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Jeg ønsker meg  
en fastlege til jul

«Jeg har møtt syv ulike leger 
de siste årene. Alt var mye 
enklere da jeg hadde en 
fastlege å forholde meg til». 

ALLMENNLEGEN 

Tilbakeblikk 
på året

De fleste følger opp det som 
gis av råd. Vi stoler på våre 
myndigheter og vi lytter til 
faglige råd.

SAMFUNNSMEDISINEREN

Fastlegen  
reddar liv!

Endringane kjem etter 
ganske få år med same lege, 
og vert sterkare år for år.

UNIVERSITETSLEGEN
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Vi trenger ingen henvisning, kort ventetid
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Emilia  
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Vi utreder og behandler bl.a akne, hyperhidrose, 
rosacea, skabb, føflekker, hudkreft, eksem, vorter.
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Grethe Fosse
grethe.fosse@modalen.kommune.noLEDER

Vi er inne i en tid der fastlegeordningen vakler på 
ustøe føtter. Det er nå flere ledige legestillinger 
utenfor sykehus enn i sykehus. Den store mangelen 
på leger er urovekkende. Det er vår felles offentlige 
helsetjeneste, grunnfjellet, som nå mangler altfor 
mange leger. Folk flest er opptatt av helsa si. Slik 
det er nå er blitt er det økende antall mennesker 
som risikerer å ikke få hjelp med alminnelige helse
problemer. Med et økende antall eldre er dette et 
enda mer alvorlig problem.

Fastlegeordningen og mangel på fastleger er en 
utfordring som vår forrige regjering utredet mer enn 
grundig nok. Evalueringer og vurderinger viste det 
samme hver gang nemlig for få fastleger, for dårlig 
rekruttering, for lange fastlegelister, økende antall 
innbyggere uten fastlege. Vi har nok evalueringer og 
planer. Vi har for få konkrete handlingsplaner.

Regjeringen Støre bør bli mer handlingsrettet 
enn vår forrige regjering når det gjelder styrking 
av fastlegeordningen. Vår nye regjering slår fast at 
en sterk offentlig helsetjeneste er helt avgjørende 
i kampen mot økte sosiale forskjeller og et todelt 
helsevesen. Så skal vi bare vente og se på at rekrutt
eringen tar seg opp, listelengden tar seg ned og 
basistilskuddet blir av en størrelse som stabiliserer 
dekningen av fastleger?

Jeg har de siste to årene arbeidet i bedrifts
helsetjenesten Arsana dinHMS. Det er mange flere 
årsaker enn korona som gjør at dette har vært en 
spennende jobb for en samfunnsmedisiner! Siste 
halvår har jeg kombinert dette arbeidet med å være 
kommuneoverlege/smittevernlege i Modalen. På 
begge arbeidsplasser ser jeg det samme bildet: 
Fastlegemangel og mangel på kommuneoverleger. 
Nesten daglig sitter jeg på kontoret mitt i Bergen/
Arsana BHT og gjør fastlegearbeid på toppen av 
helsekontroller. Jeg skriver henvisninger som ikke 
lar seg sende elektronisk fordi pasienten ikke har en 
fastlege. Jeg kommer tett på arbeidslivet, og jeg ser 
enda tydeligere hvor viktig helsehjelp er for å holde 
folk i arbeid. Jeg ser hvor opptatt folk er av både 
helsa si og jobben sin.

Jeg tror og håper på at folket nå får innfridd noen 
av valgløftene, og at helsedelen i Hurdalplattformen 
vil finne sin realitet i en styrket offentlig helsetje
neste som inkluderer både nok kommuneoverleger, 
fastleger og sykehusleger.

Kjære kolleger
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Vi er alltid på jakt etter 
dyktige legespesialister

Som lege hos oss får du mer tid med pasienten 
og lite tid går bort til administrative oppgaver. 
Vi kan tilby:

•  Varierte arbeidsoppgaver
•  Bredt fagmiljø
•  Effektiv drift og logistikk
•  Godt og trivelig arbeidsmiljø
•  Konkurransedyktige betingelser

Sykehusdirektør Sør og Vest
Hanne Barkved
mobil: 93 65 48 58
e-post: hanne.barkved@aleris.no

HR Direktør 
Knut Sandvold
mobil: 91 62 40 10
e-post: knut.sandvold@aleris.no

Bli en del av Aleris du også! Send en søknad til rekruttering@aleris.no



REDAKTØR Katja Løvik
katja.lovik@gmail.com

I skrivende stund står jeg overfor en situasjon jeg 
med sikkerhet kan si at alle Paraplyens lesere kan 
kjenne seg igjen i. Jeg er sliten men opprømt, trygg 
og utrygg. Det er en uke til legestudienes siste 
eksamener. Kan dere minnes kvalmen og svetten på 
vei inn i eksamenslokalene? Eller var dere blant dem 
som går bryskt inn med hevet hode? Noen kommer 
med røde øyne etter å ha sprenglest siste kvelden, 
det sitrer i rommet mens klokken teller ned. Det er 
siste trinnet i legelivets første trappesats, og vi har 
brukt hele høsten på å måle trinnavstanden. 

Det er mye jeg er spent på, ja – gruer meg til. Det 
er stort ansvar, lange vakter, sterke inntrykk, og 
frustrasjon over systemer, ordninger og finansiering, 
som vi alle kjenner til. Legetittelen er en rolle jeg 
selv må vokse inn og finne min plass i. Likevel finnes 
det en gruppe som skal ta imot meg, legestanden, 
hvor jeg er velkommen. Det har vært et gjentakende 
fenomen at foreleserne denne høsten sier at de 
gleder seg til å treffe oss igjen som kolleger. Vi 
lærer å ha hverandres rygg, ta en kollegas parti, ikke 
nødvendigvis stole blindt på pasienten som resyme
rer en dårlig opplevelse. Jeg håper at arbeidslivet vil 

by på en slik kollegial lojalitet. Enkelte forelesere 
har derimot benyttet høsten til å omtale turnusleger 
som sine slaver. Dette håper jeg heller var ment som 
humor ...

Ikke minst gleder jeg meg til alle de neste 
trappene og etasjene som legelivet vil by på. Kull 15b 
blir spredt for alle vinder, og vi skal få starte bredt og 
spisse oss inn, som våre forgjengere har gjort. Det er 
motiverende å se frem til et arbeidsliv med endeløse 
læringsmuligheter og stadig ny kunnskap, og jeg 
håper det vil føles slik om ett og fem og ti år i yrket 
også.

Så jeg vil be dere om å ta oss godt imot! Det er 
et yrkesvalg som dreier seg om liv og død. Og det 
er ganske mye det, for et lite menneske. Da er det 
kanskje greit at det bare ble fem slag og at ikke alle 
gulv ble skrubbet. Jeg vil ønske alle Paraplyens lesere 
en fredelig juletid med Øystein Hauges treffende ord:

No hastar det meir enn 
nokon gong med å ta det
heilt med ro

På øverste trinnet

HAR DU NOE DU VIL  
FORMIDLE TIL DINE KOLLEGER?
Medlemmer av Hordaland og Sogn og Fjordane legeforeninger  
har mulighet til å skrive i Paraplyen. 

