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Dersom du eller en av dine pasienter en  
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Det slitsomme annerledesåret 2020 går mot 
slutten, og vi har alle våre erfaringer i de siste 9-10 
coronamåneder. I alle deler av faget har kolleger 
fått endret hverdagen sin, både i jobb og fritid. 
Våre andre yrkeskolleger på arbeidsplassene 
våre, har opplevd det samme. Innsatsen fra våre 
myndigheter, helsetjenesten og publikum har vært 
stor, og vi har oppnådd gode resultater i forhold 
til nesten alle andre land. I det store og det hele 
har det vært bred tilslutning til nasjonale og loka-
le tiltak, selv om motforestillinger og debatt er til 
stede. Vårt samfunn tåler offentlig debatt, og det 
er mitt inntrykk at alle kommer til orde. 

Personlig tror jeg det ville gått like bra om 
det var en annen konstellasjon som hadde 
regjeringsmakten i februar 2020. Vi har i Norge 
egentlig stor enighet om de store linjene i 
pandemibekjempelsen, og det har vært vanskelig 
for opposisjonen å finne mye å kritisere.  Det er 
lett å styre når man har mye penger og sterke 
fagmiljøer. 

Det er forstemmende å se hvordan inkom-
petente ledere setter sitt preg på helsetilbudet 

til befolkningen i land etter land. I 2020 er det 
betydelig diskriminering av seksuelle minoriteter 
i EU-landet Polen, og vi har en nasjonalistisk drei-
ning i flere andre land som utgjør en trussel for 
minoriteter. I USA er pandemien håndtert med, 
i beste fall, likegyldighet, og i tillegg er mange 
millioner i ferd med å miste sin helseforsikring. 

I skrivende stund er vi et par dager før valget 
i USA, og jeg vet at mange kolleger håper på 
endring. 

Her hjemme står vi midt i streik for kom-
munalt ansatte leger, og KS viser liten vilje til 
å komme oss i møte. Man kan bli noe oppgitt 
av dette, men en tvungen lønnsnemnd vil bare 
utsette en endring en liten stund. Nåværende 
avtaleverk for legevakt vil råtne på rot, og nytt 
avtaleverk vil tvinge seg frem.  

Jeg vil ønske alle kolleger god og normal jul, og 
et godt nytt år med færre utfordringer enn i året 
som gikk!
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Dagkirurgisk avdeling ved Betanien sykehus har tre opererende 
gynekologer og to kirurger.

Vi opererer alle tilstander innen generell gynekologi 
og behandler menoragi og muskelknuter (TCER/
endometriereseksjon og hysterektomi), framfall av ulike slag, 
urinlekkasje (TVT og TVTO-operasjoner), laparoskopi for 
infertilitet, fjerning av cyster, endometriose, sterilisering mm., og 
behandling av dysplasi i cervix (koniseringer).

Innen kirurgi opererer og vurderer vi proktologiske tilstander 
som hemorider,  brokk, og varicer. Vi har økt kapasitet på 
småkirurgiske inngrep som fjerning av hudtumores (utenom 
ansikt), inngrodd negl, pilonidalsinus, hidradenitis og varicer.

Betanien sykehus har avtale med Helse Vest RHF og er et offentlig 
tilbud.

Tlf. 55 50 71 61  •  https://betaniensykehus.no



REDAKTØR Katja Løvik
katja.lovik@gmail.com

Ett fylke, to foreninger. 
Sammen dekker Hordaland og Sogn og Fjor-

dane legeforeninger et område på nesten 12% av 
Norges befolkning og en enda høyere andel av 
legestanden i landet. De to foreningene vil fort-
sette å drive hver for seg, men med tett samarbeid. 
Tradisjonen for samarbeid er lang og god, blant 
annet med tidsskriftet Paraplyen og kursdrift. 
Begge ser frem til å fortsette dette i det nye fylket. 
De to styrene hadde i oktober gleden av et felles 
styremøte i Balestrand, og et nytt møte er planlagt 
til våren. Fremover vil www.vestlandslegene.no 
fungere som et felles domene for leger i hele fylket 
med kobling videre til de kjente foreningssidene. 

Tittelen på denne utgaven er «Leger i livslang 
læring», noe som trolig alle kolleger kan kjenne 
seg igjen i. Det er få yrkesfelt hvor man i samme 
grad som i medisinen må holde seg oppdatert 

på nye forskrifter, forskning og fremskritt. Ikke 
minst skal de praktiske ferdighetene holdes 
vedlike. Rådet for legeetikk gjør i disse dager en 
vurdering om det er etisk forsvarlig at Dr. Dropin 
tar celleprøver. Kirurgene listefører hyppigheten 
av de ulike operasjonene. Allmennlegene fornyer 
spesialiteten sin hvert femte år, og nå skal alle 
spesialister få samme krav. Hans Høvik leder Spe-
sialistkomiteen i allmennmedisin og forteller litt 
om hvordan ordningen fungerer på side 20, for de 
som lurer på hva de har i vente. 

Både i Tidsskriftet og mediebildet ellers skrives 
det i disse dager om usunne arbeidsliv for leger. 
Streiken om legevakt understreker det samme. 
Det skal vel være mulig å være lege uten å gå på 
kontinuerlig kompromiss med egen fritid og fami-
lietid? Jeg har det på ønskelisten. God jul!

Vestlandslegene i Vestland

00933a
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Annonse Annonse

Nye tall fra Kreftregisteret viser at Norge fremde-
les er i verdenstoppen på hudkreft. 

– Det viser at det er et stort behov for vår eksper-
tise, sier hudlegespesialist Eli Synnøve Lilleskog, 
som har mange års erfaring som hudlege, og er-
faring fra plastikkirurgisk avdeling på Haukeland 
Universitetssykehus.

3. november i år åpnet hun dørene til Bryggen 
Hudlegesenter for første gang sammen med hud-
legespesialist Emilia Hugdahl. Hugdahl har dok-
torgrad i føflekkreft, og lang erfaring fra Hudav-
delingen på Haukeland Universitetssykehus, hvor 
hun jobber deltid som overlege.

VIL SPARE PASIENTER FOR BEHANDLING
Med ekspertise innen føflekksjekk og hudkreft 
starter de to erfarne hudlegespesialistene det pri-
vate hudlegesenteret på Bryggen for å kunne tilby 
noe ingen andre kan. Ved hjelp av spennende, ny 
teknologi kan de gi en helt annen oppfølging av 

pasientene. Med maskinen Fotofinder gjøres det 
først en helkroppsfotografering av hele hudover-
flaten. Kunstig intelligens leser de digitale bildene 
fra maskinen, og vurderer eventuelle nye føflekker 
eller endringer siden sist undersøkelse. 

– Det føles veldig godt å ha et tilbud med denne 
kvaliteten. Det er en stor kvalitativ forskjell med 
og uten maskin. Denne unike oppfølgingen vil 
kunne spare pasientene for kirurgi og annen be-
handling, sier Hugdahl, og legger til: 

– Kunstig intelligens er et veldig spennende felt. 
Jeg tror dette er noe som vil komme i stor grad 
innenfor dermatologi, og det er gøy å være pione-
rer på dette i Norge. 

BEHANDLER ALLE TYPER HUDSYKDOMMER
Som en del av Bryggen Helsehus har de to nå star-
tet det som er det første og eneste helprivate hud-
legesenteret i Bergen sentrum. Her stopper busser 
og taxi rett utenfor inngangsdøren, og det er mu-

Først i Norge 
med kunstig 
intelligens mot 
føflekkreft
Bergens første helprivate 
hudlegesenteret satser på unik 
oppfølging med ny teknologi.

lighet for parkering på gateplan og i parkeringshus 
i samme kvartal. Bygget har heis, og enkel tilgang 
for alle. 

På sine 200 kvadratmeter ønsker de å bygge et 
godt alternativ til de andre tilbyderne i Bergens-
området, og de har allerede fått anbefalinger fra 
fastleger og andre hudleger med driftstilskudd 
som har lange ventelister. Her behandler de alle 
typer hudsykdommer og hudproblemer, fra acne 
og solskadet hud til psoriasis, og behandler alle al-
vorlighetsgrader av dette med kort ventetid. 

