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LSA, – en vital 75 åring

Fagleg styring - «game over»



RYGGKIRURGI
Ulriksdal Sykehus er 
blant landets største 
sykehus i dette 
fagområdet. I 2008 ble 
det utført 420 
ryggoperasjoner. 

NAKKEKIRURGI
Nytt tilbud i år. 
Nakkekirurgi ved vår 
danske nevrokirurg Kjeld 
Dons. Skiveproteser er 
nå tilgjengelig for bruk i 
nakken.  

OVERVEKTKIRURGI
Vektreduksjon ved 
operasjon - gastric 
bypass  med 
kikkehullsteknikk er en 
godt dokumentert og 
effektiv metode. 

PLASTIKKIRURGI
Større korreksjoner etter 
vektreduksjoner ved 
spesialist Àgùst 
Birgisson.

KIROPRAKTOR-
KLINIKKEN
Tverrfaglig tilbud med 
vekt på opptrening. 
Avansert dynamisk 
ultralyd-undersøkelse av 
muskelfunksjoner. 

ULRIKSDAL SYKEHUS

Ulriksdal Sykehus er også kjent under navnet Bergen Spine Center*.

Det grå bygget rett under Ulriken rommer det største og mest spesialiserte 

private sykehuset i Bergen. 

Sykehuset er topp moderne med avansert utstyr og gjennomgående høy 

standard; 19 senger, enerom, oppvåkning og de mest moderne 

operasjonssalene. 

Ulriksdal Sykehus har offentlig avtale i fagområdet ryggkirurgi og inngår i 

Fritt sykehusvalg

Alle typer ryggtilstander blir behandlet: prolaps, spinal stenose, spondylolistese, 

degenerativ skoliose og degenerativ skivesmerte. Resultater etter ryggkirugi er 

fullt på høyde med resultater etter annen reparasjonskirurgi som hofte - og 

kneproteser. 

Vi har ingen øvre aldersgrense og utfører alle typer ryggoperasjoner. 

 Vår spesialitet er innsetting av skiveproteser som erstatning for dårlige 

mellomvirvelskiver og korreksjoner av feilstillinger via bukhulen. 

VESTLANDETS STØRSTE PRIVATE SYKEHUS :

*Spine center er etablert i Stockholm, Gøteborg og Bergen. Sentrene har organisatorisk og 

faglig samarbeid. I 2008 ble det utført 2200 rygg - og nakkeoperasjoner ved disse 3 enhetene.

Vi tilbyr ryggbehandling med internasjonale referanser og driver systematisk kvalitetskontroll 

og metodeutvikling. Vårt felles motto:

kvalitet gjennom spesialisering

www.udsykehus.no  tlf 55 20 90 80  fax 55 20 90 81  post@udsykehus.no  adr. Ulriksdal 2, 5009 Bergen

Nytt behandlingstilbud:

Ulriksdal Sykehus etablerer det første private tilbudet for operativ 

behandling av alvorlig overvekt på Vestlandet. Metoden er 

gastric bypass med kikkehullsteknikk

utført av spesialister med mange års erfaring i laparoskopisk 

bukkirurgi: Robin Gaupset og Hallvard Græslie. 

Interesserte pasienter tas imot for individuell tverrfaglig 

konsultasjon. Denne konsultasjonen er gratis og uforpliktende. 

Innsetting av skiveprotese via bukhulen
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Kjære kolleger! 
Velkommen tilbake til arbeidet, 
etter sommerferien.

Mediene har lenge vært preget av den pågående / forestå-
ende virusinfeksjon.
Sykdomsforløpet for den enkelte pasient synes i alt overvei-
ende grad å være nokså harmløst, men det forventes at det 
store volumet syke stiller samfunnet overfor en del utfor-
dringer. 
Alle nivå av helse-Norge er berørt. Statlige instanser planleg-
ger tiltak på nasjonalt nivå, helseforetakene legger planer for 
å kunne ta imot et stort antall syke, kommuner søker å ta 
høyde for vaksinering og behandling av syke, utenfor sykehus. 
Vi kan lese om hoteller og skip som nødsykehus, storinnkjøp 
av respiratorer, hamstring av desinfeksjonsvæske, pensjonister 
kan mobiliseres, og vi andre kan bli oppfordret til ekstrainn-
sats.

Alt i alt synes jeg at ledende helsemyndigheter og faginsti-
tusjoner omtaler denne epidemi i beherskede og ansvarlige 
vendinger.
Det har vært gode konsise råd fra flere av våre kolleger, 
her vestpå fra bl.a. fra kollegene Søbstad i Bergen kom-
mune og Langeland ved infeksjonsavdelingen, Haukeland 
Universitetssykehus.

Pressens behov for salg styrer mye av overskriftene, og de 
tilløp til usaklighet som vi kan se. 
Det finnes alltid en ny vinkling for å skape angst og usikker-

het. Det finnes knapt en beroligende overskrift om denne 
influensa, selv om det er god faglig dekning for en beroli-
gende tilnærming.

Hele helse-Norge får gjennom denne sommer og høst en 
virkelig erfaring i å takle en pandemi. Det er utvilsomt nyttig 
med den mobilisering som her settes i gang. Jeg kan heller 
ikke se at de ansvarlige myndigheter har noe valg. 
Det forventes at norske myndigheter takler dette på en 
ansvarlig måte, og så kan man i etterpåklokskapens lys kan-
skje se tiltak og innkjøp som ikke ble aktuelle å bruke. 
Men dere skulle hørt ramaskriket dersom man ikke hadde 
gjort disse tiltak, og de viste seg nødvendige. 
Dette blir i realiteten en øvelse, som alle nivå må lære av. 
Den norske folk har også utvilsomt godt av å få repetert ele-
mentære hygieneregler. Av og til kan man få det inntrykk at 
store deler av befolkningen ser på smittsomme sykdommer 
som noe som tilhører fortiden.  

Vi er midt inne i en valgkamp, og når Paraplyen kommer ut, 
vil dere vite resultatet. Helsepolitikk er et felt hvor det er 
populært å love mye. Jeg har merket meg gratis tannhelse, to 
tusen nye fastleger, alle småsykehus skal opprettholdes osv 
osv. 
Regner med at arbeidshverdagen vår er nokså lik, også når 
valget er over. 

God høst!

Ansvarlig redaktør:
Espen Rostrup
Haukeland Universitetssykehus 
Hjerteavdelingen
5021 Bergen

E-post: 
eero@helse-bergen.no

Hordaland Legeforening:
Legenes hus
Kalfarveien 37, 5018 Bergen
Tlf.: 913 28 445

Leder: Gunnar Ramstad
Redaktør: Espen Rostrup

Sogn og Fjordane legeforening:
Leder:  Øyvind Watne
Psyk.klinikk, Psykisk helsevern 
6807 Førde
E-post:  owatne@gmail.com 

Annonser:
Cox Bergen AS
Tlf. 55 54 08 15
E.mail: Cecilie.Dahle@cox.no

Grafisk Fremstilling:
Cox Bergen AS
C. Sundtsgt. 51, 
5004 Bergen

Trykk: Scanner Grafisk

Beredskapsøvelse!
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Brystreduksjoner
Visste du at Bergen Kirurgiske Sykehus (BKS) nå har offentlig avtale 
med Helse Vest på å utføre brystreduksjoner på medisinsk indikasjon?

Står dine pasienter i en offentlig helsekø?
Vi opplever at kvinner med store bryst er en pasientgruppe som ofte 
står uten behandlingstilbud eller settes på lange ventelister. 
Helse Vest har nå inngått avtale med BKS om medisinsk indisert 
plastikkirurgi. Dette er et tilbud som dine pasienter bør få vite om.
 

Pasienten betaler kun vanlig egenandel
 

Kort ventetid
Alle pasienter som henvises til oss blir undersøkt og vurdert innen 
2 uker. Venteliste for operasjon er på under 4 uker.
 

Har du spørsmål?
Ta gjerne kontakt med oss på telefon 55 11 80 80 eller besøk oss 
på www.bksykehus.no

Velkommen til 
Bergen Kirurgiske Sykehus (BKS)

Sentralbord: 55 11 80 80
Nesttunvn. 90 B,  5221 Nesstun
www.bksykehus.no

Bergen Kirurgiske Sykehus er Vestlandets største offentlig godkjente private dagkirurgiske sykehus.
I 2005 ble det utført cirka 3000 dagkirurgiske inngrep ved BKS. BKS har i de senere år vært en 
verdifull bidragsyter til den offentlige helsetjeneste gjennom leveranser til flere fylkestrygdekontor
og Helse Vest. Per i dag utføres hovedsakelig dagkirurgiske operasjoner innen fagfeltene ortopedi,
nevrokirurgi, håndkirurgi, plastisk kirurgi og øyekirurgi. BKS holder til i skreddersydde, nyoppussede
og godkjente lokaler i det store glassbygget på Nesttun i Bergen. Vi har 3 (+2) operasjonsstuer,
6 oppvåkningssenger og 4 enerom. Bergen Kirurgiske Sykehus samlokaliserer og samarbeider med
BKS Øye og Klinikk Bergen, to private aktører innenfor fagfeltene øyekirurgi og plastisk kirurgi.
Mer informasjon om BKS finnes på www.bksykehus.no.

degrafo.no
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E s p e n  R o s t r u p
espen.rostrup@helse-bergen.no

Forventer leveralder for kvinner i Norge er nå 83,0 og for 
menn 78,3. Menn lever med andre ord knappe fem år kortere 
enn kvinner og tallgrunnlaget bak dette faktum er nedslående. 
Selvmord er to til tre ganger hyppigere blant menn, dette til 
tross for langt færre menn enn kvinner får diagnosen depre-
sjon. 5 % prosent av alle menn dør før de fyller 44 år, mot 1 % 
prosent av kvinnene.  Menn dør hyppigere av alle typer kreft 
med unntak av brystkreft og gynekologisk cancer. Menn er 
også klart overrepresentert på statisstikkene over ulykker, tra-
fikkulykker og forgiftninger. Forskjellene er så store at teorien 
om biologiske forskjeller for lengst er forkastet. Den dystre 
statistikken forklares i all hovedsak av livsstil og risikoadferd.

En ny amerikansk studie ved sosiologen Kristen W. Springer 
belyser noe av bakgrunnen for denne risikoadferden og kom-
mer til en del overraskende konklusjoner. Mens man tidligere 
har funnet sammenheng mellom høy sosioøkonomisk status 
og god helse er ikke dette tilfelle hos menn som idealiserer 
maskulinitet. Det er 50% mindre sjansje for disse oppsøker 
forebyggende helsetjenester. Og jo høyere jobbstatus, jo 
mindre sannsynlig var det at den maskuline mann søkte lege. 
Menn i såkalte lavstatus-yrker så ikke legebesøk som en like 
stor trussel mot deres maskulinitet.

