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Et evig problem
På nytt har det vært en oppblussing av 
den uendelige sykehusstriden rundt om i 
landet. Det er de gamle konflikter og de 
gamle argumenter som kommer til over-
flaten. Uenigheten om lokalisering, behov 
for akuttberedskap, kvalitet og innhold i 
sykehusene, er gjennomgående. 

Man endret for en tid tilbake sammensetningen av styrene i 
helseforetakene ved å øke antallet folkevalgte politikere på 
bekostning av ”profesjonelle” styremedlemmer. Dette skulle 
angivelig sikre oss mot at teknokrater og økonomer beveget 
foretakene og sykehusene i en uheldig udemokratisk retning. 
Politikere i styrene skulle være med på å sikre geografiske og 
demografiske hensyn i større grad. - Dette synes ikke å være 
helt enkelt.
Det kan ikke forventes av våre helseforetak at de på den ene 
siden skal levere faglig forsvarlig tjeneste innenfor budsjett-
rammer, og samtidig være forpliktet til å opprettholde enhver 
enhet innenfor nåværende sykehusstruktur. 
Den pågående debatt viser med all tydelighet hvor vanskelig 
regjeringen har det for tiden. Indre splid, og en opposisjon som 
vet å utnytte stemningen. 
Vi kan fort være i en situasjon hvor statsråden blir presset til å 
overkjøre begrunnede styrevedtak i de regionale helseforetak, 
for å forsvare sitt Soria Moria vedtak. 
Med de økonomiske konsekvenser slik overkjøring vil medføre, 
kan man heller ikke pålegge foretakene å holde sine budsjetter 

i fremtiden. 

Pasientreiser
Vi står foran en åpenbar utfordring. Rekvireringsprosedyrer av 
transport for syke, til og fra behandler, skal endres. Dette gjø-
res hovedsakelig på grunn av at egenandeler for pasienter skal 
registreres elektronisk, men også på grunn av at ansvaret for 
betaling av pasientreiser er lagt til helseforetakene. 
Det råder betydelig forvirring, men også betydelig skepsis, hos 
mange av oss som skal forsøke å praktisere dette. 
Prosessen har vært gjennomført uten medvirkning av fastle-
gene, og vi er svært skeptiske til omfanget av arbeidet som 
følger med rekvireringsprosedyrene. 
Skal dette lykkes må det bli tydelig at dette er en reell arbeids-
besparelse i forhold til dagens papirrekvisisjon. 
Vi kan ikke ha en ordning hvor pasientene må tilbake til lege-
kontorene kun for å få rekvisisjon, etter at de tidligere har vært 
til konsultasjon hos legen.
Verken PSL-praksiser, eller fastlegekontorer kan drive som rei-
sebyrå for Helfo.

Vi håper ellers at mange medlemmer har anledning til å besøke 
vårt helsepolitiske seminar i forkant av årsmøtet den 20. mai 
i Legenes Hus (se egen annonse) og ber medlemmene om å 
komme med innspill til styret og tillitsvalgte i tiden frem til 
Landsstyremøtet ultimo mai. 

Vennlig hilsen 
Gunnar Ramstad
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er det mulig å få ned sykefraværet?
Helsepolitisk seminar i Legenes hus 20.mai 2010, kl 16-18.

Holger Ursin
Professor emeritus ved UiB
1974 Professor i fysiologisk psykologi

Forskningsområder:
•	 Stress
•	 Mestring
•	 Belastningsplager
•	 Psykosomatikk
2008 Ridder 1. Klasse av St. Olavs orden

Innledere:
Prof. Holger Ursin
Christine B.Meyer, Byråd Bergen kommune
Prof. Arnstein Mykeltun, leder av regjerningens ekspertutvalg. 

Det vil bli god anledning til debatt etter innleggene.

Christine B. Meyer
Byråd for helse og inkludering i Bergen 
Professor ved NHH

1996 dr. oecon
2001-2003 Statssekretær
2007-2009 Byråd for finans, konkurranse  

og omstilling

Arnstein Mykletun
Post Doc ved Uib, Inst. for utdanning/helse
Leder av regjeringens ekspertutvalg om sykefravær

Forskningsområder:
•	 Årsaker	til	og	konsekvenser	av	sykefravær	og	 

uføretrygding
•	 Årsaker	til	og	konsekvenser	av	vanlige	 

psykiske lidelser
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E s p e n  R o s t r u p
espen.rostrup@me.com

– Hva er egentlig et sykehus?

•	 Store	norske	leksikon	(nettversjon):
Sykehus, medisinsk institusjon som er godkjent for innleg-
gelse, undersøkelse og behandling av pasienter som trenger 
spesialisert helsetjeneste. Til sykehusene hører sengeavdelinger, 
poliklinikker og laboratorier.

•	 Consise	Oxford	English	Dictionary,	11th	Edition	Revised
Hospital, n : an institution providing medical and surgical tre-
atment and nursing care for sick or injured people.

•	 US	History	Encyclopedia:
Hospitals are institutions in which illnesses, injuries, and disa-
bilities are diagnosed and treated.

Dette er tre av definisjonene som finnes på ordet sykehus og 
det finnes selvsagt mange flere varianter. De har imidlertid, så 
å si uten unntak, noen fellesnevnere det er verdt å merke seg. 
Et sykehus skal kunne tilby undersøkelse og behandling av både 
sykdom og skader. Dette vil  måtte innebære en vaktberedskap 
med akuttfunksjon og, i det minste, mulighet for visse akutte 
kirurgiske inngrep. Et senter med sengeplasser for behandling 
enkle avklarte tilstander, men uten mulighet til å ta imot akutt-
pasienter døgnet rundt kan ikke betegnes sykehus. Noe annet 
vil være å endre på en etablert definisjon av ordet.

Nytale er et begrep introdusert av George Orwell i hans 
roman 1984.  I denne skildringen har Sannhetsministeriet som 
oppgave å forvalte dagens sannhet, og den er ikke nødvendigvis 
den sammen som dagen eller uken før. En stor del av de ansat-
tes tid går med til å endre definisjoner og historiske fakta. Det 

legges blant annet mye vekt på å skrive om språket slik at det 
ikke kan avstedkomme opposisjonelle tanker.
Å	kalle	et	lokalmedisinsk	senter	uten	sengeplasser	eller	akutt-
beredskap for et sykehus må vel kunne sies å være akkurat 
nytale. En omdefinering av begrepet sykehus skal gi regjeringen 
et nødvendig alibi til en omstrukturering av helsetilbudet i 
distrikts-Norge uten å skape frykt og unødvendig motstand. 

Uten å gå inn i debatten om hvilke helsetjenester det er hen-
siktsmessig å tilby i både by og på land, er det jo åpenbart at 
regjeringen har sett behovet for omstrukturering og rasjo-
nalisering. Noe av årsaken vises av et stadig tilbakevendende 
regnestykke som sier at det totalt vil innebære merkostnader 
på 7 mrd til helseforetakene dersom lokalsykehusene skal 
opprettholdes med sine nåværende funksjoner,- det har ikke 
regjeringen råd til.  Det er naturlig at sykehusdebatten ikke 
bare preges av rasjonelle analyser av hva som gir et best og 
mest kostnadseffektivt helsetilbud. Dette handler like mye om 
følelser, trygghet, frykt og lokalpatriotisme. Helse- og omsorgs-
minister Anne-Grete Strøm-Erichsen har en nærmest umulig 
pedagogisk utfordring i denne saken, men å møte den med 
omskrivinger og nye definisjoner er, om ikke annet, en uheldig 
ansvarsfraskrivelse.

Soria Moria-erklæringen ble forhandlet frem i en tid med helt 
andre økonomiske realiteter. At denne ”kontrakten” med vel-
gerne nå brytes, er det vel bare regjeringen som ikke sier seg 
enige i. Polemikken rundt sykehusbegrepet reduserer regjerin-
gens troverdighet og legger lokk på en viktig debatt.

r e d a k t ø r
– Hva er egentlig et sykehus?

Bidrag til Paraplyen sendes elektronisk til redaktøren

Forsidefoto: ScanStockPhoto

Sjeldent har vel et ords definisjon stått så sentralt som i den pågående debatten om 
lokalsykehusenes eksistens og innhold. På den ene siden har den rød-grønne regjeringen 
lovet befolkningen at ingen lokalsykehus skal legges ned: ”Dagens desentraliserte sykehus-
tilbud skal opprettholdes. Dette vil blant annet sikre nærhet til akuttfunksjoner og fødetilbud. 
Ingen lokalsykehus skal legges ned”. På den andre siden fjernes viktige funksjoner som 
mange forbinder med akkurat begrepet sykehus og lokalsykehus omdefineres til såkalte 
lokalmedisinske sentra.



Reduser agitasjon 
og irritasjon 
ved Alzheimers 
sykdom

* 1)

*Godkjent for moderat til alvorlig grad av Alzheimers sykdom. 

• Forbedrer evnen til å utføre daglige gjøremål 2) 3)

• Reduserer pleietid 4)

• Effekten kan måles etter bare 4 uker 3)

• Tolereres godt 2)

1) S Gauthier Int J Ger Psychiatry 2005; 20:459-464. 2) Reisberg B, Doody R, Stöffler A, et al. Memantine in moderate-to severe 
Alzheimer’s disease. New Engl J Med 2003; 348: 1333–1341. 3) Winblad B, Poritis N. Memantine in severe dementia: results of the M-BEST 
study (benefit and efficacy in  severely demented patients during treatment with memantine). Int J Ger Psychiatry 1999; 14: 135–146.   
4) Wimo A,Winblad B, Stöffler A, et al. Resource utilisation and cost analysis of memantine in patients with moderate to severe Alzheimer’s 
disease. Pharmacoeconomics 2003; 21 (5): 1–14. 

Se Felleskatalog tekst på side XX.