– Etter mange år som hudlege, først som overlege 
ved Hudavdelingen Haukeland, og deretter man-
ge år i privat praksis, har jeg sett at overrasken-
de mange går til kosmetiske behandlere for å få 
behandlet hudsykdommer som akne og solskadet 
hud/premaligne tilstander, sier Lilleskog.

Og nylig har Hugdahl snakket i mediene om at 
skabb har blitt et folkehelseproblem. 

– Vi ser en oppblomstring av skabb i Norge og i 

Bergen. Vi har god ekspertise når det gjelder di-
agnostisering og behandling av skabb, og har mu-
lighet til å tilby pasienter time på dagen, sier hun.

GOD KOMMUNIKASJON VIA JOURNALSYSTEMET
For Bryggen Hudlegesenter er kommunikasjonen 
med fastleger og andre spesialister viktig. De har 
valgt et journalsystem som muliggjør god kom-
munikasjon med det offentlige helsevesenet. Det 
gjør at de enkelt kan sende epikrise og andre do-
kumenter til fastlege, og varsle om nye medisiner. 

– De kan enkelt nå oss, og vi kan enkelt nå dem, 
sier Lilleskog.  

På de få dagene som har gått siden åpningen av 
Bryggen Hudlegesenter har de hatt en del pasien-
ter innom dørene og allerede fått gode tilbakemel-
dinger. Det er mange som er begeistret over de 
nye tilbudene Bryggen Hudlegesenter kan skilte 
med. 

– Vi er svært positive til fremtiden, avslutter de to 
ekspertene. 

KUNSTIG INTELLIGENS ER  

ET VELDIG SPENNENDE FELT.  

JEG TROR DETTE ER NOE SOM  

VIL KOMME I STOR GRAD 

INNENFOR DERMATOLOGI
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FORSKERLEGEN

Vitenskapelige kongresser er en arena for å 
holde seg faglig oppdatert og enda viktigere, 

en arena for å formidle egne forskningsresultater, 
sosial samhandling og nettverksbygging. For oss 
ferskinger i vitenskapelige stillinger er det gjerne 
første gang vi legger frem egne forskningsfunn. 
Vi får trening i å spisse budskapet og i å skape in-
teresse rundt egen forskning. I høst ble det ingen 
flytur, ingen hotellopphold, ingen middagsavtaler 
med kollegaer i europeiske hovedsteder. Vi har 
spart tid, penger og miljø ved å delta på interna-
sjonale kongresser hjemmefra. Digitale postere 
og digitale foredrag har blitt publisert. Og vi har 
kunnet sitte hjemme og få med oss de siste nyhe-
tene innenfor eget fagområde. Det har vært enkelt 
for mange å få med seg gode foredrag om sentrale 
emner. Problemet med digitale presentasjoner 
er at det stilles få spørsmål og det er blir lite 
interaksjon. Når du sitter hjemme alene så mister 
du de tilfeldige samtalene. Du mister de små kom-
mentarene som får deg til å tenke kritisk om egne 
funn, gi ideer til nye analyser og prosjekter, eller 
som ganske enkelt er positiv feedback på det som 
du driver med. Og ikke minst går du glipp av det 
inspirerende sosiale fellesskapet og opplevelser.  

De fleste forelesninger ved medisinsk fakultet 
våren og høsten 2020 har foregått digitalt, likeså 
mange kurs i legers videre- og etterutdanning. 

Faglig formidling på den 
digitale arena
Kurs og kongresser pleier å være både faglige og sosiale høydepunkter 
gjennom året. Studentundervisning gir verdifull interaksjon med 
fremtidige kollegaer. I 2020 har kongresser, kurs og studentundervisning 
i stor grad blitt gjennomført digitalt. Det har noen praktiske fordeler, men 
helt klart flest ulemper. 

UNDERVISNING I 
SAMTID KAN HOLDES 
FRA HJEMMEKONTOR, 
HYTTEN ELLER HVOR 
DET NÅ MÅTTE PASSE.

Ester Kringeland
PhD-stipendiat, tillitsvalgt LVS
ester.kringeland@uib.no
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Enten har foreleser kunnet spille inn en under-
visningsfilm som har blitt lagt ut til studentene 
eller så har undervisningen foregått i samtid, 
da helst på Zoom. Læringskurven for bruk av 
digitale undervisningsverktøy har vært bratt, og 
finansiering av hjemmekontoret har vært overlatt 
den enkelte ansatte. Hvem ante at det kunne 
ta såpass lang tid å spille inn en 45 minutters 
powerpoint-presentasjon med lyd hjemme? 

Fordelene med digital undervisning er mange. 
Forelesningen kan lages når som helst og ferdig 
innspilte forelesningsfilmer kan gjenbrukes. 
Undervisning i samtid kan holdes fra hjemme-
kontor, hytten eller hvor det nå måtte passe. Det 
øker tilgjengeligheten, men også arbeidstiden og 
visker ut forskjell på arbeidstid og fritid for under-
viserne. Det gir en pussig ettersmak å sitte og 
holde foredrag inn i det store intet. Interaksjonen 
med studenter og kursdeltakere er minimal. 
Kun et fåtall av studentene stiller spørsmål. Og 
den non-verbale tilbakemeldingen er enda mer 
sparsom, når over hundre studenter sitter gjemt 
bak hver sin skjerm. Vi blir usynlige som rolle-
modeller, og vet lite om studentenes utbytte av 
undervisningen. Heldigvis har ferdighetstrening, 
praktiske kurs og klinisk undervisning i mindre 

grupper stort sett gått som normalt for medisin-
studentene også denne høsten.

Medisinen er et fag i stadig utvikling. 
Samhandling og diskusjoner på tvers av fagmiljøer 
er essensielt. Digital formidling begrenser 
mulighetene for interaksjon, kritiske spørsmål 
og nettverksbygging. På digitale møter, selv med 
utmerket lyd og bildekvalitet, forsvinner nyan-
sene i kommunikasjonen. Vi må glede oss over 
muligheten til å delta på digitale kurs møter og 
kongresser høsten 2020. Men disse møtestedene 
er ikke fullverdige alternativer til fysiske møter. 
Det er viktig å komme tilbake til fysiske møter og 
ikke minst undervisning så snart pandemisituasjo-
nen tillater dette. 

Avslutningsvis en statusrapport for årets 
lønnsoppgjør. Sentralt er det enighet om en 
økonomisk ramme på 0,45%. LVS deltar nå 
i Akademikernes dialog med UiB vedrørende 
fordeling av denne svært moderate potten. Det 
er enighet om at årets oppgjør ikke gir rom for 
individuelle forhandlinger. Frist for å komme til 
en enighet er 30.11.
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ALLMENNLEGEN

I skrivende stund er Legeforeningen i streik. 
Bakgrunnen for denne er brudd i forhandlinger 

med KS om særavtalen, som bl.a. regulerer arbeid 
på legevakt. Vår forening hadde som hovedkrav 
i forhandlingene at arbeidsmengden for norske 
fastleger må kunne reguleres etter arbeidsmil-
jøloven. Slik særavtalen er per i dag, er norske 
fastleger unntatt fra denne. Kravet ble avvist av 
KS. Det ble brudd, og altså streik.

Vårt krav gikk altså på at vi ikke lenger skal 
kunne pålegges ubegrenset med arbeid. Mange 
kommuner (kanskje de fleste?) har utnyttet dette 
hullet i lovgivingen i mange år. Det har medført at 
per i dag har fastleger som deltar i legevakt i snitt 
en arbeidsuke på tett opptil 70 timer. 

I de minste kommunene er arbeidspresset 
enda høyere, og ti prosent av fastlegene jobber 
hele 128 timer i uken ifølge Helsedirektoratets 
tidsbruksundersøkelse. Undersøkelsen viste at 
leger i kommuner under 5000 innbyggere i snitt 
jobbet 37,7 timer legevakt per uke (tilstedevakt, 
hjemmevakt eller bakvakt). 25% av legene hadde 
mer enn 52,8 timer legevakt i uken og 10% hadde 
100 timer legevakt eller mer per uke. 

