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Turnus? Ja takk!

Turnuslege - exit?



Brystreduksjoner
Visste du at Bergen Kirurgiske Sykehus (BKS) nå har offentlig avtale 
med Helse Vest på å utføre brystreduksjoner på medisinsk indikasjon?

Står dine pasienter i en offentlig helsekø?
Vi opplever at kvinner med store bryst er en pasientgruppe som ofte 
står uten behandlingstilbud eller settes på lange ventelister. 
Helse Vest har nå inngått avtale med BKS om medisinsk indisert 
plastikkirurgi. Dette er et tilbud som dine pasienter bør få vite om.
 

Pasienten betaler kun vanlig egenandel
 

Kort ventetid
Alle pasienter som henvises til oss blir undersøkt og vurdert innen 
2 uker. Venteliste for operasjon er på under 4 uker.
 

Har du spørsmål?
Ta gjerne kontakt med oss på telefon 55 11 80 80 eller besøk oss 
på www.bksykehus.no

Velkommen til 
Bergen Kirurgiske Sykehus (BKS)

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

degrafo.no
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Skulder - albue - hånd - 
kne - ankel
Bergen Kirurgiske Sykehus har avtale om å utføre 
ortopediske operasjoner på vegne av Helse Vest RHF. 

Står dine pasienter i offentlig helsekø? 
På BKS har vi svært erfarne ortopeder, god kapasitet, trygge og delikate 
lokaler, hyggelig bemanning, kort ventetid og svært fornøyde pasienter. 
Pasientene som faller inn under avtalen med Helse Vest RHF betaler kun 
vanlig egenandel.

Ventetid
Pasienter som henvises til oss vurderes  og behandles så raskt det lar seg 
gjøre. På www.frittsykehusvalg.no  finnes til enhver tid oppdaterte 
ventetider.

Spørsmål
Ta gjerne kontakt med oss på telefon 55 11 80 80 eller les mer om oss 
på www.bksykehus.no

Bergen Kirurgiske Sykehus er Vestlandets største offentlig godkjente 
dagkirurgiske sykehus. Vi utfører rundt 4000 inngrep årlig og er et 
verdifullt supplement til det offentlige helsevesenet. BKS holder til 
i moderne lokaler på Nesttun i Bergen. Vi har 3 (+2) operasjons-
stuer, 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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Turnuslege – exit?
Legeforeningen har nettopp avviklet  
Landsstyremøtet i sitt 124. år. Fra 
Hordaland og Sogn og Fjordane møtte 
knapt 20 delegater, som representerte  
forskjellige ledd av foreningen. De 2  
vestlandsfylkene hadde således omtrent 
12-14 prosent av Landsstyrets delegater. 

Som tidligere hevdet fra min side, er vi en høyst levende og 
aktiv organisasjon med betydelig respekt i resten av samfun-
net. Dette ble tydelig på vår helsepolitiske dag hvor regjeringen 
stilte med 2 ministere (Strøm Erichsen og Bjurstrøm) og Frp, 
Høyre og Sp møtte med sentrale helsepolitikere fra Stortinget. 
Alle disse bidro til en omfattende debatt om sykehusfinan-
siering, samhandlingsreform og sykefravær. 
Legeforeningen er en levende og viktig organisasjon, som politi-
kere bør og skal holde god kontakt med. 
Både for å orientere om sine politiske planer for videreutvik-
ling av Helse-Norge, og for å få nyttige innspill og råd fra vår 
forening. 

Turnuslegeordningen betyr mye for norske leger. Vi har alle en 
erfaring fra denne tjenesten, og det er sterke synspunkter på 
hvordan utviklingen bør gå videre. 
Turnustjenesten er under sterkt press pga stort volum av nye 
leger. Staten sier klart at det er samfunnets behov for nye 
leger som må dimensjonere antall turnuslegestillinger, og ikke 
studenters og utenlandske legers ønske om arbeid i Norge. 

Det kommer til å komme endringer som utelukker at alle som 
ønsker det, kan få turnusplass i Norge.
Det var en flott og nyansert debatt om dette. Det ble holdt 82 
innlegg i denne saken, med til dels sterkt avvikende synspunk-
ter. Det er dog imponerende å overvære en saklig debatt med 
vektige veloverveide innlegg, uten at tonen blir aggressiv eller 
preget av personangrep.
Det er ulike syn på loddtrekning eller søknad, autorisasjon før 
eller etter turnustjeneste, samt tjenestens varighet og innhold. 
President og sentralstyre fikk forsamlingens tillit til å ta med 
seg inntrykkene fra landsstyret inn i videre forhandlinger med 
departement og direktorat om utformingen av tjenesten. 
Det vil ikke bli enkelt, da vår forening står sterkt på krav til 
kvalitet i innhold og veiledning, noe som mildt sagt ikke er så 
tydelig i direktoratets dokumenter. 
Tillitsvalgte over hele landet vil følge prosessen.

Pr i dag er Norge preget av tariffoppgjør og streiker i flere sek-
torer. Vi, som fagforening, støtter fagorganisertes rett til bruk av 
lovlige kampmidler selv om vi selv ikke er i konflikt. 
Hva den videre prosess vil medføre for våre tariffområder vites 
ennå ikke. 

Jeg ønsker alle kolleger en god sommer. 

Hilsen 
Gunnar Ramstad.
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E s p e n  R o s t r u p
espen.rostrup@me.com

I motsetning til store deler av Europa, lever vi i Norge et 
liv fritt for økonomiske bekymringer og de virkelig vanskelige 
prioriteringene innen helsevesen og eldreomsorg. Det vil imid-
lertid være naivt og realitetsfjernt å tro at denne tilværelsen vil 
vare inn i evigheten. Finanskrisen har veltet mange nasjoner inn 
i gjeldsspiralen, men for Norges del var statens gullkort nok til å 
stabilisere situasjonen. Hva hvis ti (!) finanskriser kom samtidig 
eller etter hverandre? Det er nemlig så mye Det internasjo-
nale valutafondet mener de demografiske endringene vil koste 
OECD-landene,- ja du leste riktig: Eldrebølgen vil kunne koste 
like mye som ti finanskriser!

I 2050 vil det være ca. 2,5 arbeidstakere per pensjonist 
mot 7 i 1950 og rundt 4,5 i dag. Antallet personer over 65 år 
vil øke med 65 % og årene som pensjonist vil fordoble seg. 
Videre vil tallet på 80-åringer øke med 100% og 90-100-årin-
gene vil bli ti ganger flere. Dette fremtidsbildet setter kritikerne 
til Bjørn Inge Larsens forsøk på prioriteringsdebatt i båsen av 
ignoranter og realitetsfjerne. At en Siv Jensen i opposisjon sier 
”det er etisk moralsk forkastelig å sette prislapp på menneske-
liv” og videre ”jeg blir litt uvel av dette, for han beveger seg inn 
i en ekstremt farlig debatt”, kan ikke annet enn å tolkes som en 
manglende vilje til ansvar og uvitenhet om  de problemstillinger 
og valg leger møter daglig i sitt virke. Dette blir så ubehagelig 
og vanskelig at det er letteste blir  å avvise problemstillingen og 
kvele debatten.  
Ja,- dette er vanskelig og til dels ubehagelig, men dette er jo 
vurderinger som allerede nå må gjøres daglig , både direkte 
og indirekte, i det norske helsevesen.  Skal vi i fremtiden ta de 
riktige avgjørelsene og prioritere riktig må vi gå i diskusjon og 
ikke i skyttergrav. De lovgivende og bevilgende myndigheter må 
vise vilje til ansvar.

