Paraplyen
Tidsskrift for Hordaland og Sogn og Fjordane legeforeninger
Nr.1 Årg.21 2011

Og den som spiser pølsemat...
Unge legeledere?

Velkommen til
Bergen Kirurgiske Sykehus (BKS)

degrafo.no

Ortopedi - rygg Brystreduksjoner
generell kirurgi

Visste du at Bergen Kirurgiske Sykehus (BKS) nå har offentlig avtale
med Helse Vest på å utføre brystreduksjoner på medisinsk indikasjon?
Bergen Kirurgiske Sykehus har avtale om å utføre
operasjoner på vegne av Helse Vest RHF.

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
På
BKS har vi svært
kirurger,
god
kapasitet,
trygge
plastikkirurgi.
Detteerfarne
er et tilbud
som
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pasienter
børog
få delikate
vite om.
lokaler, hyggelig bemanning, kort ventetid og svært fornøyde pasienter.
Pasientene som faller inn under avtalen med Helse Vest RHF betaler kun
Pasienten
vanlig
egenandel.betaler kun vanlig egenandel

Står dine pasienter i offentlig helsekø?

Kort ventetid
Ventetid
Alle pasienter som henvises til oss blir undersøkt og vurdert innen

Pasienter
som henvises
til oss vurderes
behandles
2 uker. Venteliste
for operasjon
er på og
under
4 uker.så raskt det lar seg
gjøre. På www.frittsykehusvalg.no finnes til enhver tid oppdaterte
ventetider.

Har du spørsmål?

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

Spørsmål

Ta gjerne kontakt med oss på telefon 55 11 80 80 eller les mer om oss
på www.bksykehus.no

Tlf: 55 11 80 80
Nesttunvn. 90 B, 5221 Nesttun
www.bksykehus.no

Bergen Kirurgiske Sykehus er Vestlandets største offentlig godkjente
dagkirurgiske sykehus. Vi utfører rundt 4000 inngrep årlig og er et
verdifullt supplement til det offentlige helsevesenet. BKS holder til
i moderne lokaler på Nesttun i Bergen. Vi har 3 (+2) operasjonsstuer, 6 oppvåkningssenger og 4 enerom. BKS samarbeider og er
samlokalisert med Klinikk Bergen. Klinikk Bergen driver privat- og
forsikringsfinansiert plastikkirurgi og ortopedisk kirurgi.

Leder

Gunnar Ramstad
gr@bakkehuset.no

Mohammed
Den norske legeforening er 125 år i år. Det er
en forholdsvis gammel fagforening i norsk målestokk, og våre medlemmer har opplevd store
endringer i vilkår for utøvelse av yrket i hele
denne perioden. Dette vil vi få god anledning til
å høre om i jubileumsåret. Endringer pågår for
fullt også i vårt yrkesliv, og det kan synes som om
samfunnet i like stor grad som før stiller krav til
endringsevne og tilpassing hos dagens leger.
Mange av anekdotene fra tidligere går på vanskene og slitet pga
stort arbeidspress, få leger, lange avstander, dårlig utstyr, lite virksomme medisiner osv.Vi har vel alle møtt eldre kolleger som
forteller nærmest utrolige historier om arbeidspress og vaktbelastning.
Vår forening øker markant i medlemstall og det er ikke lenge
igjen til 30 000 yrkesaktive leger her i landet. Dvs at det er tilkommet mellom 15 og 20 tusen yrkesaktive leger etter at jeg
begynte å jobbe for 27 år siden.
Endringene vi nå opplever er av forskjellig art, men stiller like
fullt krav til oss som forening og til enkeltlegen og dennes familie.
Det er kun få år til Dnlf har et flertall av kvinnelige medlemmer,
og det er grunn til å tro at dette flertallet vil øke jevnt og trutt.
Det er ikke et problem, men det kan synes som om kvinnelige
leger ”overtar” noen deler av faget og mennene etter hvert blir
dominerende (beholder sin dominans?) i andre deler av faget.
Jeg tror ikke en slik, stadig tydeligere, todeling av faget, er en
fordel. Jeg håper derfor foreningen med sine underavdelinger vil
ta debatten om hvordan vi skal legge til rette for rekruttering av
leger av begge kjønn til alle spesialiteter.
Vi står foran en utvikling i retning av faste stillinger på sykehus
for LIS leger.
Sosialt og arbeidsrettslig et stort fremskritt for våre unge sykehuskolleger. Denne utviklingen har gått fortere enn forventet, og
foreningen har brukt mye ressurser på dette. Nøyaktig hvilken
effekt dette vil få for sykehusene og arbeidsmarkedet vet man
ikke ennå, men det blir en betydelig omstilling.

Ansvarlig redaktør:
Espen Rostrup
Haukeland Universitetssykehus
Hjerteavdelingen
5021 Bergen
E-post:
espen.rostrup@me.com

Hordaland Legeforening:
Legenes hus
Kalfarveien 37, 5018 Bergen
Tlf.: 913 28 445
Leder:
Gunnar Ramstad
Redaktør: Espen Rostrup

Sykehusstrukturen endres betydelig i årene som kommer, uansett hvilken regjering som lover hva.
Sykehusene vil bli færre og mer spesialiserte. Dette vil skje av
hensyn til kvalitetskrav, men også gjøres mulig pga stadig endring
i infrastruktur og kommunikasjonslinjer. Som en følge av dette
vil nok antallet leger som utøver yrket på bakgrunn av generelle
spesialiteter innen kirurgi og indremedisin gå ytterligere ned. Det
blir nesten bare rom for gren- eller kvist- spesialister.
For kollegene i primærhelsetjenesten vi endringer i sykehusstruktur ha betydning. Endring i avstand til sykehus og endring i
sykehusenes innhold/tilbud vil kreve omstilling. Kravene til akuttmedisinsk kompetanse vil måtte styrkes, selv om det kommer
en bebudet økning av antallet primærleger. Kommunegrupper vil
måtte styrke sine legevakter og opprette felles halvannenlinjeavdelinger på sykehjem.
Vi opplever også andre endringer i primærhelsetjenesten. Det er
vel slik at det blir stadig større forskjell på det å være fastlege i
storbyer og i landdistrikter.
Foreningen har engasjert seg i finansieringen av helsehjelp til
papirløse innvandrere. Denne gruppen befinner seg for en stor
del i storbyene, og har for en stor del komplekse vanskelige
sykehistorier, som krever spesiell kompetanse på behandlersiden.
Problemstillingen hadde vi imidlertid ikke hørt om til inntil for
få år siden. Dette gjelder også det store antallet rusmisbrukere
i storbyene, som utgjør en svak pasientgruppe med berettigede
krav til omsorg.
Tydeligst ser man kanskje allikevel forskjellene ved at det fremmedkulturelle innslag er stort i storby-Norge. I flg. Dagens
Næringsliv var Mohammed det hyppigste guttenavn gitt til gutter
i Oslo i 2010. Dette viser at kravet til våre kolleger i Oslo nødvendigvis må omfatte mer kunnskap om kultur, vaner og språk
hos fremmedkulturelle grupper, i langt større grad enn i andre
deler av landet.
Vi utøver med andre ord yrket vårt i stadig omstilling, og slik vil
det være i årene som kommer.
Hilsen
Gunnar Ramstad.

Sogn og Fjordane legeforening:
Leder: Tom Guldhav
guldhav@broadpark.no
Mob: 415 15 626

Annonser:
Cox Bergen AS
Tlf. 930 04 871
E.mail: Cecilie.Dahle@cox.no
Grafisk Fremstilling:
Cox Bergen AS
C. Sundtsgt. 51,
5004 Bergen
Trykk: Scanner Grafisk
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Har du pasienter som
venter på operasjon?

Aleris Helse er NorGes sTørsTe Kjede Av PrivATe syKeHus oG leGeseNTre.
vi deKKer de flesTe MedisiNsKe fAGoMråder • aleRisHelse.no

Avtale mellom Aleris Helse og Helse Vest

Flere leger søkes

Aleris sykehus i Bergen har inngått avtale med Helse Vest
innenfor ordningen Fritt sykehusvalg. Dette medfører korte
ventetider på blant annet:

På grunn av økende pågang av pasienter trenger vi
flere leger til vårt sykehus og legesenter i Bergen
– hel eller deltid.

