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paraplyen

  Paraplyen 
30 år

Uholdbar 
arbeidssituasjon 
for legene

LSA sine krav har blitt 
systematisk avvist fra KS, 
selv om statlige virksomheter 
krever at kommunens 
samfunnsmedisinske 
ansvarlig skal kunne nås  
til enhver tid. 

S I D E  1 4

LSA

Brev fra  
redaktøren

Paraplyen ble "født" fordi 
Arne Trippestad fort 
 innså at det var behov  
for kommunikasjon  
med våre kolleger.
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FIN RESCH

Vestlandslegen 
på veg til ein 
stad nær deg!

Vestlandslegen, ein ny 
studiemodell der studentane 
etter tre år i Bergen skal 
vere tre år i desentral 
undervisning på Vestlandet.
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UNIVERSITETSLEGEN



Hjemmeside: www.plastikkirurg1.no | Telefon nr. 55 99 11 00 | E-post: post@plastikkirurg1.no  

Besøksadresse: Sandslimarka 61-63, 5254 Sandsli 

Dersom du eller en av dine pasienter en  
dag skulle trenge vår kompetanse, vil vi gjøre  

alt vi kan for å oppfylle dine forventninger. 

Vi trenger ingen henvisning. Det er  
bare å ringe hvis du har noen spørsmål.

Christian Busch
spesialist i plastikkirurgi

mobil nr. 930 69 602

Tom Inge Ørner
spesialist i plastikkirurgi

mobil nr. 906 00 423
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Gunnar Ramstad
guramst@gmail.comLEDER

Jeg tilhører de mange som har hatt stor glede av 
å følge Petter Northugs strålende karriere over 
mange år. Han har vært en utrolig idrettsutøver 
og en stor entertainer. Det har vært mange 
gledesstunder, i mange mesterskap. 

Fallet, og hjelpebehovet blir desto tydeligere. 
Ingen har vansker med å skjønne at han trenger 
omfattende og langvarig hjelp.

Lokalmiljø, familie, idrettskolleger, idrettsfor-
bundet og Olympiatoppen forteller om apparatet 
som står klart, før og etter den forestående straff.

Dette står i grell kontrast til det tilbudet våre 
vanlige slitne pasienter innen rus og psykiatri får. 
Alle norske fastleger har pasienter som sliter med 
langvarige psykiatriske lidelser, og til dels omfat-
tende rusproblemer. Det er ofte svært vanskelig 
å få hjelp i annenlinjetjenesten, og ventetidene er 
lange. 

I mitt yrkesliv er sengetallet i psykiatrien 
redusert fra 20.000 til ca. 4000, og det er vel 
mulig at denne retningen har vært riktig? Alt 
skal nå stort sett behandles poliklinisk, men 
tilbudet er ikke imponerende. Fastleger opplever 

hele tiden at søknader blir avvist, og «overført 
til kommunens psykiatritjeneste». Ventelister 
på rusinstitusjoner er lange. I tillegg opplever 
vi fremdeles at psykiatrien ikke vil ha pasienter 
med rusvansker, og rusomsorgen ikke vil ha 
psykisk syke pasienter. Disse pasienter har ofte 
svake nettverk, og er i stor grad avhengig av hva 
heletjenesten kan by på.

Helseministeren har lansert pakkeforløp i 
psykiatri, og fastlegene er ikke imponert over 
resultatet. Dette skulle gi bedre oversikt og mer 
klare rettigheter, men det er ikke lett å se hvordan 
dette har hjulpet våre pasienter, i alle fall ikke 
ennå. 

Pasienter innen disse fagfelt er fremdeles 
«lavstatus» pasienter, og det ser ikke ut som 
politikeres fokus på fagfeltet betyr noe, i kampen 
mot somatikkens pengebehov. 

Dersom Petter Northug skjønner alvoret i sin 
situasjon, og er motivert for behandling, kommer 
det nok til å gå bra. Det er ikke han jeg er bekym-
ret for, det er de andre. 

Ulikhet

Paraplyen
Ansvarlig redaktør:
Katja Løvik
katja.lovik@gmail.com
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Du kan nå henvise pasienter med høyt blodtrykk (≥140) 
til tross for behandling med minst 2 blodtrykksmedisiner 
til IDA-studien. Pasienten blir utredet ihht retningslinjer 
og fastlege får råd om behandling. Vi har kort ventetid. 

Aktuelle deltakere

Henvises elektronisk av lege til Hjerteavdelingen, 
Haukeland Universitetssykehus.  
Henvisningen merkes IDA/Gerdts

Interesserte pasienter kan  
selv kontakte oss på  
telefon 974 24 630  
ma–to kl. 10–14

id
astudien.no

Nasjonal blodtrykksstudie

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

Egen praksis midt 
i sentrum av  

Bergen?

Magnus & Co. A/S

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

Lokalene blir levert nyoppusset, med 
tilhørende venterom og lab.

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

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



Katja Løvik
katja.lovik@gmail.comREDAKTØR

- men noen bursdagsfeiring blir det ikke. Det er 
seks måneder siden pandemien nådde Norge, og 
den påvirker fortsatt hverdagen for de fleste. Det-
te gjelder også i Legeforeningen. Pensjonsmøtet 
som var satt opp i høst ligger på is, og årsmøtet 
er utsatt til november og blir i en noe annerledes 
form enn normalt. Det er gledelig at vi fortsatt 
kan gjennomføre Rosendalskurset og et planlagt 
høstkurs med tema «nakke og rygg» – med gode 
smittevernstiltak. 

Det ville uansett ikke blitt sendt ut noen invi-
tasjon til feiring av jubilanten. Det ligger ikke til 
dens natur å be på hvit dame og bobler i Legenes 
Hus. De siste 30 årene har antall årlige utgaver 
variert, opplaget har økt og kledningen har blitt 

fornyet gang på gang. Paraplyen er likevel i all sin 
ydmykhet ikke mer enn tredve sider mellom to 
permer - ikke mer enn sine bidragsytere, og sine 
lesere. Leserundersøkelsen vi presenterte tidligere 
i år tyder på at Paraplyen skal få fortsette å være 
akkurat dette en god stund til. 

Som redaktør de siste 5 årene vil jeg takke 
alle tillitsvalgte og andre som har bidratt med 
informasjon, inntrykk og innlegg i Paraplyen. Jeg 
vil også takke alle som plukker opp bladet fra 
postkassen, både de av dere som leser side opp og 
ned, og dere som bare skummer det til morgenkaf-
fen. Og, som en markering for bursdagsbarnet har 
Paraplyens første redaktør sendt oss et brev. Hipp 
hurra!

Paraplyen er 30 år!

KLINISK EMNEKURS – NAKKE OG 
RYGG I ALLMENNPRAKSIS
Hordaland legeforening arrangerer klinisk emnekurs om nakke og rygg i 
allmennpraksis 5.-6. november 2020 på Scandic Hotel Ørnen. 
Kurset vil bli arrangert etter gjeldende smitteverntiltak.
For detaljer, priser og påmelding, se hjemmesiden til Hordaland 
legeforening.