Innlegg sendes til redaktøren på epost: katja.lovik@gmail.com 
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ALLMENNLEGEN

Sympatien med pasientens vanskelige situasjon over
vant irritasjonen jeg startet med. Etter en kort kart
legging fikk jeg frem at pasienten hadde et  problem 
som ofte kan håndteres i allmennpraksis. Hun hadde 
presentert dette for en vikarlege, som hadde henvist 
videre til sykehusavdeling. Sykehuset avslo henvis
ning pga. manglende alvorlighetsgrad og foreslo 
avtalespesialist. Henvisning til avtalespesialist ble så 
sendt noen uker senere, med forventet ventetid på 
46 måneder. Pasienten sine plager vedvarte. 

På legevakten den kvelden gjorde jeg en enkel 
klinisk undersøkelse som jeg sjelden gjør på legevakt. 
På fastlegekontoret ville jeg nok supplert med noen 
innsendte prøver, men det er ikke mulig fra legevakt. 
Jeg skrev en resept og sendte kvinnen ut i verden 
igjen med et håp om at medisinen ville hjelpe. Noe 
oppfølging kunne jeg ikke tilby. 

Siden den gang har antallet innbyggere på en liste 

uten fastlege mer enn doblet seg i min kommune, 
og det blir stadig flere personer som ikke får oppfylt 
denne rettigheten. På landsbasis skrives det nå 
om 120 000130 000 innbyggere uten fastlege. 
Sommeren 2021 var mitt legekontor vikar for en 
slik pasientpopulasjon i noen måneder, og jeg ble 
sørgelig klar over en del av konsekvensene. Digitale 
løsninger for reseptbestilling og enkle beskjeder 
mellom legekontor og pasient ble fort et savn. De 
faglige konsekvensene skapte uhelse og belastning 
for både pasient og helsevesen. Noen eksempler: 

 � En hjertesviktpasient hadde åpenbart faglig 
behov for tett oppfølging. Jeg fulgte pasienten 
gjennom sommeren, men i august var det 
fortsatt et åpent spørsmål hvor pasienten 
ville få legetilbud fra 1. september. Løsningen 
ble å henvise til hjertesviktpoliklinikken på 
sykehuset. Pasienten kviet seg for reisevei, og 

Jeg ønsker meg  
en fastlege til jul

Elisabeth Stura
1. landsråd AF Hordaland

«Jeg ønsker meg en fastlege til jul!», sa en middelaldrende sliten kvinne 
til meg på denne tiden i fjor. Det var en sen vinterkveld på legevakten. Før 
jeg tok pasienten inn fra venterommet var jeg allerede litt irritert, fordi jeg 
skjønte fra sykepleiers notat at problemstillingen verken var nyoppstått eller 
helt akutt. Dette visste pasienten også. Hun forklarte at hun tilhørte en liste 
uten fastlege. Hennes gamle fastlege var blitt pensjonist for noen år tilbake, 
og siden klarte ikke kommunen å rekruttere inn noen ny. Vikarstafetten 
føltes uendelig. «Jeg har møtt syv ulike leger de siste årene. Alt var mye 
enklere da jeg hadde en fastlege å forholde meg til.»
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ALLMENNLEGEN

Jeg ønsker meg  
en fastlege til jul DET ER IKKE FASTLEGENE 

SOM ER DE VIRKELIGE 

TAPERNE I FASTLEGEKRISEN. 

ALLMENNLEGENE VIL 

FINNE SEG NYE JOBBER 

HVIS ORDNINGEN 

BRYTER SAMMEN. 

KOMMUNALE HELSE- OG 

OMSORGSTJENESTER OG 

SPESIALISTHELSETJENESTEN 

VIL KNELE. PASIENTENE VIL 

RAMMES HARDEST.

datteren måtte ta fri fra jobb for å følge til 
timene der.

 � En diabetiker med lett kognitiv svikt og 
moderat til alvorlig nyresvikt fikk startet 
behandling med metformin av en vikarlege 
og det ble notert behov for tett oppfølging av 
nyrefunksjonen. Neste time var hos ny vikar 
og verken lege eller pasient fanget opp hva 
som burde følges opp. Det gikk nesten et år og 
fire ulike vikarer før det ble erkjent behov for 
kontroll av nyrefunksjonsprøver. 

 � En kreftpasient med multidose ble skrevet ut 
fra sykehus, og i epikrisen sto det at videre 
kontroller av kreftsykdommen skulle gjøres 
hos fastlege. Multidose ble ikke oppdatert. 
Pasienten forsto ikke at han selv måtte 
bestille time hos fastlegen for kontroll. 
Epikrisen ble sendt til legekontoret i midten 

av en flere måneder lang vikarstafett. En 
årvåken sykepleier i hjemmetjenesten forsto 
samhandlings katastrofen som var i ferd med å 
utspille seg. Etter betydelig innsats og tidsbruk 
fra sykepleieren, ble pasienten godt ivaretatt.

Det er ikke fastlegene som er de virkelige taperne 
i fastlegekrisen. Allmennlegene vil finne seg nye  
 jobber hvis ordningen bryter sammen. Kommunale 
helse  og omsorgstjenester og spesialisthelse
tjenesten vil knele. Pasientene vil rammes hardest, 
og særlig de som ikke har ressurser til å navigere i 
vikarstafetter eller kjøpe seg private helsetilbud. 

Fastlegekrisen må løses av politikerne. I mellom
tiden får vi alle gjøre så godt vi kan, og jeg håper vi 
alle på både legevakt og i spesialisthelsetjenesten 
kan ha et ekstra lite øye på de pasientene som må 
forholde seg til liste uten fastlege, slik at helse
hjelpen ikke svikter. 
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STUDENTEN

Jeg heter Cecilie og er nytt medlem av styret i 
 Hordaland Legeforening. Her sitter jeg på vegne 
av studentene i Nmf Bergen, takk for tilliten! For 
meg som er født i år 2000 er det kort tid siden 
tillitsvalgtarbeid var lærerorganisert og pizzamoti
vert (gratis pizza er for øvrig effektivt for student
engasjement!). I Nmf motiveres jeg imidlertid av 
engasjementet for medisinstudentenes arbeidsliv, 
grunnutdanning og internasjonale samarbeid. For 
tiden jobber jeg med å arrangere FINO , som er en 
konferanse for nordiske medisinstudenter, sammen 
med Nmf Sentralt. Ellers liker jeg å jobbe med 
mennesker, og har en viss fartstid i barnehage, som 
portør, og nå som pleieassistent. 

En skulle trodd Facebook, Instagram, eller epost 
skulle gjøre det lettere å formidle informasjon til 
medlemmer av en fagforening. Dagens informasjons
overflyt gjør det derimot vanskeligere å nå ut til 
folk. For eksempel er det et kun et fåtall av Nmfs 
medlemmer som kjenner til de spennende student
drevne utvekslingsprosjektene IIMC og NorPalSawa. 
Medlemsfordelene i Legeforeningen og Nmf ligger 
helt åpent på nettsiden, men kanskje er vi nå mer 
vant med å informasjonen servert i innboksen og 
på Instagramstories? Budskapet må skjæres ned til 
omtrent 20 ord, for at det skal bli lest – bare det aller 
viktigste når frem.

