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En sunnere hverdag for alle?

Vi som profesjon er jo presumptivt 
er mer opptatt av folkehelse enn biki-
niformen, selv om vi heller ikke skal 
undervurdere vår egeninteresse i dette 
temaet. En vanlig dag i legefløyen på 
sykehuset blir man møtt av en horde 
karbonsykler og løpetights, og over 
lunchrommet (de gangene man er så 
heldig å oppholde seg der) henger 
eimen tungt av sardiner, makrell og 
grovt rugbrød. Selv om noen av oss 
mest blir minnet på vår egen dårlige 
samvittighet, burde folkehelsen blant 
leger burde således være godt ivare-
tatt.

Aldri før har vel strømmen av informa-
sjon om helse, trening og kosthold vært 
større, likevel ser vi at stadig flere sliter 
med helseproblemer relatert til leveva-
ner. Vi kan neppe skylde på mangelen 
på informasjon, men kanskje mengden 
blir for overveldende? Kanskje var det 

enklere å forholde seg til rådene når de 
kom fra ett sted, var relativt entydige 
(riktige eller ei) og presentert på en 
klinisk og usexy måte?

Vi som leger har en sentral rolle i for-
midlingen av råd om livsstil til pasien-
tene. Allmennlegene møter det til-
nærmet daglig, men også på de fleste 
sykehusavdelinger behandler vi syk-
dommer som i ulik grad kan relateres 
til levevaner, og hvor intervensjon kan 
bidra til å bedre pasientenes prognoser. 
For min egen del, blir jeg ofte overras-
ket over hvor langt man kan komme 
med litt enkel informasjon og råd. Selv 
om man skulle tro at i alle fall noe av 
alt som daglig står å lese i avisene når 
frem til folk, er det faktisk fortsatt 
et stort informasjonsbehov. Budska-
pet i avisene når nok ofte kun frem 
til den menigheten som alt er frelst, 
men som misjon har det lite for seg. 

De mest ivrige leserne av treningsstoff 
er sannsynligvis alt spreke, mens de 
som trenger noen råd, blar fort forbi. 
Det er viktig at vi som leger når inn 
til disse pasientene. Ikke nødvendigvis 
med store opplegg og totalomlegging 
av livet, men med enkle, gode råd.

Som det er annonsert senere i bla-
det, planlegger Hordaland Legefore-
ning årsmøteseminar den 28.mai om 
kosthold og trening. I løpet av en liten 
ettermiddagsstund er ikke målet en 
storstilt undervisning om temaet, men 
forhåpentligvis kan vi klare å skape litt 
økt interesse og debatt. Jeg håper å se 
flest mulig kolleger både rundt grillen, 
på seminaret og på årsmøtet til slutt!

E i v i n d  S o l h e i m
eivn@helse-bergen.no

L e d e r
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Det begynner å bli en god stund siden avisenes oppslag omkring nyttårsforsetter, trening og 
kosthold har dabbet av, mens vi er midt i høysesongen for oppslag av typen «frisk til somme-
ren» og «finn bikiniformen på fire uker». Både selvoppnevnte eksperter og de med mer formell 
kompetanse er ute i media med oppskrifter og gode råd. Mer proteiner, mer fett, mindre fett, 
mer frukt og grønnsaker, eller passe seg for frukt? Trene styrke, utholdenhet, intervaller eller 
rolig gange? Det er ikke lett for verken lege eller lekmann å orientere seg denne i jungelen av 
gode råd.
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E s p e n  R o s t r u p
espen.rostrup@me.com

Både fagfolk og legfolk bombardes 
med artikler og synspunkter på kost-
hold og trening og det er ikke lett for 
noen av gruppene å orientere seg i 
denne jungelen av teorier og menin-
ger. Nylig kunne vi eksempelvis lese 
om den store spanske studien som 
angivelig viste fortreffeligheten ved 
det såkalte middelhavskostholdet 1. 
Nærmere 7500 personer med høy 
risiko for kardiovaskulær sykdom ble 
inkludert i en studie hvor man ble 
randomisert til a) middelhavsdiett 
med mye olivenolje b) middelhavsdi-
ett med nøtter eller c) kontrolldiett 
med anbefaling om å redusere fettet i 
kostholdet. Endepunktet var kombina-
sjonen av hjerteinfarkt, hjerneslag og 
kardiovaskulær død og studien varte 
i knappe 5 år. Man observerte en ca. 
30% reduksjon i endepunktet med 
de to variantene av middelhavsdiett 
sammenlignet med kontrollgruppen 
– middelhavsdietten vant. Det er når 
man begynner å gå i detaljene at forvir-
ringen blir komplett. Det var foruten 
nøtter og olivenolje liten eller ingen 
forskjell i maten forsøkspersonene i de 
tre gruppene spiste. Effekten kom kun 
hos dem som hadde hypertensjon og 
det var reduksjonen i slag som gjorde 
risikoreduksjonen signifikant.
1) Var det kun nøtter og olivenolje 

som drev resultatet og ikke mid-
delhavskost som sådan?

2) Skal vi anbefale middelhavsdiett til 
dem som ikke har høyt blodtrykk?

3) Forebygger ikke middelhavsdiett 
hjerteinfarkt?

De senere årene har vi sett våre 
idretthelter kapre den ene gullme-
daljen etter den andre, særlig innen 
vinteridretten. Intervalltrening skal 
være oppskriften og norske forskere 
bistår toppidrettsutøvere og interna-
sjonale toppklubber i fotball med å 
finne toppformen med 4x4. Det stop-
per imidlertid ikke der, man skal ikke 
lenger gå lange rolige turer skal man 
oppnå best mulig helsegevinst med 
fysisk aktivitet. Også personer med 
metabolsk syndrom, kornarsykdom og 
hjertesvikt anbefales intervalltrening 
for å bedre sin helse – og det med god 
støtte fra forskningen2-4.
1) Oppnår vi bedre langtidsresultater 

ved å anbefale intervalltrening frem-
for tur i skog og mark?

2) Er intervalltrening for alle?

Det hersker liten tvil om at primærfo-
rebyggende arbeid gir vesentlig større 
effekt enn å forebygge ny sykdom hos 
dem som allerede er pasienter 5, men 
hvilke tiltak gir best gevinst og livskva-
litet? Nå kan du få noen av svarene:

Jeg ønsker alle medlemmer i Hordaland 
legeforening velkommen til seminar om 
trening og kosthold i Legenes Hus 29. 
mai kl 1730. Som foredragsholdere har 
vi vært så heldige å få to kunnskapsrike 
og engasjerte personer til å belyse 

dette, professor Jan Helgerud og spe-
sialist i indremedisin, Fedon Lindberg,

Kl 16 er du velkommen med din familie 
til mat og sosialt samvar før seminar 
og påfølgende årsmøte. 

Velkommen!

1. Estruch R, Ros E, Salas-Salvadó J, et al. 
Primary Prevention of Cardiovascular 
Disease with a Mediterranean Diet. N 
Engl J Med 2013;:130225030008006. 

2. Wisloff U, Stoylen A, Loennechen JP, 
et al. Superior Cardiovascular Effect 
of Aerobic Interval Training Versus 
Moderate Continuous Training in Heart 
Failure Patients: A Randomized Study. 
Circulation 2007;115(24):3086–94. 

3. Rognmo Ø, Hetland E, Helgerud J, Hoff 
J, Slørdahl SA. High intensity aerobic 
interval exercise is superior to moderate 
intensity exercise for increasing aero-
bic capacity in patients with coronary 
artery disease. Eur J Cardiov Prev R 
2004;11(3):216–22. 

4. Schjerve IE, Tyldum GA, Tjønna AE, et 
al. Both aerobic endurance and strength 
training programmes improve cardiovas-
cular health in obese adults. Clinical Sci-
ence 2008;115(9):283–93. 