Som vi vet, har vi en pågående fastlegekrise, 
som skyldes flere forhold. Disse griper alle 
inn i hverandre, og forsterker hverandre: Vi er 
pålagt stadig flere oppgaver som skal løses på 
legekontoret i vår vanlige arbeidstid. Når det ikke 
har kommet til flere leger, har vi økt innsatsen, og 
arbeidstiden på kontoret har økt. Så kommer en 
ubegrenset plikt til vaktarbeid på toppen av dette, 
og resultatet er en arbeidsuke som ingen tåler 
over tid. Dermed får vi økt avgang av fastleger, 

og dårlig rekruttering av nye leger. Det medfører 
enda større arbeidsbelastning på de legene som 
fortsatt står i faget, og vi får en negativ spiral, en 
snøballeffekt. 

Resultatet er, som vi har sett stadig mer av, 
mangel på fastleger, mange ubesatte stillingshjem-
ler og dermed et stadig økende antall pasienter 
som ikke får fastlege, i hvert fall ikke i sin hjem-
kommune. I tillegg påføres mange kommuner 
store utgifter på «vikarstafetter» som skal betjene 
de legeløse listene. Vi vet at en hovedgrunn til 
manglende rekruttering av fastleger nettopp 
er arbeidsbelastningen, ikke minst på legevakt. 
Derfor virker det ulogisk at KS, som er vår 
motpart i forhandlingene, avviser vårt krav om at 
også leger skal omfattes av arbeidsmiljøloven.

Jeg håper at streiken er avblåst, og at vårt krav 
om beskyttelse mot ubegrenset arbeidsplikt er 
innfridd når dette leses.

Streik blant allmennlegene

Øivind Wesnes
Tillitsvalgt, Allmennlegeforeningen Hordaland
owesnes@broadpark.no

PER I DAG HAR FASTLEGER SOM 
DELTAR I LEGEVAKT I SNITT EN 

ARBEIDSUKE PÅ TETT OPPTIL 70 

TIMER.

For første gang på svært mange år streiker norske allmennleger.
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NORMALTARIFFEN
På samme tid som særavtalen, ble normaltariffen 
forhandlet. Etter at handlingsplanen ble lagt fram 
i vår, med helt utilstrekkelige midler for å løse 
fastlegekrisen, hadde vi håp om at normaltariffen 
skulle bedre forholdene. Våre forhandlere hadde 
utformet sine forslag om ny normaltariff med 
sikte på å få en faglig utvikling, men Staten var 
ikke interessert i å vurdere dette. De var lite villige 
til å se på totaløkonomien og utvikling av fastle-
geordningen. Staten hadde lagt opp til et negativt 
oppgjør, at takstene skulle ned. Våre forhandlere 
var klare på at dette var en uakseptabel løsning, og 
til slutt sto vi igjen med et nulloppgjør. Takstene 
fra i fjor ble altså videreført, uten endringer. Det 
ble en stor diskusjon om videreføring av «Coro-
natakstene», men vi fikk gjennomslag for at ALLE 
endringene ble videreført, i første omgang fram til 
1. juli 2021.

Pga. problemene med særavtalen, ønsket vi 
ikke å ta brudd i disse forhandlingene, så det var 
viktig at vi til slutt ble enige. Men Legeforeningen 
har skrevet en relativt sterk protokolltilførsel i 
avtalen, og normaltariffen skal reforhandles våren 
2021. Lykke til!
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AVTALESPESIALISTEN

I forrige utgaven av Paraplyen skrev jeg litt 
om den obligatoriske etterutdanningen av 

spesialister som Legeforeningen for tiden jobber 
med å få på plass. Det obligatoriske programmet 
skal inkludere «profesjonalitetskurs». Innenfor 
denne kursoverskriften håper jeg man får inn 
de sidene av legelivet som sjelden snakkes om i 
utdanningssammenheng – hvordan vi har det og 
«tar det» på jobben og hvordan jobb og livet ellers 
balanserer. 

I september var jeg på et flott kurs med tittelen 
«Stressmestring og egenomsorg» som ville passet 
svært godt som et profesjonalitetskurs. Kurset 
ble arrangert av Hordaland legeforening i vakre 
Rosendal. Kurset var primært rettet mot fastleger, 
og jeg var ensom avtalespesialist i en engasjert 
forsamling. Underviserne var erfarne kolleger fra 
Villa Sana: psykiater Ingunn Amble og arbeidsme-
disiner Karin Isaksson Rø. De ga oss mye å tenke 
på og verktøy å ta med hjem. 

Det var nok mange som kunne gjenkjenne de 
beskrevne symptomer på økt stress der jobben tar 
mer tid og krefter, man blir glemsom og irritabel, 
man har kortere lunte og relasjoner endrer seg, 
søvnen blir dårligere og man blir ikke uthvilt, 
dårlige vaner forsterkes og man kan preges av 
negative tanker med selvkritikk og manglende 
glede. Klarer man ikke snu dette, er man på vei 
mot utbrenthet. At de egenskapene og styrkene 
som kan gjøre oss til gode leger (empati, enga-
sjement, det å være pliktoppfyllende, ansvarsfull 
og faglig god) også er risikofaktorer for å oppleve 
stress, er det nyttig å være bevisst. 

Samtidig er rammene på arbeid avgjørende for 
hvordan hverdagen oppleves og takles. Sentralt 

er balansen mellom krav, opplevd kontroll og 
opplevd støtte. De forskjellige legejobbene har 
slik sett ganske forskjellige rammer. At leger som 
er selvstendig næringsdrivende ser ut til å ligge 
lavere i sykefravær registrert i NAV-systemet enn 
ansatte leger, kan ha mange forklaringer og er ikke 
nødvendigvis positivt for gruppen. Ved gjentatte 
undersøkelser fra Legeforskningsinstituttet er 
det imidlertid vist at selvstendig næringsdrivende 
spesialister har større jobbtilfredshet enn andre 
legegrupper (Rosta et al; BMJ Open 2019). Så 
vi har som gruppe et godt utgangspunkt for å få 
gode (arbeids)liv ifølge forskningen. 

Under kurset kom jeg selvsagt i tanker om hva 
som er stressfaktorer og gode faktorer i egen jobb. 
Når man er spesialist utenfor sykehus er man fri 
for pålagt natt- og helgearbeid som for de fleste er 
en krevende del av sykehus- eller fastlegejobben. 
Man har ingen sjef som kan instruere og ingen 
(eller få) kolleger som kan være utfordrende å 
samarbeide med. Men da har man heller ikke en 
sjef som kan gi oppmuntring og færre kolleger å 

Ikke slutt å spille trompet!

Yngvild Skåtun Hannestad
yngvild.hannestad@uib.no

JO FLERE SØYLER MAN 
HAR, JO STØDIGERE 

STÅR MAN.
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søke faglig og sosial støtte hos. Noen kolleger i 
solopraksis uten støttepersonell har ikke andre 
rundt seg til hverken å søke avlastning eller støtte 
hos. Hvis man som lege ute i praksis er syk eller 
fungerer redusert en periode er det ingen auto-
matikk i at noen tar over arbeidsoppgaver. Man 
er sårbar ved sykdom pga. inntektsbortfall og at 
ventelister vokser hvis ikke man får inn vikar. At 
hvor raskt og mye man jobber er direkte relatert 
til inntekt, kan være et moment som «fanger» og 
gjør det vanskeligere å se for seg å jobbe mindre 
eller på en annen måte. Normtallet som ligger i 
avtalen med helseregionen vil for avtalespesialis-
ter styre hvor mange konsultasjoner man skal ha 
per år. Jobber man uten avtale vil inntekt variere 
med varierende etterspørsel. På den annen side er 
beslutningsveien kort og man kan raskt gjennom-
føre endringer som kan lette hverdagen. Man kan 
i noen grad velge kolleger og støttepersonell selv 
så man har mer kontroll på «laget». Samtidig vil 
en liten arbeidsplass rammes hardere ved sykdom 
hos støttepersonell og legekolleger. 

