av
onde genier med
en tilbøyelighet mot
kattedyr. Spectres
kongstanke er å spille
stormaktene ut mot
Foto: ScanStockPhoto
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hverandre slik at de selv kan slå til når den ene har tapt og
den andre ligger svekket tilbake. Hvorvidt Lars Haukås liker
katter, er megaloman eller hvorvidt Torunn Janbu frykter fallemmen vil åpne seg under henne for å sende henne ned i en
brennende avgrunn når forhandlingene strander hos Spekter
kan jeg ikke vite, men at splitt og hersk mentaliteten eksisterer, vet vi. Saken om de hemmelige protokollene i 2005 er et
godt eksempel på det. Da gikk daværende NAVO, presidenten i
DnLf og lederen for Akademikerne-helse med på å nedregulere
sosiale bestemmelser til B-delsnivå for andre akademikergrupper, mens Legeforeningen skulle ha dem på nasjonalt A2 nivå.
Split og hersk, Legeforeningen stod nok for tur de også…
Heldigvis dukket Legeforeningens daværende svar på James
Bond, Ylf-leder Hilde Engjom, opp i tide, den snedige planen ble
avslørt, katastrofen avverget og involverte parter måtte trekke
seg tilbake i skam.
Brødrene Dal og Spektralsteinene
På 80-tallet lot flere i min generasjon seg fascinere og
skremme av Brødrene Dals forunderlige ferd på jakt etter
spektralsteinene. Hvem husker ikke professor Slatters og hans
drøm om å finne grunnstoffet curium 82 som visstnok skulle
kurere influensa? Fra et romvesen får brødrene en ring som gir
dem byggetegninger til et romskip. Ved en tilfeldighet starter
romskipet og sender brødrene ut på en syretripp av en tidsreise som kun manusforfattere med sterk hang til astrologi og
New Age tankegang kan koke ihop. Symbolikken i mer alternative retninger er tung. Hovedtemaet rundt spektralsteinene er
et element og sammensuriumet av spøkelser, romvesener, Ali
Baba og jenka-dansende rørleggere tilfører serien et surrealistisk preg som gir det en helt annen verdi å se den som voksen
enn som barn. Sammenhengen mellom Spekter og brødrene
Dal er ikke bare ordet spektralstein. Jeg har ikke grunnlag for
å trekke paralleller mellom fremgangsmåten Spekter bruker
når de produserer sine forslag og skriveprosessen som lå bak
Brødrene Dal og Spektralsteinene, selv om tanken er besnærende. Imidlertid kan en med litt godvilje se noen fellestrekk i
gruppenes målsetning og dennes endelikt. Brødrene Dal samlet
sammen 10 spektralsteiner og fikk gjort dem om til en spektralstav. Spektralstaven! Den opphøyde enhet av curium 82
som skulle kunne løse alle influensaproblemer en gang for alle!
Det virker som om Spekter ønsker å samle så mange av tariffavtalene som mulig i en avtale. Ideen om den oversiktlige og
enhetlige avtalen som alle følger kan jo virke hensiktsmessig fra
deres ståsted. Men hva hvis en avtale som dekker flere yrkesgrupper, og dermed veldig mange arbeidstakere, havarerer?
Professor Slatters mistet spektralstaven ut av vinduet idet han

nøs, curium 82 var tapt og ingen fikk nyte godt av den…
A Christmas Carol
I 1843 skrev Charles Dickens historien ”A Christmas Carol”.
Her møter vi den skruppeløse pengeveksleren og lånehaien
Ebenezer Scrooge. Scrooge har ingen omtanke for sine medmennesker og Dickens moraliserer i viktoriansk ånd ved å skildre kontrasten mellom Scrooge og de han omgås. Elendigheten
er særlig gestaltet i kontorklerken Cratchits og hans sønn Tiny
Tims skikkelser. Hjemme hos Cracthit er julekvelden stusselig.
Far har kommet seint hjem da Scrooge har presset ham til å
jobbe utover julekvelden. Tiny Tim er underernært og preget av
sin acidotiske nyresvikt. Samme natt får Scrooge besøk av tre
spøkelser (omtalt i originalteksten som spectres). Disse viser
Scrooge hans fortid, den nåtid han lever i og en fremtid som
kan se mye lysere ut, en hva fortiden og nåtiden kan predikere,
om han gjør noen drastiske valg og retningsendringer! Scrooge
gjør disse endringene. Han blir et bedre menneske. Han kjøper
den feiteste julekalkunen i manns minne til Cratchit og gir han
lønnsforhøyelse. Tiny Tim friskner til. Han gjenopptar kontakten
med familien. De tekstuelle parallellene begynner å bli syltynne
nå, jeg ser det. Men Dickens lille julehistorie har fått en sentral
plass i litteraturhistorien både pga sin gode beskrivelse av hans
samtid og dens tidsuavhengige tematikk. Jeg skal ikke sammenligne Legeforeningens medlemmer med verken Cratchit eller
Tiny Tim. Det er eventuelt annen abdominal patologi som gjør
seg gjeldene hos oss på juleaften. Vi kommer ikke til å rope
etter den store kalkunen eller be om fantasifulle lønnstillegg.
Dagens forhold mellom arbeidsgiver og arbeidstaker finner
sine åpenbare kontraster i tilsvarende forhold mellom Scrooge
og Cratchit.
På den andre siden har Spekter og Legeforeningen vært igjennom noen turbulente år. Hemmelige protokoller er nevnt. Til
listen kan en legge arbeidsrettsaker, streik og veldig langdryge
forhandlingsforløp som ikke er egnet til å bedre forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Justeringsoppgjøret i høst var
siste eksempel på det vi i Legeforeningen mener er overkjøring
fra Spekters side. Mitt ønske er at Spekter tar en ”Scroggesk
vending”, ser seg tilbake, gjør opp status og ser at konstruktivitet, samarbeid og ryddighet vil gagne begge parter i fremtiden.
Vi forventer ikke at de skal gjøre Scrooges ord til sine og rope:
” I will double your salary!”

