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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
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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

Eivind Solheim
eivn@helse-bergen.no

Kvalitet i helsevesenet
En av våre største riksdekkende tabloidaviser har over lengre tid hatt fokus på feil begått på sykehusene, og oppslag om såkalte ”legetabber” synes å regnes som godt stoff i de fleste nyhetsredaksjoner. Man må som oftest lese sakene svært nøye for å kunne finne ut om det dreier seg om
en personlig feil, en systemsvikt eller rett og slett om det er snakk om en uventet bivirkning av
behandlingen. Ofte blir sakene relativt ensidig belyst, slik det ofte er i helserelaterte saker, da jo
den ene siden ofte er omfattet av taushetsplikt.
Den siste tiden har det store antallet feil igjen preget avisoppslagene. Det utløsende faktoren denne gang, er en rapport fra
Nasjonal pasientsikkerhetskampanje. Her fremgår det at anslagsvis
4500 pasienter omkommer på grunn av uønskede hendelser på
norske sykehus årlig, og at kanskje halvparten av disse dødsfallene kan unngås. Tallene er estimert ut fra rapportering fra en
del av helseforetakene, samt tidligere forskning på feltet. Denne
pasientsikkerhetskampanjen, initiert av helseministeren, skal bidra
til å sette pasientsikkerhet på dagsordenen.
Vi som leger har lett for å komme i forsvarsposisjon i disse
sakene, selv om kun et mindretall skyldes direkte feilbehandling av
pasienten. Og selv der hvor feilen kan spores ned til det enkelte
individ, ligger det som oftest også et systemansvar. I vårt litt perfeksjonistiske syn på vår yrkesutøvelse, har vi lett for å tenke at
personlige feil ikke skal forekomme. Og dersom slikt skjer, er det
et nederlag, og bør helst ikke snakkes om. Både på sykehusene og
i kommunene skal det være systemer for melding av avvik, men
disse benyttes dessverre lite av legene. Dette må vi selvsagt ta
selvkritikk på, men mange opplever også at meldesystemene ikke
har et fokus på de medisinske problemstillingene, og vi ser at det
stort sett er andre faggrupper som er hyppige meldere. Jeg har
selv opplevd at det tok over 18 mnd fra jeg meldte en medisinsk
hendelse (systemfeil som satt liv og helse i fare) til jeg fikk melding
om at den var oversendt til behandling (!) til den aktuelle leder.
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Noe mer hørte jeg aldri om den saken… Når man opplever så
lav prioritet på dette arbeidet, er det ikke til å undre seg over at
motivasjonen for melding blir lav.
Fra næringslivet hører man om at avdelingene med flest meldte
avvik blir premiert, og i for eksempel oljesektoren, er det lite som
har høyere prioritet enn kvalitetssikringsarbeidet. Når lederen for
Stortingets Helse- og omsorgskomité nylig uttalte at det er større
krav til kvalitetssikring i pizzaproduksjon enn til pasientbehandling,
har han nok dessverre litt rett.Vi har levd med en kultur hvor feil
kun har blitt sett på som noe man må unngå, ikke noe man skal lære
av. Legeforeningen har over tid vært opptatt av kvalitetsarbeid, og
har gått i bresjen for at sykehusene skal måles på kvalitet, ikke bare
på økonomi. Fra neste år er systematisk arbeid på dette lovfestet
for helsetjenestene, og kvalitetsarbeid og pasientsikkerhet skal
være i fokus også i kommunene og for avtalelegene.
Så får vi håpe - og jobbe for - at dette arbeidet ikke blir bare
en økt administrativ belastning, men faktisk kan føre til at vi får
mer og bedre tid til det vi er her for, nemlig pasientarbeid. En
forutsetning for kvalitet og pasientsikkerhet er faglig oppdaterte
leger med nok tid til pasienten. Så egentlig bør vi ønske denne
oppmerksomheten i media velkommen. I mange år har vi ønsket
fokuset flyttet bort fra økonomien og over på pasienten. Nå har
vi virkelig sjansen!

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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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

4

KAPSLER, harde 100 mg:
Hver enterokapsel inneh.: Ferroglysinsulfatkomplekspentahydrat tilsv. Fe 2+ 100 mg, askorbinsyre, hjelpestoffer. Fargestoff:(gult, rødt og sort
jernoksid (E 172), titandioksid (E 171)
Indikasjoner: Jernmangel.
Dosering: Voksne og barn over 6 år: 1 enterokapsel 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. Behandlingen 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 preparatet uten anvisning fra lege.
Kontraindikasjoner: Øsofagusstriktur. Overfølsomhet for innholdsstoffene. Haemochromatose
og andre tilstander med jernoverskudd.
Forsiktighetsregler: Jernpreparater kan forårsake
forgiftninger, spesielt hos barn. Spesiell forsiktighet må utvises hvis annet kosthold og/eller jernsalttilskudd brukes. Spesiell forsiktighet må også
utvises ved bruk av Niferex hos pasienter med

hemolytisk anemi, hemoglobinopati, myelodysplasi og ved tilstander med forstyrrelse i opptak
eller lagring av jern.
Interaksjoner: (I: B03A A jern II-verdig, orale preparater)
Graviditet/Amming: Ingen kjente risikoer.
Bivirkninger: Gastrointestinale bivirkninger som
diaré, forstoppelse, plager i øvre delen av maven,
halsbrann og brekninger kan forekomme. Frekvensen 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 jernpreparat. Absorpsjon: Enterokapslene inneholder granulatkorn 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 jernglysinsulfat 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
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Trygdetoget ruller
Europa er i økonomisk krise. Blå regjeringer øker skattene og røde regjeringer kutter
i velferdsordninger, alt i et desperat forsøkt på å oppnå bedre budsjettkontroll. I Norge
kan vi leve relativ beskyttet fra de vanskelige prioriteringene, men også her ser vi store
utfordringer på horisonten.
2012 er året for noen milepæler i Norge; den norske
befolkning passerer 5 millioner og statsbudsjettet overstiger for
første gang 1.000 milliarder.
Som tidligere år, legges det også denne gangen opp til en vekst
i statsbudsjettet, men denne veksten beslaglegges i stadig
økende grad av den automatiske veksten i folketrygdens utgifter og reduserer dermed den politiske handlefriheten. Det er
gjennom den ”frie” delen av statsbudsjettet at den, til enhver
tid, sittende regjering kan forme samfunnet og gjennomføre sine
visjoner, men etter hvert som ”trygdetoget” har begynt å rulle,
skrumper dette handlingsrommet fra år til år.
Her noen fakta om:
• Mer enn en tredjedel av statsbudsjettet, rundt 34,5% går til
forskjellige former for trygd, en økning på 23 mrd. siden i fjor.
• Ved utgangen av 1. halvår 2011 var det registrert 302.800 mottakere av uførepensjon, en økning på 3200 fra samme tidspunkt
i fjor.
• Rundt 9,5% av befolkningen i yrkesaktiv alder mottar nå
uførepensjon.
• Totalt er 1,5 millioner nordmenn på trygd, inkludert
alderspensjon og andre støtteordninger.
• 2,1 millioner nordmenn er i arbeid.
Per i dag utgjør alderspensjonistene 48% av de trygdede, men
som alle vet vil tallet alderspensjonister øke betraktelig de neste
tiårene. I dag utgjør andelen nordmenn over 67 år 21,4% av voksne
fra yrkesaktiv alder og oppover. I 2060 vil denne andelen nesten
dobles til knappe 40%. Hvilke utslag dette vil ha på trygdeandelen
av budsjettet kan man jo tenke seg.