5. Kabir Z, Bennett K, Shelley E, Unal 
B, Critchley JA, Capewell S. Compa-
ring primary prevention with secon-
dary prevention to explain decreasing 
Coronary Heart Disease death rates in 
Ireland, 1985–2000. BMC Public Health 
2007;7(1):117.

R e d a k t ø r
Den store livsstilsutfordringen
Det en glede for oss i styret i Hordaland legeforening å ønske velkommen til seminar om 
trening og kosthold i Legenes Hus 28. mai (se egen kunngjøring). Som leger møter vi 
livsstilsrelaterte sykdommer så å si daglig i vårt virke og pasientgruppen er stadig økene. 
Utfordringene er mange og ofte føles det som å kjempe med vindmøller når vi skal veildede i 
livsstilsendring og vektreduksjon.

2.5
www.infodoc.no

Ta kontakt for en uforpliktende demo i dag!
Telefon: 815 32 020
eller send en mail til: salg@infodoc.no

Bedre samhandling
i kommunen
Infodoc Plenario Journalsystem



6

For mange år siden, da jeg ennå var 
medisinstudent og studentpolitiker 
– var jeg på Overlegeforeningens 
konferanse på Røros. Det var et fint 
møte, ikke minst for en litt storøyd 
student – og et hovedtema var «Leger 
og utbrenthet». Det dreide seg om leger 
som møtte veggen og hvordan ta vare 
på kolleger – og på seg selv – når det 
røynet på.
En kollega holdt et dypt gripende fore-
drag om hva det betyr å være lege i 
livskrise, hvordan det gjør noe med 
hvordan vi oppfatter oss selv og hvor 
sene leger ofte er til å hente hjelp.
Salen var dypt grepet, og diskusjonen 
i etterkant bar preg av at de fleste satt 
der og hadde kjent igjen seg selv, eller 
kolleger, i det som ble fortalt. Helt 
inntil en litt eldre kollega grep ordet, 
og mente at hele problemet med leger 
som går på «en smell» kunne vært 
løst dersom det hadde vært bedre 
seleksjon til medisinstudiet. Dersom 
de sarteste hadde blitt luket ut, rett 
og slett. Selection of the fittest. Snakk 
om å snu det hele på hodet!

Som tillitsvalgt, uansett hvilket nivå, er 
det viktig ikke å glemme at du er der du 
er  - fordi noen har gitt deg tillit. Tillit 
til at du etter beste evne vil gjøre en 
god jobb, som gagner fellesskapet. Du 
representerer alle medlemmene, og 
hva vi «tåler» av motgang og utfordrin-

ger, farges ikke bare av personlighet, 
men også av det vi har å styre med 
ellers i livet. For ikke å snakke om at 
for noen som kommer, er det siste 
som har hendt dem bare nok en ting i 
rekken. Blir man utsatt for trakassering 
eller mobbing over tid, vil man føle seg 
hjelpeløs og kanskje reagere sterkere 
enn man hadde gjort i en annen setting.

Som tillitsvalgt er det derfor ikke 

du eller dine tøffeste kolleger som 
er gullstandarden. Det må man ikke 
glemme. Ei heller at vi alle kan være 
«svake» innimellom og trenge at noen 
er sterke for oss.

Jana Midelfart Hoff 
Overlege dr. med. FTV OF Helse Bergen HF

Hvem er man tillitsvalgt for?
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kathe.aase@sensewave.noEva Gerdts 
Tillitsvalgt LVS Hordaland, Professor dr. med.

eva.gerdts@med.uib.no

Ingen vind i seilene for forskning i 
forslag til ny spesialitetsstruktur
På Landsmøtet skal Legefore-
ningens forslag til fremtidens 
spesialitetsstruktur behand-
les. Forslaget er sendt ut på 
høring, et dokument på 94 
sider inkludert alle vedlegg. 
Av disse er 1 side (side 38) 
viet forskning og behovet for 
forskningskompetanse i spesi-
alistutdanning. 

Der påpekes det helt riktig at forskning 
er 1 av 4 sidestilte lovpålagte hovedopp-
gaver for helseforetakene. Det påpekes 
også hvorfor forskningskompetanse må 
være en sentral del av spesialistutdanning 
og legeyrket, nemlig at forskningskom-
petanse og forskning er en forutsetning 
for at legene fortsatt skal være premiss-
leverandører i fagutviklingen og dermed i 
helsetjenesten, og at forskning som inte-
grerer forskning og klinisk virksomhet 
fører til bedre kvalitetssikring, innovasjon 
og fagutvikling og dermed til bedre kli-
nisk praksis og pasientbehandling. Denne 
erkjennelsen er selve begrunnelsen for 
den økte satsing på klinisk forskning 
som overordnet helsemyndigheter har 
gjennom forskningsfinansiering fra sam-
arbeidsorganene i de regionale helse-
foretakene og nye krav til rapportering 
av resultatoppnåelse innenfor forskning 
på avdelingsnivå i alle helseforetak.

Helsemyndighetene erkjenner at 
forskning er et viktig virkemiddel for å 
oppnå god kvalitet i pasientbehandlingen, 
og de ønsker at forskning skal integreres 
i medisinsk grunnutdanning, spesialisering 
og i det daglige legearbeid som utføres 
i helseforetakene. Dette er altså ikke 
en fritidssyssel for de få, men kompe-
tansekrav til alle leger i helseforetak. I 
hvilken grad har Legeforeningens utred-
ning av spesialitetsstrukturen tatt dette 
innover seg må man undres over med 
følgende uttalelse i høringsdokumentet: 
“Et mindretall av leger skal forske, men 

vi må ha et system som gjør det mulig 
for dem som ønsker det, og er egnet og 
motivert, til å kunne bruke mindre eller 
større deler av sin tid på forskning til 
beste for fagutviklingen.” Skillet mellom 
forskning, teknisk utvikling og medisinsk 
fagutvikling synes også kunstig for en 
professor i medisin. Denne utvikling skjer 
jo nettopp gjennom forskning, ikke adskilt 
fra forskning. Så mitt spørsmål er om 
Legeforeningen fortsatt ikke har forstått 
hva forskning er og hvor fundamentalt 
viktig integrering av klinisk forskning er 
i sykehusene for å oppfylle den bestilling 
som helsemyndighetene og samfunnet 
har. 

La oss se på de tiltak som foreslåes i 
høringsdokumentet for å sikre forskerut-
danning i spesialiseringsløpet.  Det anfø-
res at “gjennom ….spesialiseringen må 
alle leger tilegne seg ferdigheter i å finne 
frem til, kritisk evaluere og implementere 
ny forskningsbasert kunnskap. En lege må 
evne lese og forstå en vitenskapelig artik-
kel eller en meta-undersøkelse. Dette 
kan under spesialiseringen oppnås gjen-
nom obligatoriske kurs i forskningsme-
todikk. Videre kan en stille krav om 
presentasjon av publisert kunnskap i 
løpet av spesialiseringen, for eksempel 
i forbindelse med internundervisning og 
morgenmøter.” I tillegg anføres at det 
fortsatt bør være mulig å få tellende tje-
neste fra forskning til spesialiteten. I dag 
godkjennes som de fleste nok vet kum 
inntil 6 måneders forskningstjeneste i 
spesialisering i indremedisin eller kirurgi, 
mens andre spesialiteter godkjenner 
inntil 12 måneders forskningstjeneste. 
Så forslaget om fremtidig spesialitets-
struktur innebærer åpenbart ikke den 
nødvendige styrking av forskningskom-
petanse for fremtidens legespesialister i 
de store fag. De virkemidler som foreslås 

for erverving av forskningskompetanse 
i spesialistutdanningen inngår allerede i 
de pålagte internundervisningsprogram, 
nemlig at lege i spesialisering (LIS) legger 
fram en publikasjon fra et fagtidsskrift i et 
fellesmøte på avdelingen, eller at en PhD 
kandidat legger fram en presentasjon fra 
sitt separate forskningsprosjekt. Vi har 
lang erfaring med at dette ikke medfører 
reell forskningskompetanse. Fremtiden 
kan ikke planlegges kun ved å beskrive 
fortiden.