Jeg synes det er viktig at medlemmene kjenner til 
hva organisasjonen jobber med. Fra Nmf Bergen kan 
jeg rapportere at det er et ivrig lokallag som dette 

semesteret allerede har arrangert utvekslingskveld,  
frokostseminar med Leger mot Atomvåpen, og 
journalkort, Æsculap og vaffelutdeling, til glede for 
våre medlemmer. 4–7. november arrangerer vi FINO 
i Oslo, der Bergensdelegasjonen blir den største 
norske delegasjonen. Jeg ser frem til resten av året 
sammen med en aktiv og trivelig gjeng, både i Nmf 
Bergen og i HLFstyret. 

Kjenn din  
organisasjon!

Cecilie Klingenberg
Nmf Bergen

EN SKULLE TRODD FACEBOOK, 
INSTAGRAM, ELLER E-POST 

SKULLE GJØRE DET LETTERE 
Å FORMIDLE INFORMASJON 

TIL MEDLEMMER AV EN 
FAGFORENING. DAGENS 

INFORMASJONS OVERFLYT GJØR 
DET DERIMOT VANSKELIGERE Å 

NÅ UT TIL FOLK.
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Sydvesten
bestrøket

Du trenger ikke  
lete etter en bedre  
boliglånsrente. 

Legeforeningen har 
gjort det for deg.

Akademikerne Pluss tilbyr sammen med Danske Bank en bankavtale 
til alle med lemmene  i Den norske legeforening. Avtalen sikrer at du 
kan være trygg på å alltid ha blant markedets beste betingelser.

Som kunde i Danske Bank får du personlig rådgivning tilpasset dine 
 individuelle behov, planer og ambisjoner – nå og i fremtiden. Når og 
hvordan du ønsker å møte banken, er opp til deg.

Les mer på danskebank.no/legeforeningen  
eller ring oss på 987 05550

Boliglån

1,52 %  nom.

* Pr. 17.11.21. Eff.rente 1,58 %, 2 mill., o/25 år. Kostnad 418 760, totalt 2 418 760. Forutsetter at låntakere har lønnsinngang og kort- eller regningsbetaling i Danske Bank



INTERVJU

Alrek helseklynge
Alrekstad kongsgård ved foten av Ulriken sies å være en av kongsgårdene 
langs den sørvestnorske kyst der Harald Hårfagre holdt seg mest på sine  eldre 
dager etter å ha samlet riket. Med Alrek helseklynge er det skjedd en ny viktig 
samling, av utdanning og forskning rettet mot primærhelsetjenesten. 

Helseklyngen ble vedtatt av Universitetet i Bergen 
som en del av kunnskapsklyngesatsingen i 2015. 
Det forelå et ønske om en kunnskapsklynge med 
fokus på helse, og UiB hadde en tomt med prak
tisk beliggenhet. Universitetet inviterte med seg 
sentrale helsefagmiljø, og i dag består klyngen av 9 
partnere, inkludert Bergen kommune, Høgskulen 
på  Vestlandet, VID vitenskapelige høyskole, Fylkes
kommunen med tannhelsetjenesten, FHI og Norce. 
Visjonen er å skape innovative helse og omsorgsløs
ninger for hele mennesket. 

Berit Angelskår er klyngefasilitator på Alrek, og 
forteller engasjert om klyngesatsningen. 

«Styrken i klyngen er at bredden i tjenestene 

er involvert. Begge sykehusene er aktive partnere, 
som støtter opp under at hovedfokuset ligger 
på  kommunens helseanliggende: primærhelse
tjenestene, folkehelsen, forebygging og helsefrem
ming. Her er det stort behov for et kunnskapsløft.»

Guri Rørtveit leder Institutt for global helse 
og samfunnsmedisin, og supplerer: «Universitetet 
etablerte sammen med klyngepartnerne denne 
klyngen som skulle rette seg inn mot primærhelse
tjenesten, og dette var veldig tidsriktig i tråd med 
HelseOmsorg21strategien.»

HelseOmsorg21 var et initiativ fra Helse og 
omsorgsdepartementet startet i 2013, med mål om 
å bidra til en kunnskapsbasert helse og omsorgs
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INTERVJU

tjeneste. Et av hovedmålene i strategien er god 
folkehelse og økt satsing på primærhelsetjenesten.   

«Primærhelsetjenesten har halvparten av 
driftsbudsjettene i helsetjenesten, men kun 10% av 
forskningsmidlene, og utdanningen foregår i altfor 
liten grad i primærhelsetjenesten!

Det gjør meg veldig stolt over dette universitetet, 
at de så det – og handlet på det,» sier Guri. 

Alrek helseklynges nye bygg i Årstadveien 17 
åpnet i august 2020 på planlagt tid og budsjett. Av 
åpenbare grunner er det likevel først denne høsten at 
bygget virkelig er i full aktivitet. Det betyr hektiske 
dager for klyngefasilitatoren. «Vi forsøker å bygge 
på de gode initiativene som finnes, for dem er det 

mange av. Utenom de konkrete prosjektene handler 
klyngen mye om å skape møteplasser. Innad i 
klyngen er det mange som gjerne jobber med samme 
tematikk, men ser på det med forskjellige perspektiv. 
Dette gir mange ahaopplevelser! Samarbeid på tvers 
av sektor gjør at det tar kort tid fra man produserer 
kunnskap til den kunnskapen når ut i tjenestene, 
og får effekt på hvordan vi rigger tjenestene våre,» 
forteller Berit. 

Klyngen har en firedelt visjon: forskning, 
 utdanning, innovasjon og formidling. 

Et av de første prosjektene Berit Angelskår fikk 
på sitt bord var å få kommuner og fastleger med i 
 prosjektet FRONESIS. FRONESIS er ledet av profes

Fastlegekontor på Alrek legesenter.

Et typisk fellesareal med kjøkken. 
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KURS

sor i allmennmedisin Steinar Hunskår, et forsknings
drevet innovasjonsprosjekt på utdanning, med en 
tilleggskomponent av etterutdanning rettet mot 
fastleger som skal veilede. Formålet er flere praksis
plasser og bedre veiledning for medisinstudenter 
på fastlegekontorene. Det er et samarbeid mellom 
Det medisinske fakultet og Kunnskapskommunen 
Helse Omsorg Vest, som inkluderer ni kommuner i 
Vestland i regi av Bergen kommune. FRONESIS søkte 
HKdir (tidl. DIKU) om midler, og fikk bevilget 10 
millioner kroner. Med disse midlene skal de teste 
ulike modeller for å øke praksistilbudet. 

«Hva skal til for at du som fastlege, på et legekon
tor i Alver eller Vaksdal, tar imot medisinstudenter i 
praksis?» spør Berit hypotetisk. «Et kontor, et ekstra 
tilskudd, bedre oppfølging fra fakultetet? Dette 
skal vi teste ut gjennom intervjuer over 34 år, med 
en stipendiat som følger effekten. Håpet er at det 
også kan bidra litt til å løse fastlegekrisen, ved at 
kandidat ene blir mer fristet til å jobbe som allmenn
praktiker dersom praksisen i studiet er god.»