UNIK virkningsmekanisme
NMDA-reseptorantagonist
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www.ebixa.com

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

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

DRÅPER, oppløsning 10 mg/g: 1 g (20 dråper) inneh.: Memantinhydroklorid 10 mg tilsv. 
memantin 8,31 mg, kaliumsorbat (E 202), sorbitol, renset vann.1 TABLETTER, filmdrasjerte  
5 mg, 10 mg, 15 mg og 20 mg: Hver tablett inneh.: Memantinhydroklorid 5 mg, resp. 10 mg, 15 
mg og 20 mg tilsv. memantin 4,15 mg, resp. 8,31 mg, 12,46 mg og 16,62 mg, hjelpestoffer. 
Tabletter 10 mg inneh. laktose 166 mg og har delestrek. InDIkASjonER: Behandling av 
pasienter med moderat til alvorlig grad av Alzheimers sykdom. DoSERIng: Behandlingen 
bør initieres og veiledes av lege med erfaring i diagnostisering og behandling av Alzheimers 
demens. Behandling skal bare igangsettes hvis omsorgsperson jevnlig kan monitorere 
pasientens legemiddelinntak. Diagnostisering bør gjøres i tråd med gjeldende retningslinjer. 
Voksne/eldre: Tas 1 gang daglig uavhengig av måltider. Maks. dose er 20 mg (40 dråper) 
daglig. Risikoen for bivirkninger reduseres ved å gradvis øke dosen med 5 mg (10 dråper) 
pr. uke i de første 4 ukene opp til vedlikeholdsdose: Uke 1: 5 mg (10 dråper) daglig. Uke 2: 
10 mg (20 dråper) daglig. Uke 3: 15 mg (30 dråper) daglig. Uke 4: 20 mg (40 dråper) daglig. 
Deretter fortsetter behandlingen med anbefalt vedlikeholdsdose på 20 mg (40 dråper) 
daglig. Nedsatt nyrefunksjon: Dosejustering er ikke nødvendig ved lett nedsatt nyrefunksjon 
(kreatininclearance 50-80 ml/minutt). Ved moderat nedsatt nyrefunksjon (kreatininclearance 
30-49 ml/minutt) bør daglig dose være 10 mg (20 dråper). Hvis godt tolerert etter minst 7 
dagers behandling kan dosen økes til 20 mg (40 dråper)/dag iht. vanlig opptitreringsplan. Ved 
alvorlig nedsatt nyrefunksjon (kreatininclearance 5-29 ml/minutt) bør dosen være 10 mg  
(20 dråper)/dag. Nedsatt leverfunksjon: Ved mild eller moderat nedsatt leverfunksjon 
(«Child-Pugh» grad A eller B) er det ikke nødvendig med dosejustering. Memantin anbefales 
ikke ved alvorlig nedsatt leverfunksjon pga. manglende data. konTRAInDIkASjonER: 
Overfølsomhet for noen av innholdsstoffene. FoRSIkTIgHETSREgLER: Forsiktighet utvises 
hos epileptikere som tidligere har hatt episoder med krampeanfall, eller pasienter som er 
predisponert for epilepsi. Samtidig bruk av N-metyl-D-aspartat (NMDA)-antagonister 
som amantadin, ketamin eller dekstrometorfan bør unngås pga. økt risiko for bivirkninger. 
Overvåkning av pasienter ved tilstander med økt pH-verdi i urin (f.eks. drastiske kost-
holdsendringer, stort inntak av syrenøytraliserende midler, renal tubulær acidose (RTA) 
eller alvorlige urinveisinfeksjoner med Proteus) kan være nødvendig. Pga. begrenset erfaring 
bør pasienter som nylig har hatt hjerteinfarkt, ubehandlet kongestiv hjertesvikt (NYHA 
klasse III-IV) eller ukontrollert høyt blodtrykk overvåkes nøye. Bør ikke brukes ved arvelig 
galaktoseintoleranse, lapp-laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon. Dråpene  
bør ikke brukes ved fruktoseintoleranse. Moderat til alvorlig Alzheimers sykdom pleier  
vanligvis å nedsette evnen til å kjøre motorkjøretøy og betjene maskiner. I tillegg kan  
memantin ha lett til moderat påvirkning på reaksjonsevnen. Pasienter bør informeres 
om å være spesielt oppmerksomme når de kjører motorkjøretøy eller betjener maskiner. 
InTERAkSjonER: Effekten av barbiturater og nevroleptika kan bli redusert. Samtidig 
administrering av memantin med spasmolytiske stoffer som dantrolen eller baklofen, kan 
modifisere deres effekter og dosejustering kan være nødvendig. Samtidig bruk av memantin 
og amantadin, ketamin og dekstrometorfan bør unngås pga. risiko for farmakotoksisk 
psykose. Andre legemidler som cimetidin, ranitidin, prokainamid, kinin og nikotin 
innebærer en mulig risiko for økte plasmanivåer. Redusert ekskresjon av hydroklortiazid 
eller kombinasjonspreparater med hydroklortiazid er mulig. Enkelttilfeller av økt INR 
ved samtidig warfarinbehandling er sett. Nøye monitorering av protrombintid eller INR 
anbefales. gRAvIDITET/AmmIng: Overgang i placenta: Risiko ved bruk under graviditet 
er ikke klarlagt. Bør ikke brukes under graviditet hvis ikke helt nødvendig, og etter nøye 
vurdering av nytte/risiko. Overgang i morsmelk: Ukjent. Memamtin er lipofilt og utskillelse 
antas å forekomme. Amming frarådes under behandling. BIvIRknIngER: Bivirkningene er 
vanligvis milde til moderat alvorlige. Hyppige (>1/100): Gastrointestinale: Forstoppelse. 
Hjerte/kar: Hypertensjon. Luftveier: Dyspné. Nevrologiske: Svimmelhet. Psykiske: Somnolens. 
Øvrige: Hodepine. Mindre hyppige: Gastrointestinale: Oppkast. Hjerte/kar: Hjertesvikt, vene-
trombose/tromboembolisme. Infeksiøse: Soppinfeksjoner. Nevrologiske: Unormal gange. 
Psykiske: Hallusinasjoner (stort sett rapportert ved alvorlig Alzheimers sykdom), forvirring. 
Øvrige: Tretthet. Krampeanfall er rapportert svært sjeldent. Enkelttilfeller av psykotiske 
reaksjoner og pankreatitt. Alzheimers sykdom er forbundet med depresjon, selvmordstanker 
og selvmord. Dette er også rapportert under memantinbehandling. ovERDoSERIng/
FoRgIFTnIng: Symptomer: Hhv. 200 mg og 105 mg/dag i 3 dager har vært forbundet med  
tretthet, svakhet og/eller diaré eller ingen symptomer. Ved overdoser på <140 mg eller 
ukjent dose har pasientene hatt symptomer fra sentralnervesystemet (forvirring, søvnighet, 
somnolens, svimmelhet, agitasjon, aggresjon, hallusinasjoner og unormal gange), og/eller  
magetarmbesvær (oppkast og diaré). Den høyeste rapporterte overdosen, 2000 mg, ga  
symptomer fra sentralnervesystemet (koma i 10 dager, og senere dobbeltsyn og agitasjon).  
Pasienten ble behandlet symptomatisk og med plasmaferese, og kom seg uten varige  
mén. En pasient som hadde fått 400 mg memantin oralt fikk symptomer fra sentral-
nervesystemet som rastløshet, psykose, synshallusinasjoner, krampetendens, somnolens, 
stupor og bevisstløshet. Pasienten ble restituert. Behandling: Symptomatisk. Se Gift-
informasjonens anbefalinger N06D X01 side d. EgEnSkAPER: Klassifisering: Memantin er en  
spenningsavhengig, ikke-kompetitiv NMDA-reseptorantagonist med moderat affinitet. 
Virkningsmekanisme: Ved nevrodegenerativ demens er det i økende grad bevis for at svikt 
i glutamaterge nevrotransmittere, særlig ved aktivering av NMDA-reseptorer, medvirker til 
både symptom- og sykdomsforverrelse. Memantin modulerer virkningen av patologisk økte 
spenningsnivåer av glutamat som kan føre til nevronal dysfunksjon. Absorpsjon: Absolutt 
biotilgjengelighet ca. 100%. Tmax: Etter 3-8 timer. «Steady state»-plasmakonsentrasjoner fra 
70-150 ng/ml (0,5-1 μmol) med store interindividuelle variasjoner. Proteinbinding: Ca. 45%.  
Fordeling: Distribusjonsvolum ca. 10 liter/kg. Halveringstid: Memantin elimineres monoeks-
ponensielt med terminal t½ på 60-100 timer. Total clearance (Cltot): 170 ml/minutt/1,73 m2.  
Renal eliminasjonsrate av memantin ved alkalisk urin kan bli redusert med en faktor på 7-9.  
Metabolisme: Ca. 80% gjenfinnes som modersubstansen. Hovedmetabolittene er inaktive. 
Utskillelse: Gjennomsnittlig 84% utskilles innen 20 dager, mer enn 99% utskilles renalt. 
oPPBEvARIng og HoLDBARHET: Dråper: Åpnet flaske bør brukes innen 3 måneder. 
PAknIngER og PRISER: Dråper: 50 g (glassflaske) 826,30. Tabletter: Startpakn.: 7 stk. 5 mg + 
7 stk. 10 mg + 7 stk. 15 mg + 7 stk. 20 mg (blister) 591,00. 10 mg: 30 stk. (blister) 516,30. 50 stk.  
(blister) 823,80. 100 stk. (blister) 1612,70. 20 mg: 28 stk. (blister) 932,80. 98 stk. (blister) 3177,30.  
PRISER SIST EnDRET: 01.02.2010

C

Velkommen til Ryggklinikken!

Nattlandsveien 8
Tlf 55 20 26 20

Ulriksdal 2
Tlf 55 20 26 21

Strandgaten 20
Tlf 55 90 37 00

Åsane
Tlf 55 24 35 00

www.ryggklinikken.no

• Vi er naprapater som behandler mennesker
 i alle aldre med både akutte og kroniske 
 muskel- og skjelettplager. 

• På Ryggklinikken er behandlingsmetodene 
 triggerpunktsmassasje, muskeltøy, mobilisering 
 og manipulasjon av ledd, treningsveiledning 
 samt ergonomisk rådgivning.

• Ingen henvisning
 - kort ventetid - også akuttbesøk.

Ledig kontor i moderne 
utstyrt allmennlegepraksis 
sentralt i Åsane bydel i Bergen 

Utleie aktuelt til legespesialister, psykologer 
eller annen relevant helserelatert virksomhet. 
Dag og/eller kveldstid. Alt tilrettelagt i forhold til 
helsesekretærfunksjoner som timebestillinger, 
blodprøvetagning osv.

Kontoret drives av 5 allmennleger med til  
sammen i overkant av 7000 pasienter på listene. 
I tillegg turnuskandidat og ØNH lege 
en dag i uken.

Vennligst kontakt
Roald Bjørnestad 
Åsane legekontor AS, 
Myrdalsveien 22
5131 Nyborg, 
Tlf 55393096
E mail; rbj@aalk.no

Daglig leder
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Årsmelding Allmennlegeforeningen 
Hordaland april 2009 til mars 2010

Øivind Wesnes 
Avdelingstillitsvalgt Allmennlegeforeningen Hordaland

owesnes@broadpark.no

1) Styreverv i Hordaland legeforening:
Allmennlegeforeningen er representert i Styret for Hordaland 
legeforening ved Gunnar Ramstad (leder) og undertegnede. 

