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Ingen tid å miste
«Jeg husker ikke, du får spørre kona!» En hyppig brukt setning, kanskje. For mange bare
et uttrykk eller en unnskyldning. For andre en hard realitet.
Vi har vel alle hatt pasienter hvor ektefellene svarer og fyller ut for hverandre. Noen ganger bare et resultat av et langt samliv. Ofte fordi ting er blitt vanskelige for den ene.
For oss er demens noe vi ofte kommer bort i. Både på sykehusene og
ute i primærhelsetjenesten har vi en
stor andel eldre pasienter. Mange
helt klare og orienterte, noen helt
klart ikke-orienterte, og hos noen er
kanskje ikke vi klart nok orienterte.
Heldigvis er det ofte med familie vi
kan få opplysninger fra…
Stadig fler får diagnostisert demenssykdom, og med den økende andelen
eldre vi har i vente, vil tallet bare
stige. Vi er nok dessverre ikke spesielt godt rustet til å møte disse pasientene. På sykehusene er verken
plassforhold eller bemanning særlig
tilpasset demente. Om ikke sykdommen de kommer med er nok til å
løse ut et delir, blir det ikke bedre
av å komme på et (i beste fall) firemannsrom med kontinuerlig støy
gjennom natten. Litt for sjelden tar
vi oss tid til diagnostikk, behandlingen blir ofte medikamenter for å
bremse den største uroen. Og kon-
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sultasjonslengden i allmennpraksis
er nok heller ikke ideell for å kunne
ta seg av denne pasientgruppen…
Ute i befolkningen er det en relativt
lav bevissthet omkring demens. Som
sykdom har det nok heller ikke den
samme «status» som mye annet.
Når myocardceller dør er vi raskt på
pletten med diagnostikk, det samme
gjelder selvfølgelig når hjernecellene
akutt blir skadet. Ingen er i tvil om at
dette er sykdommer! Men når hjernens funksjoner gradvis blir svekket,
og hjernecellene dør over tid, er det
vanskeligere å se at det er en sykdom.

tid å miste», sette fokus på demens.
Forhåpentligvis kan denne aksjonen
bidra til å bryte ned noen tabuer
og myter omkring sykdommen, og
også til å skaffe rikelig med friske
forskningsmidler inn til de gode fagmiljøene. Hordaland Legeforening
deltar i den lokale komité, og jeg
oppfordrer dere til å støtte aksjonen. Gjerne som bøssebærere, men
også i form av godt opplysningsarbeid.
Sannsynligvis har både vi som leger,
pasientene og pårørende mer å lære
om demens. Tiden frem til TV-aksjonen bør være et godt tidspunkt!

«Hun er blitt litt skrullete» har jeg
ofte hørt, når det egentlig er snakk
om hallusinasjoner og vrangforestillinger, og det kan jo være en forklaring på hvorfor «han er blitt så
gretten».
Nasjonalforeningen for folkehelsen
skal gjennom årets TV-aksjon «Ingen
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Bergen Kirurgiske Sykehus (BKS)

Teres Bergen

Ortopedi
og
Brystreduksjoner
generell kirurgi

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

Står dine pasienter i en offentlig helsekø?

Vi opplever at kvinner med store bryst er en pasientgruppe som ofte

står uten
behandlingstilbud
settes på lange
ventelister.
Står
dine
pasientereller
i offentlig
helsekø?

Helse Vest har nå inngått avtale med BKS om medisinsk indisert
Påplastikkirurgi.
BKS har
vi svært
erfarne
goddine
kapasitet,
trygge
Teres
Bergen
har
vi svært
erfarnesom
kirurger,
god
kapasitet,
Dette
er et kirurger,
tilbud
pasienter
børogtrygge
fådelikate
vite og
om.
lokaler,
bemanning,
kort ventetid
og svært og
fornøyde
pasienter.
delikatehyggelig
lokaler, hyggelig
bemanning,
kort ventetid
svært fornøyde
Pasientene
pasienter. som faller inn under avtalen med Helse Vest RHF betaler kun
Pasienten
betaler
vanlig
egenandel
vanlig
egenandel.
Pasientene
som faller
inn underkun
avtalen
med Helse
Vest RHF betaler kun
vanlig egenandel.

Kort ventetid
Ventetid
Alle pasienter som henvises til oss blir undersøkt og vurdert innen
Ventetid
Pasienter
som henvises
oss vurderes
behandles
så raskt det lar seg
2 uker. Venteliste
for til
operasjon
er påogunder
4 uker.
gjøre.
På www.frittsykehusvalg.no
finnes
enhver tid
Pasienter
som henvises til oss vurderes
og til
behandles
så oppdaterte
raskt det lar seg
ventetider.
gjøre. På www.frittsykehusvalg.no finnes til enhver tid oppdaterte
Har du spørsmål?
ventetider.
Ta gjerne kontakt med oss på telefon 55 11 80 80 eller besøk oss
på www.bksykehus.no

Spørsmål
Spørsmål
Ta gjerne kontakt med oss på telefon 55 11 80 80 eller les mer om oss

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

Teres Bergen er Vestlandets største offentlig godkjente dagkirurgiske sykehus.
Vi utfører rundt 5400 inngrep årlig og er et verdifullt supplement til det offentlige
Bergen Kirurgiske Sykehus er Vestlandets største offentlig godkjente
helsevesenet. Teres Bergen holder til i moderne lokaler på Nesttun i Bergen.
dagkirurgiske sykehus. Vi utfører rundt 5400 inngrep årlig og er et
Vi har 3 (+2) operasjonsstuer, 6 oppvåkningssenger og 4 enerom.