J o h a n To r g e r s e n ,

jgto@helse-bergen.no
F o r e t a k s t i l l i t s v a l g t Y L F, H e l s e B e r g e n
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2007
Mens 2006 var preget av kamp mot skjevdeling og en god del mediavirksomhet i den
forbindelse har 2007 vært preget av en del andre hovedsaker.
Men først: Blant annet som følge av vår lobbyvirksomhet nedsatte helseministeren et nytt
inntektsfordelingsutvalg. Utvalget skal lage en innstilling i løpet av året, og ryktene sier at
denne innstillingen kan bli til vår fordel. Imidlertid vil nok ikke nye fordelingskriterier slå ut i
konkrete penger før i 2009.
Budsjettkontroll har vært sykehusledelsen hovedanliggende
i år, og ny AD har lagt ned mye arbeid og energi i å få til et
budsjett i balanse. Dette har hatt overlegeforeningens støtte i
utgangspunktet. Det ser ut til at vi lander rundt minus 50 millioner kroner, som er et tilfredsstillende resultat sett fra min
side. Underskuddet går ikke til ”pølser og brus”, men til viktig
pasientbehandling. Nesten 200 mill. i akkumulert underskudd
er dermed sanert i løpet av ett år takket være en formidabel
budsjettdisiplin.
Dessverre ser det ikke ut til at man honoreres for dette, og
sykehus som har langt dårligere budsjettkontroll (også i vår
region) ser ut til å ”tjene” på dette vedrørende neste års budsjetter.
Lederkontrakter og ledelse har vært en viktig sak i 2007, og
jeg har lagt ned en del arbeid i å få til så gode lederkontrakter
som mulig for overlegene. Dessverre synes det stadig mindre
attraktivt å ta helhetlig lederansvar blant særlig seksjonsoverleger, og ikke minst i psykiatrien. Det er liten økonomisk gevinst
i dette for legene (snarere tvert i mot), og mange skremmes av
administrative rutineoppgaver. Jeg har tatt opp med sykehusledelsen hvordan vi skal gjøre disse stillingene mer attraktive.
Lykkes vi ikke med det, så vil andre grupper få stadig sterkere
styring over økonomien. Økt polarisering mellom medisinsk
ansvar og administrasjon kan bli resultatet, og det er ikke verken vi, pasienter eller eier tjent med.
Vi har fått på plass et nytt regelverk for bierverv, og disse
er blitt så bra at Dnlf har vist interesse for på mer genrell basis.
Uttalelsen fra Sivilombudsmannen kom svært beleilig og på et
tidspunkt hvor eier var klar for skikkelige innskjerpninger i retningslinjene. En rekke saker er nå behandlet og stort sett blir
vi enige. Bierverv er tillatt, og fritiden er i utgangspunktet den
enkeltes sak. Det skal vektige habilitetsgrunner til og/eller at
biervervet går ut over hovedervervet eller er klart konkurrerende med sykehusjobben for at man skal kunne nekte ansatte
bierverv.
Undertegnede sitter i kjerneteamet for ny strategiplan og
arealplan. Det er ofte vanskelig å få konkretisert strategiplaner,
men jeg synes vi har lyktes bra denne gangen. Blant annet har vi
fått med at det skal etableres 50/50 stillinger (forskning/klinikk)
i Helse Bergen regi - noe jeg tror kan bli attraktive stillinger for
mange overleger.

Arealplanrevisjonen er spesielt viktig nå fordi mye areal frigjøres
i sentralblokken i forbindelse med etablering av nytt laboratoriebygg. Vekt må legges på langsiktighet, fleksibilitet, ekspansjonsmuligheter og bedre behandlingsfasiliteter. Oppbygging og styrking av intensivfunksjoner, etablering av nytt intervensjonssenter
og bedre dagbehandling og polikliniske tilbud vil ha prioritet. For
legegruppen er det også viktig å få bedret kontorforholdene
som gradvis har forverret seg etter skippertaket i forbindelse
med ”1996-opprøret”.
Lønnsoppgjør for 2007 var begredelige greier for legenes del
og resulterte i små lønnstillegg. Dette står i sterk kontrast til
samfunnet for øvrig. Det er bekymringsfullt at eier heller ikke
for neste år synes å budsjettere realistisk når det gjelder lønn.
Vår virksomhet er knyttet til en bevilgningsøkonomi. Økt aktivitet utover budsjett resulterer i underskudd, ikke overskudd som
i mer tradisjonell næringsvirksomhet. Da sier det seg selv at
man ikke kan knytte lønnsutvikling til sykehusenes økonomiske
situasjon, men må ta utgangspunkt i et gjennomsnitt for sammenlignbare grupper i samfunnet for øvrig.
Forhandlingene rundt en ny hovedavtale starter i disse dager.
Jeg håper man kan få etablert en større innflytelse og medbestemmelsene for organisasjonene. Det avholdes en rekke drøftingsmøter i foretakene, men de forplikter ikke arbeidsgiver.
Takker for innsatsen til de mange
tillitsvalgte i 2007 og ser frem til mange nye og spennende
utfordringer i 2008.

Kjell Vikenes,
vike@haukeland.no
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Overlege dr. med.
FTV OF/Helse Bergen

PSL

Advent og ettertanke
Vi har kommet over i desember, det har vært en fin dag med
lavt lys og rim på markene. Det er mørkt når vi går på jobb,
mørkt når vi kommer hjem, og for meg er det deilig med nye
lyse kontorer der det lave lyset og solen slipper inn, så vidt!
Jeg må nemlig ha persiennene nede for å kunne se hva jeg
holder på med! Advent er en tid til ettertanke, og rett før jeg
satte meg ned for å skrive fikk jeg vite at mannen til en nær
venninne døde helt plutselig.
Hodet mitt har vært fullt av masse spørsmål i forhold hva jeg
evt. kan bringe videre til medlemmene av hva som skjer i forhold til våre rammebetingelser i året som kommer. Det er viktig for oss å være våkne og oppegående, så vi ikke opplever at
noe blir ”tredd nedover hodet på oss”. Vi bør holde oss orientert og vi bør gjøre oss opp en mening om hvordan vi ønsker
å ha det. Vi kan ikke bli sittende passive og si ”jeg visste ikke”.
Samtidig minner dagens triste budskap til meg i adventstiden
meg om hvor kort det er mellom liv og død, og hvor viktig
det er å ta vare på det som er verdt å ta vare på. I så måte har
vi en viktig jobb med innhold, der vi nettopp i alt det trivielle
lever i grenselandet mellom liv og død. La oss ikke glemme hva
vi faktisk er verdt og hva vi bidrar med når betingelsene for
vårt arbeid kanskje blir snudd en smule på hodet.
Hva er det som skjer? Igjen har nok en del skjedd uten at vi
har fått innsyn i det, viser til medlemsbrev som jeg mottok i
dag fra vår leder, datert 26. november. Det er i alle fall bestemt
fra Sosial og Helsedirektoratet at avtalespesialistene skal
foreta prosedyrekoding på lik linje med sykehuspoliklinikkene
allerede fra 1. januar 2008. For slik rapportering skal vi bruke
to kodeverk, NCSP for kirurgiske prosedyrer og NCMP for
medisinske prosedyrer. Begge finnes i samme bok, en klassifikasjon av medisinske og kirurgiske inngrep 2007. Takstutvalget i
PSL arbeider med å lage en kortversjon for hvert enkelt fag.
Det samarbeides med systemleverandørene ( Infodoc, Profdoc
osv ) som forbereder sine systemer i forhold til kravene for
rapportering. Jeg vil anbefale at man avventer resultat av dette
før en ev setter seg inn i omfattende og ukjente prosedyrer.
NPR rapportene skal inneholde både diagnosekoder( ICD 10)
og prosedyrekoder. I 2008 gjelder prosedyre- rapportering
kun aktivitet. Det ligger i kortene at prosedyrekoding skal
bli knyttet til en ny oppgjørsordning, altså en DRG basert

