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Blåmandag på korridoren...
Fremtidens forskere
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Fordøyelsesenzymer som kan forenkle
dine pasienters hverdag!

Hvis du vet eller mistenker at du har
pasienter med laktose-intoleranse:
Lactrase hjelper
• På reise
• På restaurant
• Som middagsgjest
• Alle andre situasjoner der pasientene får servert mat som de vet eller
mistenker inneholder laktose

Alfa-galaktosidase
Hvis pasienter plages av
oppblåsthet når de spiser visse
matvarer, som en del ulike grønnsaker, bønner, og andre
næringsmidler som inneholder
ufordøyelige eller tungt
fordøyelige kullhydrater, gjerne
som fiber.

Bestilling av informasjon og
vareprøve av NoGasin:

Alfa-galaktosidase spalter disse
kullhydratene slik at kroppen kan
nyttiggjøre seg næringsinnholdet.

Tlf: 61 31 49 49 Faks: 61 31 49 50
E-post: post@jfa-as.no
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Leder

Eivind Solheim
eivn@helse-bergen.no

Blåmandag på korridoren…
Vi vet noe som pasientene ikke vet. Ikke
nødvendigvis bare om sykdommer, men om
hvilken sykdom du bør velge – og når!
Du bør unngå høsten, for da er det
overfylt. Og vinteren, for da er det overfylt
– og i tillegg større sjanse for å bli smittet
etter du er blitt innlagt (vi har tross alt
ikke mulighet til å bruke enerom til alle
som kan ha noe smittsomt). Og for all
del må du unngå sommeren. Riktignok er
det færre pasienter, men det er jo også
færre senger, leger og sykepleiere. En god
tid, er nok utpå våren. Eller kanskje rett
etter sommeren. Men unngå for all del
mandager. Og tirsdager. Da er det fullt i
korridorenes minste avkroker. Helgen er
nok heller ikke optimal. Men, en torsdag i
mai (du må selvfølgelig unngå helligdagene),
da er det nok greit å bli innlagt. - Selvfølgelig
må du også planlegge hva du skal feile.
Det sier seg selv at du bør unngå å brekke
noe når holken ligger tykt i byen. Eller få
vondt i brystet når alle andre også er ute
og måker snø. Influensa er nok også best
utenfor sesong…
Vi møter hele tiden helsetjenestens
kapasitetsmessige utfordringer. Og vi
skjønner godt at sykdom dels er
sesongbetont.Topper kommer innenfor
alle felt. Dette vet vi, og er forberedt på
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det. Men de fleste dager man kommer
inn på sykehuset, kan man i alle fall som
pasient (utenforstående??), tro at nå har
man truffet en topp. Det hører med
til sjeldenhetene at man på previsitten
faktisk har en ledig seng på gruppen.
Jeg blir snarere overrasket dersom
det fortsatt er fysisk mulig å plassere
én pasient til på korridoren. Men i følge
tallenes klare (?) tale, er vi blitt svært
effektive, og sengeantallet må jo holdes
nede. Vi kunne ellers bli fristet til å la
fru Hansen (f 1923) være inneliggende
en dag for lenge…
Jeg har tidligere vært på møte med
noen av landets fremste (?) sykehusplanleggere. De kunne slå fast at vi hadde
for mange senger her på Haukeland.
Deres modell for beregning av sengebehov var antall beregnede liggedøgn
i nedslagsfeltet / 365! Man skilte ikke
på hotellsenger og sykehussenger. Av
formildende omstendigheter, la de riktig
nok inn en liten sesongvariasjon. Men
at disse beregningene skulle komme
fra eksperter, var ikke lett å forstå.
Avstanden mellom dem som planlegger
og de som skal utføre arbeidet, kan
føles uendelig.
Hverdagen vår blir dominert av
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Tlf.: 416 16 595

kapasitetsproblemer. Det gjelder antall
senger, men like mye antall leger.
Bemanningen går rundt, men det er
ikke lenger noe ”slakk” i systemet. Selv
på store avdelinger merker man at dersom én er borte, er det problematisk.
Dersom flere er borte, er det krise. VI
kutter ned på de gode møteplassene,
hvor erfaring kunne overføres og vanskelige pasienter diskuteres. Lunchen
fortæres ofte heller foran PC’en, eller
i korridoren. Faglig fordypning og tid til
oppdatering blir salderingsposter. Og
pasientene kan bli taperne.
Når pasientene klager på å havne
på korridor, pleier jeg å si til dem at
de skal være glade de ikke havnet på
enerom! - Det er jo ensbetydende med
alvorlig smittsom sykdom, eller en svært
dyster prognose.
Både pasienter og vi skjønner godt at
man ikke kan bygge og bemanne for de
største toppene. Men når mesteparten
av året føles som en topp, og hver dag
på korridoren er en blåmandag, må det
være lov å stille spørsmål. Selvfølgelig
skal vi fortsette å være effektive. Men
vi driver verken fabrikk eller butikk,
vi produserer ikke noe, vi behandler
mennesker.
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Bedre samhandling
i kommunen
Infodoc Plenario Journalsystem
Ta kontakt for en uforpliktende demo i dag!
Telefon: 815 32 020
eller send en mail til: salg@infodoc.no
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Endelig – fri legefordeling
Hvis du trodde at det var faglig utvikling, kvalitet og medisinske behov som styrte ansettelser og fordeling av leger i Norge i dag - tok du feil. Legefordelingen foregår etter et system
etablert på 80-tallet. En tid med legemangel, budsjettbonanza og en situasjon hvor de store
sykehusene støvsuget et legemarked med vesentlig større etterspørsel enn tilbud. Endelig
ser det nå ut til at vi kan bli kvitt dette åket fra fortiden.
Situasjonen i 80-tallets helse-Norge
var ganske annerledes enn det er i dag.
Det var mangel på leger og svært krevende å få besatt legestillinger på mindre
sykehus og i distriktene. De store sykehusene var drevet av fylkeskommunene
og budsjetter var noe man ikke tok så
alvorlig. Budsjettoverskridelser var mer
regelen enn unntaket og tilgivelse for en
for stor pengebruk var ikke vanskelig å
få. Resultatet ble at de store sykehusene
var liberale i sin ansettelsespolitikk og
antall legestillinger hadde ingen formelle
eller nasjonale begrensinger. Dermed
satt småsykehusene og utkantstrøkene
igjen med svarteper – de fikk ikke tak i
de legene de trengte.
For å bremse denne uheldige utviklingen, innførte man et system hvor
sykehusene ikke kunne ansette noen
lege uten en tilhørende hjemmel. Disse
ble delt ut av Helsedirektoratet og
ordningen satte en effektiv stopper
for en uholdbar situasjon – de store
sykehusene måtte begrense sin store
appetitt på nye legestillinger til fordel for
mindre attraktive deler av helsevesenet.
Selv om tidene nå er helt annerledes,
med tilstrekkelig antall nyutdannede
leger, samt en annen eierstruktur og
budsjettkontroll, er ordningen fremdeles eksisterende. Den er imidlertid
utdatert og er nå blitt et hinder for
kvalitet og fagutvikling mer enn noe
annet. Behovene meldes nå oppover
i et system med mange administra-