• Ryggkirurgi
• Plastikkirurgi etter
massive vekttap
• Åreknutekirurgi
Pasientene betaler kun offentlig
egenandel. Vi har erfarne og dyktige
kirurger.
Kontakt oss på tlf 55 59 99 99,
fax 55 59 99 88 eller send henvisning til:
Aleris sykehus v/operasjonskontoret,
Marken 34, 5017 Bergen – eller
via Norsk Helsenett.
www.aleris.no/bergen

•
•
•
•

Ryggkirurger
Kardiologer
Gynekologer
Hudleger

Gode betingelser og fleksibel arbeidsordning.
Aleris sykehus og medisinsk senter • Marken 34, Bergen
Kontakt: Tone Helberg, direktør for medisinske sentre
tone.helberg@aleris.no • Telefon 993 01 925

Oliver Grundnes, fagansvarlig ryggkirurg

Helse og omsorg
hele livet

Helse og omsorg
hele livet

Sykmelding til nytte eller besvær?
Et kurs for fastleger
Dato: 14. - 15. juni 2011

Kontakt: john.gunnar.meland@nav.no

Sted: Quality Hotel Edvard Grieg
Sandsliåsen 50, 5254 Sandsli

Påmelding: Innen 16. mai 2011.
Påmeldingsskjema finner du på: questback.com/
nav/fastleger

I samarbeid med Hordaland legeforening inviterer
NAV Hordaland til kurs om sykemeldingspraksis.
Gjennom kurset vil du få:
bevisstgjøring på sykmeldingsvalg og hva
som styrer beslutningsprosessene dine
bakgrunnsinformasjon om sykefravær
oppdatering på regelverket
Kurset blir søkt tellende som 15 timers emnekurs
for allmennmedisinere i emnet arbeidsmedisin, og
som obligatorisk opplæring for sykemeldere.
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Kursavgift: kr 2 000
Kurset starter tirsdag 14. juni kl. 15.00 og avsluttes
onsdag 15. juni kl. 15.30.
Vennligst gi beskjed ved påmelding om du ønsker
overnatting på hotellet.
Pris per person i enkeltrom: kr 1 242
Velkommen til et spennende og annerledes kurs!

Redaktør

Espen Rostrup
espen.rostrup@me.com

Og den som spiser pølsemat…
Så er vi igjen ved begynnelsen av et nytt år. Mange har forsetter for det nye året,og det er det ikke få som vet å utnytte kommersielt. I aviser og ukeblader, på internett
og fjernsyn,- du ser den overalt. Reklamen for veien til et lettere liv med færre kilo og en
bedre fysisk form,- og mange lover mer enn de kan holde. Siste skudd på stammen er
utilslørt og kommersiell reklame for fedmekirurgi. Hvem er det egentlig sitt ansvar å gi
en god og dokumentert oppskrift på en varig livsstilsendring?
2010 har vært et år med mye debatt og fokus både på kosthold
og fedme. Hva skal man spise, hvem har skylden? Hva blir de
nye kostrådene og hvor gode er de egentlig?
Det må være ganske forvirrende og frustrerende å være overvektig og samtidig ha et ønske og motivasjon til å gjøre noe
med det. Frontene i debatten er ganske steile, noen skyver
skylden og ansvaret over på den fete, mens andre mener dette
klart er et samfunnsansvar som må løses i offentlig regi. Noen
sverger til få eller ingen karbohydrater og mye fett, ander sverger til masse karbohydrater og lite fett. Noen teller kalorier,
andre gjør det ikke.
Hva er riktig og hvem har ansvaret for å snu utviklingen?
I oktober i fjor skrev fitnesskjendisen Kari Jaquesson et innlegg på sin blogg som startet en heftig debatt om overvekt og
fedme som varte utover høsten. ”Fedme er ikke noe du HAR”
var tittelen på innlegget, – og hun hevdet at å snakke om
behandling av fedme førte til passivisering og fjernet de overvektiges ansvar og makt til å gjøre noe selv.Videre avviste hun
at enkelte hadde mer anlegg for å legge på seg enn andre, alt
kokte ned til kalorier inn/kalorier ut. Mange støttet Jaquesson i
hennes betraktninger, mens andre mente hun burde holde seg
til berteslanking og etterlyste mer støtte til overvektige når lysten og motivasjonen var på plass.
Det er kanskje ikke så vanskelig å være enig med Jaquesson i
utgangspunktet om at hvert enkelt menneske har ansvar for sin
egen ernæring og helse, men hadde det bare vært så enkelt…
Vi kjenner jo alle de tydelige sosioøkonomiske skillelinjene i
vårt sosialdemokratiske samfunn,- de gjelder også når det kommer til overvekt.Videre er det også slik at rundt halvparten
av alle overvektige har en genetisk komponent som bidrar til
de overflødige kiloene,- og mye tyder også på at genetikken

utstyrer enkelte av oss med ugunstige hormonelle belønningssystemer knyttet til mat- og sukkerinntak som igjen resulterer i
overspising og overvekt.
Helt uavhengig av brøken mellom individuelt og kollektiv ansvar
er det et faktum av befolkningen blir stadig tyngre. Antall personer med fedme i Norge er tredoblet siste tyve år og mens
en av fem nordmenn nå er fete, er to av tre norske menn i voksen alder overvektig eller fet. Fremtredende forskere, som sjeldent bruker sterke ord, beskriver endringene som dramatiske
og mener tallene må få konsekvenser for norsk helsepolitikk.
Selvsagt er det slik at et viktig fokus må være på forebygging
gjennom opplæring og ansvarliggjøring av barn og unge, men
vi kan jo ikke bare gi opp dem som allerede er i faresonen for
fedmeassosierte sykdommer og vente til de blir syke slik at vi
kan behandle sykdommene fremfor å hjelpe dem ut av overvekten. Er det slik at de skal overlates til pulverkurene og de
privat tilbudte fedmeoperasjonene i full forvirring mellom de
steile frontene i kostholds- og fedmedebatten?
Når overvektsproblematikken i så stor grad er blitt et folkehelseproblem ,- halvparten av norske 40-45-åringer er nå for
tunge,- blir det paradoksalt at kostrådene fra nasjonalt råd for
ernæring er spesielt rettet mot friske voksne individer. I den
353 sider lange publikasjonen som nå er kommet fra Nasjonalt
råd for ernæring, vies 3 sider til kosthold og forebygging av
overvekt og fedme,- det kan synes som om lite av rådets
arbeid er viet dette. Hvis det var én måte en burde vise at man
tok problemstillingen og de overvektige individene på alvor, var
det ved å gi grundige og vitenskapelig funderte råd om kosthold ved overvekt og ønske om vektreduksjon.

Forsidefoto: ScanStockPhoto

Bidrag til Paraplyen sendes elektronisk til redaktøren
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Allmennmedisinsk forskning
Allmennmedisinsk forskning??
Foruroligende ofte er spørsmålstegn
skrevet i øynene når vi beskriver behovet for en økt satsing på dette feltet. Med
økende krav til evidensbasert medisin,
ser vi imidlertid at allmennmedisin som
fagfelt blir hengende etter den sykehusbaserte medisinen. Sykehusbasert forskning kan nemlig ikke overføres til vårt
felt uten videre - motsatt av hva mange
tror. Allmennpraksis er preget av et helt
annet sykdomspanorama, helt andre
forekomsttall for hver enkelt sykdom og
helt andre forutsetninger for pasienten
som skal gjøre sine valg. Fastlegen må ta
sine beslutninger på et høyere usikkerhetsnivå og med mindre støtteapparat.
Det må kunnskapsbasen for fastlegen
bære preg av.
På den positive siden kan vi heldigvis
melde om en jevn tilgang på kreative og
dyktige allmennleger som ønsker å forske. Allmennmedisinsk forskningsfond,
opprettet av Legeforeningen i 2007, deler
ut stipend til prosjekter av doktorgradsformat, og gir mulighet til å sikre en fleksibel arbeidssituasjon med fortsatt klinisk
praksis. Slike stipend bidrar til at flere
allmennmedisinske hoder og hender kan
ta del i kunnskapsutviklingen. Det trenger vi!
Allmennmedisinsk forskning bør interessere og engasjere allmennleger – men
også våre sykehusbaserte kolleger. Et
viktig forskningsspørsmål er for eksempel hva som er godt nok når det gjelder
utredning og behandling i førstelinjen
– et spørsmål av avgjørende betydning
for hele helsetjenesten vår. Både for pasienter og sykehuskolleger er det av stor
verdi å forholde seg til høykompetente
førstelinje-klinikere med god kunnskapsbasis for sin virksomhet.
Allmennmedisinske forskningsenheter opprettet i 2006
Fire allmennmedisinske forskningsenheter (AFE) ble opprettet av Helse- og
omsorgsdepartementet i 2006. Dette
skjedde etter langsiktig arbeid og press
fra de allmennmedisinske forskningsmiljøene ved universitetene og legeforeningen. Alle kunne se at den primærmedisinske forskningen ble hengende
etter, mens sykehusbasert forskning fikk
6

et kjempeløft med foretaksreformen
i 2003. AFEne er altså basisfinansiert
av Helse- og omsorgsdepartementet,
mens de allmennmedisinske forskningsmiljøene som har eksistert i mange
år ved universitetene er finansiert av
Kunnskapsdepartementet.

