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Et fremtidsrettet helsevesen?
I mange år har vi hørt om eldrebølgen, som skal skylle inn over oss i årene som kommer.
I følge pessimistene står både velferdsstat og helsevesen ovenfor en utfordring så stor at
den kan gi et totalt sammenbrudd. 2014 markerer i så tilfelle en viktig overgang. Dette er
nemlig året da 1947-generasjonen blir 67, og altså pensjonister. Vårt største årskull noensinne vil derved regnes inn i gruppen av «eldre» i mange statistikker. I de neste 30-årene
vil antallet innbyggere over 80 år øke drastisk, og andelen i arbeidsfør alder vil være på
sitt laveste siden moderne velferdsordninger ble innført.
I hovedsak skaper dette minst to
store utfordringer for helsevesenet.
Den første er selvfølgelig økonomien. Både demografien og den teknologiske utviklingen tilsier at vi vil
få behov for en betydelig økning av
ressursene til helsevesenet i årene
som kommer. Når så en lavere andel
av befolkningen vil være i arbeid (og
derved bidra med skatteinntekter),
gir dette store finansielle utfordringer i årene som kommer.
Den andre hovedutfordringen er
kapasitet. Selv om fremtidens eldre
må forventes å holde seg sprekere
lengre, vil alderen til slutt gjøre seg
gjeldende. Vi vet at det er et stort
behov for helsetjenester mot slutten
av livet, ofte mer uavhengig av personens alder. Pasientene vil derved
muligens bli eldre, men det vil likevel
være et økende behov for sykehus,
leger og annet personell. Medisinske
fremskritt vil nok forandre på en del
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av det vi gjør, men erfaringsmessig
gir ny teknologi og behandling ytterligere behov for både areal, fasiliteter og personell. Allerede i dag er
det kapasitetsproblemer på mange
områder, hvorledes vil dette se ut i
fremtiden?
Arbeidsgiversiden har vært offensive
den siste tiden, og sa allerede i fjor
høst opp avtalene med legene. Et av
deres svar på utfordringene er at vi
må jobbe mer ettermiddag og kveld.
For legeforeningen har arbeidstidsordningene lenge hatt høy prioritet.
Den eneste gangen de siste årene
legeforeningen har gått ut i streik, var
det nettopp på bakgrunn av dette.
For oss er det svært viktig at legene
fortsatt skal være dagarbeidere med
vakt, og ikke bli en form for turnusarbeidere. Dette kommer sannsynligvis
til å bli et hett tema i årets tariffoppgjør for sykehusene.

Hordaland Legeforening:
Legenes hus
Kalfarveien 37, 5018 Bergen
Tlf.: 416 16 595

Som en forsmak på årets forhandlinger, arrangerer Hordaland Legeforening årsmøteseminar den 27.mai.
Dit kommer adm.dir. for Spekter og
en av landets mest profilerte helseledere, Anne Karin Bratten. Den
senere tid har hun provosert både
leger, sykepleiere og andre som jobber på sykehusene, og hun kommer
for å dele Spekters syn på fremtidsutfordringene. Fra legeforeningen
kommer Johan Torgersen, leder av
Ylf og tidligere foretakstillitsvalgt på
Haukeland og styremedlem i HLF. I
forkant av årets forhandlinger, er det
liten tvil om at det er stor avstand
mellom partene!
Vi håper – og regner med- at flest mulig
setter av ettermiddagen 27.mai for å
komme på Legenes Hus. Tradisjonen tro
serverer vi grillmat for medlemmer og
familie før seminaret begynner, så man
kan komme rett fra jobb og barnehage.
Vel møtt, og på forhånd god sommer!
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Ny lama* til behaNdliNG av kols

KOLS 1, 2

Gode dager
Rolige netter
Én inhalasjon morgen og kveld3
-24 timers symptomlindring1,2. Dag etter dag
Signifikant og forbedret bronkodilatasjon fra første dose1
Referanser: 1. Jones PW et al. Eur Respir J. 2012 Oct;40(4):830-6.
2. Kerwin EM et al. COPD 2012;9:1-12.
3. Eklira® Genuair® preparatomtale

www.almirall.com

▼ C T Eklira Genuair ”Almirall”
Antikolinergikum ATC-nr.: R03B B05. Inhalasjonspulver i
inhalator 322 µg/dose: Hver leverte dose inneh.:
aklidiniumbromid tilsv. aklidinium 322 µg, laktosemonohydrat
12,6 mg. Indikasjoner: Bronkodilator til vedlikeholdsbehandling
for å lindre symptomer hos voksne pasienter med kronisk
obstruktiv lungesykdom (KOLS). Dosering: Anbefalt dose er 1
inhalasjon med 322 µg aklidinium 2 ganger daglig. Ved glemt
dose skal neste tas så snart som mulig. Ved kort tid til neste dose,
bør glemt dose hoppes over. Administrering: Til inhalasjon. Se
bruksanvisning i pakningsvedlegget for informasjon om bruk av
inhalatoren.
Kontraindikasjoner:
Overfølsomhet
for
aklidiniumbromid, atropin eller dets derivater, inkl. ipratropium,
oksitropium eller tiotropium eller overfor hjelpestoffet
laktosemonohydrat. Forsiktighetsregler: Skal ikke brukes ved
astma. Kan forårsake paradoksal bronkospasme, da skal
behandlingen avbrytes og andre behandlinger vurderes. Skal
ikke brukes for å lindre akutte episoder med bronkospasme. Ved
sykdomsforverring under behandlingen der pasienten mener
ekstra nødbehandling er nødvendig, skal pasienten og
behandlingsregimet revurderes. Bør brukes med forsiktighet hos
pasienter som har hatt hjerteinfarkt i løpet av de siste 6
månedene, ustabil angina, nylig diagnostisert arytmi de siste 3
månedene eller har vært innlagt på sykehus i løpet av de siste 12
månedene for hjertesvikt i NYHA-klasse III/IV. Munntørrhet er
sett og kan på lang sikt knyttes til tannråte. Skal brukes med
forsiktighet
ved
symptomatisk
prostatahyperplasi,
blærehalsobstruksjon eller trangvinklet glaukom (selv om
direkte kontakt med øynene ikke er sannsynlig). Pasienter med
* Long-Acting Muscarinic Antagonist

sjeldne arvelige problemer med galaktoseintoleranse, en spesiell
form for hereditær laktasemangel (lapp-laktasemangel) eller
glukose-galaktosemalabsorpsjon bør ikke ta dette legemidlet.
Interaksjoner: Samtidig administrering av andre antikolinergika
er ikke undersøkt og anbefales ikke. Graviditet/Amming:
Overgang i placenta: Kliniske data mangler. Skal kun brukes
under graviditet hvis forventede fordeler oppveier potensiell
risiko. Overgang i morsmelk: Ukjent. Skal kun brukes under
amming etter vurdering av fordeler av amming for barnet og
fordeler av langvarig behandling for moren. Bivirkninger:
Hodepine og nasofaryngitt er hyppigst rapportert. Vanlige
(≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale: Diaré. Infeksiøse:
Bihulebetennelse, forkjølelse. Luftveier: Hoste. Nevrologiske:
Hodepine. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Gastrointestinale:
Munntørrhet. Hjerte/kar: Takykardi.Luftveier: Dysfoni. Nyre/
urinveier: Urinretensjon. Øye: Tåkesyn. Overdosering/
Forgiftning: Symptomer: Antikolinerge symptomer kan
forekomme. Akutt forgiftning ved utilsiktet inntak er lite
sannsynlig pga. lav biotilgjengelighet og inhalatorens
åndedrettsaktiverte
doseringsmekanisme.
Egenskaper:
Klassifisering: Kompetitiv, selektiv muskarinreseptorantagonist.
Virkningsmekanisme: Virker lokalt i lungene og antagoniserer
M3-reseptorene som medierer sammentrekning i glatt
muskulatur i luftveiene og fører til bronkodilatasjon. Absorpsjon:
Absorberes raskt. Maks. plasmakonsentrasjon nås innen 5
minutter hos friske personer og vanligvis innen 15 minutter hos
KOLS-pasienter. <5% når det systemiske kretsløpet i uendret
form. Steady state plasmanivåer ble oppnådd innen 7 dager med
dosering 2 ganger daglig. Proteinbinding: 87% for
karboksylsyremetabolitten og 15% for alkoholmetabolitten,
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hovedsakelig til albumin. Fordeling: Inhalert mengde i hele
lungen var gjennomsnittlig 30% av oppmålt dose. Halveringstid:
Eliminasjonshalveringstid er ca. 2-3 timer. Metabolisme:
Hydrolyseres raskt og i stor grad til inaktive alkohol- og
karboksylsyrederivater, både kjemisk og via esteraser der
butyrylkolinesterasen er viktigst. Utskillelse: Som metabolitter,
hovedsakelig i urin (65%) og fæces (33%). Oppbevaring og
holdbarhet: Inhalatoren oppbevares i den forseglede posen
inntil administreringsperioden starter. Brukes innen 90 dager
etter at posen åpnes. Pakninger og priser per 1. januar 2014:
1×60 doser (inhalator) kr 385,10, 3×60 doser (inhalator) kr
1.072,70. Refusjon: R03B B05 aklidinium. Refusjon ytes kun til
pasienter med moderat til alvorlig KOLS (FEV1 mindre eller lik 65
% av forventet verdi).
Refusjonskoder:
ICPC
R95
Kronisk obstruktiv lungesykdom
ICD
J43
Emfysem
J44
Annen kronisk obstruktiv lungesykdom