Menn har ofte et distansert forhold til sykdom, både sosialt, 
verbalt og mentalt. Den danske psykologen Svend Åge Madsen 
ved Rikshospitalet i København som er blant bidragsyterne til 
boken Kjenn din kropp, mann, mener at menn tar større sjan-
ser både i tilknytning til arbeid og fritid. I tillegg reagerer de 
senere på symptomer på sykdom og oppsøker i mindre grad 
lege. Dette blant annet grunnet en motstand mot å bli kon-
trollert av andre. Resultatet blir ofte at det er ektefelle som 
sender mannen til legen. Denne forsinkelsen kan imidlertid 
ha fatale konsekvenser. For flere kreftformer er det en større 
andel av mennene som dør etter diagnose enn tilfelle er for 
kvinner, blant annet grunnet sen diagnose.

Gjennom hele livet er det er en dobbelt så stor risiko for 

menn å dø plutselig enn for en kvinne, men trenger det virke-
lig å være slik?

Det blåser en vind for tiden, både medisinskfaglig og politisk,- 
det skal forebygges. Hovedtema for den europeiske hjertekon-
gressen med over 30.000 deltakere er forebygging og en viss 
Hanssen har også dette som fokus i sin kommende reform. Et 
fokus på menns livsstil, risikoadferd og sykdomsoppfatning bør 
vies betydelig oppmerksom i årene som kommer.

r e d a k t ø r
Det sterke kjønns store svakhet

Bidrag til Paraplyen sendes elektronisk til redaktøren

Forsidefoto: ScanStockPhoto

Opphavet og berettigelsen til betegnelsen det sterke kjønn skal ikke være tema  i dette 
innlegget. Det er imidlertid et klart og etter hvert godt belyst problem at menn ikke 
evner å ta vare på egen helse slik kvinner gjør det. Forskjellen mellom  kjønnene er fort-
satt store både når det gjelder levealder, ulykker og sykelighet.
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NYHET!

E N
K E L  B E H A N D L I N

G
Reduser agitasjon 
og irritasjon 
ved Alzheimers 
sykdom

* 1)

*Godkjent for moderat til alvorlig grad av Alzheimers sykdom. 

• Forbedrer evnen til å utføre daglige gjøremål 2) 3)

• Reduserer pleietid 4)

• Effekten kan måles etter bare 4 uker 3)

• Tolereres godt 2)

1) S Gauthier Int J Ger Psychiatry 2005; 20:459-464. 2) Reisberg B, Doody R, Stöffler A, et al. Memantine in moderate-to severe 
Alzheimer’s disease. New Engl J Med 2003; 348: 1333–1341. 3) Winblad B, Poritis N. Memantine in severe dementia: results of the M-BEST 
study (benefit and efficacy in  severely demented patients during treatment with memantine). Int J Ger Psychiatry 1999; 14: 135–146.   
4) Wimo A,Winblad B, Stöffler A, et al. Resource utilisation and cost analysis of memantine in patients with moderate to severe Alzheimer’s 
disease. Pharmacoeconomics 2003; 21 (5): 1–14. 

Se Felleskatalog tekst på side XX.

UNIK virkningsmekanisme
NMDA-reseptorantagonist

Annonse 210x297 mars09.indd   1 05-03-09   15:37:29
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C Ebixa “Lundbeck” 
Middel mot demens. •  ATC-nr.: N06D  X01

DRÅPER, oppløsning 10 mg/g: 1 g (20 dråper) inneh.: Memantinhydroklorid 10 mg tilsv. 
memantin 8,31 mg, kaliumsorbat (E 202), sorbitol, renset vann. TABLETTER, filmdrasjerte 
5 mg, 10 mg, 15 mg og 20 mg: Hver tablett inneh.: Memantinhydroklorid 5 mg, resp. 10 
mg, 15 mg og 20 mg tilsv. memantin 4,15 mg, resp. 8,31 mg, 12,46 mg og 16,62 mg, 
hjelpestoffer. Tabletter 10 mg inneh. laktose 166 mg og har delestrek. InDIkAsjonER: 
Behandling av pasienter med moderat til alvorlig grad av Alzheimers sykdom. DosERIng: 
Behandlingen bør initieres og veiledes av lege med erfaring i diagnostisering og behandling 
av Alzheimers demens. Behandling skal bare igangsettes hvis omsorgsperson jevnlig kan 
monitorere pasientens legemiddelinntak. Diagnostisering bør gjøres i tråd med gjeldende 
retningslinjer. Voksne/eldre: Tas 1 gang daglig uavhengig av måltider. Maks. dose er 20 mg 
(40 dråper) daglig. Risikoen for bivirkninger reduseres ved å gradvis øke dosen med 5 mg 
(10 dråper) pr. uke i de første 4 ukene opp til vedlikeholdsdose: Uke 1: 5 mg (10 dråper) 
daglig. Uke 2: 10 mg (20 dråper) daglig. Uke 3: 15 mg (30 dråper) daglig. Uke 4: 20 mg 
(40 dråper) daglig. Deretter fortsetter behandlingen med anbefalt vedlikeholdsdose på 
20 mg (40 dråper) daglig. Nedsatt nyrefunksjon: Dosejustering er ikke nødvendig ved 
lett nedsatt nyrefunksjon (kreatininclearance 50-80 ml/minutt). Ved moderat nedsatt 
nyrefunksjon (kreatininclearance 30-49 ml/minutt) bør daglig dose være 10 mg (20 dråper). 
Hvis godt tolerert etter minst 7 dagers behandling kan dosen økes til 20 mg (40 dråper)/
dag iht. vanlig opptitreringsplan. Ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon (kreatininclearance 
5-29 ml/minutt) bør dosen være 10 mg (20 dråper)/dag. Nedsatt leverfunksjon: Ved mild 
eller moderat nedsatt leverfunksjon («Child-Pugh» grad A eller B) er det ikke nødvendig 
med dosejustering. Memantin anbefales ikke ved alvorlig nedsatt leverfunksjon pga. 
manglende data. konTRAInDIkAsjonER: Overfølsomhet for noen av innholdsstoffene.
FoRsIkTIghETsREgLER: Forsiktighet utvises hos epileptikere som tidligere har hatt 
episoder med krampeanfall, eller pasienter som er predisponert for epilepsi. Samtidig bruk av 
N-metyl-D-aspartat (NMDA)-antagonister som amantadin, ketamin eller dekstrometorfan 
bør unngås pga. økt risiko for bivirkninger. Overvåkning av pasienter ved tilstander med 
økt pH-verdi i urin (f.eks. drastiske kostholdsendringer, stort inntak av syrenøytraliserende 
midler, renal tubulær acidose (RTA) eller alvorlige urinveisinfeksjoner med Proteus) kan 
være nødvendig. Pga. begrenset erfaring bør pasienter som nylig har hatt hjerteinfarkt, 
ubehandlet kongestiv hjertesvikt (NYHA klasse III-IV) eller ukontrollert høyt blodtrykk 
overvåkes nøye. Bør ikke brukes ved arvelig galaktoseintoleranse, lapp-laktasemangel eller 
glukose-galaktosemalabsorpsjon. Dråpene bør ikke brukes ved fruktoseintoleranse. Moderat 
til alvorlig Alzheimers sykdom pleier vanligvis å nedsette evnen til å kjøre motorkjøretøy og 
betjene maskiner. I tillegg kan memantin ha lett til moderat påvirkning på reaksjonsevnen. 
Pasienter bør informeres om å være spesielt oppmerksomme når de kjører motorkjøretøy 
eller betjener maskiner. InTERAksjonER: Effekten av barbiturater og nevroleptika kan bli 
redusert. Samtidig administrering av memantin med spasmolytiske stoffer som dantrolen 
eller baklofen, kan modifisere deres effekter og dosejustering kan være nødvendig. 
Samtidig bruk av memantin og amantadin, ketamin og dekstrometorfan bør unngås pga. 
risiko for farmakotoksisk psykose. Andre legemidler som cimetidin, ranitidin, prokainamid, 
kinin og nikotin innebærer en mulig risiko for økte plasmanivåer. Redusert ekskresjon av 
hydroklortiazid eller kombinasjonspreparater med hydroklortiazid er mulig. Enkelttilfeller av 
økt INR ved samtidig warfarinbehandling er sett. Nøye monitorering av protrombintid eller 
INR anbefales. gRAvIDITET/AmmIng: Overgang i placenta: Risiko ved bruk under graviditet 
er ikke klarlagt. Bør ikke brukes under graviditet hvis ikke helt nødvendig, og etter nøye 
vurdering av nytte/risiko. Overgang i morsmelk: Ukjent. Memantin er lipofilt og utskillelse 
antas å forekomme. Amming frarådes under behandling. BIvIRknIngER: Bivirkningene er 
vanligvis milde til moderat alvorlige. Hyppige (>1/100): Gastrointestinale: Forstoppelse. 
Sentralnervesystemet: Svimmelhet, hodepine, somnolens. Sirkulatoriske: Hypertensjon. 
Mindre hyppige: Gastrointestinale: Oppkast. Hjerte/kar: Hjertesvikt. Sentralnervesystemet: 
Hallusinasjoner (stort sett rapportert ved alvorlig Alzheimers sykdom), forvirring, unormal 
gange. Sirkulatoriske: Venetrombose/tromboembolisme. Øvrige: Tretthet, soppinfeksjoner. 
Krampeanfall er rapportert svært sjeldent. Enkelttilfeller av psykotiske reaksjoner og 
pankreatitt. Alzheimers sykdom er forbundet med depresjon, selvmordstanker og selvmord. 
Dette er også rapportert under memantinbehandling. ovERDosERIng/FoRgIFTnIng: 
Symptomer: Hhv. 200 mg og 105 mg/dag i 3 dager har vært forbundet med tretthet, svakhet 
og/eller diaré eller ingen symptomer. Ved overdoser på <140 mg eller ukjent dose har 
pasientene hatt symptomer fra sentralnervesystemet (forvirring, søvnighet, somnolens, 
svimmelhet, agitasjon, aggresjon, hallusinasjoner og unormal gange), og/eller mage-
tarmbesvær (oppkast og diaré). Den høyeste rapporterte overdosen, 2000 mg, ga symptomer 
fra sentralnervesystemet (koma i 10 dager, og senere dobbeltsyn og agitasjon). Pasienten ble 
behandlet symptomatisk og med plasmaferese, og kom seg uten varige mén. En pasient som 
hadde fått 400 mg memantin oralt fikk symptomer fra sentralnervesystemet som rastløshet, 
psykose, synshallusinasjoner, krampetendens, somnolens, stupor og bevisstløshet. Pasienten 
ble restituert. Behandling: Symptomatisk. Se Giftinformasjonens anbefalinger N06D X01. 
EgEnskAPER: Klassifisering: Memantin er en spenningsavhengig, ikke-kompetitiv NMDA-
reseptorantagonist med moderat affinitet. Virkningsmekanisme: Ved nevrodegenerativ 
demens er det i økende grad bevis for at svikt i glutamaterge nevrotransmittere, særlig 
ved aktivering av NMDA-reseptorer, medvirker til både symptom- og sykdomsforverrelse. 
Memantin modulerer virkningen av patologisk økte spenningsnivåer av glutamat som kan 
føre til nevronal dysfunksjon. Absorpsjon: Absolutt biotilgjengelighet ca. 100%. Tmax: Etter 
3-8 timer. «Steady state»-plasmakonsentrasjoner fra 70-150 ng/ml (0,5-1 μmol) med store 
interindividuelle variasjoner. Proteinbinding: Ca. 45%. Fordeling: Distribusjonsvolum ca. 10 
liter/kg. Halveringstid: Memantin elimineres monoeksponensielt med terminal t½ på 60-100 
timer. Total clearance (Cltot): 170 ml/minutt/1,73 m2. Renal eliminasjonsrate av memantin 
ved alkalisk urin kan bli redusert med en faktor på 7-9. Metabolisme: Ca. 80% gjenfinnes 
som modersubstansen. Hovedmetabolittene er inaktive. Utskillelse: Gjennomsnittlig 84% 
utskilles innen 20 dager, mer enn 99% utskilles renalt. oPPBEvARIng og hoLDBARhET: 
Dråper: Åpnet flaske bør brukes innen 3 måneder. PAknIngER og PRIsER: Dråper: 50 g kr 
835,10. Tabletter: Enpac.: Startpakn.: 7 stk. 5 mg + 7 stk. 10 mg + 7 stk. 15 mg + 7 stk. 20 mg 
kr 603,40. 10 mg: 30 stk. kr 536,50. 50 stk. kr 828,20. 100 stk. kr 1621,30. 20 mg: 28 stk. kr 
966,30. 98 stk. kr 3267,10. PRIsER sIsT EnDRET: 01.03.2009