2) Representant for Hordaland i Allmennlegeforeningens 
Landsråd:
For perioden 09 – 11 er dette Hordalands 
landsrådsrepresentanter: 

1. landsråd: Øivind Wesnes, Bergen, 

2. landsråd: Kirsten Rokstad, Bergen 

3. Niels S Hansen, Bergen 

4. Anne Lucie Voltersvik, Fjell 

5. Sveinung Gangstø, Os 

6. Gunnar Ramstad, Bergen 

7. Hege Tønnesen, Os 

8. Sissel Holmen, Bergen 

9. Dunja M Torster, Sund.  

Vararepresentanter: 

1. Bent Folkvord, Bergen 

2. Birgitte F Lundekvam, Bergen 

I denne perioden har det vært to landsrådsmøter, først 
i Bergen den 6. mai, sammen med den tidligere omtalte 
Allmennmedisinske våruke, så på Gardermoen 
28. – 29. okt 2009.

Hovedtema på sistnevnte møtet var: Pandemi, vaksiner, og 
lønnsforhold for allmennleger i kommunene.

3) Representant for Allmennlegeforeningen i 
samarbeidsmøter med NAV Hordaland:
Hordaland legeforenings leder, Gunnar Ramstad, PSL sin  
styrerepresentant, Kathe Aase, og undertegnede sitter  
fortsatt i samarbeidsgruppen. Vi har hatt 2 møter i perioden, 
den 21.10.09 og 17.02.10.

4) Sete i Landsstyret for Den Norske legeforening.
Undertegnede ble gjenvalgt, nå sammen med Sogn og 
Fjordanes representant, til DNLF Landsstyre for perioden 2009 
– 11. Jeg deltok på Landsstyret i Bodø i juni 2009

5) Diverse saker:
a) Oversikt over alle kommunetillitsvalgte innen 

Allmennlegeforeningen er blitt kontinuerlig oppdatert etter 
hvert som vi har fått tilbakemeldinger fra de tillitsvalgte, 
siste korreksjon ble gjort i mars 2010. 

b) Arrangør av Allmennmedisinsk våruke i Bergen første 
uken i mai 2009. Vi hadde da ansvar for en uke med kurs, 
samt	Årsmøte	for	Norsk	forening	for	Allmennmedisin	og	
Landsrådsmøte i Allmennlegeforeningen. Det ble et stort og 
meget vellykket arrangement.

c)	 Årsmøte	med	valg	for	Allmennlegeforeningen,	Hordaland,	
ble arrangert på Legenes Hus i Bergen den 27. mai 2009. I 
alt 13 fremmøtte, derav 11 valgbare tillitsvalgte med  
stemmerett: 7 fra Bergen, 1 fra Fjell, 1 fra Sund, og 2 fra  
Os kommune.

d) I oktober 2009 innhentet jeg lønnsstatistikk for kommunale 
allmennlegestillinger i alle Hordalands kommuner. Jeg fikk 
tall kun fra 7 kommune. Disse viste store sprik i lønnsnivå, 
fra 455.000 pr år for full stilling til 795.000.
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Språk- og kulturforståelse 
– et problem i norsk helsevesen?

Det har ikke vært sådd tvil om den faglig dyktigheten hos uten-
landske leger i den offentlige debatt, og det skulle det heller ikke 
være noen spesiell grunn til. Imidlertid har media den senere tid 
fokusert på dårlig norsk språk hos enkelte utenlandske leger og 
derav problemer med kommunikasjon mellom pasient og lege. 
Per i dag har ikke helsemyndighetene lov til å stille krav til språk-
ferdigheter hos leger som er utdannet innen EU/EØS systemet. 
Dersom legen er autorisert og fyller kravene til å praktisere 
som lege i Norge, så er det opp til arbeidsgiver å sikre at legen 
har språkkunnskap på et nivå som gjør det forsvarlig å ansette 
ham/henne. Helsedirektoratet fremholder dog i et rundskriv at 
også den enkelte utenlandske lege har plikt til å utøve forsvarlig 
legevirksomhet.  I det ligger et krav både til å forstå pasientene 
og selv gjøre seg forstått.  Praksis er relativt ulik hos ansettende 
myndighet når det gjelder ansettelsesrutiner og språksjekk. 
Inntrykket er likevel at bruk av omfattende og formelle språk-
tester er relativt uvanlig.

Flere land er opptatt av viktigheten av god språkforståelse og 
frykter feil hvis dette ikke er på plass. Tilfeldigvis var underteg-
nede i London når dette innlegget ble skrevet, og Sky News 
hadde et relativt stort oppslag vedrørende feilbehandling begått 
av en utenlandsk lege grunnet språkproblemer. I den forbindelse 
ble jeg kontaktet av en norsk journalist tilknyttet BBC og ble 
intervjuet live i studio hos BBC radio om saken sammen med 
en lege fra britiske helsemyndigheter. De var interessert i våre/
andre lands erfaringer og spesielt mulige alvorlige hendelser 
forårsaket av språkproblemer. Ved søk på internett finner man 
en del rapporter om klager knyttet til språkproblemer og derav 
følgende kommunikasjonssvikt, men få rapporter om feil som har 
medført dødsfall. 

Alle leger vil gjennom et langt yrkesliv gjøre en eller flere fag-
lige feil. Det er likevel ikke akseptabelt at feil skjer på grunn av 
dårlige språkferdigheter eller manglende kulturforståelse, og det 
er nødvendig å ha systemer som forebygger denne type hendel-
ser. Mange alvorlige tilstander må håndteres raskt for optimalt 
utkomme, og forsinkelser i diagnostikk og behandling kan lett 
forverre prognosen og i verste fall lede til dødsfall. Det er derfor 
ikke uten grunn at det er pasientorganisasjonene som tar opp 
aktuelle problemstilling i media (se bl.a. BT 6.4.10).

I anledning deltagelsen i BBC som nevnt over, fikk jeg anledning 
til å utfordre representanten fra England og engelske politikere 
på følgende (og jeg tror det må være veien å gå): Alle land innen 
EU/EØS systemet må snarest mulig få anledning til, på nasjonalt 
nivå og ikke bare via arbeidsgiver, å stille nødvendige og strenge 
språkkrav ved ansettelse for å unngå at pasienter lider overlast 
som følge av dårlig språkkunnskap og derav dårlig kommunika-
sjon. Jeg forstod vår engelske kollega slik at man ville ta initiativ 
til endrede regler ved revisjonsarbeidet på dette området i 2011. 
La oss håpe det skjer noe da, det er vel grunn til å tro at England 
har langt større innflytelse enn lille Norge i slike saker. Uansett 
er det viktig at arbeidsgivere er seg sitt ansvar bevisst og gjør 
en skikkelig jobb i forbindelse med ansettelse slik at språklig 
kommunikasjon mellom utenlandske leger og pasientene blir 
så god som mulig. På hjerteavdelingen har vi utenlandske leger 
fra mange nasjoner, og tilbakemeldinger fra dem er klar: Det er 
avgjørende viktig, både av hensyn til pasient og lege, at språkfor-
ståelsen både muntlig og skriftlig er god.

Så må vi som kolleger være vårt ansvar bevisst og ikke glemme 
å ta imot utenlandske leger på en god og positiv måte. Uansett 
forkunnskaper vil det alltid være en overgangsfase hvor praktiske 
rutiner, faktakunnskap og mer spesielle ord og uttrykk må for-
klares. Med klokskap kan vi også bidra til økt forståelse av lokale 
variasjoner i væremåter, holdninger og forventninger. Mange 
norske leger som har besøkt andre land for kortere og lengre 
tid vet hvor viktig dette er.  På den andre siden må vi ( spesielt 
gjelder det leger med lederansvar ) heller ikke være redd for, på 
en konstruktiv måte, å gripe fatt i språkproblemer som helt klart 
må korrigeres. 

En relativt stor andel leger (ca. 1 av 6) ansatt i det norske helsevesenet kommer fra land utenfor 
Norge og ca. 40 ulike nasjonaliteter er representert i legestanden. Det er noen flere utenlandske 
leger i primærhelsetjenesten enn i spesialisthelsetjenesten; noe som er rimelig siden legemange-
len har vært større der. Det er liten tvil om at tilfanget av leger utenfra har vært et viktig bidrag 
for i det hele tatt å kunne tilby nødvendige legetjenester i mange kommuner og lokalsykehus.

Kjel l  V ikenes 
Overlege dr. med. FTV OF/Helse Bergen

vike@haukeland.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
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Julen varer helt til påske…

Handler det om overskudd eller er jeg bare grådig? Gjør vi så 
mye vi ikke har tid til å nyte? Jeg tror det er en hårfin balanse 
her; vil vi ha med oss for mye, kan det hende vi ikke klarer å 
være tilstede her og nå .Vi behøver rekreasjon, hvile, ”stille 
opplevelser” der kreativiteten kan orke være til stede; der tan-
ken, følelser, og ikke minst refleksjonen får sjansen til å slippe 
til! En skitur er for meg en slik stille opplevelse.

Vi har en travel hverdag. Kunne vi drevet vår praksis annerle-
des? Tjene våre kunder bedre? Nye forskrifter hagler over oss, 
og vi bruker masse tid på ikke pasientrettet arbeid. Vi behøver 
ikke mer av det, og hensikten kan man jo undre seg over mange 
ganger! Men vi har definitivt ikke for få pasienter! Vi jobber så 
mye at kreativiteten både i jobb og fritid til tider er  nærmest 
fraværende. Jeg er overbevist om at vi tiltross for alle disse krav 
har nesten like mange pasienter som tidligere tider! 

Som tillitsvalgt jobber vi med mye spennende, men de vi er 
valgt gir sjelden lyd fra seg. Jeg kunne tenke meg en dialog, en 

respons kanskje? Hvordan gjøre hverdagen bedre? Gi hveran-
dre innblikk i Innholdet i jobben vår. Drift av praksis, rettigheter 
og plikter, tariff og pensjoner er ikke alt! Hva med samarbei-
det med 1.linjetjenesten; hva bør for eksempel en henvisning 
inneholde? Hva må til for at vi skal kunne prioritere riktig? 
Epikrisen; vår tilbakemelding, hva med 
den? Dette jobbes det med, men 
hvor er dere alle sammen? Noe 
du ønsker å dele med oss andre? 
Send meg gjerne en mail. Kom 
med forslag om mulige møteplas-
ser!

”Julen varer helt til påske” heter det i en gammel sang. I år har vi i det minste hatt vinter 
helt til påske. Vinteren har vært lys og kald med masse snø og skiføre rett utenfor stuedøren. 
Snømåkingen er glemt! Min siste skitur på Ulriken var søndag 14. mars, og da var det så mye snø 
jeg trodde en skulle kunne gå over Vidden 17. mai. Men akk, så er det allerede bart, nesten litt 
trist! Visst er våren flott med sol, lys og spirende vekster, nytt liv, nytt håp! Men det går bare så 
fort, og jeg skulle så gjerne hatt enda en skitur!