Det er et problem at Legeforeningens 
fremtidige rolle som premissleverandør 
for legers spesialisering på denne måten 
kommer i fare. Det må jo være åpenbart 
for både Helse- og omsorgsdepartemen-
tet og Helsedirektoratet at forslaget til 
fremtidens spesialitetsstruktur i likhet 
med dagens system ikke sørger for at 
helseforetakene får den nødvendige 
forskningskompetanse i sin legestab. 
Et minimumsforslag vil være et 1 ukes 
obligatorisk kurs i forskning, men langt 
bedre vil innføring av en vitenskapelig 
oppgave som en skriftlig innlevering, helst 
publisert artikkel og en muntlig presenta-
sjon som ledd i avdelingens internunder-
visningsprogram være, slik det gjøres i 
mange av de europeiske land vi liker å 
sammenlikne oss med. I tillegg bør vek-
ting av forskningsarbeid harmoniseres 
i spesialistutdanningen, og telle inntil 1 
års tjeneste også i 
indremedisinske 
og kirurgiske 
spesialistut-
danningsløp.
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”Å trene eller ikke trene, 
det er spørsmålet…” -og hva er svaret?
Litt reklame for årsmøtet i 
Legenes hus tirsdag 28. mai: 
Årsmøteseminaret anbefa-
les på det sterkeste. Denne 
gangen skal det handle om 
kosthold og mosjon, om hva 
som har best effekt på helse? 
Kanskje vi kan snu ryggen til 
joggeskoene hvis bare kosten 
er perfekt sammensatt?

Jeg blar opp i Bergens Tidende; ”hvert 
år uten fysisk aktivitet koster oss mil-
lioner. Litt mer bevegelse kan endre 
regnskapet dramatisk.” Helsedirekto-
ratet informerer om at det siden 2009 
bevilges 6-7 millioner kroner årlig over 
statsbudsjettet til utvikling av frisklivs-
sentraler. I tillegg til bedre helse for 
den enkelte oppnår man besparelser 
for samfunnet.  

Jeg snakker med pasienter hver dag som 
har helseplager som relaterer til livsstil. 
I lungefaget dreier samtalen seg ofte om 
opplevelsen av ikke å få nok luft ved 
anstrengelse. Hva kan det være? Pust er 
essensielt, opplevelse av ikke å få puste 
tolkes fort som alvorlig sykdom, selv om 
årsaken kan være helt  banal og ofte 
funksjonell. Barn og unge strever med 
prestasjonsangst på treningsbanen, det 
blir til et pusteproblem. Foreldre svikter 
i å motivere barna sine til å drive med 
en idrett. Vekten øker i sofa kroken. 
Eldre og kronisk syke blir redde for at 
mosjon kan skade.

Hvordan kan vi på en god måte komme 
inn med informasjon og motivasjon om 
kosthold og om fysisk aktivitet? Og 
hvilken informasjon og praktiske tiltak 
har endrende effekt? Det er en stor 
utfordring for oss leger å få pasienten 
på banen her, bruke litt konsultasjonstid 
til informasjon og råd som pasienten kan 
ta i mot. Samtidig: inaktivitet og fedme 
er ingen privatsak, å snakke om dette 
er viktig helsearbeid.

Hvilke aldersgrupper og pasientgrupper 
bør vi først og fremst tenke på?  Barn 
og barns foreldre er det spennende 

å snakke trening med. Begrensninger 
og forventninger går i alle retninger. 
Hvordan er det med de eldste og kro-
nisk syke? Forskning viser at trening har 
svært god effekt i form av økt muskel-
styrke hos eldre, immobiliserte perso-
ner. Treningspotensialet er prinsippielt 
like høyt hos eldre som hos yngre, men 
effekten blir ofte større fordi utgangs-
punktet er dårlig og fordi resultatet 
kommer tydelig frem i forhold til vanlige 
daglige aktiviteter. Hjerte og lungere-
habilitering innebærer trening som er 
tøffere enn pasientene trodde de kunne 
klare og oppleves svært motiverende.

Mosjon gir også endorfineffekter; du 
blir litt fornøyd med deg selv, opplever 
en mestringsfølelse. Du kommer deg ut 
av huset. Kanskje snakker du med noen 
som er i samme situasjon. Etter trening 
blir søvnen bedre fordi du er naturlig 
fysisk sliten.

Kosthold, hvilke råd skal man stole på? 
Hva har kroppen bruk for, hva er bort-
kastet eller til skade? Hvilke tiltak har 
beste effekt når man ønsker å gå ned i 
vekt? Kommersielle interesser veileder 
og villeder, det er en jungel av slankeråd, 
- så mange at jeg gir opp å finne ut av 
det. Hvilken kompetanse kan jeg henvise 
til? Hvilke pasienter skal prioriteres inn 
i overvektspoliklinikken på Haukeland 
universitetssykehus?

Jeg ser frem til å få faglig påfyll om disse 
temaene på årsmøtet. Husk at det også 
er valg av PSL tillitsvalgt og vara tillits-
valgt denne dagen.

Hva skjer ellers i PSL Horda-
land for tiden?
I Bergensområdet har det vært flere 
intervjurunder i forbindelse med utlys-
ning av avtalehjemler, innen psykiatri, 
gastroenterologi, kardiologi og øye-
sykdommer. Antallet søkere viser at 
det er stor interesse for avtalehjemler 
i Bergensområdet.  Jeg synes det er en 
god prosess i forkant av innstilling til og 
tildeling av hjemler. PSL og Helse Vest 
samarbeider godt her.

I Helseregion vest har det nettopp vært 
avholdt samarbeidsmøte mellom PSL 
og fagsjef, rådgiver og fagdirektør i det 
regionale helseforetaket. Vi opplever 
nå at vi har en bedre dialog i møtene 
enn vi har hatt tidligere. Fortsatt synes 
PSL at det er behov for mye informasjon 
inn mot RHF’et om hvordan avtalespe-
sialistene faktisk jobber. Vi ønsker å 
bidra med den informasjonen og i tillegg 
oppfordrer vi Helse Vest til å komme på 
praksis besøk. PSL ber Helse Vest om 
å ta initiativet til en handlingsplan for 
avtalehjemler i regionen fremover, -se 
på antall spesialister, plan for nye hjem-
ler/eventuelle nedleggelser, lokalisering 
(geografisk, gruppe eller solopraksis), 
fagområder, satsningsområder. PSL vil 
være med i dette arbeidet. I Helse Midt 
har representanter fra samarbeidsut-
valget aktivt bidratt til en tilsvarende, 
men svært omfattende gjennomgang og 
plan, og det legges i disse dager frem en 
rapport fra arbeidsgruppen.

Sentralt: det er spilt inn takstforslag 
til normaltariff forhandlingene som er 
i gang. Årets oppgjør er ventet å bli 
moderat. På PSL„;,,,s årsmøte i august vil 
forhandlingene bli gjennomgått. Før 
dette er det Legeforeningens lands-
styremøte i Alta, 4.-6. juni. Blant de 
viktigste høringssakene som skal gjen-
nomgås er spesialiststrukturen frem-
over og også spørsmålet om legespe-
sialisters etterutdanning og eventuelle 
resertifisering. 

Karin Stang Volden 
Tillitsvalgt PSL Hordaland

karin.stang.volden@gmail.com
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Lege Fedon Lindberg

Fedon Lindberg er lege, spesialist i indremedisin og grunnlegger av Dr. Fedon 
Lindbergs klinikk, etter hvert med avleggere i flere norske byer.
Lindberg har skrevet en rekke bøker om kosthold og livsstil og flere av dem er 
oversatt til inntil 14 språk og utgitt i 20 land.