www.ebixa.com

h. Lundbeck A/s
Strandveien 15b
Postboks 361
1326 Lysaker
Tel.: 91 300 800 
Fax: 67 53 77 07
www.lundbeck.no

Velkommen til Ryggklinikken!

Nattlandsveien 8
Tlf 55 20 26 20

Ulriksdal 2
Tlf 55 20 26 21

Strandgaten 20
Tlf 55 90 37 00

Åsane
Tlf 55 24 35 00

www.ryggklinikken.no

• Vi er naprapater som behandler mennesker
 i alle aldre med både akutte og kroniske 
 muskel- og skjelettplager. 

• På Ryggklinikken er behandlingsmetodene 
 triggerpunktsmassasje, muskeltøy, mobilisering 
 og manipulasjon av ledd, treningsveiledning 
 samt ergonomisk rådgivning.

• Ingen henvisning
 - kort ventetid - også akuttbesøk.

Cox er et av Norges største byråer 
innen redaksjonell kommunikasjon og design. 
Cox bistår med både rådgivning og konkrete 
kommunikasjonstiltak.Vi utarbeider kommunikasjon 
på ulike plattformer for flere av de sterkeste 
merkenavnene i Skandinavia.
 
Vi har kontorer i Bergen, Oslo, 
København og Stockholm.

www.cox.no
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Er det akseptabelt med en 
sykehuseier som bare synes 

opptatt av sykehusenes 
budsjettbalanse?

Bakgrunnen for kravet er at overskudd må til for å muliggjøre 
investeringer. Man må altså velge mellom bemanning og inves-
tering selv om vi fortsatt har lange ventelister og fristbrudd. 
Fra helseministeren synes det å være en type mantra som 
gjelder: Sykehusene har aldri fått mer penger enn nå, det er 
udemokratisk å bruke mer enn man har fått tildelt, man MÅ 
greie seg med det man har fått, sykehusene skal være i balanse 
(”koste hva det koste vil”), MEN det faglige tilbud må ikke 
svekkes. Uansett hvilke pasientgrupper som trekkes frem i 
det offentlige rom, så må de få et fullverdig og faglig forsvarlig 
tilbud, men det angis sjelden hvilke pasientgrupper som da skal 
nedprioriteres. Jeg har følelsen av at bare sykehusene innfrir de 
økonomiske krav som stilles, så er det temmelig likegyldig for 
eier hvorvidt det faglige tilbudet er godt. For oss som medi-
sinsk-faglig ansvarlige overleger er det spesielt forstemmende! 

Den medisinske utvikling har vært formidabel siste 50 år. Bare 
innen mitt fag, hjertesykdommer, har man hatt en eksplosiv 
utvikling innen hjertekirurgi, medisinsk behandling og per-
kutane prosedyrer. Dødeligheten for de som kommer inn 
på sykehus i dag med akutt hjerteinfarkt er nå nede i 4-5% 
behandlet med primær PCI, dramatisk mye lavere enn for få 
dekader siden.  Samtidig har arbeidstempoet økt betydelig: 
Fra perioden 1999 til 2006 doblet antall ballongblokkinger 
og kransarterieundersøkelser seg hos oss uten særlig økning 
i legestab, liggetid har gått betydelig ned og arbeidstempo og 
intensitet for alle ansatte er betydelig økt. Tilsvarende utvikling 
finner vi for hele sykehuset.

Det er åpenbart for alle at den tekniske utviklingen har gjort 
det mulig å behandle flere pasienter for stadig mer komplekse 
lidelser, men med en akseptabel risiko. Det er heller ikke 
akseptert at eldre mennesker skal måtte leve med en dårlig 
livskvalitet – alderskriterier er derfor lite tellende i de medi-
sinske kriterier som gjøres i motsetning til for få år siden. 
Konsekvensen er selvfølgelig at svært mange flere pasienter 
tilbys spesialiserte helsetjenester i forhold til tidligere. Summen 
av medisinsk utvikling og økt behov forklarer det meste av 
kostnadsøkningen i sykehussektoren så fremt man ikke mener 
at leger og andre i sykehus ikke skal ha en lønnsutvikling som 
andre i samfunnet.

Hvilke forventninger har så undertegnede fremover?

1. Helseministeren må ta tak i sykehusenes utfordrin-
ger med en helt annen handlekraft og faglig innsikt enn 
det som til nå er vist. Det er ikke tilstrekkelig å satse 
bare på Samhandlingsreformen. Det er et åpenbart 
behov for å styrke den politiske ledelsen i Helse – og 
Sosialdepartementet (HOD) med personer som har fag-
lig innsikt fra spesialisthelsetjenesten og som bedre kan 
integrere tenkning rundt fag, økonomi, undervisning, og 
forskning. Da kan man kanskje oppnå større forståelse i 
sykehusene for ulike politiske vedtak, ikke bare misnøye og 
demotivasjon. 

2. Man bør inngå bredest mulige forlik i Stortinget og også 
med fagmiljøene slik at man får en langsiktig sykehusfinan-

I skrivende stund er det valgkamptid, og det hagler med løfter fra alle partier.  Når det 
gjelder spesialisthelsetjenesten har det imidlertid vært påfallende stille, signalene fra vår 
helseminister er tvert imot at sykehusene må greie seg med de penger og stillinger de 
har. Som om det ikke er krevende nok, er bestillingen fra eier 148 mill. i overskudd for 
2010 i Helse Bergen mot 25 mill. kr. i overskudd for i år.  En formidabel økning på 2 år og 
som kun er mulig gjennom ytterligere kutt i personalkostnader. 
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Kjel l  V ikenes 
Overlege dr. med. FTV OF/Helse Bergen

vike@haukeland.no

siering. Nå er for eksempel ISF-andelen 40% mot 60% ved 
den forrige regjering. Legeforeningen sentralt har argumen-
tert for 50% og viktigst: den må holdes stabil over tid for å 
sikre forutsigbarhet. 

3. Det bør vurderes å etablere et sentralt fond for investerin-
ger, på et betydelig beløp, slik at sykehusene kan oppgrade-
res og få en mer optimal logistikk. Her ligger det fortsatt 
et effektiviseringspotensiale, personalet kan ikke tynes mer. 
”Skjevdelingen” på investeringssiden mellom øst og vest må 
opphøre slik at vi får vår rettmessige del.  Det er påtren-
gende nødvendig bl.a. å få ekstraordinære midler til nytt 
Barne- og Ungdomssenter.

4. Sykehusenes lønnsbudsjett bør entes dekkes sentralt (det 
skjedde for eksempel alltid i det fylkeskommunale system) 
eller budsjetteres realistisk med utgangspunkt i SSB´s tall for 
forventet lønnstigning og justeres i revidert statsbudsjett.

5. Spesielt kostbare medisiner må dekkes sentralt av HOD 
eller få en realistisk DRG.  Det må utarbeides (i samråd 
med fagmiljøene) mer ensartede retningslinjer for bruk av 
disse.

6. Sykehusgjelden er for stor – det gir bl.a. høye rentekostna-
der og likvidetsproblemer. Nå må man manne seg opp til 
en styrt nedbygging av disse uten at det betyr honorering 
av dårlig styring. Slik det er nå vil rentesatsen kunne avgjøre 
tilbudet til enkelte pasientgrupper, og det er lite akseptabelt.

Sist men ikke minst må politikerne få til et mye nærmere sam-
spill med legene/de faglig ansvarlige for spesialisthelsetjenesten 
i ulike beslutningsprosesser. Vi må få helseministeren og andre 
politikere samt det administrative apparat til å se at primær-
oppgaven til sykehusene foruten forskning og undervisning 
fortsatt er god diagnostikk og behandling. Det er der vår sam-
funnsoppgave og berettigelse ligger. 
La oss fremover snakke mer om sykehus og mindre om fore-
tak og håpe at det bidrar til at faget kommer mer i sentrum 
enn økonomi. 

Ny spesialistgruppe 
på Nesttun

Fra 20. august etablerer vi en praksis 
i felles lokaler på Nesttun. 

Dr. Guri Haaland har fått en 100% hjemmel 
i barne-og ungdomspsykiatri. 
Dette blir noe helt nytt her på Vestlandet. 

Man har tidligere ikke hatt legehjemler øremerket for 
arbeid med psykisk helse hos barn og unge. Det er en 
spennende utfordring å utvikle et nytt tilbud etter mange 
år i sykehussystemet.

Til hjemmelen er det knyttet en avtale om at 40 % av 
dr. Guri Haalands pasienter skal komme fra Helse Bergen. 
Ellers mottas henviste pasienter opp til 18 år på vanlig 
måte. Vi regner med oppstart av praksisen i slutten 
av august.

