
PARAPLYEN
T I D S S K R I F T  F O R  H O R D A L A N D 

O G  S O G N  O G  F J O R D A N E 

L E G E F O R E N I N G E R  

N R . 3  Å R G . 2 4  2 0 1 4

Spekter: I retorikkens tjeneste

Velkommen til årsmøteseminar 29/10



2www.infodoc.no

Infodoc Plenario
Trygt, stabilt og effektivt

- Laget for fremtiden



Ansvarlig redaktør:
Espen Rostrup
Haukeland Universitetssykehus 
Hjerteavdelingen
5021 Bergen

E-post: 
espen.rostrup@me.com

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

Leder: Eivind Solheim
Redaktør: Espen Rostrup

Sogn og Fjordane 
legeforening:
Leder:  Leiv Erik Husabø
leiv.erik.husabo@
leikanger.kommune.no
 

Annonser:
Cox Bergen AS
Tlf. 930 20 461
E.mail: geir.karstensen@cox.no

Grafisk Fremstilling:
Cox Bergen AS
Kong Christian Frederiksplass 3, 
5006 Bergen

Trykk: Bodoni AS

Generelle spesialister, 
eller spesialiserte generalister?

Helsedirektoratet arbeider for tiden 
med en stor omlegging av spesialistut-
dannelsen. Hovedpoenget virker først 
og fremst at det skal gå raskere å bli 
spesialist, men om man ser nøyere på 
utkastet som har vært ute til høring 
i høst, er det også flere andre viktige 
endringer som er foreslått.

At utdannelsen bør ta kortere tid, 
er sannsynligvis noe vi ikke kommer 
utenom. Vi er en del av et europeisk 
arbeidsmarked, og har en betydelig 
andel utenlandske spesialister. Slik det 
er nå, kan man utdanne seg minst to 
år raskere i mange europeiske land, 
og deretter få norsk spesialistgod-
kjenning. En nedkorting av tiden må 
nødvendigvis også få betydning for inn-
holdet. Et av grepene som foreslås er 
at LIS skal gjøre mindre rutineoppgaver 
og drift, og at det skal være betydelig 
mer supervisjon og veiledning. For å 
gjennomføre dette, trengs det altså 
betydelig fler ferdige spesialister. Både for 
å gjøre oppgaver som leger i spesiali-
sering tidligere har gjort og for å gi en 
tettere oppfølging. Det er liten grunn 
til å tro at dette skal gi noen særlig 

effektiviseringsgevinst (som ligger som 
en gjennomgående forutsetning). 

Et av de viktigste grepene som foreslås 
er at hovedspesialitetene i generell 
kirurgi og indremedisin fjernes, og 
alle tidligere grenspesialiteter blir nye 
hovedspesialiteter. I kirurgiske fag er 
gastrokirurgi tenkt å overta den gene-
relle (vakt)funksjonen, mens i indreme-
disinske fag foreslås en ny spesialitet i 
akuttmedisin/mottaksmedisin. 

Denne nye indremedisinske spesialis-
ten er kommet som et svar på behovet 
for generell kompetanse, som fortsatt 
vil være meget viktig på de mindre 
sykehusene, uten seksjonerte indre-
medisinske avdelinger.  Jeg tror ikke 
dette er svaret på lokalsykehusenes behov, 
men snarere et nyttig tilskudd av bred-
dekompetanse til de aller største syke-
husene, med egne mottaksklinikker, 
utredningsavdelinger og observasjons-
poster. På de mindre sykehusene vil 
man fortsatt ha behov for gode gene-
ralister, men også spesialister i hjerte, 
gastro, lunge m.m. En liten avdeling, 
med kanskje 5-6 overleger, kan ikke 

ha alle spesialister, og jeg tror ikke den 
foreslåtte «generalisten» dekker deres 
behov. Vi vil derfor kunne få en para-
doksal effekt; at lokalsykehusene tren-
ger flere med dobbelt spesialitet, og 
derved lengre spesialistutdannelse…

Medisinsk forskning har blitt tatt helt 
ut i det nye forslaget til spesialistut-
danning. I alle spesialiteter har man 
tidligere kunnet få godkjent et halvt 
til ett år forskning, for eksempel PhD, 
som sideutdannelse. Dette er forslått 
tatt bort i forslaget fra HDir, og det 
er ikke lagt opp til noen andre gode 
ordninger for å belønne forskning hos 
utdannelseskandidater. Vi frykter dette 
vil sparke bena under mye av arbeidet 
som er lagt ned for rekruttering av 
legeforskere, og det er helt vesentlig 
at den endelige modellen har bedre 
svar på hvordan vi skal sikre at leger 
skal forske også i fremtiden.

Det blir interessant å se hvordan spe-
sialistutdannelsen blir, men jeg tror at 
både generalister, superspesialister 
og forskere vil ha en viktig plass også 
i fremtiden.

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

L e d e r

Som de fleste har fått med seg, er det store endringer på gang i legers spesialistutdan-
nelse. Det offentlige tok over godkjenningsfunksjonen fra legeforeningen for et par år 
siden, men det eneste vi har merket til dette, var et litt endret stempel, og flere tusen kr 
i gebyr. Men i tiden som kommer, vil det utvilsomt komme større endringer.

3



4

24
 T

IM
ER

S 
SYMPTOMLINDRING VED 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

Ny lama* til behaNdliNG av kols

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

* Long-Acting Muscarinic Antagonist

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 

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 
M

3-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, 

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). 

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

Refusjonskoder:
ICPC Vilkår
R95 Kronisk obstruktiv lungesykdom 90
ICD Vilkår
J43 Emfysem 90
J44 Annen kronisk obstruktiv lungesykdom 90

18016246 Almirall Eklira 2014 A4ann NO.indd   1 26/02/14   11.54



5

Bidrag til Paraplyen sendes elektronisk til redaktøren
Forsidefoto: ScanStockPhoto

E s p e n  R o s t r u p
espen.rostrup@me.com

Onsdag den 29. oktober inviterer 
Hordaland legeforening til årsmøte-
seminar i Legenes Hus. Alle medlem-
mer med sine familier er velkommen 
til en matbit kl 1630, hvorpå vi star-
ter årets seminar kl 1730. 

Det hersker vel ingen tvil om at vi 
utsetter planeten for et ekstremt 
press hva gjelder klima, ressursut-
nyttelse og økosystemer. Mye av 
dette presset kommer fra matpro-
duksjon. 35% av jordens overflate er 
jordbruksareal, men samtidig kaster 
vi 33% av all mat som produseres. 
Og - mens fremdeles store befolk-
ningsgrupper er truet av underer-
næring og sult, estimeres det at det 
til neste år vil dø flere mennesker 
av overvekt enn underernæring. 
Ikke-smittsomme og ernærings-re-
laterte sykdommer har utviklet seg 
til å bli folkehelsens største fiende, 
ikke bare nasjonalt og i den vestlige 
verden, men også i store deler av 
verden hvor mat tidligere har vært 
mangelvare.

Vi har forsøkt å sette sammen et 
program som belyser det ovennevnte 
både fra et ernæringsperspektiv og 
fra et globalt bærekraftperspektiv. 
Det er vel ingen hemmelighet at 
dette er et tema som engasjerer 
Legeforeningens president, Hege 
Gjessing, stort – og det er med 
stor glede vi kan ønske henne vel-
kommen som innleder. 
Eksiterer det en konflikt mellom det 
som er sunn mat og det som er bære-
kraftig mat? Birger Svihus, pro-
fessor i ernæring ved Norges miljø- 
og biovitenskapelige universitet  vil 
blant annet komme inn på dette i 
sitt foredrag Er sunn mat uetisk mat?