sjonsnivåer. Avdelingene og klinikkene
melder sine behov til foretaksledelsen
som igjen gjennomgår disse og sender
en revidert versjon av det reelle behovet
videre til det regionale helseforetaket.
Her samstemmes tilbakemeldingene fra
helseforetakene med politiske signaler
og styringsdokumenter og sendes til
vurdering av Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling.
Skal vi tro leder av ylf – og medlem i
rådet- Johan Torgersen1, blir alle ønsker
innvilget av denne instansen. Ordningen
har imidlertid en vesentlig svakhet. På
veien oppover gjennom nivåene, fra avdeling til Nasjonalt Råd, omformes fokus
fra reelt behov og faglige vurderinger til
budsjettfokus og effektivisering; antallet
det søkes om bli mindre og mindre for
hvert administrasjonsledd.
”på veien oppover i systemet
omformes fokus fra reelt behov
og faglige vurderinger til budsjettfokus og effektivisering
Det finnes mange eksempler på
at ordningen nå er blitt til hinder for
fagutvikling og på flere sykehus er
legeressursene ikke lenger tilstrekkelig
for å dekke befolkningens behov – ta
AHUS som en bekreftelse på dette.
Mitt eget fag, kardiologien, er et annet
bevis for en utdatert ordning. De siste
tiårene har faget gjennomgått en revolusjonerende endring fra å være et klassisk

indremedisinsk fag hvor behandling og
diagnostikk i stor grad foregikk ved
sykesengen til å bli et prosedyreorientert
fag. I dag behandles de aller fleste akutte
infarkter med invasive prosedyrer, stadig
flere personer med arytmier utredes
elektrofysiologisk og behandles med
radiofrekvensablasjon, det legges flere
pacemakere og hjertestartere med stadig
flere indikasjoner – og klaffer implanteres
uten åpen operasjon. Økningen i antall
stillinger gjenspeiler på ingen måte det
økte ressursbehovet denne utviklingen
har brakt med seg. Lignende eksempler
finnes det innenfor andre fagdisipliner.
Signalene fra Legeforeningen har vært
mange: Ordningen er utdatert og et åk
fra fortiden som må fjernes skal helsevesenet kunne tilpasse seg en fremtid med
fortsatt faglige fremskritt og en økende
andel eldre i befolkningen.
Den 30. januar kom endelig signalet
vi har ventet på. I sine tiltak for å sikre
et bedre tilbud til pasientene, kom
helseminister Gahr Støre med signaler
om at systemet med kvotefordeling av
legestillinger nå skal avvikles. La oss håpe
dette får en større gjennomslagskraft
enn den forrige ministers signal om faste
stillinger til leger.
1) Blogginnlegg Dagens Medisin 13/1-13:
http://www.dagensmedisin.no/blogg/
johan -torgersen/legefordelingssystemet-er-utdatert-og-ma-avvikles/

Forsidefoto: ScanStockPhoto
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Takk for tilliten
Kjære overlege-kollega, på vegne av meg selv og kollega Jonas Meling Fevang vil vi først takke
for tilliten! Vi gleder oss til å ta fatt som henholdsvis foretakstillitsvalgt og vara, og tror at en
nevrolog og en ortoped kan utfylle hverandre godt. Kjell Vikenes har gjennom mange år gjort
en god jobb, både for overlegene spesielt og Legeforeningen generelt. Det vil vi gjerne takke
ham for, og vi ønsker ham lykke til i ny jobb! Avdelingen vil nok profittere på å få en av de mest
drevne forhandlerne i Legeforeningen som sjef.
Hva nå?
Helse Bergen spenner over et stort
antall avdelinger og fag. En del av problemstillingene når det gjelder arbeidsvilkår og arbeidsrammer er nok felles
for de fleste overleger (blant annet
sukker vel flere av oss over DIPS..) –
men det er også spesifikke ting å ta tak
i på ulike avdelinger. Et mål for meg i
løpet av våren er å møte opp på overlegemøter på ulike avdelinger for å bli
kjent med kolleger og de utfordringer
de spesielt har. Tenk litt på hvis det er
spesielle ting dere sliter med, og som
dere ønsker å ta opp. Ennå har jeg ikke
satt opp noen fast plan, så det er bare
å melde sin interesse, så kommer jeg
til dere først!
Fremtidens utfordringer
Her vestpå har vi til dels vært spart for
de store konfliktene man ser i andre
deler av landet- Årsakene til det er nok
mange, et godt klima mellom ledelse/
tillitsvalgte er nok en av dem. I tillegg
har man unngått de store arkitektoniske og strukturelle omveltningene.
Å flytte inn i bygg som rett og slett
ikke er egnet for å drive god pasient
behandling, slik man til dels har sett ved
St. Olav og ved AHUS, fører til slitasje
og frustrasjon hos de som må jobbe
der. Kontorlandskap og glassvegger
gjør seg kanskje godt på papiret, men
er lite egnet i en hverdag hvor taus-

hetsplikt og trygghet for den enkelte
pasient må stå i fokus.
Det blir spennende å se hvordan
den nye Mottaksklinikken ved HUS blir
– både de arkitektoniske løsningene og
de organisatoriske. All ære til de kolleger som har engasjert seg i prosjektet.
Generelt klages det ofte over at leger
ikke deltar – nå er spørsmålet om våre
innspill tas til følge?
En annen problemstilling som en
nå møter stadig oftere, er kravet om
«spesialist i front». Tankegangen er at
pasienten så tidlig som mulig, fortrinnsvis i Akuttmottaket, skal avklares av
en spesialist og raskt komme videre.
Besnærende som tanken måtte være,
skjønner man at det vil kreve veldig mange overleger. Overleger kan
mye, men de kan ikke alt på engang!
Utdanningsaspektet her er også veldig
viktig, hvis vi ikke gir dagens yngre kolleger erfaringer og utfordringer, hvordan
skal de da kunne ta over etter oss?
Den vanskelige
balansegangen
Det gjelder å finne balansen mellom
faglig forsvarlighet og effektiv drift.
For oss som leger er det viktig at vi
har gode rammer for å behandle syke
mennesker best mulig. Det er der vi
tillitsvalgte kommer inn!
Ha en fin vinter!

Jana Midelfart Hoff
Overlege dr. med. FTV OF Helse Bergen HF
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Forskning i medisinsk utdanning og som karriereveg:

Når kommer satsingen?
Som omtalt tidligere i denne
spalte, ble den planlagte
omorganisering av MOF med
reduksjon fra 8 til 5 institutter innført med virkning
fra 01.01.13. Hensikten med
omorganiseringen var som
kjent bedre undervisning og
mer og bedre forskning.
I det nye fakultetet er tidligere institutt
for samfunnsmedisinske fag og senter
for internasjonal helse slått sammen
til et felles institutt for global helse og
samfunnsmedisin, mens institutt for klinisk odontologi og institutt for biomedisin består relativt uendret. De øvrige
4 tidligere instituttene Gades institutt,
institutt for klinisk medisin, institutt for
indremedisin og institutt for kirurgiske
fag er slått sammen til 2 store “kliniske”
institutter, hhv. Klinisk institutt 1 og 2.
Særlig indremedisinske og kirurgiske
fagområder er spredt mellom de 2 nye
instituttene. En felles studieadministrasjon skal betjene begge kliniske institutter for å møte de tilleggsutfordringer
som den nye organiseringen gir nettopp studieadministrasjon og helhetlig
undervisning. Websidene er foreløpig
under utarbeidelse, men http://www.
uib.no/mofa kan gi hjelp for å gjenfinne
hvor de ulike fagområdene er plasser i
den nye organisasjonsstrukturen.
Det nærmer seg tid for årets forskningspolitiske seminar arrangert av Leger i
Vitenskapelige Stillinger (LVS). I 2013
avholdes seminaret i Olavssalen på loftet i Gamle Hovedbygg, Haukeland Universitetssykehus 18-19. april, og programmet preges av de mange endringer
som påvirker arbeidsmiljø og -oppgaver
for leger i vitenskapelige stillinger ved
det medisinsk odontologiske fakultet