Guri Rørtveit setter pris på at kompetansen 
hos partnerne er ulik, slik at de sammen kan nå 
visjonene for klyngen. Institutt for global helse 
og samfunnsmedisin har inne to søknader i andre 
runde i programmet for Senter for Fremragende 
Forskning, men Guri innrømmer at de har litt å gå på 

når det gjelder innovasjon. «Der har vi noe å lære av 
både HVL og kommunen, men vi jobber aktivt med 
innovasjonskulturen vår. Til gjengjeld er vi svært 
sterke på forskning, og andre klyngepartnere kan ha 
nytte av å samarbeide med oss om det.»

Klyngen gir konkrete resultater, relevant for 
innbyggerne i kommunen. Guri fikk en interessant 
telefon fra Bergen kommune i pandemiens spede 
start. Bergen kommune hadde behov for mer kunn
skap om hvordan pandemien påvirket innbyggerne, 
for å sette inn virkningsfulle tiltak. «De fortalte at de 
hadde tilgang til å skaffe mye data på covid19, men 
at de behøvde noen som kunne tenke «hva kan vi 
bruke det til, kan det brukes til forskning?». Jeg ble 
interessert med det samme, men forskerne våre sto 
samtidig overfor enorme omstillinger: Undervisning 
måtte omlegges til digitale løsninger, studenter 
skulle ut i allmennpraksis på tross av smitterisiko, 
hvem kunne ha tid til å ta imot den fine ballen fra 
Bergen kommune? Men så fikk vi raskt samlet en 
gruppe bestående av forskere fra Institutt for global 
helse og samfunnsmedisin, Psykologisk fakultet, FHI 
og Bergen kommune. Uten klyngen som utgangs
punkt hadde ikke disse forskerne funnet frem til 
hverandre, og vi hadde ikke hatt noen kraft til å 
begynne. Ja, kommunen hadde antakelig ikke ringt i 
det hele tatt. For meg ble dette et prakteksempel på 

Guri Rørtveit på sin kontorplass.  Gode omgivelser for samarbeid mellom        studenter. 
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KURS

klyngen som katalysator. Gruppen begynte å samle 
inn data allerede i april 2020.» 

Initiativet endte i «Bergen i endring»prosjektet, 
ledet av førsteamanuensis Silje Mæland. Prosjektet 
har fått mye medieoppmerksomhet, blant annet om 
alkoholvaner, og hvordan tiltakene påvirket barn 
og unge, og har vært en kilde til informasjon for 
kommunen.

Berit Angelskår legger vekt på at de også ønsker 
å jobbe mer strategisk med formidling. «Individet 
skal ta sine beslutninger om sin egen helse, 
helsearbeiderne og politikerne tar beslutninger på 
sine nivå. Vi som klynge ønsker å formidle relevant 
kunnskap inn mot disse ulike nivåene. Dersom man 
ønsker å bedre folkehelsen må man prøve å treffe 
innbyggerne der de er. Det er ikke sikkert man når 
så mange gjennom en kronikk. En av forskerne 
ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, 
NinaMargrethe Tennebekk Theodorsen, bruker 
utradisjonelle kanaler for kunnskapsformidling, nett
opp for å nå målgruppen der de er. Hun jobber opp 
mot «influensere» med store følgerskarer og spiller 
inn dokumentert helseinformasjon på barselkvinner 
og trening, som er hennes forskningsfelt. Slik når 
hun mange flere, motvirker feilinformasjon og øker 
kunnskapsnivået hos målgruppen.» 

I september ble de første Alrekdagene avholdt, 

en kunnskapsfestival med eget innbyggerprogram 
for byens befolkning. Årets tema var «Forskning 
for folk, med folk og til folk», og programmet besto 
av seminarer og forestillinger, både av generell og 
mer spesiell karakter. Barnehagebarn fikk teater
forestilling om covid19, barneskolebarn fikk teste 
VRbriller og det var også en gruppe eldre innom 
som fikk teste ut velferdsteknologi, se fotoutstilling 
om musikk terapi og foredrag om ernæring og helse 
over en sunn matbit. Fredag kveld ble det arrangert 
«Researcher’s night» sammen med Forskningsdagene 
i Bergen. Tema var «Don’t put overgangsalderen 
in the corner!», og billettene gikk unna på et blunk. 
Berit Angelskår var ansvarlig for festivalen, og ser 
frem til en årlig tradisjon med Alrekdagene. 

I det hele tatt fremstår bygget til Alrek helse
klynge som et hus med overskudd og mye initiativ. 
Dette bekreftes av Guri Rørtveit. «Jeg kjenner på en 
slags forpliktelse i klyngen. Dersom en på klyngen 
kontakter meg om noe som kanskje ikke helt er 
mitt anliggende, så foreligger det en ekstra driv i å 
forsøke å være behjelpelig med å knytte personen til 
riktig punkt. Jeg vet også mer om forskjellige typer 
samarbeid som eksisterer allerede, bare ved å jobbe 
i nærheten. Dette er en kraft som bare kommer til å 
bli sterkere, det er jeg helt sikker på.»

Forelesninger for medisinstudenter er i gang på Alrek. Gode omgivelser for samarbeid mellom        studenter. 
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Overlegeforeningen 60 år, 1961-2021
For medlemmene i Overlegeforeningen (OF) har 2021 vært et jubileumsår. 
Foreningen feirer 60 år, og 31. august - 1. september var det storslått feiring med 
jubileumskurs og festmiddag på Grand Hotel i Oslo. Kurset hadde spennende 
tema som ledelse, beredskap, konsulentbruk i helsetjenesten og fremtidsvisjoner. 

Overlegeforeningen ble stiftet i 1961. Den het da 
Overordnede sykehuslægers forening og startet opp 
med 61 medlemmer. De viktigste oppgavene den 
gang var å arbeide for oppbygging av sykehusvesenet, 
styrking av sykehuslegenes lønns og arbeidsforhold 
og opp rettelsen av flere faste overlegestillinger. Dette 
er fortsatt viktige oppgaver for Legeforeningen. 

I 1963 var medlemstallet 375, i 1994 var det 4000 
medlemmer, og i 2018 rundet foreningen 10000 
medlemmer. Gjennomsnittsalderen i OF i dag er 57,5 
år. 60,0 år for menn og 53,6 år for kvinner. 23,2% av 
medlemmene er pensjonister. Spesialitetene med flest 
antall medlemmer er Indremedisin (1271), Psykiatri 
(1000) og Anestesiologi (786). 

Kvinneandelen har vært stigende. I dag er 45,7% av 
medlemmene kvinner, og i 20 av 30 hovedspesialiteter 
er det flere kvinner enn menn. Noen av spesialitetene 
har likevel fremdeles lav kvinneandel. Spesialitetene 
med lavest kvinneandel er Ortopedisk kirurgi (14,4%), 
Nevrokirurgi (17.5%) og Thoraxkirurgi (6.5%).