Vilkår
90
Vilkår
90
90

Vilkår: 90 Refusjon ytes kun til pasienter med etablert KOLS. Diagnosen må være verifisert ved spirometri. - Hvis spirometri
ikke kan gjennomføres, må årsaken journalføres.
Sist endret: 01.01.2014. MT-innehaver: Almirall, S.A. Ronda
General Mitre, 151, ES-08022 Barcelona, Spania. Nordisk Repr.:
Almirall ApS, Strandvejen 102 B, DK-2900 Hellerup, Danmark.
Info.nordic@almirall.com Telefon: +45 70257575

Redaktør
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Reservasjonsadgang 2.0
På Landsstyremøte i 2013, etter en lang debatt, flere utsettelser og utallige endringsforslag forslag,
ble følgende formulering vedtatt enstemmig:
Legeforeningen mener at alvorlige samvittighetsgrunner knyttet til liv og død kan gi
grunnlag for at leger gis reservasjonsmulighet for deltakelse i henvisning og behandling.
Legers reservasjonsmulighet skal ikke være til hinder for befolkningens lovbestemte
rettigheter. Reservasjonsmulighetene må derfor vurderes lokalt i helsetjenesten slik
at disse hensyn kan ivaretas. Pasientene skal alltid møtes med forståelse og respekt.
Forutsigbarhet for brukere må sikres gjennom god informasjon.
De fleste kjenner historien som
fulgte. Spørsmålet om legers reservasjonsadgang knyttet til svangerskapsavbrudd endte som et
politisk drama med både høring og
retrett. Mang en debatt, tidvis svært
polarisert, er blitt ført siden og det
har dels hersket uenighet om hva
som egentlig ble vedtatt. Under
debatten hevdet flere at dette ikke
var en sak om svangerskapsavbrudd
eller en utfordring av abortloven.
Eutanasi ble trukket frem som et
fremtidens scenario for hvilke
oppgaver og plikter til henvisning
legene kunne bli stilt ovenfor. Like
fullt utviklet den senere debatten
seg til en kvinnesak. En kvinnesak
med enormt engasjement som blant
annet kulminerte i rekorddeltakelse
på markeringene av kvinnedagen.
Det ble den sterke legen mot den
svake kvinnen.
Et nytt Landsstyremøte står nå for
døren og denne gangen er det varslet
omkamp. Flere foreningsledd har
ønsket å drøfte saken en gang til og
det er nok ingen tvil om at mange
kan ha endret standpunkt eller fått
et mer nyansert syn etter hvert

som debatten har utviklet seg. I
utgangspunktet var jeg, tross dette,
skeptisk til en ny runde knyttet til
reservasjonsmulighet. Ikke minst
fordi dette ble utførlig debattert i
fjor og fordi Legeforeningen alltid
vil være splittet i spørsmålet. Videre
vil det, etter at Krf til slutt snudde
i saken, komme et nytt forslag til
håndtering av praksisen. Et forslag
hvis innhold ennå er ukjent og dermed ikke kan diskuteres konkret.
Det er lov om svangerskapsavbrudd,
også kalt abortloven, som regulerer både legens rolle og kvinnens
rett,- retten til selv å kunne treffe
det endelige valg knyttet til svangerskapsavbrudd. Mens legers rett
til å reservere seg mot selve utførelsen av svangerskapsavbruddet
er regulert i § 14, er det lovens § 5
som regulerer “henvisende” leges
rolle - og på mange måter er kanskje
ikke ”henvisende” det best dekkende
begrep:
Kvinne som har begjært svangerskapsavbrudd, …, skal av legen (eller nemnda)
gis opplysning om inngrepets art og
medisinske virkninger. Legen skal også

gi informasjon og veiledning om bistand,
dersom kvinnen ber om det.
Legen skal fylle ut et skjema som
sendes til en utførende avdeling. Det
er kvinnen selv som begjærer svangerskapsavbruddet. Legen signerer
på at kvinnen er gitt opplysninger om
inngrepets art og medisinske virkninger samt at han/hun har spurt
om kvinnen ønsker informasjon og
veiledning om hvilken bistand samfunnet kan gi dersom svangerskapet
fører til alvorlige vansker.
Mens noen kolleger føler denne
underskriften er ”som å signere en
dødserklæring” ber andre kolleger
disse lese loven og mener at de med
sin underskrift ikke har noen aktiv
rolle eller er med på å ta avgjørelsen.
Landsstyremøtets vedtak i 2013
har nok, tross sin enstemmighet,
etterlatt mange spørsmål. Vedtaket
da hadde en prinsipiell og generell
formulering som mange kunne stille
seg bak. I ettertid er saken først om
fremst blitt et spørsmål om ”henvisning” til abort og i følge Klassekampen er nå 16 av 19 fylkeslag i mot en
slik reservasjonsrett.

Forsidefoto: ScanStockPhoto
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Anskaff
hjertestarter
i dag!
- det kan redde en
kollega i morgen.

Ring 05003
Ansatte er bedriftens største ressurs

Ingen bedrift er for stor eller for liten til å anskaffe seg
hjertestarter. Så mange som 3000 - 5000
personer faller om med uventet hjertestans utenfor
sykehus i Norge hvert år. Per i dag er det så mange som
9 av 10 som dør. Flere vil overleve hjertestans om det
utplasseres hjertestartere i samfunnet.

Mange selskaper sier det, men ved å snakke med oss
i Røde Kors Førstehjelp, er du en av bedriftene som
faktisk gjør noe med det.
Med bedre tilgang på hjertestartere,
kan du redde et liv!

3 grunner til å velge Powerheart®
Trygg
Hjertestarteren skiller seg fra andre hjertestartere i markedet ved at den er Rescue Ready®.
Dette betyr at enheten kontrollerer batteri, maskinvare og elektroder daglig. Dette gir deg
en trygghet om at alt fungerer når du trenger det.

Brukervennlig
RescueCoach™ taleguide på norsk som veileder deg om du må bruke hjertestarteren.
Informasjonen kommer i tillegg opp som tekst på skjermen. Dette gjør den brukervennlig
for personer med hørselshemning og gir ekstra ro i en kaotisk situasjon.
En metronom holder takten under hjertekompresjoner. Gode hjertekompresjoner er
avgjørende for suksessfull hjerte- og lungeredning.
Enheten analyserer pasienten for deg og gir tilbakemelding når man
skal (og når man ikke skal)
levere sjokk.

Garanti
Powerheart® har en av de lengste garantiene i markedet. Den har hele
7 års full garanti!
Maskinen er 100 % vedlikeholdsfri og man trenger ingen fordyrende
serviceavtale da Røde Kors Førstehjelp følger dere opp.

Ved å kjøpe hjertestarter gjennom Røde Kors Førstehjelp støtter
dere Røde Kors sitt humanitære arbeid.

Røde Kors Førstehjelp har blitt hoveddistributør av Cardiac Science sine produkter i Norge.
Cardiac Science er en global leder innen utvikling, produksjon og markedsføring av diagnostiske og terapeutiske
kardiologi produkter og tjenester.

Telefon: 05003 | Internett: www.rødekorsførstehjelp.no | E- post: post@rodekorsforstehjelp.no
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Fordøyelsesenzymer som kan forenkle
dine pasienters hverdag!

Hvis du vet eller mistenker at du har
pasienter med laktose-intoleranse:
Lactrase hjelper
• På reise
• På restaurant
• Som middagsgjest
• Alle andre situasjoner der pasientene får servert mat som de vet eller
mistenker inneholder laktose

Alfa-galaktosidase
Hvis pasienter plages av
oppblåsthet når de spiser visse
matvarer, som en del ulike grønnsaker, bønner, og andre
næringsmidler som inneholder
ufordøyelige eller tungt
fordøyelige kullhydrater, gjerne
som fiber.