 ---------

Dr. Harald Miljeteig har overtatt etter 
dr. Gjert A. Dingsør i Lars Hillesgt. 20A, 
og i samråd med HelseVest flyttet praksisen til Nesttun.

På Straume er avtalen til dr. med. Harald Miljeteig lyst ut, 
og tilsetting vil trolig skje tidlig på høsten

Foruten alt som hører inn under ØNH faget, så er der 
særlig interesse for barn, og tilbud om rutinekirurgi i 
narkose både for barn og voksne.

 ---------

Der blir tilknytning til Helsenettet for å kunne 
kommunisere godt med våre samarbeidspartnere.
Vi gleder oss til å ta fatt på Nesttun.

Dr. Guri Haaland
Spesialist i barne-og ungdomspsykiatri

Dr.med. Harald Miljeteig
Spesialist i Øre-nese-halssykdommer

Adresse: Nesttunveien 102, 5221 Nesttun
Telefonnummer kommer etterhvert.

Telefonnummeret for dr. Miljeteig i  Lars Hillesgt 
vil være aktivt gjennom sommeren,

slik at der kan legges igjen beskjeder.

Tlf. 55 32 28 73

Annonse
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Høstens muligheter

Kathe Aase 
Tillitsvalgt PSL

kathe.aase@gmail.com

Nettopp hatt en fin solrik helg på fjellet med et lite håp om å 
finne noen molter. Tidligere i sommer var det lite spor av dem, 
men utrolig nok fant vi noen når vi begynte å lete! Fant et bær 
under et holt, og der ved siden av en til, og der igjen en til…
Hadde jeg ikke krøpet inn under det holtet, hadde jeg sagt det 
var ingen! På den annen side, markene var full av store, saftige 
blåbær som nærmest krøp opp i spannet av seg selv; nesten 
overdådige mengder. 
Det å kunne høste inn noe av det som er sådd eller jobbet 
med, er jo noe av det fine med høsten. Men man må kunne se, 
kjenne etter, tenke seg om. Kanskje har noen av oppgavene fra 
i vår, muligens til og med fra i vinter eller enda tidligere, job-
bet i underbevisstheten i løpet av fridagene. Ulike løsninger og 
muligheter dukker frem som resultater av en slags syntese av 
mange tanker, følelser og ikke minst resultater av erfaringen. 
Det minner meg om at man ikke alltid skal lete etter raske 
løsninger når det dukker om et skjær i sjøen, men se etter 
mer langsiktige mål når ting skal endres. 

Og før vi ganske raskt beveger oss mot noe av det vi alle er 
opptatt av og som fortsatt er usikkert for oss avtalespesialis-
ter, nemlig den nye finansieringsordningen, vil jeg bringe opp 
innholdet i jobben vår. Innholdet i jobben, dialogen med pasi-
entene, hva vi kan gjøre for våre pasienter, hvordan vi møter 
dem osv er det viktigste av alt. Mitt oppriktige ønske for alle 
er at vi har hentet oss inn igjen, at vi har fylt på lagrene slik at 
vi igjen har noe å gi våre pasienter!

Årsmøtet vårt er rett rundt hjørnet og ut fra programmet kan 
jeg se man har tatt høyde både for innhold og finansiering. For 
fremtiden tror jeg bevisstheten om innholdet blir enda mer 
viktig, også for våre fremtidige kår, både når det gjelder finan-
siering og trivsel. Som leger skal vi også ha et godt liv uten at 
jobben tar ut alt som heter krefter. Det er ikke om gjøre å ha 
flest mulig pasienter eller å få utført flest mulig operasjoner. 
Effektivitet har nemlig også svært mye med kvalitet å gjøre! 

Et dikt av Berthold Brecht, omsatt til norsk av Olav H. Hauge

Blomsterhagen

Ved strandi, millom furetre og poplar,
i livd av hekk og murar, ligg ein hage
so visleg ordna at dei ymse arter
frå mars ut i oktober stend i blom.

her sit eg stundom slik ein tidleg morgon
og ynskjer at eg elltid, ogso eg,
i alt slags ver, i ruskever som godver,
kan syna noko som kan gleda einkvan.

En sommer er over og mer eller mindre late sommerdager avløses av hektiske dager 
med mye aktivitet. Høsten har allerede begynt med nye oppgaver, nye muligheter! Det 
gjelder bare å se dem, mulighetene altså, ikke bare oppgavene eller problemene!
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Når medisinske professorater lyses ut blir det ingen kødan-
nelse. Det henger selvfølgelig sammen med at der i de enkelte 
disipliner ikke finnes noe stort antall kvalifiserte personer 
her til lands, men etter hvert må man se i øynene at også de 
få kvalifiserte personer ikke finner de akademiske stillingene 
attraktive.
UiB ligger på bunn i Norge når det gjelder lønn til medisinske 
professorer og førsteamanuenser, og avstanden til avlønningen 
i helseforetaket bare øker. Det er grunn til å rope et nytt ”var-
sku”. I tillegg dukker det stadig opp nye eksempler på at UiB 
ikke prioriterer eller makter å ta hensyn til disse forhold. Også 
av den grunn er det betimelig å holde denne saken varm.

Legeforeningen ble på landstyremøtet oppfordret til å ta kon-
takt med de medisinske fakultetene. Det medisinsk odontolo-
giske fakultet i Bergen har nå svart positivt på henvendelsen 
til å holde møte med Legeforeningen for å diskutere hva som 
bør gjøres for å rekruttere og beholde de beste legeforskerne 
i akademiske stillinger. Legeforeningen har tatt alvorlig de 
bekymringssignaler som har fremkommet, nemlig at legefor-
skerne er på retrett ved våre medisinske fakulteter, mens rea-
lister og biologer overtar mer og mer som lærere, forskere og 
stipendiater.

Det er vel allment kjent at Staten og UiB ikke stilte opp med 
en eneste krone i forbindelse med  årets lokale lønnsoppgjør. 
Helseforetaket derimot stilte opp med et lokalt oppgjør hvor 
overlegene fikk et tillegg på kr. 29000.- som i sin helhet gikk 
inn i basislønnen . Det betyr at de overleger som går vakter 
eller har overtid i litt omfang kan komme opp på ca. kr. 40 
000.- i lønnstillegg innenfor utvidet arbeidstid.
Hva betyr dette?  Jo, den lønnsmessige avstanden mellom over-
leger i Helseforetaket og professorer samt førsteamanuenser, 
som var stor fra før, øker ytterligere! 

Med dette som bakgrunn blir man både betenkt og oppgitt 
når det kommer en for øret at Det medisinsk odontologiske 

fakultet ved UiB tilbyr førsteamanuensis II-stilling (20%-stilling) 
l.tr. 59 svarende til kr. 90 360.-, hvilket igjen svarer til en helårs 
lønn for førsteamanuensis på kr. 451 800.-. Vi snakker her om 
folk med 17-18 års akademisk formalutdannelse. 

Et annet utviklingstrekk som etter hvert avtegner seg er at 
man fremover sannsynligvis får se at de fleste legeforskere 
ansettes i bistillinger ved UiB (II-stillinger) hvor det virker min-
dre avslørende når 20% av den dårlige lønnen kommer som 
et tillegg til overlegelønnen i helseforetaket. Igjen, det er ingen 
grunn til at legene skal godta dette. Ingen bør anta bistillinger 
uten at det utredes lønn som svarer til overlegelønnen i helse-
foretaket. 
Lojaliteten til II-stillingene vil naturligvis ligge hos 
Helseforetaket, og Helseforetaket prøver selvfølgelig å få 
mest mulig ut av de kombinerte II-stillingene. Det dukker 
stadig opp ”bekymringsmeldinger” fra II-stillinger om van-
skeligheter med å få plass til de akademiske oppgavene i en 
travel klinisk hverdag. Hovedstillingenes lønn ved UiB bør 
være konkurransedyktig med Helseforetaket. Det dreier seg 
tross alt om en liten gruppe høykvalifiserte leger i et viktig 
yrkesrettet fag som medisin. Staten må se seg råd til å gi en 
konkurransedyktig avlønning. Men: Både nåværende statsråd i 
Kunnskapsdepartementet  Aasland  og tidligere statssekretær i 
samme departement Revold har for tid 
tilbake vært  personlig orientert 
om de problematiske forhold 
når det gjelder legeforskerne 
ved våre medisinske fakulteter. 
Uttellingen hittil: Et forsiktig 
smil fra statsråden, og null fra 
statssekretæren.

Avlønning av akademiske 
stillinger atter engang

Paraplyens lesere kjenner selvfølgelig til den dårlige avlønningen våre universiteter yter 
til våre professorer og førsteamanuenser. Både i tekst og tale har dette vært fremme 
ved flere anledninger, og PARAPLYEN har også spandert spalteplass til dette tema tid-
ligere. Den sentrale ledelse ved Universitetet i Bergen er vel kjent med problemet, og 
er også på det rene med at Helseforetaket er en alvorlig og oppegående konkurrent for 
Akademia når det gjelder de gode hodene.
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Norsk medisinstudentforening (Nmf) er ein orga-
nisasjon som arbeidar for oss medisinstudentar. 
Foreininga treng difor også engasjera medisinstuden-
tar som kan vere med på dette arbeidet! Har du ein 
liten økonom eller utvekslingsansvarleg i magen, så 
er det berre å ta kontakt! Du vil få god kjennskap til 
organisasjonsarbeid og bli kjend med mange nye folk. 
Tenkjer du ofte at ting burde ha vore annleis - då bør 
du gripe sjansen! Nmf arbeider for å betre situasjo-
nen for alle medisinstudentar, det gjeld både innanfor 
t.d. turnus, grunnutdanning og løn. Som mange veit, er 
lønsspekteret for kva medisinstudentar tener svært 
breitt – altfor breitt. Difor er det viktig å vere klar 
over kva rettighetar ein har, og når ein faktisk kan 
krevje meir! Fagforeiningsarbeid er viktig for å sikre 
at medisinstudentar får det ein har krav på, samt 
kjempe for å betre utviklinga av studiet.

Hausten 2009 byr også på andre spanande ting. 
Medisinstudentanes humanitæraksjon (MedHum) 
gjeng av stabelen 21. – 27. September. I denne perio-
den vil det bli arrangera bamsesjukehus, konsertar, 
revy, foredrag, quiz mm. Alle medisinstudentar i Noreg 
vil gå rundt med bøsser og samle inn pengar til 
UNICEF sitt prosjekt i Sierra Leone. Prosjektet prø-
var å redusere den høge barnedødlegheita i landet. Vil 
du vite meir om prosjektet gå inn på : www.Medhum.
no 
I denne samanheng er det difor svært viktig at alle 
medisinstudentar stiller opp som bøsseberarar og 
gjer ein liten innsats for å redde svært mange liv, liv 
som elles ikkje har mykje håp i vente. 