Jeg har tidligere argumentert for det særlige ansvaret 
til en flertallsregjering som sitter i to perioder (… eller 
mer). Politikk preges  i for stor grad av kortsiktighet, og søken 
etter velgernes gunst annethvert år virker tidvis blokkerende 
for nødvendige, men upopulære tiltak. Regjeringen gjør imid-
lertid nasjonen en bjørnetjeneste hvis fremtidige prioriterin-
ger, også de vanskelige og upopulære, ikke løftes til debatt. 
Helsedirektørens innspill bør hilses velkommen og ikke avfeies 
eller fryktes. Det må være mulig å debattere fremtidens utfor-
dringer og samtidig gi befolkningen trygghet om de også i 2050 
vil motta gode helsetilbud av høy kvalitet.  

Gitt at de siste års utvikling av helsebudsjettene fort-
setter, vil vi i 2050 bruke en fjerdedel av statsbudsjettet på 
helse. Dersom Venstres påstand om at nær halvparten av helse-
budsjettet blir brukt i løpet av livets siste tre måneder er kor-
rekt og andelen forblir like stor, vil den demografiske utviklin-
gen videre føre til at vi i 2050 bruker mer penger på livets siste 
tre måneder enn det totale helsebudsjettet i dag. Vi kan ikke la 
slikt skje uten debatt,- selv om selve debatten er vanskelig og 
har mange etiske ufordringer. Det er ikke engang nødvendigvis 
slik vi vil ha det. Trygg omsorg på et kjent sted vil i mange tilfel-
ler være bedre enn høyteknologisk og kostbar behandling

”Det er ikke opplagt at demokratiet vil overleve eldre-
bølgen i den vestlige verden. Demografi pluss demokrati kan 
bli for dyrt”. Dette skrev Elin Ørjasæter i en kommentar  på 
e.24.no i mai i år. Dette er etter mine oppfatning et noe dys-
tert og pessimistisk  fremtidsbilde, men peker på en viktig 
oppgave, - nemlig at dagens flertall er med på å forme en trygg 
og bærekraftig helsetjeneste for fremtidens flertall. Det er en 
viktig del av et godt demokrati. 

r e d a k t ø r
Demokrati, demografi,- og en modig helsedirektør

Bidrag til Paraplyen sendes elektronisk til redaktøren

Forsidefoto: ScanStockPhoto

Reaksjonene har ikke manglet etter at helsedirektør Bjørn Inge Larsen tok bladet fra 
munnen og fortalte at flere store pasientgrupper i fremtiden vil  måtte belage seg på 
oftere å få nei til nye dyre behandlingsformer. –Vi står ved et veiskille, sier Larsen.   
Siv Jensen blir uvel og helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen vrir seg og mener  
helsedirektøren skaper unødig frykt.

Publisert i BT 9/6-10.
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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.

Fastlege søker 
kollegaer/lokaler
Dr Rolf Langeland søker etter lokaler for sin 
fastlegepraksis i Bergenhus Bydel.
Er det noen leger/legesentre/spesialister som 
har eller vet om ledige lokaler, og som ønsker å 
samarbeide med u.t.

Vennligst ta kontakt.

Rolf Langeland
Tlf mobil 909 20760
E-post: rolf-lan@online.no
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Landsrådsmøte Lillehammer 
6. mai 2010

Øivind Wesnes 
Avdelingstillitsvalgt Allmennlegeforeningen Hordaland

owesnes@broadpark.no

Allmennlegeforeningens store 
landsrådsmøte ble i år holdt på 
Lillehammer. Dette er forenin-
gens øverste organ; tilsvarende 
vår tidligere generalforsamling. 
Hordaland var godt represen-
tert med 8 delegater.
Mange viktige saker ble debat-
tert, men jeg vil i dag fokusere 
på en av disse, nemlig selve 
Fastlegeordningens fremtid, sett 
i lys av ”samhandlingsreformen.

FASTLEGEORDNINGEN:
Allmennleger har god tilgjengelighet og høy 
fleksibilitet. Dette ble tydelig demonstrert under pandemien 
høsten 2009. Bedømt ut fra mange av utspillene fra våre myn-
digheter i denne forbindelse, ble det tydelig at helsemyndighe-
tene ikke forsto fastlegenes rolle i kommunehelsetjenesten. 
Det virker som om forståelsen for vårt arbeid fortsatt er man-
gelfull, nå vist gjennom flere forslag innen ”samhandlingsrefor-
men”. Spesielt ønsker politikerne mer kontroll og styring med 
vårt arbeid. Det kan virke som om trepartsamarbeidet mellom 
Legeforeningen, Stat og KS er glemt. Styring kan utmerket godt 
skje gjennom de allerede tilgjengelige styringsverktøy i lov, 
forskrifter og avtaler. Spesielt vil en god drift av de kommunale 
Samarbeidsutvalgene kunne gi kommunene et godt og adekvat 
styringsverktøy.
Samhandlingsreformen ble lagt fram som en stortingsmelding 
vårsesjonen 2009. Den er god på å påpeke mål for behandling 
og på konkrete problemstillinger, men dårlig på løsninger og 
virkemidler, og virker lite konkret på tiltak.

Legeforeningen mener at ansvar og oppgavefordeling mellom 
kommuner og spesialisthelsetjenesten kan forbedres, og bør 
gjennomgås. Men ideen om kommunal medfinansiering av syke-
hus har svakheter. Den er spesielt risikabel for små kommuner 
med svak økonomi, og vi tror den medfører stor risiko for 
økte forskjeller i behandlingstilbudet.

Det snakkes mye om forebygging, men kunnskap om dette er 
begrenset. Det MÅ forskes mer for å finne hvilke forebyggende 
tiltak som har effekt. Dette vet vi ikke i dag. Det er enighet 

om at sykehjemsmedisinen må styrkes. Kommunen må bli et 
attraktivt arbeidssted for leger, ikke en tvangsarbeidsplass. Flere 
fastleger må få mulighet til forskning på hel- og deltid.

En stor utfordring fremover, når antallet fastleger skal økes 
betydelig, er etablering av null-lister. Dette synes å bli stadig 
mer krevende, med stor økonomisk belastning og risiko for 
legen. Utdanningsstillinger kan være et alternativ, og dermed vil 
veiledningsbehovet bli stort i årene som kommer.

Til slutt vil jeg nevne to viktige vedtak som ble gjort på 
Landsrådsmøtet:
1) Allmennlegeforeningen kan ikke akseptere en endring i 

finansieringsformen som gir økning i basisgodtgjørelsen på 
bekostning av ytelsesbasert honorering

2) Det aksepteres ikke en økning av plikt til offentlig allmenn-
medisinsk arbeid utover 7,5 t/uke. 
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Landsstyremøtet 2010

Helsepolitisk sesjon er vanligvis noe man ser fram til under 
møtet, og denne gang stilte to ministre opp samt sentrale hel-
sepolitikere fra andre parti. Satsing på fag, kjernevirksomhet og 
kvalitet i helsetjenesten og mindre økonomifokus ble poengtert 
fra Legeforeningens side. Som ventet sa helseministeren seg 
enig i dette nå når økonomien var bedre, men bare tiden vil 
vise om dette har noen realiteter i seg. Utsagnet samsvarer 
heller ikke helt med de bestillinger departementet gir sine 
regionale foretak hvor det fremgår at økonomisk balanse skal 
ha forrang foran andre hensyn som for eksempel ventetider. 
Helse Bergen som nå går med regnskapsmessige overskudd, 
har fortsatt et langt sterkere fokus på bunnlinje fremfor fag, og 
det gjennomsyrer ledelsen på alle nivåer og smitter også over 
på fagpersonellet. Styret i Helse Bergen besøkte nylig Skeiby 
sykehus i Danmark, kåret til landets beste sykehus de siste 
årene. Ledelsen der har også et sterkt økonomipress på seg, 
men det var interessant å legge merke til et helt annet fokus 
på fag, forskning og undervisning. Både toppledelse og leger var 
ikke fornøyd med  et ”godt nok” tilbud (for å spare penger), 
men la tvert i mot vekt på å bli best på ulike faglige områder.