finansiering. Dette vil bli tatt opp og diskutert på Røros.
Administrasjonskurset er denne gang lagt til Røros. Det er satt
opp et chartret fly fra Oslo, men skulle det være fullt er flere
måter å komme til Røros på. Disse kursene blir viktigere og
viktigere, og jeg anbefaler flest mulig å melde seg på. Koselig
sosialt er det også!
Ellers er jeg til stede for medlemmene om noen skulle ha noe
på hjertet. Har i høst vært med Helse Vest på en intervjurunde
i forbindelse med en ledig hjemmel, og sitter igjen med en
opplevelse om at de absolutt går i dialog med oss, noe som
er veldig viktig for medbestemmelse. Forut for intervjuer kan
dere gjerne ta kontakt med meg om det er noe dere lurer
på. Ved nyansettelser er det ikke vanlig at hjemmelsinnehaver
blir rådspurt med mindre han eller hun er i gruppepraksis. Jeg
mener at hjemmelinnehaver bør ha et ord med i laget, og jeg
oppfordrer også dem som søker å ta kontakt med innehaver
når en ny hjemmel blir ledig. Det er slett ikke alltid like lurt å
sitte med kortene tett inntil brystet, tvert om vil jeg heller si;
det oppstår nye ting i rommet i en dialog hvor en kan få sagt
viktige ting om seg selv og sine ev motivasjoner og forestillinger, og samtidig får en nyttig informasjon tilbake om den jobben man søker på og hva den kan innebære. Det er ikke det
samme å jobbe i praksis som i en sykehuspoliklinikk!
Jeg vil minne om at vi viser frem våre nye lokaler den 8.
februar 2008, viser til annonse i dagens Paraply. Alle er velkomne!
Jeg ønsker alle et godt år i 2008!

Kathe Aase

kathe.aase@sensewave .no

Tillitsvalgt PSL
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Pandemien rammer
samfunnskritiske funksjoner!
Mellom 25 og 30% av befolkningen er, eller
har vært syke. Inntil 3% av de syke dør. Det er
alvorlige forsyningsproblemer og kommunikasjonsproblemer. Situasjonen i landbruket er
kritisk. Sykehusene, kommunale sykehjem og
provisoriske lasaretter er overfylt med pleietrengende mennesker. Alt helsepersonell i
kommuner og sykehus er utmattet etter døgnkontinuerlig innsats. Det er gått 10 uker siden
landets første tilfelle av H5N1-sykdom (fugleinfluensa) ble påvist hos en lokal lærer. Lagrene
av antivirale medikamenter er tomme. Vaksine
mot H5N1 er nå bare 1 uke unna. Kommunene
får vaksinedoser til 20 % av befolkingen; mens
sykehusene får vaksiner til 40% av de ansatte.
Hvordan håndtere krisen? Hvem skal få
vaksine? Dette var noen av oppgavene som
måtte løses under Øvelse Hordaland, 28.
og 29. november 2007. Alle kommunene i
Hordaland, helseforetakene, Fylkesmannen,
Politiet, Sivilforsvaret m.fl. øvde på ulike
scenarier gjennom disse 2 dagene.
Første øvingsdagen var det få syke; og
helsetjenestens smittevernberedskap
ble satt under press. Hadde kommunen
smittevernberedskapen på plass? Kunne
smittevernplanen brukes? Hva om kommunens smittevernlege skulle bli syk? Eller
toppledelsen? Klarte sykehusene å ta unna
henvendelser fra kommunene? Hvem skulle
legges inn på sykehus?
Til andre øvingsdag var det gått 10 uker. Pandemien hadde
utviklet seg til det som Nasjonal Pandemiplan har definert som
et verstefalls-scenario, tilsvarende spanskesykens herjinger i
1917-1919. De kommunale kriseledelsene måtte ta fortløpende
stilling til de meldinger som kom inn, hovedsaklig fra øvingsledelsen hos Fylkesmannen. Men det var også etablert lokale
øvingsledelser som spilte inn meldinger, spredte falske rykter og
sendte ut pågående journalister. Selv satt jeg kommunal kriseledelse i Meland disse dagene. Av de beslutninger som naturlig nok
skapte mest reaksjoner fra publikum, var prioriteringslisten over
hvem som skulle få vaksine.
Pandemi regnes om et realistisk scenario i løpet av noen tiår,
og konsekvensene kan bli store. Spanskesyken tok for eksempel
flere liv enn krigshandlingene under første verdenskrig.
I skrivende stund er øvelsen ikke evaluert. Jeg vil anbefale alt