Kathe Aase 
Tillitsvalgt PSL

kathe.aase@gmail.com
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Amund Gulsvik ønsket velkommen og orienterte litt om 
Landsrådets funksjon og stilling.
En statusrapport for LVS’ årsmøte 2010 i Trondheim 22.-23. 
april ble gjennomgått av Anna Middelfart og Helge Bjørnstad 
Pettersen. 
LVS feirer 20-års jubileum i 2010 og Amund Gulsvik orienterte 
om en jubileumsbok som det arbeides med.  
De lokale tillitsvalgte orienterte om det som rørte seg ved de 
4 universitetene og som hadde betydning for medlemmene, og 
leder kom inn på det forestående hovedtariffoppgjøret. 

En stor del av møtet kom til å dreie seg om LVS’ prinsipp- og 
arbeidsprogram for de kommende årene. I forbindelse med 
dette viktige punktet ble deltakerne inndelt i 3 arbeidsgrupper, 
en gruppe bestående av deltakere fra basalmedisin, en gruppe 
med deltakere fra parakliniske fag og en gruppe fra kliniske fag. 
Alle forslagene som fremkom ble deretter gjennomgått i plenum.
Det ble til mange punkter som jeg i det følgende vil sakse litt fra.
– LVS vil arbeide for god rekruttering og gode arbeidsforhold for 
leger i vitenskapelige stillinger innenfor alle fagområder. Likeledes 
konkurransedyktige lønninger, likeverdige med helseforetakene 
og privat virksomhet.
– Arbeidsgiver må ansvarliggjøres når det gjelder driftsmidler og 
infrastruktur slik at forskerne kan vedlikeholde forskningskom-
petansen og en rimelig produktivitet. Driftstilskuddet pr. år bør 
være på minimum 2 G.
– LVS ønsker å etablere lokale tillitsvalgte ved de enkelte institut-
ter. Flukten av leger særlig fra basalmedisin og epidemiologiske 
fag må stoppes, og fulltidsstillinger (I-stillinger) må bevares og en 
må sikre at leger i vitenskapelige stillinger får gode pensjoner, 
avregnet fra 12G.
– LVS vil prøve å få til tettere samarbeide mellom styret og 
lokale tillitsvalgte gjennom regelmessige møter, og likeledes 
holde årlige kurs for lokale tillitsvalgte., etablere gode kontakter 
til Legeforeningens Forhandlingsutvalg i statlig tariffområde for 
å bedre medlemmenes lønnssituasjon. Videre vil det kunne bli 
aktuelt å etablere hørings- og forhandlingsrett for LVS i Spekter 
og HSH- og kommunale tariffområder.
– LVS vil også arbeide for å forbedre honoreringen av komite-
arbeid, disputaser og forelesninger som skjer utenom kjernear-

beidstiden og honorering av doktorgrad og professorkompe-
tanse i ikke-statlige tariffområder. Etablere lønnstilskudd for spe-
sialistkompetanse på arbeidsplasser i det statlige tariffområdet.
– Et viktig arbeide vil være å utarbeide stillingsbeskrivelse og 
avtaletekst for såkalt dobbeltløp med forskning/klinisk utdan-
nelse etter prinsippvedtak i Nasjonal Samarbeidsgruppe (NSG) 
for Regionale Helseforetak og Medisinske fakultet.
– LVS ønsker å kreve professorkompetanse som forutsetning for 
å lede universitetsavdelinger og universitetsklinikker. 
– Samordne forskningstermin og overlegepermisjon til 12 måne-
der hver 7. år for kombinerte stillinger for universitetene i Oslo 
og Bergen og hvert 5. år ved Universitetet i Tromsø og NTNU.
– Viktig for LVS å skaffe til veie et godt datagrunnlag for rekrutte-
ringsbehovene for vitenskapelige stillinger. Gjennomsnittsalderen 
på dagens medisinske professorer er svært høy. 
– Distribuere LVS-info til alle leger i vitenskapelig hoved- og 
bistillinger/deltidsstillinger uavhengig av yrkesorganisasjon, og 
skape en generell entusiasme og forståelse for medisinsk fors-
kning.

Til slutt ønsker jeg å henlede oppmerksomheten på at NIFU 
STEP (Stiftelsen Norsk institutt for studier og innovasjon, fors-
kning og utdanning) har vist at vitenskapelige ansatte i Norge 
arbeider i snitt 10.5 timer nødvendig gratisarbeide pr uke, til en 
verdi av 1.5 milliarder kroner pr. år. Timetallet samsvarer med 
hva  Dnlf har vist tidligere. Vil samfunnet honorere dette?

Landsrådsmøte i LVS
11.-12. februar 2010 Losby Gods, Lillestrøm

LVS avholdt sitt landsrådsmøte på Losby Gods i det man kan kalle vakre omgivelser.  Godset  
som i dag er ominnredet til hotell og konferansesenter ligger ensomt til i et bakket og skogkledd 
landskap med store rydninger med fritt utsyn. Landskapet var for anledningen snødekt  og badet 
i sol med noen få skispor og en og annen skiløper som passerte i rolig tempo i finværet. Det hele 
åndet av påskestemning lenge før påske.
Møtet hadde samlet 17 deltakere fra alle de fire universitetene, og fra Den Norske Legeforening 
møtte sekretariatet i LVS ved Bente Kvamme og Britt Carina Thoresen som hadde tilrettelagt 
møtet. Møtet ble ledet av LVS’ leder Amund Gulsvik.  Bergen var godt representert på møtet 
idet 7 av de 17 deltakerne kom fra Universitetet i Bergen.
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I midten av mars kom det etterlengta forslaget frå 
Helsedirektoratet. Korleis vil dei at turnusordninga skal bli? 
Svaret fekk me lese i ein 176 sider lang rapport. Rapporten tok 
for seg korleis dagens ordning er, og korleis dei vil at morgon-
dagens ordning skal verta. Rapporten presenterar eit forslag 
om å avvikle dagens turnusordning og erstatte den med nybyr-
jarstillingar med to års lengd. Dette vil då vere ein del av spe-
sialistutdanninga. Ein vil då ha 1 år teneste ved eit sjukehus og 1 
år teneste i kommunehelsetenesta. Ein vil også omlegge dagens 
trekningssystem, til eit søknadsbasert opptak. Dette meiner 
Helsedirektoratet vil styrke forholdet mellom arbeidstakar og 
arbeidsgivar. 

Det er sjølvsagt mange aspekt med dette forslaget som må 
arbeidast meir med. Korleis kan ein best mogleg sikre at ikkje 
diskriminering og ”pappafaktor” blir dei faktorane som påver-
kar utgangen på søknadane? Samstundes, er forslaget gjennom-
tenkt og løyser mange av problema som dagens turnusordning 
slit med. Forslaget vil fjerne dagens ordning med trekning. Det 
er rundt dette aspektet, den største usemja blant medisinstu-
dentar ligg. Mange meiner denne ordninga favoriserar dei ”sva-
kaste” kandidatane. Medan andre meiner at trekning vil gjere 
at ordninga blir rettvis. Då det er tilfeldigheitar som styrer, og 
ikkje ”pappafaktoren” eller diskriminering på noko som helst 
nivå. 

Mange stiller spørsmål om kva som kjem til å skje med dis-
trikta. Ja, kva kjem til å skje? Vil det bli slik at ingen vil ut til 
distrikta, og stillingane her vil tiltrekkje seg alle dei ”dårlege” 
kandidatane? Det høyres kanskje litt rart ut, for er det ikkje 
slik at det er berre eitt universitet i Noreg som har karakterar? 
Korleis skal ein då skilje mellom dei ”dårlege” og dei ”gode”? 
Når vart det forresten slik at alle dei ” gode” vel å ha turnus-

teneste i dei sentrale strøka? Sist eg undersøkte dette, viste 
det seg at kvaliteten på turnusen opplevast ofte som betre hjå 
dei som vel turnus på mindre stadar, enn på dei store universi-
tetssjukehusa. På eit universitetssjukehus vert du ein maur i ei 
maurtue. Ein maur blir lett drepen av ein stor sko. Det er noko 
alle veit.

Det er viktig å ha ein god diskusjon rundt det nye forslaget, 
men det er også viktig at ein kjem til ei viss semje. Vil me ikkje 
alle det same? Vil me ikkje alle gå gjennom den obligatoriske 
turnustenesta på staden me helst vil vere, med den kvaliteten 
me vil ha og med den læringskurva me alle søkjer? Om me 
når dette målet gjennom søknad eller loddtrekning, det spelar 
eigentleg inga rolle. Det ein må sjå på i dag, er om det er dagens 
system eller forslaget frå Helsedirektoratet som best mogleg 
kan gje oss det me vil. 

Det kan ikkje eg avgjere eller du, det må me gjere saman.

Farmen (les turnus) 
– ”Kampen om tilveret”
Turnus har lenge vore ein verkebyll for mange - medisinstudentar, sjukehusa, distrikta og 
staten. Korleis skal ein få kabalen til å gå opp og korleis skal ein gjere flest mogleg av dei 
involvera partar nøgde? Dette er sjølvsagt ikkje lett, men systemet som det føreligg i dag 
har forbetringspotensial, og dette er noko både Nmf og einskilde medisinstudentar har 
gjort SAFH merksam på.

kathe.aase@sensewave.noBjørg Bakke 
Leiar MedHum og styremedlem i Nmf Bergen

bjorg.bakke@student.uib.no
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Tøffe tak om samhandlingsreformen
Rett før påske fikk vi vite at samhandlingsreformen er utsatt. Ikke helt overraskende 
etter at deler av reformen har møtt sterk motstand fra flere hold, ikke minst fra KS og 
deler av spesialisthelsetjenesten. Ikke uventet er det spørsmålet om finansiering som 
synes å bli den varmeste poteten i sommer-Norge. Dernest blir det spennende å se hva 
potethøsten innbringer. 

Prinsippet om kommunal medfinansiering skremmer kommune-
Norge. Dette er på mange måter forståelig. Små kommuner kan 
få sterke variasjoner i utgiftsnivået, og gjerne innen behandlings-
regimer man har små muligheter til å styre over. Sykehusene 
kan bekymre seg over et mer usikkert finansieringsgrunnlag. 
I hovedsak er det fastleger og legevaktene som forer syke-
husene med pasienter. De fleste av disse henvisningene er pr 
i dag utenfor kommunenes kontroll, og kommunene kan lett 
oppleve å komme i en økonomisk gisselrolle. Likevel kommer 
man ikke utenom det faktum at penger er makt. Tilvisningsrett 
til minst 20% av sykehusbudsjettene sikrer en større innflytelse 
for kommunene som tjenestebestillere. Dette vil løfte statusen 
til samarbeidsavtaler og samhandlingsprosjekter mellom 1. og 2. 
linjetjenesten. 