Kurset var en oppfordring til bevisstgjøring og 
refleksjon rundt egen arbeidssituasjon og egne 
tanke- og handlingsmønstre. Det fører for langt 
her å referere fra det vi fikk lære om mestrings- 
og forsvarsmekanismer i forhold til store 

belastninger – men dette håper jeg altså at flere 
skal få gå på kurs for å lære mer om. Ett av de 
konkrete rådene fra kurslederne med tanke på å 
forebygge stress var å legge vekt på å være støtte 
for andre og til selv å søke støtte når det trengs. 
Lage faste møter for å gå gjennom utfordringer på 
jobb. Involvere ansatte og kolleger i vurderinger 
og beslutninger for å løse kilder til frustrasjon. 
For den enkelte er det viktig å tenke over at livet 
er bygget på søyler og jo flere søyler man har jo 
stødigere står man. Jobben er (bør være) bare en 
av søylene, mens familie, venner, hobbyer, fysisk 
aktivitet, frivillig arbeid, livssyn og lignende er 
andre viktige søyler. Variasjonen i hva som gir 
glede er stor, men det er viktig å holde fast på 
aktiviteter som gir oss påfyll og avkobling og 
hvile fra arbeidet. Mange har en hobby som har 
blitt lagt til side med årene. På kurset ble Magne 
Nylenna sitert på sitt råd i forhold til forebygging 
av stress: «Ikke slutt å spille trompet!»

Rosta J, Aasland OG, Nylenna M
Changes in job satisfaction among doctors in Norway from 
2010 to 2017: a study based on repeated surveys
BMJ Open 2019;9:e027891. doi: 10.1136/
bmjopen-2018-027891
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Jeg trives i jobben!

Jeg startet med indremedisin i 1996 etter å ha 
jobbet fire år i allmennmedisin. Jeg ble ferdig 

utdannet kardiolog på Haukeland Sykehus i 2004. 
Hele prosessen har ført til at hele familien har 
måttet flytte flere ganger, og barna har måttet 
skifte både barnehage og skole tilsvarende. Men i 
grunnen har dette gått veldig greit. Fra 2004 job-
bet jeg i 10 år på Stord Sjukehus som kardiolog før 
jeg kjøpte avtalepraksis i kardiologi på Os i 2014.

Arbeid som avtalespesialist er svært forskjellig fra 
sykehusarbeid, men det er også svært forskjellig 
fra allmennpraksis, som jeg også har erfaring 
med. Nåværende jobb tar med seg det beste fra 
begge. Spesielt liker jeg at det er mer direkte 
pasientkontakt enn det etter hvert ble på sykehus. 
I tillegg er problemstillingene konkrete og ofte 
løsbare. Det virker som at pasientene setter pris 
på arbeidet som blir gjort. Jeg er fornøyd med å ha 
god kontroll på arbeidsmengde og arbeidstid, så 

selv om det er et høyt tempo, går det greit å holde 
seg á jour. 

Mye er bra, men jeg savner selvsagt daglig kontakt 
med gode kolleger og med fagmiljøet. Jeg kan 
også savne variasjon og en spontan kaffekopp. 

Utenom jobben spiller jeg mye piano og gitar, 
og jeg deltar i det lokale musikkmiljøet på Tysnes 
og Os. Ellers blir det noen fjellturer i uken.

Endre Hodneland, 57 år

Avtalespesialist, Bjørnefjorden Hjertesenter AS
Medlem i Norsk Cardiologisk Selskap og Den Norske 
Legeforening

I DENNE SPALTEN MØTER VI LEGER – 
LEGER PÅ SYKEHUS OG UTENFOR, LEGER 
I DISTRIKT OG SENTRALT, LEGER TIDLIG 

OG SENT I ARBEIDSLIVET (OG I LIVET). DE 
HAR NOENLUNDE SAMME UTDANNELSE, 

MEN HELT ULIK ARBEIDSHVERDAG. 
FELLES FOR DEM ER: DE TRIVES I JOBBEN!

14 paraplyen  —  nr. 4  ·  2020



Jeg står med stor motivasjon på trappen til LIS1, 
og kan med hånden på hjertet si at jeg nesten 

utelukkende gleder meg. Mye av grunnen til 
dette er at jeg var heldig og fikk gode erfaringer i 
legerollen, lenge før jeg kunne kalle meg for lege. 
Gode erfaringer som medisinstudent med lisens 
ga mestringsfølelse, identitet i legerollen og en 
motivasjonsboost som jeg unner alle studenter 
å oppleve. Jeg ble sikker på yrkesvalget mitt, og 
kanskje en smule fenget av fødselshjelp og kvinne-
sykdommer.

Sommeren 2019 fikk jeg min første jobb som 
medisinstudent med lisens på Kvinneklinikken 
i Bergen. Der ble jeg tatt varmt imot av vennlige 
overleger som virkelig tok på seg oppgaven å dytte 
meg over terskelen og inn i legerollen. De ønsket 
at jeg skulle få «gå meg litt varm i kloggene», og 
viste stor aksept for at jeg aldri hadde tolket ver-
ken hematogram eller infeksjonsprøver selvsten-
dig tidligere. Samtidig lot de meg gradvis holde i 
både spekel og mothaker på operasjonsstuen selv, 
så snart jeg var klar for det. Den første somme-
ren på Kvinneklinikken opplevdes som trygg og 
ekstremt utfordrende på en gang. 

Ordningen som gjør at medisinstudenter kan job-
be med lisens er langt fra perfekt, selv om jeg var 
heldig med min «flying start», og til og med felte 
noen tårer i HUS-kantina da sommervikariatet 
var over. De fleste medisinstudenter med lisens 
vikarierer for mer erfarne kollegaer i utfordrende 
stillinger. Dette byr på utfordringer med alt fra å 
avsløre sin manglende autorisasjon overfor skep-

tiske pasienter til den vanskelige balansegangen 
mellom selvstendighet og å innse egne begrens-
ninger. Som medisinstudent med lisens har man 
på papiret ikke lov til å jobbe selvstendig uten 
veiledning. Man skal ikke skrive ut A-preparater, 
gi sykemelding eller lage blå resept. Det er en 
kjent sak at arbeidsgiver sjelden er kjent med dis-
se begrensningene, og ansvaret for å sette grenser 
hviler ofte på studenten selv.  

LIS1 på sin side er heldigvis kjent for økende 
fokus på veiledning, internundervisning og kom-
petanseportaler. Jeg er spent på overgangen til en 
utdanningsstilling, og håper at LIS1 kan beholde 
nettopp denne funksjonen, til tross for enkelte 
søkere har arbeidserfaring bak seg som nesten 
tilsvarer sykehusåret i seg selv. 

Jeg skrev mine første resepter på dagtid, med 
en mild og nøyaktig overlege ved siden av meg 
og med aksept for at jeg aldri hadde gjort det 
før. Det var avsatt opplæringsdager, før jeg fikk 
gradvis økende autonomi. I ettertid har jeg 
hatt bratt læringskurve som medisinstudent i 
vakttjeneste og alene på sykehjem, men jeg er 
glad for at dette ikke var mitt første møte med 
legerollen. Nå håper jeg å møte like velfungerende 
mester-svenn-forhold i LIS1, og oppfordrer alle 
Paraplyens lesere til å gi sommervikarene med 
lisens en god start på arbeidslivet. Det vil gjøre 
dem ansvarlige, godt rustet for legelivet og ikke 
minst glade og fornøyde!

– lenge før jeg er lege! 