Nytt år - nye moglegheitar!
Ferien er over og kvardagen slår plutseleg brått inn. Det er likevel ingen grunn til å gå til-
bake til dei gamle, faste og for nokon - kjedelege rutinane. For oss medisinstudentar kan 
eit nytt skuleår bli både spanande, interessant og gje oss mange nye erfaringar – både 
gode og dårlege! Det er du som bestemmer kva året kjem til å bringe, og vel du å bli 
med i Nmf kan eg love deg eit fartsfylt år, der du har mange og store moglegheitar til å 
påverke!

kathe.aase@sensewave.noBjørg Bakke 
Leiar MedHum og styremedlem i Nmf Bergen

Foto: ScanStockPhoto
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KuNNgjøriNgEr

Årets høstkurs 
handler om rus 

 

Hordaland legeforenings årlige 15 timers høstkurs arrangeres i Legenes Hus 
12. og 13. november. Tema i år er rusbehandling, og kurset arrangeres i samarbeid 
med Bergensklinikkene og  SERAF (Senter for rus- og avhengighetsforskning ved 
UiO). Kurset tar  blant annet for seg nevrofysiologiske, psykososiale, epidemiolo-
giske aspekter, og er spesifikt innrettet mot allmennlegenes mest aktuelle pro-

blemstillinger innen 
feltet. Vi synes vi har fått et fint og praktisk vinklet program som vil bli annonsert i 

Tnlf på vanlig måte. 

Inge Glambek 
for Kurskomiteen

Kurs nr.: -24344

Hordaland legeforenings 
høstkurs 2009

Emnekurs i rusbehandling 
12.11.2009 – 13.11.2009

Ansvar: Hordaland legeforening i samarbeid med Seraf.
Godkjenning:  Allmennmedisin 
Videreutdanning: 
Emnekurs: 15t i fagområde rusbehandling 
Etterutdanning: Klinisk emnekurs: 15t i fagområde rusbehandling
Målgruppe: Leger i spesialisering og spesialister i allmennmedisin. 
Læringsmål: Rusbehandling i allmennmedisin.
Kurssted: Kalfarveien 37 -  Legenes Hus, Bergen, Kalfarveien 37, 5018 Bergen
Kurskomite: Kurskomiteen i Hordaland legeforening v/leder Ketil Aspevik i samarbeid med 

Seraf.
Påmelding til: Kontor for legers videre- og etterutd (Bergen), Den norske legeforening, Postboks 

7804, N - 5020 BERGEN
Epost: kurs.bergen@legeforeningen.no
Påmeld. frist: 12.10.2009
Maks deltakere: 50
Ant. kurstimer: 15
Andre opplysninger: I tillegg til kursavgift kommer dagpakke.
Kurspris Leger: 1800
Kurspris Ikke leger: 3600
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Torsdag 12.11.2009
 8.30 Samtaleteknikker- MI Epidemiologi, Lokale 

utfordringer og statistikk. Kari Lossius og 
Jane Mounteney (Bergensklinikkene). 

10.00 Kaffepause. 

10.15 Avhengighet og konsekvenser. 
Nevrobiologisk og psykososialt.  
Bramnes/Mørland (Seraf). 

11.45 Lunsj. 
12.45 Rusmiddelproblemer hos allmennlegen. 

Somatikk. Førerkort. Barnevern. Gravide. 
Allmennpraktiker Ivar Skeie (Seraf). 

14.15 Kaffe, frukt. 

14.30 Psykisk helse og misbruk. Komorbiditet.  
Aud Lien (Bergensklinikkene). 

16.00 Slutt. 

Fredag 13.11.2009
8.00 Alkohol/Medikamentmisbruk. Avvenning 

og behandling. Svein Skjøtskift (HUS) og 
Christian Ohldieck (BK). 

 
9.30 Kaffepause. 

9.45 LAR og legens rolle. Teori og behandlingsmål. 
Samarbeid. Eva Skudal (Bergensklinikkene). 

11.15 Lunsj. 

12.15 Rusmiddelproblemer på legevakt. Overdoser. 
Suicidalvurdering. Samarbeid med andre 
instanser. Overlege Eivind Damsgaard 
(Bergen legevakt). 

Foto: ScanStockPhoto

Kursprogram

KuNNgjøriNgEr

13.45 Kaffe/frukt. 

14.15 Familiebehandling. Miljøtiltak. 
Tilbakefallsforebygging. Svein Skjøtskift 
(HUS). 

15.00 Evaluering. Slutt.
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Vital 75-åring, 
klar for samhandling

LSA fyller i år 75 år. En sprek og vital 75-åring ble behørig feiret på Losby Gods i 
Lørenskog 21. og 22. august. LSA og NORSAM arrangerte sine respektive årsmøter, 

sammen med et høyaktuelt kurs om ledelsesutfordringer i samhandlingsreformens helse-
Norge. Kurset samlet ca 70 engasjerte deltakere, de fleste med lederansvar i kommuner, 

helseforetak, statsforvaltningen eller legeforeningen. 

Samhandlingsreformen 
Stortingsmelding 47 (samhandlingsreformen) ble lagt fram av 
helseministeren i juni. Statsråden reiste selv rundt i landet for å 
presentere hovedpunktene i reformen. Fagfolk og ledere i kom-
muner og foretak var på plass da Vestlandet fikk sin presentasjon 
på Fjell 26. juni. Hovedpunktene i reformen er at primærhelse-
tjenesten skal styrkes kraftig. Av økningen av ressurser til helse-
vesenet skal primærhelsetjenesten få en større andel enn tidli-
gere. Samhandlingen skal bedres, og spesialisthelsetjenesten skal 
effektiviseres, bl.a. ved at kommunene skal få utvidede oppgaver. 
Det skal legges større vekt på å forebygge sykdom. Fedme og 
diabetes er spesielt nevnte eksempler på tilstander der forebyg-
ging skal prioriteres. 

Historie
Distrikts- og Stadslegenes Landsforening ble stiftet i 1934. 
Faktisk dels som et framstøt overfor sykehusene for å fram-
tvinge bedre samhandling. Foreningen ble i 1945 utvidet med 
Fylkeslegene og Stadsfysikusene, og skiftet navn til Offentlige 
lægers landsforening (OLL). Etter hvert som samfunnsmedisinsk 
utøvelse ble mer aktuelt utover kommuner og stat, var det 
naturlig i 2004 å skifte navn til Leger i Samfunnsmedisinsk Arbeid 
(LSA).
Mye tyder på at LSA og dens medlemmer vi få sentrale roller i 
både utforming og gjennomføring av samhandlingsreformen de 
nærmeste åra.

Ildsjeler
En slagkraftig forening kan ikke drives uten ildsjeler. På årsmø-
tet 21. august fikk Ola Jøsendal fra Hordaland tildelt LSA’s pris 
”Fyrbøteren” for sitt mangeårige arbeid for legeforeningen i en 
lang rekke verv og roller. Gledelig var det også at NORSAM 
tildelte seniorrådgiver (og rollemodell) Anders Smith prisen 
”Fakkelbæreren” for sitt mangeårige og utrettelige arbeid for 
samfunnsmedisin. Ernst Horgen fra Hordaland ble gjenvalgt som 
leder av LSA i Norge. Jeg vil gratulere alle!

Ubesvarte spørsmål
Det er fortsatt mange ubesvarte spørsmål i samhandlingsre-
formen. Legeforeningens tillitsvalgte stiller mange betimelige 
spørsmål til reformen. Utsagn som at ikke en eneste ny legestil-

ling skal opprettes i sykehus, forslag om å tvinge fastleger til 
sykehjemsarbeid to dager pr uke, endret finansieringssystem 
for fastlegeordningen, er eksempler på tiltak mange av oss tror 
ikke vil bidra positivt til våre felles mål. Helsedirektør Bjørn-Inge 
Larsen uttalte på kurset at man må se på samhandlingsreformen 
som et utviklingsarbeid, vel så mye som en tradisjonell reform. 
Det tror jeg er riktig; vi snakker ikke om en ”fasit” som skal 
være bestemmende for utviklingen. 
Styrking av primærhelsetjenesten og forbedret samhandling er 
helt nødvendig for en bærekraftig utvikling. Ikke minst vil befolk-
ningen i distriktene kunne ha mye å tjene på en styrket primær-
helsetjeneste. Spennende lokale helseoppgaver kreve etablering 
av solide lokale fagmiljøer kommunalt eller interkommunalt. 
Kommunenes behov for helsetjenester vil i større grad enn tid-
ligere måtte bli førende for de tilbud helseforetakene skal bygge 
opp. En del fagmiljøer i Oslo-området ser nok et trusselbilde 
i dette, og har advart mot det man frykter blir en nedbygging 
av sykehusene. Bl.a. Aftenposten har framstått som talerør for 
Oslo-protestene, og har på kommentatorplass antydet at helse-
vesenet kanskje bør få fred for nye reformer. 

Veien videre
Spørsmål til reformen må stilles. Vi skal naturligvis ikke bygge 
ned sterke nasjonale fagmiljøer.  Men målet om en effektiv og 
sømløs helsetjeneste mellom likeverdige parter, må stå fast. 
Hovedstadspressens tendens til provinsiell tenkning må mot-
virkes gjennom en aktiv debatt, og ved at leger og tillitsvalgte 
spiller en aktiv rolle overfor politikere og lokalsamfunn. Vi bør 
vise til velbegrunnede behov, og framholde de gode eksem-
pler på forbedring og samhandling. 
Krisemaksimering må unngås, og vil 
kunne føre til at legegruppen mister 
legitimitet i samfunnsdebatten. I kam-
pens hete må vi ikke glemme at vi 
fortsatt har et av verdens beste hel-
sesystemer!

Tord Moltumyr tordmolt@online.no
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Nye koster

Fokuset på spesialiseringsforhold, arbeidsbetingelser, arbeids-
miljø og arbeidstid fortsetter og enkeltsaker kontinueres uten 
forsinkelser som følge av personbyttet. Deler av tilværelsen 
som lege i spesialisering preges av uforutsigbarhet og omskif-
telighet, men FTV rollen skal representere kontinuitet og for-
utsigbarhet. Derfor er jeg svært glad for at Eivind Solheim tok 
på seg dette ansvaret. Han bringer med seg både kompetanse, 
erfaring og ny giv til en etablert instans!

Lønnsrot høsten 2008, innføringen av GAT våren 2009 og dis-
kusjoner rundt tjenestestedsdefinisjoner er tre større saker 
som vi alle har merket til i større eller mindre grad og som 
har tatt mye av min tid som FTV. Alle sakene sirkler rundt 
samme problemkjerne: Press på oversiktlighet og forutsigbar-
het i egen arbeidssituasjon. Etter lønnsproblemene i høst ble 
det satt ned en gruppe som jobbet med ny lønnslipp. Denne 
har vi nå sett i bruk og det er ingen tvil om at den represente-
rer en forbedring. 