Vi håper at myndighetene etter hvert
vil se at seriøs satsing på allmennmedisinsk forskning er en nødvendig vei å gå
for å skape et bærekraftig helsevesen.
Den statlige finansieringen av AFEne
er foreløpig svært begrenset (12 mill.
for 2011, fordelt på de fire enhetene i
Bergen, Oslo, Trondheim og Tromsø), og

i fremdrift

Guri Rørtveit, forskningsleder, Allmennmedisinsk forskningsenhet, Uni helse
www.helse.uni.no

Fra venstre Aase Aamland, Svein Kjosavik, Frøydis
Gullbrå, Guri Rørtveit, Kirsti Malterud, Knut-Arne
Wensaas, Kristian Simonsen, Torgeir Gilje Lid, Merete
Allertsen, Erik Werner, Lillebeth Larun, Sabine Ruths,
Kristina Iden, Liv Tveit Walseth.

tallet av våre seniorforskere har i tillegg
en bistilling ved Instituttet. Stipendiatene
er knyttet til doktorgradsprogrammet
ved dette instituttet.
… og hva driver vi med?
Forskningen vår dreier seg om tema som
har stor relevans for fastleger, og flere
prosjekter undersøker ulike aspekter av
kronisk sykdom, slik som muskel-skjelett
problemer, depresjon, underlivsplager,
irritabel tarmsyndrom, kronisk utmattelsessyndrom, fedme, og alkoholproblemer.Vi har flere forskningsprosjekter
på sykehjemsmedisin. Metodologisk
har vi kompetanse på ulike felt som
epidemiologi, kvalitative metoder og
intervensjonsstudier, og vi arbeider også
tverrfaglig i en rekke prosjekter.Vi har
et utstrakt samarbeid med våre kolleger
ved Forskningsgruppe for allmennmedisin ved UiB.
Vi bidrar til allmennmedisinsk kunnskapsutvikling og publiserer vitenskapelige artikler i høyt tempo, vi veileder
PhD-kandidater og bidrar til økt antall
forskningskompetente allmennpraktikere,
vi arrangerer og deltar som forelesere
på kurs og konferanser, vi har i samarbeid med legeforeningen utviklet en
kunnskapsbasert video om medisinsk
uforklarte tilstander som kan brukes i
veiledningsgrupper i allmennmedisin, og
vi arbeider forskningspolitisk blant annet
gjennom høringsuttalelser og ved å delta
på møter med politikere og myndigheter
om forskningsrelaterte saker.

vår aktivitet er helt avhengig av ekstern
finansiering.
Hva er Allmennmedisinsk
forskningsenhet i Bergen?
AFE Bergen er en enhet i Uni helse,
som er del av et forskningsselskap (Uni
Research, tidligere Unifob) eid av UiB.

16 personer er tilknyttet AFE, herav 4
seniorforskere, 11 stipendiater og en
administrativt ansatt. De fleste er ansatt i
deltidsstillinger og kombinerer forskning
og praksis som fastlege, og flere bor og
arbeider til vanlig utenfor Bergen. AFE
Bergen er samlokalisert med Institutt for
samfunnsmedisinske fag ved UiB, og fler-

Fremtiden
I Nasjonal helse- og omsorgsplan og Lov
om kommunale helse- og omsorgstjenester, som begge har vært ute til høring
nylig, er allmennmedisinsk forskning
et tema. I våre høringsuttalelser har
vi fremført at det er helt nødvendig
å komme videre fra festtalenivået og
over til handling: Loven må gi forskning
i primærhelsetjenesten status som obligatorisk og forpliktende – på linje med
forskning i helseforetakene. Alt annet er
ambisjonsløst.Vi venter i spenning på den
nye loven – og i mellomtiden arbeider vi
videre med våre bidrag for å styrke det
allmennmedisinske kunnskapsgrunnlaget.
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Valgåret 2011
Oddetallsår er valgår i Legeforeningen; og i 2011 skal også vi allmennleger gjøre våre
lokale valg. Først skal hver enkelt kommune velge sine tillitsvalgte allmennleger, dernest
skal de fylkestillitsvalgte Landsrådsrepresentanter velges.
I den enkelte kommune er Allmennlegeutvalget den naturlige arena for disse valgene,
mens Landsrådsrepresentantene velges på et eget allmøte.
For å lette prosessen, vil jeg sitere et par paragrafer fra Allmennlegeforeningens vedtekter som omhandler valg i kommuner og fylker:
Kapittel 3 – Organer
§3
Allmennlegenes tillitsvalgte
Leger med et ansettelses- eller avtaleforhold til kommunen velger
hovedtillitsvalgt og varatillitsvalgt for legeforeningen i hver kommune i henhold til legeforeningens lover.Valget skal skje i god tid før
lokalavdelingens årsmøte for to år av gangen i årstall som slutter på
ulike tall.
Dersom hovedtillitsvalgt som er valgt etter disse reglene, ikke har
fastlegeavtale, velger legene med fastlegeavtale en egen tillitsvalgt
med varatillitsvalgt for å ivareta fastlegegruppens interesser overfor
kommunen.
Alle kommuner skal ha en AF-tillitsvalgt. Dersom legeforeningens
hovedtillitsvalgte er AF-medlem, blir vedkommende AF-tillitsvalgt i
kommunen også.

separat. Stemmetall avgjør rekkefølgen på øvrige landsråder.Ved
stemmelikhet avgjøres rekkefølgen med loddtrekning.
Sittende 1. landsråd sammen med de øvrige landsrådsrepresentanter og vara landsrådsrepresentanter evt. et arbeidsutvalg av dem,
har ansvar for gjennomføringen av allmøtet.
Dette valget for Hordalands AF-medlemmer holdes på
Legenes Hus, Kalfarveien 37, Bergen tirsdag den 31. mai 2011.
Hordaland legeforening avholder nemlig sitt Årsmøte med valg
denne dagen, og da skal vi i følge vedtektene legge vårt valg i
tilknytning til dette. Årsmøtet er i planleggingsfasen i skrivende
stund, men alt tyder på at Allmennlegene møtes til valg/ allmøte
kl 16.00, så jeg ber alle notere tidspunkt allerede nå.
Da vil jeg til slutt på ønske alle Godt Valg, og velkommen på
allmøte i Bergen den 31. mai.

Når allmennlegene har valgt sine tillitsvalgte i henhold til
disse vedtektene, og det bør skje innen utgangen av mars
2011, er det svært viktig at valgresultatene meldes inn til
Allmennlegeforeningens sekretariat OG til undertegnede.
Jeg har i alle år jobbet for å holde en oppdatert adresse- og
e-postliste for alle tillitsvalgte i Hordaland, og håper med deres
hjelp at listen for tillitsvalgte i perioden 2011 – 2013 kan bli
komplett og oppdatert. Den gjeldende listen finnes på HLF sine
hjemmesider: www.legeforeningen.no/asset/46105/1/46105_1.
pdf
Så over til neste valg:
§ 3-1-2 Valg av landsrådsrepresentanter (LR)
I direkte forbindelse med Legeforeningens lokalforenings årsmøte og
uansett innen 1. september avholdes allmøte for AFs medlemmer.
AF-tillitsvalgte og varatillitsvalgte i kommunene har møteplikt og er
valgbare. På møtet avholdes valg på landsrådsrepresentanter og
vara landsrådsrepresentanter. Alle AF-medlemmer i lokalavdelingen
har stemmerett. Det velges minst like mange vara-landsrådsrepresentanter som landsrådsrepresentanter.1. landsrådene velges
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Ø i v i n d We s n e s