Tale Meinich, 25 år

Medisinstudent ved UiB (Nmf) og cand.med. høsten 2020.
Jobbet som stud.med. med lisens på Kvinneklinikken og 
Mottaksklinikken på Haukeland og i Sykehjemstjenesten, Bergen 
Kommune.
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SAMFUNNSMEDISIN

Spesialister i allmennmedisin har alltid hatt 
krav om resertifisering hvert 5. år. Riktignok 

fikk man for et par år siden rett til å beholde spe-
sialiteten like lenge som man innehar autorisasjon. 
Fornyingskravet er nå knyttet til rettmessig bruk 
av spesialisttakstene i allmennpraksis og på lege-
vakt. Fra 2017 er det forskriftsfestet at fastleger 
skal være spesialister i allmennmedisin eller delta 
i et formalisert utdanningsløp organisert av kom-
munen. Dette vil bidra til å sikre høy kompetanse 
i fastlegekorpset, under forutsetning at man får 
løst de underliggende rekrutteringsutfordringene. 
Hver kommune som ansetter ikke-spesialister i 
allmennmedisin, arbeidsmedisin eller samfunns-
medisin må nå ha egen utdanningsgodkjenning 
fra Helsedirektoratet. Spesifikke vilkår må være 
oppfylt, bl.a. må det foreligge samarbeidsavtale 
mellom kommunen og lokalsykehuset om gjen-
nomføring av sideutdanning (kan gjelde begge 
veier). I høst har flere av Vestlandskommunene 
inngått slik avtale med Haraldsplass Diakonale 
Sykehus. Det jobbes med å få på plass tilsvarende 
avtaler med Helse Bergen.

TO AV TRE KOMMUNER HAR 
BARE ÉN PERSON ANSATT 

I KOMMUNEOVERLEGE- 
STILLING, DE ALLER FLESTE I 

BISTILLING.

Lege = livslang læring
Å være lege innebærer et yrkesliv med livslang læring. Ny kunnskap bygger 
kontinuerlig på tidligere kunnskap. Vi må hele tiden anstrenge oss for å gi våre 
pasienter den beste kunnskapsbaserte behandlingen. For samfunnsmedisineren 
handler det ofte om å gi lokalsamfunnet eller storsamfunnet kunnskapsbaserte 
råd. Noen ganger må vi avlære det som en gang i tiden var god praksis. Læring 
satt i system er noe av det beste vårt yrke og vår legeforening har å by på!

Tord Moltumyr
Leger i samfunnsmedisinsk arbeid
tordmolt@online.no
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Kommunal samfunnsmedisin er i kommunene 
uløselig knyttet til allmennmedisinen, på godt og 
vondt. Jeg har tidligere omtalt spenningsfeltet 
mellom den mer akademiske og systemfaglige 
samfunnsmedisinen og den mer operative (ofte 
kommunale) samfunnsmedisinen. Reduksjonen 
av kommunale samfunnsmedisinske 
stillingene gjør det vanskelig å opprettholde 
«mester-svenn»-prinsippet i spesialistutdan-
ningen. Når en erfaren samfunnsmedisiner i 
kommunen pensjonerer seg må etterfølgeren 
ofte starte på scratch. I september 2020 kartla 
Helsedirektoratet de samfunnsmedisinske ressur-
sene i kommunene. To av tre kommuner har bare 
én person ansatt i kommuneoverlegestilling, de 
aller fleste i bistilling. Staten og KS har virkelig 
sovet i timen! 

Undertegnede er óg styremedlem i LSA, og vi 
jobber utrettelig med å få styrket rekruttering 
og spesialistutdanning av samfunnsmedisinere. 
Arbeidsmiljøloven, Hovedtariffavtalen og 
særavtaler krever at arbeidsgiverne legger til 
rette for kompetanseutvikling. Samtidig må 
hver enkelt lege ta et selvstendig ansvar for å 

sikre egen kompetanseutvikling, bl.a. har man 
en personlig forpliktelse i helsepersonelloven. 
Andre yrkesgrupper misunner legeforeningens 
gode videre- og etterutdanningsprogram og våre 
muligheter til delvis utgiftsdekning gjennom 
utdanningsfondene. Vi har et felles ansvar for å 
sikre en relevant spesialistutdanning styrt av og 
for leger, enten gjennom selv å stille som foreleser, 
kursleder, arrangør, deltaker eller som medlem i 
en kurskomité. Andre kursinstitusjoner kjemper 
seg inn på legenes kursmarkeder. Vi skal være 
åpne for andre perspektiv. Det finnes f.eks. en 
rekke relevante masterprogram for leger innen 
ledelse, helseøkonomi, folkehelse, samfunns-
planlegging, kvalitetsforbedring og mye annet. 
Jeg har selv hatt stor glede og nytte av disse 
programmene. Men selve spesialistutdanningen 
bør legene selv ha styringen på. 

Videreutdanning, etterutdanning, forskning, 
samfunnskunnskap, undervisning og klinikk er 
alle ulike dimensjoner av legers yrkesidentitet. 
Heldigvis har vi i Norge et engasjert legekorps og 
en høyst levende legeforening!

Ta kontakt for mer informasjon.
Magnus & Co AS • Post@magnusco.no • 55 100 200

Egen praksis midt 
i sentrum av  

Bergen?

Magnus & Co. A/S

Magnus & Co as leier nå ut i 4 etasje i 
Nygårdsgaten 4, like ved Byparken, 
med plass til 2-3 legespesialister.

Lokalene blir levert nyoppusset, med 
tilhørende venterom og lab.

Fellesareal består av kjøkken, spiserom 
/ møterom og garderobe med dusj og 
varmekabler.

Vi er imøtekommende, fleksible og 
hjelper deg å løse de eventuelle spesi-
elle behovene du måtte ha for din 
praksis.
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YNGRE LEGER

Konflikt og kommunikasjon

Sykehuslegene kjempet for forsvarlige arbeids-
planer, mens kollegene i primær- helsetje-

nesten nå kjemper for en forsvarlig og levelig 
arbeidstidsordning på legevakt.  

Legeforeningen beskriver en hverdag hvor 
«leger i mindre kommuner jobber i snitt 37,7 timer 
legevakt per uke, enten i form av tilstedevakt, 
hjemmevakt eller bakvakt. En fjerdedel av legene 
har mer enn 52,8 timer legevakt i uken. Dette 
kommer i tillegg til en vanlig arbeidsuke som 
fastlege. 1 av 10 leger jobber hele 100 timer 
legevakt eller mer per uke.»

Motparten, KS, har over flere år hatt en passiv 
tilnærming til problemstillingen, til tross for en 
stadig økende fastlegemangel. 

I 2016 opplevde sykehuslegene kommunika-
sjonen med arbeidsgiverorganisasjonen, Spekter, 
som svært krevende. Spekter og direktører fra 
regionale helseforetak (RHF) kom med usanne 
påstander om at legene krevde arbeidsplanene 
utformet på én bestemt måte og ville endre den 
mangelfullt formulerte tariffavtalen for å verne 
om lukrative overtidsordninger. Deres narrativ ble 
dessverre lagt til grunn for artikler og kommen-
tarer i enkelte aviser, som Dagens Næringsliv og 
Finansavisen. Det ble slått opp at ti leger i Norge 
hadde tjent mellom 500-900.000 på ekstravakter, 

men ingen stilte spørsmål om hvorfor disse 
legene arbeidet mye. Er det for mye å gjøre 
innenfor ordinær arbeidstid? Er det stillinger som 
ikke er besatt?  Spekters kommunikasjonsstrategi 
i 2016 skapte sår som enda ikke har grodd. 

KS har til nå valgt en relativt forsiktig 
tilnærming, men de må passe seg for å ikke gå i 
Spekterfellen. I en pressemelding den 15.10.20 
etter at forhandlingene ble brutt skrev de: «Det 
viktigste kravet fra Legeforeningen har vært 
at den enkelte lege selv skal kunne avgjøre 
hvor mye han eller hun skal gå legevakt», mens 
Legeforeningen skriver at deres «krav i forhand-
lingene har vært at legen må samtykke til mer enn 
sju timers legevakt i uken, tilsvarende 28 timer i 
beredskapsvakt». KS sitt utsagn kan lett selges til 
media, men er i beste fall en grov forenkling av 
uenigheten.

Ingen streiker varer evig. Når konflikten er over 
skal partene igjen samarbeide for å lage gode 
helsetjenester innenfor trygge rammer. Spekters 
kommunikasjonsstrategi i 2016 skapte sår som 
enda ikke har grodd, KS bør unngå å gjøre det 
samme.

Sykehusstreiken i 2016 og den pågående streiken blant allmennlegene har flere 
likhetstrekk. 

Yngvar Lunde Haaskjold
Tillitsvalgt, YLF

Aina Nærø Kristensen
Tillitsvalgt, OF
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Vi har ledig kapasitet!
 Henvis pasienten din til Aleris i Stavanger!