I mai i år inviterte Gunnhild Storda-
len og EAT Stockholm Food Forum 
deltakere fra hele verden til et møte 
hvor mat og bærekraft ble satt på 
agendaen.  Listen over partnere og 
støttespillere er lang og inkluderer 
kommersielle selskaper, medisinske 
tidsskrift, offentlige organisasjoner, 
flere universiteter – og Legeforenin-
gen. Vi er svært takknemlige for at 

Gunnhild Stordalen vil komme 
og fortelle oss mer om hva skjedde 
vårdagene i Stockholm. Kan vi brødfø 
planeten uten å ødelegge den?

Velkommen til seminar onsdag 29. 
oktober.

R e d a k t ø r

Mat og bærekraft: Spiser vi planeten i stykker?
Mange av dere fikk sikkert med dere at vi måtte avlyse vårt planlagte seminar om 
arbeidstid for leger i sykehus i forkant av sommeren. Litt av bakgrunnen for avlysningen 
er blitt synlig i den pågående meglingen mellom Akademikerne og Spekter og truende 
streik. Vi måtte derfor snu oss rundt og finne et nytt tema og nye foredragsholdere til 
årets seminar. Mat nok en gang vil kanskje noen si, men med en planet som i 2050 skal 
huse 9 milliarder mennesker – og med allerede eksisterende utfordringer knyttet til 
matvareproduksjon og bærekraft – falt valget på nettopp dette - ”Mat og bærekraft”.
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▼ 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 

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 
M

3-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, 

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). 

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
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INNGÅR I CAPIO EUROPA

Volvat Medisinske Senter AS

www.volvat.no

• Allmennlege
• Barnelege
• Bedriftshelsetjeneste
• Endokrinolog
• Fysioterapeut
• Fot- og ankelkirurgi
• Generell kirurg

• Gynekolog
• Hjertelege
• Hudlege
• Håndkirurg
• Indremedisiner
• Jordmor 
• Karkirurg

• Legevakt
• Livsstil/ernæring
• Mage/tarm
• Nakkekirurgi
• Nevrolog
• Ortoped
• Overvektskirurgi

• Plastikkirurg
• Psykolog
•  Reisemedisin/vaksine
• Ryggkirurgi
• Sjømannslege
• Urolog
• Øre-nese-hals

Avd. Medisinsk senter / Legevakt
Laguneveien 9
5239 Rådal
Tlf. 55 11 20 00

Avd. Sykehus
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. 

Vårt sykehus og medisinske 
senter har korte ventetider
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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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Høst,- og forhåpentligvis mye energi å øse 
av i den daglige pasientkontakten
I PSL sentralt har det det siste hal-
våret vært høy aktivitet.  Normalta-
riff forhandlingene er en grundig og 
arbeidskrevende prosess fra april-mai 
til juli. Til grunn for diskusjoner rundt 
inntektsøkning og kompensasjon for 
økte kostnader i praksis ligger bl.a. 
den viktige inntekts-, og kostnads-
undersøkelsen som alle blir bedt om 
å besvare med noen års mellomrom. 
Svarprosenten er lav, langt under 10% 
, det er synd for viktig informasjon 
går tapt, særlig om kostnadssiden i 
praksis. Inntektssiden er i større grad 
offentlig tilgjengelig informasjon. Det 
er et håp at flere besvarer undersø-
kelsen neste gang den sendes ut. For-
handlingsresultatet i år ble ikke dårlig. 
Det ble satt av viktige midler til EPJ 
utvikling, totalt 17 millioner kroner. 
Viktig arbeid for å gjøre våre,- og all-
mennlegenes IT systemer og  IT kom-
munikasjon mer hensiktsmessige er 
i gang gjennom flere nedsatte utvalg. 
En viktig arena er Legeforeningens 
IT utvalg og også styringsgruppen 
for elektroniske pasientjournaler i 
avtalepraksis.

Videre jobbes det mye for tiden med 
ny ordning for avtalepraksis. Leder 
Sverre Dølvik og tidligere leder Ove 
Andreas Mortensen har nærmest 
hatt ukentlige møter med Helse-og 
omsorgsdepartementet i denne 
forbindelse. Legeforeningen skriver 
følgende om dette i Medlemsnytt 
næringsdrivende, sept.2014:

Dialog om avtalespesialis-
tordningen
Vi har tidligere informert om at den nye 
regjeringen ønsker en endring og utvik-
ling av dagens ordning for avtalespesi-

alister. Legeforeningen og PSL deltar i 
den forbindelse i en dialogprosess ledet 
av Helse- og omsorgsdepartementet. I 
tillegg deltar representanter for samtlige 
RHF og Helsedirektoratet. Målet for pro-
sessen er å finne virkemidler som bidrar 
til utvikling av ordningen, det gjelder både 
innretning og økonomi. Legeforeningen 
er opptatt av at dagens avtaleverk gir 
partene store muligheter for utvikling og 
at dette mulighetsrommet må utnyttes 
bedre enn i dag. Departementet ønsker 
i tillegg å se på selve finansieringsord-
ningen, og har bedt Helsedirektoratet 
utrede alternativ til dagens ordning.
Departementet har som mål å avslutte 
prosessen i løpet av året. Det vil være 
nødvendig med reforhandling av ram-
meavtalen i kjølvannet av prosessen, 
og Legeforeningen ser at det kan bli 
krevende å klare dette innen årsskiftet.

På PSLs årsmøte i august var tilbake-
meldingen fra leder at dialogen her 
er god, men at det knytter seg en 
del spenning til hva departementet 
til sist ønsker med avtalespesialis-
tene. Heldigvis er det kommet fine 
handlingsplaner for avtalepraksis i 
Helse Midt RHF og Helse Sør Øst 
RHF som begge er godkjent, og som 
gir departement og direktorat samt 
RHF byråkrater viktig informasjon 
om aktiviteten i avtalepraksis og det 
beregnede behovet for avtalepraksis 
fremover de neste årene.  Dessverre 
er det ikke igangsatt noe arbeid med 
tilsvarende handlingsplan i Helse 
Vest, og det ser ikke ut til å komme 
noen nye hjemler heller, tross Bent 
Høyes uttrykte ønske om flere avta-
lespesialister. De som har gransket 
ministerens styringsdokumenter for 
2014 finner imidlertid ikke noe nedfelt 

om avtalepraksis der. Kapasiteten i 
avtalepraksis fremkommer heller ikke 
i noen ventelisteoversikt i Helse SØ 
eller i Helse Vest RHF, tross at dette 
er avtalt i Rammeavtalen.

Interessant er at Riksrevisjonen har 
invitert Legeforeningen og PSL til et 
møte for å se om staten faktisk bruker 
avtalespesialistene på en god måte.

Karin Stang Volden 
Tillitsvalgt PSL Hordaland

karin.stang.volden@gmail.com
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Ring oss på telefon 55 59 99 99,  
eller send henvisning til Aleris Helse AS,  
Marken 34, 5017 Bergen. 
Fax 55 59 99 88. Henvisningsskjema 
finnes på www.aleris.no/bryst

Brystdiagnostisk Senter
i Bergen

Kristian Søvik 
Mammaradiolog

Time på dagen • Svar på dagen
Hos oss får pasientene trippeldiagnostikk og muntlig svar samme dag.
Ved biopsitaking tar våre spesialister kontakt med pasienten når biopsisvar
foreligger.

Helhetlig pasientforløp
Vi gjennomfører komplett utredning med klinisk undersøkelse og samtale,
trippeldiagnostikk og etterfølgende konsultasjon med foreløpig svar på
undersøkelsene. Våre spesialister vurderer ved behov om det bør gjøres videre
spesial-utredning. Ved behov for supplerende undersøkelser med MR og  
PET-CT, vil disse utføres i Oslo. En pasient utredet hos oss, skal være ferdig  
utredet og informert. I de tilfeller der pasienten får påvist brystkreft, henvises 
pasienten direkte fra oss til Haukeland universitetssykehus eller annet  
behandlende sykehus.

