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fler’ til overs?

Like sikkert som at det er blitt flere 
leger på sykehusene, er det at det 
har blitt flere pasienter, prosedyrer, 
operasjoner, koder og skjema. Og 
pasientstrømmen skal formodent-
lig bare øke i årene som kommer. 
Kapasiteten for mange poliklinikker, 
operasjoner og prosedyrer på syke-
husene er allerede på bristepunktet, 
og ventelistene er vanskelige å holde 
nede. Det er for få stoler til pasien-
tene også! En av løsningene som det 
sterkt er blitt argumentert for fra 
politikere og sykehusledere, er økte 
åpningstider. Bare legene kan jobbe 
litt mer på kvelden også, skal man 
få bukt med problemene!

Legenes arbeidstider – eller nær-
mere bestemt; statusen som dag-
arbeidere – er under hardt press 
fra arbeidsgiver. Man trenger ingen 
krystallkule for å spå at dette kom-
mer til å bli en het sak under årets 
forhandlinger. Et av kronargumen-

tene er at man ikke kan la dyrt utstyr 
stå ubrukt om ettermiddagene, når 
behandlingskøene vokser. Derfor 
må legenes tariffavtale endres! At 
det svært mange steder er velfunge-
rende kveldspoliklinikker, på frivillig 
basis – og innenfor rammene av de 
gjeldende avtaler, kommer sjeldnere 
frem. Endringene som foreslås er 
ikke ment verken med lengre tjenes-
teplaner, eller flere leger, men med 
flytting av arbeidstid fra dag til kveld.

I likhet med mange av dere andre, 
har jeg den til tider utakknemlige 
oppgaven å føre arbeidslister på min 
avdeling. I utgangspunktet en enkel 
oppgave: Et gitt antall oppgaver må 
dekkes, og man har et gitt antall leger 
med ulike kvalifikasjoner å bruke. 
Et enkelt regneark gjør nytten, så 
er det bare å fylle inn navnene. Og 
der starter også problemene. For 
helt motsatt av stolleken, er det ikke 
for få stoler og for mange folk. En 

slags omvendt stollek er i gang. Det 
er for mange poliklinikker, invasive 
prosedyrer, sengeposter og spesia-
loppgaver, og alt for få navn å fylle 
inn. – Og det er før sykefravær, kurs 
og permisjoner kommer inn på listen. 
Den eneste løsningen er å sette hver 
lege på litt for mange posisjoner… 

Om vi skulle flytte arbeidskraft fra 
dag til kveld, ville dette neppe gitt 
noen gevinst i form av flere behand-
lede pasienter. Den eneste mulighe-
ten for å gjøre mer på kveldstid, ville 
da bli å gjøre mindre på dagtid. – Og 
at dette skulle være hensiktsmessig, 
har jeg vanskelig for å forstå.

Mens vi venter på forhandlingene, får 
jeg fortsette å gjøre som jeg pleier. 
Min egen stollek for å fylle ut arbeids-
planen har funnet sin egen løsning. 
Det er ikke lenger noe problem å 
fylle ut de tomme feltene. Takk Gates 
for «copy-paste».

e i v i n d  s o l h e i m
eivn@helse-bergen.no

l e d e r

De fleste har nok kjørt en del runder med stolleken i barndommen, og kanskje også i vok-
sen alder? På jobb er det ofte en form for stollek. Riktignok med manglende musikk, men 
både morgenmøtene og kontorsituasjonen har mange steder klare likhetstrekk. Begge 
disse er vel tegn på at det har blitt betydelig flere av oss i løpet av de siste årene, i alle fall 
siden sykehuset ble dimensjonert. Men det er ikke først og fremst for mange leger, og for 
få stoler, som er problemet…
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Bestilling av informasjon og 
vareprøve av NoGasin:

Alfa-galaktosidase

Hvis pasienter  plages av 
oppblåsthet når de spiser visse 
matvarer, som en del ulike grønn-
saker, bønner, og andre 
næringsmidler som inneholder 
ufordøyelige eller tungt 
fordøyelige kullhydrater, gjerne 
som �ber. 

Alfa-galaktosidase spalter disse 
kullhydratene slik at kroppen kan 
nyttiggjøre seg nærings-
innholdet.

Hvis du vet eller mistenker at du har 
pasienter med laktose-intoleranse:

Lactrase hjelper
• På reise
• På restaurant
• Som middagsgjest
• Alle andre situasjoner der pasien-
tene  får servert mat som de vet eller 
mistenker inneholder laktose

Fordøyelsesenzymer som kan forenkle
dine pasienters  hverdag!

Tlf: 61 31 49 49  Faks: 61 31 49 50
E-post: post@jfa-as.no
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e s p e n  r o s t r u p
espen.rostrup@me.com

Retningslinjene for ansettelse er 
rimelig klare: Turnusleger skal anset-
tes etter samme kriterier som for 
andre stillinger og kvalifikasjonsprin-
sippet skal gjelde. Dette innebærer 
at de faglig best kvalifiserte skal 
ansettes i den enkelte stilling.  
At faglig kvalitet og arbeidserfaring 
skal være de viktigste kriteriene, 
synes de aller fleste helseforetakene 
å være enige om, både i distriktene 
og i byene. Disse kriteriene rangeres 
høyest, uavhengig om det gjelder by 
eller distrikt.

Undersøkelsen til Dagens medisin 
avdekker imidlertid store forskjeller 
mellom det de kaller distrikts-turnus 
og by-turnus. 7 av 19 helseforetak 
angir ”lokal tilhørighet” som et vik-
tigere kriterium for ansettelse enn 
”forskerutdanning/PhD”, blant dem 
var 6 helseforetak som ansetter til 
stillinger i distriktene.
Blant de ni ansettelseskriteriene 
som rangeres høyest til by-turnus, 
finner vi ”forskerutdanning/PhD” 
på tredjeplass, kun rangert etter 
”arbeidserfaring” og ”arbeid med 
autorisasjon”. Når det gjelder anset-
telser til distrikts-turnus, er ikke en 
PhD en gang vurdert å være blant 
de ni viktigste ansettelseskriteriene. 

Her er ”lokal tilhørighet” og ”kultur-
forståelse” sett på som viktigst etter 
arbeidserfaring og praksis.

Det er selvsagt ikke så underlig at 
man finner forskjeller. I byene lig-
ger universitetssykehusene med sine 
forskningsmiljøer - og innen flere 
spesialiteter er det utenkelig med en 
senere fast ansettelse som overlege 
dersom man ikke har doktorgrad. 
Distriktene har på den annen side 
større utfordringer knyttet til konti-
nuitet og rekruttering, noe som også 
er forsøkt hensyntatt gjennom de to 
søknadspuljene for turnusstillinger, 
hvor antatt rekrutteringssvake fore-
tak får ansette sine turnusleger først. 
Undersøkelsen viser imidlertid at 
disse forskjellene gir kritikkverdige 
utslag. Det kan ikke være slik at sann-
synligheten for at turnuslegen tar 
seg jobb i helseforetaket i fremtiden 
skal veie tyngre enn kvalifikasjonene, 
inkludert forskningserfaring.

Ved Finnmarkssykehuset valgte de 
å gjøre akkurat dette når turnusle-
gene skulle ansettes i fjor høst. I et 
intervju forteller medisinsk fagsjef, 
Harald Sunde, hvordan de valgte 
lokale kriterier; de ønsker primært 
turnusleger som kom fra Finnmark 

og som hadde kulturell og språklig 
forståelse som gjorde dem egnet 
til å jobbe der. Dette synes fjernt 
fra kvalifikasjonsprinsippet som skal 
være gjeldende. Dette tilfellet er 
neppe unikt.