Offentlige avtaler*

Ingen ventetid 
for pasienten

Korte svartider til 
deg som henviser

• Bildediagnostikk                       

(MR, CT, røntgen og ultralyd)

• Ortopedi

• Postbariatrisk kirurgi

• Øre-nese-hals

• Urologi

• Generell kirurgi

• Karkirurgi

Flere detaljer på aleris.no/helse-vest

* Pasienter betaler kun egenandel ved offentlig avtale.
Henvisninger kan sendes elektronisk via Norsk Helsenett.
www.aleris.no

Medisinsk ansvarlig: Naeem Zahid



eMeistring - internettbehandling for 
panikkliding, sosial angst og depresjon
Korte ventetider og auka fleksibilitet for pasientane. Med eMeistring kan fleire pasientar få 
tilbod om rask behandling for depresjon, sosial angst og panikkliding via internett. Tilbodet 
er tilgjengeleg i alle helseføretaka i Helse Vest i løpet av hausten/vinteren 2020.

EMeistring er psykologisk behandling via 
internett, der pasienten blir følgd opp av same 

terapeut gjennom heile behandlinga. Innhaldet 
i behandlinga er evidensbasert, og byggjer på 
kognitiv terapi, men kontakten mellom terapeut 
og pasient skjer skriftleg via nettet. Behandlings-
programmet går over 14 veker og har vist seg å 
vere svært effektiv.

- Vår erfaring er at behandlinga gir like gode resul-
tat som klassisk behandling. To av tre pasientar 
som har gått gjennom behandlingsopplegget 
har fått god effekt. Dette stemmer godt med det 
SINTEF fant då dei i fjor gjekk igjennom fleire 
hundre vitskaplege artiklar knytt til temaet, seier 
prosjektleiar for eMeistring i Helse Vest, Kristin 
Hogstad Bruvik. 

Metoden stimulerer til ei aktiv pasientrolle, og 
gjer det mogleg for pasienten å gjennomføre 
behandlinga der det passar, når det passar. 

- Sidan behandlinga går føre seg på internett vil det 
kunne passe for personar som bur langt unna sitt 
distriktspsykiatriske senter (DPS), og for dei som 
har vanskar med å ta fri frå jobb på dagtid, seier 
Hogstad Bruvik.

KVA SKJER I EMEISTRINGSBEHANDLINGA? 
eMeistring tar inntil 14 veker, med arbeid om lag 
1 time kvar dag. Kvar veke får pasienten oppføl-
ging frå ein behandlar via internett som rettleiar 
gjennom behandlinga. 
Ein viktig del av angstbehandlinga er å systema-
tisk utsetje seg for situasjonar som fører til angst 
og å arbeide systematisk med korleis ein tolkar og 
forstår slike situasjonar. Når ein er deprimert er 
det lett å kome i ein vond sirkel der mindre aktivi-
tet gjer mindre energi og glede, som igjen fører til 
mindre aktivitet og så vidare. 

- Gjennom depresjonsbehandlinga i eMeistring 
skal pasienten lære korleis han eller ho kan bryte 
denne vonde sirkelen og skape ein betre kvardag, 
fortel Hogstad Bruvik. 

KORTE VENTETIDER
Tida for å komme til behandling i eMeistring er 
kort samanlikna med anna behandling innanfor 
psykisk helsevern. 

- Kvar terapeut kan behandle tre gonger så mange 
pasientar samanlikna med dei som tilbyr an-
sikt-til-ansikt-behandling. Det betyr at langt fleire 
no kan få hjelp, seier Hogstad Bruvik. 
Den auka kapasiteten i eMeistrings- behandlinga 
bidrar til å korte ventetidene, og betre livskvalite-
ten til pasientane. Pasientar i Helse Bergen kan òg 
kontakte eMeistring direkte utan å gå via fastle-
gen. Kravet om rett til helsehjelp gjeld fortsatt. 

Les meir om eMeistring: 
www.helse-bergen.no/emeistring
www.helse-forde.no/emeistring
www.solli.no/behandling/emeistring
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SOGN OG FJORDANE

LSA i Sogn og Fjordane gjorde i fjor haust ei 
spørjeundersøking om fastlegerekruttering blant 
kommunane i Sogn og Fjordane. Kommunane 
som svarte opplyste samla sett om stabil 
situasjon med i all hovudsak faste legar i fastle-
geheimlane, men også noko turnover. Fleirtalet 
av kommunane oppgav at deira viktigaste 
rekrutteringsbase er LIS1 og at lokal tilknytning 
er viktig. Betydninga av desse to faktorane vert 
godt illustrert av situasjonen i Sogndal kommune 
i 2019: Av 11 fastlegar (5 menn og 6 kvinner) har 
8 hatt turnus/LIS1-teneste i Sogn og Fjordane. 
5 kjem frå Sogn, 2 kjem frå Nordfjord, og 3 har 
ektefelle/sambuar frå Sogn. Berre ein lege er utan 
familiemessig tilknytning til området men vart 
rekruttert gjennom LIS1.

Helse Førde og kommunane har dei siste åra 
lagt ned eit stort og viktig arbeid i rekruttering av 
LIS1. Det blir for tida jobba med ein overordna 
rekrutteringsstrategi i Helse Førde der også 
kommunane har delteke. Gjennom auka fokus 
på å skaffe systematisk oversikt over behov for 
legespesialistar 5-10 år fram i tid er målet at ein 
alt i samband med studentutplassering og LIS1 
begynnar å kartleggje interesser og karriereplanar 
for aktuelle kandidatar for framtidige stillingar i 
sjukehus og kommunar med mål om å formidle 
tidleg kontakt mellom spesialistkandidatar og 
potensiell arbeidsgjevar. Me meinar det er viktig 
at både sjukehus og kommunar legg til rette for at 
medisinstudentar får praksisplassar og feriejobbar. 
Aktiv satsing på studentutdanning kan stimulere 
til at framtidige legar søkjer seg til lokalsjukehus 
og distriktskommunar. 

Både Helse Førde og kommunane i Sogn og 
Fjordane har diverre opplevd å miste gode spesi-
alistkandidatar i siste innspurt til spesialisering i 

samband med gruppe-1-teneste eller sjukehusår. 
For mange kjem dette samtidig med etablering. 
Me ser at dei som vel å flytte framfor å pendle for 
å få fullført denne tenesta ofte etablerer seg på 
ny plass og blir verande framfor å flytte tilbake 
til den kommunen dei kom frå. Aktive tiltak for 
stabilisering er avgjerande for å lukkast.

Legar er opptekne av fagleg utvikling. For 
å rekruttere, spesialisere og stabilisere legar i 
distrikt må både sjukehus og kommunar ha fokus 
på inkluderande og utviklande miljø, både for 
legar i spesialisering og for spesialistar. Dei nye 
spesialiseringsreglane gjer det mogleg med meir 
fleksible utdanningsløp, særleg for allmennlegar 
i spesialisering. Reduksjon av sjukehusåret til 
eit halvår og høve til å dele opp i bolkar på 3 
månader for teljande teneste kan  gjere det lettare 
å gjennomføre denne delen at spesialiseringa 
utan flytting. Me meinar at øyremerka utdan-
ningsstillingar i sjukehus for legar i spesialisering 
i allmennmedisin er eit viktig innsatsområde både 
for kommunar og helseføretak. Me må jobbe for 
at kvaliteten på sjukehustenesta ikkje reduserast 
som følgje av at tenestetida blir kortare.

Legar i spesialisering i allmennmedisin har god 
erfaring med grupperettleiing. Framover satsar 
også Helse Førde på grupperettleiing for LIS2/3 i 
grupper samansette på tvers av spesialitetar for å 
dekke felles kompetansemodular. Erfarne overle-
gar er engasjerte som rettleiarar og Helse Førde 
satsar også på å dekke samhandlingsaspektet 
gjennom engasjering av praksiskonsulentordninga.

Me håpar at me med god samhandling i praksis 
skal klare å gjere det meir attraktivt å spesialisere 
seg og å slå rot både i Helse Førde og i kommu-
nane våre.