Imidlertid henger det flere vogner på ”trygdetoget”…
Norge har i etterkrigstiden hatt både tradisjon og politisk aksept
for gode og generøse velferdsordninger. Vi ligger i verdenstoppen
i andelen uføre og i sykefravær, men dette forsvares langt på vei
med at dette er prisen man må betale for å være blant de landende
i verden som har en høyest yrkesaktiv del av befolkningen. I det
fremlagte budsjettet regner regjeringen med at det i løpet av 2012
vil bli 6600 flere uførepensjonister uten at konkrete tiltak legges
frem for å dempe denne stadige veksten. Dette er en sterkere vekst
enn endringene i befolkningens størrelse og sammensetning skulle
tilsi og den delen av trygdeutgiftene man i utgangspunktet kunne
gjort noe med. Flere forskere mener eksempelvis at sykefraværet
kunne reduseres betraktelig dersom sykelønnen ble redusert fra
dagens ytelse på 100%, men vi vet jo alle hvordan det gikk forrige
gang Stoltenberg ymtet frempå at dette var nødvendig.
Hvis fremtidige regjeringer ikke skal ende som forvaltningsorganer av et forhåndsdefinert statsbudsjett hvor veksten spises
opp av økning i trygdeutgifter må inntekter økes eller utgifter
reduseres. Med fortsatt generøse trygdeordninger er det imidlertid en grense for hvor mye som kan hentes gjennom økte
skatter hvis de yrkesaktive fortsatt skal motiveres til å forbli i
arbeid. – Hvorfor skal jeg stå i arbeid når jeg kan ”tjene” nesten
like godt som ufør.
Jeg ser ingen vei utenom upopulære kutt og mer fleksible
ordninger. Spørsmålet er hvem som tør å ta støyten…

Forsidefoto: ScanStockPhoto

Bidrag til Paraplyen sendes elektronisk til redaktøren
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Samarbeidsmøter med NAV og Helfo
Undertegnede har deltatt i samarbeidsmøter mellom Hordaland Legeforening, Helfo og
NAV i flere år. Vi har hatt møter ca 3 ganger årlig, og fra HLF deltar leder, PSL sin styrerepresentant, og altså undertegnede på vegne av Allmennlegeforeningen. Jeg vil gjerne
dele noen råd og tips fra disse møtene med Paraplyens lesere.
Sykmeldinger.
Som de fleste (alle?) vet, kom det nye regler og forskrifter om
sykmeldinger den 1. juli 2011. Hensikten med endringene skal
være å få ned sykefraværet i Norge. En av endringene er at alle
legene (men det gjelder nå BARE fastlegene, sykehuslegene er
”glemt”) skal kurses for å lære ”riktig” sykmeldingspraksis. Når
dette leses, har NAV Hordaland allerede arrangert et slikt kurs,
i samarbeid med Hordaland legeforening, forhåpentlig til nytte
for de deltagende leger. I skrivende stund er det ikke klart om
dette kurset er godkjent som ”obligatorisk kurs i sykmelding”.
Forskriften om disse kursene er nemlig fortsatt under utarbeiding.
Apropos sykmeldinger har Hordaland legeforenings representanter
pekt på behov for bedre kunnskap om øvrige kompensasjonsordninger for fravær pga syke barn, pleie av alvorlig syke, dødsfall i
nær familie, vanlige svangerskapsplager med mer. Slik situasjonen
er pr i dag, blir mange ”sykmeldt” med til dels fiktive diagnoser
i slike situasjoner.
Hendelsene den 22. juli aktualiserte også dette spørsmålet, der
personer med naturlige sorgreaksjoner ble gitt psykiatriske diagnoser av legen slik at vedkommende lovlig kunne sykmeldes.
”Sorg” er nemlig ikke definert som sykdom, og dermed heller
ikke sykmeldingsgrunn alene.
Fastlegene mottar nå oppfølgningsplaner fra arbeidsgiverne allerede etter 4 ukers sykmelding. Inntrykket så langt fra Hordaland
legeforening er at disse planene ikke tilfører legene ny kunnskap.
Legene er også usikre hva de skal brukes til. At legene ikke blir
honorert for å lese disse planene, virker også demotiverende.
Samarbeidsmøter.
Allmennleger er populære gjester i mange forskjellige fora, ikke
minst i samarbeidsmøter av forskjellig art. De offentlige etater, som
NAV, helseforetak og kommuner, ønsker vår deltagelse, men det
skal skje i vår fritid, om ettermiddag eller kveld, og det forventes
at vi skal gjøre det gratis. Dette mener vi er en uakseptabel praksis,
og HLF har gjort det klart for NAV at all møtevirksomhet skal
skje i arbeidstiden, med normal betaling for vårt arbeid, dvs et
honorar tilsvarende takst 14. Hvis møtene også har et tilfredsstillende faglig innhold, evt med tellende kurstimer, vil legene
sannsynligvis ha stor interesse for å delta.

Takster og legeattester.
HLF etterlyser statistiske profiler av egen takstbruk. Dette fulgte
tidligere med oppgjøret fra Helfo. Den personlige profilen kan man
ikke få lenger, men på Helfos nettsider kan man finne en analyserapport for landsgjennomsnittet av takstbruk (www.helfo/statistikk).
Mange leger er usikre på refusjon for legeerklæringer som pasienten selv ber om, uten noen form for dokumentasjon fra Helfo.
Helfo vil refundere disse, men legene opplever denne praksisen
(”aktiv brukermedvirkning”) som uryddig, også med tanke på innholdet i og kvaliteten av erklæringen. Det er også reist spørsmål
om hva som menes med ”vanlig takst” når NAV-kontorene ber
om en uttalelse. Helfo opplyser at L-takstene går på tidsbruk, og
legen får da velge en takst som samsvarer med tidsbruken uansett
hva taksten forøvrig er knyttet til.
Det har vært ulik praksis mht honorering av legeerklæringer fra
leger UTEN avtale. Slike krav skal sendes NAV-forvaltning Bergen,
v/Regnskap og utbetaling, postboks 6244 bedriftsenter, 5893
Bergen. Kontaktperson: Bente Bøe, avdelingsleder.
Det er usikkerhet om hvem som skal betale for blodprøver
for fastsettelse av farskap. Når Tingretten rekvirerer dette, bør
også Tingretten være rett adressat, men de betaler ikke. En god
løsning ville vært en egen takst for dette, men det er foreløpig
ikke tilfelle. Det er altså ikke klart hvordan man skal få honorar
for dette arbeidet, slik at HLF foreløpig anbefaler legene å kreve
honoraret fra klienten, som selv kan henvende seg NAV/HELFO
for å få kostnadene refundert.
Dette var en liten smakebit fra disse nyttige møtene; mer vil følge
i senere utgaver i Paraplyen.