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

Nesttun

verdifullt supplement til det offentlige helsevesenet. BKS holder til
i moderne lokaler på Nesttun i Bergen. Vi har 3 (+2) operasjonsstuer, 6 oppvåkningssenger og 4 enerom. BKS samarbeider og er
samlokalisert med Klinikk Bergen. Klinikk Bergen driver privat- og
forsikringsfinansiert
plastikkirurgi og ortopedisk kirurgi.
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Til Dødehavet på Statens regning
I disse valgtider er det fristende igjen å vende tilbake til et tema jeg berørt tidligere.
Hvordan kan vi vite at helsekronene brukes på en best mulig måte for samfunnet?
Under valgkampen trekkes stadig enkeltindividers historier frem som eksempel på
at noe er galt. Litt tabloid vil du kanskje mene, men de viser ikke sjeldent et veldig
forbedringspotensial i hvordan vi tenker helseøkonomi og –budsjett. Sparer vi på et
område, økes kanskje budsjettpostene på et annet område - mer enn det innsparte.
Mange vet sikkert at den samlede
summen av kroner brukt på helse
i Norge ikke kan leses ut av et
departements budsjett. Arbeidsdepartementet, med et samlet
budsjett på hele 358 mrd er ikke
bare ansvarlig for arbeidsmarked
og trygd. Det bruker også 135
mrd på inntektssikring ved sykdom, arbeidsavklaring og uførhet,nesten like mye som det totale
budsjettet til Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) på 139 mrd.
Av budsjettet til HOD går 107 mrd
til spesialisthelsetjenester, 4 mrd
går til helse- og omsorgstjenester i
kommunene og ca. 20 mrd til legehjelp og legemidler, for å nevne
noen av postene.
Enkelt oppsummert bruker vi mer
på bære kostnadene ved sykdom
enn vi bruker på å forebygge og
behandle.
Noen enkelthistorier som ble
trukket frem under valgkampen
kan være gode eksempler på at
vi bør tenke annerledes. La oss

ta mannen som sto frem under
folkemøtet i Tromsø og som hadde
betalt nakkeoperasjon av egen
lommebok fordi han ville tilbake
i jobb og ikke gå sykemeldt i den
lange ventetiden. Hadde de nødvendige ressurser vært tilgjengelig
i det offentlige helsevesenet, ville
kanskje utgiftsposten til HOD vært
noe høyere, men det er ikke utenkelig at Arbeidsdepartementet’s
besparelse hadde vært vesentlig
større.
Eller sett i et større perspektiv,
hadde budsjettpostene for helsetjenester og folkehelse vært
på nivå med land det er naturlig
å sammenligne seg med, er det
ikke utenkelig at dette i netto
hadde redusert statens utgifter.
Det skapes gjerne et inntrykk av
vi bruker uansvarlig store summer på helse i Norge- vesentlig
mer enn i andre velstående land.
Faktum er imidlertid at dette er
tilbakevist i flere rapporter, senest
av Bjarne Jensen i Helseutgifter i
Norge. Vi ligger på gjennomsnitt for
de vestlige EU-landende – under

land som Sveits, Tyskland, Østerrike og Nederland.
La oss hypotetisk tenke oss at vi
gjennom et større helsebudsjett
reduserte ventetiden på operasjoner for lidelser som hindrer folk
å vende tilbake til arbeid – eller
brukte mer (les: noe) på rehabilitering av kronikere for å ivareta
deres arbeidsevne. Hvordan ville
ikke det kunne slå ut på sykelønn,
uføretrygd, verdiskapning og skatteinngang?
Problemet er at så lenge det nærmet hersker vanntette skott mellom disse budsjettene vet vi ikke
om linjen med budsjettdisiplin i
helseforetakene koster mer enn
den smaker. Det er ikke uten grunn
at noen land (… ja akkurat – som vi
liker å sammenligne oss med) faktisk ser det som samfunnsøkonomisk å sende enkelte revmatikere
til 14 dagers behandlingsopphold
ved Dødehavet pr. år for å ivareta
deres restarbeidsevne. Det koster
mindre enn det smaker.

Forsidefoto: ScanStockPhoto

Bidrag til Paraplyen sendes elektronisk til redaktøren
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Du finner oss i Åsane Storsenter 4.etg.

Vi tar imot
nye pasienter
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man-fre: 07-22 lør-søn: 08-18

TLF : 55 19 77 50

Følg oss på facebook.com/arkentannlege
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MOF på sparebluss
Etter at en lenge varslet endring i finansiering av studiepoeng ved det Medisinsk
odontologiske fakultet (MOF), Universitetet i Bergen ble innført fra 2013 er det økonomisk blåmandag på MOF. Studenter som består eksamen er den største inntektskilden ved MOF, og sparetiltak må til for å gå i økonomisk balanse. Både reduksjon
av stillinger og trenering av ansettelsesprosesser er virkemidler vi tillitsvalgte observerer i tillegg til innskjerpete regler for bruk av timelærere.
Selv om undervisningsressursene
totalt sett er gode, så kan kvaliteten i enkelte undervisningsemner
helt klart bli skadelidende med slike
virkemidler, særlig der hvor kompetanse er vanskelig å erstatte etter
naturlig avgang som f. eks. pensjon.
Vi etterlyser en god strategi for
hvordan MOF skal opprettholde
høy faglig undervisningskompetanse
også i økonomisk utfordrende
tider!

det tidligere var nesten automatikk
i at forskerlinjestudenter som ville
gjennomføre PhD i forlengelsen av
medisinerstudiet fikk PhD stipend,
er dette nå redusert til at inntil 30%
vil få et UiB stipend. Hvordan dette
vil påvirke søknad til forskerlinjen
er selvsagt ukjent, men det er helt
klart at det blir tøffere for de nyuteksaminerte forskerlinjestudentene
å velge vei inn i forskningsutdanning
ved MOF.