helsepersonell å gå inn på fylkesmannens hjemmesider for å
følge med på evalueringene som blir gjort. De fleste kommuner
og sykehus etablerte også egne nettsider under øvelsen, der
informasjon og meldinger ble lagt fortløpende ut. Linker til disse
sidene ligger via Fylkesmannen.
Øvelsen var først og fremst en papirøvelse, og var nok lite synlig blant helsepersonellet i noen organisasjoner. Likevel trakk vi
lokalt flere erfaringer fra øvelsen. Vi avdekket noen huller i planverket, for eksempel ansvarsforholdene overfor etater som dekker flere kommuner. Vi erfarte også flere forbedringsmuligheter,
spesielt innen kommunikasjon og informasjonsarbeid.
Noe av det viktigste med en slik øvelse er også å trekke inn
andre enn helsetjenesten. Smittevernet sees ofte på som en ren
”helse-oppgave”. Spesielt i kommunene er det viktig å fokusere
på at en pandemi vil ramme hele samfunnet, og vil rokke ved
etablert infrastruktur. Jeg tror derfor at øvelsen må ha vært spesielt nyttig for kommunale ledere, og ledere i etater som politiet
o.a., som til vanlig ikke driver med smittevern. Utfordringene ved
en pandemi kan ikke helsetjenesten løse alene!
Et viktig prinsipp i beredskapsplanlegging er
at hver etat skal ha beredskapsplaner innen
sine ansvarsområder. Et pandemi-scenario
avdekker en mulig svakhet ved denne
ansvarsdelingen. Hvem tar for eksempel
ansvar for vaksinasjon av etater som dekker
flere kommuner, som sivilforsvar, politi, legevakt, renovasjonsselskap m.v. Og i hvor stor
grad ble det etablert kontakt mellom de
forskjellige kriseledelsene i kommunene?
Nasjonalt er det etablert flere databaser
som skal forbedre kommunikasjonen mellom aktørene innen beredskap. Systemet
NARRE skal raskt kunne bidra til å få en
oversikt over tilgjengelige ressurser, både
lokaliteter og utstyr, på tvers av forvaltningsnivåer. Et annet system, loggføringssystemet
NOBER, brøt tidlig sammen både pga overbelastning og pga
brannen på Oslo S samme morgen.
Men heldigvis hadde min kommunale
kriseledelse en god back-up-løsning;
nemlig manuell logg-føring i en
word-tabell på en bærbar PC!
Og med loggen blåst opp på
veggen med prosjektor, fungerte
loggen etter hensikten.
Av og til er det enkle
det beste…!

To r d M o l t u m y r
tordmolt@online.no
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Praksisgruppe i 10 år
Kjell Johansen
Vi er åtte allmennpraktikere som har holdt sammen i en praksisgruppe i 10 år. Vi ønsker
å dele våre erfaringer med leserne av PARAPLYEN ved nedenstående innlegg og bilde.

Øyvind Vassel, Tor Wold, Geir Skogland, Kjell Johansen, Oddvar Dale, Regin Hjertholm, Nina H. Ingebrigtsen, Anders Lunde.

Kompetansesenteret for kliniske ferdigheter hos praktiserende
leger arrangerte februar – april 1997 kurset ”Forberedelse
og gjennomføring av gjensidig praksisbesøk i allmennmedisin”
under kyndig og inspirerende ledelse av Edvin Schei og Arild
Gulbrandsen.
Åtte av kursdeltakerne dannet en praksisgruppe for å
fortsette med gjensidige praksisbesøk og dessuten samles til
smågruppeundervisning.
Vi har hatt møter fire ganger i året, stort sett hjemme hos
hverandre, fra kl. 12 til 16. Vi starter alltid med et måltid og
hyggelig prat (og anledning til å komme for sent på grunn av
øyeblikkelig-hjelp-pasienter). Så tar vi det som har fått navnet
”runden” hvor hver enkelt får snakke om seg og sitt, om gleder og bekymringer både i arbeid og privat. Dette er omsluttet med absolutt taushet, og selvsagt skrives det ikke referat.
Vi forsøkte strukturert dagsorden, men har kommet til at
det fungerer best å ta opp forhold og problem i vårt virke slik
vi bærer det med oss ”her og nå”. Temaene har vært mange
og ulike, og det har ikke skortet på kompetanse innad i gruppen. Den gjensidige læringen har vært meget givende.
Mellom møtene har vi besøkt hverandre i praksissituasjoner. ”Gjesten” er tilstede under konsultasjonen, plassert i bakgrunnen og ikke aktivt med i møtet mellom legen (”verten”)