Vonde hæler ?
   Vonde knær ?
        Vond rygg ?

www.nordassko.no

Joya avlaster rygg, nakke, skuldre og ledd. 
Den patenterte såleteknologien bidrar til en ekstrem støtdemping.
Denne unike teknologien vil styrke muskulaturen, forbedre 
balansen og gi en bedre kroppsholdning.

Sjekk ut vårt utvalg 
på Nordås Sko eller 

i vår nettbutikk.
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FORSKERLEGEN

At det skulle komme en nyhetsvår uten 
lønnsoppgjør, hadde vel de færreste sett for 

seg. Ingen trette ansikter som melder om ni timer 
med overtidsforhandlinger for å komme frem til 
et lenge forutsett resultat. Ingen diplomatiske 
uttalelser fra en overraskende opplagt riksmekler. 
Og ingen mer eller mindre oppildnede trusler om 
streik. 

Fokus for nyheter fra arbeidslivet har av 
åpenbare årsaker vært et annet sted de siste 
månedene, men når støvet har lagt seg etter den 
første pandemi-fasen, er det kanskje noen som 
har fått tid til å lure på hvordan det blir med 
lønnsoppgjøret. 

De fleste har nok fått med seg at årets 
lønnsoppgjør er utsatt til høsten. 17. mars kunne 
Akademikerne melde at ikrafttreden av ny 
hovedtariffavtale, opprinnelig planlagt til 1. mai 
2020, var utsatt. Samtidig ble alle de viktigste 
hovedtariffavtalene forlenget til 15. september. 

Som kjent er det lokale forhandlinger som er 
viktigst for medlemmer i LVS, og spørsmålet er 
om det blir avsatt en pott til slike forhandlinger i 
år, og hvor stor denne i så fall blir. 

Det var derfor knyttet særlig spenning til årets 
oppgjør innenfor frontfagene. Fra arbeidsgiversi-
den kom det (over)tydelige signaler om at årets 
oppgjør, sett i lys av samfunnseffektene av pan-
demien, måtte bli et nulloppgjør. Arbeidstakerne, 
på sin side, fant frem streikevakt-vestene og 
streikeviljen virket stor. 

Etter ny norsk rekord i mekling på overtid – 22 
timer - kom partene ut fra forhandlingsrommet 
med et tall som lå et stykke over 0: 1,7%. Med 
en prisvekst anslått til 1,4%, medfører dette en 
reallønnsvekst på gjennomsnittlige 0,3%. Mer 
interessant for vår del er det kanskje hvordan det 
i dette oppgjøret påpekes at de lokale forhandlin-
gene skal være reelle. 

Det gjenstår å se hvilken innflytelse dette 
vil ha på potten til lokale forhandlinger for 
LVS-medlemmer, men kan hende blir det ikke 
null-oppgjør, slik det en stund kunne se ut 
til. Ifølge Akademikernes hjemmesider starter 
«våre» forhandlinger 1. september, med frist 15. 
september. Deretter skal det lokale oppgjøret 
gjennomføres. 

Blant både arbeidstaker- og arbeidsgiverorgani-
sasjonene er det selvsagt enighet om at dette er et 
spesielt år. Likevel er det åpenbart at et nullopp-
gjør ikke er ønskelig fra arbeidstakernes side. 

I skrivende stund, en av de siste augustdagene 
dette året, henger imidlertid mye i luften. 
Arbeidet med å sammenholde medlemsregisteret 
i Legeforeningen med oversikten over vitenska-
pelige ansatte ved Universitetet i Bergen er i full 
gang. Det er uklart når årets lokale forhandlinger 
kommer i gang, og hvordan innretningen blir. Vi 
tillitsvalgte vil tilstrebe å holde leger i vitenska-
pelige stillinger orientert om utviklingen. 

Lønnsoppgjør i pandemiens tid 
Etterhvert som man blir voksen, gjenkjenner man en del mønstre i 
verden omkring seg. Ta for eksempel nyhetsbildet. I januar er det storm 
langs kysten, og dyvåte reportere med mikrofon melder om heftige 
vindkast. Så er det vårflom, avløst av tørke med frykt for høstens avlinger, 
skogbrann, sjokkerende jordbærpriser. Slik går årene. 

Silje Skrede
professor, Klinisk institutt 2, Universitetet i Bergen (UiB), 
kst. overlege, Avdeling for medisinsk biokjemi og farmakologi, Haukeland 
Universitetssjukehus, vara-HTV, Legeforeningen ved UiB.
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Vi har ledig kapasitet!
 Henvis pasienten din til Aleris i Bergen!

Offentlige avtaler*

Ingen ventetid 
for pasienten

Korte svartider til 
deg som henviser

• MR

• CT

• Røntgen

• Ultralyd

• Ortopedi

• Gastrokirurgi

Flere detaljer på aleris.no/helse-vest

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

Medisinsk ansvarlig: Naeem Zahid



ALLMENNLEGEN

Landsrådsmøtet i vår forening ble en svært 
amputert forestilling i år, som det meste 

av sosiale og kulturelle arrangementer denne 
våren. Vanligvis arrangerer Af hver vår en hel uke 
med arrangementer, mye kurs, men også sosiale 
aktiviteter for alle medlemmer. Dette ble avlyst, 
og det som ble stående igjen var et heldigitalt 
landsrådsmøte den 6. mai, der alle Af-medlemmer 
kunne delta hjemmefra med lyd og bilde, via sin 
hjemme-PC. Vi sparte mye tid på dette, slapp å 
reise, og foreningen sparte mye penger på reise- 
og oppholdsutgifter for delegatene. Selve møtet 
ble vellykket, men alle kursene måtte avlyses, og 
selvsagt savnet vi den personlige kontakten og det 
sosiale ved å møtes ansikt til ansikt. 

Som en oppfølging av landsrådsmøtet, også 
etter ønske fra foreningens medlemmer, ble det 
avholdt to ekstraordinære digitale møter primo 
juni. Jeg vil dele noen få inntrykk fra disse digitale 
møtene med Paraplyens lesere.

Det har vært to hovedtema for diskusjonene: 
Corona-pandemien og hvordan den påvirket 
allmennlegenes arbeidshverdag, og fastlegekrisen 
og regjeringens handlingsplan.

Jeg trenger ikke gå i detaljer om dette. En del 
ble omtalt i forrige nummer av Paraplyen, og 
det har jo skjedd mye med pandemiens utvikling 
siden den gang. Noe av handlingsplanen er 
allerede implementert, og diskusjonen om dens 
videre skjebne er fortsatt svært aktiv i foreningen. 

Både som et resultat av handlingsplanen, 
og som følge av pandemien, er det blitt en 
del takstendringer i vår, og vi har fått et økt 
pro-capita-tilskudd. Det meste av dette har vært 

til det gode for oss. En del av endringene er 
foreslått som midlertidige, men foreningen har 
jobbet aktivt for å beholde dem som permanente 
forbedringer av takstsystemet. I skrivende stund 
(28. aug.) er det klart at disse foreløpig forlenges 
til 1. november. Håper de forlenges videre, og blir 
en permanent del av takstene.