owesnes@broadpark.no

Avdelingstillitsvalgt Allmennlegeforeningen Hordaland

Kurs og konferanse i herskapelige omgivelser!
Dagpakke med 2-retters Søtt+Salt meny kun kr. 495,+47 4000 3713
epost: legeneshus@sottogsalt.no
www.legeneshus.no
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Ledelse – melder legene seg ut?
For noen dager siden fikk jeg en telefon fra legeforeningen sentralt i forbindelse med
Legeforeningens lederpris. De hadde fått inn svært få forslag til kandidater. Som en oppfølging anmodet jeg alle klinikk-/avdelingstillitsvalgte om å melde inn potensielle kandidater til lederprisen. Jeg fikk bare en tilbakemelding, og den lød megetsigende omtrent
som følger: ”jeg ser ingen i min umiddelbare nærhet”. Man kan trolig lese mye mellom
linjene her, og dessverre er inntrykket at lederne ofte har ganske lav ”standing” i kollegiet. Vi ser nå også at ved flere klinikker er det ingen leger som søker sjefsstillingene
tross sterke oppfordringer, og begrunnelsen er at de ikke finner stillingene attraktive nok.
Profesjonskampen rundt lederposisjonene synes borte for godt,
og flere kolleger tar til orde for å glemme de administrative
lederstillingene og rendyrke det medisinske ansvaret. I lys av
en nylig dom som krystallklart sier at legens profesjonsansvar
klart har fortrinn fremfor administrative pålegg og som sådan
fortsatt gir oss en sterk faglig autonomi, kan det være fristende
å rendyrke faget og pasientansvaret. På den andre siden har vi
en forpliktelse overfor helheten, og også våre etiske regler sier
at vi må ta hensyn til blant annet økonomi i våre faglige beslutninger.
For en arbeidsgiver må det likevel være et alvorlig varsko den
utvikling som nå synes å være på gang. Mange egnede leger finner ikke lederstillinger spennende lenger. De frykter en detaljstyrt tilværelse med ekstremt økonomisk fokus uten særlig
handlingsrom, nitid rapporteringsplikt, mulighetene til litt faglig
virksomhet begrenses unødig mye (lederrollen skal rendyrkes),
fag og forskning nedtones ofte og kritiske argumenter oppover
i systemet blir satt lite pris på. Et tilleggsmoment for legene
er ofte også at lønnen går ned ved overgang til lederstillinger,
og man har for eksempel heller ikke anledning til å reise på
konferanser dekket av eksterne midler (og interne midler er
jo ytterst begrensede).Videre har man heller ikke lenger uten
videre en retrettmulighet til ordinær overlegestilling, og overlegepermisjon opptjenes ikke uten videre (må avtales særskilt
hvilket jeg anbefaler alle å gjøre).
Lederrollen blir nok ikke enklere av at den kan gi liten status i
legekollegiet for øvrig, og klinisk spisskompetanse og forskning
rangerer høyere. Terskelen for generell misnøye er nok enkelte
steder også lav, og mange kolleger har ofte litt for høye forventninger til hva en lege som leder kan få til versus ikke-leger
i samme posisjon. Det er viktig at vi bidrar til å gjøre våre kolleger gode som ledere og gir alle en sjanse.
Jeg har gjentatte ganger tatt opp med sykehusledelsen hva vi
skal gjøre for å bedre situasjonen. Sykehuset er klar på at de
ønsker leger i lederposisjoner, men det hjelper lite når utviklingen går i motsatt retning. Jeg tror det er nødvendig med en
helt annen tilnærming enn det som er rådende i dag (fra helseministeren helt ned til de laveste ledernivå). Ledelse av høyt
kompetente organisasjoner må legges opp annerledes enn i typiske
industribedrifter. Det må igjen innprentes at vi er sykehus hvor faget
igjen må komme mye mer i fokus. All ledelse i spesialisthelsetjenes-
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ten skal bidra til best mulig diagnostikk og behandling, og økonomi,
organisering og logistikk skal bidra til at så skjer. Kunnskap om
organisering og økonomi er viktig, men har nå en alt for dominerende plass i forhold til det faglige perspektiv. Dette er en
turn-off for leger med lederevner, men som ikke vil bruke all
tid til rene administrative rapporteringsoppgaver.
Det er liten tvil om at dersom lederposisjoner brukes riktig, så
kan de bidra konstruktivt til god og effektiv pasientbehandling,
gode arbeidsforhold for medarbeidere og fremme muligheter
til forskning og fagutvikling. Likeså vil faglig innsikt kunne styrke
lederrollen, og nylig ble det i Dagens Medisin referert til i en
undersøkelse som viste at medisinsk innsikt hos ledere i sykehus ga bedre resultater.
I utgangspunktet bør ledere på alle nivå ved et universitetssykehus ha en type minstekrav knyttet til medisinsk-faglig innsikt/
erfaring, forsknings- og undervisningskompetanse foruten en
viss lederkompetanse og personlig egnethet. I dag ser vi at
ledererfaring dominerer kravspesifikasjonen og for leger som
er ferdige spesialister i gjennomsnitt 41 år gammel, vil en slik
tilnærming være et problem.
Det er ingen grunn til at det skal være slik: Faglig innsikt er
minst like viktig som ledererfaring for god ledelse i sykehus på
avdelings-/seksjonsnivå hvor kanskje 80-90% av beslutningene
er direkte pasientrelaterte.
Tilbake til overskriften; legene melder seg nok ikke ut, men:
La oss få slutt på at faglig kompetanse har en slags B-status i
lederrollen og i stedet fremme gode ledere som har innsikt
nok til å ta et totalansvar for fag, økonomi,
forskning og undervisning. Først da kan
vi få frem sjefer som ikke bare
administrerer, men har tyngde
nok til virkelig å lede og løfte
sine klinikker/avdelinger.

Kj e l l V i ke n e s

vike@haukeland.no

Overlege dr. med. FTV OF/Helse Bergen

Byråkratiet tar over
Tilbake i Bergen etter noen dager i et lyst og vinterlig landskap som jeg innerst inne
håpet, og kanskje trodde, vi skulle oppleve på nytt i Bergen i år! Det begynte så bra før
jul, eller kanskje ikke? Barfrosten i nov og des skapte glatte veier og nærmest glaserte
omgivelser, og når regnet kom, var jorden uimottakelig og oversvømmelser og ødelagte
veier ble resultatet. Vi slipper nok neppe unna klimakrisen!
Kontrasten er uansett stor, og i slike plutselige og uventede
møter mellom vinter og ” vår” kan en kjenne at omgivelsene
våre gjør en forskjell på hvordan vi har det. Reiser en f. eks. til
”Syden”, enten det nå er fra en kald vinter eller regnvær, er man
forberedt på møtet, og det oppleves mer normalt og naturlig.
Jeg har nettopp kommet hjem fra årets administrasjonskurs på
Lillehammer.
Det var en formidabel deltakelse i år, og det virket som om
alle koste seg. Hovedgrunnen til det høye antallet var nok HMS
kurset; en blant mange pålegg fra myndighetene. Det virker som
om byråkratiet tar helt over. Alt skal dokumenteres, og det ene
skjemaet etter det andre skal fylles ut.Vi skal lage koder for det
vi gjør og sende rapporter både her og der. Av og til virker det
som om pasientene kommer i annen rekke.Vi er for øvrig ikke
den eneste yrkesgruppen som har det slik; leste i BT i dag om
en lærer som fikk skjenn fordi han brukte for mye tid på elevene!
Jeg er ikke uenig i at vi skal kvalitetssikre arbeidet og arbeidsmiljøet vårt. Det sikrer våre pasienter riktig og sikker behandling, og det blir satt fokus på sikkerhet og arbeidsmiljø for våre
ansatte, men til tider tar det nesten av! Byråkratiet vokser
neppe inn i himmelen, men hvor veien går må fuglene vite! Vi
kan jo se på oss selv som sysselsettere i en videre forstand! I
tillegg kan vi med hånden på hjertet si at vi gjør et godt stykke
praktisk arbeid!
Kurset var for øvrig godt; arrangert av Legeforeningen og tilpasset våre forhold i henhold til arbeidsmiljøvernloven § 3-5.Vi fikk
en oversikt over formålet med HMS og hva det kan innebære
i praksis, og om hvordan vi kan få til en god intern kontroll.
Videre ble det vist til gjeldende lovbestemmelser som vi forventes å ha kjennskap til. HMS kurs er et krav på samme måte som
bedriftshelsetjeneste, og i så måte var dette kurset mye mer
matnyttig enn et hvilket som helst HMS kurs med innhold som
nok er tilpasset andre enn oss. Legeforeningen vil arrangere
flere kurs, så jeg vil anta de som ikke fikk det med seg får nye