Backer har ledige kontorareal egnet for helsevirksomheter i Nesttunbrekka Næringspark. 
Kontorene kan være selvstendig eller knyttes sammen med felles resepsjon og venterom. 

Kontorene vil være klar for innflytting 4 kvartal 2015
 

Nesttunbrekka Næringspark vil totalt ha ca 700 arbeidsplasser, 
med bla Politiet i Fana som leietaker. Området har gjesteparkeringsplasser 

og ligger 150 m. fra nærmeste bybanestopp
 

Ta kontakt med Backer AS v/Atle Sylvarnes tlf 930 15 911, 
atle.sylvarnes@backer.no    www.backer.no

Legekontor i kontorfellesskap
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Øivind Wesnes 
Tillitsv. Allmennlegef. Hordaland

owesnes@broadpark.no

Inntrykk fra Landsrådsmøte 2014: 

Reservasjonssaken og utvikling av 
fastlegeordningen

Jeg vil dele mine personlige inntrykk 
fra møtet med Paraplyens lesere, med 
stikkord som Reservasjonssaken og 
Utvikling av fastlegeordningen.

Først litt om reservasjonssaken. Som 
dere vet, ble saken løst ved at det 
ble slått fast at legen formelt ikke 
HENVISER til abort. Abort er selv-
bestemt i dette landet, slik at det 
er kvinnen selv som krever at abort 
blir utført. Det er altså ikke noen 
henvisningsplikt, og legen trenger 
ikke undertegne noen henvisning til 
abort. Dermed ble kvinnens rett til 
abort slått fast, samtidig som leger 
slapp å gå på akkord med sin sam-
vittighet. Men vi husker alle at saken 
vekket svært sterke følelser våren 
2014, og førte til rekordoppslutning 
om årets 8. mars-markeringer. All-
mennlegeforeningen hadde jobbet 
mye med saken hele våren 2014, vært 
i samtaler med Helsedepartementet 
og KrF, og fikk på bordet et forslag 
som ivaretok både kvinnens rettig-
heter og legens samvittighetsfrihet. 

Kari Sollien, leder Af, presenterte 
den helt nye ”Utviklingsplan for fast-
legeordningen 2015 – 2018”.  Vekst og 
rekruttering er viktig for allmennlege-
nes fremtid. Begrepet ”Allmennleger 
I Spesialisering”, ALIS ble lansert, og 
hun presenterte ”Oppstarthåndbok i 

allmennpraksis”, som noen av rekrut-
teringstiltakene. 
Det er også viktig for rekrutteringen 
at det gis bedre forhold for etable-
ring av nullister. Pr i dag er det en 
tung prosess, både økonomisk og 
arbeidsmessig. Af styre bør få til-
bakemelding fra alle kommuner om 
hvilke virkemidler som er satt inn for 
å lette etableringen for nye fastleger. 
Etableringstilskudd? Fast lønn? Andre 
virkemidler?
Videre, i den andre enden av alders-
skalaen, mener Af at det må jobbes 
for en bedring av næringsdrivendes 
syke- og alderstrygd. 
For å sikre kvalitet og brukervenn-
lighet må fastleger delta i utviklin-
gen av alle typer e-helse-systemer. 
Engasjerte og kunnskapsrike leger må 
engasjeres som konsulenter, og hono-
reres deretter. Det må opprettes 
gode avtaler mellom Legeforeningen 
og den enkelte oppdragsgiver.
I Trondheim har de forhandlet fram 
honorar tilsv takst 14 for konsu-
lentarbeid, og dette bør være et 
minstekrav. Af styre vil jobbe for an 
felles forståelse av honorering for 
ALLE typer konsulentarbeid.
Af mener at alt arbeid fastleger gjør 
for kommunen, inkludert møter i 
Samarbeidsutvalg, skal honoreres til-
svarende takst 14. Det samme gjelder 
også samarbeidsmøter med NAV.

Til slutt en viktig oppfordring angå-
ende ”Kommunale Akutte Døgnplas-
ser”, de såkalte KAD-senger. Når 
man forhandler om lønns- og arbeids-
vilkår for KAD-senger må man ha tett 
kontakt med DNLF sentralt for å få 
på plass gode løsninger. Arbeid ved 
disse institusjoner er ikke et arbeid 
som kan pålegges legene, slik som 
legevakt og kommunale allmennlege-
oppgaver. Det er derfor svært viktig 
med gode prosesser i disse forhand-
lingene, og det får man best til ved 
tett samarbeid med våre sentrale 
tillitsvalgte og DNLFs jurister.

Det neste Landsrådsmøtet holdes 
fra 4. til 8. mai 2015 i Fredrikstad.

Dagens innlegg fra Allmennlegeforeningen dreier seg om årets hovedmøte i Allmennle-
geforeningen; Landsrådsmøtet i mai 2014. Dette møtet samler de valgte representan-
ter fra hele landet, og er Allmennlegeforeningens øverste organ. Fra Hordaland møtte 
undertegnede, Niels S Hansen Dunja M Torster, Sveinung Gangstø, Knut Arne Wensaas 
og Torgeir H Skavøy.
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Tord Moltumyr 

tordmolt@online.no

Norsk helsevesen i endring
Norsk helsevesen endrer seg i et rivende tempo. Ny teknologi setter fart i elektroniske 
samhandlingsløsninger. Nye forskrifter og finansieringsmodeller lanseres. Samhandlings-
reformen utfordrer sykehus og kommuner til å tenke nytt. Og kommuner og fylkeskom-
muner er bare i startgropa med å utvikle metoder for kunnskapsbasert folkehelsearbeid.

Jeg vil her nevne noen lokale tema 
som mange samfunnsmedisinere i 
fylkene våre nå involveres i, og som 
har interesse for større legegrupper:

Samarbeidsavtalene mellom 
sykehus og kommuner er under 
stadig revisjon. Tjenesteavtalen om 
fødsels- og barselomsorg er plan-
lagt fornyet i løpet av høsten. Det 
ser også ut til at man får på plass 
en etterlengtet tjenesteavtale for 
rusvern og psykisk helsevern. Sta-
ten har nå også slått fast at LAR er 
spesialisthelsetjeneste og skal finan-
sieres fra foretaket, selv om medi-
kamentutdeling skjer i kommunen. 
Det arbeides derfor også med å få 
på plass lokale avtaler som regulerer 
LAR. Arbeidet med tjenesteavtalene 
kan man følge på www.saman.no . 

Utskrivningsklare pasienter 
har igjen blitt gjenstand for diskusjo-
ner og tvister. Både faglig uenighet, 
samt diskusjoner rundt prosessuelle 
forhold, har dessverre ført til mye 
tidsbruk og byråkrati rundt flytting av 
penger mellom offentlige etater. Jeg 
så gjennom sakene for min kommune 
i 2013 og kunne bare si meg enig i 
ca. ¼ av fakturerte liggedøgn (kr. 
4255). Mange kommuner, inkludert 
Bergen, rapporterer om uklarheter 
om hva som er forsvarlig utskriving 
fra sykehus. Sykehusene kan ha utfor-
dringer med å forholde seg til ulike 
tilbud i de ulike kommunene. I noen 
kommuner er det f.eks. ingen pro-
blem at hjemmesykepleien steller en 
CVK, og gir intravenøs antibiotika 
4 ganger pr døgn. I andre kommu-

ner er dette problematisk, selv på 
et sykehjem. Nasjonale tall viser i 
år økning av antall liggedøgn etter 
ferdigmelding på norske sykehus, 
basert på innmeldte tall fra syke-
husene (Staten etterspør ikke tall 
fra kommunene). Utviklingen kan 
indikere at betalingsordningen ikke 
fungerer etter intensjonen.