Siden stiftelsen i 1961 har mye skjedd, og noen 
viktige milepæler som har regulert Overlegers 
arbeidsforhold har vært: 

1992: Overtidsbetaling innføres  også overlegene 
går mot å bli tariffstyrte.

1996: Streik. Man kunne selv velge å ikke arbeide 
mer enn 38/40 timer pr uke. Tidligere var arbeidstiden 
definert ut i fra arbeidsgivers behov.

2002: Statlig overtagelse av sykehusene: Gjennom 
«foretaksmodellen» ble det økt fokus på økonomi
styring, aktivitetsmåling og produksjon. 

2016: Tidenes lengste legestreik. Et viktig tema 
var å sikre rullerende tjenesteplaner og med det 
sikre at en unngår rovdrift, spesielt i ferieavviklingen. 
I 2018 ble rullerende tjenesteplaner akseptert av 
helseforetakene. 

2021: Den nye spesialistutdanningen til Leger i 
spesialisering er omfattende også for overlegene. 
Det er lagt opp til betydelig omfang av veiledning fra 
overlegenes side inkludert fortløpende evaluering og 
dokumentasjon. Fokuset er dreiet bort fra tjenestetid 
og over på læringsmål. Det er opp til veiledende over
lege å evaluere om læringsmålene er oppfylt. Noen 
avdelinger har avsatt tid til veiledning, og det må til 
for å følge opp denne omfattende ordningen, mens 
fremdeles foregår mye veiledning også «innimellom» 
andre oppgaver. 

I løpet av koronapandemien har det tvunget seg 
frem endringer som er kommet for å bli. En av disse 
er bruk av digitale konsultasjoner, både telefon og 
videobasert. I mange tilfeller er dette fremskritt, og 
oppfattes som hensiktsmessig både for behandler og 
pasient. De digitale hjelpemidlene bidrar til å redusere 
behovet for fremmøte og dermed spares pasienter for 
reisetid, helseforetaket for store reiseutgifter og ikke 
minst har det en positiv miljøside.

Også internundervisningen har gjennom pande
mien blitt avholdt nettbasert. Digitale plattformer 
legger til rette for at flere kan delta til tross fysisk 
avstand, og i flere fagmiljøer har det å overføre faglige 
møter til fagmiljø ved andre sykehus gjort at man 
knytter fagmiljø tettere sammen.

For OF er det mange viktige saker å jobbe for 
fremover, med fag, arbeidsvilkår og arbeidsmiljø 
som overskrift. Mer spesifikt nevnes leger i ledelse, 
sykehusbygging, brukervennlige IKTsystemer, 
kompetanseutvikling for overleger, bærekraftige 
vaktordninger og lønnsutvikling. Overlegeforeningen 
vil ha stor betydning for utvikling av helsetjenesten 
også de neste 60 år. 

KILDE: OVERLEGEN NR.1, JUBILEUMSNUMMER, MARS 2021.

Katrine Furnes Havre
Vara FTV



Klinikk Hausken
er allerede 15 år.
“Siden 2006 har klinikkene våre hjulpet tusenvis av 

IVF-pasienter i Rogaland med drømmen om å få barn. 

I dag er vi den største fertilitetsklinikken, og både 

single og par over hele landet kan velge mellom fire 

fullverdige avdelinger i Haugesund, Bergen, Oslo 

og Stavanger. Det blir over 500 barn årlig.”

– Dr. Jon W. Hausken

www.klinikkhausken.no

 ✓ Samarbeider med gynekologer 
til fertilitetspasientens beste.

 ✓ Tilbyr de samme behandlings- 
metodene i alle avdelingene.

 ✓ Viser regelmessig til de 
beste resultatene i Norge.



SAMFUNNSMEDISIN

Tilbakeblikk  
på året
Nå nærmer vi oss julen og er nærmere et nytt år,  
og da er det alltid tid til å gjøre opp året som har gått.

Marit Voltersvik
Hovedtillitsvalgt LSA

Lite tror jeg de fleste av oss tenkte 12. mars 2020 at 
vi skulle stå i en pandemi utover maks noen måneder 

– eller senere år – men nå nærmer vi oss to år. Selv 
om pandemien fortsatt er der, har nok mange gått 
inn i en ny fase: mer sosialt liv, fysisk tilstedeværelse 
på jobb, mindre teamsmøter. 

Så ser vi at bildet skifter fort og flere kommuner 
har utfordringer med høyt smittetall. I Bergen ser 
vi at det er barnehagebarn og skolebarn som nå 
dominerer covid19tallene, mens det andre steder 
kan være andre aldersgrupper.

Barna skal slik det er lagt opp skånes mest mulig, 
og det er viktig å få til en hverdag i skolen som er 
mest mulig normal. Her gjør skolene en veldig flott 
jobb og i samarbeid med kommuneoverlegene finner 
en gode løsninger der fokuset er å klare å gi barna en 
god skolehverdag.

Det meste er nå overlatt til kommunene – ja, og 
dette løser de, men det er nok en opplevelse av at en 
fredag i september kl. 16:00 så var alt egentlig over 

– i alle fall i en sentral bygning i Oslo. Følelsen en 
kjenner på ute i KommuneNorge nå er nok litt som 
når en kaptein forlater skuta først i en kritisk situa
sjon og mannskapet – les: kommunene – er overlatt 
til seg selv. Nå skal det sies at en får god hjelp av et 
godt kommunalt samarbeid over kommunegrensene 
og dette har klart blitt styrket i pandemien. Så får en 
også gode råd og hjelp fra FHI.

Men, pandemien er ikke over og vil nok prege 

hverdagen både til barn og voksne i lang tid. Det blir 
spennende hvordan andre luftveisinfeksjoner vil gi 
utslag på det totale smittebildet, og ikke minst på 
presset på både kommunehelsetjenesten, fastlegene 
og sykehusene fremover.

Kikker en utenfor stuedøren ser verden ganske 
normal ut. Halloween har gått av stabelen nesten 
enda mer intens enn tidligere. Dette ligger til oss, vi 
glemmer. Da er det ikke enkelt å være en kommune
overlege eller smittevernlege som må trekke frem 
igjen noen av de tiltakene vi hadde før «samfunnet 
åpnet opp», som vi nå ser at de må både i Trondheim 
og Tromsø. 

Igjen viser pandemien at vi har et samfunn som 
bygger på tillit. De fleste følger opp det som gis av 
råd. Vi stoler på våre myndigheter og vi lytter til 
faglige råd. Videre håndtering av pandemien må 
bygge på den kunnskapen vi nå har fått om denne 
sykdommen. Det er mange som ønsker å gi råd og 
bidra inn i debatten, men vi må holde frem at det 
er viktig at det vi formidler ut må være kunnskaps
basert. Til slutt vil jeg gi et sitat av Ronald Reagan 
som viser et litt annet samfunn der kanskje ikke 
tilliten til myndighetene er slik vi har det:

The nine most terrifying words in the English 
language are “I’m from the government, and I’m here 
to help.”

For at vi ikke skal bevege oss i denne retningen 
må vi alle bidra.
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Trenger din pasient 
rask time til urolog?