muligheter.
Vi er en yrkesgruppe der mange kan se enden av en lang yrkeskarriere, og vi fikk en god gjennomgang av nye rammer for SOP,
både når det gjelder pensjon og avbruddsytelser. Grethe Veiåker
Nilsen snakker på inn- og utpust, men på en slik måte at de
fleste likevel henger med.Videre fikk vi fra en ”smart” advokat
belyst viktige aspekter ved oppstart og avvikling av praksis. Noe
for de nyetablerte også. Jeg regner med det meste blir å finne
på PSL sine hjemmesider!
Vi har et unikt pasientmateriale i vår praksis og det oppfordres
stadig til forskning, og vil minne om muligheter til å søke stipend. Allmennlege Ivar Skeie og øyespesialist Knud Erik Alsbirk
delte erfaringer med oss.
En lavmælt, men kraftfull, stemme fra Gro Trondalen fra Norges
Musikkhøgskole viste i toner og bilder hvordan musikk kan få
frem følelser i oss som fremmer kommunikasjonen når andre
språk svikter eller blir mangelfulle. Om ikke musikk helbreder i
seg selv, formidler den en annen vei inn til os,s og mellom oss,
og kanskje setter i gang selvhelende prosesser? Musikken overvelder oss på en måte så vi ikke rekker å ta på oss maskene
våre.
Til slutt, men ikke minst, festmiddag og konsert med Ole Paus.
Ikke uventet stor respons fra forsamlingen! Ingen tvil om at han
mestrer Både ord og toner.

Ka t h e A a s e

kathe.aase@gmail.com

Tillitsvalgt PSL
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Litt fra ens medisinske hverdag
Etter mange innlegg i Paraplyen av fagpolitisk karakter har jeg denne gang valgt å trekke
frem deler av mitt eget fag, patologi, med litt vinkling i retning undervisning av medisinske studenter. Som servicefag yter patologi tjenester til de kliniske fagene, og gjennom
kommunikasjonen med kliniske kolleger får patologi mye tilbake. Patologi arbeider med
tunge kliniske problemstillinger uten å møte pasienten. De gangene patologene ser pasienten er ved dødsfall i de tilfeller hvor obduksjon er rekvirert. Obduksjon er en del av
medisinen som er på vikende front, og hører nok heller ikke blant patologer flest til den
del av faget som skjenkes mest oppmerksomhet.
Men obduksjonene er i mange sammenhenger fortsatt av stor
betydning. Først og fremst er de viktige i mange tilfeller for
å sikre en korrekt dødsårsak, særlig der hvor det eksisterer
klinisk tvil. Det gjelder spesielt ved plutselige dødsfall eller kort
sykdomsforløp hvor kliniske undersøkelser ikke er ferdigstillet. Obduksjonene har også betydning i form av bidrag til vår
nasjonale dødsårsaksstatistikk, og som gjør denne mer pålitelig.
Men det obduseres ikke nok i dag til at dødsårsaksstatistikken har den kvalitet man skulle ønske. Kvaliteten vedrørende
Dødsårsaksregisteret har det vært skrevet litt om bl. a. i
Tidsskriftet.

ervisning”. Det var et overveldende flertall av studentene som
satte makroundervisningen med demonstrasjon av organpatologi på topp! I de påfølgende årene har makroundervisningen
med obduksjonspatologi også vært rangert klart på topp. Dette
har overbevist oss undervisere i patologi om at obduksjonene
med sammenholding av klinisk historie og organfunn yter et
svært verdifullt faglig bidrag til morgendagens leger. Dagens
medisinstudenter er også mer frimodige og aktive, og tar i
større grad fatt i inntrykkene fra obduksjonsfunnene med
spørsmål og kommentarer enn tilfelle var for et par ti-år tilbake.

Det er velkjent for enhver kollega at obduksjon i en del tilfeller
avdekker en annen dødsårsak enn den som var klinisk antatt.
I noen tilfeller overraskende funn for både patolog og kliniker. Det finnes mange undersøkelser på dette og også relativt
nye. Moderne diagnostiske metoder har nok bidradd til færre
overraskelser, men ikke i en slik grad at obduksjon er uten
betydning. Faget patologi blir fremdeles i stor grad forbundet
med obduksjon selv om patologer i dag bruker mindre tid på
dette. Mange patologer obduserer ikke, men er kun opptatt
med vevsprøver og/eller celleprøver fra levende pasienter.
Medisinstudentene får nok et ”litt skjevt” inntrykk av patologifaget da obduksjonsdelen med fersk organpatologi utgjør en
betydelig, men også viktig del av undervisningen i faget. Dette
kan muligvis være en av årsakene til dårlig rekruttering til faget
gjennom mange år.

Dessverre er der dager hvor ingen døde på Haukeland
Universitetssykehus blir obdusert, og vi har ingen fersk organpatologi å vise studentene. Dette skyldes for en stor del at
obduksjon nektes utført av pårørende. En stor økning av nektelser skjedde etter en ny forskrift som kom i 2004. Men i et
arbeide fra Gades institutt i 2007 fant vi at i 20% av dødsfallene
på Haukeland universitetssykehus hadde kliniske leger ikke
henvendt seg til pårørende om obduksjon. Er det mulig å gjøre
noe med dette? Flere obduksjoner vil utover indikasjonen å
sikre dødsårsakene i vesentlig grad komme medisinstudentene
faglig til gode. Det å kontakte pårørende i en sorgsituasjon og
snakke om obduksjon er sikkert utfordrende. Likevel vil en be
lederne på de store avdelingene, hvor de fleste dødsfall skjer, å
se på rutinene for dette, og om mulig å forbedre dem.

I de senere årene har vi på Gades institutt etter avsluttende
eksamen i patologi delt ut et spørreskjema med en del spørsmål som vedrører patologifaget og den undervisningen som
har vært gitt. Første gang dette spørreskjemaet ble benyttet
ble vi ikke så rent lite overrasket over svarene vi fikk på spørsmålet om hvilken undervisningsform studentene hadde satt
mest pris på, forelesninger, mikroskoperingskurs, såkalt gruppearbeide som består av mikroskopering i mindre grupper av
utvalgte tema, eller organpatologi gjennom demonstrasjoner
av obduksjonsfunn fra dagen obduksjoner, benevnt ”makround-
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E i n a r S ve n d s e n

kathe.aase@sensewave.no
einar.svendsen@gades.uib.no

Avdelingstillitsvalgt LVS Hordaland

Turnustrekning – sjansespel på høgt nivå
For ein medisinstudent er det ein kombinasjon av jolekvelden og dommedag når
Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (SAFH) frigir turnuslistene.
Norske medisinstudentar, ved universitet både i Noreg og i utlandet, sit som
klistra til datamaskina for å få med seg kva nummer ein sjølv, eller medstudentar,
har fått. Å vere medisinstudent har blitt ein risikosport. Studiet har utvikla seg til
6 år med intens studering, følgd opp av 1 ½ år med turnus der du blir sendt rundt
innanfor Noregs landegrenser. For mange medisinstudentar har dette vore ei akseptert,
men mislika, ordning.

Det er ikkje rart at medisinstudentar prøvar å kjøpe til seg turnusplassar. Systemet, som det føreligg i dag, er skakkøyrd. Det
er berre eit tidsspørsmål før systemet ikkje kjem til å fungere,
og medisinstudentar kjem til å måtte vente minst eitt år på
turnus. Dette er noko Helse og Omsorgsdepartementet(HOD)
bør ta tak i. Det siste me såg frå den kanten var eit forslag som
i beste tilfelle var eit rammeverk for ei framtidig turnusteneste.
Høyringssvaret frå Legeforeningen vart i stor grad ignorera, og
konklusjonen er nok ein gong uvisshet for oss medisinstudentar.
Det å verta medisinstudent har førd til ein kvardag fylt med
usikkerhet. Ein veit ikkje når ein blir ferdig utdanna fordi autorisasjonen kjem etter fullførd turnusteneste. Kva skal du så
gjere medan du ventar på turnus? Dei fleste vel å ta midlertidige vikariat for å klare seg økonomisk. Samstundes, blir denne
arbeidserfaringa ikkje ein godkjend del av turnustenesta eller
vidare spesialisering. Sjølv om svært mange arbeider i turnuslegevikariat. Systemet som det føreligg i dag har ingen plan B for
det enorme søkartalet ein opplever, og som mest sannsynleg
kjem til å auke ved neste trekning.
Som medisinstudent kjennes det frustrerande og lite motiverande å basere tidspunktet for autorisasjonen din på ei datamaskin i Oslo som skal gje deg eit tal. Etter 6 år er ikkje dette
eit ideelt system som er rettvist for norske statsborgarar som
vil gjere ferdig utdanninga si. Systemet som det føreligg i dag
skapar unødvendig frustrasjon, bekymring, sinne og dårleg stemning mellom studentar som tek utdanninga si i Noreg og norske studentar som tek den i utlandet. For å endre på systemet
bør HOD, Helsedirektoratet og helseministeren ta seg sjølv i

Foto: ScanStockPhoto.