Det mest interessante fra helseministeren var nok en klar 
støtte til at også for leger, både LIS og overleger, skal hovedre-
gelen være faste stillinger. Det er lite akseptabelt at mange går i 
utallige vikariater frem til kanskje 45 års alder og i noen tilfeller 
lenger. Det er en sosial belastning og svekker også mulighe-
tene til (med styrke) å bedre arbeidsforholdene i hverdagen. 
Samtidig må man selvsagt sikre rotasjon i utdanningsstillingene, 
spesielt ved regionsykehusene. I den forbindelse er det helt 
nødvendig å gjøre overgangen til overlege mer attraktiv. I dag 
er det for eksempel nesten ingen lønnsforskjell mellom langt-
komne LIS og ferske overleger. Det finnes også flere eksempler 
på at erfarne LIS går ned i lønn ved overgang til overlegestilling 
for sammenlignbar arbeidstid, og fordypning er noe flere og 
flere overleger bare må se langt etter.

Den store saken på Landstyremøtet var imidlertid 
Helsedirektoratets forslag til nybyrjarstillingar. I denne saken 
tok vi vel nesten alle ordet, og debatten varte vel i 7 timer. 
Forslaget har flere motiv, men dagens turnustjeneste er blitt 
vanskelig å håndtere, bl.a. fordi alle EØS leger som melder 
seg på turnustjeneste har rett til plass, og det skaper betyde-

lige ventelister. Forslaget innebærer at det settes en grense på 
900 til nybyrjartjeneste i sykehus og tilsvarende i kommunen. 
Tjenesten foreslås å vare i 2 år og er tellende for videre spesia-
lisering.
De fleste av oss mener at det ikke er grunn til å forlenge 
dagens tjeneste på 18 måneder (det er ikke slik samhandlings-
reformen skal finansieres), og både indremedisin og kirurgi 
må fortsatt har en sentral plass i ordningen. Størst debatt var 
det nok rundt loddtrekning versus et søknadsbasert system 
samt tidspunkt for autorisasjon. Loddtrekning vil bl.a. sikre mot  
eventuell diskriminering og kjennskap/vennskap, men innebærer 
også en risiko for at svært velegnede kandidater faller utenom 
grunnet uflaks i en trekning. Gitt at vi snakker om reelle stil-
linger heller nok jeg mot et mer søknadsbasert system som vil 
være en normalisering. Det forutsetter selvsagt en profesjo-
nalitet hos ansettende myndighet samt at man får til praktiske 
måter å håndtere et stort antall søknader på. Saken er viktig 
også for overlegene både av hensyn til endringer i eksisterende 
vaktlag, kvalitet på fremtidens leger og vårt ansvar som veile-
dere. Forslaget har mye bra i seg og dersom Legeforeningens 
endringsforslag hensyntas, så kan tjenesten bli enda bedre. 

Til slutt, litt tilbake til helseministerens og andres enighet om at 
faget igjen må bli mer fremtredende i spesialisthelsetjenesten: 
La oss alle begynne med noe som ikke koster noe; for eksem-
pel snakke om sykehus i stedet for helseforetak, pasientbehand-
ling i stedet for produksjon. Ikke minst politikere og administra-
tor bør skjerpe begrepsbruken slik at ordene som brukes blir 
mindre fremmedgjørende, men vi preges nok mer enn vi liker å 
tro av systemet vi også. 

Legeforeningens Landsstyre møttes til sitt årlige møte ultimo mai på Soria Moria. 
Landstyret er Legeforeningens øverste organ og preges av mange viktige saker og tale-
føre kolleger.  Omgivelsene i form av flott natur og storslagen utsikt bidrog også til en 
god stemning blant delegatene.

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

vike@haukeland.no
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RYGGKIRURGI
Ulriksdal Sykehus er en av 
landets største avdelinger i 
dette fagområdet. I 2009 
ble det utført over  400 
ryggoperasjoner.  Vi legger 
stor vekt på kvalitet i dette 
tilbudet.  Og måler 
kvaliteten ved rapportering 
til det nasjonale 
ryggregisteret i Tromsø. 

Helse Vest vektlegger kun 
laveste pris i anbud for 
private sykehus. Prisene 
som oppnås er kritisk lave. 
Ulriksdal Sykehus, Spine 
Center, kan ikke levere den 
nødvendige kvaliteten  i 
ryggtilbudet på dette 
prisnivået.  Fra nå av har vi 
derfor ingen offentlig 
avtale om ryggkiurgi. 

Vi fortsetter med et rent 
privat tilbud i ryggkirurgi. 
Og dekker alle deler av 
ryggkirurgi. Ingen ventetid 
for vurdering.

Kontakt: 
info@spinecenter.no 

tlf 940 00 761    

ULRIKSDAL SYKEHUS

Ulriksdal Sykehus driver privat sykehus i fagområdene ryggkirurgi, 

overvektkirurgi og plastikkirurgi. 

Bariatric Center Bergen 

utfører operasjoner mot overvekt med LGBP teknikk - laparoskopisk 

gastrisk bypass.  Dette er metoden som i dag er anbefalt nasjonal 

standard. Metoden gir lav perioperativ morbiditet, kort liggetid og sikker 

og varig vektreduksjon. 

Vi følger nasjonale retningslinjer med en nedre grense på BMI 35. Det er 

ingen absolutt øvre grense for metoden, men det blir gjort individuell 

vurdering ved BMI over 55. 

Overvektbehandlingen er tverrfaglig med lang tids oppfølging etter 

inngrepet. Tilbudet holder en høy faglig kvalitet. 

Vil du vite mer? Kontakt koordinator Siren på tlf 940 00 760 

info@bariatriccenter.no 

VESTLANDETS STØRSTE PRIVATE SYKEHUS :

Spine center  og Bariatric Center er etablert i Norden og på kontinentet.  Sentrene har 

organisatorisk og faglig samarbeid. 

Vi tilbyr behandling med internasjonale referanser og driver systematisk kvalitetskontroll og 

metodeutvikling. Vårt felles motto:

kvalitet gjennom spesialisering

www.bariatriccenter.no tlf 55 20 90 80  fax 55 20 90 81  info@bariatriccenter.no  adr. Ulriksdal 2, 5009 Bergen

Fristbrudd:

Ulriksdal Sykehus har avtale med HELFO om behandling av 

fristbrudd i fagområdene ryggkirurgi, overvektkirurgi og 

plastikkirurgi. Dersom du har pasienter på offentlig venteliste 

som har oversittet ventidsfrist for vurdering eller operasjon, kan 

du kontakte:

 pasientformidling@helfo.no 

tlf 815 33 533

Robin Gaupset og Hallvard Græslie har lang erfaring i 

kirurgisk behandling av sykelig overvekt. 
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Ikke lenger «privatpraktiserende leger»

Flotte omgivelser var det også på Landsstyremøtet på Soria 
Moria forrige uke. Kaldt ute, men desto varmere inne! Det var 
stor deltakelse fra delegatene der turnusordningen for leger 
stod i fokus. Den mer enn 50 år gamle ordningen står fremfor 
en endring, og jeg synes det er flott at den engasjerer hele 
foreningen, ikke bare studentene. Interessant å merke seg er 
det hvor vanskelig det er å gi slipp på det som er; en nærmest 
blåkopi av den gamle gir ingen revolusjon. Innholdet er det vik-
tigste og grunnleggende; ikke om man fortsetter med loddtrek-
ning eller velger ansettelse etter søknad. Heller ikke om man 
skifter navn til ”nybyrjartjeneste”. Ellers må myndighetene ha 
stor tiltro til den nyutdannede ”legen”; de foreslår et års kom-
munehelsetjeneste der kandidatene er ment å dekke behovet 
i samsvar med Samhandlingsreformen! Jeg kan vanskelig tenke 
meg annet enn at det motsatte vil skje, for er det noe kandi-
daten behøver, er det veiledning! Siden vi er tiltenkt å ha plikt, 
men ingen rett til tjeneste, sier studentene ja til autorisasjon 
etter eksamen, mens legene diskuterer om man ”bør eller skal” 
få autorisasjonen etter endt tjeneste!