To viktige avtaler, Rammeavtalen og særavta-
len, ble ikke sluttført i vår. Det var for stort sprik 
mellom våre krav og statens/KS’ tilbud, og det ble 
brudd. Dette skulle så vært jobbet videre med i 
nemnd, men pga. pandemien er dette blitt utsatt, 
i første omgang til høsten 2020. Det skal altså 
forhandles nå i disse dager.

Allmennlegeforeningens 
landsrådsmøte 2020

Øivind Wesnes
Tillitsvalgt, Allmennlegeforeningen Hordaland
owesnes@broadpark.no

TO VIKTIGE AVTALER, 
RAMMEAVTALEN OG 

SÆRAVTALEN, BLE IKKE 
SLUTTFØRT I VÅR. DET VAR FOR 

STORT SPRIK MELLOM VÅRE 
KRAV OG STATENS/KS’ TILBUD, 

OG DET BLE BRUDD.
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Til slutt: Regjeringens handlingsplan er 
dessverre ikke god nok. Af har jobbet mye med 
dette helt siden mai, og har vedtatt en resolusjon 
med følgende hovedpunkter:

1) Allmennlegeforeningen mener det samlede 
behovet for friske økonomiske midler til fastle-
geordningen er minst tre ganger så høyt som det 
regjeringen legger opp til.

2) Det viktigste rekrutterings- og stabili-
seringstiltaket er å snarest mulig gi økonomiske 
rammebetingelser og arbeidstid tilsvarende andre 
leger i den offentlige helsetjenesten, inklusive 
avtalespesialister.

3) Fastlegene trenger kortere lister og flere 
fastlegekolleger - ikke avlasting for kliniske 
oppgaver.

4) Vi trenger en nasjonal ALIS-ordning med 
like rettigheter for alle – der supervisjon, veiled-
ning og andre utdanningsvilkår ikke avhenger av 
særskilte tilskudd eller kommuneøkonomi.

5) Omfang og tempo av tiltakene i regjeringens 
handlingsplan er utilstrekkelige, og en velfun-
gerende fastlegeordning vil derfor fortsatt være 
avhengig av betydelig kommunal medfinansiering.

Allmennlegeforeningen mener det er avgjø-
rende for fastlegeordningens fremtid at hand-
lingsplanen snarlig tilføres en bedre totaløkonomi, 
slik at både rekruttering og stabilisering sikres.  
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AVTALESPESIALISTEN

Legeforeningen ønsker å etablere 
obligatorisk etterutdanning for leger med 

spesialistgodkjenning. Det finnes allerede en slik 
etterutdanning i spesialiteten allmennmedisin, 
men det er nytt at man ønsker å formalisere 
etterutdanningen i andre spesialiteter. Denne 
etterutdanningen vil selvsagt også gjelde spesialis-
ter i praksis utenfor sykehus. Foreløpig er dette en 
sak som Legeforeningen eier selv, men foreningen 
arbeider for at dette skal bli formalisert i 
avtaleverk, sentrale og lokale avtaler. De enkelte 
spesialitetene har fått i oppdrag å utarbeide et 
konkret forslag med aktiviteter for etterutdanning 
i sin spesialitet og denne prosessen foregår nå i 
de forskjellige fagene. Dette innlegget må derfor 
betraktes som en «løypemelding» for at dere skal 
være orientert om en spennende og viktig sak 
under arbeid. 

På bakgrunn av utredninger og høringsut-
talelser vedtok landsstyret i 2016 et forslag  
til regelverk som innbefatter obligatoriske og  
valgfrie etterutdanningsaktiviteter. 
Legeforeningen har ikke gått inn for en resertifi-
seringsordning og det er ikke anført minstekrav  
til klinisk tjeneste. 

Det er anbefalt at utdanningen i løpet av en 
femårs periode skal inneholde etterutdannings-
aktiviteter i et omfang på minimum 50 poeng/
år, 300 poeng over en femårsperiode. (1 poeng 
vil for mange aktiviteter tilsvare 1 time). Det 
skal tilrettelegges for elektronisk registrering av 
utdanningsaktivitetene. 

Obligatoriske aktiviteter: Nasjonale kurs/ 
kongresser/fagmøter, profesjonalitetskurs, inter-

nasjonale kurs/kongresser/fagmøter, hospitering  
(>5 dager per periode).

Valgfritt innhold: Internasjonale og nasjonale 
kurs/kongresser/fagmøter, forskning/undervis-
ning/refereearbeid, kvalitetsarbeid og utvikling av 
faglige retningslinjer og prosedyrer, hospitering, 
egne innlegg fagmøter og internundervisning, 
e-læringskurs med test.  I tillegg til fagspesifikke 
tema skal utdanningen inkludere generelle 
profesjonsaspekter. Legeforeningen planlegger 
å utarbeide profesjonalitetskurs for alle leger 
med spesialistgodkjenning som dekker aktuelle 
temaer som egenutvikling, kommunikasjon, etikk, 

Obligatorisk etterutdanning 
for alle spesialister

Yngvild Skåtun Hannestad
yngvild.hannestad@uib.no

DET ER ANBEFALT AT 

UTDANNINGEN I LØPET AV  

EN FEMÅRSPERIODE 

SKAL INNEHOLDE 

ETTERUTDANNINGSAKTIVITETER  

I ET OMFANG PÅ MINIMUM 

300 POENG.
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kunnskapshåndtering, veiledning, jus i medisin, 
medisin og økonomi, prioritering og avvikshånd-
tering. For spesialister i praksis vil årsmøtekurset 
til Praktiserende spesialisters landsforbund 
kunne dekke noe av innholdet i profesjonalitets-
kurs og bør søkes godkjent for det.

For sykehusavdelingene er det tenkt at 
 gjennomført etterutdanning for ansatte 
spesialister bør knyttes mot godkjenningen som 
utdanningsavdeling og at høy gjennomføringsgrad 
skal gi ekstra rammetilskudd. For avtalepraksis 
foreslår man at spesialister som følger 
etterutdanning bør få et tillegg i driftstilskudd. 

Etterutdanningen er både et individansvar og et 
systemansvar. For spesialister utenfor sykehus vil 
det å planlegge og gjennomføre etterutdanning 
i stor grad bli den enkeltes ansvar. Men det må 
også legges til rette på systemnivå slik at  
gjensidige forpliktelser og rettigheter inngår i 
avtaler med de regionale helseforetakene. 
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Jeg har hatt en todelt karriere. På den ene siden 
er jeg allmennlege med over 20 års praksis 

som fastlege. For det meste har jeg jobbet deltid 
som fastlege mens jeg forsket resten av tiden. Jeg 
jobbet som lege på Legevakten i Bergen da jeg ble 
spurt av lederen for veiledningsgruppen min om 
jeg ville gjøre en evaluering av SATS-prosjektet. 
Det ville jeg gjerne, og da kom jeg i kontakt med 
det som da het Seksjon for allmennmedisin på 
UiB. Det var et utrolig inspirerende miljø!