Ø i v i n d We s n e s

owesnes@broadpark.no

Avdelingstillitsvalgt Allmennlegeforeningen Hordaland

6

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

7

Arbeidstidspolicy for leger
Legeforeningen møtes nærmest hvert år av krav om mer fleksibel arbeidstid i sykehussektoren. Arbeidsgiver ønsker større forutsigbarhet, mindre bruk av vakansvakter for å
spare penger og mer tilgjengelige leger på ettermiddag/kveld. Dette fremmes på tross av
at legene er blant de yrkesgrupper som i snitt har lengst arbeidstid per uke og som døgnet
gjennom sikrer vaktberedskap i hele landet til betydelig sosial ulempe for seg selv og eventuell familie. En rekke leger stiller også velvillig opp på ulike dugnader/kveldspoliklinikker
rundt omkring i avdelingene på sin fritid for å øke kapasitet og redusere ventelister.
Akademikerne (hvor Legeforeningen er medlem) har nylig utarbeidet et policynotat vedrørende arbeidstid og da i retning av en
mer fleksibel og rammepreget tilnærming. Det skaper en spesiell
utfordring for leger i sykehus hvor arbeidsgiver nærmest har
en monopolsituasjon basert på sterk styring og kontroll. I en
slik situasjon vil vi ha større behov for å verne våre interesser,
jf vernebestemmelsene i tariffavtalen. Vi er derfor nødt til med
styrke å holde fast på at leger i sykehus er dagarbeidere med
eventuell vaktplikt i tillegg. I likhet med andre arbeidstakere må
vi ha en kjernearbeidstid som gir forutsigbarhet og minst mulig
sosiale ulemper. Denne kjernetiden (dagarbeidstiden) er rimelig
vidt definert ( 7-17 i de fleste B-deler ). Bestemmelsen om at en
viss del skal være arbeid i den tiden ( 20 timers regelen ) er også
viktig bl.a. for å sikre god veiledning og utdanning av leger. I de
fleste sammenhenger vil den mest produktive tiden i sykehus
nettopp være denne kjernetiden og med størst mulighet for
synergieffekter. Pasientsikkerheten er også høyest på denne tiden
av døgnet hvor det er god tilgang av mange spesialiteter.
Arbeidsgivers ønske om å utnytte bl.a. en dyr maskinpark i større
grad er i seg selv forståelig. De angir av denne grunn at de må ha
sterkere styringsrett for å sikre at leger jobber utover kveldene.
Det er ikke dokumentert at mer styring er nødvendig for å sikre
forutsigbarhet. I dag er all utvidet arbeidstid (UTA) frivillig, dvs.
arbeidstid utover 38/40 timer per uke. Gjennomsnittlig aktiv
arbeidstid for overlegene i landet er 45-50 t/uke. Dette sikrer
vaktberedskap og viser at leger over svært mange år skaper en forutsigbar driftssituasjon på frivillig grunnlag i spesialisthelsetjenesten.
På samme måte kan man sikre tilsvarende forutsigbarhet (og
mange steder har man gjort det) ved på frivillig grunnlag å etablere kveldspoliklinikker og lignende som gir god og effektiv drift
ettermiddag/kveld. Det forutsetter selvsagt at arbeidsgiver er villig
til å gi en rimelig kompensasjon for dette arbeidet. En løsning
(som enkelte arbeidsgivere tenker seg) hvor noen leger begynner kl. 11, andre kl. 12 eller 13 for så å jobbe utover kvelden til
ordinær lønn frem til f. eks. kl. 21.00 vil fragmentere dagarbeidet,
svekke pasientkontinuitet og veiledningsmuligheter samt medføre
åpenbare sosiale ulemper som vi allerede har nok av knyttet til
vaktberedskapen. Slike ordninger vil ha langt dårligere mulighet
til å lykkes enn frivillige ordninger nevnt over og er lite ønskelige.
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En spesiell utfordring knyttet til arbeidstid den senere tid er definisjon av vaktarbeid. Noen steder blir stadig mer elektivt arbeid
flyttet til vaktene. Det er verdt å merke seg vaktarbeid er definert
i sentral avtale (A2) som arbeid der diagnostikk og behandling
ikke forsvarlig kan utsettes til neste dag. Det kommer nå også
stadig mer data som tyder på at helserisiko øker ved nattarbeid.
I tillegg øker ofte pasientrisiko noe, og det er derfor viktig å
selektere godt hva som skal gjøres på vakt, spesielt om natten.
Uforutsette vakter er fortsatt en betydelig utfordring i sykehus
og skaper betydelig ekstrabelastning. Det har vært uenighet om
forståelsen av overtid mellom Spekter og Legeforeningen, men
dette skal nå være mer avklart. Det betyr bl.a. at de maksimale
grenser for samlet arbeidstid gjelder, for eksempel maks 48 t/uke i
gjennomsnitt over 7 uker, og all overtid utover det er frivillig. Mye
overtid skyldes oftest for dårlig bemanning. Arbeidsgiver burde i
stedet for å arbeide for mer styring over legers arbeidstid (hvor
vi allerede generøst stiller opp) utarbeide oversikt over hvor
mange legeårsverk forutsigbart fravær (ferie, avspasering, kurs
og lignende ) innebærer og lage bemanningsnormer deretter. På
større avdelinger utgjør det ofte flere legestillinger.
Avslutningsvis vil jeg si at de fleste overleger er vant med og
villig til å arbeide mye. Vi har vist gjennom mange år at frivillige
ordninger sikrer god forutsigbarhet i driften. Veien videre i et
moderne samfunn er ikke mer tvang, men utvikling av gode samarbeidsløsninger for arbeidstid hvor behovet for forutsigbarhet
for legene og arbeidsgiver likestilles.
Vennlig hilsen

Kj e l l V i ke n e s

vike@haukeland.no

Overlege dr. med. FTV OF/Helse Bergen

Avtalespesialist, – er du med?
Bak oss – en periode uten store forandringer for avtalespesialistenes hverdag.
– Normaltariff forhandlinger med gode diskusjoner menuten resultater i form av faglig
eller økonomisk nytenkning.
– En vel gjennomført inntekts og kostnadsundersøkelse som fastslår at de ulike spesialitetene er mer like på disse områdene enn vi har vært klar over.
– En tidligere fremforhandlet, god Rammeavtale mellom avtalespesialistene og de regionale helseforetakene er prolongert.
Foran oss – nye utfordringer. Vi skal samhandle på flere arenaer enn tidligere. Mer spesialisthelsetjeneste skal desentraliseres fra sykehus til kommuner. IKT samhandling blir viktig for å kommunisere effektivt. Ventetiden for pasientene – blir den kortere? Blir vi flere
avtalespesialister?
Først takk for sist, - som var på PSL s landsrådsmøte, årsmøte
og høstkurs i Trondheim 25.-27.august. Det oppleves viktig å
være tilstede på PSL s høstmøte og administrasjonskurs, for
det sosiale -, for det faglige og for det politiske budskapet som
presenteres.Vi er omkring 1100 yrkesutøvende PSL medlemmer totalt, i Helse Vest representerer vi rundt 230 årsverk. En
stor andel av disse spesialistene arbeider i Hordaland, først og
fremst i og rundt Bergen.Vi står for en stor brøk av de polikliniske spesialist-konsultasjonene. Vi trives med faget, med pasientarbeidet, med kvalitetsarbeid.Vi sier det, og legeforeningens
utredning for et par år siden har bekreftet det samme.

Avtalespesialistene har en unik møtearena med Helse Vest
RHF, nemlig Samarbeidsutvalget. Denne arenaen ønsker vi
i Hordaland, Sogn og Fjordane og Rogaland å gjøre enda
mer aktiv enn den har vært til nå. Helse Sør Øst sitt samarbeidsutvalg går foran og viser hvordan potensialet i et slikt
utvalg kan hentes ut.Vi vil gjerne gjøre det samme. I år har
det vært kun ett møte, i april. For Hordaland sitter jeg nå i
Samarbeidsutvalget, etter at Kathe Aase gikk ut 1.september.
Takk til Kathe for arbeidet hun har gjort for PSL, både i SU og
i Hordaland legeforening. Hun sitter i PSL styret videre i kommende styreperiode, mens jeg har gått ut fra i høst.

Vi kan gjerne synes mer! Vi kan gjerne være flere samlet på de
årlige møtene. Fra 2012 blir det en praktisk endring, møtene
samles til ett årlig PSL møte. Det blir hyggelig å se deg der.

Som tillitsvalgt takker jeg for tilliten, jeg skal etter beste evne
forsøke å følge i Kathe Aases fotspor.Vi arbeider begge på
Spesialistsenteret på Straume, hun innen gynekologi, jeg med
lungemedisin.