Politisk beslutningsvegring?
Det kan synes som om ”alle” ønsker samhandlingsreformen 
velkommen. Men når det kommer til de mer konkrete tilta-
kene blir det vanskelig for Regjering, Storting, helseforetak og 
kommuner å samle seg til enighet. Et statssekretærutvalg har 
fått 6 måneder på seg til å finne gode løsninger på finansier-
ing og gjennomføring av reformen. Kanskje er det nødvendig 
å gi utredningsarbeidet litt mer tid. Kanskje er ikke 20% kom-
munal medfinansiering nok til å stimulere kommunene til mer 
forebyggende helsetjenester og folkehelsearbeid. Samtidig er 
det viktig at ikke reformen skrinlegges eller utsettes for lenge. 
Håpet er at det ikke går som med sykehusreformen, som 
var utredet uttallige ganger over flere tiår, før en besluttsom 
helseminister Tønne tvang reformen igjennom på vel ett år.  
Samhandlingsreformen bør gjennomføres raskt, men må legges 
opp til å være et kontinuerlig utviklingsarbeid der BEON (beste 
effektive omsorgsnivå) står i fokus. Denne oppfølgningsdelen 
sviktet etter foretaksreformen i 2001/2002.

Demokratisk underskudd i styrene?
En stor utfordring i samhandlingen er at sykehusene er ekspert-
styrt, mens kommunene er politikerstyrt og på valg hvert fjerde 
år. Disse forskjellene i organisasjonskultur og saksprosesser er 
kommet veldig tydelig fram i arbeidet rundt samarbeidsavta-
ler, og kan være et undervurdert politisk minefelt i reformen. 
Min vurdering er at konflikter og uenigheter ofte oppstår på 
et systemnivå, og kanskje i mindre grad på direkte faglig nivå. 

Riktignok er det noen ”politikere” i foretakstyrene, men disse 
er utpekt av statsråden, og ikke valgt på tradisjonell måte. I en 
kommunal medfinansieringsordning bør kanskje kommunene 
være direkte representert i styrene ved politikere valgt fra 
regionrådene eller ordførergruppene? Slik kan primærhelse-
tjenesten som ”bestillere” ha ”sine” folk i styrene. Det er et 
paradoks at brukerne og ansatte er representert i styrene, men 
ikke bestillerne. Men det spørs om staten vil ta sjansen på en 
maktavgivelse!?

Seminar for samfunnsmedisinere 7. og 8. juni 2010 
Det blir også i år arrangert seminar for leger i samfunnsmedi-
sinske stillinger; denne gangen på Bjørnefjorden Gjestetun, Os, 
7. og 8. juni. I skrivende stund er programmet under utarbeiding 
i fellesskap mellom Fylkesmannens helseavdeling, LSA og Bergen 
kommune. Det vil bli et spennende seminar med temaer innen 
miljøretta helsevern bl.a. aktualisert med luftforurensning, lokalt 
folkehelsearbeid, kommuneoverlegenes rolle i samhandlingsre-
formen, samarbeid om behandling av rusavhengige, for å nevne 
noe. Vi håper på god deltakelse; spesielt viktig er det at sam-
funnsmedisinerne i kommuner og helseforetak slutter opp om 
seminaret. Påmelding skjer på hjemmesidene til Fylkesmannen i 
Hordaland. 

Årsmøte i LSA 7. juni
Av praktiske grunner blir det årsmøte i LSA Hordaland etter 
avsluttet første dag på seminaret 7. juni. Det er ikke valg dette 
året, så det er ingen grunn for noen å snike seg tidlig av gårde. 
Potensielle medlemmer er og velkomne som observatører. 
Undertegnede vil orientere om det 
lokale LSA-arbeidet og fra arbei-
det i styret i Hordaland legefore-
ning. Det åpnes ellers for dialog 
rundt aktuelle problemstillinger. 
Vel møtt!

Tord Moltumyr tordmolt@online.no
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Jeg skal ikke drøfte yrket i seg selv. De aller fleste av oss er 
godt fornøyd med vårt yrkesvalg; vi har svært variert arbeide, 
store faglige og menneskelige utfordringer og et sosialt og 
spennende arbeidsmiljø. Men på den annen side har vi høyt 
arbeidspress, lang arbeidstid og ikke minst svært usikre ansettel-
sesforhold. Må det være slik at man for å skaffe seg en spesialist-
utdannelse er nødt til å jobbe i en midlertidig stilling? 

De fleste leger har startet sin karriere i korte vikariater, og 
dette er temmelig likt andre yrkesgrupper vi kan sammen-
likne oss med. Det gir en lavere terskel for arbeidsgivere for å 
ansette nyutdannede og en mulighet for arbeidstakere å prøve 
seg før man velger seg en endelig karrierevei. Slik er det også 
for jurister, sivilingeniører og mange andre akademikeryrker. 
Men mens andre grupper etter hvert blir tilbudt fast stilling, 
fortsetter vi i vår midlertidighet. Her på Haukeland er det 
vanlig at man først arbeider 5-6 år i kortvarige (som oftest 6 
måneder) vikariater, før man kanskje er så heldig å få en fireårs-
stilling (som altså er langt unna en fast ansettelse). Det hører 
med til sjeldenhetene at noen får en fast jobb før de er godt 
opp i 40-årene. Tidligere da det var mangel på leger i Norge, 
var det ofte mindre usikkerhet knyttet til videre ansettelse. Nå 
opplever vi stadig oftere at leger, etter mange år i midlertidig-
het hos samme arbeidsgiver, plutselig står uten jobb. 

- Er det virkelig en forutsetning for opplæring og utdanning at vi 
skal jobbe i midlertidige stillinger? 

Vi i Legeforeningen mener et rungende nei, og faste stillinger 
for leger i spesialisering er derfor et av hovedmålene for foren-

ingen. Når dette leses, har Ylf nettopp arrangert sitt årsmøtese-
minar her i Bergen, med faste stillinger for LIS som tema. Det 
er klart det er en god del utfordringer. Det må settes av plass 
til leger fra andre sykehus som trenger gruppe I-tjeneste og 
vi må ha plass for våre kolleger i allmennmedisin som trenger 
sykehuspraksis. Våre strenge regler for rangering må kanskje 
revurderes, og det er nok ikke mulig å holde på den strenge 
reguleringen av legehjemler på samme måte. Men at det lar seg 
gjøre, det er vi helt sikre på. I Sverige innførte de faste stillinger 
for yngre leger for noen få år siden, og vi prøver nå å lære av 
deres erfaringer. Lovverket er klart på at faste stillinger skal 
være regelen, men åpner for kortere ansettelser hvor arbeidet 
som skal utføres er midlertidig, eller arbeidet er å regne som 
praksisarbeid. Ingen kan hevde at strømmen av pasienter vi 
behandler er av en midlertidig art, og de færreste som kjenner 
til arbeidet på sykehusene vil kunne mene at vi er praksisarbei-
dere og at driften av sykehuset ikke er avhengig av vår arbeids-
kraft!

Det neste året vil bli avgjørende for kampen for faste stillinger, 
som er den viktigste enkeltsak på årevis for Ylf. At vi titulerer 
oss som ”Yngre leger” betyr ikke at vi ikke skal ha rettigheter 
som andre voksne i arbeidsmarkedet.

Ung lege 
Noen ganger kan det være veldig bra å kunne si – med god dokumentasjon - at man er 
en ung lege. I motsetning til mange i andre yrker behøver vi ingen fødselsattest for å 
kalle oss unge, medlemsskap i Yngre legers forening burde jo holde i massevis. Så mens 
mine tidligere klassekamerater nå har yrkestitler som ”Senior key account manager”, 
”Senior advisor” eller liknende, er jeg altså det ungdommelige og upretensiøse ”Lege 
i spesialisering”. Men bortsett fra litt lindrende effekt på aldersbetinget angst, er det 
egentlig særlig attraktivt?

Eiv ind Solheim, 
Foretakstillitsvalgt YLF, Helse Bergen

eivn@helse-bergen.no



Livets siste fase i hjemmet 
– en samhandlingsarena

Sebastian von Hofacker, overlege, Sunniva klinikk, Haraldsplass Diakonale Sykehus Kompetansesenter i lindrende behandling, Helseregion Vest, HUS 
Kontakt: sebastian.vonhofacker@haraldsplass.no 

og
Målfrid Hanevik, overlege, Sunniva klinikk, Haraldsplass Diakonale Sykehus

Når en pasient med en kronisk og langtkommet sykdom ligger 
hjemme for døden er i Norge som oftest hjemmesykepleien 
involvert. Hjemmesykepleieren trenger en medisinsk ansvarlig 
å samarbeide med. Det er fastlegen som har ansvaret for den 
medisinske behandlingen som foregår i hjemmet. For å oppnå 
god lindring av den døende vil fastlegen i mange tilfeller ha 
behov for å rådføre seg med samarbeidspartnere i 2.linjetjenes-
ten.

Hjemmesykepleien opplever ofte å komme i en situasjon der 
det er uklare ansvarsforhold og at det ikke finnes klare planer 
for hvem de skal kontakte når som helst på døgnet for nød-
vendige råd. Det er diskontinuitet i oppfølgingen av hjemmevæ-
rende kreftpasienter i palliativ fase, særlig på ettermiddag, om 
kvelden og natten, på helligdager og i helger. 

I denne kronikken ønsker vi å drøfte denne problemstillingen 
med bakgrunn i den foreslåtte Samhandlingsreformen, der mer 
ansvar skal tilfalle kommunehelsetjenesten (1). Vi vil også belyse 
samarbeidet mellom 1. og 2. linjehelsetjenesten i Bergen rundt 
kreftpasienter som ønsker å tilbringe livets sluttfase i hjemmet. 
Dette med en intensjon å høyne den medisinske og organisato-
riske kvaliteten på tilbudet.

Noen fakta:
I Norge dør hvert år 10632 (2008) av ondartete svulster (2). Av 
disse dør 50%  i sykehus, 36% i pleieinstitusjon og 11% hjemme. 
Tall for Hordaland er følgende: Kreftrelaterte dødsfall er 992. 
Antatt at landsgjennomsnittet for hjemmedødsfall gjelder i 
Hordaland må man regne med 109 kreftsyke som dør hjemme. 
Antall fastleger (2008) i Hordaland var 383 (3). Dette medfører 
statistisk 0,28 kreftdødsfall i hjemmet pr lege og år. Hvis alle 
kreftsyke døde hjemme ville det bety 2,6 dødsfall pr fastlege og 
år. Her er det ikke tatt høyde for at det også finnes allmennle-
ger uten fastlegeavtale.
Hvor mange pasienter som er hjemme i en lengre palliativ fase 
og hvor ofte de vil ha behov for tilsyn av lege i hjemmet har vi 
ikke oversikt over. 