og pasienten. Etter hvert som vi har blitt trygge på hverandre,
har tilbakemeldingene blitt ærlige, direkte og utforskende på
det som egentlig har skjedd under veis. Samtalene og refleksjonene i etterkant av dagen, gir tilfang til endring og forbedring i kunsten å utøve faget.
Da vi på sommermøtet markerte 10 års jubileet og oppsummerte erfaringer, var det åpenheten og tryggheten mellom
oss som ble nevnt først. Det å kunne snakket om personlige
forhold som vi ikke engang kan dele med familie og venner,
gjør godt. Vi kan dele opp¬levelser fra legehverdagen, vi kan
snakke om å gjøre feil. Og hvis det en gang skulle det bli riktig
belastende å være lege, så ville alle finne det naturlig å ta kontakt med en av de andre i gruppen.
Det finnes etter hvert flere smågrupper. Vi tror de fleste
stort sett holder seg til rene faglige tema. Den personlige,
gjensidige veiledningen vi har fått til er antakelig relativt unik.
Vi vil anbefale andre som etablerer smågrupper å prøve noe
liknende. For oss har det vært givende.
Gruppen består av en kvinne og syv menn. Yrkesutøvelsen
oppleves ulikt, og av den grunn kunne det med fordel vært
minst to kvinner. Således er kjønnskvoteringen det eneste vi
ville gjort annerledes om vil skulle startet på nytt.
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Skolens hellige ild
«Som fjortenåring fekk eg reise heimefrå med fars
forsikring om at eg skulle få disponere fjerdeparten
av hans skattbare inntekt i fire år. Når eg prøver
tanken på meg sjølv, mine barn og min økonomi,
som er ein heilt annan enn hans, så gjer tanken
opprør. Det går ikkje. Og eg bøyer hovudet i takk
og respekt».
Det er forlagsmannen Andreas Skartveit som sier dette i en ny bok
om det norske landsgymnasets historie. Skartveit var landsgymnasiast
på Bryne så sent som på femtitallet, men likevel lyder denne kombinasjonen av armod og kunnskapstørst så underlig fjern. I dag kjenner vi
lite av begge deler.
Den unge utkantnasjonen Norge har aldri kunnet skilte med sterke kunnskapstradisjoner. Men fra den nasjonale oppvåkningen rundt
1814 til langt inn i det 20. århundre, fantes det i det minste en vital
skolekultur her til lands. Lærerne hadde faglig og sosial autoritet, og
de stilte strenge krav til elevene. Prestasjonskulturen var satt inn i en
videre demokratisk sammenheng, der boklig lærdom var inngangsbilletten til et rikere liv for barn med gode evner og stor arbeidsinnsats.
Men utover i etterkrigstiden – og særlig med innføringen av den niårige grunnskolen i 1969 – ble de gamle kunnskapsidealene forkastet.
Et i og for seg nødvendig oppgjør med puggeskolen og «flere byer i
Belgia» ble snart ført ut i det absurde. Førti år med stadig nye reformer og læreplaner har ikke endret den grunnleggende svakheten ved
en skole preget i sekstiåtternes verdensbilde, som rangerer trivsel
høyere enn kunnskap, og hvor disiplin er et negativt ladet fremmedord. Det har kanskje gitt oss verdens koseligste skole, men faglig sett
er den svak. Da resultatene fra den mye omtalte PISA-undersøkelsen
fra OECD ble lagt frem i november, var Norge nok en gang Europas
skjeve tårn, med nedslående resultater både i naturfag, matematikk og
lesing. For ordens skyld: Norge bruker mest penger i verden på skole.
Så kan man selvsagt lete etter svakheter ved selve undersøkelsen, slik enkelte forskere gjør det. Eller man kan – som de lærerne
jeg har snakket med – fokusere på at det også skjer mye positivt i
skolen. Det siste er helt sikkert riktig. Men jeg tror det er korttenkt
å ignorere den kunnskapskrisen Norge står midt oppe i, og da særlig
innenfor realfagene, hvor kravene til eksakte kunnskaper er absolutte.
Realfagskrisen avslører oss. Den viser at hverken eksakte kunnskaper
eller det harde arbeidet som er nødvendig for å tilegne seg dem, står
høyt i verdi i et land som er blitt verdens rikeste nesten på slump. Og
som fortsatt i mange år skal være behagelig fulltanket på oljepenger.
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På universitetene og høyskolene har man lenge merket at norsk
ungdom kan stadig mindre når de begynner å studere. Slik forplanter
skolens svakheter seg videre. Svaret fra myndighetene har vært den
såkalte Kvalitetsreformen, men den har fokus på alt annet enn kvalitet.
Basert på tenkning fra såkalt New Public Management handler den om å
få norske studenter raskest mulig igjennom studiene, men uten å stille
strenge krav til faglig fordypning underveis. I løpet av få år er «gjennomstrømning» blitt et mantra blant akademikere og universitetsbyråkrater som en gang var kjent for å tenke dype tanker. Det har skjedd
med forstemmende liten debatt, noe som kan ha sammenheng med at
Kvalitetsreformen fratar de samme akademikerne tid til å forske. Som
effektivitetstiltak er reformen vellykket. Som kunnskapsreform er den
en vits.
Og nå skal altså kunnskapsskolen gjenreises, i følge norske politikere av varierende farge og format. Jeg venter i spenning, mens jeg
koser meg med Nils Rune Langelands glimrende essaysamling Kveldseta
fra 2003. Forfatteren besøker Kabul, hvor han lar seg fascinere av
gløden og entusiasmen til en afghansk skoleklasse som sitter på et
jordgulv og hyler frem bokstaver i kor. Så får leseren være med på et
norsk skolemuseum, bare for å lære at der finnes det nesten ingenting.
Underforstått: Den gode skolen er ikke avhengig av gode luftekanaler
og avansert datautstyr. Den gode skolen trenger bare lærevillige elever
og en dyktig, engasjert lærer. Ikke helt uten patos avslutter Langeland:
«Skulen er ein heilag eld av entusiasme og disiplin som heimsøker den
som fortener han».

Foto: Danilo Ascione

Dermed har han mer enn antydet den sørgelige kjensgjerningen:
At dagens Norge kan se langt etter skolens hellige ild, som kastet et
kortvarig blaff over historiens mørke da nasjonen ennå var fattig på
mammon og rik på fremtidstro. I dag har vi bare pengene. Men kunnskapen kan vi vel kjøpe fra Kina?

Sjur Holsen • Statsviter og skr ibent

Annonse

Spesialistsenteret på Straume
– invitasjon til nyåpning
Vi feirer innflytning i nye lokaler etter en betydelig utvidelse.
Arealene er blitt større og senteret er utvidet med ytterligere en lungelege
med driftsavtale, dr. Karin Stang Volden
Vi er stolte og glade over våre nye lokaler,
og ønsker å vise dem frem for våre samarbeidspartnere.
Allmennleger og spesialister, samt medarbeidere som ønsker å komme,
er hjertelig velkommen til innvielse av de nye lokalene.
Fredag 8. februar 2008 kl. 1400
Av praktiske grunner er det greit om man melder seg på ved e-post til
harmil@online.no

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

Ta kontakt

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

Møllendalsveien 8, 5009 Bergen – Telefon 55 20 64 60 – www.drevelin.no – drevelin@drevelin.no

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

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

15.01 Nasjonalt handlingsprogram for Palliasjon
Dagny F. Haugen, overlege, dr.med, KLB
19.02 Medikamenter for symptomlindring ved livets slutt
Georg Bollig, overlege, BRKS
18.03 Liverpool Care Pathway for Care of the Dying
Katrin Sigurdardottir, Overlege, Sunniva Klinikk, KLB
15.04 Lindrende sedering til døende – retningslinjer og
praksis i Norge
Prof. Jan Henrik Rosland, Klinikksjef, Sunniva Klinikk,
UIB
20.05. Fysioterapeutens rolle i Palliative Care
Tone Lise Frantzen, Sunniva Klinikk, KLB
17.06 Dyspné
Bettina S. Husebø, overlege, BRKS, UIB
Christian von Plessen, overlege, Lungeavdelingen, HUS

Sommerpause
16.09 Munnen - Intimstell på øvre kroppshalvdel
Lise Thorsen, tannpleier v/ kjevekirurgisk avdeling, HUS
14.10 Obstipasjon
Anette Ester, overlege, BRKS, KLB
18.11 Anoreksi-kakeksi-syndromet
Anne Turid Bjørnevik, lege, Kreftavdelingen, HUS
16.12 Palliativ kirurgi
Rune Svensen, overlege, kirugisk avdeling, HUS

Møtet skal samle helsepersonell som jobber med og/eller er interessert i palliativ behandling.
Programmet består av 30min. faglig innlegg, etterfulgt av en eller to pasientkasuistikker til felles diskusjon. Alle inviteres til å presentere en kasuistikk fra egen virksomhet. Kurset er søkt godkjent fra Dnlf (Emnekurs eller valgfritt kurs) og NSF
Georg Bollig - overlege
Åse T. Norstrønen – avdelingsspl., Palliativ avdl.
Bergen Røde Kors Sykehjem
Tel.: 55 39 34 00