Helsefremmende og forebyg-
gende arbeid
I flere tidligere artikler har jeg pekt 
på kommunenes nye oppgaver i fol-
kehelseloven fra 2012. Dette arbei-
det har i stor grad kommet i skyg-
gen av samhandlingsreformen, ikke 
minst finansielt. Fylkeskommunen 
er imidlertid nå i høst i gang med å 
revitalisere sitt folkehelsearbeid og 
ser ut til å få reetablert samarbeidet 
med kommunene. Dette handler bl.a. 
om å bruke kunnskapsoversikter mer 
aktivt i planleggingen av lokalsamfun-
net. Regjeringen har også varslet en 
stortingsmelding om folkehelse, der 
det har vært mulig å komme med 
innspill. 

Beredskap
I ny forskrift om akuttmedisinske 
tjenester legges det opp til betydelige 
kompetansekrav for leger i legevakt. 
Leger uten disse kompetansekra-
vene kan ikke lenger ha legevakt uten 
bakvakt. Utfordringen er imidlertid 
å finne alle disse kompetente legene. 
En sannsynlig mulighet er å tenke 
langt større legevaktsdistrikter enn 
vi har turt å tenke før. Forskriften 
setter ikke krav til responstid, og i 
ytterste konsekvens kan Hordaland 

ende opp med 2-3 legevakter. Kon-
sekvensene av dette er uoversiktlige.
I forbindelse med ebola-situasjonen 
har Helsedirektoratet i et nylig brev 
til kommunene forutsatt at kommu-
nene har smittevernlege i beredskap 
24/7. Etter det jeg vet er det bare 2 
kommuner i landet som har etablert 
slik formalisert beredskap. Sjelden 
har vel en statlig antakelse om til-
standen vært mer virkelighetsfjern… 
 
Styring
Utviklingen i helsetjenesten er i 
stor grad statlig styrt. Det lokale 
handlingsrommet er langt mindre 
enn det ordet «samhandling» kan gi 
inntrykk av. Det er derfor en stor 
styringsutfordring å sikre en avstemt 
utvikling og budsjettering, slik at tje-
nestetilbudet henger sammen. Her 
er det veldig mye å ta fatt i. Det er 
bare å henge på!
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Spekter: i retorikkens tjeneste

Spekter krever nemlig videre at ”...
flere leger, på lik linje med andre 
arbeidstakere, skal kunne ha ordi-
nær arbeidstid frem til klokken 21 
dersom det er hensiktsmessig.” 

Og det fortsettes med at utover 
avtalt hovedarbeidstid 07-17 ”går 
de i vakter og ivaretar kun øyeblik-
kelig hjelp.” Dette er problematisk 
fordi bygg og utstyr må utnyttes 
bedre og ...”For å få til dette må 
arbeidsmiljølovens bestemmelser 
om normalarbeidsdag mellom 06 
og 21 også gjelde for sykehusle-
gene.” 

At Legeforeningen mener at 
legenes vide unntak fra arbeids-
miljøloven må forvaltes lokalt 
problematiseres, men settes ikke 
i sammenheng med Spekters tid-
ligere nevnte ønske om at legene 
skal være ”normale”. Tvert imot 
er legenes vide arbeidstidsbe-
stemmelser noe Spekter ønsker 
å kontinuere til tross for at Spek-
ter har satt det hele på spill ved å 
stadig nytolke avtaleverket til de 
ansattes disfavør, ja til og med i 
den grad at de ansatte trekkes for 
arbeidsretten. 

Når Spekter som den profesjo-
nelle part presenterer saken så 
subjektivt og ensidig i forhold til 
Legeforeningen og Akademiker-
nes presentasjon av saken på sine 
sider overrasker det meg ikke, 
men skuffer likevel. 

At Spekters ledere uten sidestykke 
mangler forståelse for leger i syke-
hus sin arbeidsdag kommer klart 
frem. Ellers ville Bratten forstått 
irritasjonen til legene som benyt-
ter en kort pause på nattevakten 
til å gjøre ferdig epikrisene. Hun 
ville ha forstått vår indignasjon 
når det påstås at etter kl 17 ”går 
de i vakter og ivaretar kun øye-
blikkelig hjelp”. Hva med de åpne 
kveldspoliklinikkene ved samtlige 
helseforetak? Hva med etterslepet 
etter dagens operasjoner? Vet ikke 
lederne for Spekter at en posto-
perativ avdeling har sine travleste 
timer på ettermiddag og kveld 
etter dagens elektive virksomhet?

Eller velges det å ignorere det i 
retorikkens tjeneste?

Spekter taler til opinionen. At de 
i prosessen mister all tiltro fra de 
sykehusansatte burde ikke komme 

som en overraskelse, men gjør det 
kanskje likevel. 

I skrivende stund er det fortsatt 
en uke til meklingsfrist. Paraplyen 
er nok i hende først når resultatet 
er klart, men uavhengig av utfall må 
Spekter anstrenge seg dersom de 
skal vinne våre hjerter.

På Spekter.no (http://spekter.no/Nyheter/Nyheter-2014/Meklingsstart-med-Akade-
mikerne-i-sykehusene/) kan vi lese at Akademikerne ”overraskende” valgte å bryte 
forhandlingene med Spekter i begynnelsen av august.
At Akademikerne valgte å bryte forhandlingene etter måneder uten bevegelse burde 
kanskje ikke komme som en overraskelse for administrerende direktør Bratten og 
kommunikasjonsdirektør Larsen. Men innledningen tjener sin hensikt og setter tonen 
for resten av innlegget som plasserer skylden godt på legene.

Bjørn Liljestrand Husebø
Foretakstillitsvalgt Ylf 
Helse Bergen
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SPESIALISTPRAKSIS
Jeg har flyttet min 

spesialistpraksis med 
driftstilskudd til Bergen.

Jeg utreder hormonelle 
og revmatiske sykdommer.

Henvisning sendes til: 
Vågen Spesialistpraksis, 

Strandkaien 16, 5013 Bergen.

Tore Rygh
spes. endokrinologi og revmatologi

Vi har åpnet osteoporoseklinikk på Vågen Spesialistsenter. 

Vi måler bentetthet med DXA maskin og utreder årsaker til osteoporose 
og starter behandling hvis det er indisert. 

Pasienter må ha henvisning og de betaler vanlige egenandeler. 

Henvisninger kan sendes direkte til klinikken men vi foretrekker 
EDI-henvisning til en av endokrinologene ved Vågen Spesialistsenter 

(Dr. Brattetveit, Dr. Gudnason, Dr. Holm, Dr.Rygh)

Vågen Spesialistsenter AS,  
Strandkaien 16, 5013 Bergen telefon: 55904610

VÅGEN SPESIALISTSENTER- 
OSTEOPOROSEKLINIKK

Nytt skreddersydd legesenter har ledige 
kontorlokaler til leie for inntil 3 leger, eller 
annet helse-/behandlingspersonell. 

Wergeland ligger ca. 5 min. fra sentrum. 
Bybanen og buss stopper rett ved legesenteret. 
Det er også stor gratis parkering både for 
ansatte og pasienter.

Lokalene er nye og moderne hvor alt er på et 
plan med inngang fra gateplan. Det kan bl.a. 
nevnes: Stort venterom, medisinsk behandlings-
rom, laboratorium, felles resepsjon, og egen 
personalavdeling med alle fasiliteter, Lokalene er 
på ca. 350 kvadratmeter. Alle kontorene er lyse 
og har flott utsikt, og med komplett oppkobling 
til data, valgfritt journalsystem. Helsenett kan 
deles. Apotek i samme bygg.

Gode leiebetingelser. 

Kontakt: 
Trond Hatlebrekke: drhatle@online.no eller 
tlf. 91 77 10 26 (Helst etter kl. 17.00).