Bestilling av informasjon og
vareprøve av NoGasin:

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

Tlf: 61 31 49 49 Faks: 61 31 49 50
E-post: post@jfa-as.no
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Å være seg selv nok…
Det nærmer seg tid for å
sperre av i timeboken: til
Hordaland legeforenings
populære årsmøte med
seminar, og til PSLs høstkurs og årsmøte (27) 28-30.
august 2014.
Som yrkesforening er vi ikke blant
de største i Legeforeningen. Vi er
imidlertid store på poliklinisk spesialisthelsetjeneste, 30% av all slik
tjeneste foregår utenfor sykehus.
Men vi er usedvanlig lite synlige, lite
deltagende , endog til litt lyssky? Vil vi
være i fred? Drive firma og ha det fredelig innenfor kontorets fire vegger?
Det kan mange ganger virke slik dessverre. Her er en jobb å gjøre. Vi er
for gode til dette.
Pasientene trenger faglig flinke, engasjerte, deltagende leger som trives
i jobben sin og dermed utvikler den
slik at den også i neste runde er
attraktiv for ny spesialist som skal
overta. – Og videre: slik at driftsformen avtalepraksis består og forblir et
godt alternativ for leger og for pasienter som søker spesialisthelesetjenester. Rammebetingelsene for vår
virksomhet betyr mye for hvordan
det skal være å jobbe som spesialist
med ansvar selv for faglig oppdatering, inntjening, hjelpepersonell
og drift. Hvordan påvirker jeg selv
rammebetingelsene? Jo ved å delta på
arenaer der dette diskuteres.
Ett eksempel: i disse tider forhandler
PSL/Legeforeningen med motparten
om nye takster i normaltariffen,
takster for nye prosedyrer, endring
av innhold i takster, økning av takster.
Det er vår eneste arena for forbedring og modernisering av Normaltariffen. Hvem leverer forslagene

til forhandlingsleder? Det er faktisk
du og dine kolleger. Sørg for at noe
av dere faktisk møter på årsmøtet i
2014, det er her innspillene kommer
til PSL, – her man blir enige om hva
faggruppen prioriterer fra år til år.
Er man der ikke, skjer ikke noe. Er
man ikke tilstede, blir man sløv på
fagpolitiske nyheter og lite kollegial.
Det er vi for gode til. Like mye som
fagpolitisk gjelder det selvsagt også
å delta faglig – for ikke å bli utmeldt
og akterutseilt, noe som også henger
sammen med å gå lei i jobben. Her
får vi et rykte vi ikke vil være bekjent
av: avtalespesialistene driver butikk
men deltar ikke ellers i spesialisthelsetjenesten.
Det heter at skal du få noe til å vare
(trivsel på jobb..) må du endre det (fornye deg, innføre nye prosedyrer..).

som vil søke på ledige hjemler i og
rundt Bergen. Hva tror du er årsaken til det?
God sommer!
Vel møtt i Legenes hus tirsdag 27. mai.
PSL formøte 1600-1630.
Vel møtt siste helg i august på PSLs
årsmøte.

Det kan være grunn til å nevne
at departementet sammen med
representanter fra Legeforeningen
og fra PSL nå sitter sammen i en
arbeidsgruppe for å revidere avtalespesialitordningen, og med den vår
finansieringsordning; Helfo takster,
driftstilskudd og egenandeler. Den
endringen man ser for seg som alternativ er DRG basert finansiering,
som sykehusene har. Mange er svært
skeptiske til DRG finansiering og
mener det ikke er egnet i avtalepraksis. Videre diskuteres tidsbegrensede
arbeidsavtaler for oss, det vil si et
svakere vern i avtalepraksis enn for
sykehusspesialister i overlegestillinger. Dette gjelder deg og meg, her
må du få med deg informasjon...
Omsetning av hjemler i Bergen den
siste tiden: det går tregt. Vi er ikke
så populære som avtalespesialister i
Osloområdet. Det er ikke så mange
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Karin Stang Volden

Tillitsvalgt PSL Hordaland
karin.stang.volden@gmail.com

Alvesco «Takeda Nycomed»
Kortikosteroid.

ATC-nr.: R03B A08
INHALASJONSAEROSOL, oppløsning 80 μg/dose og 160 μg/dose: Hver dose inneh.: Ciklesonid 80 μg, resp. 160 μg, norfluran, etanol. Indikasjoner: Behandling for å kontrollere vedvarende astma hos voksne og ungdom >12 år. Dosering:
Voksne og ungdom >12 år: 160 μg 1 gang daglig. Maks. daglig dose er 640 μg/dag (320 μg 2 ganger daglig). For noen pasienter kan reduksjon av dosen til 80 μg 1 gang daglig være effektiv vedlikeholdsdose. Tas helst om kvelden, selv om
morgendosering også har vist seg å være effektivt. Forbedring av symptomene begynner innen 24 timer etter innledet behandling. Så snart kontroll oppnås, bør dosen individualiseres og titreres til minste nødvendige dose for å opprettholde
god astmakontroll. Ved alvorlig astma bør astmakontrollen vurderes regelmessig. Dersom forbruket av korttidsvirkende bronkodilatatorer må økes for å kontrollere astmasymptomene, tyder dette på dårligere astmakontroll. Vurder økt dose av
inhalert ciklesonid over et kort tidsrom eller systemisk steroid. Dosejustering er ikke nødvendig hos eldre eller ved nedsatt lever- eller nyrefunksjon. Pasienten må instrueres nøye i riktig bruk av inhalatoren. Inhalasjonsteknikken bør kontrolleres.
Administrering: Til inhalasjon. Se pakningsvedlegget for detaljerte instruksjoner. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for noen av innholdsstoffene. Forsiktighetsregler: Forsiktighet utvises ved aktiv eller latent pulmonal tuberkulose, sopp-, viruseller bakterieinfeksjoner, og gis kun dersom disse pasientene får adekvat behandling. Ikke indisert for behandling av status asthmaticus eller andre akutte astmaepisoder der intensivtiltak er nødvendig. Ikke til behandling av akutte anfall, til dette er
inhalert hurtigvirkende bronkodilatator nødvendig. Systemiske bivirkninger kan forekomme, særlig dersom høye doser forskrives for lange perioder. Faren for slike bivirkninger er langt mindre ved inhalasjon enn ved peroral terapi. Mulige systemiske
bivirkninger omfatter adrenal suppresjon, veksthemming hos barn og ungdom, redusert benmineraltetthet, katarakt og glaukom, og mer sjelden, ulike psykiske og atferdsrelaterte bivirkninger, inkl. psykomotorisk hyperaktivitet, søvnforstyrrelser,
angst, depresjon eller aggresjon (spesielt hos barn). Ved langtidsbehandling av barn og ungdom anbefales regelmessig kontroll av høyde. Dersom veksten blir langsommere, bør dosereduksjon vurderes. Høyere eksponering hos pasienter med
alvorlig leverinsuffisiens er forventet, disse pasientene skal derfor overvåkes for potensielle systemiske effekter. Bruk av inhalert ciklesonid bør minimalisere behovet for orale steroider. Pga. mulig svekket binyrebarkrespons, bør pasienter som overføres fra oralt steroid til inhalasjonsterapi følges nøye og binyrebarkfunksjonen kontrolleres jevnlig. Etter introduksjon av inhalasjonsbehandling, reduseres oral behandling gradvis. I tiden etter overføring kan pasientens normale binyrebarkrespons
være svekket. Vurder tillegg av systemiske steroider ved stress, f.eks. forverring av astmaanfall, infeksjoner, kirurgiske inngrep. Overgang til inhalasjonsterapi kan også avdekke tidligere steroidmaskerte allergier. Paradokse bronkospasmer med
umiddelbar økning i hvesing etter doseinntak kan oppstå. Dette bør behandles med en inhalert hurtigvirkende bronkodilatator, som vanligvis gir rask lindring. Behandling med ciklesonid bør kun fortsettes hvis de forventede fordelene etter nøye
vurdering anses som større enn de mulige risikoene. Interaksjoner: Samtidig behandling med ketokonazol og andre potente CYP 3A4-hemmere bør unngås da samtidig bruk kan øke eksponeringen (ca. 3,5) for en av ciklesonids aktive metabolitter.
Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Det finnes ikke tilstrekkelige data om bruk hos gravide. Dyrestudier har vist at glukokortikoider kan fremkalle misdannelser. Disse funnene er sannsynligvis ikke relevante for mennesker ved anbefalt
inhalasjonsdosering. Bør kun brukes dersom de potensielle fordelene for moren oppveier den potensielle risikoen for fosteret. Barn eksponert for kortikosteroider in utero, må observeres nøye mhp. hypoadrenalisme. Amming: Overgang i morsmelk
er ukjent. Amming bør kun vurderes dersom forventede fordeler for moren oppveier mulig risiko for barnet. Bivirkninger: Omtrent 5% av pasientene opplevde bivirkninger i doseområdet 40-1280 μg pr. dag. I de fleste tilfellene var disse milde og
krevde ikke seponering. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Gastrointestinale: Vond smak. Hud: Utslett og eksem. Luftveier: Dyspné. Øvrige: Reaksjoner og tørrhet på applikasjonsstedet. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Hjerte/ kar: Palpitasjoner,
hypertensjon. Immunsystemet: Angioødem, hypersensitivitet. Svært sjeldne (<1/10 000), ukjent: Psykiske: Psykomotorisk hyperaktivitet, søvnforstyrrelser, angst, depresjon, aggresjon, atferdsrelaterte endringer (hovedsakelig hos barn). Overdosering/Forgiftning: Symptomer: Inhalering av en enkeltdose på 2880 μg hos friske frivillige ble tolerert godt. Potensialet for akutte toksiske virkninger etter overdose er lav. Etter langvarig administrering av 1280 μg ble det ikke observert noen kliniske
tegn på adrenal suppresjon. Hvis høyere doser enn anbefalt benyttes over lange perioder, kan en viss grad av adrenal suppresjon ikke utelukkes. Overvåking av de adrenale reservene kan være nødvendig. Behandling: Etter akutt overdosering
er ingen spesifikk behandling nødvendig. Egenskaper: Klassifisering: Glukokortikoid til inhalasjon med høy lokal antiinflammatorisk effekt. Ciklesonid viser lav bindingsaffinitet til glukokortikoidreseptoren. Etter inhalasjon omdannes ciklesonid
enzymatisk til hovedmetabolitten (C21-desmetylpropionylciklesonid), som har uttalt antiinflammatorisk aktivitet og dermed anses som den aktive metabolitten. Absorpsjon: 52% av tilført dose deponeres i lungene, og systemisk biotilgjengelighet
er pga. lungedeponeringen >50% for aktiv metabolitt. Ubetydelig oral biotilgjengelighet. Fordi den orale biotilgjengeligheten for den aktive metabolitten er <1%, bidrar ikke den svelgede delen av det inhalerte ciklesonidet til systemisk absorpsjon.
Proteinbinding: Fullstendig for både ciklesonid og aktiv metabolitt. Fordeling: Distribusjonsvolum 2,9 liter/kg. Halveringstid: Høy total serumclearance for ciklesonid. Metabolisme: Ciklesonid hydrolyseres primært til sin aktive metabolitt i lungene. Metabolitten
metaboliseres primært i leveren via CYP 3A4. Utskillelse: Hovedsakelig i feces. Oppbevaring og holdbarhet: Beholderen inneholder væske under trykk. Må ikke utsettes for temperaturer >50°C. Beholderen må ikke punkteres, ødelegges eller brennes, heller ikke
når den er tom. Andre opplysninger: Ved spesielle behov, kan preparatet brukes med et AeroChamber Plus-avstandsstykke. Pakninger og priser pr 01.01.2014: 80μg/dose: 120 doser: 289,70. 160μg/dose: 120 doser: 341,20. Refusjonsberettiget bruk: Behandling for å