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

Raske og effektive svarrutiner for Histologi og cytologi prøver.
Immunhistokjemi utføres. Elektroniske prøvesvar.
Postadresse: Postboks 6727 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Peder Claussønsgate 5
Telefon: 22 99 65 00 – Telefaks: 22 99 65 01
www.lfp.no lfp@lfp.no
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Kunngjøringer

Får ny grafisk design
Fra nyttår har
Legeforeningen og alle
underforeninger fått en ny,
felles grafisk design, og et
oppsett som gjør at det blir
lett å se tilhørigheten til
Legeforeningen.
Inntil nå har det ikke alltid vært så lett å
se at alle underforeningene er en del av
Legeforeningen. Torunn Janbu, president
i Legeforeningen, viser til at en del foreninger har hatt sin egen design, og at
navnet på foreningen ikke i seg selv viser
noe tilhørighet.
Nå blir det derimot et system, kalt
gridsystem, med logo og så noen kryssende linjer med lokalforeningens eller
den fagmedisinske foreningens navn
øverst, og Den norske legeforening
under. De underforeningene som har
hatt egen logo og ønsker å beholde den,
kan gjøre det, men den blir da plassert
inn i linjene til gridsystemet. Det er
valgt ut en ny, egen skrifttype som heter
Whitney, og foreningene får en egen profilmanual hvor maler for alt fra brevark
til powerpointmaler ligger inne.
– Nå skal det bli lettere å gjenkjenne
de ulike organisasjonsleddene som en
del av Legeforeningen, og leddene vil få
et mer enhetlig grafisk uttrykk. Samtidig
fremkommer det tydelig hvilken underforening det er snakk om. Jeg opplever at
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profilmanualen fremhever at alle ledd tilhører samme forening samtidig som det
er rom for individuelle løsninger. Dette
gjenspeiler foreningen slik jeg opplever
den - samlet og med stor takhøyde, sier
presidenten.

Logoen til Legeforeningen
er også fornyet.
– Ovalen er tatt bort, mens Asklepios
beholdes. Dog kan ovalen fortsatt benyttes dersom Asklepios brukes alene,
f.eks. i segl. Det sikrer en mer moderne
utforming som samtidig ivaretar det tradisjonelle, stolte og medisinske uttrykk.
Navnet, Den norske legeforening, blir
nå stående vannrett ut fra figuren.
Underforeninger som ikke har hatt egen
logo, får nå Legeforeningens logo inn ved
siden av navnet, forklarer avdelingsdirektør Jorunn Fryjordet, som har vært
prosjektleder på arbeidet med den nye
designen.
Foreningene får tilgang til maler til en
rekke formål, som f.eks brevark, innkallinger til årsmøter, veiledere, visittkort og
powerpointer til foredrag.
– Tillitsvalgte som skal holde foredrag,
kan bruke disse powerpointmalene og
sparer også mye tid på å få et godt, presentabelt uttrykk. Det vil være enkelt
å laste malene ned fra nettet, og det
sikrer god design også når du f.eks lager
trykksaker. Du slipper å legge en masse
innsats inn i dette arbeidet. Vi lager også
en fotodatabase med illustrasjonsbilder
som viser legerollen, sier hun.

For å se eksempler på design på brevark, powerpoint-presentasjoner, visittkort osv. se:
http://www.legeforeningen.no/profil
Cecilie Bakken
cecilie.bakken@legeforeningen.no
Avdeling for informasjon og helsepolitikk

Sogn og Fjordane Legeforening

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

01.09 2007 - 31.08 2009

Gunnar Ramstad
Christian Busch

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

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

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

Trond Skaflestad
Mariann Andersen
Espen Rostrup Ellingsen

tskafles@broadpark.no

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

eero@helse-bergen.no

Kollegial støttegruppe og Legetjeneste for leger se:

www.legeforeningen.no/hordaland
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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

Trond Inselseth (LSA)
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insels@frisurf.no

svein.ove.vingsnes@helse-forde.no

Alv Bjørnar Heggelund (NAMF)
abh@hoyangerbht.no

Jon Sverre Arnestad
jon.sverre.arnestad@helse-forde.no

Tom Guldhav (Of)
tom.guldhav@helse-forde.no
Ingrid Alm Andersen (YLF)
ingrid.alm.andersen@helse-forde.no
Florentina Naboulsi (PSL)
florentina@mailbox.as
Varamedlem
Svein Ove Vingsnes

yen
apl
r
Pa
Sogn og Fjordane Legeforening

Etter Køyreskulen
I min oppvekst var det vanleg å ta førarkort for bil kring
18-årsdagen. Dei som hadde passert nålauget hjå Biltilsynet
gav gjerne til beste skrekkhistoriar om kva for spørsmål ein
kunne få når ein skulle opp til denne testen som for alvor
flytte oss inn i vaksenverda. Eg hugsar enno eitt av desse
spørsmåla: ”Kva skal ein ha over under bilen?” Det var sjølsagt uråd å vite svaret om ein ikkje hadde tilgang til fasiten
hjå denne spesielle sensoren: ”Full kontroll over bilen under
alle forhold”.
Eg har fundert mykje på denne problemstillinga knytt til
foretaksreforma. Ansvaret for spesialisthelsetenesta vart
flytta frå fylkeskommunen til helseforetak. Fylkeskommunen
er leia av Fylkestinget, som er politisk vald, eit foretak vert
leia av eit styre, oppnemnd av eigaren.
Legeforeninga såg at i denne reforma låg det sjansar for
meir konsistent styring av spesialisthelsetenesta. Smak litt
på omgrepa: ”Ting” gjev assossiasjonar i retning av tingingar,
hestehandel og kompromiss, medan ”styre” kan vere nett
det, ei eining som held kursen for verksemda, i samsvar med
dei føringane eigaren har gjeve.
For det har aldri vore tanken i Noreg at helseforetaka
ikkje skulle styrast politisk. Etter mitt skjøn er utgreiinga
kring fødselsomsorg eit godt døme på korleis dette kunne
gjennomførast: Stortinget nedsette ei ekspertgruppe som
greidde ut kva som ville vere den mest tenlege organiseringa
av fødetenesta i Noreg ut frå faglege kriteriar. Rapporten frå
denne gruppa vart politisk behandla, og Stortinget knesette
prinsippa for organisering av fødselsomsorga.