Selv om arbeidstid føres i GAT er det fremdeles tjenestepla-
nene som vi kjenner dem i dag som er grunnlaget for arbeids-
tiden. Dette prinsippet har Legeforeningen stått knallhard på i 
min og også i foregående periode. Noen har opplevd å plutse-
lig måtte forholde seg til flere arbeidsplasser en opprinnelig 
avtalt ved kontraktinngåelse. Her har vi opplevd en glidning jeg 
syns er uheldig. Arbeidsplassen din kan endres innenfor organi-
sasjonen. Jeg ønsker ikke å blokkere for fleksibilitet i legegrup-
pen, men mener det er svært viktig at den enkelte har oversikt 
over hvor en faktisk skal jobbe i løpet av sitt ansettelsesfor-
hold. Dette er et eksempel på uoversiktlighet jeg ikke syns vi 
skal utsettes for! De tre nevnte sakene viser at det nytter å 
mobilisere, det nytter å argumentere, men vi er ikke i mål.

Å jobbe mot opprettholdelse av oversikt og forutsigbarhet i 
arbeidssituasjonen for den enkelte LIS har vært mitt viktig-
ste fokus. Arbeidskontrakt og tjenesteplan skal definere ditt 
arbeidsforhold. Arbeidskontrakt og tjenesteplan setter rammer 
for arbeidsgivers styringsrett og definerer dine forpliktelser 
som lege i spesialisering. På lønnslippen skal du kunne etter-
prøve og evaluere den økonomiske vinningen ved å jobbe i 
Helse Bergen.  Innsikt i og trygghet rundt dette er enormt vik-
tig! En trygg arbeidstaker er en god arbeidstaker.

Jeg tror at arbeidstid fortsatt kommer til å være et aktuelt 
tema i perioden som kommer. Arbeidstiden skal gi rom for god 
spesialisering og være forutsigbar nok til å kunne ivareta et 
anstendig privatliv. Sentralt er det satt ned en partsammensatt 
arbeidsgruppe som jobber med legers arbeidstid. Hvordan skal 
den innrettes i framtiden? Helsevesenet er i utvikling og vi som 
jobber der må henge med. Det er kanskje mulig å finne smar-
tere ordninger for vår arbeidstid? Men uansett hvilken form 
arbeidstiden vår inntar vil gode rammer for spesialisering og 
forutsigbarhet være et ufravikelig krav. 

Eivind Solheim får med seg Margrethe Songstad ved Psykiatrisk 
divisjon som sin 1. varaFTV og Sturla Pilskog skal fungere som 
2. varaFTV.  Songstad vil sammen med Solheim være Helse 
Bergens representanter i Ylf sitt Landsråd. Selv går jeg inn i Ylf 
styret for neste periode og der sitter allerede Eirik Søfteland 
fra medisinsk avdeling på Haukeland Universitetssjukehus. I til-
legg til dette vil turnuslege Ninnie Helene Bakken være Helse 
Vest sin yngste-representant i Landsrådet. I forrige periode 
satt jeg alene i Landsrådet fra Helse Bergen så det er svært 
hyggelig at vi nå har fått en stor gruppe fra foretaket vårt inn i 
Ylf sitt øverste organ. Der skal Vestlandsbenken gjøre seg hørt 
både seint og tidlig!

Eivind Solheim blir nå også Ylf sin representant i styret i 
Hordaland Legeforening. Jeg vil derfor rette en takk til styret i 
Hordaland Legeforening generelt og til leder Gunnar Ramstad 
spesielt for en lærerik og givende tid!

Takk for meg!

1. september 2009 startet en ny valgperiode i Legeforeningen. I Helse Bergen er det nye 
mennesker i foretakstillitsvalgtgruppen. Eivind Solheim, lege i spesialisering ved medi-
sinsk avdeling, overtar som foretakstillitsvalgt. I den anledning er det viktig å presisere at 
FTV vervet i Ylf er en kontinuerlig rolle. 

Johan Torgersen, 
Foretakstillitsvalgt YLF, Helse Bergen

jgto@helse-bergen.no



Det er en kjent sak at mange pasienters blodtrykk stiger bare ved 

tanken på legebesøk, undersøkelse, venteværelse og hvite frakker. I 

tillegg finnes mange feilkilder i forbindelse med måling av blodtrykk. (1) 

Feil på måleutstyret, mangelfull kalibrering, slitasje, feil deflasjons- 

hastighet, unøyaktige avlesninger, trykkmansjetter i feil størrelse og 

resultater basert på kun én måling, er noen. Og selv om det er bred 

enighet om at hypertension ikke kun kan defineres ut ifra tallverdier fra 

en blodtrykksmåling, så kan ukorrekte målinger gi pasienten unødige 

bekymringer og utførende lege feil beslutningsgrunnlag for diagnose. 

Enimed kan nå tilby høykvalitets diagnostisk utstyr for nøyaktig (2) og 

effektiv måling av blodtrykk. 

Ustyret er produsert av det kanadiske Bp TRU Medical Devices Inc. 

Selskapet har lang erfaring med å utvikle og produsere medisinsk 

utstyr som sikrer nøyaktighet og korrekte målinger, forbedrer pasien-

tens trygghet og effektiviserer pasientbehandlingen.  

Metode og utstyr tilbys nå for første gang i Norge.

Når gjennomsnittet er det som teller.

Bp TRU-apparatet er en automatisk, non-invasive blodtrykksmåler  

som er portabel og kompakt i størrelse.  

Den unike metoden baseres på etablering av en adekvat gjennomsnitts-

verdi for diastolisk og systolisk trykk, gjennom 6 målinger i sekvens, 

der første måling alltid strykes fra gjennomsnittsmålingen.

Med apparatet kan blodtrykket måles automatisk (3) og uten lege 

tilstede under målingen, slik at den såkalte ”white coat” -effekten 

reduseres. (4) (5)

Apparatet kommer med 3 ulike mansjettstørrelser.  

Alle data blir presentert direkte på en kompakt dataskjerm, og denne 

har USB-port for elektronisk overføring av data til pasientfiler.

Apparatet er tatt i bruk av norske medisinske poliklinikker, spesialist-

praksiser og allmennleger. 

Ta kontakt for referanser og informasjon om utstyret.

Apparatet kan bestilles kostnadsfritt for prøve i 14 dager. 

Nyhet i Norge. Et produkt og en metode som sikrer korrekt måling av blodtrykk.

Postadresse: Boks 62, 1488 Hakadal. Besøksadresse: Rauerskauveien 518, Nittedal. Telefon, (+47) 67 07 91 80, Fax: (+47) 67 07 91 81.
www.enimed.no

Ingenting gir høyere blodtrykk  
enn å måle om du har høyt blodtrykk.

Pris komplett:
8.500,- eks.mva

1) American Journal of Hypertension – Vol. 18, Issue 5. Suppl. 1- 2005 May, page A47
2) Blood Pressure Monit. 2004 Feb.; 9(1), p. 39-45 , p. 47-52
3) Blood Pressure Monit. 2005 Oct.; 10(5), p. 257-262
4) American Journal of Hypertension- 2003 June, p. 494-497 
5) Journal of Clinical Hypertension (Greenwich) 2007 Apr. 9/4, p. 267-270.
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Øystein Melbø Christiansen, 
Psykiatrisk Klinikk, 

6800 Førde    
Tlf.kontor: 57 83 91 75    

Fax: 57 83 94 95    
Mobil: 90 20 46 00

Geir Kittang, 
Sunnfjord Medisinske Senter

Tlf.kontor: 57 75 80 00  
Privat: 57 74 30 13. 
Mob.: 915 90 913

Irene Mjøs, 
Psykiatrisk klinikk,

Tlf.kontor: 57 83 94 70
Privat: 57 82 37 11

Einar Melvær Sandven, 
Kommunelegekontoret,

6770 Eid
 Tlf.kontor: 57 86 30 20

Privat: 57 86 08 94

Anita Pettersen, 
Kommunelegekontoret, 

5966 Eivindvik
Tlf.kontor. 57 78 10 90

Privat: 57 78 42 80

STØTTEKOLLEGER I SOGN OG FJORDANE LEGEFORENING

Kari Fagerheim, 
Legekontoret, 

6770 Nordfjordeid
Tlf. 57 86 30 20

Berit Kaarstad. 
Jølster legekontor
6843 Skei i Jølster
Tlf. 57 72 62 50

LEGE-FOR LEGE

I Sogn og  Fjordane er no 4 allmennlegar klar til å starte ”lege-for-lege” ordningen.
I første omgang vil vi gje tilbod om konsul-tasjonar og vil tilstrebe rimeleg kort ventetid. Honorar vert etter 

Normaltariffen med vanleg eigenandel. Dei 4 er:

Kollegaer på alle nivå er ved behov velkomne til å ta kontakt med ein av oss.

Stein Nilsen 
(avdelingskoordinator) 

Fjellien 3, 5019 Bergen 
Tlf privat: 55 96 44 15 
tlf kontor: 56 15 74 00

Nina Helene Ingebrigtsen
Haakon Sæthres vei 16, 

5232 PARADIS,
Tlf privat: 55 92 44 77

Årstadveien 27, 5009 BERGEN
Tlf. kontor: 55 29 25 86

Frøydis S. Nilsen
5650 TYSSE, 

Tlf privat: 56 58 66 77
Øyrane legesenter, 

5260 INDRE ARNA, 
Tlf. kontor: 55 39 55 62

Johan Fredrik Krohn
Flossmyra 12, 5323 KLEPPESTØ, 

Tlf privat: 56 14 13 55
Institutt for psykiatri og psykoterapi, 

Starvhusgt. 2A, 5016 BERGEN, 
Tlf. kontor: 55 31 65 90

Nils Magnus Ulvik
Moldbakken 13
5042 Bergen

Tlf privat: 55 93 36 39
Kir. avd., urologisk seksjon, 
HAUKELAND SYKEHUS, 

5021 Bergen 
Tlf. : 55 97 50 99 eller 

Tlf.: 55 97 29 07

KOLLEGIAL STØTTEGRUPPE
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Det var interessant å få nærkontakt med og innsyn i korleis 
andre fagfolk arbeidar. Eg lærde mange nye ord og uttrykk, 
fekk del i dilemmaer og utfordringar eg ikkje visste om frå før, 
og fekk informasjonar om korleis nye statlege krav påverka 
utføringa av arbeidet.