Et av tiltakene ved MOF for å
komme i budsjettbalanse er å
redusere antall egenfinansierte
stipendiatstillinger. I august 2013
ble det derfor kun utlyst 5 PhD
stipendiatstillinger ved MOF, en
betydelig reduksjon fra de siste
semestre. Av disse var 3 stipendiatstillinger øremerket for studenter
som har gjennomført forskerlinjen.
Forskerlinjen har 10 plasser. Mens

Stipendiatene er også en viktig ressurs både for forskning og undervisning ved MOF. Når antall stipendiatstillinger ved UiB nedskjæres
drastisk, så får det konsekvenser
for forskningsproduksjon ved MOF,
ikke bare direkte ved færre årsverk
i forskning, men også ved at professorer og forskningsgruppeledere
selv må øke sin tidsbruk på undervisning og overta undervisning som

Eva Gerdts

tidligere var fordelt også til stipendiater. Dermed blir det potensielt
redusert tid til forskning og også
for søknadsskriving også for faste
vitenskapelige ansatte. På sikt vil tiltaket med reduksjon av antall MOF
finansierte stipendiater sannsynligvis føre til lavere publikasjonstall og
færre eksternfinansierte prosjekter,
og slutteffekten på MOF blir da
ikke reduserte lønnsutgifter og
budsjettbalanse med vedvarende
fallende inntekter.
LVS tillitsvalgte roper et varsku her!

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

Tillitsvalgt LVS Hordaland, Professor dr. med.
Universitetet i Bergen og Haukeland Universitetssykehus
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Selvskreven plass i
spesialisthelsetjenesten
Vi skriver september og
enkelte regnbyger er så
kraftige at det høres ut
som isbiter som drønner
over takene. Ingen tvil
om at høsten er her, og et
nytt arbeidsår har begynt!
Siste halvdel av denne
uken ble tilbrakt i Oslo
på hotell Bristol. Fine
omgivelser for styremøte,
Landsrådsmøte, Årsmøte
og administrasjonskurs i
PSL.
Med unntak av en, som erstattes
av opprykket vara, fortsetter alle
i styret. Sverre Dølvik ble gjenvalgt som leder. Han gjør en flott
jobb som styrets leder og fortjener
honnør for det!
Jeg viser ellers til vår utmerkede
hjemmeside; der finner dere ut
hvem vi er, hva vi holder på med
og hva vi har gjort. Til alle, spesielt
til dem som ikke var på møtet, vil
jeg anbefale en titt der for mer
informasjon.
Resultatet av årets forhandlinger
ble lagt frem, og jeg synes det er på
sin plass å berømme våre forhandlere, Sverre Dølvik og ikke minst
tidligere leder i PSL Ove Andreas
Mortensen for innsatsen! Han gir
seg nå etter hele 12 år!
Forhandlinger tar tid, og det er ikke
alltid lett når en samtidig har lange
lister med pasienter nesten hver
dag! Spesielt takk til Ove!

Når dette er sagt, vil jeg føye til
at jobben som tillitsvalgt er både
inspirerende og svært givende. PSL
er en yrkesforening der gjennomsnittsalderen ” har krøpet ned til ”
ca 55 år. Vi trenger nye tillitsvalgte;
ikke minst ønsker foreningen yngre
krefter velkommen!
La dette være en utfordring til
neste valg om 2 år!
På Årsmøtet ble det bestemt at
Legekunsten skal bli vårt medlemsblad, som alle medlemmer
vil få i posten. Ansvarlig redaktør
siste halvannet år har vært tidligere mangeårig redaktør i Dagens
Medisin Lottelise Folge. Hun engasjerte seg blant annet veldig i saken
der Helse Vest omgjorde en gyn
hjemmel til en gastro hjemmel i
2012. Hun kaller seg selv en slags
”uromaker”, noe vi utvilsomt kan
behøve også her Vest!

vare på oss selv uten at det trenger
å ta mer tid!
Vi må ha en grunnleggende plan for
våre pasientmøter. Ofte kommer vi
skjevt ut. Pasientens perspektiv for
grunnen til legebesøket er viktig, og
gir oss grunnleggende opplysninger
for videre dialog.
Ellers var det som alltid en fornøyelse og høre på Ingvar Wilhelmsen.
Denne gangen mest vekt på offerrollen og hva overdrevet medfølelse kan føre til..
Vi ønsker og håper på flere hjemler og en selvskreven plass i spesialisthelsetjenesten der vi hører
hjemme.
Alle bør engasjere seg skal vi få
dette til!

Det er for omfattende å skulle
referere innholdet i årsmøtet i
dette innlegget, men jeg ønsker å
nevne noe. HMS kurs ble vellykket
gjennomført for 2. gang. Det er et
obligatorisk kurs for oss, og nye
muligheter kommer helt sikkert.
Parallelt ble det holdt et kommunikasjonskurs ved Bård Fossli Jensen, pediater og doktorgrad innen
lege-pasientkommunikasjon.
Vi kommuniserer hele tiden mer
eller mindre godt. Er kommunikasjonen god, gjør vi en bedre legegjerning, og vi tar samtidig bedre
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Ka th e A a se
Tillitsvalgt PSL