For å sette problematikken litt på 
spissen, hvordan skulle det arte 
seg hvis det avgjørende spørsmålet 
man fikk ved søknad til Haukeland 
Universitetssykehus var ”E’ du fra 
Bergen?”. Skulle Diakonhjemmet i 
Oslo og Rikshospitalet kun ansette 
personer fra Oslo Vest? Hvor skulle 
man da søke dersom man var frem-
medkulturell, men gode faglige kva-
lifikasjoner og norskkunnskaper? 
De hadde tydeligvis ikke fått jobb i 
Finnmark ved siste høsts ansettelser. 

Så lenge leger fortsatt må ha turnu-
stjeneste for å sluttføre utdanningen, 
må turnusstillingene fortsatt betrak-
tes som en del av utdanningen. Da 
kan ikke fødested og dialekt være 
kriterier som skal vektlegges tyn-
gre enn eksempelvis forskererfa-
ring eller en doktorgrad. Dersom 
kvalifikasjonsprinsippet fortsatt blir 
tilsidesatt, bør det komme en tydelig 
presisering fra sentrale myndigheter.

r e d a k t ø r

e’ du fra Bergen?
Som de fleste har fått med seg, er den vedtatte forskriftsendringen knyttet til legers 
turnustjeneste nå trådt i kraft og en strøm av turnussøknader kommer inn til helse-
foretakene. Dagens Medisin gjennomførte nylig en spørreundersøkelse i alle 19 helse-
foretak for å undersøke hvilke kriterier som ble vektlagt ved ansettelse. Resultatet 
gir definitivt grunnlag for noen refleksjoner.
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Å finne et jernpreparat
   som tåles bra
       er ikke lenger
et spørsmål om flaks...

Niferex «UCB» Jernpreparat.     ATC-nr.: B03A A01

KAPSLER, harde 100 mg: Hver enterokapsel inneh.: Ferroglysinsulfatkomplekspentahydrat tilsv. Fe2+ 100 mg, askorbinsyre, hjelpestoffer. Fargestoff: Gult, rødt og sort jernoksid (E 172), 
titandioksid (E 171).Indikasjoner: Jernmangel.

Behandlingen bør fortsette til normale hemoglobinverdier er oppnådd. Behandlingen kan fortsette så lenge det er nødvendig for å fylle opp jernlagrene. Behandlingsvarigheten bestemmes ut 
fra utviklingen av laboratorieverdiene. Daglig dose må ikke overskride 5 mg Fe2+/kg kroppsvekt. Jernmangel: Voksne og barn >6 år:1 enterokapsel daglig. Ved mer utpreget jernmangel-
anemi: Voksne og ungdom >15 år eller som veier minst 50 kg: Kan øke dosen til 1 kapsel 2-3 ganger daglig i innledende fase.  Administrering: Bør ikke tas sammen med mat, og skal tas 
med tilstrekkelig lange tidsintervaller fra mat (f.eks. på tom mage om morgenen eller mellom to hovedmåltider) da absorpsjonen kan bli redusert av innholdet i maten. Skal svelges hele med 
tilstrekkelig mengde vann. Må ikke tygges. Ev. kan enterokapslene åpnes, innholdet tømmes over i en skje og svelges, deretter drikkes tilstrekkelig mengde vann. 

Kontraindikasjoner: Øsofagusstriktur. Overfølsomhet for innholdsstoffene. Gjentatte blodtransfusjoner. Hemokromatose og andre tilstander med jernoverskudd. Barn <6 år.

Forsiktighetsregler: Forsiktighet bør utvises ved gastrointestinal sykdom som inflammatorisk tarmsykdom, innsnevringer i tarmen, divertikulitt, gastritt eller sår i magesekk eller tarm. Ved 
kronisk nyrelidelse og behov for erytropoietin, bør det gis parenteralt jern, da oralt jern absorberes dårligere ved uremi. Eldre som fremviser blodtap eller tap av jern av ukjent årsak, bør 
undersøkes nøye for å klarlegge årsaken. Jernpreparater kan gi forgiftninger, spesielt hos barn. Misfarging av tennene kan oppstå, som kan forsvinne spontant etter avsluttet behandling, men 
tannkrem med slipeeffekt eller fjerning av misfargingen hos tannlege kan være nødvendig.

Interaksjoner: Kombinasjoner som bør unngås: I.v. tilførsel av jernsalter: Kan forårsake hypotensjon og ev. kollaps ved hurtig frisetting av jern grunnet metning av transferrin. 
Doksysyklin: Reduserer absorpsjon og enterohepatisk resirkulasjon av doksysyklin. Kombinasjoner som kan kreve dosejustering: Jern reduserer absorpsjonen av enkelte legemidler ved 
dannelse av chelater. Tidsintervallet mellom tilførselene bør derfor være lengst mulig. Fluorokinoloner: Jernsalter gir signifikant reduksjon i absorpsjonen av fluorokinolon. Jern reduserer 
absorpsjonen av norfloksacin, levofloksacin, ciprofloksacin, gatofloksacin og ofloksacin med mellom 30 og 90%. Fluorokinoloner bør gis minst 2 timer før eller minst 4 timer etter inntak av 
preparatet. Metyldopa (L-form): Tidsrommet mellom inntak av de 2 legemidlene bør være lengst mulig. Thyreoideahormoner: Jern hemmer absorpsjonen av tyroksin. Midlene bør gis med 
minst 2 timers mellomrom. Tetrasykliner: Perorale jernpreparater hemmer absorpsjonen. Tidsintervallet mellom inntak av preparatet og tetrasykliner unntatt doksysyklin bør være minst 3 
timer. Penicillamin: Penicillamin kan chelatbindes til jern, og dermed reduseres absorpsjonen. Penicillamin bør gis minst 2 timer før preparatet. Bisfosfonater: Absorpsjonen av bisfosfonat 
kan reduseres. Tidsintervallet mellom preparatet og bisfosfonat bør være minst 2 timer. Levodopa: Samtidig bruk reduserer biologisk tilgjengelighet av levodopa og kardiodopa. 
Tidsintervallet mellom inntak av preparatet og de 2 midlene bør være lengst mulig. Ikke-steroide antiinflammatoriske midler: Samtidig bruk kan øke irritasjon på mucosa. Antacida: 
Antacida som inneholder oksider, hydroksider eller salter av magnesium, aluminium og kalsium danner chelater med jernsalter. Tidsintervallet mellom tilførslene bør derfor være lengst 
mulig og minst 2 timer. Kalsium: Samtidig inntak reduserer absorpsjonen av jern. Preparatet bør derfor ikke tas sammen med mat og drikke som inneholder kalsium.

Graviditet, amming og fertilitet: Ingen kjente risikoer.

Bivirkninger: Vanlige (≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale: Ubehag i magen, halsbrann, brekninger, diaré, kvalme, forstoppelse og mørkfarget avføring.  Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): 
Hud: Overfølsomhet, utslett, urticaria og eksantem. Øvrige: Misfaring av tenner. Ukjent frekvens (kan ikke beregnes ut fra tilgjengelige data): Magesmerter.