Ettersom åra har gått, og medisinstudiet har blitt stadig meir
populært, har systemet endra seg. Stadig fleire medisinstudentar
med utanlandsk bakgrunn søker lykka i Noreg. Me kan tilby
garantert turnusplass ved trekning nummer 2 og er du heldig,
då flyt du til Noreg på fyrste forsøk. Du arbeider ofte mindre
og du tener ofte meir. Kven er det som ikkje vil til Noreg med
denne gunstige ordninga?

Seks år som student,- og så hva?

nakken og kome opp med eit system som både medisinstudentar, Den Norske Legeforening og det norske helsevesen kan
godta. Slik det er i dag, er systemet berre ei tikkande bombe
som er i ferd med å sprenge - med ukjende konsekvensar også
for pasientane.
Er du medisinstudent eller lege, gå inn på: http://ibiubu.wordpress.com/
Her kan du lese meir om turnustenesta, samt sjå kva du kan
gjere!

Bj ø rg Ba k ke

kathe.aase@sensewave.no
bjorg.bakke@student.uib.no

Lokalstyremedlem Norsk Medisinstudentforening Bergen
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Kommunal samfunnsmedisin i
en brytningstid
Høringsfristen til de nye helselovene gikk ut 18. januar 2011. Samhandlingsreformen er
et utviklingsarbeid som omfatter både kommune- og spesialisthelsetjenesten. Likevel er
det for kommunesektoren lovendringene i hovedsak kommer. For fastlegene er reformen foreløpig lite konkretisert. For samfunnsmedisinerne i kommunene kan det komme
mange endringer i roller og form. Etter mange års motvind for kommunal samfunnsmedisin, kan de kommende par åra gi et kjærkomment løft.
Evaluerbare tiltak
Mange samfunnsmedisinere er opptatt av hvordan det forebyggende
arbeidet skal styrkes. Det er stor enighet om at det forebyggende
arbeidet skal forankres lokalt. Alle bor i en kommune. Ingen bor
i spesialisthelsetjenesten. Likevel er de sentrale kompetanse- og
forskningsmiljøene lagt til helseforetak og utdanningsinstitusjonene.
Det vil da bli en utfordring å sikre forskning som er relevant for de
primærforebyggende tiltak som må skje i kommunene. Ikke minst
vil det bli nytt for mange kommuner å måtte tenke ”evidensbasert”,
samt evaluere effekten av tiltak. Alt for mange tiltak er i dag basert
på gode ideer og ildsjeler, uten at effekten kan dokumenteres å stå i
forhold til innsatsen. Brytningen mellom fag og politikk i kommunene
skjer ofte svært nær brukerne og pasientene.
Folkehelsearbeid versus forebyggende arbeid
En annen viktig øvelse for legene blir å kunne tenke både tradisjonelt medisinsk forebyggende arbeid, parallelt med folkehelsearbeid.
Folkehelsearbeidet er mer planbasert, og man skal i kommuneplanene
tenke ”helse i alt”. For eksempel er tilrettelegging for fysisk aktivitet et viktig folkehelsetiltak. Et eksempel på et annet viktig mål er
å bidra til bedre helse for de som selv ikke etterspør det, gjennom
bl.a. å fremme tiltak overfor de som ikke deltar i organiserte idrettsaktiviteter. I samhandlingsreformen er det nye fokus på oppgavefordelingen mellom tjenestenivåene, og mange lokalpolitikere har
mye av sin innsats rettet inn mot avtalene som skal inngås, innhold i
lokalmedisinske sentra m.v. Samhandlingsreformen la i stor grad opp
til forebygging av sykdom, og utsetting av komplikasjoner til sykdom
(som diabetes).
Mens den nye folkehelseloven blir et kommunalt (og fylkeskommunalt ansvar), vil helse- og omsorgsloven i mye større grad representere et fellesprosjekt mellom kommuner, fastleger og sykehus. Mange
samfunnsmedisinere frykter at det systematiserte folkehelsearbeidet
vil ”drukne” i samhandlingsfokus på sykdom, finansieringsmodeller og
fordeling av pasienter. Kommuneoverlegene vil få en viktig rolle i de
kommunale folkehelseplanene som nå blir lovfestet.
Viktige virkemidler i helsefremmende arbeid
De fullstendige høringsuttalelsene fra legeforeningen, og yrkesforeningene, kan leses på nettsidene/Min Side og refereres ikke her.
Noen viktige punkter for LSA kan likevel nevnes:
• Bedre legedekning på sykehjem. I dag er det under 30 legeminutter pr beboer pr uke på sykehjem, mot tilsvarende 30 legetimer pr
pasient på sykehus. Med nåværende legefordeling kan ikke sykehjemmene ta i mot mer ”komplekse” pasienter.
• Avsetning av midler til kommunene til forskning, og (inter)kommu-
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nale legevaktordninger som også sikrer akutt samfunnsmedisin.
• Vurdere øremerking av midler i en oppbyggingsfase, for å unngå
for store ulikheter.
• Minst 50% stilling for kommuneoverlegene, og plassering i rådmannens stab.
• Staten må ha mindre fokus på tilsyn og kontroll, og mer fokus på
understøttende funksjoner.
• Kommunal medfinansiering bør ikke være en ensidig plikt. Betaling
bør kunne gjøres gjeldende også motsatt vei, eksempelvis ved den
nedbyggingen vi nå ser innen rusomsorg og rehabiliteringstjenester i Helse Vest.
• Gjennomgang av egenandelssystemet. Grupper som ungdom over
16 år, rusmisbrukere, og personer med alvorlige psykiske lidelser
betaler nå over det dobbelte til lege som for 10 år siden. Er dette
i tråd med målene om beste effektive omsorgsnivå (BEON) og
utjevning av sosiale helseforskjeller? I stedet er rikspolitikerne ofte
opptatt av symbolsaker, som for eksempel gratis prevensjon til
kvinner i 20-åra.
Tilsyn og oppdrag
Legeforeningen er skeptisk til at det er lagt opp til sterkere forskriftsstyring fra Helse- og Omsorgsdepartementet, og mindre
grad av lovstyring fra Stortinget. Departementets rolle som ensidig
lovgiver (gjennom bl.a. ny forskrift om fastlegeordningen), kontrollør av samarbeidsavtalene, samt oppdragsgiver for helseforetaket og
tilsynsorganene, virker ikke akkurat å være i samhandlingens ånd.
Dagens avtalebaserte system er trolig en viktig suksessfaktor i fastlegeordningen. Det er også på tide at kommunene får en større plass
i oppdragsbrevene til foretakene, og at kommunehelsetjenesten er
representert hos tilsynsmyndighetene. Dette vil sikre bedre etterlevelse av samarbeidsavtalene, og sikre
at sykehusenes planer går i bedre
takt med de kommunale planene.

To rd Mo l t u my r

tordmolt@online.no

Unge legeledere?
Det siste tiåret har det vært en forsiktig revolusjon innenfor sykehusledelse. Forsiktig,
fordi det nok er større forskjeller på papiret enn i praksis, revolusjon fordi endringene
nok har rokket ved vår (legenes) oppfattelse av hva som ligger til vår profesjonsrolle.