kathe.aase@gmail.com

Allmennlegeforeningens
Landsstyremøte i Bodø
Noen personlige inntrykk fra møtet mellom Af tillitsvalgte fra hele landet
Årets store begivenhet i Allmennlegeforeningen; det ukelange vårmøtet ble i år avholdt
i Bodø. Der møtte Hordalands delegasjon fulltallig, og gjennom interessante debatter og
avstemminger ble foreningens kurs lagt for det neste året. Det ble også avholdt valg, og Af
har nå fått både ny leder (Kari Sollien) og nytt styre: Bjørn Nordang, Tone Dorthe Sletten,
Egil Johannsen, Kirsten Rokstad og Ole Henrik Krat Bjørkhol.
LEDERS TALE:
Møtet ble innledet med avtroppende
leder, Trond Egil Hansens, tale. Han
fremholdt at vi har en lang rekke
utfordringer, og han påpekte noen
særlig alvorlige problemer. Disse har
enda ikke funnet sin løsning, tross 10
år med et listepasientsystem i Norge.
Noen av hans viktigste punkter (slik
jeg ser ) var:
1) Problemet med nullister er fortsatt
ikke løst. De nyetablerte leger blir
i realiteten finansiert av de andre
fastlegene i kommunen, spesielt av
kollegene ved legesenteret. Pr i dag
tar det offentlige NULL ansvar for
å øke kapasiteten blant fastlegene.
Af krever at det må komme på plass
en offentlig finansiering av nullister.
2) For allmennleger gir reduserte
ytelser fra SOP (syke- og pensjonsordningen) og Fond 2 forverrede
vilkår og økt økonomisk usikkerhet.
3) Økonomien i fastlegeordningen
er svekket pga at vi har blitt pålagt
økte oppgaver som ikke gir inntekter,
dermed økt arbeidsmengde uten at
inntektene økes.
4) Det er fortsatt ikke etablert noen
strukturert spesialisering innen allmennmedisin, med god veiledning
og egne, offentlig finansierte, utdanningsstillinger.

FOTO: Øivind Wesnes

RESERVASJONSRETT FOR LEGER I
SAMVITTIGHETSSPØRSMÅL:
Som Paraplyens lesere sikkert husker, var det en stor debatt om legers
reservasjonsrett sist vår. Naturlig nok
ble denne debatten tatt opp også
ved landsrådsmøtet. Diskusjonen ble
lang, med mange innlegg, og konklusjonen ble at det i samfunnet må være
toleranse og respekt for legers dype
samvittighetsspørsmål som gjelder
liv og død.
OPPTRAPPINGSPLAN FOR FASTLEGEORDNINGEN:
Denne er foreslått som arbeidsoppgave for Sentralstyret i 2013/14. Stikkord for opptrappingen er ”Rekruttering og stabilitet”. Dette skal oppnås
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gjennom forbedret utdanning og spesialisering av allmennleger, en forbedring av regelverket for legehjemler,
listelengde og basistilskudd, samt en
skikkelig Seniorordning.

Øivind Wesnes

Tillitsv. Allmennlegef. Hordaland
owesnes@broadpark.no

Spesialist uten henvisning?
Spesialisthelsetjenester
uten krav til henvisning
assosieres oftest med
helprivate tjenester , med
unntak for øyeblikkelig
hjelp-situasjoner. En slik
utvikling har både positive
og negative sider, men jeg
lar det spørsmålet ligge i
denne omgang.
Imidlertid er det verdt å merke
seg en helt ny utvikling i norsk
spesialisthelsetjeneste, nemlig et
økende tilbud om egenhenvisninger
til offentlige sykehus. Samhandlingsreformen var opprinnelig tenkt
å spisse spesialisthelsetjenesten
innen oppgaver kommunene og
fastlegene ikke har kompetanse
til. Men innen mange områder er
vi på full fart i motsatt retning. Jeg
vil nevne noen eksempler.
Innen Helse Bergen er det etablert
et egenhenvisningssystem innen
veneriske sykdommer. Folk kan til
og med få tilsendt prøvetakingsutstyr, sende inn prøvene selv, og få
time direkte hos spesialist. Men
det går klart fram av poliklinikkens
nettsider at tilbudet bare gjelder
innbyggere som bor i nærheten
av universitetssykehuset, altså der
spesialisttettheten er størst fra før.
Det ser nå ut til å ha blitt en spesialistoppgave å diagnostisere og
behandle genital klamydia.
Men de største endringene kommer innen det psykiske helsevernet. Det bygges ut storstilte
lav-terskel-tilbud for flere grupper. Noen DPS’er har etablert
behandlingstilbud med psykolog-behandling pr epost; en ny

oppgave som typisk kunne vært
lagt til kommunene. Det er også
etablert en spesialistenhet som skal
fange opp tidlig utvikling av psykose
(TOPS), som skal vurdere pasienter raskt og eventuelt henvise til
kommunale instanser. Dette er en
pasientgruppe vi har god oversikt
over i kommunene, i hvert fall i
de mellomstore kommunene, og
et tilbud vi rett og slett ikke har
bruk for. Siste skudd på psykiatristammen er etablering av ambulante akutteam som skal operere
i kommunene, bl.a. med hjemmebehandling. Helsedirektoratet har
ute på høring (frist 15. september)
en nasjonal veileder om de ambulante akutteamene. Her kommer
det bl.a. fram at alle kan henvise
seg selv eller pårørende til denne
tjenesten. Teamene kan behandle
folk hjemme, og det er ikke krav til
samarbeid eller samarbeidsavtaler
med kommunal psykiatritjeneste
eller fastlege. Teamene skal kunne
være en primærinstans, for så å
henvise til de kommunale instansene som får en slags 2. linje-rolle.
Vi ser her konturene av parallelle
helsesystemer som lett kan snuble
hverandres bein.
Det kan diskuteres hvorvidt
utviklingen av «spesialiserte»
lavterskel-tilbud ved de offentlige sykehusene virkelig innebærer en fornuftig arbeidsdeling.
LEON-prinsippet (laveste effektive
omsorgsnivå) i norsk helsevesen er
under sterkt press fra et statlig helsebyråkrati som ruller ut stadig nye
og velmente tiltak gjennom de regionale helseforetakene. Tradisjonelt
har primærhelsetjenesten hatt en
bestiller-rolle overfor spesialisthel10

setjenesten. Ser vi nå en motsatt
utvikling? Der lavterskel-tilbudene
ved sykehusene støvsuger kommunene for nye pasienter, primærvurderer disse, og «henviser» til
oppfølgning i kommunen. I markedsføringen av samhandlingsreformen har Staten pekt på at mer
forebygging og behandling skal skje
i kommunen. Men at statlige etater, og ikke kommunene, skal ha
ansvaret for disse tjenestene er
en uventet utvikling.
Gjørv-kommisjonen, som gransket
de offentlige etaters rolle i forbindelse med 22. juli, pekte på at ressursene var der. Men at ressursene
ikke fant hverandre. Ser vi nå den
samme utviklingen i helsevesenet?
Årets valgkamp handlet mye om
sykehuskøer. Hva med å la spesialistene gjøre det de kan best, og
heller la primærhelsetjenesten få
ansvaret for lavterskel-tilbudene?