Dette arbeidet kunne vi ikkje ha organisert sjølv, til det 
trong vi ein mellommann, ein entreprenør. Entreprenør er eit 
låneord frå fransk, ”entrepreneur”, (på tysk ”Unternehmer”, 
engelsk ”undertaker”), som betyr noko slik som ”den som tar 
i mellom”. Omsett til daglegtale vil eg kalle ein entreprenør ein 
som gjennom sin faglege innsikt er i stand til å gjennomføre 
eit oppdrag ut frå bestillar sine ynskjer. Det er ikkje sikkert at 
han sjølv sit på all fagkunnskapen, men han veit om dei som 
har han, og kan nytte seg av dei for å komme i mål – i samsvar 
med oppdragsgjevaren sine ynskje og krav. 

Legeverksemd har mykje godt entreprenørskap i seg. Vi har 
omfattande kunnskapar om symptom og sjukdom, behandlng 
og helsefremjande tiltak. Men vi kan ikkje alt om alt (lenger?). 
For at pasienten skal få den hjelpa han har krav på må vi spele 
på kolleger i andre disiplinar, eller andre helsearbeidarar i 
tilgrensande fag. Men det er vår grunnkompetanse, vår breid-
dekunnskap og vårt kjennskap til lokale tilhøve som ofte er 
avgjerande for dei gode resultata vi ynskjer for alle pasientane 
våre.

Styring av sjukehus har noko av det same med seg. Overordna 
organ har delegert mynde og ansvar for styringa av sjukehus i 
eit i og for seg logisk oppbygt styringssystem.

Så ser vi gang på gang, ikkje minst no i sommar, at Staten sine 
framste representantar ikkje respekterar det systemet dei 
sjølve har etablert, og som dei skal overvake handhevinga av. 
Dette har eg levd med i mange, mange år. Det er mogleg det 
ikkje var betre i den fylkeskommunale tida, men det er helse-
foretaksepoken eg kjenner best, og vil seie noko om.

Denne sentralpolitiske overstyringa byrja for meg med dåve-
ande helseminister Dagfinn Høybråten.  Han var på tur til 

Bergen, såg noko på kreftavdelinga der han ikkje likte, og 
avgjorde at det skulle byggast toalett og dusj på pasientromma. 
Eit godt tiltak, sikkert, men han overstyrde 4 eller 5 nivå. Og 
Høybråten er ikkje berre far til røykelova (noko vi er takk-
same for, mange), men også ”fødselshjelpar” til den forsterka 
fødestova i Lærdal, ein konstruksjon som viser seg ikkje å ha 
livets rett – etter mi meining.

Så er det Liv Signe Navarsete som for eit par år sidan ringde 
til nestleiar Jorunn Ringstad i Helse Førde-styret, for å påverke 
henne i ei sak som galdt Lærdal sjukehus. Hennar aktivitet i 
sommar via helseministeren for ein detalj i drifta der ei eit 
framhald av same handlemåten. Og endeleg Heidi Grande Røys 
som ringer til helseministeren for å få han til å omgjere avtalen 
mellom Helse Førde og Flora kommune om overtaking av dei 
tidlegare sjukehuslokala i Florø. Dette er det vi veit noko om, 
men kva med alt vi ikkje får høyre om?

Attende til utgangspunktet mitt: Ministrane sin handlemåte er 
som om vi skulle gått til snekkarlærlingen og sagt at det bor-
det skal endesnuast.

I mine første famlande forsøk på dataspel fekk eg ofte mel-
dinga ”game over”. Frustrerande nok, men ikkje verre enn at 
eg kunne starte på nytt. Det same trengst i spesialisthelsete-
nesta. Trur eg. 

Fagleg styring – «game over»

Øyvind Watne 
Leiar Sogn og Fjordane legeforening

owatne@gmail.com

I sommar har den nye bustaden min i Trondheim blitt pussa opp. Det har vore ein omfat-
tande og krevjande prosess, med mange ulike aktørar, fagfolk eg ikkje i nemnande grad 
har hatt kontakt med tidlegare. På det meste har det vore folk frå åtte ulike profesjonar 
innom same dagen. Dei hadde eit avgrensa rom å vere på, måtte gjere ting i ei bestemt 
rekkefylgje for at dei skulle kunne gjennomføre oppgåvene sine, og måtte tilpasse seg 
kvarandre.
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PArAPLyEN

Kunngjøring

Til medlemmer i Sogn og Fjordane legeforening

invitasjon til haustmøte med årsmøte 
i Sogn og Fjordane legeforening 

på Hotell Alexandra, Loen, 
18. og 19. september - påminning

Haustmøtet med årsmøtet er DET store arrangementet Sogn og Fjordane har årleg. Programmet er 
klart. På fredagen kjem tidlegare helseminister Gudmund Hernes og snakkar om noko han er engasjert i 
og oppteken av. Under banketten vert det spennande underhaldningsinnslag.
 
Sogn og Fjordane legeforening dekker reise og opphald for medlemmer ut over eigendel på kr 800, og 
familien er som vanleg hjarteleg velkomen med. 

Pris for ledsagarar/barn: 
 fre - lau tillegg lau-søn    
Deltakar  kr 1760,-
Tillegg for ledsager kr 920,- kr 1160,-
Tillegg pr person for De Luxe rom kr 200,- kr   200,-
Tillegg for lunsj laurdag kr 240,-

Prisane frå laurdag til søndag inkluderer opphald med middagsbuffet laurdag kveld og frukost søndag. 

Barneprisar
 0 -  5 år Gratis. Ekstraseng kr 250,-
 6 - 10 år Kr 425,- inkludert ekstraseng og pensjon 
 11 - 15 år Kr 535,- inkludert ekstraseng og pensjon

Programmet startar med fritt foredrag fredag 18.09 klokka 1800.

På laurdagen startar vi klokka 1000. Frå Legeforeningen sentralt vil attvald president Torunn Janbu 
komme, i lag med nytilsett generalsektretær Geir Riise. Dei vil orientere om aktuelle utfordringar for 
Dnlf sentralt, og er samtidig sugne på informasjon om det som opptek oss.

Samlinga vert avslutta med årsmøtet i Sogn og Fjordane legeforening, frå klokka 1200. 

Påmelding med til Halvard W. Sele, hw.sele@online.no

Med venleg helsing
Sogn og Fjordane legeforening

Øyvind Watne (leiar)

PS: Allmennlegeforeningen vil ha eit møte laurdag 19.09 klokka 0930 med fylgjande agenda:
1. Val av landsrådsrepresentantar
2. Ymse
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KuNNgjøriNgEr

Det vert med dette kalla inn til årsmøte i 
Sogn og Fjordane legeforening

Årsmøtet finn stad på 
Hotell Alexandra, Loen,  

laurdag 19. september 2009 klokka 12.00

 Framlegg til sakliste
 1. Godkjenning av innkalling og sakliste

 2. Val av møteleiar og referent

 3. Gjennomgang av årsmelding frå styret

 4. Rekneskap

 5. Val

 6. Budsjett

 7. Moglege inkomne saker

Saker som ein ynskjer drøfta på årsmøtet må meldast til 
styret innan 1. september 2009

Vel møtt til årsmøtet!

Førde 15.08.09
Øyvind Watne

leiar

Innkalling til årsmøte 
i Sogn og Fjordane 

legeforening
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Leder: Gunnar Ramstad gr@bakkehuset.no 
Nestleder/ kasserer: Christian Busch busch.christian@gmail.com 
(årsmøtevalgt)
Referent/ sekretær (LF): Øivind Wesnes owesnes@broadpark.no 
AF Vara: Kirsten Rokstad  
OF: Kjell Vikenes vike@haukeland.no 
OF Vara: Lars Mehlum
YLF: Eivind Solheim eivind.solheim@helse-bergen.no 
YLF Vara: Margrethe Songstad
LVS: Einar Svendsen einar.svendsen@gades.uib.no
LVS Vara: Eva Gerdts
PSL: Kathe Aase kathe.aase@gmail.com
PSL Vara:  Harald Miljeteig harmil@online.no
LSA:  Tord Moltumyr tordmolt@online.no
LSA Vara: Kristin Cotta Schønberg
Namf: Gro Altenau gro.altenau@arsana.no 
Namf Vara: Hege Sofie Imsen
Årsmøtevalgt/redaktør: Espen Rostrup eero@helse-bergen.no
NMF Bjørg Bakke bjorg.bakke@student.uib.no

Kollegial støttegruppe og Legetjeneste for leger se: 

www.legeforeningen.no/hordaland

Øyvind Watne, leiar, 
owatne@gmail.com, 
95059298

Halvard W. Sele; 
hw.sele@online.no

Ida Neergård Sletten, 
ida.neergard.sletten@helse-forde.no

Lars Moland (Af) 
lars.moland@aurland.kommune.no

Trond Inselseth (LSA) 
insels@frisurf.no

Alv Bjørnar Heggelund (NAMF) 
abh@hoyangerbht.no

Tom Guldhav (Of) 
tom.guldhav@helse-forde.no

Ingrid Alm Andersen (YLF) 
ingrid.alm.andersen@helse-forde.no

Florentina Naboulsi  (PSL) 
florentina@mailbox.as

Varamedlem
Svein Ove Vingsnes  
svein.ove.vingsnes@helse-forde.no

Jon Sverre Arnestad 
jon.sverre.arnestad@helse-forde.no

Styret Sogn og Fjordane Legeforening 
Årene 2007 - 2009

Styret HLF 01.09 2007 - 31.08 2009
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For få veker sidan kom Legeforeningen med statusrap-
porten ”TILLIT – TRYGGHET – TILGJENGELIGHET: 
Styrking av allmennmedisin og fastlegeordning frem 
mot år 2020”. Dette er eit viktig dokument for faget 
vårt, det fortener ein stor lesarkrins blant alle lege-
grupper, men må karakteriserast som obligatorisk 
pensum for alle allmennpraktikarar.

I dokumentet slår legeforeninga eit slag 
for styrking og utvikling av allmennme-
disinen og fastlegeordninga. At det kom 
samstundes med Stortingsmeldinga om 
Samhandlingsreformen er inga ulempe. Der 
Stortingsmeldinga har meir overordna prin-
sipp og vurderingar, har rapporten eit vell 

av konkrete forslag og mål for verksemda i norsk 
allmennpraksis.

Gjennomgangsmelodien er auka kvalitet og kva som 
skal til for å oppnå det. Gjennom betre utdanning, 
ekstern og intern kvalitetskontroll, forsking og betre 

tilgjenge for mange pasientgrupper, skal kvaliteten på 
allmennlegen si kliniske og koordinerande rolle 
styrkast. Allmennpraksis skal som før vere eit 
lågterskeltilbod for alle, og alle som treng det 
bør få eit tilbod ved fastlegekontoret samme 
dag. Pasientgrupper som ikkje så lett kan komme 

til kontoret, må nåast gjennom sjukebesøk eller 
annan oppsøkande verksemd.

Les og diskuter!