Innenfor de andre profesjonene på sykehuset, blir ledelse sett på
som en alternativ –og attraktiv- karrierevei. Dette har ikke fått
det samme fotfestet hos oss. Mange studiesteder tilbyr lederutdanning på høyt nivå (masterstudier m.m.), skreddersydd for
ledelse i helsevesenet. Studiene er tilrettelagt med deltidsstudier
og krever arbeidserfaring, men påfallende få studenter med
legebakgrunn er å finne på deltakerlistene. Derimot er det svært
mange studenter med sykepleierbakgrunn som skaffer seg denne
kompetansen (betegnende kommer også den nevnte doktoravhandling fra en forsker med sykepleie som grunnutdanning).
En av de viktigste årsakene til dette, er nok at vi ikke ser på
ledelse som noen karrierevei.Vår oppfatning av karriere er knyttet til klinikk og forskning, og slik bør det jo også være. Men
dersom vi ønsker at leger skal være ledere også i fremtiden, tror
jeg noe må endres i vår grunnholdning. Det er liten tvil om at
en lege har veldig mye fagkunnskap og erfaring å ta med seg inn
i en lederjobb på et sykehus. Universitetssykehusets oppgaver
er, foruten pasientbehandling, også forskning og undervisning,
og en forskningskompetent lege skulle derfor ha et meget godt
grunnlag for å lede en avdeling. Men i vårt tettpakkede utdanningssystem, hvor man gjerne skaffer seg dobbeltkompetanse i
form av spesialitet og PhD, er det lite rom for å lære seg et helt
annet fag, nemlig ledelse. Der det innenfor sykepleie rekrutteres
lederemner tidlig, med flere rene lederstillinger tilgjengelig, er det
sjelden at en lege kan komme inn i lederdiskusjonen før i slutten
av 40-årene.

Foto: ScanStockPhoto

Den tradisjonelle avdelingsoverlegen var Primus inter pares, den
fremste blant likemenn. Avdelingsoverlege ble man godt ut i en
klinisk og evt. forskningsmessig karriere, og det var forventet at
man skulle være den beste. Rett etter årtusenskiftet, i 2001, ble
såkalt enhetlig ledelse innført ved sykehusene. Å bli leder var
ikke lenger forbeholdt legene, nå kunne også ledere fra andre
yrkesgrupper bli ansatt for å lede oss leger. Dette er nå ti år
siden, og de første store sjokkbølgene etter man innså at faktisk
sykepleiere også kunne bli avdelingssjefer har lagt seg. For en
tid siden kom en doktoravhandling på BI (Skjøld Johansen) som
studerte endringer i ledelsesmodeller på sykehusene. I sin studie
fant hun klare forskjeller i hvorledes leger og sykepleiere utførte
arbeidet som ledere, og også deres holdninger til ledelse. Dette
er jo ikke akkurat sprengstoff, men vi som er fremtidens overleger (men selvfølgelig stolte Ylf’ere nå) bør reflektere litt rundt
dette temaet.
Jeg har ingen gode svar på hva som må gjøres for å sikre gode
legeledere for fremtiden, men vårt tradisjonelle syn på hva som
kreves trenger kanskje trenger revidering. Det vil ikke bli mange
legeledere fremover dersom man kun skal velge blant de suverene enere i klinikk og forskning. Men løsningen er nok heller
ikke ”en ny spesialitet”, hvor man svært tidlig konsentrerer seg
om bare ledelse. Da vil man miste fordelen med den store breddekompetanse på pasientforløp, behandling og forskning. Svaret
ligger nok et sted imellom…
Som et første steg trenger vi en bevisstgjøring innenfor yrket på
viktigheten av god ledelse, og et større fokus på hvorledes vi kan
rekruttere yngre leger inn mot dette faget. Jeg er sikker på at det
finnes mange gode, unge lederemner
der ute. Den store oppgaven er å
finne dem.

E i v i n d S o l h e i m,

eivn@helse-bergen.no
Foretakstillitsvalgt YLF, Helse Bergen
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Styret HLF
Leder:
Nestleder/ kasserer:
(årsmøtevalgt)
Referent/ sekretær (LF):
AF Vara:
OF:
OF Vara:
YLF:
YLF Vara:
LVS:
LVS Vara:
PSL:
PSL Vara:
LSA:
LSA Vara:
Namf:
Namf Vara:
Årsmøtevalgt/redaktør:
NMF

01.09 2009 - 31.08 2011

Gunnar Ramstad
Christian Busch

gr@bakkehuset.no
busch.christian@gmail.com

Øivind Wesnes
Kirsten Rokstad
Kjell Vikenes
Lars Mehlum
Eivind Solheim
Margrethe Songstad
Einar Svendsen
Eva Gerdts
Kathe Aase
Harald Miljeteig
Tord Moltumyr
Kristin Cotta Schønberg
Gro Altenau
Hege Sofie Imsen
Espen Rostrup
Bjørg Bakke

owesnes@broadpark.no
vike@haukeland.no
eivind.solheim@helse-bergen.no
einar.svendsen@gades.uib.no
kathe.aase@gmail.com
harmil@online.no
tordmolt@online.no
gro.altenau@arsana.no
eero@helse-bergen.no
bjorg.bakke@student.uib.no

Kollegial støttegruppe og Legetjeneste for leger se:

www.legeforeningen.no/hordaland

Styret Sogn og Fjordane Legeforening
Årene 2009 - 2011
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Tom Guldhav, leiar
guldhav@broadpark.no

Torgeir Finjord, Of
torgeir.finjord@helse-forde.no

Alv Bjørnar Heggelund, NSAM
abh@hoyangerbht.no

Mariann Kapstad, styremedlem
mkapstad@online.no

Thomas Birkenes,Ylf			
thomas.birkenes@helse-forde.no

Florentina Naboulsi, PSL
florentina@mailbox.as

Tor Christopher Fink, styremedlem
tor.christopher.fink@helse-forde.no

AF – Linda Svori, AF			
svoril@online.no

Erlend Mikael Haaland, varastyremedlem
erlend.mikael.haaland@helse-forde.no

Leiv Erik Husabø, LSA			
leiv.erik.husabo@leikanger.kommune.no

Lege-for lege I SOGN OG FJORDANE
Kari Fagerheim,
Legekontoret,
6770 Nordfjordeid
Tlf. 57 86 30 20

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

STØTTEKOLLEGER I SOGN OG FJORDANE LEGEFORENING
Øystein Melbø Christiansen,
Psykiatrisk Klinikk,
6800 Førde
Tlf.kontor: 57 83 91 75
Fax: 57 83 94 95
Mobil: 90 20 46 00
Geir Kittang,
Sunnfjord Medisinske Senter
Tlf.kontor: 57 75 80 00
Privat: 57 74 30 13.
Mob.: 915 90 913

Irene Mjøs,
Psykiatrisk klinikk,
Tlf.kontor: 57 83 94 70
Privat: 57 82 37 11

Anita Pettersen,
Kommunelegekontoret,
5966 Eivindvik
Tlf.kontor. 57 78 10 90
Privat: 57 78 42 80

Einar Melvær Sandven,
Kommunelegekontoret,
6770 Eid
Tlf.kontor: 57 86 30 20
Privat: 57 86 08 94

Kollegial støttegruppe
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
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U N I V E R S I T E T S L E G E N
F e b r u a r 2 0 1 1

Kjære kollega
i vestlandsk allmennpraksis!
Med lov skal landet byggast, heiter det, og det gjeld
nok også når landet heiter Fastlegeordninga (FLO).
Forslaget til ny helse- og omsorgslov legg opp til sterkare styring av fastlegane gjennom lov og forskrift.
Universiteta vil ha nytte av at eitt viktig felt vert sterkare regulert, nemleg plikta til å utdanne helsepersonell. Undervisning av studentar, turnuslegar og utdanningskandidatar i primærhelsetenesta vil måtte
få eit mykje større omfang i framtida enn no,
ikkje minst gjennom samhandlingsreforma.
Da treng vi robuste ordningar for sikker
utdanningskapasitet og tilsvarande faste ordningar for betaling. I spesialisthelsetenesta er
plikta til undervisning lovfesta, og store pengesummar følgjer med denne plikta.
Slik er det ikkje i kommunane, og dess-

Steinar Hunskår

verre ser det ikkje ut til at lovforslaget er med å gjere
det lettare for universitetet å plassere ut studentar.
Viss kommunane får plikta og pengane, må fastlegane
få rettar og plikter til å delta. Det må etter mitt syn
bestå av ei plikt til å ta i mot studentar og utdanningskandidatar. Men ei slik plikt må på den andre sida
balanserast med at slike oppgåver inngår i kommunale
timar og med gode betalingsordningar.
Vi ønskjer ikkje å ha motvillege lærarar. Derfor
må kommunen og fastlegane fordele både
undervisning og alle andre kommunale oppgåver slik at legane får velje dei oppgåvene dei er
mest motiverte for. Eg trur mange nok da vil
velje undervisningsoppgåver.