Overdosering/Forgiftning:  Symptomer på forgiftning kan sees etter doser på >20 mg Fe2+/kg. Alvorlige toksiske reaksjoner kan forventes ved doser på >60 mg Fe2+/kg. Doser på 200-400 
mg Fe2+/kg er dødelig hvis de ikke behandles. 400 mg Fe2+ kan føre til livstruende tilstander hos barn. Symptomer (fra 30 minutter til 5 timer): Rastløshet, magesmerter, kvalme, brekninger 
og diaré, avføringen viser tjærelignende misfarging og oppkastet kan inneholde blod. Sjokktilstand, metabolske forandringer som overskudd av syre i kroppen (acidose) og koma kan utvikle 
seg. Etterfølges ofte av en periode med tilsynelatende bedring som kan vare i opptil 24 timer. Deretter kan det igjen oppstå diaré, sjokktilstand og acidose. Dødelig utgang kan komme etter 
kramper, uregelmessig åndedrett, koma og lungeødem. Behandling: Mageskylling eller fremprovosert brekning kan overveies kort tid etter inntak av overdosen. Deferoksamin er en 
spesifikk antidot ved overdosering av jern.

Se Giftinformasjonens anbefalinger for jern II-verdig, orale preparater B03A A side d. 

Egenskaper: Klassifisering: Toverdig jern-preparat. Absorpsjon: Enterokapslene inneholder granulatkorn som er uløselige i magesaft. Selve enterokapselen løses opp i magen. Granulatko-
rnene 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.

Andre opplysninger: Preparatet kan gi falsk positiv test for blod i avføringen.

Pakninger og priser: 50 stk. (blister) 486182. 

Musmyrvegen 3, 3520 JEVNAKER

E-post: post@jfa.no
Telefon: 61 31 49 49
Faks: 61 31 49 50
Web: www.jfa.no
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Øivind Wesnes 
Tillitsv. Allmennlegef. Hordaland

owesnes@broadpark.no

allmennlegeforeningens 
Tariffkonferanse oktober 2013 
(Fortsettelse fra forrige nummer)

1) Rammeavtalen er en sen-
tral avtale som primært gjelder 
næringsdrivende aktører. Denne gir 
en ramme for hva som kan kreves 
ensidig, men med mulighet for til-
pasninger og avtaler lokalt. Dette 
er ingen tariffavtale, og vi har derfor 
ikke samme tvistemuligheter. Alle 
næringsdrivende fastleger har en kol-
lektiv tilknytning til Rammeavtalen 
via Fastlegeavtalen. Rammeavtalen 
regulerer Lokalt SamarbeidsUtvalg, 
AllmennLegeUtvalget, turnustjeneste 
osv.
Håndtering av vold og trusler er 
også regulert i rammeavtalen. Og 
sanksjonsbestemmelser er regulert 
i rammeavtalen med KS.

2) Individuell avtale Gjennom 
denne gis det tilslutning til øvrige 
rammebetingelser (lov, forskrift og 
sentrale avtaler). Gjennom individu-
elle avtaler settes opp listelengden og 
åpningstid. Det som er interessant er 
at en individuell avtale gir mulighet 
for avtale utover/ i strid med ramme-
avtalen, dersom legen og kommunen 
blir enige om dette.

3) Statsavtalen – finansiering 
Partene er: Legeforeningen, KS, Sta-
ten og Regionale helseforetak. Stats-
avtalen inngås årlig som konsekvens 
av Normaltarifforhandlingene.

4) Særavtalen. Partene er Lege-
foreningen og KS. Denne avtalen 
regulerer ansettelsesforhold i kom-
munehelsetjenesten, turnusleger, bis-

tillinger, legevakt. (Det er et paradoks 
at legen er ANSATT når han jobber 
i Legevakt, men er uten vanlige ret-
tigheter som pensjon og lignende)
Særavtalen regulerer også Praksis-
kompensasjonen.. 
KS har ansvar for forsvarlighet i 
pasientbehandlingen, men også for 
forsvarlig arbeidstid for de ansatte 
(legene). KS har fått en ny rolle mht 
samhandlingsreformen.

Særavtalen utløp sommeren 2012 og 
våre krav til ny særavtale ble avvist. 
Dermed var saken på vei mot nemnd, 
men partene ble enige i 12. time, slik 
at ny avtale var klar 28. november 
2013

Utfordringer:
1) Kapasitetsutfordring i fastlege-
systemet. Kapasiteten i mange kom-
muner er på bristepunktet allerede, 
og det kommer stadig nye krav til 
legene.
2) Legevakt. Legevakten sliter med 
dårlig kapasitet, manglende systemer 
og manglende tilrettelegging for kvali-
tetsutvikling. Det er behov for nasjo-
nalt rammeverk og minstestandard, 
men med lokale tilpasninger.
3) Ansvarsavklaring og kvalitet i Sam-
handlingsreformen. Formålet med 
samhandlingsreformen er å begrense 
kostnadsveksten i helsevesenet. Mer 
skal gjøres nær pasientene.
4) Senter for Allmennmedisinsk Kva-
litet (SAK). KS og Staten vil ikke delta 
i utviklingen av dette. Alle utgifter 
skal betales av legeforeningen. Det 

opprettes et aksjeselskap, som eies 
av Af, NFA og Dnlf, med mulighet for 
deltagelse fra PSL og LSA. Arbeids-
tittel: ”Senter for Medisinsk kvalitet 
Utenfor Sykehus”.
5) Rekruttering: Det må bli enklere 
å etablere seg som fastlege. Kom-
munen har plikt til å tilrettelegge 
for dette, med ulike støtteordnin-
ger. Det må også etableres en mer 
strukturert utdanning for spesialist i 
allmennmedisin.

Til slutt vil jeg minne om vår tradi-
sjonelle Allmennmedisinske våruke. 
Denne arrangeres i år fra 5. til 9. 
mai 2014 i Oslo – på Quality hotel 
Expo Fornebu. Det blir mange inter-
essante kurs, godt sosialt program, 
samt landsrådsmøte for Allmennle-
geforeningen og årsmøte i Norsk 
forening for allmennmedisin. 
Påmelding på: http://legeforenin-
gen.no/yf/Allmennlegeforeningen/
allmennmedisinsk-varuke/Varu-
ka-2014-Fornebu/

Dagens innlegg handler om Fastlegeordningen, med en kort oversikt over de avtaler som 
regulerer vårt arbeide. Til slutt noen utfordringer for fremtiden. 
Takk til Lars Duvaland som holdt foredraget som danner bakgrunn for denne artikkelen.
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Hvordan kommuniserer vi helse, i politikken, 
i samfunnet, innenfor helsevesenet?
«Har du ikke følt deg helt 
i form i det siste?
Du har kanskje en alvorlig 
hjertesykdom uten å være 
klar over det.
Vi tilbyr deg en full helse-
undersøkelse uten vente-
tid.» 

Noen refleksjoner over hvordan vi 
leger med ord og handlinger trolig 
innvirker på pasientens helseopple-
velse og på endringer i samfunnets 
oppfatning av helse.

Helse er en salgbar størrelse som 
aldri før, -i politisk sammenheng, i 
kommersiell sammenheng,  og  dypt 
inn i det medisinskfaglige? 

Så på hvilken måte er vi leger aktø-
rer i dette bildet? Drifter vi med 
tidens strøm? Tar vi hånd om vår lille 
trygge spesialitet der pasienten får en 
fullverdig undersøkelse, -og skyver 
deretter papirer og pasient videre til 
neste nivå ? Det kan bli vanskelig å se 
helheten. Det kan bli vanskelig å få 
øye på det egentlige problemet. Kan-
skje er problemet helseangst eller en 
vanlig, mindre farlig diagnose. Det 
kan være totalsituasjonen hjemme, 
pleie og omsorg som må på plass, 
men isteden blir det mange korte, 
strevsomme sykehusopphold.

Fundamentet er selvsagt det vi står 
på i bunn: som del av Helse Vest 
sitt totale helsetilbud i regionen 
skal vi tilby gode helsetjenester til 
de pasientene som trenger det.  Som 
ansvarlige leger er vi opptatt av det 
beste for pasienten vår. Det er altså 
viktig at vi opplever ham som vår 

pasient.