(MOF), men også av vårt engasjement
rundt forskningsskolering i medisinsk
spesialisering og vår bekymring for
vilkårene medisinske forskere tilbys i
dag. Sentrale innleder fra Legeforening,
HOD og politikken vil prege møtet. Det
politiske seminaret er åpent for alle
medlemmer av legeforeningen. Spesielt
vil jeg nevne programpostene:
18.04.13. Forskningsskolering i
medisinsk spesialisering
Kl. 13.15 Presentasjon av forskningskompetansens stilling i dagens regelverk
Nina Evjen, Medisinsk fagavdeling, Seksjon
for utdanning, Den norske Legeforening
Kl. 13.45 Sikrer dagens regelverk for
legespesialisering nødvendig forskningskompetanse i helseforetakene? Bent
Høie, Høyre og Espen Saxhaug Kristoffersen, LVS
19.04.13. Medisinsk forskning
som karriereveg
Kl. 09.00 Ny organisering av Det medisinsk-odontologiske fakultet i Bergen:
Ble det bedre arbeidsforhold for forskerne? Nina Langeland, dekan Medisinsk
Odont. Fakultet, UiB
Kl. 09.30 Forskningsmeldingen 2013
– er det slutt på hvileskjæret? Kristin
Vinje, Oslo Høyre og Anne Spurkland, LVS

medisin med inndeling av studiet i 3
langsgående søyler: Fagsøyle (kunnskapslæring), Profesjonssøyle (læring
av kliniske ferdigheter) og Akademisk
søyle (læring av etikk, statistikk, utarbeide bachelor- og masteroppgave).
Arbeidsgruppe 3 la fram en utredning av
anbefalte lærings- og vurderingsformer
for den nye studieplanen. Det er ingen
tvil om at de nye forslag forutsetter
didaktisk og pedagogisk utvikling av de
vitenskapelig ansatte på MOF. Preklinisk, paraklinisk og klinisk undervisning
skal integreres, gjerne med flere undervisere tilstede samtidig. Felles forelesninger for hele kull skal reduseres
og erstattes av smågruppeundervisning,
tutorgrupper og nye undervisningsformer som team based learning, og mer
bruk av studentlærere, simulator og
ferdighetssenter. Som universitetslærer
ser jeg fram til at min arbeidsgiver skal
investere i min utvikling som underviser
og at satsingen på lærerutdanning for
lavere utdanningstrinn nå skal videreføres også i universitetene. Men som
tillitsvalgt etterspør jeg budsjett og plan
for den nødvendige profesjonalisering
av underviserkorpset.

Parallelt med omorganiseringen på
MOF arbeides det også på fullt med
ny studieplan i medisin, og MOF har
nedsatt en rekke arbeidsgrupper for
å utrede blant annet innhold, undervisning og kunnskapstesting i den nye
studieplanen som fakultetsstyret har
vedtatt rammene for. Nylig la to av
arbeidsgruppene fram sine rapporter.
Arbeidsgruppe 1 la fram forslag om ny
makrostruktur for profesjonsstudiet i

Eva Gerdts

kathe.aase@sensewave.no
eva.gerdts@med.uib.no

Tillitsvalgt LVS Hordaland, Professor dr. med.
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Obligatorisk etterutdanning for alle
legespesialister?
”Den som er ferdig utlært er ikke utlært men ferdig!
”Medisinske sannheter er ferskvare med dårlig holdbarhet.”
– Fritt etter Karl Evang 1958
Dette året vil vi komme til å snakke
om spesialisters etterutdanning i Legeforeningen.
Det blir en stor og omfattende diskusjon om en viktig sak som berører
alle medlemmer. Hva Legeforeningens
standpunkt og politikk blir i saken får
betydning for hver av oss. Videre blir
det viktig å sende de riktige faglige og
fagpolitiske signalene til Helsedepartementet som har varslet en gjennomgang av spesialitetsstrukturen og har
signalisert at det er et fokus også på
etterutdanning.
En høring om etterutdanning skal gjennomarbeides i løpet av våren og får
stor plass på Legeforeningens landsstyremøte i juni i Alta.
Den overordnede begrunnelsen for
etterutdanning er knyttet til pasientsikkerhet og økt kvalitet på helsetjenestene. Det er også tydelig at produksjon av kunnskap skjer i et høyere
tempo nå enn for noen få år siden. Det
sies at halvparten av medisinsk kunnskap er utdatert innen 5 år (UEMS;
European Union of Medical Specialists). Også i EU og våre skandinaviske
naboland er det en bekymring over
at spesialister, som også skal utvikle
faget videre og formidle kunnskap til
andre, ikke har den nødvendige tid,
finansiering,- avtalerettigheter til etterutdanning.

Myndighetene har overtatt ansvaret
for godkjennelse av spesialister. Noen
mener det er sannsynlig at leger om
noen år vil møte myndighetskrav om
at man jevnlig må resertifisere seg som
spesialist. For sykehusspesialister må
dette henge sammen med avtalefestede muligheter for etterutdanning.
For spesialister i avtalepraksis og i
helprivat praksis er det ikke mindre
viktig å holde seg faglig oppdatert, men
forutsetninger og muligheter, - samt
etterutdanningens innhold kan skille
seg vesentlig fra leger som er ansatt.

De siste årene har vi ved Bergen Øyelegesenter fått et stadig økende antall
henvisninger. Dette uten at det har vært
en tilsvarende økning i antall spesialister
ved senteret. I tillegg utfører vi nå i langt
større grad høyspesialisert behandling og
utredning som tidligere var sykehusbasert.

Samtidig; i 1986 nedsatte Legeforeningen et arbeidsutvalg som skulle se nærmere på konsekvensene av en ordning
med obligatorisk etterutdanning, -noe
utvalget anbefalte,- men landsstyret
ville utsette i påvente av forhandlinger
med arbeidsgiversiden om rettigheter
og økonomiske forutsetninger. Etter
27 år må vi komme videre.

Vi må foreta en strengere prioritering enn
tidligere. Det er derfor mer påkrevet enn
noen gang at henvisningene inneholder
den informasjonen som er nødvendig for
å kunne prioritere riktig. Dersom det ikke
går tydelig frem at pasienten har krav til
helsehjelp, vil henvisningen bli returnert.

I forrige nummer av Paraplyen ba jeg
om å få skriftlige bidrag til en veggavis
på denne siden i bladet du holder i hånden. Det har vært øredøvende stille og
e-postkassen har sultet etter innlegg
fra engasjerte kolleger.
Et hederlig unntak er følgende informasjon fra legene ved Bergen Øyelegesenter som gjelder henvisninger til
øyeundersøkelser:
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Vi har i mange år forsøkt å etterkomme
henvisende legers ønsker, samt være tilgjengelig for pasienter som har ønsket
øyelegevurdering og oppfølging. Dessverre
er dette ikke lenger mulig i samme grad
som før.