Deretter begynte ballen å rulle, og jeg gikk 
etter hvert over i et doktorgradsprosjekt. Etter 
disputas i 2004 fikk jeg postdoktorstipend 
og tilbrakte blant annet et år ved UCSF i San 
Francisco. Der hadde jeg med familien min, og det 
ble en opplevelse som vi fortsatt tenker på med 
glede. Jeg har fått jobbe med gode folk og gode 
data, så derfor ble jeg professorkompetent ikke 
så mange år etter at jeg disputerte. For kvinnelige 
forskere gir den tittelen markant mer impact, og 
det var interessant å merke. 

Jeg tenkte allerede i studietiden at jeg hadde 
lyst til å forske, men siden jeg var en lat student, 
ville jeg ikke forske mens jeg holdt på med 
studiene (og litt festing). Derfor var jeg veldig 
glad for å ramle inn i forskningen mer tilfeldig 
noen år senere. 

Klinisk har jeg alltid hatt mest lyst til å være 
allmennlege. Jeg liker både bredden i arbeidet og 
selvstendigheten det gir. Jeg sluttet som fastlege 
for 4 år siden, da jeg fikk jobben jeg har nå. Selv 
om jeg savner å se pasienter, synes jeg at jeg kan 
leve med det siden jobben min som instituttleder 
er superspennende.

 En vanlig arbeidsdag består av ganske mange 
møter, både internt med folk på instituttet, med 

Jeg trives i jobben!

fakultetet og ikke minst i forbindelse med Alrek 
helseklynge, som vi nå har etablert. Jeg arbeider 
for at de vitenskapelig ansatte ved instituttet skal 
kunne gjøre jobben sin så godt som mulig, både 
ved å legge til rette for langsiktige strategiske 
prosesser og for å få de små ting i det daglige til 
å fungere. Det hender jeg har undervisning for 
legestudentene, og det liker jeg veldig godt men 
det krever forberedelser. Uken min er så full 
av møter at egen forskning og forberedelser til 
undervisning oftest foregår utenom arbeidstid.  
E-poster og saksbehandling foregår også ofte på 
kveldstid. Jeg tåler godt kveldsjobbing, særlig 
nå som barna våre har flyttet hjemmefra. Men 
det er viktig med fritid og venner også. Mannen 
min og jeg sørger for å komme oss på turer både 
i nærområdet og litt lenger av gårde, slik at livet 
ikke bare er jobb.  

 
- HVA KAN VÆRE UTFORDRENDE?

Det mest utfordrende er følelsen av å ikke få 
gjort alt det jeg ser kunne blitt bedre med litt 
innsats. Jeg er imidlertid blitt god til å levere 
arbeid som er bra, men ikke er 100%, og si meg 
fornøyd med det. Jeg jobber mye med ansettelser 
og skulle nok ønske meg at slike prosesser var 
raske og strømlinjeformede ved universitetet, 
selv om jeg skjønner hvorfor det er vanskelig å få 
det til.

 
- HVA ER DET BESTE MED ARBEIDSDAGEN DIN?

Uten tvil å jobbe sammen med så mange 
dyktige og inspirerende folk! Hver eneste dag 
er det en glede å treffe kollegene mine. Akkurat 
nå har vi nettopp flyttet inn i nytt bygg i Alrek 
helseklynge, og det er en fryd i seg selv. 

Guri Rørtveit, 55 år

Instituttleder ved Institutt for global helse  
og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen 
og professor i allmennmedisin, LVS.
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I DENNE SPALTEN MØTER VI LEGER – 
LEGER PÅ SYKEHUS OG UTENFOR, LEGER 
I DISTRIKT OG SENTRALT, LEGER TIDLIG 

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

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

egentlig det å lære. I mitt prosjekt må jeg bruke 
mye tid på å forstå hvordan andre ser på verden, 
og jeg må sette meg inn i vitenskapsteorier som 
jeg er mindre vant med. Det er litt som å lære 
seg et nytt språk til tider. Jeg synes også det er 
utfordrende å begrense seg, være presis i hva jeg 
gjør og bruker tiden min på. Som stipendiat må 
man planlegge sin egen dag. Det er så mye som er 
spennende og kjekt når det gjelder medisinstu-
diet, og så mange prosjekter det kan være gøy å 
hive seg på eller forsøke å gjennomføre.

Det beste med arbeidsdagen min er å diskutere 
og snakke med kolleger, og oppleve at vi sammen 
klarer å forstå noe mer. Jeg synes også det er 
veldig gøy å få undervise, slik at jeg kan være med 
å bidra til at studenter får utviklet seg til å bli 
enda bedre leger. Forskningen min er også veldig 
anvendt, der det er kort vei fra det jeg forsker på 
til at det kan ha betydning i hvordan vi hjelper 
studentene å utvikle seg til leger. Som forsker har 
jeg også mye autonomi og kan styre dagene mine 
ganske mye selv. Det viktigste er ikke akkurat når 
jeg jobber, men at jeg utvikler meg selv og fører 
prosjektet mitt videre. Jeg føler meg veldig heldig 
som får lønn for å lære og utvikle ny kunnskap 
andre kan lære av igjen.

Som barn og ungdom var jeg mye syk, og jevnlig 
på sykehuset. De erfaringene som pasient 

gjorde meg nysgjerrig. Jeg fikk et behov for å 
forstå kroppen, slik at jeg kunne forstå bedre hva 
som hadde skjedd med meg. Etterhvert forsto jeg 
at det jeg hadde gått igjennom som syk, handlet 
om mye mer om den fysiske kroppen min, som 
tanker, følelser, og relasjoner. Medisinen er jo 
mye mer enn den teoretiske kunnskapen, det 
handler om alt som skjer mellom lege og pasient 
i et møte, det som skjer med pasienter når de 
er syke, hvordan våre livserfaringer former oss. 
Bredden av hva medisinen er blir bare større jo 
mer jeg forstår.

Jeg er nysgjerrig på hvordan vi utvikler oss 
som leger, fordi det har betydning for hvilken 
helsetjeneste vi skaper. Jeg fikk etterhvert en 
stipendiat-stilling ved Enhet for læring. Nå har 
jeg spennende dager der jeg arbeider med å forstå 
hvordan leger danner sin identitet.

En normal arbeidsdag så kommer jeg tidlig på 
(hjemme)kontoret, og starter som regel med å 
svare unna på noen mailer mens hodet fremdeles 
våkner litt. Når hjernen er blitt helt klar, så enten 
leser jeg noe faglitteratur, vurderer dataene vi har 
samlet inn, eller skriver på artikkel der vi prøver 
å formidle funnene fra vår forskning. Andre 
dager underviser jeg de vitenskapelig ansatte på 
fakultetet, eller deltar på kurs selv. I tillegg har 
jeg gleden av å ha tett kontakt med studentenes 
undervisningsutvalg (STUND). Inni alt dette 
er det møter med gode diskusjoner om hvordan 
vi kan undervise og støtte studentene våre best 
mulig, eller hvordan vi kan komme videre med 
forskningsprosjektene våre.