I 2011 er det ikke opprettet noen nye hjemler i Helse Vest. I
årene fremover må vi regne med at nye hjemler vil bli utlyst. Jeg
ser flere organisatoriske og faglige fordeler ved å samle spesialister i gruppe praksiser. Kollegial støtte er utrolig viktig, særlig
i etableringsfasen. En nylig utarbeidet veileder for oppstart i
avtalepraksis er laget. Denne og annen nyttig informasjon kan
du snart slå opp på i ny versjon av PSL s hjemmeside (www.
legeforeningen.no/psl) . Det er viktig å minne hverandre og
våre samarbeidspartnere på at en avtalespesialist driver en
selvstendig praksis med en avtalehjemmel som er regulert i
Rammeavtalen. Han er ikke underlagt et helseforetak, avdeling
eller DPS men er en samarbeidende, alternativ bidragsyter til
sørge- for ansvaret.

Jeg oppfordrer dere til å ta kontakt med meg, spørre, melde fra,
gi ros og ris. God høst!
Vennlig hilsen

Ka ri n S t a n g Vo l d e n
Tillitsvalgt PSL Hordaland

karin.stang.volden@
gmail.com
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Mer enn omsorg ved livets slutt
Det er et stort privilegium og glede for meg å være LVS`s (Foreningen for leger i vitenskapelige stillinger) vararepresentant i Hordaland Legeforeningen. Opprinnelig fra Tyskland, er
jeg utdannet anestesilege og intensiv medisiner med lang erfaring innen smertebehandling
og palliative care. Siden 1997 har familien og jeg bodd i Bergen med økende interesse for
eldreomsorg, sykehjemsmedisin og etter hvert også – Samhandlingsreformen.
I de siste årene har jeg hatt den store gleden å kunne lære mye
fra eldre, demente og pasienter i livets slutt, pårørende og pleiepersonale. Å gi pasienter en meningsfull hverdag og optimal
behandling på sykehjem har blitt etter hvert en “never ending
story” for meg. Spørsmålet “Hva som er viktig når livet er mest
sårbart?” har mange forskjellige svar. Norsk eldreomsorg ligger
langt fremme i en Europeisk perspektiv, sammen med resten av
Skandinavia. Samtidig er det en lang vei å gå: Pasienter på sykehjem
har mange diagnoser som demens, muskel-skjelett plager, smerte
og nevro- psykiatriske problemer og bruker for mange, delvis
unødige medikamenter med potensielle bivirkninger. Manglende
kontinuitet i legetjenesten medfører unødvendige sykehusinnleggelser av akutt syke og døende eldre.Vi har kun 380 legeårsverk
ved ca. 900 norske sykehjem (1 lege per 150 pasienter), sammenlignet en lege per 1.5 pasienter ved sykehus. Fåtall sykehjem har
heltidsansatte leger eller avtaler om døgnbasert legevakt. Også
dette medfører unødige sykehusinnleggelser.

De eldre er vår største pasientgruppe og middelpunkt av samhandlingsreformen. Reformen – også i samspill med Verdighetsgarantien
– innebærer mange muligheter, men det fins ingen snarvei og
utfordringer må bearbeides i fellesskap. Implementering av forskningsbasert kunnskap og integrasjon av studenter innen medisin,
odontologi, farmakologi og ernæringsvitenskap skal bidra til realisering av Samhandlingsreformen. Her ved Universitetet i Bergen
arbeider vi for et eget Nasjonalt Senter for Sykehjemsmedisin. Økt
akademisk interesse innen alders- og sykehjemsmedisin vil øke
rekruttering, bedre behandlingstilbud ved sykehjemmene, redusere
unødige sykehusinnleggelser og realisere Verdighetsgarantien.
Denne viktige prosessen er god i gang og kommer til å forbedre
pasientenes liv både hjemme, på sykehjem og sykehus.
Realisering av Samhandlingsreformen er et stort tema også for
Hordaland Legeforeningen og kommer til å bli en “gjenganger”
i Paraplyen, landsmøter og nasjonale kongresser. Jeg gleder meg
veldig til å være med i denne viktige prosessen.

Når kvaliteten innen primærhelsetjenesten skal utvikles må
Norske Universiteter engasjere seg innenfor forskning, fagutvikling i sykehjemsmedisin og utvikling av nasjonale krav for faget
sykehjemsmedisin. Allerede studenter må bli kjent for oppgavene
i primærhelsetjenesten. Det må skaffes en arena for engasjement,
kompetanse, samfunnsinteresse og begeistring for gamle mennesker.
Siden 2004 har jeg arbeidet spesiell med forskning innen tema
smerte hos pasienter med demens og atferdsproblemer og er
tilknyttet Universitetet i Bergen, Institutt for samfunnsmedisinske fag, seksjon for allmennmedisin. Dessuten har jeg en
bistilling ved Regionalt Senter for Eldremedisin og Samhandling,
Universitetssykehus i Stavanger. Min erfaring og kunnskapsbase
ligger i utgangspunkt i primærhelsetjenesten rundt eldre pasienter
og palliative care. I fremtiden ønsker jeg spesielt å bidra til økning
av forskningsaktiviteter innenfor dette området også for å gjøre
legearbeidet mer attraktivt og spennende for mine kolleger.

Be t t i n a H u s e b ø

Bettina.Husebo@isf.uib.no

Vararepresentant LVS Hordaland
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Ny tillitsvalgt for LVS –
Eva Gerdts
Det er med ydmykhet jeg overtar etter Einar Svendsen som avdelingstillitsvalgt i Leger
i vitenskapelige stillinger (LVS). Fagforeningsspørsmål og lønnsoppgjør har jo i lang tid
vært ivaretatt på beste måte av duoen Amund Gulsvik/Einar Svendsen, men nå er det
altså tid for forandring.

Foto: ScanStockPhoto

Selv har jeg flere års erfaring som varatillitsvalgt i LVS, og har
i den anledning vært spesielt opptatt av behovet for å inkludere formell forskningskompetanse i krav til spesialistutdanning og administrative legestillinger samt å lage utdannelsesløp
med parallell forsker- og spesialistutdanning. Det blir naturlig
å ta opp disse tema også i Hordaland legeforenings styre.
Helseforetaket kan ikke levere forskning i fremtiden hvis ikke
dagens leger tar forskerutdanning. Universitetet kan heller ikke
finne legeforskere til forskningsbasert undervisning av morgendagens medisinerstudenter dersom ikke dagens leger finner
forskningsutdanning og forskerkarriere attraktiv. Dette handler
naturligvis om de store forskjeller i avlønning mellom leger
ansatt ved universiteter og leger i helseforetakene, men også
om arbeidsforhold som må moderniseres og gjøres attraktive
for moderne nyutdannete leger.
Selv er jeg utdannet spesialist i indremedisin og hjertesykdommer og har i 20 år hatt hypertensiv hjertesykdom som mitt
forskningsfelt i Bergen i tett samarbeid med verdensledende
forskergrupper i New York og Napoli. Som professor i hjertesykdommer har jeg min hovedarbeidsplass ved Institutt for
indremedisin på Universitetet i Bergen, og bistilling som leder
av Noninvasiv billeddiagnostikk seksjonen ved Hjerteavdelingen
på Haukeland Universitetssykehus. Jeg representerer også
Akademikerne i Informasjons- og drøftingsutvalget (IDU) ved
Det medisinsk odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen.