Den helsepolitiske debatten dreide seg om spesialisthelse-
tjenestetilbudet i fremtiden og legenes bidrag til reduksjon i 
sykefraværet. Første delen var nok mest interessant for en PSL 
er. Debatten ble innledet av Helseminister Anne-Grete Strøm-
Erichsen og fra opposisjonen deltok bl.a. Bent Høie fra høyre, 
leder i Helse og Omsorgskomiteen. At innholdet og kvaliteten 
skal være god, er det stor enighet om, kanskje også at økono-
miske mål har for mye fokus. Ansvaret for at rammene holdes 
ligger jo hos regjeringen, og helseministeren fokuserte mest på 
de menneskelige ressurser og dialogen om en samtidig sentra-
lisering og desentralisering. I den forbindelse ble det eksplisitt 
uttalt at avtalespesialistene er en viktig ressurs ! Vi er ikke lovet 
flere hjemler, men vi blir mer og mer inkludert som en fullver-
dig og sannsynligvis billigere spesialisthelsetjeneste. Vi er ikke 
lenger ”privatpraktiserende leger” som selv bestemmer hvem 
vi skal se og hva vi skal gjøre, noe jeg tror på sikt vi skal være 
glade for: 
Vi står for både kvalitet og kvantitet, og vi skal prioritere dem 
som behøver det og har krav på helsehjelp. Slik har det ikke 
alltid vært!

Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm inneledet debatten om 
sykefraværet, en debatt som ble noe amputert av at hun måtte 
møte i Stortinget nesten før debatten var i gang; en må jo av 
og til lure på hvem de valgt for? Debatten dreide seg egentlig 

mest om lik eller ulik sykemeldingspraksis, og om vi i det helte 
tatt har for mange sykemeldte her i landet. Flere pekte på vik-
tigheten av å ha en jobb en greier å utføre; hvorfor fins det f eks 
ikke gatefeiere eller andre hjelpere til diverse tjenester? Mange 
steder er det i dag altfor store krav til utøvelse, og det er trist 
at alternativet blir at man i stedet gjør ingenting. Jeg mener vi 
har bruk for alle, ikke bare universitetsutdannede, og det følger 
verdighet og mening med enhver jobb, liten eller stor!  

Årets forhandlinger er i gang, og det ser ikke ut til at det er en 
lettere oppgave enn i fjor; vår leder Synnøve Bratlie og Ove 
Mortensen har en krevende oppgave og fortjener støtte og ros 
for jobben de gjør! Dette blir selvsagt også tema på årsmøtet i 
august, og jeg oppfordrer flest mulig til å møte! Vi feirer 30 års 
jubileum for PSL, og møteplassen er  Losby gods på Lørenskog 
fra 27.-28. august.

Olav H. Hauge til slutt:

Vers
Kan du gjera eit vers
som ein bonde tykkjer mun i,
skal du vera fornøgd.
Ein smed vert du aldri klok på.
Verst å gjera til lags er ein snikkar

Vi skriver juni i Bergen; regn i luften, ikke veldig varmt, men gjennom alt det grå ser vi et 
uendelig antall nyanser i grønt, frodig og flott! Busker og trær står i full blomst, og håper 
jeg, gir løfter om en enda varmere og fargerik sommer!

Kathe Aase 
Tillitsvalgt PSL

kathe.aase@gmail.com
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Amund gjorde rede for de forskjellige faser i en eventuell streik. 
Det ble opplyst hvem som utgjorde Konflikt- og aksjonsbered-
skapsutvalget i statlig sektor.
Deretter kom han inn på kravene til AKS som blant annet omfat-
tet likelønn. Det ble imidlertid presisert at det aldri var blitt 
bedrevet noen kjønnsdiskriminering blant leger og tannleger i 
staten, men av naturlige grunner (barsel) så er kvinner mer ute i 
permisjon enn menn og blir derfor hengende etter lønnsmessig. 
Imidlertid har det vært eksempler på at både yngre kvinner og 
menn ved nyere ansettelser har kunnet forhandle sin lønn opp 
slik at de har gått forbi enkelte eldre kolleger. 
Det ble meddelt at det var utarbeidet navnelister lokalt for strei-
keuttak. Viktig at arbeidsgiver ikke fikk kjennskap til slike lister. 
Uttak skal helst virke overraskende og komme uforberedt på 
arbeidsgiver. Det ble avdekket manglende opplysninger som tele-
fon og E-postadresser på våre medlemslister i Dnlf.. Disse listene 
må forbedres.

Når man er tatt ut i streik er det en plikt å streike. Noen er 
fritatt fra å streike, for eksempel embetsmenn utnevnt i stats-
råd, militære tjenestemenn og virksomhetenes øverste leder. 
Sistnevnte har anledning til å utføre arbeide som streikende har 
fratrådt.
Det ble advart sterkt mot streikebryteri.. Arbeidsgiver kan søke 
om dispensasjoner og arbeidstakerorganisasjonen vurderer søk-
nadene og avgjør utfallet av søknaden.
Ved en streik skal arbeidstaker ikke utføre statlige oppgaver, men 
kombinerte legestillinger med kliniske stillinger, det være seg 
hovedstillinger eller bistillinger, skal utføre sine kliniske  oppgaver 
på vanlig vis.
Lønnen faller bort under en streik, men det blir gitt skattefrie 
streikebidrag som svarer til nettolønn. Man har plikt til å gjen-
oppta arbeidet når streiken opphører.
Under en streik vil det bli gitt informasjon både fra den sentrale 
ledelse og lokal streikekomite.

Etter denne gjennomgangen ble det en avsluttende spørsmåls- 
og kommentarrunde. En del usikkerhet fremkom som uttrykk 
for at streik ikke er noe AKS tiltrer ofte. De fleste som var til-

stede hadde aldri vært ute i en streik.

Konflikt- og aksjonsberedskapsutvalget i AKS har holdt oss som 
tillitsvalgte på en utmerket måte orientert om alle tiltak og for-
beredelser til streik. 
Streikefaren var overhengende, men AKS kom likevel til enighet 
med staten på overtid. 
Resultatet var ikke storartet, men såpass bra at AKS valgte å 
godta det. Meklingsresultatet ga en ramme på 3.3 %. Av dette 
ble det avsatt 1.53 % til generelle tillegg som innebærer tillegg 
fra  7100.- til 21600.-. F.o.m. l.tr. 30 t.o.m. l.tr. 59 øker lønnen med 
9700.- pr. år. 
En gjennomsnittlig professorlønn  (l.tr.74) øker med 12657.-. 
Det generelle tillegget gjelder fra 1.5.2010.

Det ble avsatt 526 millioner til lokale forhandlinger, svarende til 
0.9% av lønnsmassen. Til sentrale justeringer er avsatt 584 mil-
lioner, d.v.s. 1% av lønnsmassen. Både det lokale oppgjøret og 
justeringsoppgjøret har lagt inn kvinneprofil med likelønnstiltak. 
Justeringsforhandlingene skal gjennomføres 28-29.6.2010. Lokale 
forhandlinger skal være ferdige innen 31.10.2010.
Ved å gå inn på www.akademikerne.no kan du finne mer om 
oppgjøret i staten.