Det som er mest utfordrende i min jobb, er 

Eivind A. Valestrand, 31 år

Ph.D.-kandidat, Enhet for læring,  
Universitetet i Bergen, Leger i vitenskapelige stillinger, LVS.
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SAMFUNNSMEDISIN

Samfunnsmedisinsk kommunal beredskapsvakt 
har lenge vært en fanesak for LSA. Vi tror 

befolkningen er tjent med en formalisert vakt 
som kan vurdere, og eventuelt fatte vedtak, i 
akutte saker innen smittevern, miljøretta helse-
vern eller psykisk helsevern. Fortsatt har bare 
Bergen, Oslo og et fåtall andre kommuner etablert 
beredskapsvakt. Løsningen mange steder kunne 
vært interkommunalt samarbeid. Legene  
i beredskapsordningen kunne etablert faglige 
nettverk for å utveksle informasjon, samt 
avstemme praksis. LSA sine krav har blitt  
systematisk avvist fra KS, selv om statlige 
virksomheter krever at kommunens samfunns- 
medisinske ansvarlig skal kunne nås til en hver tid. 
 I koronatiden har forventningen om tilgjen-
gelighet skapt et uholdbart press på mange 
kommuneoverleger som rapporterer om 16 
timers arbeidsdager, ofte uten helgefri og med 
utilstrekkelig sommerferieavvikling. I praksis 
har kommuneoverlegene håndtert meldinger fra 
sykehus, laboratorier, presse og fra kolleger  
i andre kommuner i forbindelse med smitte- 
oppsporing på tvers av kommunegrensene. I 

PANDEMIEN HAR VIST 
MED ALL TYDELIGHET 

HVOR UNDERBEMANNET 
OG SÅRBAR KOMMUNAL 

SAMFUNNSMEDISIN 
ER, SPESIELT ETTER 

KOMMUNEREFORMEN.

Uholdbar arbeidssituasjon  
for legene
Pandemien har vist tydelig hvor viktig det er med samfunnsmedisinsk 
kompetanse over hele landet. En av LSA sine kjerneoppgaver er å synliggjøre 
behovet for vår kompetanse i både stat og kommune. Ikke bare innen 
smittevern, men også innen andre fagområder der legefaglig spesialkompetanse 
gir bedre beslutningsgrunnlag og sikrer forholdsmessige tiltak. Midt i 
pandemien opplever kommuneoverleger manglende forståelse for den økte 
arbeidsmengden.

Tord Moltumyr
Leger i samfunnsmedisinsk arbeid
tordmolt@online.no
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tillegg er kommuneoverlegene en uvurderlig 
fagressurs og beslutningsstøtte for kommunens 
helsepersonell, administrasjon og politiske 
ledelse. 

Pandemien har vist med all tydelighet hvor 
underbemannet og sårbar kommunal samfunns-
medisin er, spesielt etter kommunereformen. 
Samtidig er det nå blitt tydelig hvilken nøkkelrolle 
samfunnsmedisinerne har. De nye storkommu-
nene fra 2020 hadde for en gangs skyld mulighet 
til å planlegge solide samfunnsmedisinske 
avdelinger, til en brøkdel av prisen for hva 
brannvern, legevakt og annen kommunal bered-
skap koster. Det er særdeles skuffende å erkjenne 
at staten, selv et halvt år inn i pandemien, ikke har 
sørget for å sikre samfunnsmedisink beredskap 
og bemanning i kommunene. Mye tyder på at 
pandemien vil prege oss et par år til. Nåværende 
struktur er ikke bærekraftig!

Styret i LSA jobber nå aktivt for å forbedre 
situasjonen. I forhandlingene om særavtalen som 
regulerer vilkår for leger ansatt i kommunen (SFS 
2305), ble det brudd i 2019. Etter planen skulle 
avtalen til nemdbehandling i mars 2020, men ble 

utsatt pga. pandemien, og utsatt til de ordinære 
tarifforhandlingene som er i gang i september 
2020. Det vil si at det denne gang også foreligger 
rett til konflikt/streik. I skrivende stund er utfallet 
av forhandlingene ukjent. Men det er helt nød-
vendig med strukturelle grep som sikrer forsvarlig 
samfunnsmedisinsk beredskap og bemanning. 

LSA kjenner sine medlemmers arbeidssi-
tuasjon best. Men mange legegrupper og alle 
legeforeningens yrkesforeninger har satt fokus 
på legers arbeidsbelastning. Vaktplaner har vært 
uforutsigbare, og de næringsdrivende legene 
har opplevd usikkerhet knyttet til sin personlige 
økonomi. Leger må tolerere å stå for en støyt i 
en krisesituasjon. Men vi kan ikke godta urimelig 
arbeidsbelastninger over tid. Dette handler 
primært ikke om lønn eller andre goder for 
våre medlemmer. Først og fremst bør kampen 
handle om hva befolkningen bør kunne forvente 
av det offentlige Norge. Samtidig må alle leger 
kunne forvente forutsigbare og forsvarlige 
arbeidstidsordninger. Det er derfor nødvendig 
at legeforeningen opptrer samlet, og med styrke, 
overfor befolkningen og våre folkevalgte.
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ARBEIDSMEDISIN

DEN NORSK LEGEFORENING HAR FORHANDLET FREM EN SVÆRT GOD BANKAVTALE PÅ VEGNE AV ALLE 
MEDLEMMENE, SOM SIKRER DEG ET GODT TILBUD I ÅRENE  FREMOVER. DU FÅR BLANT ANNET SVÆRT 
GODE BETINGELSER PÅ LÅN OG SPARING, RABATT PÅ KUNDEPROGRAM OG TILGANG TIL EGET VIP KUNDE-
SENTER.

HAR DU EGEN PRAKSIS TAR VÅRE RÅDGIVERE HENSYN TIL DIN SAMLEDE ØKONOMI, SLIK AT VI SAMMEN 
KAN FINNE DE BESTE LØSNINGENE FOR DEG OG DIN LEGEVIRKSOMHET. DU FÅR DU PERSONLIG RÅDG-
IVNING TILPASSET DINE INDIVIDUELLE BEHOV, PLANER OG AMBISJONER – NÅ OG I FREMTIDEN. NÅR OG 
HVORDAN DU ØNSKER Å MØTE BANKEN ER OPP TIL DEG.

Den norske legeforening har på vegne av alle medlemmene 
forhandlet frem en svært god bank avtale, som sikrer deg et 
godt tilbud i årene fremover. Du får blant annet svært gode 
betingelser på lån og sparing, rabatt på kundeprogram og 
tilgang til eget VIP kundesenter.

Har du egen praksis, tar våre rådgivere hensyn til din samlede 
økonomi, slik at vi sammen kan f inne de beste løsningene for 
deg og din legevirksomhet. Du får personlig rådgivning tilpasset 
dine individuelle behov, planer og ambisjoner – nå og i fremtiden. 
Når og hvordan du ønsker å møte banken, er opp til deg.