Det er ikke en ønsket utvikling at 
leger kan frasi seg ansvaret for pasi-
enten ved å se på deler og ikke hel-
het. Vi ønsker heller ikke at andre 
griper dette hovedansvaret. Der-
imot er det ofte aktuelt å arbeide 
tverrfaglig, der flere bidrar med sin 
kompetanse.

«Helsetilbud» gir etterspørsel, etter-
spørsel gir et marked. Sykehusene 
er også markedsplasser og styres 
etter kombimodellen: penger og 
prioriteringer.

Å prioritere hva som skal utredes og 
behandles først, dernest og til sist er 
noe vi skal gjøre i alle sammenhen-
ger, og kan komme i konflikt med 
forventinger fra publikum og mar-
kedsføring fra tilbydere. Det finnes 
også en rettferdighetsoppfatning: jeg 
pasient vil også ha min helsesjekk, 
min CT scanning, min bit av menyen 
til det avanserte HelseNorge. 

Jeg påstår at det i behandlingssløy-
fene mellom spesialist og fastlege 
finnes mye helseangst. Helseangstens 
inntreden er sikkert ikke vanskelig 
å forstå. Vellykkethetsidealet er en 
stjerne på himmelen og helsepropa-
ganda er salgbart stoff.

Kan vi bruke litt av vår konsultasjons-
tid til å gi pasienten helsetrygghet? 
Har vi selv faglighet nok og trygghet 
nok til å si at «du er ikke alvorlig syk, 
men disse plagene må du nok leve 
med», -med tilstrekkelig medisinsk 
belegg for påstanden?  Hvordan vi 
kommuniserer og eller tier i vår kon-
sultasjon med pasienten har stor, 

STOR betydning. Når legen legger 
ressurser og omtanke i god helse-
formidling til pasienten på kontoret 
sitt gir det troverdighet og  blir noe 
pasienten  velger å høre på. -Det er 
min påstand og en erfaring.  Sekun-
dært kan det spare pasienten og fel-
lesskapet for mange undersøkelser 
med normale funn.

Karin Stang Volden 
Tillitsvalgt PSL Hordaland

karin.stang.volden@gmail.com
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Tord Moltumyr 

tordmolt@online.no

kommunal folkehelse
I flere tidligere artikler har jeg omtalt kommunens plikt til å utarbeide en skriftlig oversikt 
over faktorer som kan påvirke befolkningens helse, jfr. Folkehelselovens § 5. I disse dager er jeg 
med på å legge fram et kunnskapsdokument til politisk behandling i min kommune. Arbeidet 
har vært spennende, og selv etter nærmere 20 års lege-erfaring fra Meland kommune, har 
det dukket opp overraskelser og aha-opplevelser som krever refleksjon.

FLYTTING AV PRAKSIS
Jeg flytter min spesialistpraksis med driftstilskudd fra Os til Bergen.

Fram til sommeren er jeg hovedsakelig på adresse Irisgården legepraksis, Hamnevegen 48, 5200 Os.
Fra den 4.08. arbeider jeg full tid ved Vågen Spesialistsenter, Strandkaien 16, 5013 Bergen.

Tore Rygh
spesialist endokrinologi og revmatologi

Jeg vet at mange av kommuneover-
legene er involvert i arbeidet med 
et slikt kunnskapsdokument. Noen 
har ansvar for å utarbeide selve 
dokumentet, mens andre i hovedsak 
bidrar med data eller analyser. Jeg vil 
anbefale alle kommuneoverlegene 
å melde seg på i dette arbeidet. En 
samfunnsmedisinsk tilnærming er 
viktig for både relevans og fortolk-
ning av data. De som ikke kjenner 
til status i dette arbeidet i sin kom-
mune, bør utfordre rådmannen på 
hvordan denne lovpålagte oppgaven 
skal løses, og hvilken rolle som er 
tenkt for kommuneoverlegen.

Jeg tror noe av det viktigste med 
et slikt kunnskapsdokument er å 
ta lokal «kontroll» over folkehel-
sedata. Gjennom en del år har jeg 
vært utsatt for et kobbel av kon-
sulenter og statlige tilsynsmyndig-
heter som kommer med anbefalinger 
og pålegg, ofte basert på bare én 
eneste informasjonskilde, nemlig 
KOSTRA (kommune-stat-rappor-
tering). Denne rapporteringen 
spinner rundt økonomi, årsverk, og 
hvordan kommuneorganisasjonen er 
bygget opp. Data fra KOSTRA kan 
noen ganger være nyttige, men er 
bortimot ubrukelige i arbeidet med 
å utvikle gode lokalsamfunn basert 

på lokal kunnskap og lokale behov. Et 
formål med kunnskapsdokumentet 
er å ta utgangspunkt i befolkningsdata 
og levekårsindikatorer, i stedet for 
økonomi og organisering. Et godt kunn-
skapsdokument kan være med på å 
ta tilbake informasjonskontrollen, 
og hjelpe lokalpolitikerne til å sette 
lokal kunnskap og lokale behov på 
agendaen. Kunnskapsdokumentet 
er ment som en hjelp for å tenke 
helse i alt vi gjør.

Hos oss har vi i hovedsak bygget 
dokumentet på 3 typer kilder:
1) Statlige statistikker, i hovedsak 

hentet fra Folkehelseinstituttet 
og Helsedirektoratets offentlige 
databaser. Vi har sammenliknet 
data fra vår kommune med andre 
aktuelle kommuner, samt mot 
Hordaland og landet ellers.

2) Lokal datafangst. Det er hentet 
inn statistikker og data fra interne 
kartlegginger. Bl.a. har vi gjen-
nomført en intern kartlegging av 
bruk av skolehelsetjenesten, både 
omfang og hvilke tema ungdom-
men tar opp. Videre har vi bl.a. 
innhentet relevant kriminalitets-
statistikk fra det lokale politiet, 
og tannhelsedata fra den fylkes-
kommunale tannhelsetjenesten.

3) Lokale erfaringer. Dette er inn-

hentet gjennom systematiserte 
samtaler med fagledere, samt 
gruppesamtaler med utvalgte 
personellgrupper innen bl.a. hel-
setjenesten og barnevernet.

I tillegg til å presentere datagrunn-
laget lager vi en kortfattet oversikt 
over områder der kommunen skiller 
seg positivt eller negativt ut. Videre 
hvilke områder vi skiller oss lite ut, 
eller hva vi har for lite informasjon 
om. Vi velger å legge dataene nøk-
ternt fram uten en samtidig tiltaks-
plan. Forslag til tiltak vil komme 
gjennom andre prosesser, i arbeidet 
med økonomiplan, kommuneplan og 
budsjettarbeidet. 
Til slutt vil jeg minne om fylkeslegens 
samfunnsmedisinske seminar 21. og 
22. mai. 
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ledelse i det norske helsevesen

BAKGRUNN:
Det er mange dyktige ledere i nor-
ske sykehus, sykehjem og legekontor.  
Med rundskriv om Lederansvaret i 
sykehus av 28.05.13 ønsket Helse og 
omsorgsdepartementet (HOD) å klar-
gjøre hvordan ansvarsforholdet i nor-
ske sykehus skal forstås. Sykehusets 
øverste leder står i utgangspunktet 
helt fritt når det gjelder den interne 
organiseringen i sykehuset. Det refe-
reres til Spesialisthelsetjenesteloven 
(spesielt §2-2 og §3-9) og Helseper-
sonelloven §16, for enkelhetens skyld 
vedlagt under. Men det presiseres 
at i hver organisatoriske enhet, på 
alle nivå, skal det være én leder. Én 
leder som skal ha både medisinskfag-
lig, økonomisk, personellmessig og 
administrativt ene-ansvar. Der det er 
nødvendig av forsvarlighetshensyn skal 
det oppnevnes en medisinsk rådgiver, 
som for alle praktiske formål vil være 
seksjonsoverlege eller klinikkoverlege 
slik sykehusene våre er organisert i 
dag. Imidlertid spesifiserer rundskrivet 
nøye at vedkommende, som kun er 
rådgiver, ikke skal ha noe selvstendig 
beslutningsmyndighet men kun ansvar 
for å gi råd. Om det medisinskfag-
lige rådet følges eller ikke, er opp 
til den profesjonsnøytrale lederen å 
bestemme.