steinar.hunskar@isf.uib.no

Faggruppe for allmennmedisin (ALFA)

Tore Rygh
Spesialist endokrinologi
og revmatologi
Jeg tar i mot pasienter til utredning og behandling av
endokrinologiske og revmatologiske problemstillinger.
Driftsavtale med Helse Vest.
Adresse:
Hamnevegen 48 (Irisgården) - Postboks 198, 5202 Os
Telefon: 56 57 49 13 - e-mail: tore-ry@online.no

18

Vågen Spesialistsenter
Kenneth Brattetveit
spesialist i Endokrinologi

Stefnir Svan Gudnason
Spesialist i Endokrinologi
Siri Skulstad
spesialist i Nevrologi
Har flyttet sin praksis til:

Vågen Spesialistsenter
Strandkaien 16, 5013 Bergen - Telefon: 55 90 46 10

yen
Parapl

Bøker og klokskap i
Filosofisk poliklinikk
Våren 2011 er det bøker og klokskap som er tema for en
serie samtalemøter ved Bergen Offentlige Bibliotek, i regi
av Filosofisk poliklinikk. Det sentrale temaet er menneskelig
erkjennelse, og hvilken rolle bøker, andre tekster og samtaler
kan spille for utvikling av klokskap i medisinsk yrkesutøvelse
og i møte med motgang og sykdom.
Møte 2. mars: Trond Berg Eriksen: Helbredelse som kunsthåndverk. Eriksen er professor i idéhistorie ved Universitetet
i Oslo. Han tok doktorgraden i 1975 på en avhandling om
Aristoteles. Han har senere utgitt en rekke populærvitenskapelige bøker. Boken ”Helse i hver dråpe” var en øyeåpner for
mange som har hatt en uro over utviklingstrekk i velferdssamfunnet og i medisinen.
Møte 6. april: Edvin Schei og Hilde Sandvik: Kan bøker forandre helsevesenet? Edvin Schei er professor i allmennmedisin
ved UiB. I 2008 utga han boken: Hva er medisin. Boken er
viktig for å forstå hvordan medisin som hjelpevirksomhet skal
praktiseres og forstås. I en samtale med Hilde Sandvik, kronikkredaktør i BT, vil de begge belyse hva som skal til for at
fagprosa skal skape endring og ny forståelse i et samfunn.

Har du pasienter med frossen
skulder?
Fastlege Satya Sharma driver en studie om frossen skulder,
og trenger pasienter med denne diagnosen. Han skal
sammenligne behandling av frossen skulder med
intra-artikulære injeksjoner med kortison, med eller uten
distensjon dvs. økt volum med saltvann, mot en tredje gruppe
som får annen behandling eller ingen behandling. Pasientene
får all behandling gratis.
Dr Sharma vil gjerne ha henvist pasienter med sikker eller
mistenkt frossen skulder for mulig deltagelse i studien. Sharma
kan kontaktes på sms på 91 61 56 96 eller faks på 55 39 20
20 med pasientens navn og adresse samt telefonnummer,
evt brev til Rolland legesenter, Åslia 3, 5115 Ulset.

Fastleger til studenter
I løpet av 2011 får studenter i Bergen et eget fastlegetilbud.
Dette kan avhjelpe legesituasjonen til mer enn 4500
studenter. Universitetet i Bergen får nemlig førsteretten til de
tre første fastlegehjemlene som Bergen kommune får tildelt i
2011, skriver studentavisen Studvest. Student-fastlegene er et

samarbeid mellom UiB, Studentsamskipnaden i Bergen (SiB)
og Bergen kommune.
Det har lenge vært et problem at studenter ikke har fått
egne fastleger i sentrum når de flytter til Bergen for å studere. Resultatet har vært at mange oppsøker legevakten
med
mindre akutte problem. Ifølge Studvest har mange studenter
tatt kontakt med SiB fordi de mangler fastlege. Mens en
fastlege i gjennomsnitt har rundt 1300 pasienter, håper
Bergen kommune at studentlegene kan få en kapasitet på
rundt 1500 pasienter.

Doktorgrad: Teaterfaget
inn i legeutdanningen
Torild Jacobsen disputerte 20. januar 2011 for ph.d. graden
ved UiB med avhandlingen “Fiksjonsbasert kommunikasjonstrening i medisinsk utdannelse - med bruk av teaterfaglige
virkemidler”.
Avhandlingen har undersøkt kommunikasjonstrening
som baserer seg på bruk av simulanter som pasienter,
noe som er den vanligste form for trening ved universiteter
i Nord-Amerika og store deler av Europa. I Skandinavia
benyttes simulerte pasienter mindre systematisk.
I avhandlingen legges det vekt på pragmatisk anvendbarhet
og overføringsverdi til andre profesjonsutdannelser hvor
menneskelig interaksjon inngår.
I avhandlingen søker Jacobsen å synliggjøre hvordan grep
og teknikker fra teaterfaget kan være med på å styrke
simulantens troverdighet og muligheter i samspillet med
studenten og gjennom det, øke studentens læringsutbytte.
Torild Jacobsen er utdannet skuespiller fra Statens
Teaterhøyskole og cand. philol. fra Høgskolen i Bergen. Hun
har vært fast ansatt skuespiller ved
Den Nationale Scene fra 1978- 1993.
Siden 2003 har hun arbeidet som
underviser, simulert pasient og trener
av simulanter ved klinisk
kommunikasjonstrening ved Det
medisinsk-odontologiske fakultet.
Doktorgraden er gjennomført ved
Institutt for samfunnsmedisinske fag,
Seksjon for allmennmedisin, der
Jacobsen var stipendiat i perioden
2005- 2008.
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Returadresse:
Cox Bergen AS
C. Sundtsgt. 51, 5004 Bergen

BLAD B - Økonomi

LEDENDE INNENFOR PLASTIKKIRURGI PÅ VESTLANDET

Fana Medisinske Senter tilbyr
plastikkirurgi til offentlig takst
FMS har over 10 års erfaring med kosmetisk kirurgi og offentlig ØNH-kirurgi.
Fra 2010 har vi hatt avtale med Helse Vest RHF om å utføre plastikkirurgiske operasjoner til
offentlige takster etter henvisning fra lege.
STÅR DINE PASIENTER I OFFENTLIG HELSEKØ?

Seksjon for off pl.kirurgi.
Ledet av overlege Bjørn E.
Rosenberg, spesialist i
plastikkirurgi.

VED VÅR SEKSJON FOR OFFENTLIG PLASTIKKIRURGI TILBYR VI:
• PLASTIKKIRURGISKE KORREKSJONER ETTER SYKELIG OVERVEKT
• BRYSTREDUKSJON/GYNECOMASTI
• BUKPLASTIKK
FMS er en garanti for gode resultater, kort ventetid, høy faglig kompetanse og profesjonell service.
Seksjon for offentlig ØNH kirurgi.
Ledet av overlege Dr.med Stein H. Glad Nordahl,
spesialist i ØNH og hode- halskirurgi.

Seksjon for immunisering og allergiutredning.
Ledet av sykepleier Rebecca Bergetun.
Offentlige takster.

Seksjon for kosmetisk kirurgi.
Ledet av overlege Øyvind Borch Bugge,
spesialist i plastikkirurgi.

• Utredning og behandling av snorking og pustestopp

• Allergi utredning

• Utredning og behandling mot nesetetthet/bihuler

• Prikktesting og spirometri reversering

• Utredning av hørselstap og tilpasning av høreapparat

• Hyposensibilisering av timotei og bjørk

•
•
•
•
•
•
•
•

• Utredning og behandling av vertigo og øresus

FMS, Osveien 142, 5227 Nesttun

|

www.fanamedisinske.no

|

Brystforstørrelse
Brystløft
Bukplastikk
Facelift
Øyelokkskirurgi
Panneløft
Fettsuging
Fetttransplantasjon

mail@fanamedisinske.no

• Neseplastikk
• Utstående ører
• Svettebehandling
• Mindre kirurgiske inngrep:
• Hudinngrep
• Håndkirurgi
• Arrkorreksjon

|

55 92 22 22