Tord Moltumyr
tordmolt@online.no

TAKK FOR OSS!
Det er nå to år siden vi ble valgt som foretakstillitsvalgte for Yngre legers forening i Helse
Bergen. Det har vært to spennende, utfordrende og lærerike år. Vi har begge vokst på
denne verdifulle erfaringen. Men alle gode ting tar slutt, og siden vi nå begge nærmer oss
spesialister, er det på tide å gi stafettpinnen videre. Det har nylig vært avholdt valg, og
resultatet er klart. Bjørn Husebø overtar som foretakstillitsvalgt og Christopher Kvistad
Elnan som vara- foretakstillitsvalgt. Bjørn jobber i Kirurgisk Serviceklinikk (anestesi og
intensivavdelingen), og har vært avdelingstillitsvalgt der i flere år. Christopher er stipendiat på nevrologisk avdeling, og har også erfaring med tillitsverv. Begge er motiverte,
engasjerte og utmerkede for jobben! Det er godt å vite at oppgavene er i de aller beste
hender! Foreløpig har de for øvrig avtalt samme arbeidsdeling som vi har hatt; dvs. at
Bjørn tar det meste av møtevirksomhet, og Christopher tar seg av henvendelser fra avdelingstillitsvalgte.
Det blir nok en spennende og utfordrende periode som kommer. Neste
år er det igjen hovedoppgjør. Som de
fleste kanskje har fått med seg, gikk
Spekter 12.august til oppsigelse av
overenskomsten med Legeforeningen
(A2). Spekter argumenterer med at
en endring av avtalen er nødvendig
for bl.a. å oppnå kveldsåpne poliklinikker, og at drift på ettermiddag og
kveld ikke kan baseres på frivillighet.
Legeforeningen mener at det er fullt
mulig å få til løsninger med utvidete
åpningstider i sykehus innenfor den
gjeldende avtale. Det er første gang
Spekter går til oppsigelse av avtalen,
og utspillet bærer preg av å være
en markering. Det kan virke som
en litt underlig strategi å si opp en
avtale som har gitt arbeidsgiver vide
arbeidstidsbestemmelser utover det
arbeidsmiljøloven tillater. Arbeidstid
kan altså komme til bli det viktigste
temaet i neste års oppgjør. Vi må
selvsagt understreke at oppsigelsen
ikke får noen andre konsekvenser
enn at avtalen skal reforhandles på
vanlig måte neste år.
Faste stillinger for leger i spesialisering er fortsatt en svært viktig sak

for Yngre legers forening. Daværende helseminister Anne-Grethe
Strøm-Erichsen bestemte i 2010 at
fast ansettelse skal være hovedregelen for alle leger i sykehus, også
for leger i spesialisering. For leger
i spesialisering i sykehus skulle så
mange som mulig, så raskt som mulig,
tilbys faste stillinger. Fast ansettelse
er også hovednormen ellers i arbeidslivet. Tross dette pålegget har lite
skjedd med ansettelsespraksisen i
sykehusene. Fortsatt er de fleste LIS
ansatt i midlertidige/tidsbegrensete
stillinger. Noen går gjennom mange
år i korte vikariater, med den utryggheten det fører med seg. Det har
blitt argumentert med at LIS er å
regne som «praksisarbeidere», på
samme måte som lærlinger i praksis.
Spekter er videre av den oppfatning
at gjeldende overenskomst har vært
til hinder for innføring av faste stillinger, og at dette er noe som det
må forhandles om. Det har blitt stilt
krav i den forbindelse som Legeforeningen ikke kunne akseptere, bl.a.
knyttet til arbeidstidsbestemmelser
for legespesialister som ikke er tilsatt i overlegestilling. Dermed har

Margrethe Songstad

1. vare FVT YLF, Helse Bergen
margrethe.elisabeth.songstad@helse-bergen.no
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prosessen vært vanskelig, og til dels
stoppet opp. YLF hadde ekstraordinært landsrådsmøte i begynnelsen av
august hvor faste stillinger for LIS var
tema. Det ble drøftet ulike strategier
i den forbindelse. I tillegg vil det i høst
bli holdt lokale møter om saken, og
vi oppfordrer alle LIS til å engasjere
seg, og holde seg oppdatert. Siste
ord er absolutt ikke sagt!
Denne artikkelen nærmer seg slutten, og på tampen gjenstår det å
takke for oss, og ønske våre «arvtagere» lykke til videre!
Marit Bekkevold og
Margrethe Songstad