Han var vært en ivrig deltager i den norske kostholdsdebatten og hans lavgly-
kemiske middelhavskost har gått fra å være utskjelt til å bli omfavnet av norske 
kostholdsautoriteter.
Lindberg har også publisert en rekke vitenskapelige artikler.

Kunngjøring

Årsmøteseminar 2013
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 stadig større del av befolkningen inaktiv og overvektig. Med eminente 
foredragsholdere, setter Hordaland legeforening trening og kosthold i fokus og inviterer til årsmøteseminar tirsdag 28. mai. 

Sted:  Legenes Hus, Kalfarveien 37
Tid:  28. mai 2013 kl 1730
Bespisning for medlemmer med familie fra kl 1600

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

Foredragsholdere: Prof. Jan Helgerud og Fedon Lindberg

Med hilsen styret 
Hordaland legeforening

Professor Jan Helgerud
Professor ved NTNU
Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk
 
Forsker innen idrettsfysiologi med fokus på energiomsetning og utholdenhet. 
Hans forskningsobjekter er alt fra pasienter til toppidrettsutøvere.
Helgerud jobber i det ene øyeblikket med hjerte- og lungepasienter, for så å 
hjelpe FC Barcelona og Real Madrid til toppform.

- Jeg synes det er spennende å se at kunnskap fra toppidrett, som du tenker er 
for å springe fortere eller hoppe høyere, kan bidra til behandling av for eksempel 
hjerte- og lungepasienter.
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Når dette leses, er det ikke 
lenge til Hordaland legefore-
nings årsmøte. Vi i Allmenn-
legeforeningen arrangerer 
også vårt Allmøte, med valg, 
samme dag. Jeg viser til egen 
kunngjøring annet sted i 
Paraplyen. Jeg vil i dag gi en 
liten orientering om arbei-
det som fylkestillitsvalgt for 
Allmennlegeforeningen.

Hordaland skal nå velge 10 landsrådsre-
presentanter for perioden 2013 til 2015. 
Disse vil representere allmennlegene 
i vårt fylke, og ha påvirkningskraft inn 
mot foreningens ledelse, og dermed på 
foreningens politikk i forhold til øko-
nomi og arbeidsforhold. Det er altså 
en viktig og interessant jobb å være 
landsråd i allmennlegeforeningen.

Selv har jeg hatt det privilegiet å være 
1. landsråd i noen år, og har hatt mange 
interessante arbeidsoppgaver i denne 
tiden, og møtt mange interessante og 
hyggelige kolleger fra hele landet.

1.landsråd er alltid allmennlegeforenin-
gens representant i Lokalforeningens 
styre, slik at jeg har vært styremedlem 
i Hordaland legeforening over flere 
perioder. De siste årene har jeg hatt 
funksjon som sekretær for styret, med 
ansvar for alle referater samt å holde 
oversikt over alle vedtak som gjøres i 
styret, samt på Årsmøtene.

1. landsråd har ansvar for å holde 
Allmennlegeforeningen sentralt og 
Lokalforeningens styre oppdatert. 
Det ønskes oversikt over alle lokale 
tillitsvalgte, samt forhandlingsresultater 
fra alle fylkets kommuner

Det er en krevende jobb å oppfylle 
disse krav. Dessverre er ikke alle til-

litsvalgte like flinke til å rapportere inn 
hvem som velges, slik at jeg har måttet 
mase en del for å få noenlunde oppda-
terte oversikter. Denne oversikten er 
viktig fordi den er basis for all kommu-
nikasjon mellom de tillitsvalgte i fylket. 

Det har vært enda vanskeligere å holde 
oversikt over de lokale forhandlings-
resultatene, rett og slett fordi jeg har 
fått sparsomt med tilbakemeldinger 
fra de lokale tillitsvalgte. Meningen er 
å gjøre alle resultater kjent for alle 
hovedtillitsvalgte allmennleger, samt til 
sekretariatet, noe som vil være til god 
hjelp for videre forhandlinger, sentralt 
og lokalt.

Så mitt håp for neste periode er at 
1. landråd raskt får rapport både om 
valgene og om resultat av lokale for-
handlinger.

Arbeidsoppgavene for de øvrige 9 
landsrådsrepresentantene er lite kre-
vende. De har møteplikt på Allmenn-
legeforeningens årlige landsrådsmøte, 
med tilhørende tillitsvalgtkurs. Videre 
har de (som alle kommunale tillits-
valgte) møteplikt på lokalforeningens 
allmøte som arrangeres hvert 2. år i 
forbindelse med valg.

Jeg anbefaler alle tillitsvalgte/ varatillits-
valgte Af-medlemmer (som er de valg-
bare til landsrådet) om å stille til valg 
som landsrådsrepresentanter på vårt 
møte den 28. mai kl 16.00 i legenes hus. 

Allmennlegeforeningen avde-
ling Hordaland - Allmøte
Allmøte med valg avholdes tirsdag 28. 
mai kl 16.00 på Legenes Hus, Kalfar-
veien 37, Bergen

Det skal, i henhold til Allmennlege-
foreningens vedtekter, velges i alt 10 

representanter til Allmennlegefore-
ningens landsråd. Det skal også velges 
10 vararepresentanter.

NB: Alle kommunalt tillitsvalgte 
samt varatillitsvalgte Af-med-
lemmer,  for perioden 2013 - 2015 
har MØTEPLIKT, og er valgbare 
til Allmennlegeforeningens 
landsråd.

Alle medlemmer av Allmennlegeforeningen 
har stemmerett.

Hordaland legeforening arrangerer 
bespisning fra kl 16.00. Dette er et 
åpent tilbud for alle Hordalands leger, 
med familie. Deretter arrangerer 
HLF åpent seminar fra kl 17.30. Tittel: 
”Kosthold eller trening, hva virker?” 
(se egen kunngjøring)

Årsmøtet i Hordaland legeforening, 
med valg, starter kl 19.30. Jeg anmoder 
alle om å bli på huset, og delta på hele 
arrangementet.

Hvordan jobber man som landsråd?

Øivind Wesnes 
Tillitsv. Allmennlegef. Hordaland

owesnes@broadpark.no



11

 

Alt du forventer deg av et journalsystem! 

Kontakt oss for en uforpliktende demonstrasjon! 

 demo@systemx.no                                         www.systemx.no 
48 22 57 80  

ü  Elektroniske fastlegepasientlister 
ü  NOKLUS 
ü  SYSVAK 
ü  Elektronisk spørring om frikort 
ü  MSIS 
ü  Fullintegrert SMS 
 

ü  Røntgenrekvisisjon 
ü  Dips Interactor  
ü  OSEAN* 
ü  Den Gode Henvisning* 
ü  PLO-meldinger* 
ü  Fürst Forum   __ 
 
 
 

 Rask og problemfri            uten ekstern modul! 
 
 

* Piloteres nå 

I System X er eResept en del av journalsystemet! 
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Tord Moltumyr 

tordmolt@online.no

Folkehelse i fokus
Folkehelsearbeid er sam-
funnets innsats for å påvirke 
faktorer som direkte eller 
indirekte fremmer befolknin-
gens helse og trivsel, fore-
bygger psykisk og somatisk 
sykdom, skade eller lidelse, 
eller som beskytter mot hel-
setrusler, samt arbeid for en 
jevnere fordeling av faktorer 
som direkte eller indirekte 
påvirker helsen.

Mer fokus på folkehelse
Ingressen er hentet fra Folkehelseloven 
§3b. Fra 2012 er det Folkehelseloven 
som skal være førende for kommune-
nes og fylkeskommunenes arbeid for 
befolkningens helse. Loven erstatter 
den tidligere Lov om helsetjenester i 
kommunene. Folkehelse er nå et over-
ordnet kommunalt ansvar, og ikke len-
ger et ansvar for helsetjenesten alene. 
Videre er det i folkehelseloven krav om 
at kommunen skal ha nødvendig over-
sikt over helsetilstanden i befolkningen 
og de positive og negative faktorer som 
kan virke inn på denne. Kommunen 
skal også medvirke til at helsemessige 
hensyn blir ivaretatt av andre myndig-
heter og virksomheter.