Vi vil be om at pasienter i større grad enn
før henvises til optiker. Optikerne har både
rett og plikt til å henvise videre til øyelege
når det er påkrevet.

Foto: Tom Hiis Berg

Jeg vil gjerne minne om
Hordaland legeforenings
årsmøte med årsmøteseminar
tirsdag 28.mai i Legenes hus.
PSL treffes som vanlig til et
formøte kl 16-1630
og det hadde vært fint å se deg der.

Karin Stang Volden

Tillitsvalgt PSL Hordaland
karin.stang.volden@gmail.com
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VALGÅRET 2013
Dette føles litt som å ”snu
bunken”, og den våkne leser
vil kjenne igjen dagens tema
fra Paraplyen i februar 2011,
men jeg vet at det alltid
er nyttig å repetere viktig
kunnskap. Derfor vil jeg også
i år orientere litt om valg i
Allmennlegeforeningen.
Alle kommuner i landet skal velge
sine tillitsvalgte allmennleger i år. Når
disse er på plass, kommer neste trinn
på stigen; da skal de fylkestillitsvalgte
Landsrådsrepresentanter velges.
I den enkelte kommune er Allmennlegeutvalget den naturlige arena for disse
valgene, mens Landsrådsrepresentantene velges på et eget allmøte.
For å lette prosessen, vil jeg sitere et
par paragrafer fra Allmennlegeforeningens vedtekter som omhandler valg i
kommuner og fylker.
Først om kommunene:
Kapittel 3 – Organer
§ 3 Allmennlegenes tillitsvalgte
Leger med et ansettelses- eller avtaleforhold til kommunen velger hovedtillitsvalgt
og varatillitsvalgt for legeforeningen i hver
kommune i henhold til legeforeningens
lover. Valget skal skje i god tid før lokalavdelingens årsmøte for to år av gangen i
årstall som slutter på ulike tall.
Dersom hovedtillitsvalgt som er valgt
etter disse reglene, ikke har fastlegeavtale, velger legene med fastlegeavtale en
egen tillitsvalgt med varatillitsvalgt for å
ivareta fastlegegruppens interesser overfor
kommunen.
Alle kommuner skal ha en AF-tillitsvalgt.
Dersom legeforeningens hovedtillitsvalgte
er AF-medlem, blir vedkommende AF-tillitsvalgt i kommunen også.

Jeg anbefaler alle tillitsvalgte å sette i
gang valgprosessen snarest mulig, og
det anbefales at dette gjøres på et møte
i Allmenlegeutvalget. Alle valg bør være
unnagjort innen utgangen av mars.
Når dere så har valgt deres tillitsvalgte
i henhold til disse vedtektene, er det
svært viktig at valgresultatene meldes
inn til Allmennlegeforeningens sekretariat OG til undertegnede. Jeg har i
alle år jobbet for å holde en oppdatert adresse- og e-postliste for alle
tillitsvalgte i Hordaland, og håper med
deres hjelp at listen for tillitsvalgte i
perioden 2013 – 2015 kan bli komplett
og oppdatert. Jeg ønsker da navn og
e-postadresse på de tillitsvalgte og
deres vararepresentanter.
Så var det valg på Landsrådsrepresentanter. Som sittende 1. landsråd er jeg
ansvarlig for gjennomføringen av dette
valget. Jeg vil da følge en mangeårig
tradisjon, og inviterer herved alle medlemmer av Allmennlegeforeningen i
Hordaland til allmøte på Legenes hus,
Kalfarveien 37 i Bergen tirsdag 28. mai
kl 16.00. Vennligst sett av tid allerede
nå.

sentanter og vara landsrådsrepresentanter.
Alle AF-medlemmer i lokalavdelingen har
stemmerett. Det velges minst like mange
vara-landsrådsrepresentanter som landsrådsrepresentanter.1. landsrådene velges
separat. Stemmetall avgjør rekkefølgen
på øvrige landsråder. Ved stemmelikhet
avgjøres rekkefølgen med loddtrekning.
Sittende 1. landsråd sammen med de
øvrige landsrådsrepresentanter og vara
landsrådsrepresentanter evt. et arbeidsutvalg av dem, har ansvar for gjennomføringen av allmøtet.
Landsrådsrepresentantene fra hele
landet møter på det årlige Landsrådet
(tidligere generalforsamlingen) og
jobber der med fagforeningssaker på
vegne av alle allmennleger. 1. Landsråd har dessuten fast plass i styret for
Hordaland legeforening, samt en del
andre administrative oppgaver. Dette
er viktig arbeid som har innflytelse på
alt vårt arbeid i allmennpraksis. Derfor
håper jeg på stort oppmøte på allmøtet
i Bergen den 28. mai kl 1600, og minner
om møteplikt for alle Af-tillitsvalgte.
Lykke til med valgene!

Direkte i forbindelse med vårt allmøte
arrangerer Hordaland legeforening sitt
Årsmøte med bevertning og et interessant seminar.
Jeg siterer igjen Allmennlegeforeningen
vedtekter:
§ 3-1-2 Valg av landsrådsrepresentanter (LR)
I direkte forbindelse med Legeforeningens
lokalforenings årsmøte og uansett innen 1.
september avholdes allmøte for AFs medlemmer. AF-tillitsvalgte og varatillitsvalgte i
kommunene har møteplikt og er valgbare.
På møtet avholdes valg på landsrådsrepre-

Øivind Wesnes

Tillitsv. Allmennlegef. Hordaland
owesnes@broadpark.no
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Kommunale akuttsenger
En 77 år gammel mann med kjent KOLS oppsøker deg på legevakt. Han er blitt mer kortpustet
siste dagene og fått litt feber. Inhalasjonene har dårligere effekt. Kona er utslitt og tør ikke ha
ham hjemme når han er så dårlig. Du mistenker en infeksjon, og vet det kan ta noen dager før
tabletter virker. Så hva gjør du? Innleggelse i lokalsykehuset? Eller kan han legges inn i en splitter ny kommunal akuttseng? Er det i så fall like forsvarlig?
Kommunale akuttsenger
Staten har bestemt at alle kommuner
fra 2016 skal ha tilbud om sengeplasser for akutt syke. Dette vil påvirke
hverdagen til mange leger i kliniske
stillinger. Målet er å bremse veksten
i innleggelser ved å kunne gi utvalgte
pasientgrupper like forsvarlig oppfølgning i kommunen. Selv om det fortsatt
er 3 år til tilbudene er lovpålagt, er det
allerede nå etablert finansieringsordninger for de kommunene som ønsker
å etablere sengeplassene. Noen store
byer har lenge hatt akuttsenger. I løpet
av 2013 er det planlagt etablering av
senger flere steder i regionen. I Nordhordland er det planlagt oppstart av
6 sengeplasser fra september. For at
sengene skal bli realitet må det inngås
avtale mellom lokalsykehuset og de
respektive kommunene. Finansieringen
skjer 50/50 gjennom overføring fra
lokalsykehusets ramme og tilskudd fra
Helsedirektoratet.
Hvilke pasienter?
Det pågår nå viktige faglige diskusjoner om hvilke pasientgrupper som er
egnet for de kommunale sengene. Rent
begrepsmessig er det svært viktig å
skille mellom akuttsenger og akuttmedisinsk behandling. Personer med
behov for spesialiserte akuttmedisinske tjenester skal selvsagt innlegges
i sykehus som tidligere. Mest aktuell
for akuttsengene vil være personer
med kjente diagnoser og avklarte
sykdomsbilder, og der det oppstår
forverring eller interkurrent sykdom,
som kan håndteres av sykepleier og
allmennlege uten spesialkompetanse.