Marit Bekkevold,

FVT YLF, Helse Bergen

”Hver gang vi møtes...”
Det var for en del år siden…
Jeg kunne skryte på meg at det aldri ville ha skjedd idag, men det ville ikke være sant.
Jeg har slike opplevelser nå også selv Om de er sjeldnere.
Uansett, som forholdsvis fersk Nevrologisk LIS-lege tok jeg imot en hjerneslag-pasient med litt atypiske symptomer. Før beslutningen Om å løse opp blodproppen eller
ikke ble fattet, var det viktig å utelukke andre årsaker til hans symptomer- enn at
det var en blodårene i hjernen som hadde gått tett. Disseksjon i en blodåre på halsen
for eksempel...
Så satt vi der da, en hyggelig LIS lege
på røntgenavdelingen og jeg, og så
på CT bilder tatt i nattens mulm
og mørke med våre utrente blikk.
Hun sa : ” Det ser nå ihvertfall ikke
ut som en carotisdisseksjon.....”. Og
jeg syntes det hørtes plausibelt ut,
og kunne ikke se noe spesielt heller.
Pasienten fikk trombolyse - og ble
bedre. Imidlertid viste det seg at
han hadde nettop det - en carotisdisseksjon....
Det ble nemlig helt krystallklart på
røntgenmøtet dagen etterpå, da den
hyggelige nevroradiologen på klingende bergensk fortalte at ”dette var
den mest krystallklare disseksjonen
han hadde sett på lenge” -og villig
vekk demonstrerte karakteristiske
tegn.
Jeg lærte mye på det røntgenmøtet!
Generelt lærer jeg mye av å møte
kolleger og få diskutert pasienter.
Jeg lærer av å delta på egen avdelings
internundervisning, og jeg tror også
at jeg kan lære bort til andre. Møter
mellom kolleger fra egen avdeling og
mellom kolleger på tvers av spesiali-

teter er et utrolig viktig fundament
for god pasientbehandling og for å
utvikle kompetanse og kunnskap. De
må hegnes om, for de er under press!
Helse Vest har nå iverksatt et prosjekt som heter ”Alle møter”. Vi
tillitsvalgte i Helse Bergen har ikke
blitt orientert om dette hverken i
forkant eller ved oppstart - men er
blitt lovet en orientering nå. Den ser
vi svært frem til!!
Det vi har fått vite om prosjektet,
ad omveier, gir nemlig grunn til
bekymring. I prosjektet ligger det
en kartlegging av all møtevirksomhet
for leger; internundervisning, morgenmøter, røntgenmøtet etc
Med forbehold om at vi ikke har fått
orientering om prosjektet, er det
likevel naturlig å se det i sammenheng
med et utspill fra Helse Vest tidlig
på sommeren hvor man ønsket å
”skjære ned på legenes møtevirksomhet for å kunne bruke dem på
poliklinikkene istedet”.
Det er trist med en arbeidsgiver
som tenker slik og som ikke verdsetter det arbeid som leger gjør for
å undervise hverandre og komme

frem i fellesskap til gode løsninger
for pasientene. På kort sikt er en
slik tankegang beklagelig. På lang sikt
kan den redusere faglig kunnskap og
sikkerhet.
De fleste leger fyller ikke bare en
funksjon; vi har poliklinikk VED
SIDEN av vakt, operasjon, sengepost m.m. Da er det essensielt å vite
hva som skjer på de andre deler av
avdelingen og å holde seg oppdatert.
For polikliniske pasienter er det også
en trygghet at deres lege på poliklinikken kan følge med på hva som
skjer når de er innlagt.
Programmet ” Hver gang vi møtes”
har vært en suksess på fjernsynsskjérmen. Musikere fra ulike deler
av musikken møtes og får til noe
sammen, ofte helt greit men av og
til helt strålende. Hvorfor skulle det
være så annerledes i medisinen???
Med ønske om en god høst og en
oppmuntring om å ta vare på våre
felles møtearenaer,
Jana Midelfart Hoff, FTV/OF,
Helse Bergen.

Jana Midelfart Hoff
Overlege dr. med. FTV OF Helse Bergen HF
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Hold fokus!
Har du god oversikt over faglege retningslinjer på ditt fagområde?
Kor mykje lesestoff har du på kontoret om det å bli ein betre lege?
Kommunen vår har bygd nytt helsesenter og vi flytter 1. september. Etter nesten 20 år på kontoret må eg rydde og prioritere
kva som skal vera med til neste
arbeidsplass. Sidan eg går frå 26
til 16 kvadrat kan eg ikkje ta med
meg alt vidare til neste etappe.
Så no har det vore ein del kveldar
med lesing og kasting både av mine
ting og saker eg har «arva» frå
tidlegare legar.
I starten på tida i allmennpraksis
tok eg vare på retningliner, utklipp
frå tidsskiftet, tabellar og hefte
som eg synes såg bra ut. Så kunne
eg hente det fram når eg trengde
det til kvar enkelt pasient. Overgangen til at «alt» er på nettet har
eg berre delvis erkjent, og eg likar
framleis å vise dei faste bileta om
flått, infertiltet, ischias osv.
I ryddinga i sommar vart eg mint
på fleire ting eg visste frå før. For
det første at faget er i stadig endring. Faglege råd om behandling
som er meir enn 5-10 år gamle er
ikkje er råd lenger, men historie.
Det er farleg å skru på autopiloten og gjere det du alltid har
gjort. Samtidig er pasientane forunderleg like sjølv om det er nye
generasjonar. Klinisk beskrivelse
av mononucleosis i eit hefte frå
1983 frå medisinsk avdeling på
Haukeland passar utruleg godt

på dagens pasientar. Det heftet
kunne eg ikkje kaste.
Frå dei siste åra har eg samla alt
for mykje av retningsliner innan
medikamentell behandling. Både
faglege råd og ikkje minst gamle
og nye reglar om blå resept og
refusjon. Innan fagområda astma/
KOLS, magesår, migrene og allergi
har vi for mange detaljerte reglar.
I ein normal kvardag på eit legekontor er dette for komplisert
og det er bra at det no er elektronisk basert. Fokuset blir lett
flytta frå god behandling til reglar
i samfunnet. Når du har lært ein
regel kjem det snart melding om
endring. Detaljane skaper frustrasjon og ekstraarbeide både for
legar og pasientar.
Eg har og mykje stoff frå NAV om
stadige endringar som skulle vera
framskritt for samfunnet og pasienten. Også bunkar med ark til
opplæring av legar, dei siste minte
meg om tida på barneskulen. Konklusjonen min er at farmasien og
staten er komne vel langt inn i
skuffene på legekontoret.
Sjølv etter mange år i faget fann
eg lite stoff i hyllene om korleis
eg kunne vera med å utvikle faget
og om korleis pasientane kunne
få ein betre lege. Korleis holde
ut utan å bli sur og lei? Korleis
samarbeide med andre på ein god
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måte? Korleis lage gode system
for pasientane på kontoret?
Kven skriv desse bøkene og desse
hefta? Kven sender dei ut til legekontora?
Eg håpar det arbeide med kvalitet
vi no skal gjere på alle legekontor
får hovudfokus på god pasientbehandling og ikkje på samfunnet
sine reglar.