Kommuneoverlegen har et 
oppdrag i datainnhenting og 
planarbeid
For at folkehelsearbeidet skal få reelt 
liv er det viktig at kommuneoverle-
gene er på banen, og bidrar med sin 
kompetanse inn i det kommunale 
plansystemet. Det er viktig at den 
oversikten kommunen skal utarbeide 
over helsetilstanden er relevant og 
kvalitetssikret. Noe data ligger lett 
tilgjengelig som folkehelseprofiler på 
www.fhi.no. Her kan alle gå inn og 
lett hente ut tabeller over en rekke 
helseparametre i alle kommuner og 
fylker, alt fra mortalitet av hjerte-/
karsykdommer, til vaksinasjonsdekning 
og trivselsundersøkelser i grunnsko-
len. Dataene må imidlertid vurderes 

og kvalitetssikres lokalt, ikke minst 
for å avdekke feil i statistikkene. I 
min kommune, Meland, fant vi i fol-
kehelseprofilene at vi lå på rødt på 
barnevaksinasjonsdekning, 92%. Våre 
helsesøstre rapporterer imidlertid en 
dekningsgrad på 99,5%. Trolig forklares 
avviket ved rask folkevekst og tilflytting 
fra andre kommuner (med forsinkelse 
av oversending av helsekort), slik at det 
oppstår noe etterslep i registering mv. 
Det er derfor viktig ikke å hoppe rett 
på tiltak, selv om et avvik er vurdert 
som signifikant. 

En jobb som kommuneoverlegene bør 
engasjere seg sterkt i er innhenting av 
lokale kommunespesifikke data. Dette 
er data som Staten ikke kan innhente 
direkte. Det kan være lokale statis-
tikker over bruk av psykiske helse-
tjenester, statistikker fra journalpro-
grammene, kartlegging av psykososiale 
utfordringer i skolen m.v. Videre kan 
det hentes inn erfaringer fra helsesøs-
tre, fastleger, psykisk helsetjeneste 
m.v. gjennom f.eks. gruppeintervjuer. 
Kommuneoverlegen bør ha en sen-
tral rolle i datafangst og vurdering av 
informasjon.

Planarbeid kan være kjedelig, selv for 
samfunnsmedisinere. Men uten gode 
planer, og gode helseoversikter, har 
man dårlige kort på hånden i kampen 
om budsjettmidlene. Viktige budskap 
må hamres og hamres! Gode verk-
tøy og tipslister for å ivareta folke-
helseperspektivet i samfunnsplanene 
og arealplanene finnes bl.a. på www.
kommunetorget.no. 

Stortingsmelding om folke-
helse
I disse dager skal det legges fram en 
stortingsmelding om folkehelse. Gar-
vede kommuneoverleger er vant til å 
få seg forelagt gode intensjoner som 
fort damper vekk når statsbudsjettet 
legges fram. Helseministeren har uttalt 
at det ikke kan regnes med de store 
pengene til folkehelsearbeidet. Bl.a. 

ble dette presisert på et samrådsmøte 
med utvalgte kommuner i januar. En 
del endringer kan selvsagt gjøres med 
måten man planlegger lokalsamfunn, 
men likevel kreves både kompetanse 
og folk med gjennomslagskraft. F.eks. 
dersom man skal lykkes med bedre 
tilrettelegging for gode valg, som økt 
fysisk aktivitet. Mye tyder dessverre 
på at samhandlingsreformens intensjo-
ner om å satse på forebygging framfor 
reparasjon likevel ikke blir tilstrekkelig 
fulgt opp på forpliktende måte. 

ÅRSMØTE LSA HORDALAND
Årsmøtet for LSA Hordaland blir i år 
avholdt onsdag 5. juni på Quality 
Hotel Edvard Grieg, Sandsli, i forbin-
delse med Fylkesmannens seminar 
for kommuneoverlegene 5. og 6. juni. 
Årsmøtet vil bli avholdt etter avsluttet 
første kursdag. Nøyaktig klokkeslett er 
ikke avklart. Det vil bli sendt innkalling 
til de medlemmene som har registrert 
korrekt adresse og epostadresse hos 
legeforeningen sentralt. LSA-medlem-
mer som ikke er med på seminaret er 
selvsagt både velkommen og ønsket på 
årsmøtet. Undertegnede vil gå gjen-
nom hovedpunkt i aktivitet i LSA lokalt, 
og innhente informasjon og synspunkt 
fra medlemmene på aktuelle saker. I år 
er det også valg av lokaltillitsvalgt og 
vara for ny valgperiode 1. september 
2013 – 1. september 2015. Vel møtt!
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Marit Bekkevold, 
FVT YLF, Helse Bergen

Legers arbeidsbelastning
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Årets årsmøte i YLF finner 
sted i Bergen 18.-19.april. 
Vi gleder oss til å ta i mot 
landets YLF’ere og vise de et 
vårlig Bergen. I forbindelse 
med årsmøtet er det også i år 
lagt opp til et spennende års-
møteseminar i forkant av års-
møtet, 17.-18.april. Temaet 
for årets årsmøteseminar er 
sykehuslegers arbeidsbelast-
ning. 

Tema arbeidsbelastning opptar mange 
i YLF, og også ellers i legeforenin-
gen vil jeg tro. Onsdagen er det lagt 
opp til forelesninger med tema som 
stressmestring, hva vet vi om legers 
arbeidsbelastning, samt presentasjon av 
resultater fra en svensk undersøkelse 
om emnet. Legers arbeidstid er stadig 
et tema i media, hvor lange vakter vi 
går og hvor mye vi jobber i løpet av 
en uke. Arbeidsmiljøloven skal være 
et vern for arbeidstaker. Loven setter 
grenser for hvor mye man kan jobbe en 
enkelt vakt, i løpet av en uke og hvor 
lenge man må hvile mellom to arbeids-
perioder.  Legenes vernebestemmelser 
avtalt i overenskomstens del A2 er 
avtalte utvidelser av arbeidstid utover 
det arbeidsmiljøloven tillater. I det siste 
har jeg behandlet flere søknader om 
fritak fra vernebestemmelsene, dvs 
tillatelse til å jobbe enda mer enn det 
tillates i vernebestemmelsene. Hvor 
grensen går for hva som er forsvarlig 
kan variere fra fagfelt til fagfelt og fra 
avdeling til avdeling. Noen ganger er 
det forsvarlig å være et døgn på vakt i 
strekk, hvis man får tilstrekkelig hvile, 
men det er viktig å huske på at våre 
avtalte vernebestemmelser represen-
terer en betydelig utvidelse av de lov-

festede arbeidstidsbegrensningene som 
gjelder andre yrkesgrupper. 

En like viktig del av denne diskusjonen, 
mener jeg, er hva vi gjør mens vi er på 
vakt. Dette kommer ikke like ofte fram 
i media. Skal vi gjøre planlagte opera-
sjoner på kveld og natt fordi vi ikke 
rakk de på dagtid? Skal poliklinikken 
være åpen til kl 21 slik helseminister 
Jonas Gahr Støre foreslår i sine ”ti 
bud”? Er det greit at vi skal gjøre det 
samme døgnet rundt? Jeg mener ikke 
det. Nattarbeid skal forbeholdes det 
strengt medisinsk nødvendige. Vi vet 
mer om effektene og konsekvensene av 
stor arbeidsbelastning, lange vakter og 
nattarbeid i dag enn vi gjorde tidligere. 
Risikoen for å gjøre feil øker om natten. 
Vi vet også at kronisk søvnmangel som 
følge av høy arbeidsbelastning heller 
ikke er bra for vår egen helse. Risikoen 
for overvekt, diabetes type 2 og visse 
kreftformer øker. Legers arbeidstid og 
arbeidsbelastning er et hyppig disku-
tert tema i YLF. Dette har blant annet 

resultert i et policydokument som kan 
leses på ylf’s nettsider. Temaet er på 
ingen måte utdebattert.