Meget flotte kontorer til leie 
på Wergeland i Bergen  
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Om engasjement og Nmf

Da jeg omsider mottok mitt inntaks-
brev fra det medisinsk-odontologiske 
fakultet var jeg raskt ute med å orien-
tere meg om hvilke tilbud som fantes 
for medisinstudenter. Og det fantes 
flere aktuelle foreninger å engasjere 
seg i. Jeg vet at å engasjere seg i noe 
utenom en selv gir mye tilbake, til 
tross for det ekstra arbeidet det 
ofte kreves. Ved å engasjere seg vil 
man opparbeide seg kunnskap man 
ellers ikke ville hatt muligheten til 
å få. Jeg skal få lære meg mer om 
organisasjonsarbeid, god formidling 
og kommunikasjon og hvordan en 
kan være med å påvirke. Man knyt-
ter nye bekjentskap og blir på den 
måten motivert gjennom studiet. 
Viktigst av alt er kanskje hvor gøy 
det faktisk er å engasjere seg! Jeg 
gleder meg over alle de nye utfor-
dringene jeg står ovenfor. Jeg synes at 
alle medisinstudenter bør engasjere 
på et eller annet tidspunkt i løpet av 
studiet fordi det er en mulighet til å 
utvide både den faglige og personlige 
horisonten. Å være med på forme og 
påvirke ens egen og andre medisin-
studenters hverdag gir en følelse av 
mestring samtidig som det motiverer 
andre også.

Jeg er nyvalgt leder av Nmf Bergen 
og fersk medisinstudent så alt virker 
fremdeles litt skremmende. Men jeg 

har tro på at det å være ny ikke nød-
vendigvis behøver å være en ulempe. 
Tvert imot tror jeg det kan være en 
mulighet for nye tanker og innfallsvin-
kler rundt aktuelle problemstillinger. 
Jeg mener alle kan engasjere seg, uav-
hengig av tidligere erfaring. I Nmf får 
man  råd, informasjon og støtte fra 
det forrige styret slik at man ikke blir 
stående alene. Alle som er motiverte 
kan bidra. Jeg er i oppstarten av ver-
vet mitt og jeg har fremdeles mye å 
lære hva angår rutiner, vedtekter og 
daglig drift. Men ting begynner å falle 
på plass og jeg nyter min nye hverdag.

Som leder av Nmf Bergen ønsker jeg 
i å rette fokuset i større grad mot 
medlemmene av Nmf Bergen og vise 
hvem vi er. Vi skal fortsette å jobbe 
for de faglige, sosiale og økonomiske 
interessene til våre medlemmer. Vik-
tigst av alt er at vi skal formidle hvor-
for en bør være medlem av Nmf, som 
vi jo mener alle medisinstudenter 
bør være.

Jeg håper at flere studenter vil enga-
sjere seg i en forening slik som Nmf. 
Jeg ser frem til et år med hardt arbeid, 
ny læring og ikke minst veldig mye 
gøy!

Medisinstudiet har for meg vært den viktigste drømmen i svært lang tid slik jeg vet 
den har vært for mange andre også. Og da den omsider gikk i oppfyllelse var det mye 
jeg som student måtte ta stilling til. For meg var det viktig å engasjere meg i noe 
annet enn kun min egen studiehverdag. Jeg ønsket å være med på stemme frem for-
slag, lære om medisinstudenters rettigheter og muligheter, og bidra med mine ideer. 
Ved å bli medlem av en studentforening for medisinstudenter kunne jeg få innsyn i 
hvordan studiet er lagt opp og strukturert, i tillegg til å engasjere meg for mine med-
studenters interesser. Nmf ble det naturlige valget for meg.

Kimberly Kleftås
Stud.med. 
Leder NMF Bergen

Foto: ScanStockPhoto
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Ingunn Glenjen, 
Tillitsvalgt NAMF
ingunn.glenjen@gmail.com

Bedriftslegens rolle i Norge

Rapporten, på 28 sider med  svarpro-
sent på 73, anbefales spesielt med 
tanke på å skaffe seg en rask over-
sikt over den historiske utviklingen 
til bedriftslegens rolle, samt få ett 
innblikk i dagens situasjon. 

Jeg velger å trekke frem hva 
bedriftslegene mener skal til for at 
nye leger skal velge å bli bedriftsleger 
i fremtiden. Pkt. 3.7 i rapporten.

«Bedriftslegene fikk noen momenter 
de skulle ta stilling til i forhold til om 
disse momentene skal til for at nye 
leger skal velge å bli bedriftsleger i 
fremtiden (tabell 9). Det ser ut til at 
de synes at det viktigste er at de blir 
organisert i større fagmiljø, sentra. 
Imidlertid har de fleste forslagene 
fått relativt stor tilslutning. riktigg 
Veldig riktig

Deltagerne ble også bedt om å 
skrive inn egne forslag dersom de 
hadde noen. 23 bedriftsleger gjorde 
dette. Mange skriver at de ønsker 
at medisinerstudenter skal få lære 
arbeidsmedisin i studiet sitt. Noen 

skriver at godkjenningsordningen er 
en skuffelse, siden det ikke stilles 
klare kvalitetskrav til de ansatte i 
bedriftshelsetjenesten. Noen vil slå 
sammen arbeidsmedisin med sam-
funnsmedisin. Mange mener faget får 
for lite oppmerksomhet av myndig-
heter og media etc.»

Under pkt. 4 Diskusjon velger jeg å 
trekke frem hva undersøkelsen ikke 
inneholdt: 
«Undersøkelsen inneholdt ikke 
spørsmål om behov for etterutdan-
ning, men det er relevant å trekke 
fram dette som en mulighet for å 
opprettholde en god kompetanse 
blant bedriftslegegruppen. Dersom 
bedriftslegene ikke vedlikeholder 
kunnskapen sin, kan den bli utdatert, 
og her kan man kanskje være føre var 
og diskutere muligheten for etterut-
danning etter ferdig spesialisering.

I følge den nye godkjenningsordnin-
gen for bedriftshelsetjenesten, er 
det krav om at det skal foreligge en 
kompetanseutviklingsplan, slik at også 
myndighetene er på linje vedrørende 

dette punktet. Med et stadig skif-
tende arbeidsliv med nye oppgaver 
kan det være en god løsning å innføre 
slike krav. Andre studier har også 
understreket behovet for en jevnlig 
vurdering og revisjon av utdanningen 
av bedriftsleger (10,16-18).
Oppsummeringer fra England har 
vist at bedriftshelsetjenesten sakker 
akterut kompetansemessig, fordi de 
ikke oppdaterer sin kunnskap når det 
gjelder nye forhold og nye utfordrin-
ger i arbeidslivet (17). Situasjonen i 
Norge angående dette punktet er 
viktig og bør drøftes videre.»

Etter ønske fra styret i Norsk Arbeidsmedisinsk forening (NAMF) ble det gjort en 
spørreundersøkelse blant bedriftsleger tilknyttet NAMF høsten 2012 Rapporten 
«Bedriftslegens rolle i Norge» kom i 2013, og finnes tilgjengelig i sin helhet blant 
annet på NAMF sine sider. Forfattere er Bente E. Moen, Rolf Hanoa, Øyvind Larsen 
og Arve Lie.
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Kontakt oss for en uforpliktende demonstrasjon nå!

salg@systemx.no www.systemx.no
48 22 57 80 

 Alle nødvendige funksjoner for allmennleger og spesialister
 Full støtte for elektroniske meldinger (inkl. PLO, henvisning, epikrise, lab m.m.)
 Integrasjoner mot apparater, betalingsautomater og laboratorier
 Automatisk oppdatering av NHN adr.reg, SYSVAK, MSIS og pasienttransport
 Fullintegrert eResept med DRUID og automatisk oppdatert medisinliste
 Publikumstjenester (SMS, time- og reseptbestilling m.m. online og via APP)
 Brukervennlig pasientregnskap med autotakster og enkel resending av trygdeoppgjør
 Reisevaksine, helsestasjon og smittevern
__'

Vi konverterer fra alle journalsystemer!