Kort ventetid!   Kun vanlig egenandel

Ved spørsmål ta kontakt 
tlf: 52700550 • post@privatsykehuset.no
www.privatsykehuset.no

• Utredning av blæreforstyrrelser 
• Urininkontinens 
• Blod i urin 
• Urinretensjon med cystoscopi, 
   flow, ultralyd mv 
• TURp transurethral reseksjon 
   av prostata (innleggelse) 

• Spermatocele 
• Hydrocele 
• Variocele (åreknuter i pungen) 
• Operasjon for fimose 
• Korreksjon av indurasjon 
   eller krumning av penis 

Urolog; Jan Gunnar Nagelhus
Henvisning til undersøkelse og eventuell behandling kan sendes direkte til oss.
 
Vi har også offentlig avtale innen vurdering og behandling av ortopediske 
problemstillinger ekstremiteter.

Kort ventetid -vanlig offentlig egenandel



AVTALESPESIALISTEN

Hva skal vi  
med avtalepraksis?

Yngvild Skåtun Hannestad
yngvild.hannestad@uib.no

Som nyvalgt medlem i styret i PSL er det naturlig å tenke over hva jeg skal 
svare på dette direkte spørsmålet - eller vanligere – når noen mer indirekte 
signaliserer skepsis eller manglende kjennskap til avtalespesialistordningen. 
Tillitsvalgte skal jobbe for forutsigbare og gode arbeidsvilkår for medlem-
mene. Men mitt engasjement springer også ut av et ønske om å få jobbe 
med å bevare og videreutvikle en del av det offentlige helsevesenet som jeg 
 mener har egenartede styrker som kommer pasientene til gode. 

Effektivitet er et nøkkelord for avtalepraksis 
og de fleste oppfyller normtallet for forventet 
 antall konsult asjoner per år (normtallet varierer 
mellom spesialitetene) fra våre oppdragsgivere 
(helseregion ene) med god margin slik at man 
vurderer mange pasienter per årsverk. Kvantitet gir 
ikke nødvendigvis kvalitet – men innenfor avta
lepraksis kan man også få kontinuitet, nærhet til 
pasient og nærhet til henviser. En avtalespesialist 
blir ganske synlig som behandler. Noe som gir seg 
uttrykk både i hyggelige anbefalinger fra pasienter 
til deres  venner og kjente  og i negative omtaler 
på Legelisten. For både pasienter og fastleger vet 
hvem vi er. Ved behov for kontroll er det tilbake til 
samme lege, og ved senere tilbakefall eller nytilkom
met sykdom i samme organsystem, kan man også 
bli sett av  samme lege. Selv om man ikke har sin 
faste pasientliste slik som fastlegene, så kan man 
være den faste spesialisten for kronikere. Mange 
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PASIENTTØYOPERASJONSTØY KITLER

SMITTEFRAKKERLEGEFRAKKER SKO

Norges ledende 
produsent av arbeidsklær og 

tekstiler til helsemarkedet
- siden 1868

Besøk oss på:

www.swm.no

pasienter forteller at dette gir trygghet. Kjenn
skap og mindre enheter gir også fleksibilitet og 
korte kommunikasjons linjer – fastlegen kan ta 
kontakt for å få råd i en konkret situasjon eller 
få inn en pasient raskt  eller pasienten selv kan 
komme i kontakt med spesialisten ved forverring 
og bekymring. 

Noen ganger innvendes det at det jo ikke 
er rart at man kan se flere pasienter per dag 
eller har tettere kontakt med henviser/pasient 
i avtalepraksis enn på en sykehuspoliklinikk 
siden man slipper avdelingsmøter, undervisning/
studenter osv. Ja, nettopp. Det er lettere å 
organisere en liten enhet effektivt som dessuten 
har mindre av disse andre forpliktelsene. Så 
deri ligger noe av verdien av å ha avtalepraksiser 
som et supplement til de store institusjonene. 
Ventetiden for poliklinisk vurdering er for de 
fleste spesialiteter lang både på sykehuspoli
klinikker og i avtalepraksis. I PSL vil vi jobbe for 
flere avtalehjemler for å styrke tilbudet generelt 
og utjevne forskjeller mellom helseregionene. 
Vi er også opptatt av at man ikke gjør endringer 
i organisering og finansiering som svekker de 

beste sidene ved avtale
praksis. Sykehusene 
kan vanskelig kan tilby 
den kontinuiteten og 
nærheten som mange 
pasienter etterspør, 

og det er rimelig å 
anta at en svekkelse av 

avtalespesialistordningen 
vil kunne gi økt tilbud 
og etterspørsel innenfor 
helprivate helsetjenester. 
En velfungerende av ta
lespesialistordning er et 
viktig element i et godt 
offentlig helsetilbud. 

19nr. 4  ·  2021  —  paraplyen



ARBEIDSMEDISIN

Først litt generell orientering frå fagaksen. 
Første styremøte med nye medlemmer i 

Hordaland legeforening vart gjennomført nest siste 
helga i oktober. Gjennomgang av årshjul, vedtekter, 
tidligare praksis, forslag til nye rutiner og praksis, ga 
alt i alt eit konstruktivt møte der felleskapet mellom 
dei ulike fagaksene er i sentrum – «for alle leger, hele 
livet». 

For NAMF/NFAM  har fokus i haust no vore 
høringa om den nye treffsikre BHTmodellen, og 
ikkje minst meir spesifikt om korleis både den 
nye og den gamle LISmodellen for arbeidsme
disin skal fungere i praksis. Styremedlem saman 
med Legeforeningen er no i aktiv dialog med 
Helsedirektoratet om konkrete handlingar om 
samarbeidsavtale og veiledende fordeling av 
læringsmål. Det ser ut som det er mulig å skimte lys 
i tunnelen for fagfeltet arbeidsmedisin. 

I desse dager er verdslanda samla i Glasgow 
til det 26. klimatoppmøtet for å forplikta seg til 
skjerpa klimamål og bli enig om korleis ein skal nå 
dei. På Legeforeningen sine nettsider står det at 
helsesektoren står for 4,3 % av Norges klimagass
utslepp (flytrafikken var på 2 %). For meg som stril 
(der næringslivet i all hovedsak er dominert av olje/
gass/fornybar energi) betyr det at helsesektoren 
er ein versting med tanke på at Noregs utslepp av 
klimagasser i 2020 var på 49,3 millionar tonn CO2 
ekvivalenter (ifølge SSB). Det betyr at me bidrar med 
klimagasser som CO2, metan, lystgass, PFKgassar, 
svovelheksafluorid, HFK, osv. Har me legar ein 
bærekraftig handling og tiltaksplan for dette? Er 

klimakrisa no ei helsekrise? Korleis få til ein grønare 
helsesektor? Statlig, fylkeskommunalt, kommunalt, 
privat. Er legar involvert i dette arbeidet utover i det 
ganske land?