Er dere klar for bikinisesongen? Ikke 
helt? Hordaland Legeforening arrange-
rer seminar i forkant av årsmøtet med 
temaet ”Trening eller kosthold – hva 
virker?” Spennende tema som burde 
engasjere de fleste av oss. Dere opp-
fordres herved til å delta tirsdag 28/5 
(se kunngjøring i bladet)! 
Håper vi ses der! Nyt våren så lenge.
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Bergen Akuttmedisinske 
Studentforening (BAMS) ble 
stiftet våren 2012 av medisin-
studenter ved Universitetet 
i Bergen. Foreningen skal 
være en forkjemper for den 
akuttmedisinske utdanningen 
på medisinstudiet i Bergen, 
motivere medisinstudenter 
til økt forståelse for faget og 
være et fagkritisk student-
organ. BAMS har søsterfo-
reninger ved de tre andre 
norske fakultetene, hvorav 
Tromsø har hatt sine «TAM-
Sere» i over ti år.

Helgen 15-17.februar 2013 reiste syv 
engasjerte representanter fra BAMS 
opp til Trondheim for å delta på Norsk 
Akuttmedisinsk Studenforum (NAMS) 
sitt andre årlige seminar. Søsterfore-
ningen TrAMS stod for arrangementet, 
som etter planen skal arrangeres ved 
alle de fire medisinske fakultetene i 
Norge etter tur. Det første ble arran-
gert i Tromsø på nyåret i fjor og BAMS 
skal mest sannsynlig arrangere sitt 
seminar i Bergen i 2015. 

Årets seminar ble en historisk milepæl. 
Det var første gang alle de fire norske 
akuttmedisinske studentforeningene 
var samlet for å diskutere lokale og 
nasjonale problemstillinger i den akutt-
medisinske utdanningen for medisinstu-
denter. De fire studentforeningene som 
utgjør NAMS har startet et tett samar-

beid for å forbedre utdanningen nasjo-
nalt og styrke hverandres foreninger 
gjennom erfaringsutveksling. Blant 
annet er det noen av foreningene som 
har startet et undervisningskonsept 
der medisinstudenter får erfaring i det 
å undervise førstehjelp til andre. Stu-
denter med grunnleggende opplæring 
i akuttmedisin og et instruktørkurs får 
prøve seg som undervisere for å styrke 
kompetansen ytterligere. Målgruppen 
har vært elever ved videregående 
skoler. TAMS har hatt mest erfaring 
med prosjektet og det har vist seg å 
være lærerikt både for studenter og 
for elever. Prosjektet har ulike økono-
miske støtteordninger, og er ikke ment 
å være en inntektskilde for forenin-
gene eller studentene. NAMS arbeider 

blant annet også med en undersøkelse 
blant medisinstudentene for å belyse 
dagens akuttmedisinske utdanning og 
eventuelle behov for endringer i fakul-
tetenes undervisningsplaner. Et viktig 
formål med NAMS er også arbeidet 
for å på sikt samkjøre fire relativt ulike 
akuttmedisinske utdanningsløp slik det 
framstår i dag, slik at nyutdannete leger 
i framtiden står på en plattform av lik 
akuttmedisinsk kunnskap etter endt 
skolegang.

Tilbake til årsseminaret i Trondheim: 
Deltagerene fikk blant annet omvisning 
på det moderne St.Olavs Hospital, og 
det var i løpet av helgen et høyt fag-
lig fokus med fagkritiske foredrag og 
praktiske øvelser. Vi ble innkvartert i 

Nasjonalt akuttmedisinsk 
studentsamarbeid
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en barnehage i umiddelbar nærhet til 
møtelokalene og de spartanske for-
holdene la absolutt ingen demper på 
stemningen! Tvert imot ble man godt 
kjent i løpet av oppholdet. Programmet 
på lørdagen bestod av flere foredrag, 
blant annet en medisinstudent som 
delte sine erfaringer i jobben sin under 
studiet som ambulansearbeider. Det 
kom frem under foredragene at det 
er hull i norsk medisinutdanning når 
det kommer til det akuttmedisinske 
feltet. Det kunne anestesilege Trond 
Nordseth bekrefte i sitt foredrag, der 
han understreket viktigheten av å kunne 
sine forventede arbeidsoppgaver godt. 
Som anestesilege jobber man mot tiden, 
og det forventes at man skal kunne 
systematiske undersøkelser, avansert 
behandling og redningsteknikk til fin-
gerspissene.

Seminarets studentpolitiske formål 
var søndagens «NAMS-møte» for å 
diskutere de nasjonale forskjellene 
og utfordringer i den akuttmedisin-
ske utdanningen av medisinstudenter. 
Utbyttet ble fruktbart og resulterte 
i flere arbeidsgrupper og prosjekt-
planer. Alt i alt hadde deltagerne på 
NAMS-seminaret en veldig lærerik 
og inspirerende helg med mye moro. 
Tilbake i Bergen sitter deltagerne fra 
BAMS igjen med et stort faglig og stu-
dentpolitisk utbytte og et voksende 
nasjonalt studentnettverk. 

Et økt fokus på akuttmedisin i media om 
dagen bidrar til å belyse viktigheten av 
BAMS sine ønsker for endringer i den 
akuttmedisinske utdanningen av medi-
sinstudenter i Bergen. To medlemmer 
fra BAMS og en studentrepresentant 
fra Ferdighetssenteret ved Haukeland 
Universitetssykehus gjennomførte i fjor 
en enkel spørreundersøkelse blant stu-
dentene ved det medisinsk-odontolo-
giske fakultet. Resultatene ble, sammen 
med et forslag til den første helhetlige 
læreplanen i akuttmedisin*, presentert 
for Programutvalget for Medisin og 
medstudentene. Innholdet i læreplanen 
er en sammensetning av eksisterende 
kurs og forslag til nye kurs som studen-
tene selv ønsker at medisinstudenter 
bør få i løpet av studiet. Et av BAMS sine 

hovedønsker har vært å få fakultetet 
til å utvide det akuttmedisinske kurset 
medisinstudenter har i første semester 
for å styrke basale kunnskaper i akutt-
medisin. Dagens modell innebærer at 
hver student får én teoridag og én prak-
tisk dag med akuttmedisinske temaer 
i løpet av preklinikken fra fakultetet. 
Det er gledelig å høre at fakultetet i 
sine nye studieplaner har ønsker om å 
innføre en uke med akuttmedisin for 
de ferske medisinstudentene. Dette gir 
oss i BAMS, men også andre student-
foreninger med et ønske om endring, 
en bekreftelse på at frivillig innsats og 
et sterkt engasjement for utdanningen 
vår, fra å lage forslag til læreplaner og 
gjennomføre undersøkelser, faktisk kan 
ha en effekt!

Vi i BAMS ønsker å rette en stor takk 
til Hordaland Legeforening, som har 
bistått foreningen med 7000kr i opp-
startsmidler. BAMS vil bruke dette til 
å refundere reiseutgiftene som studen-
trepresentantene fra Bergen hadde til 
Trondheim.

Vennlig hilsen

Einar Andreas Kaarstein
Stud.med. kull 11.
Leder Bergen Akuttmedisinske Stu-
dentforening

* http://bams.b.uib.no/files/2012/10/
forslag-til-nytt-akuttmedisinsk-opp-
legg-UiB-mai-2012.pdf
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Kontroll på poliklinikken?

Oppgåveglidning er ei naturleg del av 
den faglege utviklinga, og det er ein 
prosess som vi ikkje treng motarbeide.  
Etter kvart som medisinske prosedy-
rar vert standardiserte og vel kjende 
er det andre faggrupper enn legane 
som kan overta. Behandlingsforløp er 
oftare enn før tverrfaglege og det kjem 
pasienten til gode. Også pasientane 
har overteke mange av oppgåvene som 
helsepersonell tidlegare hadde både 
med eigenkontrollar og injeksjonar. På 
legekontora skal no pasientane etter 
kvart både bestille time og betale på 
eiga hand.