NB! System X er 100 % på Windows-plattform og utvikles i Embarcadero Delphi, som er et av de mest moderne
utviklingsverktøyene i markedet, for å sikre deg som bruker et raskt, stabilt og sikkert journalsystem. Embarcadero
Delphi gir oss tilgang til det aller siste av teknologi og benyttes verden over til utvikling av kritisk programvare for
legekontor, sykehus, legevakt, 911-tjenester, ambulanser m.m.

systemx
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Det skulle vært så enkelt.
Man gikk ut ifra at i Monopol; der er 
det helt klare regler. Men nei. 
Konfrontasjonslinjene var harde; her 
gikk det på om man skulle spille med 
reglene til 10- åringer eller til 13-årin-
ger - eller om far, som været seier, 
skulle kjøre hardt på at «stod man i 
fengsel - så gjorde man det!»
Stemningen var på bristepunktet. 
Verre skulle det bli. Mor prøvde seg 
med «at det var ikke rart det ble krig 
i Midt-Østen, slik som man holdt på 
(gammelt, upedagogisk foreldreutsagn 
– totalt uvirksomt!). Og dette dreide 
seg om et brettspill, hvor reglene i 
utgangspunktet skulle være kjent og 
like for alle…

I arbeidslivet er det også spilleregler, 
som skal være kjent for alle. I likhet 
med brettspill, bygger et godt klima i 
arbeidslivet på at alle parter erkjenner 
og godtar reglene. Det blir veldig van-
skelig hvis en side plutselig insisterer 
på at en bestemmelse er å oppfatte 
på en helt annen måte, litt som om en 
sekser i Monopol plutselig skal være 
en femmer. Eller at man må gå i fengsel 
hvis man havner på Rådhusplassen. 

Når noen ikke spiller med
Det er dette som er bakteppet i kon-
flikten mellom Akademikerne Helse 
og Spekter, som det nå megles i mens 
disse linjer skrives. 
Akademikerne Helse har den siste 
tiden sett at det fra arbeidsgiversiden 
i stadig større grad tvistes om avtaler. 
Avtaler som man var sikker på man 
hadde en enighet på, og som har 
vært håndtert slik i fellesskap over 
mange år. Det dreier seg om alt fra 
dagarbeidstid til retten til å ha vaktrom 
når man er på nattevakt. I tillegg ytrer 
Spekter et ønske om sterk sentral 
styring – 
hvor det å involvere arbeidstakere 
ikke blir sett på som et viktig poeng. 

Her er vi milevidt unna tanken om at 
«den kjenner best hvor skoen trykker, 
som har den på..». 
Forstemmende nok opplever man at 
det til dels legges for dagen en uvilje 
mot å jobbe sammen med arbeidsta-
kerne for å finne løsninger på frem-
tidige utfordringer. Og det blir dess-
verre stadig mer tydelig.

«I tillegg ytrer Spekter et 
ønske om sterk sentral styring 
- hvor det å involvere arbeids-
takere ikke blir sett på som et 
viktig poeng. Her er vi milevidt 
unna tanken om at «den kjen-
ner best hvor skoen trykker, som 
har den på..».»

Vil være medspiller
For både Akademikerne Helse gene-
relt, og legegruppen spesielt, ønsker 
å spille med!  
Vi ser problemene og har også for-
slag til hvordan de kan løses. Ensidig 
fokus på at leger skal jobbe når som 
helst uansett, gjør ikke noe med at 
vi på dagtid har kapasitetsproble-
mer på poliklinikkene - mens utstyr 
står ubrukt og rom står tomme. Vi 
får støtte for denne oppfatningen i 
SINTEF-rapporten «Kartlegging 
av sengekapasitet og drifts-
mønster i Helse Vest RHF» 
fra 2011. 
For hvordan er driften organisert? 
Hvordan kan støttefunksjoner leg-
ges til rette for at pasient og lege kan 
møte hverandre? Og hvor mange nye 
merkantile oppgaver kan man oppga-
ve-glide til legegruppen uten at det får 
konsekvenser for hvor effektive vi er?
Alt dette kunne vi ha diskutert. Vi 
kunne også ha diskutert hvordan vi må 
bruke faglig kvalitet som en rettesnor, 
hvordan spesialitetsstrukturen må ta 
høyde både for det spissede og det 
generelle. Til slutt burde vi også ha sagt 

noe om at leger ansatt på 3 måneders 
vikariater nettopp derfor kan mangle 
den trygghet jobben krever.

Men nei.
Spekter ønsker en enveis-linje, og Aka-
demikerne Helse står dermed ved et 
veiskille. Enten fortsette protestlinjen 
mot spilleregler som hele tiden endres, 
i hver runde. Eller rett og slett si at 
nok er nok, vi vil spille, men med klare 
regler, som endres i fellesskap hvis 
nødvendig.
Og det er der Akademikerne Helse 
er kommet nå.

Tilbake til spillebordet
Jeg og Geir Sunde (vara FTV) vil gjerne 
understreke at skal vi klare å få til 
spilleregler som gjelder for alle, og 
hvor ingen får slå dobbelt-kast hele 
tiden, må vi stå sammen. Både i Aka-
demikerne Helse og  i Legeforeningen 
internt. Også hvis det kommer til kon-
flikt! Uavhengig av hvor man er i livet, 
om du allerede har fast stilling eller 
synes det er ok med lange kveldspo-
liklinikker. Poenget er at dette skal 
avtales – og kan det – men ikke tres 
over hodet.
Samhold er viktig og det må vi vise 
arbeidsgiver at vi kan. Slik at Spekter 
skjønner at det egentlig ikke er så gøy 
å spille Monopol med seg selv…

Det blir en 
spennende 
høst!

SPILLETS REGLER

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

Saksliste:
 1. Åpning ved leder
 2. Godkjenning av innkalling og saksliste
 3. Valg av møtedirigent og referenter
 4. Fremlegging av Årsmelding for Hordaland legeforening
 5. Regnskap for Hordaland legeforening 2013
 6. Til orientering: Regnskap 2013 for Legenes Hus
 7. Budsjett for Hordaland legeforening 2015

Årsmøte i Hordaland legeforening 2014

Det kalles herved inn til årsmøte i Hordaland legeforening

Tid: Onsdag 29. oktober kl 1930

Sted: Legenes Hus, Kalfarveien 37

Hordaland legeforening
Styret
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Eva Gerdts, 
professor dr. med.
Avdelingstillitsvalgt 
Universitetet i Bergen
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Fremtidig spesialitetsstruktur: 
en flott mulighet for introduksjon av 
forskning i spesialistutdanningen

Forslaget er etter LVS’ mening er 
flott mulighet til å innføre en formell 
forskningsutdanning integrert i spe-
sialistutdanningen. Læringsutbyttet 
bør inkludere kjennskap til statistikk, 
forskningsetikk, kritisk vurdering av 
forskningsartikler og basiskunnskap 
om datainnsamling og bearbeiding. 
Dette vil enklest kunne oppnås gjen-
nom innføring av en skriftlig spesia-
listoppgave av vitenskapelig natur. 
Veileder for denne del av spesialis-
tutdanningen hentes fra overleger 
med PhD eller universitetsansatte 
leger med bistilling i helseforeta-
kene. I flere europeiske land er en 
slik vitenskapelig oppgave allerede 
en del av spesialistutdanningen. Opp-
gaven inngår i den totale arbeidstid. 
En slik spesialistoppgave vil bidra til 
faktisk forskningskompetanse hos 
spesialistkandidaten, et forbedret 
forskningsfokus på sykehusavdelinger 
og i helseforetaket generelt, og inn-
tekter i form av publikasjonspoeng 
til helseforetaket. En mulighet kan 
også være at flere spesialistkandida-
ter arbeider sammen om oppgaven 
ved å alle delta i datainnsamling, bear-
beiding og sammenskriving.  