Maks oppholdstid vil trolig bli 3 dager.
Det dreier seg altså ikke om en ”avansert sykehjemsplass”. Mange steder
etableres disse sengene i fysisk relasjon
til interkommunal legevakt. Sengene
skal ikke brukes til utskrivningsklare
pasienter fra sykehus. Mange vil derfor
spørre seg om man ikke begynner i
feil ende. Og om man ikke først burde
satset på å bygge opp et bedre mottaksapparat i kommunene.

tilby av tjenester, og hvilke muligheter man har for forsvarlig oppfølgning.
Etter hvert får vi nå nye legekull som
får autorisasjon uten distriktsturnus,
hvilket er et klart minus med tanke på
felles referanseforståelse. I mange år
har sykehusene hatt inne praksiskonsulenter, oftest erfarne allmennleger,
i 20 %-stillinger. Burde man ikke også
vurdere en praksiskonsulentordning
motsatt vei?

Unødig sykehusbehandling?
Behovet for akuttsenger springer ut
fra en tanke om at det legges inn noen
pasienter ”unødvendig” på sykehus.
Her har legene ofte ulike erfaringer.
I Nordhordland kartla man i 2011
”unødige” innleggelser ved å spørre
innleggende lege, etter at beslutning
om innleggelse var tatt, om pasienten
kunne vært håndtert på annet nivå.
Fastleger som la inn på dagtid vurderte
ingen av innleggelsene som unødige,
mens legevaktslegene vurderte at
ca 10 % av innleggelsene kunne vært
avverget med en kommunal akuttseng.
Spør man derimot sykehuslegene vil de
ofte oppgi høyere tall på innleggelser
som kunne vært avverget. Det er nok
mange grunner til at disse forskjellene
oppstår. Leger har ulik kompetanse
og ulik evne til å ”is i magen”. Krav fra
pasienter vil også spille en rolle, og vi
vet at en del pasienter bevisst oppsøker
legevakt framfor fastlege fordi det da er
lettere å bli innlagt. Mange legges også
direkte inn via AMK / ambulansepersonell og ”forstyrrer” bildet. Fastleger
og sykehusleger har jo naturligvis også
ulik kunnskap om hva kommunene kan

Våkne tillitsvalgte
Helsebyråkratene må ikke få fritt spillerom for en «kvikk fix» i arbeidet
med å redusere innleggelser. Legeforeningen og de lokale tillitsvalget har
en viktig jobb å gjøre i arbeidet med
de kommunale akuttsengene. Både de
sykehuslegene som skal godkjenne tilbudet, og de kommunale legene som
skal arbeide på sengeavdelingene, må
forsikre seg om at tilbudet blir forsvarlig. Legearbeid på akuttsengene er ikke
tariffregulert slik som legevakt er. Det
må derfor legges ned et stykke arbeid
for å sikre gode lønns- og arbeidsforhold.
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Tord Moltumyr
tordmolt@online.no

Leger og arbeidstid

Arbeidsmiljøloven gjelder i utgangspunktet også for leger, men det har
vært nødvendig å avtale enkelte unntak,
slik at leger kan jobbe utover normal
arbeidstid for å sikre sykehusdrift og
pasientbehandling. Vernebestemmelsene innebærer betydelige utvidelser
av arbeidsmiljølovens tidsgrenser for
maksimal arbeidstid, og friperiodene
er også innskrenket (se tabell). Vernebestemmelsene tillater 19 timers
arbeidsøkter (tilstedevakt), under forutsetning av at kravet til forsvarlig hvile
opprettholdes, dvs. 8 timer pr døgn.
Videre tillater vernebestemmelsene
arbeidsuker på inntil 60 timer.
Vernebestemmelsene er faktisk ment
som vern for oss som arbeidstakere,
de er ikke først og fremst laget av hensyn til pasientsikkerhet, selv om det
selvsagt også er viktig. Spørsmålet er
likevel hvor godt vern de gir. Etter en

travel 19 timers vakt vil de fleste være
ganske slitne, og streve med overgangen til dagarbeid. Videre er det grunn
til å spørre seg om det egentlig er
«sunt» å jobbe over 50 timer pr uke.
Det er sannsynlig at både overtidsarbeid og nattarbeid øker risikoen for
helseplager og sykdom. Våre arbeidsplaner med jevnlige lange arbeidsøkter og nattevakter kan på mange
måter sammenlignes med skiftarbeid,
selv om vi i henhold til avtaleverket
er definert som «dagarbeidere med
vakttjeneste», og heller ikke arbeider
i turnus på samme måte som f.eks.
sykepleiere. Derfor er det grunn til å
tro at helseeffektene forbundet med
våre arbeidsplaner er sammenlignbare
med det som er funnet for skiftarbeid.
Skiftarbeid synes å være assosiert med
hjerte/kar sykdom, plager i mage-tarmsystemet, økt risiko for skader, søvnforstyrrelser og tretthet. Det ser også
ut til å være evidens for sammenheng
mellom skiftarbeid og spontanaborter,
lav fødselsvekt, og for tidlig fødsel. I
tillegg vil skiftarbeid kunne medføre
sosiale konsekvenser, f.eks. vil hyppige
natte- eller helgevakter interferere
med familiens sosiale liv. Det er videre
sannsynligvis økt risiko for ulykker og
feil ved overtid (ofte definert som mer
enn 50 timers uke) og lange arbeidsøkter (ofte definert som mer enn 8-9

VERNEBESTEMMELSENE

ARBEIDSMILLØLOVEN

Max 60 timer ukentlig arbeidstid

Max 40 timer ukentlig arbeidstid

Foto: ScanStockPhoto

Som kjent kan leger jobbe
betydelig lenger enn de
alminnelige bestemmelsene
i arbeidsmiljøloven. Samtidig kan ikke leger jobbe
ubegrenset. Det er fastsatt
grenser for arbeidstidens
lengde. Spørsmålet er om
disse bestemmelsene gir godt
nok vern for oss leger som
arbeidstakere.

timers arbeidsdag). (Kilde NEL) Altså
er det gode grunner til at arbeidsmiljøloven har satt begrensninger for hvor
lenge det er tillatt å jobbe.
Jeg skal ikke påstå at 19 timers vakter
alltid er uforsvarlige, det vil være mange
faktorer som spiller inn; arbeidstempo,
tilstrekkelig hvile, vakthyppighet osv.
På avdelinger der det som oftest er
rolig på nattestid, kan 19 timer være
fullt forsvarlig. Likevel er jeg ikke sikker på om 19 timers nattevakter bør
være hovedregelen. På avdelinger der
det er høyt tempo / arbeidspress hele
døgnet gjennom, gir vernebestemmelsene neppe godt nok vern. Der bør
kortere vakter og / eller økt bemanning
vurderes.
YLF har utarbeidet et policy-dokument om arbeidstid som kan finnes på
legeforeningens nettsider. Der omtales fagforeningens synspunkt bl.a. om
organisering av arbeidstid, arbeidsbelastning, vernebestemmelse, UTA
og overtid.