Ved utskriving frå sjukehus skjer det 
faglege vurderingar der den vidare 
arbeidsfordelinga vert bestemt. Utskri-
vande lege må bestemme seg for om 
pasienten skal gå til kontroll på poli-
klinikken eller hjå fastlegen. Vi er vane 
med å tenke inn- og utskriving som ein 
stafettpinne som skal leverast vidare, 
nokon meiner vi heller bør snakke 
om vekslingsfelt der nivåa samarbei-
der medan det er framdrift. Skal pasi-
enten med nyoppdaga diabetes etter 
utskrivinga gå til kontroll hjå fastlegen 
eller på poliklinikken, og der hjå lege 
eller sjukepleiar? Kva er skilnaden i 
kompetansen hjå fastlegen og diabetes-
sjukepleiaren på sjukehuset? Kva med 
diabetessjukepleiaren i kommunen? Kva 
med slagpasienten som skal utskrivast?   
Kontroll hjå slagsjukepleiar på poli-
klinikken? Eller hjå fastlegen eller hjå 

rehabiliteringssjukepleiar i kommunen?   
Kontroll av resturin på poliklinikken på 
sjukehuset eller i kommunen?  

Eg har ikkje svara på desse spørsmåla, 
men eg meiner vi bør ha ein open dis-
kusjon om kva som bør vektleggast. Vi 
har no eit sterkt fokus på oppbygging 
av kommunale tenester og får etter-
kvart lokalmedisinske senter som gir 
auka kompetanse i kommunane. Vi har 
fått kommunal medfinansiering også av 
polikliniske tenester. Vil kommunen 
betale for kontrollar på sjukehuset av 
sjukepleiarar i staden for å bruke eigne 
sjukepleiarar i kommunen? Eller vil hel-
ler kommunen prioritere kontrollar 
hjå fastlegar som det i stor grad er 
staten som finansierer? Er dette kamp 
om pasientane, eller er det ein reell 
fagleg diskusjon om kva som er best 
behandling? Har sjukehuset økonomisk 
interesse av å ha pasientar gåande til 
kontrollar på poliklinikken? Har legane 
diskusjonsfora på sjukehuset som sikrar 
at det faglege har første prioritet?

Kommunale helsetenester og fastlegar 
har stor variasjon i kompetanse på dei 
ulike fagfelta. Sjukehusa kan sikkert 
bruke dårlege eksempel i kommunar 
som argument for å behalde pasientar 
på sjukehuset. Denne variasjonen i 
kommunane er eit problem som sær-
leg allmennlegane må arbeide med. 
Som faggruppe må ein forplikte seg på 
dei oppgåvene som fastlegane skal ha 

i samarbeide med dei andre i kommu-
nen. Dette er ikkje mitt bord kunne 
fastlegen seie før, men ikkje no lenger.

For oss fastlegar som har pasientar 
med fleire timars reise til sjukehuset 
ser vi ikkje sjeldan eksempel på lite 
nyttige kontrollar på poliklinikkane.   
Å ta fri ein dag frå arbeide for å reisa 
til sjukehus bør medføra at ein får ei 
helseteneste som ikkje er tilgjengeleg 
i eigen kommune. 

Eg ynskjer meg ei fagleg bevisst hald-
ning til bruken av poliklinikkane og til 
arbeidsdelinga med fastlegane. Eg ser 
gjerne at sjukehuslegane set større krav 
til fastlegane i epikrisa. Det er ein fare 
for at auka bruk av andre faggrupper 
enn legespesialistane over tid vil svekka 
poliklinikkane ved å viske ut grenseopp-
gangen mot kommunane. 

Pasientar som møter hjå spesialisthelsetenesta utan å treffe legespesialist er blitt eit 
stadig vanlegare innslag i helsetenesta. Det er nødvendig å stille spørsmål ved denne 
utviklinga, og legane bør diskutere om det er faglege, økonomiske eller andre motiv som 
er drivkrafta.

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

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

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

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

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



Øystein Melbø 
Christiansen, 

Psykiatrisk Klinikk, 6800 Førde    
Tlf.kontor: 57 83 91 75    

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

Geir Kittang, 
Sunnfjord Medisinske Senter

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

Irene Mjøs, 
Psykiatrisk klinikk,

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

Einar Melvær Sandven, 
Kommunelegekontoret,

6770 Eid
Tlf.kontor: 57 86 30 20

Privat: 57 86 08 94

Anita Pettersen, 
Kommunelegekontoret, 

5966 Eivindvik
Tlf.kontor. 57 78 10 90

Privat: 57 78 42 80

STØTTEKOLLEGER I SOGN OG FJORDANE LEGEFORENING

Stein Nilsen 
(avdelingskoordinator) 

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

Nina Helene Ingebrigtsen
nhi@legenina.no

Tlf. privat: 55 92 44 77
Mob: 93 00 74 04

Frøydis S. Nilsen
fsnilsen@bgnett.no 
Øyrane legesenter

Tlf. privat: 56 58 66 77
Mob: 97 06 94 34

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

KOLLEGIAL STØTTEGRuPPE

For styreoversikt og Legetjeneste for leger se: 

legeforeningen.no/hordaland

Hordaland legeforening 2011-2013

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

legeforeningen.no/Sognogfjordane
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Allmennlegeforeningen (tidl APLF) er 75 år i 2013, og 
dette skal mellom anna feirast med ei jubileumsbok der 
eg har fått lov å skrive historia om, og reflektere over, 
den allmennmedisinske faglitteraturen. Det høver godt 
når læreboka «Allmennmedisin» kjem i si tredje utgåve 
akkurat no. Historia om faglitteraturen er på mange måtar 
historia om fagutviklinga, kampen om eigen spesialitet og 
utviklinga av dei akademiske institusjonane. Her sto Dnlf 
sentralt, ikkje minst gjennom APLFs arbeid. Legeforei-
ninga finansierte dei første institutta, den finansierer 
framleis allmennpraktikarstipenda, og gjennom 
APLF/AF og NSAM/NFA har ein støtta faglege 
aktivitetar og forsking som direkte og indirekte 
har medført skriving av faglitteratur.

I takt med allmennmedisinsk bevisstgjering frå 
1970-åra og utover, auka forståinga av at Norge 
som eit lite språkområde og allmennmedisin 
som eit særeige nasjonalt fag, hadde trong for 

eigen faglitteratur. Denne oppfatninga hadde dels røter 
i og dels gjekk den parallelt med den fagutviklinga som 
legeforeininga gjennom APLF/AF og NSAM/NFA har stått 
for. Norsk allmennmedisin har i meir enn tre tiår klart å 
skrive sitt fag i bokformat, gjennom ei lang rekke viktige 
fagbøker. Faget har ei studentlærebok som knapt har sitt 
sidestykke i noko anna medisinsk fagområde, og spesi-
alistutdanninga har også fått sin viktige støttelitteratur. 

Vi er no midt i ei digital utvikling der tradisjonell faglit-
teratur er utfordra. Studentlæreboka ser ut til å 

fungere i tradisjonelt format enno ei tid, medan 
kliniske fagbøker truleg er ein trua art.

Kjære kollega
i vestlandsk allmennpraksis

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

Faggruppe for allmennmedisin (ALFA)

U N I V E R S I T E T S L E G E N
a p r i l  2 0 1 3

«Allmennmedisin» i ny og revidert utgave

Denne tredje utgaven av læreboka «Allmennmedisin» er 
oppdatert og utvidet med nye kapitler. Steinar Hunskår 
har som tidligere redigert boken og ledet redaksjonsko-
miteen, som består av Mette Brekke, Per Hjortdahl, Knut 
Arne Holtedahl, Hogne Sandvik og Tone Smith-Sivertsen.