kontrollere vedvarende astma hos voksne og ungdom over 12 år. Refusjonskode: ICPC: R96 Astma, vilkår 92. ICD: J45 Astma, vilkår 92. Diagnosen astma må være verifisert ved hjelp av spirometri hos barn over 8 år og voksne. Hvis spirometri ikke kan gjennomføres, må årsaken journalføres.

1. Preparatomtale 2014 Ved maks dose, 640 mcg, anbefales 320mcg to ganger daglig
2. Newman S et al. High lung deposition of 99mTc-labeled ciclesonide administered via HFA-MDI to patients with asthma. Respir Med 2006;100:375-384
R14089 / 11101
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Kurativ innsats for forebyggende helsearbeid
Forebyggende og helsefremmende arbeid skal skje på mange nivå i samfunnet. Den offentlige
innsatsen på dette området ligger i stor grad innenfor kommunenes ansvarsområde. Innsatsen
er igjen styrt gjennom nasjonale retningslinjer og økonomiske virkemidler. Men stadig oftere
ser vi at kommunene ikke er i stand til å følge opp sine forpliktelser. Hva kan det komme av?
Helsetilsynet la nylig fram en rapport
fra et landsomfattende tilsyn med
helsestasjonstjenesten i kommunene.
Rapporten avdekker at et stort antall
kommuner bygger ned sine tjenester,
og ikke oppfyller verken lovkrav eller
anbefalinger som gjelder for tilbudet
på helsestasjonen. Det mangler både
ressurser, bemanning, kompetanse,
samt styringssystemer for helsestasjonens virksomhet. Dette er en
utvikling som er både trist og urovekkende.
Fra tidligere har Sintef dokumentert
at den kommunale innsatsen overfor
personer med psykiske lidelser gradvis er redusert de siste årene. Dette
skjer parallelt med at spesialisthelsetjenesten bygger ned sengekapasitet.
Bevilgningene til kommunalt rusvern
ble kraftig svekket under den forrige
regjeringen, og kommunene har fulgt
opp føringene med å bl.a. redusere
årsverk innen tidlig intervensjon og
oppfølgning av unge i faresonen.
Videre ser vi at stadig flere primærog sekundærforebyggende tiltak
legges på fastlegene. Imidlertid
foreligger ingen plan for styrkning
av fastlegeordningen. Legene skal
betjene like mange listepasienter,
men med en større meny av tjenester. Det er nesten ingen økning av
antallet fastleger i landet, utover det
som følger av folkeveksten.
Eksemplene over er hentet fra kommuner jeg kjenner godt til. Hver gang
temaet drøftes hører jeg at disse
tjenestetilbudene er et kommunalt
ansvar. Det hevdes også at kommu-

nene har «fått penger» til alt dette.
Noen ganger har kanskje lokalpolitikerne gjort et for dårlig arbeid,
eller er på etterskudd med å ta inn
over seg en endret kommunerolle.
Andre ganger kan saksgrunnlaget fra
administrasjonen ha vært for dårlig
til å kunne fatte kloke beslutninger.
Kommuneoverlegene må engasjere
seg i arbeidet med gode data fra
egen kommune. I forrige innlegg i
Paraplyen omtalte jeg hvordan et
kunnskapsdokument for folkehelse kan
utarbeides og brukes. Dette kan man
lese mer om på bl.a. www.kommunetorget.no.
Likevel er det betimelig å spørre seg
om norsk helsevesen utvikler seg i
retning av et mer sammenhengende
helsevesen. Sett fra sykehusene er
nok utviklingen positiv. Kommunene
er gjennom samhandlingsreformen
tvunget til å rette mer og mer inn
av sin innsats mot grenseflatene mot
spesialisthelsetjenesten. Når ikke
finansieringen strekker til må kommunene redusere innsatsen i folkehelsearbeidet. Et tilskudd på kr 1000
dekker ikke en restaurantregning på
kr 1200. Da må noen ta oppvasken.
Helseminister Bent Høie gikk halvveis opp Stolzen under et besøk i
Bergen nylig. -Kommunen trenger
jo ikke bruke mye penger på folkehelse når man har så flotte fjell, var
budskapet. Der tar han feil. Folkehelsearbeid er systematikk, oversikter
over levekår, kartlegging av sosiale
helseforskjeller, og krever systematisk kommunalt planarbeid. Dette
krever kompetanse og ressurser.
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Den 25. april hadde kommunene i
Nordhordland et møte med Helse
Vest, der vi tok opp problemet med
manglende arenaer for samarbeid
innen områder som Helse Vest
styrer direkte, som avtalespesialistene, røntgentjenester og rehabilitering. Det har tatt et par år å få i
stand møtet, og det er fortsatt ikke
interesse fra Helse Vest for å etablere formelle samarbeidsstrukturer
med kommunene. Dette til tross for
at kommunene medfinansierer 20 %
av Helse Vest sin virksomhet innen
mange fagområder.
Forebyggende arbeid og kurativt
arbeid må gå hånd i hånd. Fortsatt
ser vi stor motvilje hos Staten når
det gjelder å slippe kommunene inn
på styringsagendaen. Staten i rollene sykehuseier, regnskapsfører
og tilsynsmyndighet er en klassisk
«bukken og havresekk»-situasjon.
Nå trengs en kurativ innsats for det
forebyggende helsearbeidet!