Frå eit forebyggande perspektiv kjem me legar 
ikkje utanom helseutfordringar på gruppe og 
individnivå med omsyn til miljømedisin. 
Kompetansesenter Miljø og Helse vart stifta 
hausten 2019 med «ambisjoner om å sette fokus 
på aktuelle miljømedisinske problemstillinger og 
bidra med forslag til løsninger» som det står på 
nettsidene deira, tilhørande i Skien/Porsgrunn. 
Miljøpåverknadar som Inneklima, klimaendringar, 
luftforurensing, miljøgifter og støy er no globale 
utfordringar som krev samhandling på tvers. Korleis 
møter me pasientmassen – bør me endre strategi? 
Vil eksponering privat og i arbeid få større fokus 
innan det medisinske miljø? Korleis omset me den 
ugunstige eksponeringa i praksis, og bidra til å skape 
nye verdiar? Vi kan alle bidra, eit steg av gangen, 
starte med oss sjølve, vel vitande om at tiden er vår 
verste fiende for praktisk handling.

Vi treng definitivt ein strategi for meir bære
kraftig helsevesen, og for oss arbeidsmedisinere er 
fokuset no definitivt meir innan vårt fagfelt – bruk 
oss!  Med ynskje om fin førjulstid.

HTTPS://WWW.LEGEFORENINGEN.NO/FORENINGSLEDD/STUDENT/

NORSK-MEDISINSTUDENTFORENING/NYHETER/DELTOK-PA-HOE-

RING-FOR-EN-BAREKRAFTIG-OG-GRONN-HELSETJENESTE/

HTTPS://WWW.LEGEFORENINGEN.NO/CONTENTASSETS/4B3E9FC065E64D-

699FDE91B6C6DC3FB9/RAMAZZINI-03_2019-WEB.PDF

HTTPS://MILJOOGHELSE.NO/

Klimahandling for legar 
 – kva er det? 

Anne Kristine Jordal
Tillitsvalgt, Norsk arbeidsmedisinsk forening
Bedriftslege, Framo AS
akj@framo.no
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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 og brokk. Vi har økt kapasitet på småkirurgiske inngrep 
som fjerning av hudtumores (utenom ansikt), inngrodd negl, 
pilonidalsinus og hidradenitis.
 
Betanien sykehus har avtale med Helse Vest RHF og er et offentlig 
tilbud.

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



UNIVERSITETSLEGEN

Å HA SAMME FASTLEGE 
I MEIR ENN 10 ÅR 

REDUSERER MORTALITETEN, 
AKUTTINNLEGGINGAR  

OG BRUKEN AV LEGEVAKT  
MED 20-25%
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FASTLEGEN REDDAR LIV!
Fastlegeordninga må forsvarast og utviklast, fordi 
denne typen helseteneste er internasjonalt doku
mentert å gje mest helse for pengane, både for den 
enkelte og frå samfunnet sitt ressursperspektiv. 
Men både politikarar, folk flest og endatil fastlegar 
sjølv kan ha vanskar med å beskrive kva det er med 
denne ordninga som gjer den så effektiv. Her er 
kortversjonen: Kvar innbyggar har frå fødsel til død 
ein personleg lege å halde seg til over tid, denne 
legen handterer dei aller fleste helseproblema 
sjølv, denne legen regulerer tilgangen til spesialist
helsetenesta og attesterer trygdeytingar, samt at 
fast legen har ei rekke plikter i høve den enkelte.

Dei sentrale eigenskapane ved ei fastlegeordning 
er etablert verda over, gjennom WHO, OECD og 
mange andre uavhengige organisasjonar. Det finst 
også mykje forsking som viser det same. Men 
direkte individuelle helseeffektar har vore meir 
vanskelege å vise.

Denne hausten har eg hatt gleda over å vore 
medforfattar på ei studie om effekten av langvarige 
legepasientforhold, der resultata har fått stor 
merksemd over heile verda. Førsteforfattar Hogne 
Sandvik, som er forskar og fastlege i Bergen, har 
saman med oss medforfattarar publisert ein 
artikkel i British Journal of General Practice 
som viser at å ha samme fastlege i meir enn 10 
år reduserer mortaliteten, akuttinnleggingar og 
bruken av legevakt med 2025%, når vi justerer 

for ei rekke faktorar som kan påverke analysane. 
Endringane kjem etter ganske få år med same lege, 
og vert sterkare år for år. Studien er eit eksempel 
på kva norske helseregister er i stand til å gje av 
viktige resultat når dei vert kopla saman.

Resultata er viktige for den norske fastlegeord
ninga og for eitt av dei sentrale elementa, nemleg 
kontinuiteten ein person har med den faste legen 
over tid. Fastlegen betyr faktisk mykje for helsa di!

Steinar Hunskår

Nytt frå Fagområde  
for allmennmedisin, UiB

Steinar Hunskår
Institutt for global helse og samfunnsmedisin
steinar.hunskar@uib.no
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PH.D. OM BEHANDLING  
AV SYRISKE FLYKTNINGER
Wegdan Hamed Nasser Hasha disputerte 19. okto
ber 2021 for ph.d.graden ved UiB med avhandlin
gen "The Effect of Two Different Interventions on 
Chronic Pain and Mental Health Symptoms among 
Syrian Refugees". Målet var å vurdere effekten av 
fysioterapi eller selvhjelpsgrupper blant flykt
ninger som lider av kroniske smerter og/eller post
traumatiske psykiske symptomer. 

Det ble rapportert bedre søvn, men også 
utfordringer med å delta i behandlingen. Gruppene 
forbedret den generelle psykiske helsen blant 
voksne flyktninger.

Wegdan Hamed Nasser Hasha (f. 1968) er 
utdannet tannlege fra Irak. Hovedveileder har 
vært professor Esperanza Diaz, med professor 
Bernadette Kumar og Lars Thore Fadnes som 
medveiledere.

HAR DU TENKT PÅ Å SØKE AFU-STIPEND?
Ved Fagområde for allmennmedisin har vi registrert 
en synkende tendens i antall søkere til korttids
stipend gjennom legeforeningens AFUstipend. Det 
kan søkes midler for inntil 6 måneder av leger i 
allmenn og samfunnsmedisin som vil gjennomføre 
et forskningsprosjekt.

Stipendet er på kr 60.000 per måned. 
Stipendiatene må være tilknyttet en universitets 
eller forskningsenhet i allmenn og samfunns
medisin ved en veileder. AFUstipend er ikke 
vanskelig å få. Har du en prosjektidé, så ta kontakt 
med oss for råd og veiledning! 

PH.D. OM ASKØY-UTBRUDDET
Knut Erik Emberland disputerte 15. oktober 2021 
for ph.d.graden ved UiB med avhandlingen 

"Gastroenteritis in Norwegian primary care  Time 
trends and a large waterborne outbreak". Avhand
lingen har undersøkt legebesøk hos fastleger og på 
legevakt på grunn av mageinfeksjon i løpet av en 
periode på 10 år, og sett spesielt på bruken av anti
biotika. Det akutte forløpet av mageinfeksjonen hos 
pasienter som ble syke under Campylobacterut
bruddet på Askøy i 2019 er studert.

Konsultasjoner for mageinfeksjon utgjør 1% 
av legebesøkene, de fleste om vinteren og hos 
barn og unge voksne. Kun en liten andel av 
pasientene fikk antibiotikabehandling, og bruken 
gikk ned etter 2012. Symptomer blant Askøys 

befolkning under utbruddet i 2019 viser et bredere 
spektrum enn hva som tradisjonelt er beskrevet for 
Campylobacterinfeksjon.