I den største klinikken i et av våre 
universitetssykehus pågår det nå en 
prosess i lys av HOD sitt rundskriv 
for å få enhetlig ledelse på nivå 3, altså 
helt ned på seksjonsnivå der den aktive 
pasientbehandlingen foregår. Totalan-
svaret legges nå på seksjonsleder, som 
per i dag stort sett er sykepleier av 
utdannelse. Hvor seksjonsoverlege 
tidligere var medisinsk ansvarlig blir 
vedkommende nå medisinskfaglig 

rådgiver. Tidligere løsning (som for 
andre klinikker og sykehus fortsatt 
er gjeldende) med seksjonsleder som 
er sykepleier og medisinsk ansvarlig 
seksjonsoverlege oppfattes og etable-
res av klinikksjefer nå som en ”umulig 
løsning”, sett i lys av rundskrivet fra 
HOD.

Satt på spissen: Sykehusene våre kan 
nå bli styrt av eneveldige profesjons-
nøytrale ledere, som rapporterer til 
andre profesjonsnøytrale ledere, som 
igjen kun er ansvarlige ovenfor profe-
sjonsnøytale toppledere. 

Vi vil gjerne oppfordre til debatt rundt 
ledelse i norsk helsevesen, kanskje 
med fokus på hva som egentlig er syke-
husenes viktigste funksjon – nemlig å 
bringe pasienten i kontakt med legen 
– for å få nødvendig diagnostikk og 
behandling. At andre yrkesgrupper 
enn leger kan lede et sykehus på et 
overordnet nivå effektivt og godt bet-
viles ikke. Men vi stiller spørsmål om 
dette også nødvendigvis gjelder for 
seksjons/enhets-nivå – der den aktive 
pasientbehandlingen foregår, der all 
diagnostikk og behandling foregår, og 
der sykehusenes virkelige spesialkom-
petanse finnes. 

Vi vil ikke oppfordre til profesjons-
kamp, tvert imot vil vi oppfordre 
våre kolleger om å støtte alle dyk-
tige ledere i norsk helsevesen. Men; 
vi stiller oss spørrende til at leger skal 
systematisk ekskluderes fra ansvaret 
i sykehus.

RELEVANT LOVVERK
§ 2-2.Plikt til forsvarlighet
Helsetjenester som tilbys eller ytes 
i henhold til denne loven skal være 

forsvarlige. Spesialisthelsetjenesten 
skal tilrettelegge sine tjenester slik at 
personell som utfører tjenestene, blir 
i stand til å overholde sine lovpålagte 
plikter, og slik at den enkelte pasient 
eller bruker gis et helhetlig og koor-
dinert tjenestetilbud.

§ 3-9.Ledelse i sykehus
Sykehus skal organiseres slik at det 
er en ansvarlig leder på alle nivåer. 
Departementet kan i forskrift kreve 
at lederen skal ha bestemte kvalifi-
kasjoner.
Dersom kravet til forsvarlighet gjør 
det nødvendig, skal det pekes ut medi-
sinskfaglige rådgivere.
 
§ 16.Organisering av virksomhet 
som yter helse- og omsorgstje-
nester
Virksomhet som yter helse- og 
omsorgstjenester, skal organiseres 
slik at helsepersonellet blir i stand til 
å overholde sine lovpålagte plikter.
Departementet kan i forskrift fast-
sette nærmere bestemmelser om 
ordinering av legemidler gjennom 
virksomhetens prosedyrer som skal 
kunne erstatte leges eller tannleges 
individuelle ordinering til 
enkeltpasienter.

Kan en leder lede hva som helst? Kan ”profesjonsnøytrale ledere” lede på ethvert 
nivå i høyspesialiserte kompetansebedrifter som sykehusene våre er?

Bjørn Liljestrand Husebø
Foretakstillitsvalgt Ylf 
Helse Bergen
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INNGÅR I CAPIO EUROPA

Volvat Medisinske Senter AS

www.volvat.no

Avd. Lagunen
Laguneveien 9
5239 Rådal
Tlf. 55 11 20 00

Avd. Ulriksdal 
Ulriksdal 2 
5009 Bergen 
Tlf. 55 11 20 00

Åpningstider: Hverdager 08.00-22.00. 
Lørdag 09.30-16.00. 
Søndag/Helligdager 10.30-16.00.
Ansvarlig lege: Ronald Skjeie. 

• Allmennlege
• Barnelege
• Bedriftshelsetjeneste
• Endokrinolog
• Fysioterapeut
• Generell kirurg
• Gynekolog

• Hjertelege
• Hudlege
• Håndkirurg
• Indremedisiner
• Karkirurg
• Legevakt
• Livsstil/ernæring

• Mage/tarm
• Nakkekirurgi
• Nevrolog
• Ortoped
• Overvektskirurgi
• Plastikkirurg
• Psykolog

•  Reisemedisin/vaksine
• Revmatolog
• Ryggkirurgi
•  Sexolog
• Sjømannslege
• Urolog
• Øre-nese-hals

Volvat har kjøpt Ulriksdal Sykehus. 
Vi har nå blitt Vestlandets største private sykehus.
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Hva ønsker medisinstudenter 
uten lisens av spekter?

Jeg går ut fra at de fleste leger har et 
mer eller mindre bevisst forhold til 
medisinstudenter som har en helse-
relatert deltidsjobb. Vi er en svært 
fleksibel, læringsvillig og hardtarbei-
dende gruppe. Uten oss hadde det 
vært svært tungt på sengepostene 
i helgene, og sykehus og institusjo-
ner over hele landet har glede av 
vår arbeidskraft når vi spres utover 
i sommerferiene. I tillegg er også en 
rekke andre arbeidsgivere så heldige 
at de kan ansette oss.

Vi er en meget spesiell gruppe 
arbeidstagere. Vi opparbeider oss 
i løpet av studiet en kompetanse 
som avdelingene drar nytte av. Vi 
kan etter hvert utføre prosedyrer og 
være beslutningsstøtte for sykeplei-
ere og sågar leger på en måte som 
langt overgår det man kan forvente 
av en ufaglært assistent. Derfor har 
vi også et eget punkt i B-delen for 
Helse Vest. §5.4.2 forteller oss at: 
”Medisinerstudenter uten lisens som 
driver annet arbeid enn legearbeid 
skal minimum lønnes som tilsvarende 
yrkesgruppe. Dersom deres medi-

sinske kompetanse benyttes utover 
det som er kravene for yrkesgruppen 
skal dette hensyntas ved lønnsfastset-
telse.” Rundt om i landet finnes det 
en mengde forskjellige tekster som 
omhandler medisinstudenter. Noen 
foretak har egne særavtaler, mens 
andre kun lønner oss som ufaglærte 
assistenter. Selv om Legeforeningen 
har et vennskapelig forhold til indi-
viduelle forhandlinger, er ikke dette 
ideelt for studenter. Man er en av 
mange, innehar en avtale kun om 
tilkallingsvakt og er til en viss grad 
enkel å erstatte. Dette er i tillegg 
mest relevant for spesialstillinger, og 
gir ingen uttelling for kompetanse og 
erfaring som vanlig assistent.