Tord Moltumyr
tordmolt@online.no

I forskningens tjeneste
Jeg er så heldig at jeg har en sprek og belest bestefar på 85 år. Hver gang jeg er på besøk
hos ham, lurer han på hvordan det går med forskningen som pågår på Haukeland hvor
jeg jobber. «Forskning er viktig», sier han, «det er det som driver verden fremover».
Hans entusiasme for forskning ble ikke mindre av at han nylig ble operert for grå
stær, slik at han på nytt kan se godt igjen. Han forklarer engasjert hvordan kirurgen
knuste den syke linsen ved hjelp av lydbølger for deretter å suge den ut med en slags
ministøvsuger. Min bestefar sier at han aldri tenkte, ja ikke engang i sine mest fantasifulle drømmer kunne forestille seg, at han skulle få oppleve noe slikt 80 år etter at
han sprang rundt på en gård på Sunnmøre. ”Dette er gjort mulig nettopp på grunn av
forskning”, sier han. ”Hvordan går det så med forskningen på Haukeland, Christopher?”
Selv om mange vil hevde at forskning
gjennom historien også har gitt
verden en del tilbakesteg, har min
bestefar et poeng. Forskning er viktig,
og kanskje spesielt innen medisin.
Gjennom forskning vet vi i dag at
magesår ofte skyldes en bakterie.
Vi kan behandle hjerneslag med
blodproppløsende medisin, lungebetennelser med antibiotika, sette
inn proteser i stedet for ledd, og nettopp ja; behandle øyesykdommer med
lydbølger og ministøvsugere.
Nettopp fordi medisinsk forskning
er så viktig, må forholdene legges
godt til rette for dette. I dag må
man som LIS belage seg på et dramatisk lønnskutt hvis man skal gå
over i forskningens tjeneste og bli
stipendiat. Ved Universitetet i Bergen har man som stipendiat i dag
en begynnerlønn som ligger under
basislønnen til en turnuslege. I praksis
vil en slik stipendiattilværelse ofte
medføre et lønnskutt på 20-50% av

totallønnen til en LIS, alt ettersom
hvor man jobber og hvor langt man er
kommet i spesialiseringen. Samtidig
ser man at doktorgrad er et økende
krav på mange avdelinger for at man
en dag skal ha håp om å få en overlegestilling. Dette gjelder særlig på
universitetssykehusene. På plussiden
må man her imidlertid ikke glemme
mulighetene man som LIS har for
å kombinere forskning med klinikk
i form av D-stillingene og tillegget
man kan få i basislønnen ved å drive
med aktiv forskning eller ha fullført
doktorgrad.
Forskning og kunnskap er viktige
satsningsområder for regjeringen og
de fleste politiske partier i Norge.
«Kunnskap gir muligheter for alle»
sa Kunnskapsminister Torbjørn Røe
Isaksen i sin tale til Forskerforbundet.
Man bør også kunne si: «Alle skal få
mulighet til å oppnå kunnskap». Hvis
man virkelig vil satse på forskning
innen medisin, bør ikke leger i spesia-

lisering få tilbud om samme basislønn
i forskningen som de har i klinikken?
I så fall vil man kanskje som LIS få et
reelt valg om man ønsker å ta doktorgrad eller ikke. I dag ekskluderes
mange LIS fra et doktorgradsløp rett
og slett på grunn av at lønnstapet
ikke lar seg forene med den enkeltes
økonomi og livssituasjon. Da kan man
være så motivert for forskning som
man bare vil, uten at det hjelper. Da
er det er synd det skal være slik. For
forskning er viktig. Det
er det som driver
verden fremover.
Bare spør min
bestefar.

Christopher Elnan Kvistad
Vara foretakstillitsvalgt YLF
Helse-Bergen

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
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Invitasjon til kurs om spiseforstyrrelser for fastleger
Kropp og selvfølelse er et kompetanseutviklingsprogram om spiseforstyrrelser som driftes
gjennom midler fra Helse Vest og har som formål å lære opp ulike faggrupper om tematikk
knyttet til alvorlig spiseforstyrrelse.
I førstelinjen er det vanligvis fastleger som møter pasientgruppen først. Det er viktig at
fastlegene har god kjennskap til hvordan en spiseforstyrrelse arter seg og hvor/når de skal
henvende seg videre for å hjelpe pasienten. Vi ønsker i år å tilby et lukket kurs for fastleger
som gir spesialisert kunnskap for fastlegers virke.
Foredragsholder vil være spesialist i indremedisin og endokrinologi dr. med. Stein Frostad.
Følgende emner blir tatt opp: tilnærming til pasient med spiseforstyrrelse: diagnostikk og
differensialdiagnoser, komplikasjoner, komorbiditet og risikovurdering. Det vil også bli gitt
innføring i kostveiledning og enkle motivasjonsteknikker. Samarbeid med
spesialisthelsetjentesten blir belyst gjennom sykehistorier og diskusjon.
Kurset avholdes fredag 19.09.14 fra kl 10-14 (inkludert 1 times lunch) på Clarion Hotel
Admiral i Bergen. Kurset gjennomføres med økonomiske midler fra Helse Vest og det er
derfor ingen kursavgift.
Aktuell litteratur vil bli sendt til påmeldte deltakere i forkant av kurset.
Påmeldingsfrist er satt til 01.07.14. Endelig beskjed om tildeling vil skje innen 01.08.14.
Påmelding skjer pr mail eller i brevpost adressert til Psykolog Renate Hope, Kropp og

selvfølelse, Seksjon for spiseforstyrrelser, Haukeland Universitetssykehus, Postboks 1400, 5021
Bergen. Vennligst opplys navn, fødselsår, stilling, adresse arbeid, telefon arbeid/mobil og e-mail.

For nærmere spørsmål vennligst ta kontakt med prosjektledere psykolog Renate Hope eller
seksjonsoverlege Stein Frostad ved Seksjon for spiseforstyrrelser på telefon 55 97 68 20 eller
på mail: renate.hope@helse-bergen.no eller stein.frostad@helse-bergen.no
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Turnus før spesialisering
Et juridisk smutthull gjør at leger med EU-autorisasjon kan gå rett i gang med spesialisering, uten å ta turnus først. Av hensyn til sine pasienter og seg selv, oppfordrer vi
alle nyutdannede leger til å ta turnus før de begynner i spesialisering.
Reglene i EØS sier at en person som
oppfyller kriteriene for autorisasjon
som lege i ett EØS-land, automatisk oppfyller kravene i et hvilket
som helst annet EØS-land. Hensikten er å legge til rette for fri flyt av
arbeidskraft i Europa, som er en av
grunnsteinene i EØS-samarbeidet.
Hvordan en lege er definert i hvert
EØS-land er samlet i et vedlegg til
yrkeskvalifikasjonsdirektivet. I flertallet av europeiske land får legene
autorisasjon direkte etter 6 års
medisinstudium, fordi medisinstudiet
oppfyller EU-kravene til integrert
praksis. I Norge har vi hatt obligatorisk turnustjeneste siden 1954, og
norske leger får derfor ikke EU-godkjent autorisasjon før de har vært
igjennom den.
Da Helse- og omsorgsdepartementet
endret turnusordningen i Norge fra
og med 2013 innebar det et ønske
om at også norske leger skulle få
EU-autorisasjon etter 6 år. Det er
mulig fordi de norske medisinutdanningene, etter norske myndigheters
vurdering, nå inneholder nok praksis
til å gi EU-autorisasjon rett etter
studiet. Fra det perspektivet handler
flytting av autorisasjonstidspunktet
i Norge om at kartet, EU-papirene,
skal endres for å passe med terrenget. Turnustjenesten skulle ikke
lenger være et krav for å få autorisasjon, men begynnelsen på spesialistutdannelsen. Intensjonen var
at den norske spesialistutdanningen
skulle være som før, med felles klinisk
basistjeneste, altså turnus, etterfulgt
av en periode som lege i spesiali-

sering. En pragmatisk løsning, som
Norsk medisinstudentforening stilte
seg bak. Dessverre har ikke ting gått
helt som planlagt.
For å endre hvordan Norge er oppført i vedlegget til yrkeskvalifikasjonsdirektivet måtte Norge sende en
søknad til EU. Det gjorde Helse- og
omsorgsdepartementet, men først
etter at de allerede hadde flyttet
autorisasjonstidspunktet i Norge.
Norges søknad er enda ikke behandlet i EU, og vi befinner oss derfor i
en uoversiktlig limbotilstand. Norskutdannede leger får norsk ”autorisasjon” etter 6 år, men den er ikke godkjent av EU enda, og gjelder derfor
ikke i noen andre land. Samtidig kan
leger med EU-autorisasjon begynne
rett i et norsk spesialiseringsløp, uten
å ta turnus først. På papirene i EU,
de eneste papirene som har noen
tyngde, er hele systemet i Norge
fortsatt akkurat som før.