Les mer på danskebank.no/legeforeningen

* Pr. 18.9.2020. Ef f.rente 1,36 %, 2 mill., o/25 år, Totalt 2 357 147. Forutsetter lønnsinngang og kort- eller regningsbetaling i Danske Bank.

*1,30 % nom.

1,36 % eff. *

Boligrente:

Har du  
tatt i bruk  
bankavtalen din?

Smittevern og tiltak i arbeidslivet 

Med andre ord: å være mest mogleg resilient 
– å kunne stå på det eine beinet sjølv om det 

andre beinet forsvinn.
Smittevernlov, Covid-19-forskrift, nasjonale 

råd og anbefalingar. Utover dette, kommunane 
sine råd og anbefalinger som varierer avhengig av 
smitteutvikling i eins egen kommune.  

Risikovurderinger, import (og i mindre grad 
eksport), global arbeidskraft, karantene. Unntak 
frå karanteneplikten i EU/EØS/Schengen – for 
eksempel når ein køyrer gjennom «røde» Sverige 
kan ein med rett farge på smittekartet til FHI på 
det landet ein kjem frå gå rett i arbeid i Noreg, 
men mellomlander ein i Sverige må ein i karan-
tene. Kva er rasjonalet bak slike tiltak?

For oss NAMF’ere vart det tidlig spørsmål ein 
måtte ta stilling til. Bruk av verneutstyr - ikkje 
berre for helsevesenet, men og i mange andre 
sektorar. Reinhaldere var i fokus att - forsterka 
smitteverntiltak. Resepsjonistar (som vurderes 
bytta ut med roboter)- korleis ville mange klart 
seg utan deira gode innsyn i rutiner og forebyg-
gande tiltak for å hindre smitte inn i verksemdene. 
Leiarar – kontinuitetsplanlegging, korleis fordele 
ressursane slik ein unngår at produksjonen 
midlertidig «stopper opp». Hjemmekontor, 
tilrettelegging for risikogrupper, for å nemne 
nokre tiltak. Mange arbeidsgivere strekker seg 
langt for å oppretthalde forsvarlig drift.

Det handler i bunn og grunn om haldningar 
og atferd, og at ein over tid kan ha ei rasjonell 
tilnærming til aktuelle problemstillingar. Korleis 
unngå at vi alle «trøtnar» av pandemien og 

utvikler noceboeffektar som frykt og forvent-
ningar om alvorlig sjukdom som forsterkar seg 
over tid. Fleire fastlegar har skreve gode (og 
advarande) artiklar om dette i Bergens Tidende 
og andre avisar.

Kva er viktig for oss legar framover? Heile pan-
demien forsvinn ikkje over natta. Kvar går grensa 
for kva som er samfunnskritisk for AS Norge? 
Kva er definisjonsspørsmålet av «å oppretthalde 
all forsvarlig drift»? Kva var rasjonalet for å åpne 
landegrensene i juli? Gikk dette på bekostning av 
alle fysioterapeuter, frisører, hudterapeuter og 
andre som måtte «svi» med å stenge virksom-
hetene sine i nærare 2 måneder? Legar har som 
kjent eit ekstra ansvar med omsyn til formidling 
av medisinsk informasjon - korleis me formidler, 
veileder og bistår er viktig for oss som fagruppe, i 
tillegg til det etiske og moralske ansvaret. Men me 
legar har og ei viktig samfunnsoppgåve med at me 
er gode på mellommenneskelige relasjoner. Bruk 
stemmen i det offentlege rom for å forebygge mot 
Covid-19-angsten. Samfunnet treng at legegruppa 
er meir synlig framover med nøktern informasjon 
for å hindre urettmessig frafall frå arbeidslivet. 
Me treng alle å være resilient.

Utover dette er det mange gode nettsider, for 
eksempel akademikerne.no med eigen temaside 
for Koronakrisen. Her vil ein kunne finne kurstil-
bud for permitterte og arbeidsledige, og ein kan 
studere og bygge kompetanse sjølv om ein mottar 
dagpenger. Godt tilslag til Akademikergruppa. 

Med ynskje om fortsatt fin haust.

Covid-19-pandemien er og vil være en naturlig del av kvardagen for alle.  
Smitteverntiltak gjennomføres i stor grad i alle delar av samfunnet, og fokus i 
arbeidslivet er å halde hjulene mest mogleg i gang sjølv gitt risikoen for smitte. 

Anne Kristine Jordal
Tillitsvalgt, Norsk arbeidsmedisinsk forening
Bedriftslege, Framo AS
akj@framo.no
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BREV FRA REDAKTØREN

HVA SKJEDDE, DEN GANG DA? 
Et lite tilbakeblikk. I 1990 var Arne Trippestad 
(f.1928) leder i HL, og jeg satt i styret. Vi to var 
kolleger, ansatt på samme seksjon ved Haukeland 
(Kar Thorax). I 10 år hadde vi diskutert 
foreningssaker, og «mind you», vi var den gang 
rimelig enige om at underordnede leger burde ha 
fast ansettelse, og at vikarene som Ylf i sin vrede 
jaget ut av sine stillinger etter et år, ikke skulle 
jages hos oss. Paraplyen ble «født» fordi Arne fort 
innså at det var behov for kommunikasjon med 

våre kolleger. Vi var begge engasjerte i hva Den 
norske legeforening (Dnlf) sentralt drev med, og 
hadde selvsagt ambisjoner om å være et forbedret 
vestlandsalternativ til det hovedstaden sølte med. 
Barnet Paraplyen ble navnsatt av Arne. Vi gikk inn 
for å få de viktige sakene pluss litt til, ut til våre 
kolleger rundt i det store fylket. Ved årsskiftet 
93-94 ble vi oppsøkt av et reklamebyrå som så 
penger i vårt annonsepotensiale. Vi på vår side så 
at nå ville kostnadene våre begrenses betraktelig 
og ambisjonsnivået pumpet seg opp tilsvarende. 

Paraplyen 30 år gammel!
Overraskende, gledelig: Paraplyen 30 år! Denne «nyhet» fra Hordaland  
legeforening (HL) tikket inn til en skarve svikefull utflytter av en østlending,  
her om dagen. Hei! og Hå! Det er liv i det gamle skinnet ennå! Storartet! 

Tidlige utgaver av Paraplyen.

fra Fin Resch
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Tresketid.

Jeg er gift med fotograf som ga meg ambisjoner, 
og jeg hadde i mange år ergret meg over de til 
dels mistrøstige forsidebildene på tidsskrift for 
Dnlf, noe jeg fortsatt gjør! Nå skulle vi bolle oss 
med foreningens nyrenoverte Hasselblad-kamera 
og stå for våre egne forsidebilder. Fra nr.1 årgang 
4, pranget vi med vårt eget lokaltidsskrift. Jeg 
MMSer et lite knippe for å illustrere at forsider 
helst bør behage. 