Det er viktig at våre medlemmer sender inn krav til de lokale 
forhandlinger til høsten. Informasjon herom kommer i god tid 
før forhandlingene starter.

Medlemmene i LVS og alle kolleger 
ønskes en god og helsebringende 
sommer.

Streikeforberedelser og forhandlings resultat  
i Akademikerne Stat (AKS) våren 2010
Den 19.05.2010 var det streikemøte for leger og tannleger. Det møtte 12 personer inkludert 
møteleder HTV/UiB Amund Gulsvik til orienteringsmøtet.
Amund Gulsvik gikk rett på sak og redegjorde for bakgrunnen for at AKS var kommet i en slik 
situasjon at streik kunne bli aktuelt. På det tidspunkt møtet fant sted var det brudd i forhandlin-
gene med staten og oppgjøret var gått til mekling.
Lønnsutviklingen for statsansatte sammenlignet med industri og finansnæringen viser tydelig 
at de statsansatte har vært klare lønnstapere gjennom en 10-års periode. For likelønnen er det 
viktig at offentlig sektor gis et løft da kvinner med høyere utdanning ofte søker til offentlig sek-
tor. Også viktig at rammen legges ut og forhandles lokalt da arbeidsgiver og organisasjonene vet 
best hvor skoen trykker.
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Det ein fyrst og fremst er oppteken av er at kvaliteten i ord-
ninga skal vere god, om ikkje betre, enn i dagens ordning. Dette 
er også noko studentane rundt om bør ta meir tak i. Det spelar 
vel inga rolla om du søkjer eller trekkjer viss du får plass i ei 
ordning som gjev deg rette verktøy og erfaringar til vidare 
yrkesliv? 
Eit anna viktig aspekt, er at staten vil ta frå oss retten til turnus, 
men framleis vil oppretthalde plikta. Dette kan føre til at cand. 
med. blir ståande utan arbeid. Dette er noko me ikkje kan gå 
med på. 

Kva med innhaldet i turnustenesta? Skal ein ha obligatorisk 
indremedisin og kirurgi? Eller skal ein kutte kirurgi? Innhaldet i 
turnustenesta fortener meir oppmerksemd. Det er trass alt det 
viktigaste! Er det kanskje på tide å opprette ei facebook-gruppe 
som kjempar for innhaldet? Kva så med dei som har born i sku-
lepliktig alder, som er etablera og har ulike årsaker til å ville bli 
på staden dei tek utdanninga si? Dei fortener også ei stemme 
som talar deira sak, og det har dei. 

Debatten rasar også omkring distriktstenesta. Korleis skal dis-
trikta få turnuslegar ved eit søknadsbasert opptak? Kjem det til 
å føre til eit dårlegare helsetilbod mange stader? Det er ikkje til 
å legge skjul på at dette vil bli eit problem. Om dette problemet 
vil bli stort eller lite, det er også vanskeleg å seie. Mange seier 
dette vil føre til at distrikta må gjere seg meir attraktive, men 
er det nok? Er det nok til at du søkjer deg til ein liten krok i 
Finnmark eller Sogn og Fjordane som du aldri har høyrd om? 
Eit anna perspektiv på saka er om det er Legeforeningen og 
Nmf sitt ansvar å føre distriktspolitikk? Eller er dette regjeringa 
sitt ansvar? 

Denne saka krev at me som fagforeining og interesseorganisa-
sjon stend saman i kampen for ei betre ordning for medlem-
mane våre. Sjølv om ein kan vere usamde i ulike aspekt av for-
slaget, må ein kunne vere i stand til å svelge ein kamel eller to. 
Dette gjeld oss alle. Alle skal få seie si meining og denne mei-
ninga har du krav på skal bli høyrd, men alle kan ikkje få viljen 
sin i denne saka. Det er noko me må akseptere, alle som ein. 

”Tolugt Mod er godt aa hava. 
Tidt mot Straumen fær du kava,
Um din Rett er nog so god. 
Ymist fær du sjaa og høyra,
Som er ilt i Syn og Øyra;
Tak det alt med tolug Mod.”

Ivar Aasen

Turnus? Ja takk
Debatten rundt turnus har vorten meir og meir polarisera. Mange studentar og legar 
gløymer at det er ikkje enten eller. Det er ikkje slik at viss ein i utgangspunktet er for 
søknad, så er ein heilt usamd med det gruppa som vil ha trekning meiner. Debatten har 
førd til eit skilje som gjer oss alle blinde for det me faktisk kjempar for. Som mange har 
fått med seg er turnusdebatten overalt, også her i Paraplyen. Debatten har diverre vor-
ten meir og meir polarisera, særskild blant studentar og media. Men er dette tilfellet i 
Legeforeningen og 
Nmf? Nei.

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

bjorg.bakke@student.uib.no
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Reform på venterommet
Samtidig som sommeren meldte sin ankomst, har samhandlingsreformen tatt et skuf-
fende hvileskjær. Framdriften i reformen synes fra sentralt hold å ha stoppet nesten helt 
opp. På tross av dette fortsetter kommunene og foretakene I Hordaland samhandlingen 
på flere områder.

Mens samhandlingsreformen sitter på venterommet
Samarbeidet på toppnivå er allerede veletablert. 
Samarbeidsavtaler innen somatikk er på plass. Avtaler innen 
psykiatri og fødselsomsorg er under arbeid. Fortsatt mangler 
det gode system for bl.a. avvikshåndtering og gjensidig kompe-
tanseheving. Ulike prosjekter tar sikte på også å utvikle dette. 
Den jevne lege har kanskje merket lite til endringene, men på 
litt sikt skal det merkes at samarbeidet og informasjonsflyten 
er blitt langt bedre! De fleste kommunene har søkt om stat-
lige prosjektmidler til utredning av distriktsmedisinske sentre 
(DMS). I skrivende stund er midlene ikke tildelt, men det blir 
spennende å se hvilke løsninger man lokalt kan falle ned på. 
En tredje instans har i det siste også hektet seg på samhand-
lingsarbeidet. Fylkeskommunen har i snart 10 år befunnet seg i 
skyggenes dal i norsk helsepolitikk, men har fra 2010 en lovfes-
tet rolle innen folkehelsearbeid og epidemiologi. Mange kom-
muneoverleger sliter for å få opp det politiske engasjementet 
for forebyggende helsearbeid. Hordaland har som et av landets 
siste fylker inngått partnerskap om folkehelse med Staten. Det 
ligger nå an til en revitalisering innen helsesamarbeidet mellom 
fylkene og kommunene. Kommuneoverlegene må passe på at 
folkehelse-arenaen ikke bare overtas av diverse grupper med 
ulike kjepphester, men må sørge for en bred tilnærming innen 
problemer av betydning for folkehelse. Stortinget legger nå 
opp til at kommunene skal ha folkehelseplaner basert på lokale 
data. Planene skal rullere årlig. Til dette trenger vi gode verktøy 
og gode statistikkbaser, som for eksempel Helsedirektoratets 
kommunehelseprofiler, kommunebarometre etc. Det er viktig 
at folkehelse har et lokalt forankret ”eierskap”, med et tydelig 
skille fra den sekundær- og tertiærforebygging som sykehusene 
har store interesser i. 