Sentrale dokumenter:
I forskrift om fastlegeordningen i kommunene står det i §7: 
Fastlegen skal ha ansvaret for allmennlegetilbudet til personer 
på sin liste innen de rammer som gjelder for fastlegeordningen 
i lov, forskrift og sentral avtale. (4)

Rammeavtalen mellom Kommunenes Sentralforbund og DNLF 

om allmennlegepraksis i fastlegeordningen i kommunen – perio-
den 01.07.2008 – 31-06.10 regulerer fastlegens oppgaver til 
hjemmeværende pasienter (5). Der kan man under punkt 10.1 
lese: 
”Generelt om fastlegeavtalen:
Legen skal sørge for at innbyggerne på vedkommendes liste får 
tilgang til allmennmedisinske legetjenester, herunder konsulta-
sjoner, sykebesøk og øyeblikkelig hjelp. 
Legen skal delta i kollegiale ordninger/vikarordninger for dek-
ning av ordinært fravær hos andre fastleger i kommunen etter 
oppsett som er utarbeidet av allmennlegeutvalget, jf for øvrig 
punkt 6.3.”
Det palliative miljø har i 2004 med oppdrag fra DNLF og etter 
en omfattende høringsrunde laget en Standard for Palliasjon (6). 
Denne foreslår en struktur for organisering av tjenesten rundt 
den palliative pasienten og formulerer kompetansekrav til de 
enkelte helsearbeidere, bl.a. også fastlegen. 
Her leser vi på side 33:
•	 Den	hjemme	baserte	omsorgen	må	organiseres	slik	at	pasi-

ent og pårørende kan ha tilgang til kvalifisert hjelp døgnet 
rundt. Dette innebærer:
•	 Det	må	være	tilgjengelig	heldøgnstjeneste	i	hjemmesyke-

pleien. Mobiltelefonnr. til hjemmesykepleien skal alltid være 
tilgjengelig for pasient og pårørende (jf s.14)
•	 Koordinator	skal	påse	at	det	er	faste	avtaler	i	hjemmet	etter	

pasientens behov
•	 Fastlegen	bør	foreta	hjemmebesøk	etter	avtale	med	pasient/

pårørende og hjemmesykepleien. Det må utarbeides en 
rutine for legehjelp utenom arbeidstid
•	 Ved	planlagt	fravær	må	fastlegen	gjøre	avtale	med	en	annen	

kollega og orientere om pasienten/familien og de mulige pro-
blemer som kan oppstå
•	 Fastlegen	har	det	koordinerende	ansvaret	for	den	medisinske	

behandlingen av pasienten. I spesielle tilfeller kan sykehusets 
palliative team overta behandlingsansvaret, se s 18-19 og 27 

Fastlegen skal:
•	 kjenne	ulike	smertetyper	og	virkningen	av	ulike	lindrende	

metoder.
•	 kunne	utføre	undersøkelse,	kartlegging	og	diagnostikk	av	

smerter og andre symptomer
•	 kjenne	til	og	kunne	bruke	vanlige	verktøy	for	symptomregis-

trering (ESAS, smertekart, MMS)
•	 kjenne	betydningen	av	adekvat	diagnostikk	for	å	kartlegge	

årsaken til smerter og andre symptomer, og kunne utføre 
eller henvise til slik diagnostikk

K r o n i K K
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•	 kunne	forebygge	og	behandle	smerte,	kvalme,	obstipasjon	og	
andre plager fra kreftsykdommer
•	 kjenne	til	WHO`s	smertetrapp
•	 kunne	starte	opp	behandling	med	subkutan	smertepumpe	for	

tilførsel av analgetika og evt. andre medikamenter, f eks kval-
mestillende
•	 ha	henvisningsrutiner	til	relevant	palliativ	behandling	for	pasi-

enter med uhelbredelig kreft
•	 samarbeide		tverrfaglig	og	kunne	lage	en	behandlingsplan	hvor	

man tar hensyn til både fysiske, psykiske, sosiale og åndelige/
eksistensielle aspekter
•	 kunne	gjøre	relevante	etiske	vurderinger	i	samarbeid	med	

pasienten, pårørende og annet helsepersonell

Disse kompetansekrav anbefales å gjelde for alle leger som 
behandler pasienter i palliativ fase.

Samarbeid
Til tross for at det finnes rammeavtaler og anbefalinger for 
hvordan den hjemmebaserte omsorgen bør organiseres opp-
lever vi som arbeider med denne pasientgruppen at det er 
mangler i systemet som skal sikre den syke en verdig død i 
hjemmet. 
– Det hersker usikkerhet om hvem som har det medisinske 
ansvaret for den syke. 
– Det er liten til ingen kommunikasjon og informasjonsflyt mel-
lom fastlege og legevakt om syke i hjemmet som muligens kan 
få behov for tilsyn etter kontortid, i helegene og på helligdager 
– Det er ikke alltid avtalt fungerende vikarordninger ved fastle-
gens planlagte fravær.
– Det er ofte også lite dokumentasjon tilgjengelig fra pasientan-
svarlig lege på sykehus.
– Direkte kontakt på rett tidspunkt, som f. eks en telefonsam-
tale mellom ansvarlig lege i sykehus og fastlege synes heller å 
være et unntak enn en regel. 

Som leger med palliasjon som hovedoppgave ønsker vi å være 
tydelige på at vi har et utmerket samarbeid med fastleger der vi 
ser at både engasjement og kompetanse er på plass. 
Disse fastleger samhandler med hjemmesykepleien, ringer til 
det sykehusbaserte palliative team som ofte kjenner pasienten 
godt for å diskutere og få råd. De forskriver lindrende medisin 
og følger opp (evt. sammen med det palliative teamet), de tar 
seg av familien og går på hjemmebesøk. Disse leger oppleves 
som trygge samarbeidspartnere for hjemmesykepleieren, som 
ofte er mye hos den døende. Samarbeidet med det palliative 
team gjør at man skaper en trygghet rundt den døende og hans 
nærmeste og her er tilbakemeldingene fra familiene gode.
Tilbakemeldingene fra disse fastlegene er også at de får den 
informasjonen og støtten de trenger når de henvender seg til 
det palliative teamet uavhengig av vedkommende fastleges tidli-
gere erfaring med og kunnskap i palliasjon.

Den sykes og de pårørendes opplevelse
Vårt inntrykk er at hvis det er klart for pasient og pårørende 
hvem de skal forholde seg til uansett tid på døgnet og det 
samtidig er reellt at de får tak i rette vedkommende, så føles 
hjemmesituasjonen trygg og forsvarlig. Hvis det eksisterer en i 
praksis fungerende individuell plan og det samtidig er laget gode 
forebyggende medisinske planer for lindring, så er den syke 
trygg og de nærmeste klarer seg utmerket i en ellers krevende 
situasjon.

Hjemmesykepleiens opplevelse
Dessverre får vi hyppige tilbakemeldinger om fastleger som 
hjemmesykepleien synes det er vanskelig å samarbeide med og 
som ikke engasjerer seg nok i den siste fasen av den sykes liv. 
De har vansker med å få kontakt med fastlegen. Fastlegen går 
ikke i hjemmebesøk. Fastlege har ikke faglig kompetanse og 
søker ikke nødvendig råd. I vårt samarbeid med hjemmesyke-
pleien vet vi at en del leger spør sykepleier om råd til både 
medikasjon og angående omsorgen som er nødvendig når en 
av deres pasienter dør hjemme. Det blir ikke lagt planer for 
henvendelser utenom kontortid. Hjemmesykepleien opplever 
ofte å måtte kontakte sykehus eller det palliative teamet uten 
at fastlegen er involvert. De opplever å bli sendt fra den ene 
instansen til den andre med uforrettet sak.

Vår egen erfaring
Vår erfaring er at vi ikke sjelden blir eneste og direkte samar-
beidspartner for hjemmesykepleien. Hjemmesykepleien får ikke 
kontakt med fastlege og eneste utvei blir palliativt team. Vi blir 
bedt om å overta en rolle som fastlegen skulle hatt, til tross for 
at vi per i dag ikke har ansvaret for hjemmeboende pasienter. 
Vi opplever å bli bedt om å gi råd til fortvilte hjemmesykeplei-
ere også når det gjelder syke vi ikke kjenner til. I slike tilfeller 
skal kommunikasjonen være mellom lege som ser og helst også 
kjenner den syke og vår rådgivende lege.

Diskusjon
Hvorfor er det vanskelig å sette de ovenfor nevnte 
rammeavtaler og retningslinjer for palliasjon i hjem-
met ut i livet?
Våre påstander:
Mange fastleger kjenner ikke til de ovenfor nevnte retningslin-
jene.
Mange fastleger kjenner ikke tilstrekkelig til og benytter seg 
ikke av det palliative teamet.
Mange leger, både fastleger og pasientansvarlig lege på sykehu-
set mangler erfaring med selve dødsprosessen.
Kommunikasjon rundt tema døden oppleves av de fleste leger 
som vanskelig og utfordrende.
Allmennleger mangler kunnskap og erfaring i lindring av plag-
somme symptomer.
Usikkerhet hindrer noen fra å engasjere seg.
Sykehusleger kommuniserer ikke tilstrekkelig og direkte med 
fastlegen.
Fastlegen får ikke informasjon eller blir bedt om samarbeid i 
tide.
Det mangler kommunikasjon og avtaler mellom fastlege g lege-
vakt for å sikre oppfølging av den syke utenfor kontortid. 
Fastlege tar ikke nødvendig kontakt med palliativt team for å 
samarbeide og formidle informasjon.
Palliativt team tar ikke nok direkte telefonkontakt med fastlege 
og vedkommende blir ikke integrert.
Det er ofte vanskelig å få tak i fastlege og hyppige oppringnin-
ger og faxer er ofte nødvendig.
Eksiterende vikarordninger fungerer ikke godt nok.
Fastlege har av ulike akseptable årsaker ikke mulighet for opp-
følging til alle døgnets tider og mangler samarbeidspartnere 
som kan overta.
Legevakten fraskriver seg ansvaret for disse pasientene og yter 
ikke hjemmebesøk.
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Fastlegens rolle - legevaktens rolle
Fastlegen har en nøkkelrolle i oppfølging og planlegging rundt den 
syke
Alle involverte, inklusive fastlegen er tjent med at denne rollen 
ivaretas. Der fastlegen ikke har mulighet for adekvat oppfølging 
kan hun/han alliere seg med kollegaer på samme nivå i helseve-
senet eller ved tett samarbeid med palliativt team og legevakt.
Fastleger som også er sykehjemsleger møter døden hyppigere. 
At fastlegen har en pasient hjemme til lindring ved livets slutt 
vil være en situasjon som relativt sjelden oppstår og kun i en 
relativt kortvarig, men intens periode. Denne perioden kan bli 
mer arbeidskrevende enn ellers, men hvis de ulike samarbeids-
partnerne bærer sin del, vil fastlegen oppleve dette som over-
kommelig og menneskelig og faglig fruktbart.

Sykehuslegens rolle
Når en pasient som er i en fase av sin sykdom der det er fokus 
på god lindring utskrives til hjemmet må ansvarshavende lege 
vite at det er et fungerende hjelpeapparat som står klar til å 
overta. En telefon til den sykes fastlege i tillegg til utførlig epi-
krise ville lette denne overgangen og aktivere fastlegen. Vårt 
inntrykk er at denne kommunikasjonen mellom
sykehuslege og fastlege ikke fungerer.