Max 19 beregnede timer for et vaktdøgn Max 9 timer ila. 24 timer
Minst 28 timer sammenhengende fri

35 timer sammenhengende arbeidsfri

pr arbeidsuke

ila. 7 dager

Arbeidsfri periode på minst 8 timer

11 timer sammenhengende arbeidsfri

mellom 2 arbeidsperioder

ila. 24 timer

Margrethe Songstad

1. vare FVT YLF, Helse Bergen
margrethe.elisabeth.songstad@helse-bergen.no

Kilde: YLF / DNLF
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Former fremtidens forskere
Helgen 19.-21. oktober 2012
arrangerte Forskerlinjestudenter ved Universitetet
i Bergen legestudentenes
forskningskonferanse Frampeik. Legestudenter fra hele
landet kom for å legge frem
og diskutere sin forskning,
lære av erfarne forskere og
bygge nettverk.
Tekst og foto: Marie Farstad Høvik

Konferansen startet med å sette juks
og forskningmanipulering på dagsordenen gjennom interessante og
tankevekkende foredrag ved Magne
Nylenna og Ole Didrik Lærum. Med
utgangspunkt i Sudbøsaken og andre
skandaler ble de unge forskerne opplyst
om hva som skjer, hvorfor det skjer og
– viktigst – hvordan vi kan forebygge at
det fortsetter å skje. Den påfølgende
spørsmålsrunden viste tydelig at temaet
vekket engasjement i salen.

Faglig program.

Lørdagens og søndagens faglige program var viet det Frampeik egentlig
handler om, nemlig studentenes egen
forskning. Formålet med Frampeik er å gi
forskende legestudenter en anledning til
å presentere sitt arbeid i et vennligsinnet
miljø – et steg på veien til å presentere
ved internasjonale kongresser. Dette gir

verdifull trening i formidling og muligheten til å lære av medstudenter.
Alle kull var representert, og selv om
flertallet av deltagerne naturlig nok
var Forskerlinjestudenter, var det også
studenter utenfor Forskerlinjen som
presenterte sin forskning (særoppgave).
I underkant av femti studenter la frem
og diskuterte sine ferske forskningsresultater. Forskningen representerte
et bredt utvalg av medisinsk forskning
og ble organisert med ulike sesjoner
i genetikk & biomedisin, nevrovitenskap, epidemiologi, klinisk medisin og
kreft. Hver sesjon ble innledet av en
erfaren og inspirerende forsker innen
feltet, henholdsvis Torunn Fiskerstrand,
Kenneth Hugdahl, Olav Mella, Jan Erik
Nordrehaug og Oddbjørn Straume.
I tillegg til gode pauser under det faglige
programmet, la et omfattende sosialt
program til rette for mer uformelle
faglige diskusjoner og dannelsen av nye
nettverk og vennskap, på tvers av uni-

Pause.
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versitet, kull og forskningsfelt. Helgens
høydepunkt var for mange lørdagens
festmiddag på Fløien Folkerestaurant.
Til tross for at Bergensværet ødela noe
for utsikten, ble det en fabelaktig kveld
med tre retter, taler og sang og påfølgende fest. Tilstede under middagen
var også deltagere fra Frampeik Alumni-konferansen og representanter fra
Forskerlinjeledelsene i de fire byene.
Hele 98 studenter deltok på årets Frampeik – det åttende i rekken – hvorav
60 fra UiB, 21 fra UiO, 9 fra NTNU, 7
fra UiT og en fra Danmark. Sistnevnte
representerte Selskab for Medicinsk
Studenterforskning ved Aarhus Universitet og deltok med den hensikt å
utveksle erfaringer med årets organisasjonskomité med tanke på en tilsvarende årlig konferanse i Danmark. Vi
hadde også besøk av fem studenter fra
Leiden International Medical Student
Conference.
Ved siden av å tilrettelegge for formidlingstrening og nettverksbygging tror vi
at Frampeik bidrar til å rekruttere unge
medisinere til forskning ved å synliggjøre
studentforskning og gi nysgjerrige studenter en smakebit på forskning – en
viktig sak!
Vi ønsker å takke Den norske legeforening og Hordaland legeforening for økonomisk støtte til gjennomføringen av
Frampeik 2012. Vi håper Legeforeningen
er med oss videre – til Frampeik 2013
i Oslo!

Festmiddag på Fløien.

Ledelse i
helsesektoren

Ny oppstart
2013

Master i Helseledelse, kvalitetsforbedring
og helseøkonomi
Deltidsstudium
Forskningsbasert kunnskap og refleksjon om helselederes utfordringer: Organisasjons- og personalledelse, kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet,
samt økonomistyring og samhandlingsreformen.
Målgruppe: Ansatte i helsesektoren med utdanning
på minimum bachelornivå samt to års relevant praksis.

De tre emnene – som hver gir 20 studiepoeng – er frittstående og kan
gjennomføres enkeltvis. Emnene inngår i en mastergrad der masteroppgaven
på 30 studiepoeng kommer i tillegg ( til sammen 90 studiepoeng ).

55 58 20 40 | post@sevu.uib.no

Marie Farstad Høvik.
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Godt val i 2013
I legeforeningen er det val annakvart år. Mange av dei tillitsvalde står snart på val for ny 2-års
periode frå 1. september 2013. I juni er det landsstyremøte det det skal veljast nytt sentralstyre og president. No er tida for å føreslå kandidatar.
Har du ambisjonar om å vera meir aktiv i legeforeningen?

Det er godt å starte på eit nytt år. Ein
kjem seg liksom vidare og får blanke
ark utdelt.
Vinteren er ei god arbeidsøkt, sommaren er meir prega av fritid, og haust og
vår er noko midt i mellom. Om du legg
planar for det nye året må du ta med
tankar om å ha verv som tillitsvald i
legeforeningen. Det kjem sjansar no i
løpet av året til å bli tillitsvald i kommunen, i yrkesforeningen, i kurskomite
og mykje anna. Det er og slik at det er
plass til fleire, og ein del posisjonar står
ledige og ventar på engasjerte kollegaer.

sjukehusavdelingar som verkar inn på
arbeidsdagen. Kven snakkar om fag og
ikkje økonomi? Kven står opp og tek
diskusjonen om betre behandling? Dersom legane ikkje tek saka kjem andre og
tek over. Kven passar på utdanninga og
rekrutteringa av nye legar? Kven følgjer
med på oppgåveendring/glidning? Det
er nok av tema å engasjere seg i, vi
treng aktive tillitsvalde. Så bør vi ikkje
berre springe etter og vere negative til
andre sine forslag, det beste er å kome
med eigne nyskapande idear der faget
er drivkrafta.

Mi erfaring er at det er mykje å læra av
å ha slike verv. Ein blir kjend med mange
kollegar i andre fag og i andre fylke.
Det er mange taleføre og erfarne legar
som uttrykker det du sjølv meiner, og
det blir ofte engasjerte diskusjonar
med spissa problemstillingar. Det er og
tilfredsstillande å få gjennom saker og
vera med å påverke. Kampen om fastlegeforskrifta i 2012 var eit eksempel
som viste kor viktig legeforeningen er.
For oss som kjem frå små arbeidsmiljø
med få legar er det fagleg stimulerande
å diskutere faget og legerollen i større
fora.