Kommunehelseloven på vei ut
I disse dager arbeides det med ny helse- og omsorgslov. Denne 
skal erstatte Lov om helsetjenester i kommunene. Dagens kom-
munehelsetjenestelov, kapittel 4a, er, ved siden av smittevernlo-
ven, hovedgrunnlaget for både kommuneoverlegenes eksistens 
og virke. Det knytter seg derfor stor spenning til hvilke endrin-
ger som foreslås. Lovforslaget er varslet ut på høring i septem-
ber, med vedtak i Stortinget før påske 2011. I høst er det derfor 
viktig å være våken, og gjennom høringen bidra til å påvirke 
loven i ønsket retning. Parallelt med lovarbeidet arbeides det 
sentralt med en nasjonal helse- og omsorgsplan som bl.a. skal 
legger føringer for prioriteringer i helsevesenet.

Indiske helseledere besøkte Norge
Toppledere i det indiske helsevesenet besøkte nylig Norge. 
Dette som oppfølgning av en politisk partnerskapsavtale: 
Norway-India Partnership Initiative (NIPI). En mindre delega-
sjon besøkte Bergen og omegn i 2008. Denne gangen kom 
en større delegasjon for å studere ulike aspekter ved norsk 
helsevesen. Anført av bl.a. departementsråd i Indias helsede-
partement Ms Sujatha Rao og ambassaderåd Jan Håkon Olsson 
ved Norges ambassade i New Dehli, besøkte de 21 svært 
engasjerte lederne Haukeland Universitetssykehus og Meland 
kommune 4. juni. I min kommune fikk de høre om bl.a. fastle-
geordningen, helsestasjonsvirksomhet, svangerskapsomsorg og 
vaksinasjonsprogrammene, samt fikk omvisning i helsetjenes-
tens lokaler. Spesielt var de interessert i finansieringsmodellen 
i fastlegeordningen, som jo egentlig er et spleiselag mellom 
kommunene, pasientene og Staten. Dagen etter gikk turen 
videre til Modalen og Voss. Det kan virke forbausende at India 
ser læringsverdi i å studere helsetjenesten i et rikt og folkefat-
tig land. Men selv om målestokken er forskjellig, viste det seg at 
helselederne i begge land har noe av den samme utfordringen i 
å målrette offentlige helsetiltak til de grupper som trenger det 
aller mest. I Norge er det et tankekors for den sosialt bevisste 
lege at mange nye helsetjenester benyttes av den mest ressurs-
sterke delen av befolkningen.

LSA Hordaland
Når dette leses er det avholdt årsmøte i LSA 7. juni, i tilknyt-
ning til Fylkesmannens seminar for samfunnsmedisinere. Vi har 
heldigvis et velfungerende nasjonalt LSA-styre som jobber godt 
med de nasjonale sakene. Så skal jeg som fylkestillitsvalgt gjøre 
mitt beste for å bidra til å følge opp lokale LSA-saker som med-
lemmene er opptatt av. 

Alle lesere ønskes med dette  
en riktig god sommer!

Tord Moltumyr tordmolt@online.no
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Et deilig vårvær må nok ta skylden for min noe svermeriske 
innledning på dagens spalte. Sommeren nærmer seg og få ting 
gir meg bedre forsommerstemning enn Nordahl Griegs ver-
selinjer. Fra jeg var liten husker jeg de lyse junikveldene ute 
på sykkel, gjerne nyforelsket og med en søtlig duft av hegg i 
nabolaget (egentlig var det vel så mye duft av grill/tennvæske og 
mopedeksos, noe som faktisk også gir meg mye av den samme 
nostalgiske følelsen). Dessverre er ikke sommeren alltid helt 
slik som verken minnene fra barndommen eller poetene beskri-
ver den…

Det er lenge siden sommer betød å henge rundt på sykkel i 
nabolaget (nå ville vel også naboene blitt skeptiske dersom 
en mann i 30-årene hver kveld hang på hjørnet med sykkel). 
Sommerferie har vi heldigvis fortsatt, men resten av sommeren 
betyr ofte mer jobbing enn vanlig. Vaktturnusene må gå opp, vi 
må derfor jobbe enda mer ubekvem arbeidstid på denne tiden 
av året, når det vi egentlig ønsker oss er mer fri.

Ekstravakter er, som vi vet, dyrt for arbeidsgiver, på mange 
avdelinger innfører man derfor ”sommerturnus”. Dette er en 
hjelpeplan som skal sørge for at alle vaktene blir dekket og 
at vaktbelastningen blir mest mulig rettferdig. En sommerplan 
skal like fullt oppfylle tariffavtalene og være lovlig. Det vil si at 
vi hver enkelt uke skal ha maksimum 60 timer arbeid, minst 28 
timer sammenhengende hvile, minst 20 timer (i gjennomsnitt) 
skal være på dagtid og ikke minst, vi skal ha fordypningstid også 
på sommeren. Spesialistutdannelsen kan ikke stoppe opp tre 
måneder hver sommer! 

Sommeren er også en viktig tid for mange av våre yngste kol-
leger. Mange studenter prøver seg i sin første legejobb som 
ferievikar på sykehus i ferien. Mottagelsen de får blir ofte 
bestemmende for hvilken vei de velger seg senere i karrieren.  
Jeg håper at jeg kan være med på å ta imot nye vikarer med like 
åpne armer som jeg selv ble møtt med for noen år siden. Flere 
enn jeg ser tilbake på somrene med midlertidig lisens som noe 
av det mest spennende og lærerike fra studietiden. Dessverre 
er det nå stadig flere avdelinger som kutter ut sommervikarer 
for å spare penger. Dette går også ut over oss som jobber fast. 
Sommer for oss betyr at vi må jobbe litt raskere, litt lenger…

Forsommer betyr også forhandlinger. I år er det hovedoppgjør, 
hvilket betyr at både lønn og avtaletekst skal opp til forhandling. 
I skrivende stund er de sentrale forhandlingene nettopp startet 
og utfallet er ennå uvisst. Legeforeningen har fra start signali-
sert klar motstand mot arbeidsgivers ønske om større fleksibili-
tet både når det gjelder arbeidssted og arbeidstid. Hvordan det 
ender, får vi forhåpentligvis svar på før sommeren setter inn for 
fullt…

Vi går med andre ord en riktig spennende tid i møte, både ”de 
unge gutter i søndagsblådress og brune sko” og oss på sykehu-
sene. Forhåpentligvis går både avviklin-
gen av sommerturnus, forhandlinger 
og sommerjobber etter boken, så 
alle etter hvert kan nyte en velfor-
tjent ferie. God sommer!

Sommer kommer!
Det glittrer blankt i et cykkelstyre.

Nu er det juni og heggeduft.
Og unge piker har tynde tøier
imellem sig og den lyse luft.

Eiv ind Solheim, 
Foretakstillitsvalgt YLF, Helse Bergen

eivn@helse-bergen.no



Ressurssykepleier 
– en støttespiller i kreftomsorg 

og palliasjon
Av Dagny Faksvåg Haugen, overlege/leder, Kompetansesenter i lindrende behandling Helseregion Vest, Haukeland universitetssjukehus

I Helseregion Vest har helseforetak og kommuner i samarbeid 
bygget opp et kompetansenettverk av ressurssykepleiere i kref-
tomsorg og lindrende behandling.  Fastleger og sykehjemsleger 
kan aktivt gjøre bruk av denne ressursen.

Pasienter med langtkommet, alvorlig sykdom og kort for-
ventet levetid har vanligvis en rekke plagsomme symptomer 
samt utfordringer knyttet til mange livsområder. Pasientene 
og familien mottar ofte tjenester fra en rekke ulike instan-
ser, med behov for samarbeid og koordinering. Ordningen 
med ressurssykepleiere er opprettet for å spre kompetanse 
i kreftomsorg og palliativ behandling i hele helseregionen, og 
for å bidra til kontinuitet og bedre samhandling i tilbudet til 
pasienter og pårørende. Alle kommuner og somatiske sykehus 
er tilsluttet ordningen gjennom forpliktende samarbeidsavta-
ler, som også omfatter Kreftforeningen og aktuelle høyskoler. 
Kompetansesenter i lindrende behandling Helseregion Vest har 
et særlig ansvar for driften av nettverket og lønner medarbei-
dere til dette arbeidet.  