Noen forslag til bedre samhandling til den sykes, de 
pårørendes og helsearbeidernes beste:
Fastlege må bli klar over sin oppgave og i tillegg bruke det pal-
liative teamet.
I henhold til tall vist ovenfor i avsnittet Noen fakta er det 
relativt sjelden at fastlegen har en pasient hjemme i palliativ 
fase. Vi påstår at ved å alliere seg med kollegaer og ved å lage 
gode planer vil fastleger ha mulighet til å yte adekvat og til-
strekkelig helsehjelp til de få det er aktuelt for.
Sykehuslege bør kontakte fastlege for oppfølging i god tid før 
utskrivelse.
Lege ved palliativt team må tidlig i forløpet informere, samar-
beide og integrere fastlegen og sammen lage en plan for oppføl-
ging etter utskrivelse med klar ansvarsfordeling.
Lege ved palliativt team må informere om at de er tilgjengelige 
for rådgivning til fastlege, sykehjemslege og legevaktslege døg-
net rundt.
Fastlege må være lett tilgjengelig for kollega og hjemmesyke-
pleie, enten via telefon, faks eller e-post. 
Palliativt team og fastlege må i større grad ta i bruk nettverks-
møter hjemme hos den syke.
Fastlegen bør direkte ta kontakt med og gi informasjon til lege-
vakten om at pasienten er døende hjemme og gi legevaktslegen 
informasjon om at de kan rådføre seg med palliativt team. Det 
lokale palliative team vil være mer enn villig til å gi råd i forhold 
til dosering av lindrende medisin. 
Disse teamene har slik det er i dag ikke ansvaret for hjem-
meboende pasienter. Fastlegen kan imidlertid i konkrete situa-
sjoner be det palliative team å ta over ansvaret. Dette vil være 
unntak og gjelde pasienter med svært komplekst symptombilde 
eller invasiv smertebehandling, slik som spinal/epidural-kateter.
Legevaktstjenesten må utvides til å ha ansvaret for pasienter i 
palliativ fase. Disse syke har ofte selv ikke mulighet til å dra på 
legevakten. Slik oppnår vi god lindring hjemme og unngår unø-
dige og for pasienten plagsomme sykehusinnleggelser
Legevaktslege som ikke har journaltilgang må utrustes med 
relevant informasjon med tanke på pasientens funksjonsnivå, 
det forventete symptombildet og evt psyko/sosiale utfordringer 
i familien.

Har fastlegen planlagt fravær og vet om fortsatt behov for lege-
tilsyn eller medikamentjusteringer, vil det være naturlig å inte-
grere en kollega/vikar og å melde fra til legevakten.
Den faglige kunnskapen må økes og hospitering/vikariat ved 
sengepost for palliasjon eller ved et palliativt team anbefales. 

Det er fristende å ønske seg et ambulerende team i Bergen 
Kommune. Et slikt teamet vil i samarbeid mellom 2.linjetjenes-
tens palliative kompetanse, fastlegene, legevakt og kompetent 
sykepleie sørge for tilgang til høy kompetanse og trygghet for 
hjemmeboende pasienter i palliativ sykdomsfase, også etter 
vanlig arbeidstid og i helger. Det må kunne rykke ut hvis behov 
i hjemmet og til aldershjem/sykehjem og rådføre seg med spesi-
alisthelsetjenesten hvis nødvendig. Standard for palliasjon anbe-
faler ikke slike kommunale team. Vi påstår at om vi i Bergen 
koordinerer de eksisterende ressurssene (fastleger, legevakt, 
palliativt team ved Sunniva klinikk, ressurssykepleiere. Vil vi også 
uten et slikt formalisert team kunne ivareta denne pasientgrup-
pen i dagens kommunale helsetjeneste. 
I denne kronikken har vi kun tatt utgangspunkt i kreftsyke, men 
i årene som kommer regner vi med et økt behov for lindrende 
behandling også for andre pasientgrupper.
Palliative pasienter i hjemmet trenger at vi helsearbeidere sam-
arbeider. Redskapet ”Individuell plan” hjelper oss å huske dette 
(8). Det er ikke vanskeligere enn at vi snakker med hverandre 
og lager gode ansvarslinjer.
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(05.04.2010)

2. Dødsfall, etter kjønn og underliggende dødsårsak. Fylke. 2008: 
http://www.ssb.no/emner/03/01/10/dodsarsak/tab-2010-02-19-10.
html (05.04.2010)

3. Fastleger per 30. september 2008, etter praksisfylke: 
http://www.nav.no/98084.cms (05.04.2010)

4. Forskrift om fastlegeordning i kommunene: http://www.lovdata.
no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20000414-0328.html (05.04.2010)

5. Rammeavtale mellom KS og Den norske legeforening om  
allmennlegepraksis i fastlegeordningen i kommunene: 
http://www.kf-infoserie.no/lovtjeck.aspx?PVNids8U4ZLo9gZqYO9r
feI3YOlzRvae7Jcuj%2F5rNADHhg5tH1wOz6NNnGpEe9zJmVg0M
%2BpdRnKj%2Ba4i%2BbPR9g%3D%3D (05.04.2010)

6. Standard for palliasjon: http://www.legeforeningen.no/
asset/24404/2/24404_2.pdf 
(05.04.2010)
 
7. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i 
kreftomsorgen. IS-1529. Oslo: Sosial- og helsedirektoratet, 2007. 
http://www.fredrikstad.kommune.no/upload/17116/Nasjonalt_
handlingsp_lindrende21509a.pdf (05.04.2010)

8. Individuell plan:
http://www.helse-bergen.no/avd/lindrendebehandling/individuell_
plan/individuell_plan.htm (05.04.2010)
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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

Kari Fagerheim, 
Legekontoret, 

6770 Nordfjordeid
Tlf. 57 86 30 20

Berit Kaarstad. 
Jølster legekontor
6843 Skei i Jølster
Tlf. 57 72 62 50

LEGE-FOR LEGE I SOGN OG FJORDANE

Kollegaer på alle nivå er ved behov velkomne til å ta kontakt med ein av oss.

Stein Nilsen 
(avdelingskoordinator) 

Fjellien 3, 5019 Bergen 
Tlf privat: 55 96 44 15 
tlf kontor: 56 15 74 00

Nina Helene Ingebrigtsen
Haakon Sæthres vei 16, 

5232 PARADIS,
Tlf privat: 55 92 44 77

Årstadveien	27,	5009	BERGEN
Tlf. kontor: 55 29 25 86

Frøydis S. Nilsen
5650 TYSSE, 

Tlf privat: 56 58 66 77
Øyrane legesenter, 

5260 INDRE ARNA, 
Tlf. kontor: 55 39 55 62

Johan Fredrik Krohn
Flossmyra 12, 5323 KLEPPESTØ, 

Tlf privat: 56 14 13 55
Institutt for psykiatri og psykoterapi, 

Starvhusgt. 2A, 5016 BERGEN, 
Tlf. kontor: 55 31 65 90

Nils Magnus Ulvik
Moldbakken 13
5042 Bergen

Tlf privat: 55 93 36 39
Kir. avd., urologisk seksjon, 
HAUKELAND SYKEHUS, 

5021 Bergen 
Tlf. : 55 97 50 99 eller 

Tlf.: 55 97 29 07

KOLLEGIAL STØTTEGRUPPE
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Medisinstudentenes 
Humanitæraksjon 2010
sykepleie og jordmorutdannelse i Malawi.
I verden i dag finnes det så utrolig mange urettferdige forhold. 
20 prosent av verdens befolkning forbruker 80 prosent av dens 
ressurser. Dette betyr at hver dag lider små barn, kvinner og 
menn i mangel av mat, medisiner og vann fordi at fordelingen 
er så ekstremt ujevn. Medisinstudentenes humanitære aksjon 
handler i 2010 om å bedre kvalieteten og tilbudet på sykepleie 
og jordmorutdannelse i Malawi. Det vil si at gjennom årets 
prosjekt, så kan vi som medisinstudenter være med og gjøre 
primærhelsetjeneste i Malawi til en rettighet og at det ikke for-
blir et privilegium slik som det er i dag. I Norge er helse og hel-
setjenestetilbud noe som tas for gitt. Vi trenger ikke å bekymre 
oss for at hvis vi en gang skulle bli alvorlig syke eller skulle få 
et sykt familiemedlem, at muligheten for behandling skulle være 
liten eller eventuelt ikke tilstede fordi det ikke finnes nok helse-
personell til å ta seg av deg eller dine. 

MedHum 2010 handler om håp. Prosjektet vil i år ikke bare gå 
til å ruste opp det grunnleggende helsetilbudet i Malawi, det vil 
også	være	rettet	mot	utdanning	og	kampen	mot	hjerneflukt.	Å	
satse på utdanning vil ikke bare gjøre livene lettere til de kvin-
nene og mennene som får følge sykepleie og jordmorutdannel-
sen som vil være vårt støtteprosjekt denne høsten, det vil også 
ha store ringvirkninger for det samfunnet som kan dra nytten 
av den kompetansen disse kvinnene og mennene tilegner seg. 

I Malawi er det en akutt mangel på helsepersonell. Det er totalt 
rundt 7000 sykepleiere i en befolkning på 13,1 millioner men-
nesker. Til sammenligning kan vi se på vårt eget land, Norge, 
hvor dekningen er på rundt 98.000 sykepleiere på en befolking 
på litt over 4,5 millioner. Helsepersonell-tørken i Malawi skylles 
at alt for få utdannes, men også at de som har en utdannelse 
drar til andre land med bedre vilkår for å jobbe.

Det er store helseutfordringer i Malawi. Under 20 prosent av 
alle fødslene i landet gjennomføres med kvalifisert helseper-
sonell til stede. I tillegg er også dette landet rammet av HIV/
AIDS epidemien, samt andre sykdommer som malaria og tur-
berkolose. I Malawi vil 56 av 1000 barn dø før de er 5 år og den 
forventede levealderen er 53 år!
Gjennom kirkens nødhjelp kan vi som medisinstudenter være 
med på dette fantastiske prosjektet. Mange av dere spør kansje 
dere selv om det er riktig å støtte en i bunn og grunn kristen 
organisasjon. Sakens kjerne er at i Malawi, så er kirkene viktige 
og store på leveranser av helsetjenester. På landsbygden leverer 
kirkene 40-45 prosent av all helsehjelp, og 70 prosent av alle 
sykepleierne og jordmødrene utdannes av CHAM, Christian 
Health Assosiation of Malawi. Gjennom et tett samarbeid med 
CHAM kan MedHum og KN utgjøre en forskjell!