Knut Erik Emberland (f. 1979) er utdannet lege 
fra UiO og er allmennlege i Bergen. Professor i all
mennmedisin Guri Rørtveit har vært hovedveileder 
og KnutArne Wensaas ved NORCE medveileder.

PH.D. OM FLYKTNINGERS HELSE OVER TID
Elisabeth Marie Strømme disputerte 24. september 
2021 for ph.d.graden ved UiB med avhandlin
gen "Changes in health among Syrian refugees". 
 Prosjektet har analysert hvordan helsen til flyktnin
ger fra Syria endres fra de befinner seg nær krigen, i 
nabolandene til Syria, til etter bosetting i Nord 
Europa, og hvilke faktorer som påvirker helsen 
langs migrasjonsruten.

Helseplager med relevans for livskvalitet og 
integrering, som kroniske smerter og psykiske 
vansker, endrer seg over tid. Stress kort tid etter 
bosetting, som sosiale og økonomiske utfordringer, 
har like stor betydning for helsen som traumer.

Elisabeth Marie Strømme (f. 1984) er utdannet 
lege ved UiB. Hun jobber som fastlege og lege ved 
Senter for migrasjonshelse i Bergen. Hovedveileder 
har vært professor Esperanza Diaz, med professor 
Bernadette Kumar og Lars Thore Fadnes som 
medveiledere.

FORSKERPRIS TIL LARS THORE FADNES
Professor i allmennmedisin og fastlege i Bergen, 
Lars T. Fadnes, har mottatt Søren Falch og øyen
lege Sigurd Falchs juniorpris for yngre forskere. 
Prestisjeprisen utdeles av Det medisinske fakultet 
til spesielt dyktige forskere yngre enn 40 år.

Fadnes leder Bergen Addiction Research, en 
gruppe som er knyttet til Helse Bergen og har 
mange stipendiater, seniorforskere og forsknings
sykepleiere. Fadnes ble også tildelt kommunens 
Forsknings og innovasjonspris 2020. Fadnes 
har også vært med å bygge opp det regionale 
LAR helseregisteret og biobank. Han leder også 
Forskingsgruppe for helsefremming og migrasjons
helse ved Fagområde for allmennmedisin.



FORSKERLEGEN

Årets lokale lønnsoppgjør er avsluttet. Som tidligere 
omtalt i Paraplyen (02/2019) er det individuelle 
lønnsforhandlinger ved Universitetet i Bergen. 
Legeforeningen er en av 13 medlemsorganisasjoner i 
Akademikerne. Etter sentral mekling mellom Staten 
og Akademikerne ble det i mai 2021 klart at 3.35% var 
avsatt til lokale, kollektive forhandlinger. 

Det er mange hensyn som skal tas gjennom 
forhandlingsprosessen. Lokalt ble det besluttet at 
rammen på 3.35% skulle fordeles mellom generelle 
og individuelle tillegg. Generelt prosentvis tillegg 
til alle ansatte på Akademikeravtalen ble avsatt på 
følgende måte (for 100% stilling): 

 � Ansatte med lønn under kroner 499 999 – 1.8 %
 � Ansatte med lønn mellom kroner 500 000 og 

524 999 – 1.7%
 � Ansatte med lønn mellom kroner 525 000 og 

549 999 – 1.6%
 � Ansatte med lønn over kroner 550 000 – 1.5 %

Den resterende potten ble så forhandlet individuelt 
for de som hadde meldt lønnskrav enten gjennom 
arbeidsgiver eller gjennom legeforeningens tillits
valgte. Det er altså svært viktig å 1) be om lønns
samtale med leder for å øke sjansen til å komme på 
arbeidsgivers kravliste og 2) levere individuelt krav 
til oss tillitsvalgte ved å fylle ut skjema som distri
bueres på epost.

Kort oppsummert var vi relativt fornøyd med 
gjennomslagsgraden for majoriteten av kravene fra 
våre medlemmer, men ikke for samtlige. Gjennom 
årets oppgjør har flere fulltidsansatte som har blitt 
liggende langt under minstelønn i sin stillings

kategori, blitt løftet til nåværende minstelønn 
for stillingskategorien. Samtidig er ekstraordinær 
innsats, spesielt når denne både omfatter viten
skapelig produktivitet og bidrag på andre områder 
slik som undervisning, formidling og administrative 
oppgaver, blitt anerkjent. 

Det kan være at enkeltansatte likevel føler seg 
forbigått eller mener deres innsats i større grad 
burde premieres i form av økt lønn. Med den 
gjeldende forhandlingsmodellen er det i alle fall klart 
at det er lett å bli usynlig i forhandlingene dersom 
man ikke selv sender inn krav. Et velbegrunnet og 
ryddig oppsatt krav gjør jobben enklere for forhand
lingsrepresentantene. Et annet viktig forhold er at 
man melder inn til legeforeningen at man er ansatt 
ved Universitetet i Bergen, og melder til arbeidsgiver 
at man er organisert i Legeforening og dermed 
tilsluttet Akademikerne. Siden 2016 har det vært to 
hovedtariffavtaler i vår sektor, og arbeidsgiver skal 
etterspørre organisasjonstilhørighet ved ansettelse. 
Vi har dessverre erfart at dette av og til ikke likevel 
blir gjort. Slik manglende informasjon kan føre til at 
man ikke får riktig lønn.

LVS har også fokus på lønnsnivå for UiBansatte 
LVSmedlemmer generelt, spesielt sett opp mot 
lønnsnivået ved andre universiteter i Norge. Vi har 
gitt, og kommer til å fortsette å gi, tydelig beskjed til 
arbeidsgiver om dette. 

Resultatet fra årets lønnsoppgjør gjelder fra 1. mai 
2021. Ansatte som har fått personlig tillegg utover 
det generelle lønnstillegget har blitt informert 
individuelt av arbeidsgiver.

Lønnsoppgjøret for 
Akademikerne er i havn

Eva Gerdts
Vara-hovedtillitsvalgt  
LVS Bergen

Silje Skrede
Hovedtillitsvalgt  
LVS Bergen
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Annonse

HelseRespons 
betalingsløsning 

helserespons.no

Leveres med Ekspress betaling

Integrert med Webmed, 
Infodoc og System X

Ingen bindingstid

Lønnsomt

Sikkert

Ingen risiko

Vi leverer også digital dialog, 
PasientPost og hjemmeside

Ta kontakt med oss for 
en presentasjon eller tilbud

betaling@helserespons.no

Tlf. 73 53 20 97



Hordaland legeforening 

Sogn og Fjordane legeforening 

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:

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

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

Frøydis S. Nilsen 
Øyrane legesenter 
Tlf. privat: 56 58 66 77 
Mobil: 97 06 94 34 
frynilsen@gmail.com

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

Kristian Jansen
Bergen Kommune
Tlf. 945 01 822
jansen.kristian@gmail.com
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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



Returadresse:
Apriil Story
Kong Christian 
Frederiksplass 3, 
5006 Bergen

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.
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