Hva gjør ressurssykepleier?
Ressurssykepleierne er sykepleiere med engasjement og sær-
skilt kompetanse innen kreft og palliasjon. Mange har videre-
utdanning i kreftsykepleie eller lindrende behandling, i tillegg 
får de systematisk kompetanseheving gjennom samlingene i 
nettverket. De fleste kommuner har ressurssykepleier både i 
sykehjem og i hjemmesykepleien, eventuelt i hver sone, og det 
er ressurssykepleier på alle sykehusavdelinger som behandler 
kreftpasienter. 

Ressurssykepleierne skal bistå sine kolleger i det daglige arbei-
det med aktuelle pasienter. De har et spesielt ansvar som kon-
taktpersoner for det palliative teamet i helseforetaket, og de 
skal videreformidle kompetanse på arbeidsstedet sitt. Sammen 
med sin leder har ressurssykepleier et ansvar for å lage eller 
vedlikeholde gode systemer og rutiner for denne pasientgrup-
pen. Eksempler på slike rutiner er bruk av skjema for kartleg-
ging av plagsomme symptomer og bruk av individuell plan.

Bruk ressurssykepleier!
Vi har mange flotte eksempler fra regionen på hvordan ressurs-
sykepleier kan bli brukt på tvers av soner og avdelinger, på pro-

sjekter utgått fra denne gruppen, og på gode pasientforløp der 
ressurssykepleier har spilt en vesentlig rolle. Mange pasienter 
sier ja til kontakt med ressurssykepleier selv om de enda ikke 
trenger eller ønsker hjemmesykepleie. Slik kan kontakt etable-
res i tidlig fase og problemer forebygges. 

Ressurssykepleier er på den ene siden en ressurs for alle sine 
samarbeidspartnere, inkludert fastlegen og/eller sykehjemsle-
gen. På den andre siden er ressurssykepleier helt avhengig av 
et godt samarbeid med legen for å kunne utøve sin funksjon. 
Fastleger og sykehjemsleger i Helseregion Vest oppfordres der-
for til å etablere kontakt med ressurssykepleier på sin avdeling 
eller i sin kommune, og bruke vedkommende aktivt i arbeidet 
med kreftpasienter og andre med alvorlig, langtkommet syk-
dom. Dette samarbeidet kan bidra effektivt til å heve kvaliteten 
i omsorgen for pasienter og pårørende i en avgjørende livsfase.     

Mer informasjon om nettverket og kontaktinformasjon til res-
surssykepleierne finnes på www.helse-bergen.no/lindrende-
behandling - gå til menypunkt nettverk av sykepleiere.

Fakta:

•	 Nettverk	av	ressurssykepleiere	er	et	samarbeid	mellom	
helseforetak, kommuner, Kreftforeningen, høyskoler og 
Kompetansesenter i lindrende behandling Helseregion 
Vest. 

•	 Helseregion	Vest	har	365	ressurssykepleiere	fordelt	på	
fire nettverk og 20 lokale nettverksgrupper.

•	 Nettverkene	følger	en	felles,	treårig	kompetanseplan
•	 Ressurssykepleier	har	funksjoner	innen	klinisk	virksom-

het på arbeidsplassen, kompetanseheving, samhandling 
og systemarbeid

•	 Et	godt	samarbeid	med	pasientens	ansvarlige	lege	er	en	
forutsetning for at ressurssykepleier kan utøve sin  
funksjon
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17. mai frokost 
Årets 17. mai frokost ble langt mer populær enn noen kunne ha forutsatt. Tidligere år 
har legeforeningens arrangement på legenes hus hatt ca 150 gjester.  I år slo vi alle  
prognoser og hadde ca 300 innom frokosten. Det ble dermed en del venting for å få mat 
og bord for de fremmøtte. Stemningen var likevel upåklagelig, og frokosten ble avrundet 
ved at Medicinsk blæse & spadserensamble spilte kjente toner. Dette beklager vi selvføl-
gelig, og for bedre å beregne mat og oppdekning, ser vi oss tvunget til å be alle som  
planlegger å komme neste år om å melde sin ankomst til vår glimrende caterer, 
søtt+salt, noen dager før arrangementet. 

Foto: Medcinsk Blæse- & Spadserensemble.

Christian Busch
Husstyret og Hordaland legeforening
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Jordmorkontakten 
– et tilbud til alle gravide ansatte i 

Bergen kommune
Gjennom  Arbeidsmiljøavdelingen/ HMS-tjenesten tilbyr Bergen kommune bistand fra 
en jordmor. Hun veileder gravide arbeidstakere i Bergen kommune og deres ledere i 
spørsmål om svangerskap og arbeid. Tilbudet startet 1. februar 2009 og skal vare i to år. 
Målsettingen er å fremme de gravides trygghet, trivsel og arbeidsnærvær. Dessuten at 
svangerskapspenger brukes i stedet for sykepenger når det er grunnlag for det. 

Graviditet og arbeid
Å være gravid og i arbeid skal verken være umulig eller vanske-
lig. Graviditet er ingen sykdom, men en annerledes og ener-
gikrevende kroppstilstand. Det ønsker vi å ta hensyn til. Vi vil 
gjøre det vi kan for å legge til rette slik at friske gravide kan 
være i arbeid lengst mulig. 
I følge Arbeidsmiljøloven § 4.6 har arbeidsgiver, så langt som 
mulig, plikt til å tilrettelegge arbeidssituasjonen for gravide 
arbeidstakere. Arbeidstakeren har plikt til å medvirke og å 
bruke sin arbeidsevne.

Individuell tilrettelegging og oppfølging
Vi ønsker å komme i kontakt med de gravide på et tidlig tids-
punkt. Så snart leder er informert om svangerskapet kan det 
bestilles bistand fra jordmor som kommer ut til arbeidsplassen. 
I det første møtet mellom den gravide, lederen og jordmor 
gjøres en risikovurdering og kartlegging av behov for tilret-
telegging. I fellesskap utarbeides en oppfølgingsplan. Lederen 
har hovedansvar for iverksetting av planen, men arbeidstake-
ren må være delaktig. Avhengig av behov avtales et eller flere 

oppfølgingsmøter (vanligvis i svangerskapsuke 20-24 og 30-32). 
Gravide som ønsker det, kan også få møte jordmor alene.

Skal vi nå vår målsetting er det viktig at dere leger som har 
ansvar for svangerskapsomsorgen, er orientert om den indivi-
duelle tilretteleggingen. Dere får tilsendt en kopi av oppfølgings-
planen når arbeidstakeren gir samtykke til det. Vi tror den vil ha 
relevans når dere vurderer den gravides arbeidsevne og skal ta 
stilling til om hun bør ha svangerskapspenger eller sykepenger. 

Kommentarer og spørsmål må gjerne rettes til undertegnede.

Med vennlig hilsen

Birte Hellen
Jordmor 

Arbeidsmiljøavdelingen
Bergen kommune

Telefon 55 56 58 54 (dir. innvalg)
E-post birte.hellen@bergen-kommune.no

Kurs • Kurs • Kurs • Kurs • Kurs • Kurs • Kurs • Kurs • Kurs • Kurs • Kurs • Kurs • Kurs • Kurs • Kurs

Høstkurs med tema Reisemedisin
Høstkurset til Hordaland legeforenings kurskomite skal i 
år handle om reisemedisin. Overlege Pål Voltersvik har satt 
sammen et spennende program der tema vinkles fra mange 
hold. Reisemåter (for eksempel flysyke), reisemål (eksotiske 
sykdommer), ulike epidemisituasjoner (f.eks cruiseskip) og 
reiser foretatt av personer med spesielle behov (gravide, 
hjertesyke osv.) vil bl.a. bli dekket i tillegg til vaksinasjons-
program og anbefalinger.