Så veit vi korleis det har gått med retningslinene for fødetenester: Helseforetaka har ikkje fått lov til å styre i samsvar
med desse. Nasjonalt råd for fødselsomsorg la i haust ned
verva sine, sidan dei råda dei gav likevel ikkje vart høyrde.
Eg skjøner dei godt. Når dei fagleg funderte råda relativt
ofte vert overstyrde av andre omsyn syner Staten at det er
mykje godt det same kva fagfolk seier og meiner.
Slik eg ser det har det heller gått til atters med rasjonell
styring av helseforetaka. Foretakslova er endra slik at det no
også er politikarar med i styra. Både regionalt og lokalt har
styra eit mykje avgrensa handlingsrom, syner det seg. Når dei
gjer vedtak i samsvar med nasjonale føringar vert dei overstyrde. Gong etter gong.
Dette har mykje å seie for kvardagen vår, både i primær- og
spesialisthelsetenesta. Kvar veke må leiarane våre gjere greie
for overforbruk, krav til innsparing og utgreiing av andre
omorganiseringar enn dei som både administrasjon og styre
finn rasjonelle. Innimellom gjer dette meg noko motlaus. Det
er slitsamt stendig å få nye krav om sparing og endring. Det
som skjer styringsmessig verkar demotiverande. Eg vonar vi
likevel ikkje mistar målet av synet: Optimal pasientbehandling.
Førarkortet gav oss rett til å styre køyretyet vårt dit vi ville.
Innafor klåre og strenge rammer, sjølsagt, anarki gjer seg
ikkje, heller ikkje i trafikken. Men om nokon frå passasjersida
vil ta rattet frå oss, ja, då går vi i grøfta. Er spesialisthelsetenesta på veg dit?

Det var truleg ikkje full semje om desse retningslinene,
heller ikkje mellom fagfolka. Men det låg i alle føre eit overordna vedtak, som eit styre kunne styre etter – litt analogt
til trafikkreglar. Det finst dei som gjerne tykkjer dei kan
køyre fortare enn trafikkreglene seier, kan hende er det og
nokre som meiner det hadde vore betre å halde venstre
side av vegen. Men om trafikken skal flyte lyt ein tilpasse seg
regelverket som andre har vedteke.

Øyvind Watne,

leiar Sogn og Fjordane legeforening
owatne@gmail.com
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Hjelpemidler
Spesialisten på velvære og god bedring
•
•
•
•
•
•
•

Inkontinens
Stomi / sår
Ernæring
Brystproteser
Diabetes
Kompresjonsstrømper
Idrettsskadeutstyr

•
•
•
•
•
•
•

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

Blåresepthåndtering – Oppgjørsordning
Sykepleier – Ergoterapeut – Strømpespesialist
Hjemmelevering – Postforsendelse

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

Foreningsgaten 1, «Det hvite hus»

Foreningsgaten
«Det
hvite
hus»
5015 Bergen 1,
- Tlf.
55 59
20 00
Tlf. 55post@sykeartikler.no
32 52 10 - 5015 Bergen
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U N I V ER S I T E T S L E G E N

Kjære kollega
i vestlandsk allmennpraksis!
Det medisinske fakultet i Oslo har fått pålegg om å kutte 20
millionar kroner i 2008-budsjettet og har foreslått fullstendig
kutt i tidleg pasientkontakt i 1.studieåret samt heile praksisperioden i 5. studieåret. Allmennmedisin, eit klinisk hovud-fag,
kan faktisk nærast bli utrydda i hovudstaden. Nesten all klinisk
undervisning og ekte pasientkontakt føregår i praksisperioden.
Forslaget er mistillit til alle praksislærarane som opptil
fleire gongar i året stiller opp med god og praksisnær under-visning i allmennmedisin, ein type
undervisning dei institutttilsette ikkje kan kompensere. I dragsuget forsvinn også all undervisning
i lokalt samfunnsmedisinsk arbeid. I verste fall kan
legestudiet i Oslo ende som eit reint sjukehusmedisin-studium. Instituttet i Oslo har ropa MAYDAY!
– og med god grunn.

Steinar Hunskår

Tromsø skal no revidere sin eingong så radikale studieplan, og
dei går truleg andre vegen: Meir allmennmedisin og distriktsmedisin, meir vekt på lokal forankring og vekt på rekruttering
til eigen region. I Bergen opplever vi vel ikkje at allmennmedisinfaget står veldig sterkt, men det er heller ikkje under
konkret press akkurat no. Vi har no faktisk fått styrka undervisninga vår med nokre dagar i tredje studieåret.
Studieplanar og eit fag sin plass og autoritet er ikkje gitt
for alltid, men er under stadig endring og utsett for
krefter og press. Allmennmedisinen er under press fordi
fokus og ressursauke stort sett er forbeholdt sjukehusa.
Vi må difor både støtte kollegaene våre i Oslo og heile
tida lage blest og interesse rundt faget vårt.

steinar.hunskar@isf.uib.no

Filosofisk poliklinikk våren 2008: Medisin og rettferdighet
Vårens foredragsserie vil ta opp globale helseforhold og
ressurs-fordeling geografisk og historisk, korrupsjon som helseproblem, utnyttelse av de svake, og hvordan vi kan utvikle
prosedyrer og institusjoner som kan sikre større rettferdighet
i medisinske spørsmål.
Vi har invitert dyktige foredragsholdere til møtene, som er
åpne for alle interesserte. Møtene går av stabelen onsdager på
Haukeland universitetssjukehus, i 3. etasje, Stort Auditorium, kl.
19.00. Entré kr. 30.
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– Onsdag 9. januar. Ole Frithjof Norheim, lege og professor
i medisink etikk, Universitetet i Bergen: Høykostnadsmedisin
– prioritering og rettferdighet
– Onsdag 6. febuar. Jan Borgen, generalsekretær i
Transparency International Norge: Korrupsjon - et helseproblem.
– Onsdag 5. mars. Trygve Ottersen, legestudent: Global rettferdighet - hva er det?
– Onsdag 2. april. Aina Schiøtz, professor i medisinsk historie: Medisin og sosial rettferdighet i det 20. århundre
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Kirsti Malterud slutter
ved UiB

Legevaktprisen 2007 til
Steinar Hunskår

Kirsti Malterud har sagt opp som professor ved UiB
etter 21 år. Hun vil arbeide videre som seniorforsker ved
Allmennmedisinsk forsknings-enhet Bergen med prosjekter
om sårbarhet som styrke, overvekt, helse hos lesbiske, og
kronisk utmattelsessyndrom (CFS). Hun fortsetter som 50%
fastlege ved Fjellsiden legesenter i Bergen.