VÅR RELASJON TIL DNLF
Jo mer fornøyde vi i Hordaland var med oss 
selv, dess mer misfornøyde ble man sentralt. I 
stillingsstrukturkontrovers-sammenheng hadde vi 
lovende kontakt med sykehuseier, fylket (Bauge). 
Så pass at vi fikk besøk av vår generalsekretær H. 
M. Svabø som tilbød meg hjelp til å avslutte min 
funksjon. Han ble beroliget først da jeg kunne 

fortelle at alt det gale jeg sto for, hadde jeg flagget 
før jeg ble valgt lokalt.

HVORDAN GIKK DET MED OSS TO?
Arne forlot oss på forsommeren 2019. Nå er jeg 
bonde på 20. året, og medlem av styret i Eldre 
legers forening, hvor vi, i disse coronaens ulveti-
der, sitter og avlyser vårmøtet og høstmøtet, og 
ser frem til nyrenovert Legenes Hus i Oslo med 
plass til, tillatte 50 deltakende på møter. Apropos, 
HL ved Gunnar Ramstad, var som rimelig er, først 
ute med å navngi sine lokaler: Legenes Hus. Etter 
selv å ha predikert for en tidlig pensjonsalder for 
kirurger, gav jeg meg i en alder av 65, og holdes 
nå i «giv akt» av tresketid, vær, såtid, gjødsling 
ugressprøyting osv. Jeg MMSer et bilde av 
treskeren på jordet mitt, og er fortsatt optimist!

VI VAR BEGGE ENGASJERTE I HVA DEN NORSKE  

LEGEFORENING (DNLF) SENTRALT DREV MED, OG HADDE SELVSAGT 

AMBISJONER OM Å VÆRE ET FORBEDRET VESTLANDSALTERNATIV  

TIL DET HOVEDSTADEN SØLTE MED.
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UNIVERSITETSLEGEN

FOR ALLMENNLEGAR PÅ 
VESTLANDET BLIR DET RIKELEG 
HØVE TIL Å VERE UNDERVISAR I 

ÅRA FRAMOVER.
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VESTLANDSLEGEN PÅ VEG TIL EIN STAD NÆR 
DEG!
Universitetet i Bergen (UiB) og dei tre andre 
medisinske fakulteta fekk i vår kvar tildelt 20 nye 
studieplassar i medisin, etter at det har vore still-
stand i utbygginga i mange år. Grimstadutvalet 
har foreslått i alt 440 nye studieplassar over tid 
for å auke utdanningsgraden innanlands til om lag 
80% av behovet for LIS1-stillingar i landet.

Ved UiB er desse studentane tiltenkt å 
vere første gruppe i ein ny studieplan som vi 
kallar Vestlandslegen, ein ny studiemodell der 
studentane etter tre år i Bergen skal vere tre år i 
desentral undervisning på Vestlandet. Den første 
gruppa skal til Stavanger universitetssjukehus og 
primærhelsetenesta i Rogaland i januar 2024. Ved 
vidare oppbygging av studieplassar er det tenkt 
studentgrupper knytt til Helse Førde og Helse 
Fonna (Haugesund). 

Førebels går den første studentgruppa saman 
med dei andre legestudentane i Bergen, men 
arbeidet med nye studieplanar er godt i gang. Nye 
nasjonale reglar har utvida praksis i allmennmedi-
sin og primærhelsetenesta til minimum 10 veker 
gjennom studiet, og dette må også på plass for dei 
nye studentane. Elles skal den nye studieplanen 
vere prega av ny pedagogikk, fleire studentaktive 
undervisningsformer og enda meir digitalisering 
av undervisninga enn tidlegare. Innan basalfaga 
kjem det også digitale hjelpemiddel, som virtuelle 
laboratorium, tredimensjonale simuleringar og 

avansert programvare innan anatomi og fysiologi.
For allmennlegar på Vestlandet blir det 

rikeleg høve til å vere undervisar i åra framover. 
Fakultetet har stadig trong for nye praksisrettlei-
arar som kan ta i mot ein eller fleire studentar i 
løpet av semesteret. UiB tilbyr ulike kurstilbod, 
ein del ulike fordeler som NEL og tilgong til 
universitetet sitt biblioteksystem, i tillegg til ei 
ikkje så veldig høg løn for arbeidet.

Målet for det heile er ei betre legeutdanning 
i pakt med framtrida sine krav, under mottoet: 
Vestlandslegen – legeutdanning på Vestlandet for 
Vestlandet!

Steinar Hunskår

Nytt frå Fagområde  
for allmennmedisin, UiB

Steinar Hunskår
Faggruppe for Allmennmedisin (ALFA)
steinar.hunskar@uib.no
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NY LEDER FOR AFE-BERGEN
Allmennmedisinsk forskningsenhet Bergen (AFE) 
er av fire tilsvarende enheter ved de fire univer-
sitetene med medisinske fakulteter. Enheten 
har ca. 20 ansatte forskere i ulike stillingsbrøker. 
Målsettingen er å bidra til økt allmennmedisinsk 
forskning og utvikle kunnskap som utgjør en 
forskjell for fastlegens pasienter. AFE Bergen 
driftes av forskningsselskapet NORCE, på vegne 
av Helsedirektoratet, og har kontorer sammen 
med de øvrige allmennmedisinske forsknings- og 
kompetansemiljøene i den nye Alrek helseklynge.

AFE Bergen har nå fått ny leder. Det er 
Priyanthi (Pia) Borgen Gjerde, som begynte i 
jobben 15. august 2020. Gjerde har doktorgrad ved 
Universitetet i Bergen fra 2020 med en avhand-
ling om antipsykotiske medikamenter. Hun har 
arbeidet ved Sandviken sykehus og Bjørgvin DPS, 
og arbeider ellers som fastlege i Alver kommune i 
deltidsstilling.

PH.D. OM HEIMEDØD I NOREG
Camilla Kjellstadli disputerte 18. juni 2020 for 
ph.d.-graden ved UiB med avhandlinga: “Dying 
at home in Norway: health care utilization in the 
final months of life”.

Med utgangspunkt i registerdata frå heile 
befolkninga har Kjellstadli og medarbeidarar 
undersøkt forhold rundt heimedød i Noreg,  
inkludert helsetenestebruk i slutten av livet. 
Studien viser at sjølv om få døyr heime, ser det 
ut til at berre eit mindretal av desse dødsfalla var 
planlagt å skje heime. Hjarte- og karsjukdom og 
kreft var hyppigaste dødsårsaker ved heimedød, 
mens sannsynet for heimedød auka når døds-
årsaka var uklar eller som følge av ytre årsaker. 
Under 1 av 10 døde fekk både heimebesøk frå fast-
legen og hadde ein fastlege som samarbeidde med 
anna helsepersonell dei siste fire vekene av livet. 
Både heimebesøk og samarbeid auka sannsynet 
for heimedød. Helsetenester der personar måtte 
forlate heimen, inkludert fastlegekonsultasjonar, 
legevaktkonsultasjonar og sjukehusinnleggingar 
reduserte sannsynet for heimedød. Resultata 
tyder på at dei fleste døyande i Noreg ikkje mottar 
oppfølging som gjer heimedød til eit realistisk 
alternativ.