Kjære kollega 
i vestlandsk allmennpraksis!

u N i V E r S i T E T S L E g E N

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

Universitetet i Bergen deler kvart år ut ein praksislærarpris 
til ein allmennlege som har utmerka seg spesielt positivt som 
lærar i allmennmedisin for medisinske studentar. Kandidaten 
blir valgt ut på grunnlag av den skriftlege evalueringa studen-
tane gir etter å ha vore utplassert ein månad i allmennpraksis. 
Prisen dette året gjekk til kommunelegen i Gaular, Olav Reidar 
Furnes. Furnes er frå Gaular. Han kom dit som distriktslege i 
1983, og driv no gard i tillegg til å vere kommunelege og fast-
lege. Han har også vore distriktslege, rådgivande trygdelege og 

medlem av kontrollkommisjonen ved psykiatrisk klinikk SSSF. 
Han er kjent som ein aktiv og samfunnsengasjert kollega, og i 
følge studentanes tilbakemelding spesielt flink til til å få  pasi-
entane til å kjenne seg vel ivaretatt under konsultasjonen. 

Olav R Furnes er gift og har seks barn, derav fleire legar. Han 
driv med storfe på garden sin heime i Gaular. Og dersom 
tida strekk til, likar han å lese tysk gramatikk, det språket han 
måtte lære seg då han starta som medisinarstudent iWien

Praksislærarprisen til Olav r. Furnes
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PArAPLyEN

Nytilsette ved Seksjon for 
allmennmedisin
Det har siste året vore utlyst fleire faste vitskaplege stillingar 
ved Seksjon for allmennmedisin. Følgjande personar er tilsett 
og har starta i stillingane sine som førsteamanuensar:
– Esperenza Diaz, 50% stilling
– Stefan Hjørleifsson, 40% stilling
– Thomas Mildestvedt, 20% stilling
I tillegg har førsteamanuensis Sturla Gjesdal fått auka stillinga 
si frå 50 til 100%.

Fra Fritt Ord til Filosofisk 
poliklinikk
Fritt Ord utlyste i 2009 tilskudd à kr 50 000 til åpne møter 
om verdi- og samfunnsspørsmål aktualisert av finanskrisen. 
Fritt Ord mottok 22 søknader, og av de 15 utvalgte prosjek-
ter var Filosofisk poliklinikk, som i samarbeid med Bergen 
offentlige bibliotek skal arrangere ”Samtalemøter om vel-
ferdsstat og helsevesen” i løpet av høsten.

Allmennmedisinsk –
universitetsmøte til Bergen
De fire  allmennmedisinske universitetsmiljøene møtes hvert 
år om høsten for å drøfte felles utfordringer og problem-
stillinger innen undervisning og forskning. Møtes holdes i 
oktober år i Bergen med Seksjon for allmennmedisin som 
vertskap. I tillegg til de fire instituttmiljøene deltar også 
Allmennlegeforeningen og Norsk forening for allmennmedisin.

På programmet i år står naturlig nok Samhandlingsreformen, 
sammen med problemstillinger knyttet til finansiering av og 
rekruttering til allmennmedisinsk forskning, samt planlegging 
av Nordisk kongress i allmennmedisin i Tromsø i 2011.

Kirsti Malterud 60 år
Kirsti Malterud rundet 60 år den 29. august 2009. Hun er 
nå forsker ved Allmennmedisinsk forskningsenhet Bergen og 
fastlege ved Fjellsiden legesenter. Hun kan se tilbake på et 

innholdsrikt liv både som privatperson, fagperson og som 
samfunnsengasjert menneske.Hun startet sin allmennmedi-
sinske kliniske og forskningsmessige karriere i Oslo, og kom 
til Bergen i 1987 til kombistilling som førsteamanuensis ved 
Seksjon for allmennmedisin og kommunelege ved Ulriksdal 
legesenter. Hun disputerte i 1990 på en avhandling om 
allmennpraktikerens møte med kvinnelige pasienter. I 1992 
ble hun den første kvinne med professorat i allmennmedi-
sin, en stilling hun hadde i varierende stillingsbrøker inntil 
hun sluttet ved UiB i 2007.

Malterud  har publisert over 200 vitenskapelige artikler, 
de viktigste med bruk av kvalitative forskningsmetoder, og 
hun har publisert i de mest prestisjetunge internasjonale 
tidsskrifter. I tillegg har skrevet eller vært medforfatter av 
en rekke bøker. Hun har særlig interessert seg for sårbare 
pasientgrupper, de som har liten medisinsk prestisje, slik 
som pasienter med fibromyalgi, kronisk utmattelsessyn-
drom og voldsutsatte kvinner.

Gjennom de 20 år ved Seksjon for allmennmedisin og 
senere som en del av det større allmennmedisinske fag-
miljøet i Bergen, har Kirsti Malterud hatt stor betydning 
for oppbyggingen av allmennmedisinsk undervisning og 
forskning i Bergen og for rekruttering av forskere til all-
mennmedisinske prosjekter. Ikke minst har hun lagt vekt 
på å gi kvinnelige leger god innføring og oppfølging i mange 
prosjekter, og hun har således bidratt til praktisk likestil-
lingsarbeid av stor verdi.

Alle kolleger ved Seksjonen gratulerer med dagen!
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Raske og effektive svarrutiner for Histologi og cytologi prøver.
Immunhistokjemi utføres. Elektroniske prøvesvar.

Postadresse: Postboks 6727 St. Olavs plass, 0130 Oslo  Besøksadresse: Peder Claussønsgate 5
Telefon: 22 99 65 00 – Telefaks: 22 99 65 01

www.lfp.no  lfp@lfp.no

Hovedkontor, Møllendalsveien 8 • Poliklinikk Betanien • Poliklinikk Fylkessykehuset Stord
Poliklinikk på gamleheimen i Odda • Avd. Ålesund: Moaveien 11 – Tlf. 70 14 25 38 – Mobil 97 17 96 37Ta kontakt

VESTLANDETS LEDENDE ORTOPEDISKE VERKSTED
Vi har alt innen ortopediske hjelpemidler:
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25 Minutter
Kundemagasin

Internettannonse 0,5 sekunder, Reklameboards  
8 sekunder, Radioreklame 20 sekunder, 

TV-reklame 30 sekunder…

Kundemagasiner er en unik kanal 
som i gjennomsnitt gir deg 25 
minutters oppmerksomhet hos 
kunden din (Millward Brown 
undersøkelsen, 2007). Et kunde-
magasin skaper engasjement, 
bygger lojalitet og mersalg hos 
eksisterende kunder. Cox er et av 

de fremste og største byråene i 
Norge når det gjelder produksjon 
og publisering av magasiner. Vi 
tilbyr et erfarent redaksjonelt miljø 
som har erfaring med utarbeidelse, 
prosjekt ledelse og totalproduksjon 
av alle typer tidsskrifter, aviser og 
blader. Gjennom god dialog med 

kundene kommer vi frem til hva 
slags magasin som gjør den beste 
jobben. Kundene bestemmer selv i 
hvor stor grad de vil bidra med å 
utarbeide innholdet, eller om de 
ønsker å overlate alt oss.

 

Vi skulle gjerne fortalt mer, men  
i og med at dette er en vanlig  
annonse, har du antagelig 
allerede flyttet oppmerksom
heten din over til noe annet...  

Les mer på www.25minutter.no 
eller www.cox.no
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VED JERNMANGEL OG JERNMANGELANEMI

Å finne et jernpreparat 
som tåles bra 

er ikke lenger et spørsmål 
om flaks…

NIFEREX®

Niferex «Schwarz Pharma»
Jernpreparat. ATC-nr.: B03A A03

KAPSLER, harde 100 mg:
Hver enterokapsel inneh.: Ferroglysinsulfatkom-
plekspentahydrat tilsv. Fe 2+ 100 mg, askorbin-
syre, hjelpestoffer. Fargestoff:(gult, rødt og sort
jernoksid (E 172), titandioksid (E 171) 
Indikasjoner: Jernmangel.
Dosering: Voksne og barn over  6 år: 1 entero-
kapsel daglig. Ved mer utpreget jernmangelanemi
kan voksne og ungdom over 15 år eller som veier
minst 50 kg øke dosen til 1 kapsel 2-3 ganger
daglig i innledende fase. Maks daglig dose 5
mg/kg kroppsvekt. Enterokapslene må svelges
hele uten å tygges sammen med 1/2 glass

vann. Enterokapslene inneholder granulat som
kan tømmes ut og svelges med rikelig vann.
Niferex bør ikke tas samtidig med mat. Behand-
lingen bør fortsette til normale hemoglobinverdier
er oppnådd. Behandlingen kan fortsette så lenge
det er nødvendig for å fylle opp jernreservene i
kroppen. Barn under 6 år bør ikke bruke prepara-
tet uten anvisning fra lege.
Kontraindikasjoner: Øsofagusstriktur. Overføl-
somhet for innholdsstoffene. Haemochromatose
og andre tilstander med jernoverskudd.
Forsiktighetsregler: Jernpreparater kan forårsake
forgiftninger, spesielt hos barn. Spesiell forsiktig-
het må utvises hvis annet kosthold og/eller jern-
salttilskudd brukes. Spesiell forsiktighet må også
utvises ved bruk av Niferex hos pasienter med

hemolytisk anemi, hemoglobinopati, myelodys-
plasi og ved tilstander med forstyrrelse i opptak
eller lagring av jern.
Interaksjoner: (I: B03A A jern II-verdig, orale pre-
parater)
Graviditet/Amming: Ingen kjente risikoer.
Bivirkninger: Gastrointestinale bivirkninger som
diaré, forstoppelse, plager i øvre delen av maven,
halsbrann og brekninger kan forekomme. Fre-
kvensen øker med økende dose. Til de sjeldne
bivirkningene hører eksantem. Avføringen kan få
en mørk farge.
Overdosering/Forgiftning: (F:37 d jerntabletter).
Egenskaper: Klassifisering: Toverdig jernprepa-
rat. Absorpsjon: Enterokapslene inneholder gra-
nulatkorn som er uløselige i mavesaft. Selve ente-

rokapselen løses opp i maven. Granulatkornene
holder seg intakte til de slippes ut i duodenum.
Der frigjøres den aktive ingrediensen jernglysin-
sulfat raskt. Hos pasienter med tømte jernlagre er
den relative biologiske tilgjengeligheten 95 % av
en vannbasert jernsulfatløsning som referanse.
Pakning: 50 stk.

Representant i Norge: Jan F Andersen A/S
Postboks 1132 Flattum, 3503 HØNEFOSS
Tlf.: 61 31 49 49, Faks: 61 31 49 50



BLAD B - Økonomi
Returadresse: 
Cox Bergen AS
C. Sundtsgt. 51, 5004 Bergen
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