Rekruttering, spesialisering og 
stabilisering i distriktet

Sharline Riiser,
Landsråd AF Jan Ove Tryti,

Landsråd LSA
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UNIVERSITETSLEGEN

I FØLGE GYLDENDAL ER DETTE 
FØRSTE GANG AT RETTIGHETER TIL 
EN NORSK MEDISINSK LÆREBOK 

ER SOLGT TIL ESTLAND. 
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FRAMLEIS IKKJE I MÅL FOR LEGEVAKTA
Det har vore forhandlingar og streik om nye ram-
mer og vilkår for legevaktlegane. Hovudkonflikten 
gjeld kommunane sin rett til å pålegge fastlegane 
legevakt, nesten i ubegrensa timetal, mens legane 
ønska tariff-festa vern no, og ikkje nye utgreiingar. 
Plassert i Bergen har Nasjonalt kompetansesenter 
for legevaktmedisin (NKLM) i 15 år vore ein viktig 
premissleverandør for den gode faglege utviklin-
ga som har skjedd i norsk legevakt. Politisk vilje, 
utredningar, forsking og innspel har ført til at 
lovverk, avtalar og nasjonale retningsliner gradvis 
har gitt oss ei legevakt som er betre organisert, 
fagleg sterkare og betre utstyrt enn før. NKLM har 
konsistent over tid bygd sine råd på nokre få pre-
missar, som i stor grad er tatt omsyn til gjennom 
Akuttmedisinforskriften og Helsedirektoratets 
nasjonale rettleiar for legevakt:

For det første: Legevakt er allmennmedisin. 
Det betyr at allmennlegar, i praksis fastlegane, 
skal vere ryggraden i tenesta.

For det andre: Arbeidet krev spesifikk 
kompetanse. Difor legg Akuttmedisinforskriften 
stor vekt på legekompetansen i legevakt, 
med krav til kurs, erfaring og forankring i 
kommunehelsetenesta.

Moderne legevakt krev godt laboratorium 

og anna utstyr, inkludert legevaktbil. Det har 
vore ei god utvikling på dette området, støtta av 
Akuttmedisinforskriften og Nasjonal rettleiar for 
legevakt.

Men ein fjerde og siste viktig byggestein 
har mangla lenge; nemleg gode og forutsigbare 
ordningar for legevaktlegene sjølv. NKLM har 
alltid hevda at legevakt må bli ein del av fastlegen 
si definerte arbeidsveke. NKLM har i forslag til 

Nytt frå Fagområde  
for allmennmedisin, UiB

Steinar Hunskår
Faggruppe for Allmennmedisin (ALFA)
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nasjonale krav til legevakt anbefalt at ein har 
vaktplanar for fastlegane si samla arbeidstid, 
inkludert legevaktarbeid. Arbeidet bør må vere på 
fast lønn, slik det er for alle andre yrkesgrupper 
i dei akuttmedisinske tenestene. Det vil kreve 
mange nye årsverk på landsbasis, og vil koste meir 
for kommunene. Men dette kan vere prisen for 
å redde fastlegeordninga og dermed skaffe fleire, 
betre og meir motiverte legar til legevaktene.

Steinar Hunskår
steinar.hunskar@uib.no

PRIS TIL PROFESSOR LARS THORE FADNES
Vinneren av Kunnskapskommunen Helse Omsorg 
Vest sin Forsknings- og innovasjonspris for 2020 
er professor i allmennmedisin og fastlege Lars T. 
Fadnes for hans ledelse av et prosjekt om hepatitt 
C.

Årets prisvinner har bidratt til å redde liv for 
en gruppe mennesker som er vanskelig for den 
kommunale helsetjenesten å nå. Priskomiteen 
anser det som prisverdig at prosjektet bidrar til at 
personer med ruslidelser får en type behandling 
de ellers ikke ville fått. Selv om det de siste årene 
har vært tilgjengelige medikamenter som kan 
kurere hepatitt C i løpet av en 12 ukers tablettkur 
med relativt få bivirkninger, hadde kun en liten 
del av de som hadde behov for behandling 
kommet i gang da prosjektet startet i 2017. En 
integrert behandlingsmodell der behandlingen 
tilbys integrert på LAR-poliklinikker og mot-
taks- og omsorgssentre (MO-sentre) til de med 
injiserende ruslidelse som er smittet med HCV 
ble testet gjennom et randomisert forsøk etter å 
ha kartlagt forekomst av HCV og relaterte infek-
sjoner, slik at halvparten fikk standard behandling, 
og halvparten fikk integrert behandling der de 
hadde oppfølging fra før via tverrfaglige team.

PH.D. OM PSYKIATRI OG URININKONTINENS
Gunhild Felde disputerte 9. oktober 2020 for 

ph.d.-graden ved UiB med avhandlingen "Urinary 
incontinence in relationship with anxiety and 
depression in women."

Enkelte signalstoffer i nervesystemet ser ut til 
å spille en rolle ved både urinlekkasje, angst og 
depresjon. Enkelte antidepressive medikamenter, 
som virker via disse signalstoffene, har dokumen-
tert behandlingseffekt mot urinlekkasje, mens 
andre har vist seg å kunne gi økt forekomst av 
lekkasje. Avhandlingen presenterer tre studier 
om sammenhengen mellom angst/depresjon og 
urininkontinens. I den første studien var både 

angst og depresjon assosiert med økt forekomst 
av urininkontinens hos kvinner mellom 40 
og 44 år. I den andre studien, med data fra 
Nord-Trøndelagsundersøkelsen, hadde kvinner 
med høy depresjon- og angstskår økt risiko for å 
utvikle urininkontinens over tid, og styrken på 
assosiasjonen økte med økende grad av angst 
og depresjon. Den tredje studien viste høyere 
forekomst av urinlekkasje ved bruk av antidepres-
sive medikamenter.

Gunhild Felde (f. 1971) er utdannet lege ved 
UiO, spesialist i allmennmedisin og jobber som 
fastlege i Bergen. Hovedveileder har vært profes-
sor Steinar Hunskår.

«ALLMENNMEDISIN» UTGITT I ESTLAND
Læreboken «Allmennmedisin» er nå utgitt i 
Estland. I et samarbeid med universitetsforlaget 
i Tartu og Gyldendal er boken oversatt og 
bearbeidet for estiske forhold. I følge Gyldendal 
er dette første gang at rettigheter til en norsk 
medisinsk lærebok er solgt til Estland. Ruth Kalda, 
professor ved Universitetet i Tartu, og professor 
Steinar Hunskår ved UiB, som er norsk redaktør, 
har samarbeidet om utgivelsen sammen med en 
nasjonal redaksjon av allmennleger i Estland.

ALLMENNLEGE LEDER PANDEMISENTER
Et nytt senter for forskning på pandemier er 
opprettet ved UiB og åpnet av Forskningsminister 
Henrik Asheim 27. oktober 2020 i Alrek 
helsklynge. Pandemisenteret har som mål å 
fremme forskning på pandemier, med et spesifikt 
fokus på covid-19. Forskerne skal finne svar på 
spørsmål som hvilke smittevernstiltak som er 
mest effektive, samt sosioøkonomiske, juridiske 
og økologiske følger av smittetiltak. Konstituert 
leder ved senteret er professor i allmennmedisin 
Esperanza Diaz.

NYE AFU-STIPEND
Allmennmedisinsk forskningsutvalg (AFU) har 
tildelt 2 nye stipend til legar knytt til vår region:
Fastlege Trond Høibø, Stavanger, for prosjekt 
om pasienter som får opioider etter individuell 
refusjon ved langvarige ikke maligne tilstander.
Legevaktlege Anita Hunsager, Bergen, for prosjekt 
om akuttmedisinske tjenesters rolle i håndtering 
av pasienter med selvskade
Begge vart tildelt 3 månader stipend.