E v a G e rd t s

kathe.aase@sensewave.no

Avdelingstillitsvalgt LVS Hordaland
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Kommuneøkonomi og
samhandlingsreform
Statsbudsjettet ble lagt fram 6. oktober. Og med det også det økonomiske opplegget i
samhandlingsreformen. Sykehusene er vant til store helseutgifter. Men er kommunene
forberedt på den økonomiske omstilingen?
Tradisjonen tro har fylkesmannen sendt ut brev til kommunene
om det økonomiske opplegget for kommunene. Brevet inneholder
en oversikt over de forutsetninger som gjelder for overføringene
til kommunene, samt hva Staten forventer at kommunene skal
prioritere i 2012.
De viktigste konklusjonene innen kommunehelse
kan oppsummeres slik:
– Det innføres 20 % kommunal medfinansiering for medisinsk
behandling for alle aldersgrupper i sykehus. Unntatt er kirurgi,
barsel/fødsel, nyfødtmedisin og kostbare biologiske legemidler.
Maks 30.000 kr per opphold. Kommunene får overført 5,0 mrd
kroner fra helseforetakene til dette formålet.
– Kommunalt betalingsansvar for utskrivningsklare pasienter fra
dag 1. Sats: 4.000 kr/d. Kommunene får overført 560 mill kr fra
helseforetakene til dette formålet.
– Tilskuddene overføres til kommunenes ramme. Dvs. at kommunene står fritt til å bruke et eventuelt ”overskudd” til helt
andre formål enn helse.
– Kommuner med høyt forbruk av sykehustjenester får en kompensasjon. I alt 305 mill kr er satt av til dette formålet.
– Kommunene får fra 2016 en plikt til å ta i mot pasienter som
trenger akutt døgnopphold. Fra 2012 kan det søkes om prosjekttilskudd. Ordninga er ment fullfinansiert med 1 mrd kr i
2016.
– Alle kommuner skal innen 2015 tilby dag-aktivitetstilbud til
demente. Det lyses ut øremerkede stimuleringsmidler til etableringskostnader på til sammen 150 mill kr. Drift av tiltakene
er ikke finansiert.
– Det gis tilskudd til 1500 nye enheter med heldøgnsomsorg
(omsorgsboliger og sykehjemsplasser, med hhv 30 % og 40 %
investeringstilskudd).
– Omlegging av tilskuddsordningen for ressurskrevende brukere.
– Bergen kommune får et eget storbytilskudd.
– Kommunene tildeles skjønnsmidler fra Fylkesmannen etter
nærmere vurdering den enkelte kommunes økonomiske situasjon.
Store forventninger til kommunene
Samhandlingsreformen, med de nye helselovene fra 1. januar 2012,
er sagt å være en kommunereform der kommunene får en ny
rolle. Mesteparten av de økte overføringene til kommunene vil
gå med til å dekke sykehusregninger. Gir reformen et tilstrekkelig
insitament til å få bygget ut tilbud i kommunene? Og er disse reelt
”avlastende” for sykehusene?
Foreløpig er det lite som tyder på det. Mange kommuner har varslet
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kutt i tjenestetilbudet i 2012. Bl.a. har Fylkesmannen i Hordaland
sin underkjenning av mange kommuneregnskap ført til regnskapstekniske underskudd som må dekkes inn over framtidige år.Videre
spiser folkeveksten opp mye av økningen. Skoler og barnehager
er rettighetsfestet på en måte som tvinger kommunene til store
investeringer på andre områder enn helse. Spørsmålet er da hvor
mange ”samhandlingstiltak” blir rom for å sette i verk. Noen steder
vil det være rett og slett umulig å påta seg nye oppgaver uten bedre
finansiering. Langsiktige helsetiltak, som lokalt folkehelsearbeid,
frisklivsentraler, lærings- og mestringstilbud, psykisk helsearbeid
m.v. vil lett måtte vike for de indremedisinske pasientene det er
”penger å spare” på ikke å ha liggende på sykehus. Man må derfor
kunne spørre om økonomiopplegget virkelig setter forebygging
foran behandling.
Sosiale helseforskjeller
Et lovkrav for kommunene fra 1/1-12 blir også at man i all sin virksomhet skal søke å utjevne sosiale helseforskjeller. For eksempel
fokus på barn som vokser opp under sosioøkonomisk vanskelige
forhold, personer med dårlig psykisk og fysisk helse (for eksempel
en diabetiker med schizofreni), redusere drop-out fra videregående skoler mv. Helsedirektoratet sender nå ut en veileder til
kommunene på dette. Det er likevel et stort paradoks at Staten
selv tillater store sosiale forskjeller mellom kommunene gjennom de kommunale rammeoverføringene. Sosialt vanskeligstilte
familier flytter ofte ut til byens randkommuner som dermed får
store utfordringer både med individuelle støttetiltak og rask
samlet folkevekst. Innbyggertilskuddet til kommunene i 2012 er
basert på folketallet pr 01.07.11. I kommuner med årlig folkevekst
på 4-5 % må derfor befolkningen forvente en lavere standard på
helsetjenester enn i befolkningsstabile kommuner.
I høstens valgkamp dreide helsedebattene seg i hovedsak om
sykehus og eldreomsorg, da stort
sett med fokus på sykehjem. Men
livet er mer enn institusjoner. Hvor
var debatten om hva som er gode
lokale helsetjenester?

To rd Mo l t u my r

tordmolt@online.no

«Generasjonsskifte» i YLF

Jeg skriver dermed min første artikkel for Paraplyen med en viss
ydmykhet.
Først vil jeg takke Eivind Solheim for innsatsen og godt samarbeid
de siste 2 år!
Eivind beskrives av dem som kjenner ham, som en person som
alltid er i godt humør. Han er rask og meget arbeidsom, og trives
tilsynelatende godt med å ha mange ”jern i ilden”. I tillegg er han
engasjert i fagforeningssammenheng, og har gjort en utmerket jobb
som foretakstillitsvalgt. Det er vel heller ikke tilfeldig at det er
Eivind som overtar vervet som leder av Hordaland Legeforening.
Det er imidlertid vemodig for oss at Eivind nå trekker seg, og
hans sko føles store å fylle!
Det har nylig vært avholdt valg av nye foretakstillitsvalgte og
landsrådsrepresentanter for neste de neste 2 år for YLF Helse
Bergen.Valget ble avholdt i seneste laget, da vi strevde med å finne
kandidat(er) til hovedvervet. Bedre sent enn aldri, og jeg tror vår
nye foretakstillitsvalgte Marit Bekkevold vil gjøre en utmerket
innsats! Oppgaven som 1.vara er tildelt meg, og 2.vara blir Torbjørn
Lunde ved medisinsk avd. I tillegg har vi valgt 6 vararepresentanter
til YLF’s landsråd.
Marit og jeg har avtalt en arbeidsdeling av oppgavene. I hovedsak
vil Marit være vår representant i møter med foretaksledelse og i
forskjellige utvalg, mens jeg svarer på henvendelser fra avdelingstillitsvalgte. Vi vil komme tilbake med mer informasjon om dette
etter hvert.
Dermed er det duket for en liten presentasjon av oss:
Marit er 31 år gammel, og kommer opprinnelig fra Våler i Solør.
Hun studerte i Bergen, hadde sin sykehusturnus i Førde, og distriktsturnus i Florø. Hun har arbeidet ved kirurgisk serviceklinikk
(anestesi) på Haukeland siden februar 2009 da hun var ferdig med
turnus. Marit sitter i styret for Norsk anestesiologisk forening. Hun
har halvannet års erfaring som avdelingstillitsvalgt, og har flere
ganger deltatt på YLF sine tillitsvalgts-kurs. Hun har vist engasjement og interesse som tillitsvalgt, og valgkomiteen (bestående av
Eivind og meg) anså henne tidlig som en topp kandidat! Vi er nå
veldig glade for at vi har lyktes i å overtale henne til å påta seg
hovedvervet! Hun fikk så å si alle stemmene ved valget, hvilket jeg
tolker som at hun har stor tillit i medlemsmassen.
Så noen ord om meg: Jeg er født og oppvokst i Bergen. Jeg er
jevngammel med Marit, og studerte også i Bergen, ferdig utdannet
i 2005. Jeg hadde min turnustjeneste i Molde. Etter turnus (siden
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Det har vært et begivenhetsrikt år for Yngre Legers Forening, både sentralt og lokalt.YLF
har feiret 100-års jubileum. Forhenværende YLF-leder Hege Gjessing har blitt valgt til ny
president i dnlf. Tidligere foretakstillitsvalgt for Helse Bergen, Johan Torgersen, er blitt ny
YLF-leder, Eivind Solheim har overtatt vervet som leder av Hordaland Legeforening- og
sist, men ikke minst: Marit Bekkevold er blitt ny foretakstillitsvalgt for Helse Bergen.