Om du høyrer til gruppa av «slitne slitarar» eller «slitne småbarnsforeldre»
og har nok i kvardagen, kan ditt bidrag
vera å støtte opp om dei tillitsvalde vi
har. Slik at dei veit kva du meiner, slik
at dei får støtte til å gjera ein betre
jobb, og slik at det blir kjekkare for dei.
Vi skal ikkje undervurdere tillitsvalde
med lang fartstid, dei står ofte støtt i
stormen. Det er nesten eit mål i seg
sjølv å ha stabile tillitsvalde. For det tek
tid å få nettverk og å bli kjende med
prosessar og få tyngde.

Sjukehusa treng engasjerte tillitsvalde.
Det er mange store og små saker, ikkje
minst dei mange små endringane på

vi har ynskjer eg meg eit fast kurs for
allmennlegar tidleg på våren. Der kunne
sjukehuset sine ulike avdelingar byta
på å ha kliniske kurs og vi kunne ha
fagpolitisk tema på kveldstid.
Ta gjerne kontakt med nokon i styret
eller ein kollega og meld di interesse
for å ta verv dette året.

Det er og ei viktig oppgåve for tillitsvalde å skapa møteplassar for treff og
diskusjon. Utanom årsmøtet er det
mange kurs og fagmøte der kontaktar
vert knytte. I tillegg til dei møteplassane

Leiv Erik Husabø

Leiar Sogn og Fjordane legeforening
leiv.erik.husabo@leikanger.kommune.no
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VED JERNMANGEL OG JERNMANGELANEMI

Å finne et jernpreparat
som tåles bra
er ikke lenger et spørsmål
om flaks…

NIFEREX®
Niferex «Schwarz Pharma»
Jernpreparat.
ATC-nr.: B03A A03
KAPSLER, harde 100 mg:
Hver enterokapsel inneh.: 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
hemolytisk anemi, hemoglobinopati, myelodyskan tømmes ut og svelges med rikelig vann.
plasi og ved tilstander med forstyrrelse i opptak
Niferex bør ikke tas samtidig med mat. Behandeller lagring av jern.
lingen bør fortsette til normale hemoglobinverdier
Interaksjoner: (I: B03A A jern II-verdig, orale preer oppnådd. Behandlingen kan fortsette så lenge
parater)
det er nødvendig for å fylle opp jernreservene i
Graviditet/Amming: Ingen kjente risikoer.
kroppen. Barn under 6 år bør ikke bruke preparaBivirkninger: Gastrointestinale bivirkninger som
tet uten anvisning fra lege.
diaré, forstoppelse, plager i øvre delen av maven,
Kontraindikasjoner: Øsofagusstriktur. Overfølhalsbrann og brekninger kan forekomme. Fresomhet for innholdsstoffene. Haemochromatose
kvensen øker med økende dose. Til de sjeldne
og andre tilstander med jernoverskudd.
bivirkningene hører eksantem. Avføringen kan få
Forsiktighetsregler: Jernpreparater kan forårsake
en mørk farge.
forgiftninger, spesielt hos barn. Spesiell forsiktigOverdosering/Forgiftning: (F:37 d jerntabletter).
het må utvises hvis annet kosthold og/eller jernEgenskaper: Klassifisering: Toverdig jernprepasalttilskudd brukes. Spesiell forsiktighet må også
rat. Absorpsjon: Enterokapslene inneholder grautvises ved bruk av Niferex hos pasienter med17nulatkorn 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

Hordaland legeforening 2011-2013
For styreoversikt og Legetjeneste for leger se:

legeforeningen.no/hordaland
Kollegial støttegruppe
Stein Nilsen
(avdelingskoordinator)
nilsen.stein@gmail.com
Tlf. privat: 93 49 95 53
Tlf. kontor: 56 15 74 00

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

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

Johan Fredrik Krohn
jfkrohn@online.no
Tlf. privat: 56 14 13 55
Tlf. kontor: 55 55 04 22

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

Sogn og Fjordane Legeforening 2011 - 2013
For styreoversikt, se:

legeforeningen.no/Sognogfjordane
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
Einar Melvær Sandven,
Kommunelegekontoret,
6770 Eid
Tlf.kontor: 57 86 30 20
Privat: 57 86 08 94
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Anita Pettersen,
Kommunelegekontoret,
5966 Eivindvik
Tlf.kontor. 57 78 10 90
Privat: 57 78 42 80

Ønsker du å
annonsere i neste
Paraplyen?
Ta kontakt med vår
TGAVE
NESTE U
r
ap il

annonsekonsulent
på telefon: 930 20 461
Eller sendt en mail til
geir.karstensen@cox.no

For mer informasjon om Paraplyen
se: www.legeforeningen.no/hordaland
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Kjære kollega
i vestlandsk allmennpraksis
Den nye fastlegeforskrifta tok til å gjelde frå årsskiftet,
og ei av forandringane er fastlegane sin rett til å gå ut av
legevaktordninga frå fylte 55 år, mot tidlegare 60 år. Sjølv
om det finst velferdsargument for endringa, meiner eg at
avgjerda var uklok og at den bør revurderast.

dre at vaktordningane enten bryt saman eller blir unødig
harde med svært hyppige vakter.

Stortinget har slått fast at fastlegane skal vere ryggraden
i legevaktordninga. Utviklinga i legevakt og nye oppgåver
knytt til f.eks. akuttsenger, tilseier både trong for fleire
legar og høgre kompetanse tilgjengeleg for vakt. Da blir
det feil veg å gå å gje nokre hundre erfarne fastlegar
fritak. Dei kommande åra vil det kvart år bli
nye hundre legar som når «aldersgrensa» 5 år
tidlegare enn før. Talet er så høgt at det er
større enn nye legar inn i fastlegeordninga,
og vi erstattar altså erfarne med uerfarne.

Det kan også diskuterast om det er rett at fastlegar på
55+ skal ha forrang til fritak framfor til dømes slitne
småbarnsfedre- og mødre i oppstarten av karrieren, med
kanskje store utfordringar knytt til nyoppstarta praksis
og spesialist-utdanning.

Mange kommunar har allereie meldt om store vanskar med
vaktordningane og at få legar stiller frivilleg opp etter 55 år.

Departementet melder no at dei vil evaluere
paragrafen allereie i vår. Dersom det er store
konsekvensar, vil dei vurdere å endre forskrifta.
Legeforeningen og KS er invitert inn i prosessen.
I dette tilfellet meiner eg at velferds- og individinteressene må vike for samfunnsinteressene.

I tillegg vil det bli trong for to legar på vakt
mange stader og strengare krav til kompetanse
for å ha vakt og til bakvaktordningar. Da treng
vi alle gode krefter som kan ta del, for å hin-

Steinar Hunskår

steinar.hunskar@isf.uib.no

Faggruppe for allmennmedisin (ALFA)

Allmennpraktiker-stipend i vest
For våren 2013 ble det tilsammen tildelt 26 stipendmåneder som AFU-stipend, tilslag var 54% av søknadsmassen.
Søkere fra Bergen ble tildelt tilsammen 7 måneder.