Jeg har snakket med flere leger uten
turnus som har begynt rett i spesialisering. Noen har taklet det fint og
hadde arbeidsgivere som tok hensyn. Andre følte at ansvaret ble for
stort og bestemte seg for å slutte
i påvente av en ledig turnusstilling.
Det er med legearbeid som med det
meste annet – det går stort sett fint
det meste av tiden. Men så, plutselig,
skjer det noe uforutsett. Da er det
for sent å angre på at man tok på seg
litt for mye ansvar, litt for tidlig. Til
sist er det den enkelte leges ansvar å
utøve sin legegjerning på en forsvarlig
måte. Nmf har ett råd til nyutdannede
leger: Gjør det som alltid har vært
hensikten – ta turnus før du begynner
i spesialisering.

I alt rotet som har oppstått er det
viktig å være klar over hva som er
ekte endringer og hva som er midlertidige hull i regelverket.
Turnustjenestens innhold og intensjon er fortsatt det samme. Det er
ikke meningen at noen skal begynne i
spesialisering før de har gjennomført
turnus, uansett hvor de har studert
medisin. Uansett om man definerer
turnus som en del av utdanningen
eller starten på spesialiseringen
skal kompetansen man tilegner seg
i turnus ligge til grunn når man begynner som lege i spesialisering.
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Even Holth Rustad

Leder norsk medisinstudentforening

Arbeidstid: Kan egentlig leger jobbe mer???
Min tsjekkiske morfar var en mann med godt humør og slagferdig replikk. Han ble
født da Tsjekkia fremdeles var en del av det østerrikske-ungarske keiserdømmet. Et
av de uttrykkene han brakte med seg fra den tiden, og som han yndet å komme med
i situasjoner med motgang (eller for å ergre min fyrrige mormor), var det østerrikske
uttrykket: «Maul halten und weiter dienen». Oversatt: «Hold munn og tjen videre».

Dette var et uttrykk karakterisk for
et system hvor sentralmakten satt i
Wien, og hvor det mellom befolkning
og fyrste var utallige glava-lag med
embedsmenn og byråkrater. Innspill
og ytringer fra befolkningen var
hverken villet eller etterspurt. Total
lydighet var idealet – om enn forordningene eller arbeidsoppgavene
virket aldri så absurde: Hold munn,
og jobb! (Det må tilføyes at uttrykket
ikke ble mindre treffende i alle årene
under kommunistisk styre senere,
med planøkonomi og langtidsplaner
som skulle følges for enhver pris).

helsevesenet er mye tuftet på en slik
grunnholdning. Som leger arbeider
vi mye og tar tak utover det vanlige
når det trengs. Best går det når dette
er i forståelse med og verdsatt av
arbeidsgiver. For det er en del tid vi
legger ned på jobb:

met» løst – men da må man vel først
identifisere et problem? Hvis leger
allerede i dag jobber til ukurante tid,
og det faktisk er slik at arbeidsgiver
ikke tar i bruk fullt ut de muligheter
nåværende avtaleverk åpner for –
hva skal vi egentlig med et nytt??

I dag er det uttalt i det norske samfunn at man ønsker aktivt medspill
fra arbeidstakerne. I det ligger sannsynligvis også en erkjennelse av at
dersom noe skal bli bedre og mer
effektivt, er det viktig å ta med de
som står i det til daglig i prosessen.
Dekret som kommer fra direkte fra
toppen uten noen medvirkning fra
grunnplanet ,kan rett og slett både
være malplasserte, ha feil fokus og
virke mot sin opprinnelige hensikt.
Med det resultat at de kanskje ikke
blir etterfulgt, og enda verre, ignorert eller sabotert.

Legeforeningens spørreundersøkelse viste at leger jobber 3 280
årsverk utover det som er normal
arbeidstid. Dette tilsvarer nesten
et ekstra Ahus – et av landets største sykehus - i uregistrert overtid.
Det viser at leger tar ansvar for å
få jobben gjort - og at det fremdeles er mye jobb delt på få. Dette
er helt i tråd med våre resultater
fra Helse Bergen, som viser at der
hvor arbeidsgiver ønsker det, stiller
legene opp på kveldspoliklinikker, tar
ekstra overtid etc. for å hindre fristbrudd og få bukt med pasientkøer.
Faktisk undrer det oss litt at det
ikke gjøres på flere avdelinger, man
har jo definitivt muligheten innenfor
dagens system, trass i at Spekter ser
ut til å være av en annen oppfatning.
Men kanskje effektiviteten er blitt så
høy på dagtid at det ikke er behov
for mer?

Legegruppen er kjent for å gjøre en
ekstra innsats for pasientene når det
trengs. Men den innsatsen er basert
på et tillitsforhold mellom leger og
arbeidsgiver – og må anerkjennes.
Tas den for gitt, eller enda verre,
forsøkes utnyttet – kan man lett føle
at det ikke er verdt det. Og kanskje
ikke orke å strekke seg mer.. Og da
har vi alle feilet i å nå vårt mål.

De beste resultatene får vi når
arbeidstaker og arbeidsgiver sammen
blir enige om mål og veien til målet.
Det prøver vi i Helse Bergen. Å
få til en dugnad, rett og slett – og
da i ordets rette betydning, ikke i
«bankdirektør-betydningen».
I

Da blir det faktisk litt paradoksalt at
Spekter på nasjonalt plan har uttalt at
et mål ved årets forhandlinger er økt
kapasitet, men uten å ansette flere
leger - og at løsningen er å få legers
normalarbeidstid til å strekke seg fra
kl 0600 til 2100 . Da blir «proble14

For å avslutte med nok et uttrykk
fra min morfar: «Knapp daneben
ist auch vorbei». «Rett ved siden av
(mål) er likefullt ved siden av»
Ha en fin sommer, vi ser frem til gode
og konstruktive forhandlinger!

Jana Midelfart Hoff
Overlege dr. med.
FTV OF Helse Bergen HF
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Merinnsyn ved ansettelse i vitenskape
Universitetet i Bergen har sendt på høring forslag til revidert Reglement for ansettelse i vitenskapelige stillinger og faglige/administrative stillinger. Komiteen som
utredet behovet for merinnsyn i disse ansettelsesprosessene kom med delt innstilling: flertallet gikk inn for merinnsyn, mens mindretallet ønsket fortsatt begrenset
innsyn både for søkere og for offentligheten.
Akademikerne er høringsinstans
sammen med de andre hovedorganisasjonene og Universitetets
fakulteter og institutter. Ansettelsesprosessen for professorater
reguleres av dette reglementet som
igjen bygger på paragrafer i Forvaltningsloven. Prosessen er relativ
lukket, slik den har vært praktisert
ved det medisinsk odontologiske
fakultet. Leger i vitenskapelige stillinger (LVS) mener dagens lukkete
praksis er uheldig, og har derfor gitt
rikholdig innspill til Akademikernes
høringsuttalelse i saken.
Etter vår mening er merinnsyn
i ansettelse av professorer viktig
av flere grunner, både for å kvalitetssikre at søkerne får en korrekt
behandling, for å sikre at likestilling
ivaretas også i akademia, og fordi
innsyn i bruk av offentlige midler bør
være en hovedregel. Som LVS tillitsvalgte har vi regelmessig henvendelser fra søkere til professorater om
manglende innsyn og informasjon
i ansettelsesprosessen og rundt
praktisering av likestilling. LVS hilser derfor merinnsyn velkomment,
både for søker og for allmennheten.
Praksis i dag er at det ved utlysing av