Prisen ble delt ut 14. september av Norsk legevaktforum
under den nasjonale Legevaktkonferansen som ble avholdt
i Bergen. Prisen er et litografi av Bergenskunstneren
Alexander Stub. I begrunnelsen sier juryen blant annet:
”Legevaktprisen 2007 går til en person som gjennom mangeårig innsats for norsk allmennmedisin har vært med på å
sette norsk legevaktmedisin på kartet. Med sin akademiske
grunnholdning og bakgrunn har han de siste årene bidratt
til at norsk legevaktmedisin endelig har fått den plass det
fortjener innenfor det medisinske forskningsmiljø. Han er
kjent som en dyktig veileder, og karakteriseres som visjonær, strategisk og målrettet.” Hunskår har vært leder for
Nasjonalt kompetansesenter for legevakt-medisin siden
starten i 2005.

Nytt allmennpraktikerstipend
Allmennmedisinsk forskningsutvalg har på møte 11.oktober
tildelt Øystein Hetlevik 2 måneder stipend for våren 2008
for prosjekt ”Ungdoms kontakt med fastlege - finnes det
ungdomsvennlige fastleger?” Hetlevik er fastlege på Bønes i
Bergen.

Forsker søkes!
Forskningsprosjekt ved Seksjon for allmennmedisin trenger interessert lege. Prosjektet er dels basert på allerede
innsamlede data fra personer som har gjennomgått hjertesykdom, og som har vært til hjerterehabilitering ved en LHLinstitusjon, og dels på data som skal samles inn. Spørsmål vi
ønsker svar på er: Hvordan endrer den psykiske helsen seg
etter hjertesykdom? Er det forskjell mellom en gruppe som
får autonomistøttende intervensjon og dem som får ordinær gruppe-behandling? Hvilke faktorer gir god/ dårlig psykisk tilpasning og livskvalitet etter hjertesykdom? Vi vil også
undersøke hvordan forventninger om mestring innvirker på
psykososial tilpasning etter hjertesykdom.
Det er en fordel å være i Bergensregionen, men enhver
med interesse og lyst oppfordres til å ta kontakt med Eivind
Meland (eivind.meland@isf.uib.no) eller John Gunnar Mæland
(john.meland@isf.uib.no).

Kvalitetspris til allmennmedisin
NFAs referansegruppe for praktisk kvalitetsarbeid (leder:
Janecke Thesen, Bergen) er tildelt Kvalitetsprisen 2007.
Det var 11 kandidater til prisen, som ble utdelt for første
gang på konferansen ”Og bedre skal det bli” arrangert av
SHDir på Lillestrøm med 1000 deltakere. Referansegruppa
har eksistert siden 2004, og har lagt ned et betydelig arbeid
for å bedre kvaliteten i allmennpraksis. Gruppa har laget en
rekke matnyttige og enkle verktøy som enhver kan bruke
i egen praksis. Se selv på referansegruppas nettside: http://
www.legeforeningen.no/index.gan?id=128746&subid=0
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BLAD B - Økonomi

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

VED JERNMANGEL OG JERNMANGELANEMI

Å finne et jernpreparat
som tåles bra
er ikke lenger et spørsmål
om flaks…

NIFEREX®
Niferex «Schwarz Pharma»
Jernpreparat.
ATC-nr.: B03A A03
KAPSLER, harde 100 mg:
Hver enterokapsel inneh.: Ferroglysinsulfatkomplekspentahydrat tilsv. Fe 2+ 100 mg, askorbinsyre, hjelpestoffer. Fargestoff:(gult, rødt og sort
jernoksid (E 172), titandioksid (E 171)
Indikasjoner: Jernmangel.
Dosering: Voksne og barn over 6 år: 1 enterokapsel daglig. Ved mer utpreget jernmangelanemi
kan voksne og ungdom over 15 år eller som veier
minst 50 kg øke dosen til 1 kapsel 2-3 ganger
daglig i innledende fase. Maks daglig dose 5
mg/kg kroppsvekt. Enterokapslene må svelges
hele uten å tygges sammen med 1/2 glass

vann. Enterokapslene inneholder granulat som
kan tømmes ut og svelges med rikelig vann.
Niferex bør ikke tas samtidig med mat. Behandlingen bør fortsette til normale hemoglobinverdier
er oppnådd. Behandlingen kan fortsette så lenge
det er nødvendig for å fylle opp jernreservene i
kroppen. Barn under 6 år bør ikke bruke preparatet uten anvisning fra lege.
Kontraindikasjoner: Øsofagusstriktur. Overfølsomhet for innholdsstoffene. Haemochromatose
og andre tilstander med jernoverskudd.
Forsiktighetsregler: Jernpreparater kan forårsake
forgiftninger, spesielt hos barn. Spesiell forsiktighet må utvises hvis annet kosthold og/eller jernsalttilskudd brukes. Spesiell forsiktighet må også
utvises ved bruk av Niferex hos pasienter med

hemolytisk anemi, hemoglobinopati, myelodysplasi og ved tilstander med forstyrrelse i opptak
eller lagring av jern.
Interaksjoner: (I: B03A A jern II-verdig, orale preparater)
Graviditet/Amming: Ingen kjente risikoer.
Bivirkninger: Gastrointestinale bivirkninger som
diaré, forstoppelse, plager i øvre delen av maven,
halsbrann og brekninger kan forekomme. Frekvensen øker med økende dose. Til de sjeldne
bivirkningene hører eksantem. Avføringen kan få
en mørk farge.
Overdosering/Forgiftning: (F:37 d jerntabletter).
Egenskaper: Klassifisering: Toverdig jernpreparat. Absorpsjon: Enterokapslene inneholder granulatkorn som er uløselige i mavesaft. Selve ente-

rokapselen løses opp i maven. Granulatkornene
holder seg intakte til de slippes ut i duodenum.
Der frigjøres den aktive ingrediensen jernglysinsulfat raskt. Hos pasienter med tømte jernlagre er
den relative biologiske tilgjengeligheten 95 % av
en vannbasert jernsulfatløsning som referanse.
Pakning: 50 stk.
Representant i Norge: Jan F Andersen A/S
Postboks 1132 Flattum, 3503 HØNEFOSS
Tlf.: 61 31 49 49, Faks: 61 31 49 50