Anette Fosse i Mo i Rana fikk 3 måneder, veileder Margrethe Schaufel: Døden i sykehjem – pasienters og pårørendes tanker og forventninger.

Halvor Lund i Oslo fikk 2 måneder; veileder Erik Zakariassen: Bruk av Manchester Triage System som verktøy
for å vurdere om en pasient trenger konsultasjon hos
legevaktslege.

Maria Blikman i Arendal fikk 2 måneder, veileder Eivind
Meland: Reinnleggelse etter hjerterehabilitering, hvilke
faktorer er av betydning?
Vi gratulerer!
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Instituttet har skifta namn:
ISF blir IGS

Filosofisk poliklinikk våren 2013
”Hvorfor er ikke alt som er lovlig også fornuftig? Styring og vanstyring i norsk helsevesen” er tema for
møtesierien dette semesteret. Møtene er i Bergen
Offentlige Bibliotek kl 1900.

Institutt for samfunnsmedisinske fag (ISF) er historie
reint namnemessig frå 1. januar 2013. I forbindelse med
omorganisering av fakultetet, er ISF slått saman med
Senter for internasjonal helse. Det nye namnet er Institutt for global helse og samfunnsmedisin (IGS). Engelsk:
Department of Global Public Health and Primary Care.
Internt er organiseringa den samme, og Faggruppe for
allmennmedisin held fram i uendra form.

6. mars: ”Papirløse innvandrere, medisin og menneskerettigheter: Dilemmaer, lidelse og medmenneskelighet” Foredrag ved Karl Harald Søvig, professor,
Forskergruppe for forvaltningsrett, Forskergruppe
for helse- og sosialrett, UiB

Doktorgrad:
Diabetes og urininkontinens

3. april: ”Er det rom for skjønn og samvittighet i norsk
helsevesen?” Foredrag ved Reidun Førde, professor,
Senter for medisinsk etikk, UiO

Marit Ebbesen disputerte 1.2.2013 for ph.d.-graden
ved UiB med avhandlingen «Epidemiology of Urinary
Incontinence in Women, with Emphasis on Diabetes as
a Risk Factor».

Professor Ian McWhinney er død
Frå Canada vert det meldt at professor Ian McWhinney
døydde i september 2012, 85 år gammal.
Med dette er ein av internasjonal akademisk allmenn-medisin sine største og mest kjende føregangsmenn gått bort. Han har vore ein svært viktig person
for å definere faget, han la til rette for utvikling av
begrepet pasientsentrert medisin og i hans senter i
London Ontario vart den pasientsentrerte metoden
utvikla, forska på og deretter spreidd over heile verda.
I 1994 kom boka Patient-Centered Medicine: Transforming the Clinical Method, med McWhinney som
ein av forfattarane.

Ebbesen har benyttet data fra de norske helseundersøkelsene i Nord-Trøndelag for å undersøke diabetes som
risikofaktor for urinlekkasje hos kvinner, i tillegg til å
kartlegge endringer i forekomst av urinlekkasje over en
periode på 11 år. Kvinnene med diabetes hadde høyere
forekomst av urinlekkasje (39 %) enn de uten diabetes
(26 %), og en alvorligere grad av lekkasje. Faktorer
som forhøyet blodsukker, langtidssukkerverdi (HbA1c),
sykdomsvarighet og diabetes-behandling kunne ikke
forklare den økte risikoen for urinlekkasje. Forekomsten
av urinlekkasje økte fra 25 % til 29 % i løpet av 11 år.
Alder, vekt, BMI, barnefødsler og diabetes økte også
i denne perioden, og kan bidra til å forklare den økte
forekomsten.

Fleire frå allmennmedisin ved UiB har vore ved instituttet hans, og praksislærarkurset vårt har også vore på
besøk der. McWhinney er æresdoktor ved Universitetet
i Oslo og i undervisninga i Bergen har vi brukt ein av
hans artiklar som pensum dei siste 20 åra. Boka hans
Textbook of Family Medicine har vore den internasjonalt leiande læreboka i allmennmedisin sidan 1990-talet.

Marit Ebbesen (f. 1979) er utdannet lege fra UiB i 2009,
og har vært tilknyttet Forskningsgruppe for allmennmedisin siden 2002, først som forskerlinjestudent, og fra
høsten 2009 som stipendiat. Professor Steinar Hunskår
har vært hovedveileder.
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www.aleris.no/bergen
eller se alerishelse.no

Hjerteutredning
- uten ventetid
Vårt team av kardiologer 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

Velkommen til sykehuset i Marken!
Sidsel Haug
hudlege

Norges største kjede av private sykehus og medisinske sentre.

Image
Library

Congress
Highlights

Helse og omsorg hele livet

3D
Anatomy

> univadis er en gratis tjeneste fra MSD,
eksklusivt for leger, som gir deg objektive og
relevante nyheter og tjenester.
> univadis samarbeider med anerkjente
leverandører som BMJ Learning, Elsevier, The
Lancet og Springer. Alt innhold leveres direkte fra
våre leverandører som gir et mest mulig objektivt
bilde av medisinske fagområder.
> univadis gir deg tilgang til et stort medisinsk
bildebibliotek, prisbelønte visuelle hjelpemidler som 3D
anatomi, e-learing kurs, Merck Manual og direkte tilgang
til online versjoner av medisinske tidsskrifter.
> univadis gir deg oppdateringer fra de store internasjonale
kongressene, de viktigste nyhetene, videointervjuer og
rapporter med oppsummeringer fra kongressen.
univadis® er et registrert varemerke av Merck Sharp & Dohme Corp., et
datterselskap av Merck & Co., Inc., Whitehouse Station, New Jersey, USA.
Copyright © 1999-2012 Merck & Co., Inc.
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Registrer deg på
www.univadis.no
MSD (Norge) AS, Postboks 458 Brakerøya, 3002 Drammen
Tlf. 32 20 73 00, msdnorge@msd.no, www.msd.no

Kosthold eller trening – hva virker?
Aldri har vel Norge stått ovenfor en større livsstilsutfordring enn det vi gjør nå.
Mens stadig flere deltar i mosjonsritt er også en stor del av befolkningen
inaktiv – og mange følger ikke myndighetenes råd, verken når det gjelder
kosthold eller fysisk aktivitet.

Foto: ScanStockPhoto

Hva er det så som kan gi oss en bedre helse? De fleste er vel enige om at en sunn
livsstil oppnås gjennom fysisk aktivitet og et sunt kosthold, men hvordan?
-‐
-‐
-‐
-‐

Fett eller magert?
Styrke eller kondisjon?
Middelhavsmat eller norsk tradisjon?
Intervall eller langtur?

Gjennom Hordaland legeforenings årsmøteseminar, ønsker vi i år å sette fokus på
livsstil og helse.
Alle medlemmer ønskes velkommen - sett av datoen i kalenderen!

Sted: Legenes Hus, Kalfarveien 37
Tid: 28. mai 2013 kl 1730
NB! Det serveres mat for alle medlemmer med familie fra kl 1600.
Med hilsen styret
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Returadresse:
Cox Bergen AS
Thormøhlensgt. 37,
5006 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,

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

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

spesialist i ØNH og hode- halskirurgi.

Offentlige takster.

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