Forfatterne legger blant annet vekt på å beskrive sympto-
mer og sykdommer som er relevant for allmennleger, og 
å vise hvordan allmennmedisinsk arbeid utføres i praksis 

med tanke på utredning og behandling av de vanligste 
tilstandene og sykdommene. Nye kapitler omhandler sek-
sualmedisin, medisinsk uforklarte symptomer og hvordan 
leger bør oppdatere seg.

Det er inngått avtaler om utgivelse både på dansk og 
svensk, der innholdet blir tilrettelagt for det enkelte land. 
Den norske læreboka blir således et felleseie for Nordisk 
allmennmedisin.



21

Premiering for gåver til forsking til 
Bergen
Det allmennmedisinske forskings-miljøet ved UiB har 
fått ei tildeling av såkalla gåveforsterkingspengar på heile 
2,1 mill kr. Dette er belønningsmidlar som blir tildelt 
forskingsmiljø som tidlegare har fått mykje forskingsgå-
ver. Tildelingar frå Legeforeningen sine fond blir rekna 
som slike gåver. Summen er ein eingongsutbetaling, men 
pengane kan brukast over fleire år.

Doktorgrad: Verdier i fastlegeord-
ningen
Øystein Hetlevik disputerte 11. april 2013 for ph.d.-gra-
den ved UiB med avhandlingen ”Register-based studies on 
continuity, collaboration and equity in general practice”.

Kontinuitet i lege-pasient-forholdet, samarbeid med 
andre faggrupper og legetilbud tilpasset ulike behov, er 
allmennmedisinske kjerneverdier. Dette er undersøkt 
basert på data om fastleger, fastlegelister og praksi-
saktivitet.

Kontinuiteten er høy blant eldre og blant de som bruker 
lege ofte, der mer enn åtte av ti konsultasjoner er hos 
fastlegen. Det er redusert tilgjengelighet til lege totalt 
sett når personlig kontinuitet er lav. Norske fastleger 
deltar i tverrfaglige samarbeidsmøter i gjennomsnitt 2-3 
ganger pr. månad, men det er stor variasjon. Flest møter 
angår pasienter med psykiske lidelser. Fastlegene kan 
kompensere økt arbeidsmengde knyttet til sammenset-
ning av listen ved å ha kortere liste. Stort arbeidspress 
hos fastlegen fører til mindre bruk av fastlege særlig 
blant ungdom.

Øystein Hetlevik (f. 1958) er utdannet lege fra UiB i 1987. 
Han har jobbet som allmennlege og samfunnsmedisiner 
og er nå fastlege i Bergen. Ph.d.- graden utgår fra Institutt 
for global helse og samfunnsmedisin med professor Sturla 
Gjesdal som hovedveileder. Prosjektet er finansiert av 
Allmennmedisinsk forskningsfond. 

Forskningsstipend
Allmennmedisinsk forskningsfond har tildelt 6,2 mill 
kr til allmenn-medisinske doktorgradsprosjekter. Fra 
vår region var følgende heldige:
Aase Aamland (Vennesla) til prosjektet Sick leave for 
medically unexplained physical symptoms.
Robert Burman (Bergen) til prosjektet Brystsmerter 
på legevakt. 
Gunhild Felde (Bergen) til prosjektet Anxiety and 
depression associated with urinary incontinence.
Torgeir Gilje Lid (Stavanger) til prosjektet Utfordringer 
og tiltak ved alkoholproblemer i allmennpraksis.
Vi gratulerer!

Ny bok: Bedre søvn
Professor i allmennmedisin Bjørn Bjorvatn er kommet 
med 2. utg. av boka Bedre søvn. Den reviderte utgaven 
inneholder nyttig og oppdatert kunnskap om hvordan 
pasienter kan redusere søvnproblemene og forhåpent-
ligvis bli kvitt dem. I teksten følges «Anna» gjennom 
konsultasjonene fra behandlingen starter til hun er 
kvitt søvnplagene. Bjorvatn arbeider også ved Bergen 
søvnsenter og leder Nasjonal kompetansetjeneste for 
søvnsykdommer – www.sovno.no – ved Haukeland 
universitetssjukehus.

Allmennmedisin i Afrika
Gjennom Norhed-programmet skal Norad støtte 
oppbygging av høgre utdanning og akademisk kompe-
tanse i låginntektsland, spesielt i Afrika. Det akade-
miske allmennmedisinmiljøet i Bergen har engasjert 
seg i to større prosjekt og har søkt om midlar for ein 
fem-årsperiode.

Prosjekta gjeld oppbygging av allmennmedisinske insti-
tutt og spesialistutdanning i høvesvis Sudan og Malawi. 
Avgjerd om evt tildeling av støtte er venta i juli 2013.
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Vårt team av kardiologer tilbyr full utredning med ekko-kardiografi, 
belastnings-EKG, 24-timers-EKG, BT-måling mm.

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

Hjerteutredning 
 - uten ventetid

Ryggkirurgi 
 - offentlig avtale

Sidsel Haug
hudlege

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

55 59 99 99
www.aleris.no/bergen
73 87 20 00
eller se alerishelse.no

Velkommen til sykehuset i Marken!

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

> 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.  

Registrer deg på 
www.univadis.no

3D
Anatomy

Image
Library

Congress
Highlights

MSD (Norge) AS, Postboks 458 Brakerøya, 3002 Drammen
Tlf. 32 20 73 00, msdnorge@msd.no, www.msd.no
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Kunngjøring

Årsmøte 
i Hordaland legeforening 2013

Det kalles herved inn til årsmøte i Hordaland legeforening
Tid: Tirsdag 28. mai kl 1930

Sted: Legenes Hus, Kalfarveien 37

Saksliste:

1. Åpning ved leder

2. Godkjenning av innkalling og saksliste

3. Valg av møtedirigent og referenter

4. Fremlegging av Årsmelding for Hordaland legeforening

5. Regnskap for Hordaland legeforening 2012

6. Til orientering: Regnskap 2012 for Legenes Hus

7. Budsjett for Hordaland legeforening 2014

8. Valg av styre og landsstyredelegater

9. Valg av valgkomité og desisorer

Hordaland legeforening
Styret



Returadresse:
Cox Bergen AS
Thormøhlensgt. 37, 
5006 Bergen

B - Økonomi

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?  

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. 

LEDENDE INNENFOR PLASTIKKIRURGI PÅ VESTLANDET

•  Utredning og behandling av snorking og pustestopp

•  Utredning og behandling mot nesetetthet/bihuler

•  Utredning av hørselstap og tilpasning av høreapparat 

•  Utredning og behandling av vertigo og øresus

Seksjon for offentlig ØNH kirurgi.  

Ledet av overlege Dr.med Stein H. Glad Nordahl, 
spesialist i ØNH og hode- halskirurgi.

•  Allergi utredning

•  Prikktesting og spirometri reversering

•  Hyposensibilisering av timotei og bjørk

Seksjon for immunisering og allergiutredning.  

Ledet av sykepleier Rebecca Bergetun. 
Offentlige takster.

• Brystforstørrelse
• Brystløft
• Bukplastikk
• Facelift
• Øyelokkskirurgi
• Panneløft
• Fettsuging
• Fetttransplantasjon

Seksjon for kosmetisk kirurgi.  

Ledet av overlege Øyvind Borch Bugge, 
spesialist i plastikkirurgi.

Seksjon for off pl.kirurgi.

Ledet av overlege Bjørn E. 
Rosenberg, spesialist i  
plastikkirurgi.

FMS, Osveien 142, 5227 Nesttun    |    www.fanamedisinske.no    |    mail@fanamedisinske.no    |    55 92 22 22

• Neseplastikk
• Utstående ører
• Svettebehandling

• Mindre kirurgiske inngrep:
 •  Hudinngrep
 •  Håndkirurgi
 •  Arrkorreksjon