Camilla Kjellstadli (f.1986) er utdanna lege 
frå UiB og arbeider som lege i spesialisering i 
allmennmedisin. Sidan 2014 har ho vore knytt 

til Senter for alders- og sykehjemsmedisin ved 
Institutt for global helse og samfunnsmedisin, 
Universitetet i Bergen. Professor Steinar Hunskår 
har vore hovudrettleiar.

FILOSOFISK POLIKLINIKK: 
PANDEMIHÅNDTERING
Filosofisk Poliklinikks høstprogram 2020 stiller 
spørsmål om pandemien gjør oss klokere. Møtene 
er i Litteraturhuset i Bergen. 

7. oktober: Det som går tapt - hva kan ofres 
under en pandemi? Med Iona Heath, samfunnsen-
gasjert lege fra London, Tone Smith, fagrådsleder 
i Rethinking Economics Norge, og Ingrid Kiær, 
sykepleier som arbeider med papirløse migranter.

4. november: Frykt og beven - er kollektiv 
redsel for covid-19 bra eller dårlig? Med Ragnar 
Fjelland, professor emeritus ved Senter for 
vitenskapsteori, og Hallvard Moe, professor i 
medievitenskap.

2. desember: Når det virkelig gjelder - hva 
kan pandemien lære oss om handlekraft og 
bærekraft? Med Ingrid Miljeteig, lege og første-
amanuensis, Synnøve Kvamme, fylkessekretær i 
Naturvernforbundet Hordaland, og Kalle Moene, 
professor emeritus i økonomi.

NY FAGBOK: «LEGEVAKTARBEID»
Det er kommet ny utgave av Norges eneste fagbok 
om legevakt. Boken kommer fra miljøet ved 
Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, 
og redaktører er Elisabeth Holm Hansen og 
Steinar Hunskår. Boken omtaler innhold, lovverk 
og organisering av legevakt, dessuten typiske 
kliniske problemer, med vekt på forløpene, fra 
den første henvendelsen til pasienten har fått 
hjelp gjennom råd, behandling på legevakt eller 
innleggelse på sykehus. Boken er rettet mot LIS1 
og andre leger i spesialisering, ambulansearbei-
dere, sykepleiere og andre som jobber i legevakt.



ÅRSMØTE I HORDALAND 
LEGEFORENING 2020
Hordaland legeforening inviterer til årsmøte 

torsdag 12. november 2020 
i Legenes Hus, Kalfarveien 37.

På grunn av Covid-19-pandemien i samfunnet og gjeldende 
smitteverntiltak må vi sette en grense på maks 50 personer. 

Saksliste:

1. Åpning av leder

2. Godkjenning av innkalling og saksliste

3. Valg av møtedirigent

4. Valg av referenter

5. Framlegging av Årsmelding 2019 for Hordaland legeforening

6. Regnskap for Hordaland legeforening 2019

7. Til orientering: Regnskap for Legenes Hus 2019

8. Budsjett for Hordaland legeforening 2021

9. Forslag om ekstrakontingent Hordaland legeforening 2021

VEL MØTT!
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Hordaland legeforening 

Sogn og Fjordane legeforening 

LEGEFORENINGEN.NO/SOGNOGFJORDANE

Thomas Vingen Vedeld
Kommunelege Nordfjordeid
Mobil: 97 00 44 92

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

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

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

For styreoversikt, se:

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

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

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

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

Nina Helene Ingebrigtsen
Tlf. privat: 55 92 44 77
Mobil: 93 00 74 04
nhi@legenina.no
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Conrad Mohrs Veg 25, 5072 Bergen
Tlf 95 77 88 88
post@norskhandsprit.no
www.norskhandsprit.no

Kontaktinfo
Vi har
hånddesinfeksjon og
overflatedesinfeksjon
produsert i Norge for
et tryggere Norge

Norsk Handsprit AS
Conrad Mohrs Veg 25, 5072 Bergen
Tlf 95 77 88 88
post@norskhandsprit.no
www.norskhandsprit.no

Kontaktinfo
Vi har
hånddesinfeksjon og
overflatedesinfeksjon
produsert i Norge for
et tryggere Norge

Norsk Handsprit AS

Norsk Handsprit AS ble etablert i mars
2020. Vi har fokus på å lage norges beste
desinfeksjon. Dette har vi fått til ved å
benytte norske råvarer og norsk
arbeidskraft. All produksjon og tapping
foregår i Norge. Vi kan derfor med stolthet
si at vi leverer 100% Norsk Handsprit for et
tryggere Norge

Vår historie

Norsk produksjon
blandet med
førsteklasses service
er Norsk Handsprit AS 

85% etanolbasert og tilsatt glycerol
Flytende eller GEL form som gjør dosering enkel. 

HÅNDDESINFEKSJON

85% etanolbasert. 

OVERFLATEDESINFEKSJON

EN1500 godkjent

Produktene er registrert hos Miljødirektoratet. 

Produktformuleringen er basert på FHI og WHO sin
anbefaling. Produktene er etanolbasert med alkohol
som denatueringsmidler. Alkoholbasert
hånddesinfeksjon er anbefalt metode for håndhygiene
innen helsetjenesten

GODKJENNINGER

Kirurgiske munnbind Type IIR
50 stk i hver eske
CE godkjent EN 14683:2019

MUNNBIND
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• Gir tilbakemelding på kvaliteten
av brystkompresjonene.

• Både norsk og engelsk språk.
• Svært brukervennlig.
• Tester alle systemene daglig.
• Tilpasser støt etter pasienten.
• RescueReady - Alltid klar!

NYHET! KUN 14.990,- eks. mva.
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eNår hvert 
sekund teller!
En helautomatisk hjertestarter 
analyserer hjerterytmen og gir selv 
et støt hvis det trengs. På den måten 
unngår man unødvendige forsinkelser. 

2500 dør av hjertestans hvert år. 
Flere kunne vært reddet hvis det 
hadde vært en hjertestarter 
i nærheten.

HELAUTOMATISK HJERTESTARTER

BESTILL I DAG! Tlf: 56 12 37 00
Internett: www.rødekorsførstehjelp.no  | Telefon: 56 12 37 00 |  E- post: post@rodekorsforstehjelp.no

Ink. mva. 18.738,- Førpris: Kr. 19.990,- eks. mva. SPAR KR. 5000,-
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ØNSKER DU Å NÅ LEGENE I VESTLAND?

KONTAKT SILJE FOR TILBUD

SILJE.UNDAL@APRIIL.NO
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Returadresse:
Apriil Story
Kong Christian 
Frederiksplass 3, 
5006 Bergen

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

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

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

Våre fagområder:

• Plastikkirurgi

• Øre-nese-hals

• Varicer

• Ortopedi

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

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

90 øre
(100 øre ut desember)

Drivstoffrabatt
på Esso

*

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

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

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

Akademikerkortet
Norges råeste drivstoffrabatt 
og mange andre fordeler

på Esso

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