Bemanningssenteret i Helse Ber-
gen har nylig utlyst stillinger til et 
pilotprosjekt, der studenter blir fast 
ansatt (!) i en 22 % stilling. Vi i Nmf 
Bergen stiller oss positive til dette, og 
kommer til å følge nøye med. Disse 
stillingene vil medføre at man er 
innom flere avdelinger og opparbei-
der seg bred erfaring fra forskjellige 
pasientkategorier. Jeg mener ikke at 

alle studenter skal ha en slik jobb, 
men det er en ryddig praksis som 
gjør hverdagen forutsigbar for begge 
parter. Det totale behovet for medi-
sinstudenter vil heller ikke endres.

Så hva ønsker vi? Det sier jeg selvføl-
gelig ikke i klartekst her, da man skal 
forhandle om dette senere. Men vi 
ønsker ryddige og forutsigbare anset-
telsesprosesser. Vi er ikke det samme 
som en sykepleier, men vi ønsker 
oss økonomisk uttelling for at vår 
kompetanse blir benyttet.

Norsk Medisinstudentforening (Nmf) er Legeforeningens foreningsledd for medisin-
studenter. Deler av virksomheten er i form av en overbygning for engasjerte stu-
denter, og vi har et utall prosjektgrupper som arbeider med viktige spørsmål både 
i Norge og globalt. Som for resten av foreningen er lønn og tariff sentrale områder. 
Dette er mine ansvarsområder, sammen med turnus.

Tore Borkhus
Lønn- og turnusansvarlig 
Nmf Bergen
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Som et siste desperat forsøk tok hun 
meg med som forsterkning for å for-
handle med sin strenge far. (Selv om jeg 
hadde mange tilbøyeligheter på 80-tal-
let, som selvlysende rosa boblejakke og 
leggvarmere i alle regnbuens farver - var 
dette noe JEG ikke hadde så lyst på, jeg 
var nemlig storesøster til en oppesen 
lillebror og ønsket ikke å gi ham flere 
kort på hånden).
Forhandlingene ble heller korte og bru-
tale, et ”nei” var fremdeles et ”nei” 
- men som et siste, fortvilet forsøk sa 
min venninne det hun trodde kunne 
være utslagsgjørende: ”  Men jeg bryr 
meg ikke om det som står på!!”
Hvorpå hennes far så overbærende på 
oss over brillene (det var da jeg skjønte 
hva ”overbærende” betydde) og sa: ” 
Men det kan jo være at ANDRE gjør 
det...”

Hva vi kaller oss selv- og hva andre 
kaller oss- betyr noe. Nylig fikk vi en 
dom i Høyesterett, hvor leger i spe-
sialisering ble kalt ”praksisarbeidere”. 
Riktignok var det i en dom som ikke 
dreide seg om titler, men om rett til 
faste stillinger, men dog...

Jeg skjønner at man kan bli irritert. 
”Praksisarbeider” høres ut som en hos-
pitant, en praktikant, en ”liksom-lege”. 
Men vi som overleger vet at det ikke er 
mye ”liksom” over de yngre legene vi 
jobber sammen med. De står i frontlin-
jen, og sørger for at hjulene går rundt 
dag som natt, time etter time. De star-
ter og avslutter behandling. Det er helt 
opplagt at det ikke er mye ”Praksisar-
beider” over det. Like opplagt som 
at de trenger faste stillinger mens de 
spesialiserer seg. Det er uholdbart at 

frykten for  om man har jobb det neste 
halvåret, kommer i tillegg til det presset 
man har for å gjøre en best mulig jobb. 
Det er også helt uholdbart at man like-
ledes kvier seg -eller ikke tør- å si om 
ting som ikke fungerer eller engasjere 
seg som tillitsvalgt fordi man er redd 
for ikke å få forelegget sitt vikariat. Det 
går utover pasienter, det går utover 
arbeidsmiljø og faktisk oss overleger 
og, som er avhengig av engasjerte og 
modige yngre kolleger for å gjøre job-
ben vår best mulig.

To tinger for meg derfor helt klart: 1. 
Faste stillinger må være hovedregelen 
for leger som spesialiserer seg. 2. Dette 
er ikke noe som skal forhandles om - i 
”bytte” mot et eller annet. Hvorfor skal 
man finne seg i å måtte forhandle om 
noe som per idag er normen i resten 
av arbeidslivet? Vi må bruke våren nå 
til å få budskapet frem om at leger med 
trygge arbeidsforhold faktisk også er 
tryggere for pasienter og sine kolleger.

Våren kommet derfor til å stå i 
begreps-avklaringens tegn. Foruten å 
parkere ”praksis-arbeideren” godt på 
sidelinjen, blir det også viktig for oss 
som tillitsvalgte å vise hvordan dere 
medlemmer strekker dere hver dag 
for å gi god behandling og få hjulene 
til gå rundt. Hvordan dere frivillig gir 
av fritiden deres for å bidra i perioder 
når man er på etterskudd med pasi-
entbehandling, og hvordan dere legger 
ned utallige kveldstimer for å forske, 
forberede undervisning og veilede. Vi 
skal ikke la oss rive med av Spekters 
konfronterende stil og hyppige bruk 
av skarpe karakteristikker, men være 
saklige, nøkterne og konstruktive - også 

ved forhandlingene i sommer.

Som tidligere nevnt, er det også viktig at 
vi leger er gode kolleger for hverandre, 
uavhengig av fag og stilling. Samhold 
er viktig, og står ikke i opposisjon til 
muligheten til å være faglig uenig.  
Til slutt, et lite hjertesukk fra min side, 
apropos begreper.. Kan vi ikke slutte å 
omtale oss som ”helsearbeidere”????? 
Og ta tak i andre som gjør det?
Hørt om advokater som omtales som 
”jusarbeider”? Eller journalister som 
kalles ”media-arbeidere”? For ikke å 
snakke om konsulenter og rådgivere 
innenfor landets mange administra-
sjoner, du har aldri hørt dem omtalt 
som ”personarbeidere”, eller?

”Arbeider”-betegnelsen er med på å 
befeste helsevesenet som en fabrikk, 
og baner vei for andre ord (”prosess-
beskrivelse”, ”forløpskontroll”) og en 
tankegang som fjerner oss fra det vik-
tigste leger skal, nemlig å hjelpe syke 
mennesker. Dette er noe Helsetje-
nesteaksjonen også har pekt på.

Å hjelpe syke mennesker er det vi kan 
-og det er det som skal være vår før-
steprioritet.
Og det må vi gis mulighet til.

Ha en fin vår,

Vennlig hilsen Jana Midelfart Hoff, FTV 
OF DNLF

Jana Midelfart Hoff 
Overlege dr. med. 
FTV OF Helse Bergen HF

Høyt hår, skulderputer og praksisarbeidere
Jeg var tenåring på slutten av 80-tallet. Det var høyt hår, skulderputer og Madonna 
herjet hitlistene (da også). Direkte relatert til det siste, var det en klesbutikk-kjede 
som gjorde god butikk på å selge t-skjorter og collegegensere med ”BoyToy” skrevet 
over fremsiden.
En god venninne av meg ønsket seg veldig en sånn t-skjorte. Så veldig som man bare 
kan når man er 14 år, og så gjerne vil høre til ”de kule”. Men hennes foreldre var 
ubønnhørlige.
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legen i media

Ei framside i lokalavisa med « alvorleg 
sjuk sendt heim att» er kanskje godt 
stoff for avisa, men det er ein stor 
belastning for ein lege å oppleve. Det 
er nettopp det ein bruker all tid og 
krefter på å unngå ved å gjere nøyak-
tig og samvitsfullt arbeide til beste for 
pasienten. Samtidig skjer det uheldige 
hendingar der pasienten ikkje får så 
god behandling som han skulle. Kva 
for saker som endar i media er det 
vanskeleg å styre, og det er ikkje 
alltid dei viktigaste sakene som får 
størst plass.