Videre vil innføring av en vitenskapelig 

spesialistoppgave bidra til en bredere 
eksponering av spesialistkandidater 
til forskning og forskningsgrupper på 
avdelingen med mulighet for del gjen-
nomføring av PhD hos en større andel 
leger enn de 10% vi ser i dag. Vår 
erfaring er at leger med gjennomført 
basiskompetanse i forskning (PhD) 
har bedre kunnskapshåndtering, både 
kritisk og analytisk, og bedre evne til 
å arbeide systematisk. Dette er alle 
viktige egenskaper for framtidens 
spesialistkandidater, og helsedirek-
toratets nye spesialitetsstruktur bør 
sikre at slik kompetanse erverves i 
praksis.

På sikt vil systematisk manglende 
krav til forskningskompetanse i 
spesialistutdanningen føre til at hel-
seforetakene får problemer med å 
oppfylle krav om klinisk forskning i 
helseforetaksloven. Alle medisinske 
fakulteter har opprettet forsker-
linje for å bidra til økt utdanning av 
medisinske forskere. Vår erfaring 
fra systemet med forskerlinje er at 
studenter med 3 års kompetanse 
og fullført PhD grad sidestilles med 
søkere som har 6 måneders klinisk 
tjeneste etter embetseksamen når 
de søker jobb i helseforetakene, 

selv for PhD kandidater med klinisk 
forskningsprosjekt. Dette har vært 
svært demotiverende for mange og 
bidratt til å bremse effektiviteten av 
forskerlinjen. I den nye spesialitets-
strukturen legges det opp til at PhD 
ikke skal telle ved søknad om stilling 
som del 1 spesialistkandidat. Det er 
å forvente at unge, smarte medisi-
nerstudenter da oppfatter at PhD 
ikke lenger er viktig kompetanse for 
helseforetakene. Dette er et farlig 
signal å sende, et signal som heller 
ikke er i tråd med dagens politiske 
krav og helselovgivning.

Som påtalt mange ganger i denne spalte, vil manglende krav til forskningskompetanse 
i spesialistutdanningen føre til et økende problem for å ivareta lovpålagt krav om kli-
nisk forskning i helseforetakene. Videre vil forslagets krav om at kompetanse i kritisk 
vurdering av forskningsrapporter og veiledning i forskning skal inngå i spesialistutdan-
ningen være vanskelig å gjennomføre med unntak av de største sykehusavdelinger. Hel-
seforetakene har allerede idag et kompetanseproblem i forskning på bakgrunn av den 
lave andel av leger som tar PhD/doktorgrad som påbygging av masterutdanningen. Det 
bør helsedirektoratet ta på alvor i forslag til ny spesialitetsstruktur.
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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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Kunngjøring

Årsmøteseminar 2014
Spiser vi sunt på andres bekostning?

Samtidig som verdens befolkning øker dra-
matisk, er det vestlige og industriprosesserte 
koshold et stadig økende innslag i den under-
utviklede del av verden. Det eksisterer store 
strukturelle utfordringer i en global undustriell 
matvareproduksjon og mye av den maten som 
i dag havner på vår tallerken setter store mil-
jømessige fotavtrykk.
Kan man spise sunt og samtidig bærekraftig og 
kan vi brødfø hele planetens befolkning uten 
samtidig å ødelegge den?

Med spennende foredragsholdere, setter Hor-
daland legeforening ernæring og bærekraft i 
fokus og inviterer til årsmøteseminar onsdag 
29. Oktober. 

Sted:  Legenes Hus, Kalfarveien 37
Tid:  29. oktober 2014 kl 1730
Bespisning for medlemmer med familie fra kl 1630

Innleder
Hege Gjessing 
- President i den norske Legeforening

Er sunn mat uetisk mat?
Birger Svihus 
- Professor ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 

Kan vi brødfø planeten uten å ødelegge den?
Gunnhild Stordalen
- Lege PhD og direktør i EAT- Stockholm Food Forum  

Med hilsen styret 
Hordaland legeforening
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Flott årsmøte i Loen

Kurset i helserett vart halde av Cato 
Innerdal, ass.fylkeslege i Møre og 
Romsdal. Han hadde med eksempel 
på  over 40 klagesaker innan heile 
helserettspekteret. Gjennom disku-
sjon i grupper vart den enkelte kurs-
deltakaren testa på korleis ein ville 
ha løyst ulike situasjonar, og etterpå 
kom fasiten på kva fylkeslegen eller 
helsetilsynet hadde konkludert med. 
Dette vart eit  interaktivt og vellukka 
kurs der alle fekk innprenta hovud-
reglane i helsejussen med stikkorda 
samtykke, teieplikt og rett til innsyn.

Festmiddagen om kvelden inneheldt 
som vanleg  utsøkt mat og drikke 
med mellom anna hjort og lam frå 
eige fylke.  Toastmaster Øystein 
Christiansen hadde stødig kontroll 
på ein livleg forsamling på nesten 
70 personar gjennom heile kvelden. 
Underholdninga kom frå Måløy og 
inneheldt flott jazzmusikk med sang, 
trombone og piano. 

Geir Berge Øverland, mangeårig 
kirurg og urolog i fylket, fekk utdelt 

heidersprisen Selepinnen. Selepinnen 
er eit sølvsmykke etter modell frå 
selepinne til seletøy til hest. 
Styret i legeforeninga gav honnør til 
Øverland for ein krevande og omfatt-
ande fagleg innsats  
med gode relasjonar til pasientar og 
kollegaer. Han har og vore aktiv som 
tillitsvald frå 1982 til han i dag no 
er medlem i styret i Helse Førde. 
Styret la og vekt på Øverland sitt  
samfunnsnyttige virke mellom anna 
i politikken, der han no er varaord-
førar i kommunen. Det vart også lagt 
vekt på den måten han stod fram på 
med tydeleg leiarrolle på sjukehuset 
og i kommunen i samband med bran-
nen i Lærdal.

På laurdagen informerte leir i YLF 
Johan Torgersen på ein interessant 
måte om aktuelle saker i legefore-
ninga sentralt. Han tok opp for-
handlingssituasjonen (mekling) med 
Spekter, og 
bakgrunnen for brot i forhandlingane 
og den langsiktige utviklinga mellom 
partane. Han kom elles inn på mellom 

anna statusrapporten om legevakt og 
framlegget frå Helsedirektoratet om 
ny spesialiststruktur.

Etter at årsmøtet vart gjennomført i 
rolege former vart det tid for å kome 
seg ut i det strålande haustværet eller 
ta ei ny økt i bassenget.

Andre helga i September samla mange av medlemane i Sogn og Fjordane legeforening 
seg til årsmøte på Alexandra i Loen. Parallelt med årsmøtet vart det arrangert kurs i 
helserett som hadde nesten  30 deltakarar.

Leiv Erik Husabø 
Leiar Sogn og Fjordane legeforening
leiv.erik.husabo@leikanger.kommune.noFrå ventre Johan Torgersen- leiar i  YLF,  Liv Øverland, Geir Berge Øverland og Leiv 

Erik Husabø.