mars 2007) har jeg jobbet i psykiatrien, og skal bli psykiater når jeg
blir ”stor”. For tiden jobber jeg på Bergenhus allmennpsykiatriske
poliklinikk, som ligger ute på Nordnes, nær akvariet. Det er travle
dager på poliklinikken, men jeg opplever arbeidet som givende.
Ellers holder jeg på med litt forskning på si, og interesserer meg
spesielt for grenseskillet somatikk og psykiatri. Jeg har ca 1 års
erfaring som avdelingstillitsvalgt, og de siste 2 årene har jeg vært
varaforetakstillitsvalgt. Jeg liker fagforeningsarbeid, og håper jeg
kan være til hjelp for de avdelingstillitsvalgte når det trengs!
Til slutt vil jeg takke alle som har
stilt til valg for tillitsverv i YLF, og
ønsker lykke til med oppgavene!
Nok en gang en spesiell takk til
Eivind, og lykke til som nyvalgt leder
i Hordaland Legeforening!

Margrethe Songstad, margrethe.elisabeth.songstad
1. vara FVT YLF, Helse Bergen

@helse-bergen.no
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Takk til
Hordaland legeforening
Av Einar Svendsen

Etter fem år ved patologiavdelingen i Tromsø, hvor jeg var avdelingstillitsvalgt for Ylf, kom jeg i
1980 til Gades institutt, avdeling for patologi som førsteamanuensis med tilknyttet bistilling som
overlege. Jeg kom til et veletablert, tradisjonsrikt institutt lokalisert i gamle, nedslitte lokaler,
men som hadde gleden av å flytte inn i den nybygde Sentralblokken i 1983, en overgang og innflytting som ble dyktig ledet av professor Flora Hartveit. I nye, moderne lokaler fikk jeg i 1980årene og inn på 1990-tallet tilliten å være avdelingstillitsvalgt for Of. Det var i en tid hvor faget
patologi ekspanderte med betydelig økning i prøvetallet, og etter hvert altfor liten legestab.
Problemene mellom legestaben og ledelsen ble etter hvert store. Ved en anledning måtte jeg
be Hordaland legeforening om hjelp ved deres leder, professor Arne Trippestad, karkirurg på
Haukeland universitetssykehus. Saken vår endte til slutt i Hordaland fylke som den gang var eier
av sykehuset. Med enkelte ”snubletråder” underveis ble saken løst til overlegenes fulle tilfredshet, og undertegnede ble en erfaring rikere. Det var min første ”nærkontakt” med Hordaland
legeforening, en svært positiv sådan.
Primo 1996 ble jeg valgt til instituttstyrer ved Gades institutt,
avdeling for patologi. Det betød et foreløpig farvel med tillitsvalgtapparatet i Den norske legeforening. Jeg innehadde styrervervet i 6
år inntil jeg forlot denne posten ultimo 2001. På dette tidspunktet
hadde jeg ingen planer, motivasjon, eller ambisjoner i retning av
tillitsvalgtarbeide for Den norske legeforening. Men motiverende
faktorer ”lurte” i kulissene.
I 2002 var professor Amund Gulsvik valgt til hovedtillitsvalgt for
Akademikerne Stat UiB og Leger i vitenskapelige stillinger (LVS)
som på dette tidspunktet var en relativt ny yrkesorganisasjon i
Den norske legeforening.
Jeg ble kontaktet av Amund med tilbud om å være hans vara og
samtidig representere LVS i Hordaland legeforening. De som kjenner Amund vet hvilken energi, entusiasme, talegaver, intellekt og
inspirasjon denne mannen står for. Jeg tok imot tilbudet og det ble
innledningen til 10 svært innholdsrike år, og det som jeg har opplevd
som et veldig spennende og givende samarbeide.Tillitsvalgtarbeidet
har foregått på flere plan innenfor Akademikerne UiB og LVS, men
ikke minst innen Hordaland legeforening. Det ligger meg også svært
på hjertet å få trekke frem det gode samarbeidet vi i LVS har hatt
med Of gjennom deres hovedtillitsvalgte overlege Erling Mjanger,
og gjennom de senere årene med overlege dr. med. Kjell Vikenes.
Også samarbeidet med Ylf’s hovedtillitsvalgte har vært inspirerende.
Møte med dyktige, klarttenkende og kunnskapsrike unge kolleger
hører til de udelt positive opplevelser. Kjell Vikenes’ oversikt og
evner har på mange måter vært selve ”limet” i legeforeningens
tillitsvalgtarbeide på Haukelandsområdet.
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Det har vært en stor tilfredsstillelse å få sitte i Hordaland legeforenings styre som i den tiden jeg har vært der har hatt to særs
dyktige ledere, overlege Sigrun Solberg og allmennlege Gunnar
Ramstad. Begge besjelet med helt fremragende lederegenskaper,
resultatorienterte, og hvor faktakunnskap, kombinering av kunnskap
og passende porsjoner med forløsende humor har gitt oppløftende
resultater. Det har vært en glede å være en del av det team de
har ledet, og de har begge mye å lære bort til enhver lederperson.
Undertegnede forlater nå Hordaland legeforenings styre og overtar hovedtillitsvalgtvervet i Akademikerne UiB etter Amund som
nå går for aldersgrensen.Vervet som hovedtillitsvalgt lokalt i LVS
kommer i tillegg. Professor/overlege Eva Gerdts blir tillitsvalgt
for LVS i Hordaland legeforening med postdoc./overlege Bettina
Husebø som vara.Videre er professor/overlege Christian Vedeler
vara for hovedtillitsvalgt i sykehussaker inkludert lønnsforhandlinger i Spekter-området.
Jeg benytter anledningen til å takke Amund Gulsvik, Sigrun Solberg,
Gunnar Ramstad og sist med ikke minst Kjell Vikenes for et
inspirerende, lærerikt og godt samarbeide. Det har også vært
inspirerende å møte HTVene i de øvrige yrkesorganisasjonene, og
det er grunn til å rette en spesiell takk til Espen Rostrup som har
gjort en formidabel jobb med HLF’s tidsskrift Paraplyen.
Til slutt ønskes den nye leder av HLF Eivind Solheim og hans nye
styre lykke til.