Når ein lege har gjort skikkeleg fag-
leg arbeide men det likevel går gale, 
kan det lett kome klage på legen. Du 
skulle ha gjort det og det i staden for 
det du gjorde. Det vil alltid vera noko 
å kritisera. Legane skal tåle mykje slik 
kritikk fordi faget har dette med seg. 
Vi kan ikkje vita sikkert kva som skjer 
i morgon. Vi må fortelja pasientane 
at vi kan ta feil, og vi bør hjelpe dei 
å klage om dei ynskjer det.

Annleis er det når legen har gjort 
dårleg arbeide og det går ut over 
pasienten, ikkje minst når det blir 
alvorleg skade. Då må det takast eit 
oppgjer og det må settast i verk tiltak 
for å hindre at det skjer igjen. Då må 
vi innrømme feil og gi rettleiing om 

rettane til den som er skada.

Media har rolla til å referere kva 
pasientane opplever i helsevesenet, 
og då vil fokuset naturleg nok koma 
på opplevingar av dårleg behandling. 
Slike oppslag kan helsevesenet bruka 
til å bli betre og endra praksis når 
det er saklege grunnar til det. Media 
har ikkje rolla til å vera dommar i 
klager på legar, det skal overlatast 
til Fylkesmannen og Helsetilsynet. 

Legar i primærhelsetenesta står i 
særleg grad åleine i slike saker fordi 
dei ofte tek avgjerder åleine. Det 
kjem ikkje ein senior og tek ansva-
ret når det blir problem, slik det vil 
gjera på ei sjukehusavdeling. Difor 
er det viktig at støttekollegaer og 
tillitsvalde er særskilt merksame på 
desse legane. Og vi veit av erfaring at 
det fungerer. Legeforeningen sentralt 
har eit erfarent og fagleg kompetent 
sekretariat som gjev hjelp på dagen 
og som gir råd. Kva når du er friteken 
frå teieplikta, skal du svare media då 
? Er det best å ikkje svare ?

Eg er glad at Legeforeningen vann 
fram i PFU i denne saka. Både på 
vegne av legen som vart urettmessig 
framstilt, og fordi det viser at vi har 
ei forening som kan sette grenser 

for kva vi legar skal godta i media. 
Så er det opp til kvar enkelt av oss 
å bygga eit godt forhold til media. 
I aktuelle saker betyr det å hjelpa 
journalistar til å lage gode oppslag 
der både pasientane sine opplevingar 
vert framstilte og legen sine grenser 
vert respekterte.

Avisa Firda vart i vinter felt i Pressens Faglege Utval ( PFU sak 348/13) for å urett-
messig ha framstilt ein fastlege i fylket på ein negativ måte på framsida i avisa. Det 
var ikkje dekning for innhaldet i oppslaget. Saka viser viktige sider av legane sitt 
forhold til media. Saka viser og at legane har krav på vern mot urimeleg framstilling i 
media.

Leiv Erik Husabø 
Leiar Sogn og Fjordane legeforening
leiv.erik.husabo@leikanger.kommune.no
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Sunnfjord Medisinske Senter
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Irene Mjøs, 
Psykiatrisk klinikk,

Tlf.kontor: 57 83 94 70
Privat: 57 82 37 11
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6770 Eid
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Privat: 57 86 08 94
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Kommunelegekontoret, 
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Tlf.kontor. 57 78 10 90

Privat: 57 78 42 80
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nilsen.stein@gmail.com 
Tlf. privat: 93 49 95 53 
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Nina Helene Ingebrigtsen
nhi@legenina.no

Tlf. privat: 55 92 44 77
Mob: 93 00 74 04

Frøydis S. Nilsen
fsnilsen@bgnett.no 
Øyrane legesenter

Tlf. privat: 56 58 66 77
Mob: 97 06 94 34

Johan Fredrik Krohn
jfkrohn@online.no 

Tlf. privat: 56 14 13 55
Tlf. kontor: 55 55 04 22

Synnøve Lian Johnsen
synnove.johnsen@helse-bergen.no

Haukeland Univ.sykehus (KK)
Tlf. privat 55 20 13 62
Tlf. arbeid 55 97 42 00
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sogn og fjordane legeforening 2011 - 2013
For styreoversikt, se: 
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Utvidet avtale med Helse Vest
•Ryggkirurgi (spinalstenose)  •Ortopedi*  
•Øyekirurgi(katarakt)* •Plastikkirurgi 
* fra 1.mai 2014

Besøk våre nettsider
www.aleris.no/bergen

Ring oss på telefon 55 59 99 99, eller send henvisning til: 
Aleris Helse AS, Marken 34, 5017 Bergen. 

•Hudlege  •Gynekolog  •Kardiolog  •Nevrolog  
•Urolog  •Indremedisiner  •Allmennleger

Spesialister med kort ventetid

Ved interesse: 
Kontakt oss på tlf. 55 27 79 00 eller 

send uforpliktende e-post til 
bjorg@cenclin.no 

innen 4. april 2014.

Ledig kontorplass 
for fastlege

Landås Legesenter har ledig 
kontorplass for fastlege med 

eksisterende pasientliste i Bergen 
som ønsker å bytte kontorplass. 
Vi er et veldrevet legekontor i 

Nattlandsveien på Landås i Bergen 
med 4 fastleger og turnuslege, 

samt stabilt og hyggelig personale.

Universitetet i Bergen inviterer for første gang 
til alumnusdager fredag 9. og lørdag 10. mai.  
Da kan du møte igjen dine tidligere studie- 
kamerater og kjente og kjære forelesere fra  
studietiden. Vi tilbyr faglig påfyll, sosiale aktiviteter og 
et bredt utvalg av populærvitenskapelige innslag på 
hele universitetet.

Sett av helgen allerede nå, og kom tilbake til ditt  
universitet i mai!

Gå inn på https://alumni.uib.no og registrer deg. Der  
finner du mer informasjon om arrangementet og om UiBs 
alumnusvirksomhet.

Tidligere UiB-sTUdenT?  
Bli med på  

AlUmnUsdAgene 2014!
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Vi har sett lite til ein forpliktande og reell opptrappings-
plan for fastlege-ordninga. Det er snart 10 år sidan eg 
personleg ønskte meg 1000 nye fastlegar til jul, og 5 
år sidan helseminister Hansen og direktoratet meinte 
vi treng over 2000 nye allmennlegar for å stette nye 
behov og halde tritt med utviklinga.

Den nye regjeringa seier i regjeringserklæringa at den 
skal endre refusjonssystemet for å få økt bruk av anna 
helsepersonell knytt til fastlegekontora. Hel-
seministeren har sagt at auka kapasitet hos 
fastlegane ikkje treng skje ved bruk av legar.