INTERVJU

Hans Høvik har deltatt i utredningen av 
etterutdanningsreglene for alle spesialiteter 

i Legeforeningen. Høvik er fastlege ved Dalen 
legesenter i Fyllingsdalen, og siden 2002 har han 
vært aktiv i arbeidet med spesialistutdanning 
i allmennmedisin. Han har sittet to perioder i 
Spesialistrådet som omfatter all spesialistut-
danning i Norge, og vært medlem og mangeårig 
leder av Spesialistkomiteen i allmennmedisin. 
Han er svært positiv til at alle spesialister skal ha 
etterutdanning.

«Etterutdanning er den livslange læringen 
leger med spesialistgodkjenning gjennomfører 
for å holde seg oppdatert om medisinsk utvikling 
og for å videreutvikle sin spesialistkompetanse. 
Etterutdanning inkluderer også egenutvikling, 
kommunikasjon, etikk og ledelse.»

Mange er kanskje kjent med reglene for 
forlengelse av retten til tilleggstakst, altså etter-
utdanningen til allmennlegene. Den innbefatter 
300 poeng per 5-årsperiode, hvorav 100 av de 300 

poengene må være emnekurs. Av obligatorisk 
innhold finnes kurs, møter og kongresser som 
kan gi inntil 100 poeng, hospitering som gir 50 
poeng for 5 dager, og profesjonalitetskurs. I tillegg 
kan man få poeng for undervisning, forskning, 
kvalitetsarbeid, e-kurs og artikkellesing. 

«Når du er blitt spesialist i allmennmedisin, 
beholder du denne tittelen resten av yrkeslivet, 
men for å beholde retten til å kreve spesialisttakst, 
må du gjennomføre resertifisering hvert femte 
år. Etterutdanning sikrer at man holder seg á 
jour med fagutviklingen, noe som gir økt tillit og 
trygghet for pasientene,» sier Høvik.

Han presiserer at den nye ordningen for alle 
spesialister ikke er en resertifisering av spesialise-
ringen i seg selv. 

«Det har vært en nærmest unison enighet om 
behovet for obligatorisk etterutdanning, og om 
hovedprinsipper for å organisere den. Det er 
viktig at det ikke blir for byråkratisk.» 

Obligatorisk 
etterutdanning for 
spesialister
Din kunnskap forfaller jevnt og fullstendig lydløst. - Poul Riis
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Katja Løvik
katja.lovik@gmail.com

I 2016 vedtok landsstyret i Legeforeningen program og innhold i ordningen for obligatorisk 

etterutdanning for leger med spesialistgodkjenning. Ordningen vil inneholde krav om 

hospitering, internasjonale og nasjonale kurs og kongresser og profesjonalitetskurs. 

Det er tatt utgangspunkt i etterutdanningen til allmennlegene, som har vært obligatorisk siden 

spesialiteten allmennmedisin ble opprettet.



Planen er at hver spesialist skal ha sin egen 
utdanningsplan, og rapportere aktivitet digitalt 
med attest fra leder. Avdelinger hvor over 75% av 
spesialistene følger etterutdanningsprogram vil 
bli belønnet med ekstra rammetilskudd. I tillegg 
kommer en prisutdeling fra Legeforeningen 
til beste etterutdanningsavdeling og spesialist 
innenfor sykehus. Og motsatt: dersom under 75% 
følger programmet, vil avdelingen kunne miste 
utdanningsstatus. 

Hans Høvik er også gruppeveileder for unge 
leger som skal bli spesialister i allmennmedisin, 
og jobber med ALIS VEST-prosjektet som skal 
rekruttere leger til allmennmedisin på Vestlandet. 
Han holder veilederkurs, og er individuell veileder 
for LIS 1 og LIS 3 i allmennmedisin. 

«Å være veileder gir også veileder faglig innsikt 
og trygghet i legerollen, gjennom både individuell 
veiledning og gruppeveiledning vil man oppdatere 
sin kunnskap og erfaring knyttet til alle sider 
av faget og profesjonaliteten. Når flere leger i 
spesialisering kommer sammen for å diskutere 
opplevelser og utfordringer fra praksis, bidrar det 
til at problemstillinger blir belyst og drøftet ut fra 
ulike erfaringer. Gruppene blir ofte arenaer for 
sosial og faglig nettverksbygging og bidrar til økt 
samhold. Den enkelte lege får også mulighet til å 
lære mer om seg selv og sin egen rolle i samspill 
med andre.»

Katja Løvik
katja.lovik@gmail.com

DET HAR VÆRT EN NÆRMEST UNISON ENIGHET OM BEHOVET FOR 
OBLIGATORISK ETTERUTDANNING
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L E D E N D E  I N N E N F O R  P L A S T I K K I R U R G I  P Å  V E S T L A N D E T 

O F F E N T L I G  O P E R A S J O N S A V T A L E  M E D  H E L S E  V E S T

Privathospitalet, Fana Medisinske Senter har offentlig avtale med 
Helse Vest for plastikkirurgi, utredning og operasjon av åreknuter 
og ØNH kirurgi på medisinsk indikasjon.

Våre fagområder:

• Plastikkirurgi

• Øre-nese-hals

• Varicer

• Ortopedi

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

Les mer og bestill ditt fordelskort på
danskebank.no/akademikerkortet

90 øre
(100 øre ut desember)

Drivstoffrabatt
på Esso

*
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Reise- og avbestillingsforsikring med kjøpsforsikring. 
Tilgang til lounger verden over med Priority Pass. 

Et eksklusivt kort uten årsgebyr for Akademiker-
medlemmer. Det er lønnsomt å bruke Danske Bank 
og være medlem av Den norske legeforening.

Ønsker du å prate med oss, kan du ringe 
VIP-kundeservice på telefon 05550.

Akademikerkortet
Norges råeste drivstoffrabatt 
og mange andre fordeler

på Esso

* 56 øre (4 %) i cashback + 34 øre fast Esso-rabatt. Eks. gjelder ved pumpepris 14 kr/l.
Kredittkostnad: eff. rente 16,85 %, 15 000 o/12 mnd, kostnad 1 304, totalt 16 304.
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LEGEFORENINGEN.NO/SOGNOGFJORDANE

Thomas Vingen Vedeld
Kommunelege Nordfjordeid
Mobil: 97 00 44 92

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

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

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

For styreoversikt, se:

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

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

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

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

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

L E D E N D E  I N N E N F O R  P L A S T I K K I R U R G I  P Å  V E S T L A N D E T 

O F F E N T L I G  O P E R A S J O N S A V T A L E  M E D  H E L S E  V E S T

Privathospitalet, Fana Medisinske Senter har offentlig avtale med 
Helse Vest for plastikkirurgi, utredning og operasjon av åreknuter 
og ØNH kirurgi på medisinsk indikasjon.

Våre fagområder:

• Plastikkirurgi

• Øre-nese-hals

• Varicer

• Ortopedi

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

Les mer og bestill ditt fordelskort på
danskebank.no/akademikerkortet

90 øre
(100 øre ut desember)

Drivstoffrabatt
på Esso

*

Hyggelig bonus på flere restauranter og nettbutikker. 
Reise- og avbestillingsforsikring med kjøpsforsikring. 
Tilgang til lounger verden over med Priority Pass. 

Et eksklusivt kort uten årsgebyr for Akademiker-
medlemmer. Det er lønnsomt å bruke Danske Bank 
og være medlem av Den norske legeforening.

Ønsker du å prate med oss, kan du ringe 
VIP-kundeservice på telefon 05550.

Akademikerkortet
Norges råeste drivstoffrabatt 
og mange andre fordeler

på Esso

* 56 øre (4 %) i cashback + 34 øre fast Esso-rabatt. Eks. gjelder ved pumpepris 14 kr/l.
Kredittkostnad: eff. rente 16,85 %, 15 000 o/12 mnd, kostnad 1 304, totalt 16 304.

27nr. 4  ·  2020  —  paraplyen



Returadresse:
Apriil Story
Kong Christian 
Frederiksplass 3, 
5006 Bergen

 

 

I front
på samhandling
og e-helse

Med Infodoc har du alltid på plass det siste av elektronisk 
kommunikasjon og viktig funksjonalitet, og i skyen er 
journalsystemet enda raskere, mer stabilt og tryggere enn 
noen gang!

Følg oss på 

Azure salg@infodoc.no www.infodoc.no415 32 020