Magasin
RÅDgiVning
Design

Cox er en av Norges sterkeste aktører innen redaksjonell
kommunikasjon og design. Vi har kontorer i Bergen, Oslo,
København og Stockholm og jobber med flere av Skandinavias
største merkenavn.

www.cox.no

foto: Jan Lillehamre

web
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Akuttmedisinkurs
for allmennlegar
Akuttmedisinkurs vert obligatorisk for dei som fornyar spesialiteten i allmennmedisin etter
01.01.2012, med visse unntak for dei som har fylt 60 år. Me har oppretta ein eigen kurskomite
for å arrangera akuttmedisinkurs i åra som kjem.
Første emnekurs vert halde på Legenes Hus i Bergen 5. - 6. okt 2011. Kursinvitasjonen vart lagd
ut på Dnlf’s nettsider i april og kurset vart raskt fullteikna. Det vert halde nytt kurs vår/forsommar 2012. Tidleg haust 2012 tek ein sikte på å arrangera 1 - 2 kurs, etter behov.
Som førebuing til kurset vert det 3 veker på førehand sendt ut eit obligatorisk 3 timars elektronisk kurs på nettet med kursprøve. Her vert teorien for nokre sentrale akuttmedisinske
tema presentert. Emnekurset på Legenes hus vert lagd opp etter ”Mal for akuttmedisinkurs for
allmennlegar” utarbeidd av Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin. Det vert mykje
praktiske øvingar i smågrupper. Me har fått hjelp til det faglege innhaldet frå Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (Jesper Blinkenberg) og frå Akuttmedisinsk seksjon, Haukeland
Universitetssjukehus (Guttorm Brattebø & kollegaer).

Me håpar på gode kurs!
Øyvind Østerås, Stina Lind Monsen, Frøydis Gullbrå, Ketil Aspevik og Øyvind Åsebø
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Styret HLF
Leder:
Nestleder/LSA:
Kasserer/årsmøtevalgt:
Referent/ sekretær (LF):
AF Vara:
OF:
OF Vara:
YLF:
YLF Vara:
LVS:
LVS Vara:
PSL:
PSL Vara:
LSA Vara:
Namf:
Namf Vara:
Årsmøtevalgt/redaktør:
NMF

01.09 2011 - 31.08 2013

Eivind Solheim
Tord Moltumyr
Christian Busch
Øivind Wesnes
Kirsten Rokstad
Kjell Vikenes
vakant
Marit Bekkevold
Margrethe Songstad
Eva Gerdts
Bettina Husebø
Karin Stang Volden
Harald Miljeteig
Kristin Cotta Schønberg
Ingunn Glenjen
vakant
Espen Rostrup
Fridtjof Edland

eivind.solheim@helse-bergen.no
tordmolt@online.no
busch.christian@gmail.com
owesnes@broadpark.no
vike@haukeland.no

eva.gerdts@med.uib.no
karin.stang.volden@gmail.com
harmil@online.no

espen.rostrup@me.com

Kollegial støttegruppe og Legetjeneste for leger se:

www.legeforeningen.no/hordaland

Styret Sogn og Fjordane Legeforening
Årene 2009 - 2011
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
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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: 93 49 95 53
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
Mob: 93 00 74 04
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Frøydis S. Nilsen
5650 TYSSE,
Tlf privat: 56 58 66 77
Øyrane legesenter,
5260 INDRE ARNA,
Mob: 97 06 94 34
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 55 04 22
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Indikasjon: Behandling av pasienter med moderat og alvorlig grad av Alzheimers sykdom.
Refusjonsberettiget bruk: Se vilkår!
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Effekten kan måles
allerede etter 4 uker1

C Ebixa “Lundbeck”
Middel mot demens. • ATC-nr.: N06D X01
T

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. OPPLØSNING,
5 mg/pumpetrykk: 1 pumpetrykk inneh.: Memantinhydroklorid 5 mg tilsv. memantin 4,16 mg, kaliumsorbat
(E 202), sorbitol, renset vann. Med doseringspumpe. 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. 1 pumpetrykk = 5 mg. Maks. dose er 20 mg daglig. Risikoen for bivirkninger reduseres ved
å gradvis øke dosen med 5 mg pr. uke i de første 4 ukene opp til: Uke 1: 5 mg (1 pumpetrykk) daglig. Uke 2: 10 mg (2
pumpetrykk) daglig. Uke 3: 15 mg (3 pumpetrykk) daglig. Uke 4: 20 mg (4 pumpetrykk) daglig. Deretter fortsetter
behandlingen med anbefalt vedlikeholdsdose på 20 mg (4 pumpetrykk) 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. Hvis godt tolerert etter minst 7 dagers behandling kan
dosen økes til 20 mg /dag iht. vanlig opptitreringsplan. Ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon (kreatininclearance 5-29 ml/
minutt) bør dosen være 10 mg /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. Oppløsningen
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. Hjerte/kar: Hypertensjon.
Luftveier: Dyspné. Nevrologiske: Svimmelhet. Psykiske: Somnolens. Øvrige: Hodepine. Mindre hyppige: Gastrointestinale:

Oppkast. Hjerte/kar: Hjertesvikt, venetrombose/tromboembolisme. Infeksiøse: Soppinfeksjoner.
Nevrologiske: Unormal gange. Psykiske: Hallusinasjoner (stort sett rapportert ved alvorlig
Alzheimers sykdom), forvirring. Øvrige: Tretthet. 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 magetarmbesvær (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 side d. 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: Oppløsning: Åpnet flaske bør brukes innen 3
måneder. PAKNINGER OG PRISER: Tabletter: Startpakn.: 7 stk. 5 mg + 7 stk. 10 mg + 7 stk. 15 mg + 7 stk. 20 mg (blister)
591,00. 10 mg: 30 stk. (blister) 516,30. 50 stk. (blister) 823,80. 100 stk. (blister) 1612,70. 20 mg: 28 stk. (blister) 932,80.
98 stk. (blister) 3177,30. Oppløsning: 50 ml (glassflaske med doseringspumpe) 826,30.
T: Refusjonsberettiget bruk: Symptomatisk behandling av Alzheimers demens av moderat til alvorlig grad for pasienter
som har moderat agitasjon/aggresjon, vrangforestillinger eller hallusinasjoner. ICPC: P70 Alzheimers sykdom. ICD:
G30 Alzheimers sykdom. Vilkår 193: Behandlingen skal bare startes av leger med nødvendig erfaring i diagnostisering
og oppfølging av pasienter med Alzheimers demens. Diagnostiseringen av kognitive og globale funksjoner, samt
funksjonsnivå skal gjøres i tråd med allment aksepterte retningslinjer (eksempelvis DSM IV, ICD 10), før start av
behandling. Opplysninger fra pasientens hovedomsorgsyter skal innhentes. Effekten av behandlingen skal tilsi at
pasienten har nytte av behandlingen, og pasientens tilstand skal være av moderat til alvorlig karakter. Ved mistanke
om opphør av ef-fekt skal det gjennomføres prøveseponering. For pasienter med moderat Alzheimers demens ytes
refusjon kun til pasienter som har prøvd minst en kolinesterasehemmer med utilstrekkelig effekt eller som ikke kan bruke
kolinesterasehemmere av tungtveiende medisinske grunner. Ikke i kombinasjon med kolinesterasehemmere.
SIST ENDRET: 01.12.2010

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

www.ebixa.com

1) Winblad B et al. Int J Geriat Psychiatry 1999; Vol 14: 135-146
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Kjære kollega
På annan stad i nyhetsbrevet kan vi gratulere Lillebeth
Larun som første ”eigenproduserte” doktorgrad
frå Allmennmedisinsk forskningsenhet i Bergen.
Forskingsgruppe for allmennmedisin er inne i ein straum av
ph.d.-avhandlingar for tida, og vi vil gjerne presentere dei i
denne spalta. Ikkje alle er allmennlegar. Det er både flott og
ei utfordring. At forskarane i det allmennmedisinske miljøet
i Bergen er attraktive rettleiarar og rekrutterer utover eige
miljø, er eit kvalitetsteikn. Men utfordringa er å sikre
god rekruttering til eigne rekker, både for
akademiet og for fastlege-korpset, som ligg godt
bak dei fleste andre spesialitetar når det gjeld
andel med doktorgrad.

av Guri Rørtveit, er eit viktig instrument for
forskingsaktiviteten vår. Målsettinga er at fastlegane skal
kunne vere oppdaterte og mykje kunnskap basert på
allmennmedisinsk forsking. Basisfinansieringa skjer over
statsbudsjettet, og har dessverre vore langt mindre enn
det vi har håpa. Men pengar kan ein også få gjennom NFR,
universitetet, Allmennmedisinsk forskningsfond og andre
kjelder. For 2011 var det løyvd 12 mill. kroner til dei fire
forskingseiningane, av dette 4 mill. kroner i høve
samhandlingsreforma. AFE Bergen hadde i fjor nesten
like mykje frå andre kjelder som frå statsbudsjettet.
For 2012 er det foreslått 14 mill. kroner til dei fire
einingane, meir enn prisstigninga, men langt frå nok
til sunn basisdrift.