professorat opprettes en sakkyndig
komite som vurderer kompetansen
til søkerne og rangerer disse. Det
nasjonale reglement for vurdering
av professorkompetanse legges til
grunn for arbeidet i den sakkyndige
komiteen. Det foreligger imidlertid
ved vårt fakultet ingen skriftlig rutine
for hvordan habilitet til medlemmer
av sakkyndige komiteer systematisk
vurderes. Med det mediaoppslag vi
nylig fikk rundt habilitet for psykologer som sakkyndige i barnevernssaker, er det på høy tid at vi etablerer systemer for dokumentasjon av
habilitetsvurdering ved oppnevning
av sakkyndig komiteer for ansettelse
i professorater.
Slik det praktiseres i dag av Det
medisinsk-odontologiske fakultet
(MOF), oversendes vurderingen fra
den sakkyndige komiteen når den er
mottatt til alle søkere på stillingen.
Søkerne har da 2 ukers frist til å
sende inn eventuelle kommentarer
til den sakkyndige vurderingen, men
ingen klagerett på denne. MOF vil
deretter innkalle de beste søkerne
til intervju og eventuell prøveforelesning. Deretter lager MOF en innstilling som oversendes Fakultetsstyret for foretar ansettelse i saken.
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Med dagens praksis, får søkerne ikke
tilsendt kopi av innstillingen. Er flere
søkere rangert likt av den sakkyndige komite, vil således søkerne
ikke være informert om eventuell
endring i rekkefølgen når fakultetet
har innstilt. Begrunnelsen har vært
at man som søker på professorat
ikke har klagerett. Men merinnsyn
for søker vil her ha betydelig verdi
som karriereinnspill. Merinnsyn vil
trolig også framtvinge et bedre system for habilitetsvurdering og for
likestillingskomiteens rolle.
Kjønnsubalanse defineres i dag
som at <40% av stillingene i fagområdet er besatt av det ene kjønn.
Begrepet fagområde er uklart for
oss tillitsvalgte. MOF praktiserer
dette i dag slik at fagområde tilsvarer stillingskategori. Dette kan være
en medvirkende årsak til underrepresentasjon av kvinner innenfor
mange akademiske fagområder. Det
er viktig at dette praktiseres innenfor det enkelte fagområde. For å
kunne gjøre denne vurderingen, må
Likestillingskomiteen ha informasjon
om fagområdets kjønnsbalanse i tilsvarende stilling. Informasjonen er
også viktig for innstillings- og ansettelsesmyndighet, og man må etablere

elige stillinger
systemer som fanger dette korrekt
opp. Likestillingskomiteen skal ha
innsyn i innstillingen og den sakkyndige evalueringen før ansettelse gjøres når det er søkere av begge kjønn
til stillingen. I reglementet som er
sendt på høring, skal denne skje
i løpet av 3 arbeidsdager. En slik
tidsfrist synes urimelig i forhold til
den lange behandlingstid ansettelser
tar. Teoretisk kan man da tenke seg
at man kan unngå realvurdering av
Likestillingskomiteen. LVS har derfor spilt inn at vurderingsfrist for
Likestillingskomiteen bør settes til
6 virkedager. Videre er det viktig at
komiteen skal uttale seg på fastsatt
skjema som fylles ut også når komiteen finner alt i orden, slik at det
er klart for ansettelsesmyndighet at
innstillingen faktisk har vært vurdert
av Likestillingskomiteen. Uten tvil vil
merinnsyn bidra til at slike viktige
prosedyrer kommer bedre på plass.

ETTER- OG VIDEREUTDANNING VED UNIVERSITETET I BERGEN

MASTER I HELSELEDELSE, KVALITETSFORBEDRING OG HELSEØKONOMI

( DELTIDSSTUDIUM )

Forskningsbasert kunnskap
og refleksjon om helselederes utfordringer:
• Organisasjons- og
personalledelse
• Kvalitetsforbedring
• Pasientsikkerhet
• Økonomistyring
• Samhandlingsreformen
Målgruppe: Ansatte i helsesektoren med utdanning på
minimum bachelornivå samt
to års relevant praksis.

De tre emnene – som hver
gir 20 studiepoeng – er frittstående og kan gjennomføres
enkeltvis. Emnene inngår i en
mastergrad der masteroppgaven på 30 studiepoeng
kommer i tillegg (til sammen
90 studiepoeng).
Mer informasjon finner du på:
uib.no/evu

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.

Eva Gerdts,

Tore Rygh
spesialist endokrinologi og revmatologi

professor dr. med.
Avdelingstillitsvalgt
Universitetet i Bergen

eva.gerdts@med.uib.no
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Kunngjøring

Årsmøteseminar 2014
Fremtidens lege,

turnusarbeider eller dagarbeider
I mange år har vi hørt om eldrebølgen, som skal skylle inn over oss. I 2014 blir
vårt største årskull, 1947-generasjonen, pensjonister og andelen av
befolkningen over 80 øker drastisk.
Kan helsevesenets fremtidige utfordringer løses med leger som fortsatte
dagarbeidere med vakt? Hvis noen flytter arbeidstid fra dagtid til
ettermiddag/kveld, hvem skal da erstatte disse på dagtid?
Disse og mange andre svar vil du kanskje få under årets årsmøteseminar.

Sted: Legenes Hus, Kalfarveien 37
Tid: 27. mai 2013 kl 1730
NB! Bespisning for medlemmer med familie fra kl 1600

Foredragsholdere:
Anne-Kari Bratten, adm.dir. Spekter
Johan Torgersen, leder Yngre legers forening

Foto: ScanStockPhoto
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Faste stillingar for LIS
i Helse Førde
I Helse Førde er vi no attende der vi meiner vi bør vere – med faste stillingar for legar
i spesialisering. LIS i Førde hadde i utgangspunktet faste stillingar basert på eldre
avtale med Spekter og først no etter fokus sentralt vart dette endra til midlertidige.
Då høgsterettsdommen om LIS kom, var vi redd for at no var det endeleg avgjort,
men som Legeforeningen også poengterte var dommen i Høgsterett ikkje til hinder
for faste stillingar (1).
Helse Førde står ovanfor eit betydelig
generasjonsskifte, som ein stor del
av helse-Noreg gjer. Argumenta for
å stå på for faste stillingar var klare,
og slik Helse Førde også sjølv ser
det: At vi som gruppe skal høyre til
arbeidsplassen vår (2).
Som FTV ser vi den betydelege innsats som vert lagt ned i rekruttering,
tilsetjing og opplæring av nye legar.
Helseføretaka sine største utfordringar er å stabilt fylle vaktsjikta, halde
ventelistene nede og halde budsjett.
Faste stillingar for LIS er ein trygg
måte å oppnå dette.
Både i fast og midlertidig stilling er
vegen fram til å bli spesialist lang, men
den er nok òg lang for arbeidsgjevar.
Det er inga tvil om at vi som LIS
meiner vi utdannar oss for pasientane
(og oss sjølv), men eg er usikker på
om vi har tradisjon for å vise at vi
utdannar oss også for arbeidsgjevar.
Fortel vi at det er grunna ansvaret

vårt, og deira, vi ynskjer å reise på
spebarnsintubasjonskurs? Eller at det
er for å betre kunne rettleie andre
i avdelinga rundt suicidalitet, ein vil
reise på sucidiologikurs? Og når vi
kjem heim? Setter vi oss ned med
avdelinga si prosedyrebeskriving og
retter på småfeil og oppdaterer kjelder? Har vi noko å lære av å omsette
vår kunnskap attende til systemet?
Mi erfaring frå Helse Førde er at legar
som deltar aktivt i avdelinga med fagog kvalitetsutvikling blir teke godt
imot. Spesielt dersom dette er vinkla
ut frå at vi viser omsut for arbeidsplassen, og at vår kompetanse også
tilhøyrer dei. Eg trur det er dette
som først om fremst vil påverke vår
stillingsstruktur, dei må ynskje å ha
oss i faste stillingar.
Våren har Piip-Show, lemming, nytilsetjingar, streik og sommarturnus.
Høgtid for lojalitet og konfliktar.
Vonar alle medlemmer der ute
hugsar at det trass alt er fordi vi liker

19

arbeidsplassen vår at vi blir så sinte,
og at det som regel er i samarbeid
ein finn dei beste løysingane. God
sommar!
1. http://tidsskriftet.no/
article/3108149/
2. http://www.nrk.no/sognogfjordane/legar-i-spesialisering-far-jobb-1.11523439

Audun Osland Vik-Mo,

FTV Helse Førde, Førde
BUP/Psykiatrisk Klinikk Førde

Hordaland legeforening 2011-2013
For styreoversikt og Legetjeneste for leger se:

legeforeningen.no/hordaland
Kollegial støttegruppe
Stein Nilsen
(avdelingskoordinator)
nilsen.stein@gmail.com
Tlf. privat: 93 49 95 53
Tlf. kontor: 56 15 74 00

Frøydis S. Nilsen
fsnilsen@bgnett.no
Øyrane legesenter
Tlf. privat: 56 58 66 77
Mob: 97 06 94 34

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

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

Sogn og Fjordane Legeforening 2011 - 2013
For styreoversikt, se:

legeforeningen.no/Sognogfjordane
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
Einar Melvær Sandven,
Kommunelegekontoret,
6770 Eid
Tlf.kontor: 57 86 30 20
Privat: 57 86 08 94
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Anita Pettersen,
Kommunelegekontoret,
5966 Eivindvik
Tlf.kontor. 57 78 10 90
Privat: 57 78 42 80

Utvidet avtale med Helse Vest
•Ryggkirurgi (spinalstenose) •Ortopedi
•Øyekirurgi(katarakt) •Plastikkirurgi

Spesialister med kort ventetid
•Hudlege •Gynekolog •Kardiolog •Nevrolog
•Urolog •Indremedisiner •Allmennleger

Nyhet! Brystdiagnostisk senter
Uten ventetid • Svar på dagen
Ring oss på telefon 55 59 99 99, eller send henvisning til:
Aleris Helse AS, Marken 34, 5017 Bergen.