Målet med årets aksjon er å doble antall utdannede sykepleiere/
jormødre i Malawi fra ca 700 til 1500 per år innen utgangen av 
2011, men prosjektets mål er også å bedre kvaliteten på syke-
pleieutdannelsen. Dette skal gjøres ved å bygge opp skole og 
campus området, utvikling av pensum og undervisningsmateriell, 
utvikling av eksisterende stabb samt trening og opplæring av 
denne, videreutvikle opplæring og treningsmetoder og under-
visningsmetoder og et stekt nettverkssamarbeid mellom både 
malawiske og norske høyskoler. 
Det skal samarbeides omfattende mellom 13 malawiske syke-
pleierhøyskoler og 6 norske, ved Akershus, Stord, Telemark, 
Vestfold, Østfold og Diakonhjemmet. Norske lærere skal bidra 
med kurs, undervisning og utvikling av pensum i Malawi. I tillegg 
til dette vil prosjektet bidra til at malawiske lærere kan komme 
på studiebesøk til Norge og at man gjennom dette får en økt 
kompetansebygging mellom de to landene. Prosjektet er ikke 
bare et samarbeid mellom CHAM og KN, men også mellom 
sykepleierforbundet i Norge og Malawi. Dette samarbeidet tar 
sikte på og bedre rammebetingelsene for sykepleierne i Malawi. 
Det er en rammeavtale mellom Ministry of health og CHAM 
som har ført til at midler til lønninger og drift så langt har kom-
met fra myndighetene.
Jeg håper at dere gjennom denne korte presentasjonen av årets 
prosjekt, har fått en bredere innsikt i hva årets aksjon skal gå 
til.	Dette	blir	utrolig	spennende	og	morsomt.	Årets	lokalstyre	
i Bergen jobber knall hardt for å lage en fantastisk aksjonsuke, 
og vi håper at dere alle vil være med og støtte MedHum. I den 
sammenheng vil vi si tusen takk for støtten vi har fått fra dere 
i Hordaland legeforening! Verdien av bidraget og hver enkelts 
engasjement er stor. Bare slik kan verden forandres. Selv om 
det mange ganger kan føles som at den innsatsen man gir kun 
er en dråpe i havet, så skal man ikke se bort i fra at akkurat 
der hvor dåpen treffer, så vil den gjøre en forskjell. Ved å være 
med og bidra til årets aksjon, kan du 
og dine kollegaer, være med og sørge 
for at de fremtidige kvinnene som 
føder barn i Malawi, føder det i trygge 
og gode omgivelser, og at det barnet 
forhåpentligvis kan få vokse opp i en 
verden som er enda litt mer rettferdig 
enn hva den er i dag.

Agnete Loss ius Olsen 
Leder MedHum Bergen
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Leder: Gunnar Ramstad gr@bakkehuset.no 
Nestleder/ kasserer: Christian Busch busch.christian@gmail.com 
(årsmøtevalgt)
Referent/ sekretær (LF): Øivind Wesnes owesnes@broadpark.no 
AF Vara: Kirsten Rokstad  
OF: Kjell Vikenes vike@haukeland.no 
OF Vara: Lars Mehlum
YLF: Eivind Solheim eivind.solheim@helse-bergen.no 
YLF Vara: Margrethe Songstad
LVS: Einar Svendsen einar.svendsen@gades.uib.no
LVS Vara: Eva Gerdts
PSL: Kathe Aase kathe.aase@gmail.com
PSL Vara:  Harald Miljeteig harmil@online.no
LSA:  Tord Moltumyr tordmolt@online.no
LSA Vara: Kristin Cotta Schønberg
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Namf Vara: Hege Sofie Imsen
Årsmøtevalgt/redaktør:	 Espen	Rostrup	 eero@helse-bergen.no
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Kollegial støttegruppe og Legetjeneste for leger se: 

www.legeforeningen.no/hordaland

Tom Guldhav, leiar
guldhav@broadpark.no

Mariann Kapstad, styremedlem
 mkapstad@online.no

Tor Christopher Fink, styremedlem
tor.christopher.fink@helse-forde.no

Erlend Mikael Haaland, varastyremedlem
erlend.mikael.haaland@helse-forde.no

Torgeir Finjord, Of
torgeir.finjord@helse-forde.no

Thomas Birkenes, Ylf   
thomas.birkenes@helse-forde.no

AF – Linda Svori, AF   
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Florentina Naboulsi, PSL
florentina@mailbox.as

Styret Sogn og Fjordane Legeforening 
Årene 2009 - 2011

Styret HLF 01.09 2009 - 31.08 2011
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Denne kommentaren vert skriven like før innstillinga til 
Stortinget om Samhandlingsreforma vert lagt fram frå Helse- 
og omsorgskomiteen. Eg tillet meg å spå at innstillinga vil inne-
halde både skuffelsar og gleder sett frå allmennmedisinen sin 
ståstad. Gledene er først og fremst knytt til at Regjeringa og 
Stortingsfleirtalet synes samstemte i at fastlegeordninga fram-
leis skal bestå og vere grunnsteinen i helsetenesta. Det synes 
også klart at det er forståing for at kapasiteten må aukast, og 
at dei grunnleggande prinsippa som ordninga bygger på, skal 
bestå, inkludert privat næringsdrift som vanlegaste 
avtaleform med det offentlege. Eg har også stor tru 
på at det vert lagt opp til styrking av kvaliteten i 
legevakta og at fastlegane skal utgjere ryggraden i 
legevakttenesta.

Når det gjeld skuffelsar, kjem det nok an på auga 
som ser, og kva den enkelte vil legge vekt på. Skal 
det verte fleire fastlegar, meir tid til offentlege opp-
gåver og meir tid til kronikargrupper og pasientar 

som ikkje så lett kan komme til legekontoret, må den gjen-
nomsnittlege pasientlista bli kortare. Dette er eit matematisk 
faktum. Korleis dette skal skje, vil nok verte tema for diskusjon 
og forhandlingar. Ingen er tent med ei massiv tvangsflytting av 
pasientar mellom noverande og nye fastlegar, her må det lagast 
smidige ordningar som verkar over tid.

Eg er også spent på korleis fastlegane vil ta i mot signal om 
sterkare fagleg styring i form av kvalitetsmålingar og rapporte-

ring av slike. Det synes å vere sterk tverrpolitisk semje om 
at det er på tide å kikke kvaliteten til fastlegane nærare 
i korta. Da er det ikkje godt nok berre å vise til at vi 
gong etter gong i brukarundersøkingar er svært popu-
lære! Eit grunnleggande arbeid med kvalitetsmålingar 
vil tvinge seg fram. Det offentlege og legeforeininga må 
her gå i tospann om å utvikle gode løysingar, ikkje lage 

konflikt på noko som uansett vil måtte tvinge seg 
fram for å halde på det gode omdømmet til 

fastlegeordninga.

Kjære kollega 
i vestlandsk allmennpraksis!

U N I V E R S I T E T S L E G E N

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

Høsten og vinteren 2010/ 11 arrangerer kolleger ved 
Allmennmedisinsk faggruppe (ALFA) i samarbeid med syke-
huskollega ved Haukeland Universitetssykehus et kurs over 
flere ettermiddager i klinisk kommunikasjon (valgfritt kurs 
for alle spesialiteter). Kurset blir arrangert ved Haukeland 
Universitetssykehus. Det er bygget over en amerikansk konsul-
tasjonsmodell (Four habits for the consultation) som er tilpas-
set norske forhold i en utgave som vi har kalt: Fire gode vaner 
i konsultasjonen. Konsultasjonsmodellen har vært presentert i 

Tidsskriftet av Pål Gulbrandsen. Programmet finner du på nett i 
legeforeningens kurskatalog.

Kurset vil gi god trening i å bedre kommunikasjonsferdigheter. 
Det er lagt opp med en passe blanding av forelesninger, øvelser 
i grupper, refleksjon og tilbakemelding, og egenøvelser i inter-
vallene mellom kursdagene. Påmelding innen 28. juni til kurs.
bergen@legeforeningen.no

Fire gode vaner
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PARAPLyEN

Etikk i klinisk praksis
Dagseminaret Dignity Violation in Health Care blir arrangert 
den 27.05.10 kl 10.15 - 16.00. Seminaret er tenkt for forskere 
og helsepersonell med interesse for etikk og menneskeret-
tigheter i klinisk praksis. Gjesteforeleser er associate profes-
sor Nora Jacobson (University of Toronto). Det blir dessuten 
innlegg ved post doktor Kristine Bærøe (Nklm/Uni helse og 
UiO) og forsker/fastlege Janecke Thesen (Nklm/Uni helse). 
Seminarspråk er engelsk. Av programmet nevnes: 

Nora Jacobson: The Dignity Model - and dignity violation in 
health care

Kristine Bærøe: Ethics in the out-of-hours services

Janecke Thesen: The Oppression Model

Faglig ansvarlige: Janecke Thesen og Kirsti Malterud (AFE 
Bergen/Uni helse og UiB).

Påmelding med navn og arbeidsplass  til kirsti.malterud@isf.
uib.no.

Doktoravhandling om Rød 
respons og akuttmedisin
Cand polit Erik Zakariassen skal 26 mai 2010 forsvare avhand-
lingen ”Red response - Studies on the role of primary care 
doctors in out-of-hospital emergency medicine” for phd-gra-
den ved UiB. Zakariassen er ansatt som forsker ved Nasjonalt 
kompetansesenter for legevaktmedisin (Nklm) og seniorfor-
sker ved Stiftelsen norsk luftambulanse. Dette er den første 
doktoravhandlingen som i sin helhet utgår fra Nklm.

Hovedmålet med avhandlingen var å undersøke hvilken rolle 
og erfaringer leger som jobber i primærhelsetjenesten har 
ved akuttmedisinske hendelser, definert som rød respons. 
Avhandlingen har sett på primærhelsetjenestens befatning 
med de sykeste og mest alvorlig skadete pasienter gjennom 
hele døgnet.

Det ble gjennomført to tverrsnittsstudier der informasjon om 
kommunal organisering av legevakt og fastleger erfaring med 
akuttmedisin ble innsamlet. To andre studier var prospektive 
observasjonsstudier. En der datainnsamling ble foretatt gjen-
nom et helt år fra et representativt utvalg av legevaktdistrikt 
og en over tre måneder der alle røde responser ble samlet 
inn fra tre AMK sentraler.

Avhandlingens fire publiserte artikler har følgende hoved-
funn:
Det er mangel på bruk av helseradio i halvparten av landets 
vertskommuner for legevakt. Forskjellen i antall alarmerte 
legevaktsleger mellom AMK-distriktene var stor. Den vik-
tigste faktoren for hvorvidt legevaktslegen ble alarmert, var 
hvilken AMK-sentral legen tilhørte. Fastleger tok del i akutt-
medisinsk arbeid og hadde en god selvsikkerhet ved utfø-
relse av akuttmedisinske prosedyrer. Legevakten er en viktig 
del av den akuttmedisinske kjeden utenfor sykehuset.
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BLAD B - Økonomi
Returadresse: 
Cox Bergen AS
C. Sundtsgt. 51, 5004 Bergen
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