Allmennmedisinsk forskningsenhet (AFE), som i
Bergen er lagt til organisasjonen Uni helse og leia

Steinar Hunskår

steinar.hunskar@isf.uib.no

Faggruppe for allmennmedisin (ALFA)

Nyresykdom i allmennpraksis
Kristin Moberg Aakre disputerte den 12. oktober 2011 for
ph.d.-graden med avhandlingen “Use and interpretation of urinary albumin and estimated glomerular filtration rate findings
in primary health care”.
Avhandlingen bygger på data fra nasjonale og internasjonale
spørreundersøkelser gjort blant allmenn- og laboratorieleger.
Det ble vist at i enkelte europeiske land ble unødvendig kompliserte metoder brukt for urinundersøkelse. Allmennlegene
oppfattet ikke alltid alvorlighetsgraden av nyresykdom, men en
stor del av pasientene var like vel utredet med urinprøver og
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behandlet med medikamenter slik de burde. Mange blir sannsynligvis henvist senere enn det som er anbefalt internasjonalt.
For å sikre best mulig behandling i fremtiden trenger både allmennleger og laboratoriespesialister bedre og mer informasjon
enn i dag.
Hovedveileder har vært professor Sverre Sandberg med
professor Geir Thue som medveileder. Aakre er spesialist i
medisinsk biokjemi og arbeider ved Laboratorium for klinisk
biokjemi ved Haukeland universitetssjukehus.

Paraplyen

Allmennlegeprisen til Regin
Hjertholm
Fastlege Regin Hjertholm (f. 1960) fikk årets allmennlegepris
fra Allmennlegeforeningen i mai 2011. Hjertholm ble godkjent
spesialist i allmennmedisin i 1994 og har vært fastlege ved
Eidsvåg legekontor i Bergen siden 1990.
Prisen fikk han for arbeidsinnsatsen innen forbedring av
dataverktøy i allmennpraksis. Han har arbeidet i årevis for å
forbedre fastlegenes elektroniske journaler. Hans arbeid er nå
konkretisert bl.a. i EPJ-løftet, og hans utrettelige engasjement
har bidratt til at det er blitt etablert en gruppe allmennleger
som forsøker å bidra i dette viktige arbeidet.

Første doktorgrad til AFE
Bergen

arbeiderne hadde denne lidelsen. De eldste arbeidstakerne
hadde ikke mer plager enn de yngre. Grad av søvnighet var
økt i forbindelse med endring i døgnrytme både fra dag til
natt, og fra natt til dag. Doktoranden konkluderer med at
mange arbeidere i norsk petroleumsindustri offshore tåler
skiftarbeid godt.
Siri Waage (1971) er utdannet sykepleier og har hovedfag
i Helsefremmende arbeid og helsepsykologi.Veiledere har
vært professorene Bjørn Bjorvatn og Bente E. Moen.

Professor i eldremedisin
Førsteamanuensis i allmennmedisin og forskar ved AFE
Bergen, Sabine Ruths, er tilsett som professor (50%) i
eldremedisin knytta til Institutt for samfunnsmedisinske fag.
Stillinga er eit ledd i satsing på geriatri og er finansiert av
Helse Vest.

Lillebeth Larun disputerte 29. september 2011 for ph.dgraden med avhandlingen ”Kronisk utmattelsessyndrom.
Kunnskap, aktivitet og utfordringer”.
Avhandlingen handler om kunnskapsgrunnlaget om erfaringer
og effekt av fysisk aktivitet og andre utfordringer ved tilstanden, og består av tre deler. En syntese av 20 empiriske, kvalitative studier sammenfatter pasienters og legers erfaringer og
holdninger til CFS. I en fokusgruppestudie undersøktes betingelser for positive erfaringer og effekter av negative erfaringer
ved fysisk aktivitet hos pasienter med CFS. En systematisk
oversikt med syv randomiserte kontrollerte studier (totalt
403 deltakere) vurderer effekten av trening for utmattelse,
helserelatert livskvalitet og smerte. Konklusjonen var at tilpasset treningsbehandling kan oppleves positivt og kan ha positiv
effekt på utmattelse hos pasienter med CFS. Treningen bør
være egenstyrt og lystbetont.
Larun er utdannet Mensendieck fysioterapeut, har en mastergrad i folkehelsevitenskap og har fra 2002 vært ansatt på
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. Professor Kirsti
Malterud har vært hovedveileder.

Doktorgrad om skiftarbeid
Siri Waage disputerte fredag 30. september 2011 for ph.dgraden med avhandlingen: “Shift work, sleep and health in the
petroleum offshore industry“. Formålet med avhandlingen var
å undersøke sammenhengen mellom skiftarbeid, søvn og helse
blant skiftarbeidere i norsk offshore industri.
“Skiftarbeidslidelse” er en døgnrytmeforstyrrelse med søvnproblemer og uttalt søvnighet i våkeperioden. Rundt 23 % av
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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

Selger ultralydapparat
SONO ACE Gaia MT 8800 digital,
med vaginal- og abdominalprobe.
Color – og powerdoppler.
Lite brukt apparat i meget god stand.
Til gynekolog, eller allmennlegeeventuelt veterinærpraksis.
Kan besiktiges i Kalfarveien etter avtale.

Kontakt oss på 55 54 08 00

Tlf.: 55 32 43 05 - Mobil: 901 81 243

Nyheter fra

Aleris Helse i Marken
Hjertespesialist
uten ventetid

Kardiolog Morten Schei tilbyr full utredning med
ekko-kardiografi, belastnings-EKG, 24-timers-EKG,
BT-måling mm.

Ryggkirurgi –

offentlig avtale

Nevrokirurg Robbie Mathisen konsulterer og
opererer ryggpasienter på offentlig avtale.
Kort ventetid.

Ring oss på telefon 55 59 99 99 eller
send henvisning til Aleris Helse AS
Marken 34, 5017 Bergen.
Se også våre websider: www.aleris.no/bergen

Sidsel Haug
hudlege

Norges største kjede av private sykehus og medisinske sentre.
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Helse og omsorg hele livet

E-resept
E-resept

E-resep
E

Utbredes
helelandet
landet
med
Utbredesnå
nåover
over hele
med

Infodoc Plenario
Plenario
Infodoc
Journalsystem
Journalsystem
Utbredes
nå over hele lande
Utbre

Infodoc Plenari
I
Journalsystem

Ta kontakt for en uforpliktende
Ta kontakt demo
for eni dag
uforpliktende

demo i dag

Telefon: 815 32 020
eller send en mail: post@infodoc.no

Telefon: 815 32 020
eller send en mail: post@infodoc.no
www.infodoc.no

Ta kontakt for en uforplikte
Ta k
demo i dag
www.infodoc.no

E-resept
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Returadresse:
Cox Bergen AS
C. Sundtsgt. 51,
5004 Bergen

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