Besøk våre nettsider
www.aleris.no/bergen

For deg som
liker god service
og kvalitet
Offentlig og privat tilbud

BESTILL TIME PÅ 02343
Adresse: Kaigaten 5, Bergen Storsenter, 5. etasje

paraplyen_149x105,5.indd 1
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- VI TAR LIVETS VIKTIGSTE BILDER

28/04/14 17:33

U NI V ERSI T E T SLEGEN m a i 2 0 1 4
Nytt frå Faggruppe for allmennmedisin, UiB

Kjære kollega
i vestlandsk allmennpraksis
Det er ei storhending for vestlandsk allmennmedisin at
Legeforeininga har valt å legge SKIL, Senter for kvalitet
i legekontor, til Bergen. Som omtalt annan stad på
denne sida, så vart Bergen tildelt SKIL i konkurranse
med fleire andre søkarar. Styret i SKIL har uttalt at
Bergen vart valt fordi vi hadde den beste søknaden
og fordi heile det allmennmedisinske miljøet sto bak.
Søknaden var ein felles dugnad frå Forskingsgruppa
for allmennmedi-sin, Faggruppa for allmennmedisin,
Nasjonalt kompetansesenter for legevakt-medisin
(Nklm), Allmennmedisinsk forskningsenhet (AFE)
og NOKLUS.

suksess når det gjeld å sikre kvaliteten på laboratorieområdet, der så godt som alle legekontor friviljug
er med i ordninga. No skal denne modellen utviklast,
saman med andre tilnærmingar til kvalitetsarbeid i allmennlegepraksis. Gjennom ulike registreringar i eigen
praksis kan ein samanlikne seg med andre. I diskusjonar
med praksis-kollegaene og i smågrupper kan ein utvikle
seg sjølv og praksisen til å sette kvalitetsarbeidet i
system slik at det blir ein naturleg og fast del av det å
vere allmennlege.
Saman med SKIL sitt fokus på det enkelte legekontor, bør det utviklast prosjekt som kan dokumentere effektane av tiltaka med vitskapleg
metode og kvalitet. Det er ei utfordring som
vi i det akademiske miljøet må ta.

SKIL har potensiale til å bli eit kraftsentrum
når det gjeld kvalitetsarbeidet i allmennpraksis. Vi kjenner korleis NOKLUS har blitt ein

Steinar Hunskår

steinar.hunskar@isf.uib.no

Faggruppe for allmennmedisin (ALFA)

Tidlig pasientkontakt –nyskaping på studiet
Erfarne leger vet at møtene med utallige pasienter er en
viktig kilde til læring og mestring av legerollen. Studier
tyder på at nærkontakt med pasienter gir studenter
anledning til å forstå og ”plukke opp” i bredt mangfold
hva syke mennesker opplever og hvordan de ønsker at
leger skal opptre. Nå har førsteårs legestudenter i Bergen fått delta i en helt ny undervisningsform, PASKON1,
ledet av professor i allmennmedisin Edvin Schei og lege
Trond-Viggo Torgersen. Studenter i grupper på fire får
komme hjem til en pasient og bli kjent med vedkommende

og eventuelle pårørende. Pasientene har et vidt spekter
problemer og diagnoser. De fire studentene og pasienten
møter noen dager senere i auditoriet og presenterer
pasientens erfaringer for resten av kullet. Studentene må
levere tre refleksjonsnotater om sin opplevelse, og knytte
inntrykkene til pensumlitteratur. Tjue eldre studenter
er lønnete veiledere på kurset. Lørdag 1 februar ble
nyskapingen bredt presentert i Lørdagsmagasinet på TV2.

22

Årsmelding 2013 fra forskningsgruppe for
allmennmedisin

Legeforeningen etablerer senter for kvalitet i legekontor (SKIL) i Bergen

Forskningsgruppen for allmenn-medisin (ALFO) ble
dannet våren 2010 etter en omorganisering av Seksjon
for allmennmedisin. ALFO inkluderer per 31.12.2013
i alt 19 vitenskapelig ansatte i forskjellige stillingsprosenter. I 2013 disputerte 9 stipendiater med veiledning
av ALFO-ansatte. ALFO har ved årsskiftet 28 doktorgradskandidater. Noen av de fast ansatte jobber også
ved Allmennmedisinsk forskningsenhet (AFE) i Bergen,
Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (Nklm)
eller NOKLUS.

Legeforeningens mål om en organisasjon som støtter
praktisk kvalitetsarbeid på legekontoret er kommet
nærmere: Senter for kvalitet i legekontor - SKIL - ble
stiftet som aksjeselskap i januar 2014. Legeforeningen,
Allmenn-legeforeningen, Norsk forening for allmennmedisin, Norsk samfunns-medisinsk forening og Privatprakti-serende spesialisters landsforening er medeiere i
et non-profit selskap. Leder i NFA, Marit Hermansen,
er styreleder. Senteret skal støtte og veilede kontinuerlig forbedring av faglig tilbud, organisering og service,
og samtidig fremme samarbeid innenfor og utenfor
legekontoret.

Forskergruppen i allmennmedisin er opptatt av å utvikle
kunnskap av høy kvalitet med relevans for fastleger og
deres pasienter, samt å utvikle metoder og forskningsstrategier som belyser allmennmedisinens kliniske karakter. Vi har valgt å danne en stor forskningsgruppe som
samler kompetanse innen epidemiologi, klinisk forskning
og kvalitative forskningsmetoder for å bedre kunne
ivareta forskning innenfor vårt felt.

Legeforeningen ønsker at senteret er i et miljø som har
allmennmedisinsk og vitenskapelig kompetanse. SKILs
styre inviterte organisasjoner og akademiske miljøer
knyttet til allmennmedisin med tanke på å finne et vertsmiljø. Basert på de innkomne søknadene valgte man å
etablere SKIL sammen med NOKLUS ved Haraldsplass
Diakonale Sykehus i Bergen.

Forskningsgruppens aktivitet reflekterer bredden i
faget, med prosjekter innen blant annet urinveislidelser, søvn- og psykiske lidelser, legemiddelepidemiologi,
infeksjonsmedisin, eldremedisin, kvinneforskning, samhandling, lege-pasientkommunikasjon, legevakt-medisin
og laboratoriekvalitet.

Det er midlene i Kvalitets- og pasientsikkerhets-fondet
for primærhelsetjenesten som skal brukes til å etablere
senteret. Dette kan stille et beløp på 5-6 millioner kroner årlig til disposisjon. Det legges opp til en egenandel
for deltakerne i sentrets tilbud. Daglig leder skal tilsettes
i løpet av kort tid.

Hele årsrapporten finnes i nettversjon her: http://www.
uib.no/fg/allmennmed

AFE fikk besøk av helseminister Høie
Allmennmedisinsk forskningsenhet (AFE) i Bergen hadde
storstilt besøk av helseminister Bent Høie 17. februar.
Han fikk høre om flere av forskningsprosjektene ved AFE
og stilte informerte og interesserte spørsmål. Ministeren
ble også orientert om en utredning om forskningsnettverk i allmennpraksis og tannhelsetjenesten, som er ledet
av forskningsleder ved AFE Bergen, Guri Rørtveit. Et slikt
nettverk kan løse en del av utfordringene med å gjøre
klinisk forskning i allmennpraksis - noe som er etterspurt
blant annet fra Helse- og omsorgsdepartementet.
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Returadresse:
Cox Bergen AS
Thormøhlensgt. 37,
5006 Bergen

B - Økonomi

Ledende innenfor plastikkirurgi på Vestlandet

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
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