Leiv Erik Husabø

Leiar Sogn og Fjordane legeforening
leiv.erik.husabo@leikanger.kommune.no

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

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.
Interaksjoner: (I: B03A A jern II-verdig, orale prelingen bør fortsette til normale hemoglobinverdier
er 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.
Overdosering/Forgiftning: (F:37 d jerntabletter).
forgiftninger, spesielt hos barn. Spesiell forsiktighet 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 med15nulatkorn 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

U N I V E R S I T E T S L E G E N
s e p t e m b e r 2 0 1 3

Kjære kollega
i vestlandsk allmennpraksis
Samhandlingsreforma går sin gang, og rundt om i
kommunane er det mange plassar stor aktivitet med
tanke på å organisere kommunale tilbod om heildøgns
akutt-tilbod som skal komme i staden for sjukehusinnlegging, der det er forsvarleg og tenleg. Fristen for å
få dette på plass i alle kommunar er frå 1 januar 2016.
Ambisjonsnivået er høgt; slike kommunale senger
skal gje eit like godt eller betre tilbod enn ved å legge
pasienten inn i sjukehus!
Eg ser at kommunane har varierande modellar
for organiseringa. Eit sentralt spørsmål er
legedekninga både på dagtid og kveld/natt,
og kva diagnostisk og terapeutisk nivå ein
skal legge seg på. Eg ser klare teikn til at

Steinar Hunskår

nokre kommunar undervurderer kva ei moderne og
trygg helseteneste på dette nivået krev av personale,
kompetanse og utstyr, og dermed kostnader.
Mange stader er det legevaktlegane som er den naturlege ressursen å nytte seg av utanfor normalarbeidstida.
Men vaktlegane har ingen plikt til å dekke opp dette
nye kommunale tilbodet, som lovmessig ikkje er ein
del av legevakta. Det må difor inngåast lokale avtalar
om ansvar, plikter og godtgjering for eventuelt slikt
arbeid. Her er det viktig at dei lokale tillitsvalte
saman med fastlegekorpset kjem med framlegg
til framtidsretta løysingar som tek omsyn til
legane sine arbeidstilhøve, vaktbelastning og
krav til lønn for slikt utfordrande ekstraarbeid.

steinar.hunskar@isf.uib.no

Faggruppe for allmennmedisin (ALFA)

Legevakt og psykisk sjuke: Ny doktorgrad
Ingrid H. Johansen disputerte 19 juni 2013 for PhD-graden ved UiB med avhandlinga «Mental illness outof-hours. Characteristics and challenges of patient
contacts in emergency primary health care in Norway».
Avhandlinga undersøkte bruk av legevakt relatert til
psykisk sjukdom i tre epidemiologiske og ein kvalitativ
studie. Psykisk sjukdom er sjeldan kontaktårsak til
legevakt, men alvorsgraden er høgre enn for andre
kontaktar. Mange av kontaktane er rusrelaterte, og
desse skjer ofte på natt. Sjølvmordsforsøk, psykosar
og akutt rusmisbruk er oftare på legevakt enn hos
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fastlegen. Vaktlegar opplever usikkerhet og er utrygge
i møte med pasientar med psykisk sjukdom, og mange
opplever dårleg samhandling med spesialisthelsetenesta
i psykiatri.
Ingrid H. Johansen (f. 1972) er frå Salangen og utdanna
lege ved UiB i 2000. Ho har arbeidd som allmennlege, i
rusfeltet og er no ved Bergen legevakt. Ho er forskar
ved Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin.
Professor Steinar Hunskår har vore hovudrettleiar, med
Tone Morken og Benedicte Carlsen som medrettleiarar.

Postdok-stipend til
Knut-Arne Wensaas

Magnus Hjortdahl, fastlege i Alta (via Nklm), 2 mnd
for prosjektet Legen og ambulansearbeidaren.
Kristian Jansen, fastlege i Samnanger, 3 mnd for
prosjektet Pasientforlaup i sjukeheim.

Knut-Arne Wensaas, fastlege i Bergen og forskar
ved Allmennmedisinsk forskningsenhet (AFE Bergen)
har fått tilslag på søknad om postdoktorstipend frå
Norges forskningsråd. Prosjektet er vidareføring av
doktoravhandlinga hans om Giardiaepidemien i Bergen. Data frå 3-års oppfølging av giardia-pasientar og
ei kontrollgruppe skal koplast med sjukemeldings- og
trygdedata.
Det er vanskeleg å nå fram i konkuransen hos forskings-rådet, og tildelinga er difor ei oppmuntring for
heile det allmennmedisinske miljøet i Bergen.

Heidi Nilsen, fastlege i Eigersund, for prosjektet
Kommunale ØH-døgn-plassar.

Europeisk nettverk for forskning
European General Practice Research Network
(EGPRN) er WONCAs europeiske nettverk for
forskning i allmennmedisin. EGPRNs viktigste mål
er å fremme og stimulere til forskning i allmennmedisin og primærhelsetjeneste i alle europeiske
land, å sette i gang og koordinere flernasjonale
forskningsprosjekter og å utveksle forskningsrelaterte erfaringer. Førsteamanuensis i allmennmedisin
ved UiB Esperanza Diaz er ny norsk representant
for EGPRN. Hun er også med i styret for EGPRN
for perioden 2013-2016.