På Skålatårnet:  frå venstre Marit Isaksen, 
Einar Hovlid og Tom Guldhav
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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

Anita Pettersen, 
Kommunelegekontoret, 

5966 Eivindvik
Tlf.kontor. 57 78 10 90

Privat: 57 78 42 80

STØTTEKOLLEGER I SOGN OG FJORDANE LEGEFORENING

Stein Nilsen 
(avdelingskoordinator) 

nilsen.stein@gmail.com 
Tlf. privat: 93 49 95 53 
Tlf. kontor: 56 15 74 00

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

KOLLEGIAL STØTTEGRUPPE

For styreoversikt og Legetjeneste for leger se: 

legeforeningen.no/hordaland

Hordaland legeforening 2011-2013

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

legeforeningen.no/Sognogfjordane
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ØNSKER DU Å 
ANNONSERE I NESTE 

PARAPLYEN?

Ta kontakt med vår 

annonsekonsulent  

på telefon: 930 20 461

Eller sendt en mail til 

geir.karstensen@cox.no

For mer informasjon om Paraplyen 

se: www.legeforeningen.no/hordaland

NESTE UTGAVE 

DESEMBE
R
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Det skal lagast ny forskrift for dei akuttmedisinske 
tenestene både i føretaka og i kommunane, og høyrings-
fristen for å kommentere departementet sitt forslag 
var midt i september. I forslaget vert det fremja klare 
kompetansekrav til kven som skal ha kunne legevakt 
aleine; spesialistar i allmennmedisin og allmennlegar 
med godkjend 3-årig rettleiing er vaktkompetente, 
medan turnuslegar ikkje er det.

Eit interessant spørsmål er om andre enn allmennlegar 
er kompetente for legevakt aleine. Departementet 
føreslår at spesialistar i kirurgi, indremedi-
sin, nevrologi, pediatri og anestesiologi er 
vaktkompetente på line med spesialistar i 
allmennmedisin, inkludert å vere bakvakt for 
turnuslege eller annan ikkje vaktkompetent 
lege. Meiningane er delte blant høyringsin-
stansane. Nokre meiner at ein skal halde fana 

høgt og hegne om den allmennmedi-sinske spesialiteten 
som dei einaste ein skal bygge legevakta på. Andre 
meiner at vi treng mange vaktlegar framover, og at 
andre fagområde må takast i bruk for å få nok vaktlegar.

Spesialistar i andre fag kan vere så mangt når det gjeld 
relevant erfaring frå legevakt. Det kan vere den nyleg 
godkjente kirurgen frå Polen, som ikkje har norsk 
turnusteneste og som aldri før har jobba i Norge. Eller 
det kan vere overlegen med turnusteneste på 80-talet 
og seinare all teneste i hematologi eller pediatrisk 

onkologi på eit universitetssjukehus.

Slike legar må etter mitt skjøn ha tilleggskom-
petanse frå allmennmedisin, eller i det miste ei 
rekke legevakter under supervisjon før dei kan 
sleppast laus på legevaktene rundt om.

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  o k t o b e r  2 0 1 4
N y t t  f r å  F a g g r u p p e  f o r  a l l m e n n m e d i s i n ,  U i B

Universitetslektorprisen til Suranga Wickramanayake

Universitetet i Bergen deler kvart år ut Universitets-
lektorprisen til ein allmennlege som har utmerka seg 
spesielt positivt som rettleiar i praksisutplassering for 
legestudentar. Kandidaten blir valt ut på grunnlag av den 
skriftlege nominasjonen studentane kan gje etter å ha vore 
i allmennmedisinsk praksis i ein månad. Prisen for 2013, 
som vart utdelt på kurset for universitetslektorane på 
Voss i mai, gjekk til fastlege Suranga Wickramanayake ved 
Vossamed Legesenter. I løpet av 2013 vart han nominert 
heile 3 gonger. Suranga Wickramanayake er opprinneleg 
frå Sri Lanka, og er oppvaksen i Frankrike. Han, og kona 

Irina Frolova, har budd og arbeidd på Voss i ca 10 år. 
Både han og kona er svært populære blant studentane. 
Studentane seier at dei begge er genuint interesserte i 
at studentane skal ha ei så god praksisteneste i allmenn-
medisin som mogleg. Dei føler seg svært velkomne og 
inkluderte i kontorfellesskapet den månaden dei er ved 
legekontoret. Studentane kan alltid søke rettleiing, uansett 
kor travelt det er på kontoret. Suranga Wickramanayake 
er alltid smilande, blid og tålmodig, og er til stor inspirasjon 
for dei kommande legane.
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Nye stipend i vest

På møte i Allmennmedisinsk forskningsutvalg i mai ble 
det delt ut tilsammen 26 stipendmåneder for høsten 
2014. Følgende søkere med veiledning fra vårt område 
fikk stipend:

Ruth Johnsrud, Bergen, 3 måneder for prosjektet Pro-
fesjonalitetsunder-visning i medisinsk utdannelse.

Kristin Hågøy, Bergen, 2 måneder for projekt om villa 
eigenskade på legevakt, 2 måneder.

Sverre Litleskaret, Bergen, 3 måneder for prosjektet 
irritabel tarm og sjølvrapportert reaksjon på mat/drikke 
etter Giardia-epidemien i Bergen.

Per Øystein Opdal, Bergen, 3 måneder for prosjektet 
kvalitativ studie av overdiagnostikk.

Geir Henanger, Stavanger, 3 måneder for prosjektet 
Vanedannende legemidler og førerkort.

Filosofisk poliklinikk på Litteraturhuset

Høstens tema er: ”Helse- eller bjørnetjenester? Over-
diagnostikk og overbehandling i norsk helsevesen”. Det 
kan bli for mye av en god ting, men det er ikke alltid så 
lett å se at det er slik, og hvorfor. Mediekjør, politikk, 
profittmuligheter og enkeltmenneskers ønske om et 
godt og langt liv utgjør en voldsom kraft i retning mer av 
alt: helsekontroller, medisinsk teknologi, medikamentell 
forebygging, kvalitetssikring - og ryggdekning hos fagfolk 
som ikke vil bære ansvar for at medisinen er et usikkert 
fag basert på sannsynlighetsberegning. 

5. november: Ellen Blinkenberg, lege, genetiker, forfatter 
av boken «Min DNAgbok - personlig og forståelig om 
genetikk»: Ønsketenkning - sitter det i genene?

3. desember: Hege Gjessing, president i Den norske 
legeforening: Overbehandling - eller overdrivelse?

Allmennmedisinsk forskningsfond

Samtlige fire søkere fra Bergen fikk gjennomslag i All-
mennmedisinsk forskningsfond (AMFF) ved tildelingen 
i mai:

Aase Aamland fikk 100 % i 2 måneder for «Sick leave 
for medically unexplained physical symptoms».

Anette Fosse fikk 50 % i 12 mnd for «Døden i sykehjem 
- pasientens ønsker og legens rolle».

Kristina Riis Iden fikk 100 % i 3 mnd for «Depresjon i 
sykehjem».

Satya fikk Sharma 50 % i 12 mnd for «Outcome in shoul-
der capsulitis (frozen shoulder) between corticosteroid 
and corticosteroid with distention».

Fakultetspriser til Hunskår og Schei

Det medisinsk-odontologiske fakultets utdannings- og 
forskningspriser for 2013 ble utdelt på Fakultetets dag 
i juni.

Steinar Hunskår, professor i allmennmedisin, ble tildelt 
prisen for «Årets fremragende forskningsformidler”. 
Komiteen skriver bl.a. i sin begrunnelse at «Hunskårs 
mangeårige engasjement har satt medisinsk forskning 
på dagsorden på en forbilledlig måte, og han er således 
en verdig vinner av prisen for 2013.

Studiekvalitetsprisen ble tildelt Profesjonalitetskomiteen 
(ledet av professor Edvin Schei) for sitt pedagogiske 
nyskapingsarbeid med emnet Pasientkontakt i første 
studieår. Komiteen skriver at det er gjort et stort peda-
gogisk utviklingsarbeid i samarbeid mellom vitenskapelig 
ansatte og studenter.



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