Dette kan vere både godt og dårleg nytt for 

fastlegeordninga. Dersom nye ordningar vert laga for 
å bremse naudsynt auke i legetalet, er det dårleg nytt. 
Likeeins dersom regjeringa ser for seg ei ytterlegare 
spreiing og mindre koordinering av pasienten si trong 
for helsehjelp, til dømes ved å la fleire grupper få sjølv-
stendig behandlingsansvar, tilvisingsrett. Da snakkar 
vi om utholing av fastlegeordninga på tvers av alle 
internasjonale råd om å styrke den personlege legen.

Men snakkar vi om å få finansiert fastlegane sin 
ønska bruk av sjukepleiarar og jordmødre i 
praksisen, kan det vere godt nytt for både legar 
og pasientar.

kjære kollega
i vestlandsk allmennpraksis

S t e i n a r  H u n s k å r   steinar.hunskar@isf.uib.no

Faggruppe for allmennmedisin (ALFA)

U n i V e r s i T e T s l e g e n
m a r s  2 0 1 4

doktorgrad om inr-svar på legekontor

Anne V Stavelin disputerte 29. november 2013 for 
ph.d.-graden ved UiB med avhandlingen ”Analytical 
quality control of INR measurements in primary care”.

Fastlegene kontrollerer sine INR-apparater ved å 
analysere kontrollprøver med kjente verdier (intern 
analytisk kvalitetskontroll) og ved å analysere tilsendte 
kontrollprøver med ukjente verdier (ekstern analytisk 
kvalitetskontroll). Stavelin har undersøkt og forbedret 
begge disse kontrollsystemene. Det er laget simu-
leringsprogram som kan brukes til å evaluere hvor 
gode kontrollsystemene er til å oppdage analysefeil, 

og utviklet en ny modell som gir legekontorene bedre 
kvalitetskontroll av prøvesvarene. Avhandlingen viste 
også at det i mange europeiske land er mangelfulle kon-
trollrutiner for INR-målinger i primærhelsetjenesten.

Anne Vegard Stavelin (f. 1973) er bioingeniør fra Høg-
skolen i Sør-Trøndelag og har mastergrad i helsefag ved 
UiB. Hun arbeider som avdelingsingeniør og forsker 
ved Norsk kvalitetsforbedring av laboratorievirksom-
het utenfor sykehus (Noklus). Avhandlingen utgår fra 
Forskningsgruppe for allmennmedisin og Noklus.
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Utdanningspris: Ugleprisen 2013

Senter for tverrfaglig samarbeids-læring i primær-
helsetjenesten (TVEPS) har fått Ugleprisen for 2013. 
Ugleprisen er UiBs pris for beste utdanningskvalitet 
og gis til det fagmiljø som kan dokumentere særlig 
vellykkete tiltak for studiekvalitet.

TVEPS er et samarbeid mellom medisin, odontologi, 
psykologi og Grieg-akademiet ved UiB, Høgskolen i 
Bergen og Fjell kommune er hovedaktører. Professor 
i allmennmedisin Anders Bærheim er leder. Målset-
tingen er å gi helseprofesjonsstudenter tverrfaglig 
arbeidsplasslæring. I begrunnelsen vektlegges TVEPS 
sitt fokus på tverrfaglighet og tverrprofesjonell læring, 
samt at en rekke aktører er involvert i arbeidet, også 
aktører utenfor UiB.

doktorgrad om søvnige ungdommer

Ane Wilhelmsen-Langeland disputerte 26. november 
2013 for ph.d.-graden ved UiB med avhandlingen 
”Delayed Sleep Phase Disorder in Adolescence and 
Young Adulthood”.

Målet med avhandlingen var i) utforske de daglige 
utfordringene ved å ha forsinket søvnfasesyndrom; 
ii) studere personlighetsprofilen til unge som har 
forsinket søvnfasesyndrom og iii) studere kort- og 
langtidseffekter av behandling med lys og melatonin 
på søvnighet og dagtidsfungering.

Resultatene viste at de som har forsinket søvnfase-
syndrom sliter med daglige utfordringer knyttet til: 
1) hva de skal gi opp; 2) hvem de skal skylde på for 
sin forsinkede døgnrytme; og 3) om deres forsinkede 
søvnmønster skal kalles et problem eller ikke. Etter 
to ukers behandling var søvnighet hos pasienter med 
forsinket søvnfase-syndrom redusert og dagtids-fun-
gering bedret, både hos dem som fikk lys og/eller 
melatonin og hos en placebogruppe.

Wilhelmsen-Langeland (f. 1979) er cand. psychol. fra 
UiB, og har i 2007-2013 vært stipendiat med professor 
i allmennmedisin Bjørn Bjorvatn som hovedveileder.

To postdok-stipend fra Helse Vest

Svein Kjosavik, fastlege i Sandnes, og med doktorav-
handling om fastlegenes bruk av legemidler ved psy-
kiske lidelser, har fått postdok-stipend for å fortsette 
sine studier om fastlegenes forskrivningspraksis.

Ingvild West Saxvig har fått postdok-stipend for 
en studie om lavterskelintervensjoner som kan 
bedre ungdommers søvn, helse, skoleprestasjoner 
og skoleoppmøte.

scandinavian journal

Tidsskriftet Scandinavian Journal of Primary Health 
Care publiserer forskning fra allmennmedisin, og 
utgis av de nordiske foreningene for allmennmedisin. 
Det har i mange år satset på å spre forskningsresul-
tater gjennom å være åpent tilgjengelig på nettet. 
Nå tar tidsskriftet skrittet fullt ut, og blir et rent 
internettbasert tidsskrift. Siste papirutgave var nr. 4 
i 2013. Professor Anders Bærheim har vært nasjonal 
redaktør siden 1999. Han takker nå for seg, og pro-
fessor Guri Rørtveit tar over som nasjonal redaktør 
i Scand J Prim Health Care. 

Profesjonalitet og ny mentorordning

Medisinstudiet skal nå organiseres i tre søyler - faglig, 
akademisk og profesjonssøyle. Profesjonssøylen har 
ansvar for opplæring i kliniske ferdigheter, kommu-
nikasjon, praksisutplassering og at studentene får 
oppfølging og personlig kontakt med rollemodeller. 
Fra høsten 2014 blir det oppstart av mentorgrupper 
for andreårsstudenter, med to møter i semesteret. 
Enhver lege kan være mentor. Leger som er interes-
sert i å høre mer om mentorordningen bes komme 
på informasjonsmøte på rom B-302 i Sentralblokken 
2. april kl. 1500-1530, eller kontakte professor i 
allmennmedisin Edvin Schei: edvin.schei@igs.uib.no.



Returadresse:
Cox Bergen AS
Thormøhlensgt. 37, 
5006 Bergen

B - Økonomi

Ledende innenfor pLastikkirurgi på VestLandet

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

Privathospitalet er et kirurgisk sykehus, spesialisert innen kosmetisk plastikkirurgi, 
urologi, generell kirurgi, ortopedi og øre- nese- hals kirurgi.

Privathospitalet er eneste i Bergen som tilbyr privat urologisk utredning, uten 
ventetid for bl.a. prostatakreft (fra mai 2014 dekkes TUR-P av offentlig avtale 
med Helse Vest)

KIRURGI UTEN KØ I BERGEN
– VI HAR LEDIG KAPASITET OG STÅR KLAR TIL Å BEHANDLE ENDA FLERE PASIENTER
– VI HAR 3 STORE OPERASJONSSTUER OG 10 OVERVÅKNINGSSENGER
– ERFARNE SPESIALISTER

VÅRE FAGOMRÅDER:
•	 PLASTIKKIRURGI
•	 UROLOGI
•	 ØRE	NESE	HALS
•	 ORTOPEDI
•	 GENERELL	KIRURGI
•	 HELSESJEKK
•	 KARDIOLOGISK	UTREDNING