Filosofisk poliklinikk:
Å utdanne gode legar
I haust har Filosofisk poliklinikk flytta møta sine til
Litteraturhuset i Østre Skostredet 5-7, onsdagar kl
19-21. Tema for kommande møter er «profesjonalitet
i medisinen» med særleg fokus på den personlege
danninga som skjer i all opplæring. Dei neste møta er:

Nye stipend frå Allmennmedisinsk
forskningsfond

9.10. «Hjelp, jeg studerer medisin! Studentane Karl
Erik Müller, Ingrid Neteland, Anne Sofie Paus, Eivind
Alexander Valestrand og Else Fjøsne.

Styret i AMFF hadde på siste møte søknader for
10,05 mill kr og 6,3 mill kr å fordele. Til vår region
vart følgande tildelt doktorgradsstipend:

20.11. «The healing function of doctors». Professor
Eric Cassell har vore lege i New York i 40 år. Han har
forska på verdien av god lege-pasientkommunikasjon
og er ein leiande person innan medisinsk filosofi.

– Fosse, Anette: Livets slutt i sykehjem - pasientens
ønsker og legens rolle.
– Iden, Kristina Riis: Depresjon i sykehjem.

4.12. «Profesjonell modning. Behandlerens utvikling
fra student til veteran». Professor Michael Rønnestad, UiO, har utgitt fleire lærebøker i psykologi og
forska på kva som kjenneteiknar dyktige utøvarar
som trivst i faget.

– Jansen, Kristian: Livets slutt i sykehjem – legers
utfordringer, forskrivninger og tiltaksplaner.
– Sharma, Satya P. Outcome in shoulder capsulitis
(frozen shoulder), a controlled trial.

Allmennlegestipend til Vestlandet
Allmennmedisinsk forskingsutval har tildelt nye korttidsstipend for hausten 2013:
Stian Lobben, fastlege i Stavanger, 1 mnd for prosjektet
El-sykkel og diabetes.
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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.

Helse og omsorg hele livet

Ønsker du å
annonsere i neste
Paraplyen?

TGAVE
NESTE U r
oktobe

Ta kontakt med vår 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
18

Kunngjøring

KJÆRE FASTLEGE!
HAR DU PASIENTER
SOM ER AKTUELL FOR
DELTAKELSE I DENNE
STUDIEN?
TA GJERNE KONTAKT!
HAR DU DIABETES
og ønsker å delta i
en studie?
Vi deltar i en internasjonal studie for å se på
effekten av en ny medisin som potensielt kan
redusere blodsukkeret og medføre
vektreduksjon.
Vi søker etter pasienter over 18 år
med type-2 diabetes
som behandles med metformin
(Glucophage) og som har langtidsblodsukker
(HbA1c) over 8%.
Utprøvingen vil vare i 43 uker og du må
komme til ca 10 besøk hos legen/sykepleier i
løpet av perioden. Alle undersøkelser,
behandling og oppfølging er kostnadsfrie og
reiseutgifter dekkes etter statens satser.
Deltagerne bør bo i rimelig nærhet til
studiesentret.

Dersom du ønsker ytterligere
informasjon for deltagelse i
studien kan du kontakte:
Dr. Eirik Søfteland

Haukeland universitetssjukehus
E-post: diabetesstudie@helse-bergen.no
Tel: 401 77 327 (hverdager mellom 09.00-17.00)
Kontaktperson: studiesjukepleiar Tonje Teigland

Hordaland legeforenings
høstkurs 2013: Svimmel
Kursnr.: B-27771
Godkjenninger: Allmennmedisin Videreutdanning:
Emnekurs: 15t i fagområde Utredning og behandling av
svimmelhet Etterutdanning: Klinisk emnekurs: 15t i fagområde Utredning og behandling av svimmelhet.
Målgruppe: Allmennpraktiserende leger.
Læringsmål: Svimmelhet, årsaker, diffdiagnoser,
behandling, praktiske øvelser.
Kurskomite: Anne Laue, fastlege (kursleder), Øyvind
Åsebø, fastlege, Henning Rosså Stokke, fastlege, Kjersti
Erdal, spes. i fysikalsk medisin, Øivind Holden og Fredrik
Goplen, begge spes. i øre-nese-halssykdommer.
Påmelding: kurs.bergen@legeforeningen.no
Kurssted: Legenes Hus, Bergen, BERGEN
Påmelding til: Kontor for legers videre- og etterutd
Bergen, Seksjon for utdanning, Medisinsk fagavdeling,
Postboks 7804, 5020 BERGEN.
Påmelding E-post: kurs.bergen@legeforeningen.no
Påmeldingsfrist: 06. october 2013
Antall deltakere: 50
Kurspris Leger: 2500
Torsdag 21. november 2013
08.00 Registrering og kaffe.
08.30 Innledning, anatomi. Undersøkelsesteknikk.
F. Goplen
10.00 Kaffepause.
10.15 Akutt vertigo og diff.diagnoser, BPPV,
Vertigoanfall, Migrene, Mb. Meniere. F. Goplen
11.45 Lunsj.
12.45 Praktiske øvelser, inkl. vestibularisrehabilitering.
Fiske, Goplen
14.15 Kaffe/frukt.
14.30 Kasuistikker og spørsmål. F. Goplen
Fredag 22. november 2013
08.00 Praktiske øvelser. Kardiologiske årsaker, synkope.
Fiske, T. Steen
09.45 Kaffepause.
10.00 Nevrologiske årsaker. Praktiske øvelser i
nevrologi. G. Eldøen
11.45 Lunsj.
12.45 Geriatri, ortogeriatri, farmakologi. P. Nålsund
13.45 Kaffe/frukt.
14.00 Paneldebatt med kasuistikker. Goplen, Eldøen,
Nålsund, Langørgen
14.45 Slutt.
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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