Som vanlig holdes kurset i Legenes Hus, i år torsdag 18. og 
fredag 19. august. 
Kurset teller med 15 timer i spesialist- og videreutdanning 
i allmennmedisin. For fullt program henvises til kursoversik-
ten i Dnlf eller på Legeforeningens hjemmesider.

For Kurskomiteen
Inge Glambek
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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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Mange viktige prosesser skal i mål før man kan ta sommerferie 
her i Sogn og fjordane.  Helse Førde styret har utsatt behand-
lingen av strategi 2020.  Det er kommet tydelige signaler om 
at ministeren har grepet inn, foten er satt ned for deler av de 
planlagte strukturendringene, også denne gangen uten  tilførsel 
av  midler til å dekke inn tiltakene som stoppes. Det er påfal-
lende at samme minister roste framlegget da det ble presentert 
for henne.  Her lukter det politisk hestehandel og trusler om 
brudd i regjeringen.  

Helse Førde administrasjonen må legge frem et forslag som 
fører til budsjettbalanse, dette kravet er uendret.  Det store 
spørsmålet er om administrasjonen og styret kan leve med 
overstyring av sine strukturframlegg.  Kan styret leve med en 
økonomi som fører til fravær av nye utstyrsinvesteringer og 
et ytterligere forfall av bygningsmassen.  Vil et samlet styre og 
administrasjon kaste kortene?

Signalene fra medlemmene i spesialisthelsetjenesten er tydelige, 
utstyrssituasjonen er på flere områder kritisk.  Sjukehusene 
tvinges til kostbare leieavtaler som følge av havari på gammelt 
utstyr.  Det er som alltid meget dyrt å være fattig.

Endringer av turnustjenesten.
På landstyremøtet i legeforeningen gikk debatten heftig om 
framtidige endringer av turnustjenesten.  Noen standpunkter 
var det full enighet om, legeforeningen krever en tjeneste med 
høy faglig kvalitet, kirurgi, indremedisin og allmennmedisin må 
være basisen også i framtiden . Det må stilles strenge språkkrav 
både muntlig og skriftlig. Forslaget fra departementet om for-
lengelse av distriktstjenesten til 12 måneder, som en billig løs-
ning på samhandlingsreformen, gir kun en flau smak i munnen.

Årsmøte 2010
Sogn og fjordane legeforening skal ha årsmøte i Loen 17. og 18. 
september.  Det planlegges et kurs med godkjennelse i allmenn-
medisin i tilknytning til arrangementet.  Temaet blir samhandling.  
Informasjon vil fortløpende legges ut på hjemmesidene.  www.
legeforeningen.no/sognogfjordane

Vi håper på et godt frammøte av leger fra både spesialisthelse-
tjenesten og kommunehelsetjenesten.  Fredagen avsluttes med 
festmiddag som høydepunktet.

Samhandlingskurs i Fjærland.
Apropos samhandling, hvert annet år arrangeres Olav Rutle 
sitt minnesymposium på Fjærland. I år er symposier 9. og 10. 
september. Årets program er godt faglig med interessante fore-
lesere i gynekologi og obstetrikk.  Kurset avsluttes med bretur 
fra Lunde til Fjærland. Detaljer i kurskatalogen på hjemmesi-
dene til legeforeningen.

Jeg ønsker med dette alle medlemmer en god og velfortjent som-
merferie. 

Tom Guldhav 
Leiar Sogn og Fjordane legeforening

Det blir sol, sol, sol…
Solen skinner og sommeren står for døren.  Men alt er allikevel ikke fryd og gammen.  
Strategi, struktur, økonomi og politikk preger hverdagen.  Lønnsoppgjøret er i gang og 
det medfører alltid en overhengende fare for streik.
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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
Namf: Gro Altenau gro.altenau@arsana.no 
Namf Vara: Hege Sofie Imsen
Årsmøtevalgt/redaktør: Espen Rostrup eero@helse-bergen.no
NMF Bjørg Bakke bjorg.bakke@student.uib.no

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   
svoril@online.no

Leiv Erik Husabø, LSA   
leiv.erik.husabo@leikanger.kommune.no

Alv Bjørnar Heggelund, NSAM
abh@hoyangerbht.no

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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Eg veit at eg ikkje er aleine rundt om på fastlegekon-
tora som slit med den elektroniske meiningsutveks-
linga. Eg lever framleis i diskettverda, det finst ingen 
nasjonal adressemeny for sending av tilvisingar, og eg 
klarer framleis ikkje å sende elektroniske sjukmeldin-
gar eller refusjonskrav.

Dette er sjølvsagt heilt utilfredsstillande, og eg 
har siste året sett system i mange land som 
går langt utpå det norske. Skal vi i tillegg 
klare å lage eit nasjonalt kvalitetsindikator-
system for allmennpraksis, treng vi eit IT-løft 
som vi ikkje har sett maken til hittil.

Teknologirådet har i ei innstilling sagt i klartekst kva 
som trengst: Ein nasjonal, offentleg dialogbasert helse-
portal. Infrastrukturen i helsetenesta må vere offentleg 
styrt og finansiert. Eg trur ikkje vi nokon gong kjem til 
målet med den noverande måten å utvikle løysingar på 
mellom fastlegane, journalleverandørane, NAV, Helfo 
og føretaka.

Kva gjekk eigentleg galt? Eg trur vi vart for gode 
for fort. Og så klarte vi ikkje å følgje opp. Eg ser 
no også fattige land gå forbi oss – i eitt steg. Det 
er eigentleg litt flaut.

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

Professor Kirsti Malterud har vunnet Legeforeningens pris for 
forebyggende medisin for forskning om helsefremmende erfa-
ringer hos lesbiske.
Helsesøster Mona Flatval (Universitet i Oslo) og professor 
og forsker Kirsti Malterud (Allmennmedisinsk forskningsen-
het i Bergen, Uni helse og Institutt for samfunnsmedisinske 
fag, UiB) har gjennomført intervjuer med lesbiske kvinner om 
erfaringer de selv har vurdert som helsefremmende. Å oppleve 
seg selv som annerledes kan representere muligheter. En god 

’komme-ut’-prosess kunne lede til fellesskap og gi økt mestring. 
Fristilling fra konforme rolleforventninger kunne være positivt 
for identitet, samliv og seksualitet. Den norske legeforenings 
fond for forebyggende medisin belønner den mest verdifulle 
artikkel i Tidsskriftet siste år om et emne av betydning for 
praktisk og vitenskapelig forebyggende medisinsk arbeid. I mai 
fikk Flatval og Malterud prisen for artikkelen ”Helsefremmende 
erfaringer hos lesbiske”, som er publisert i Tidsskrift for Den 
norske legeforening 2009; 129: 2476-9.

Pris til Kirsti Malterud
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PARAPLyEN

Nye allmenn-praktikerstipend
Allmennmedisinsk forskningsutvalg har tildelt nye stipend. Det 
var 30 søknader om i alt 96 stipendmåneder for høsten 2010. 
17 søkere fikk tildelt til sammen 31 stipendmåneder. Følgende 
søkere fra Bergen var blant de heldige:
Kristina Riis Iden, sykehjemslege i Stavanger. Prosjekt om 
depresjonsbehandling i sykehjem.
Kristian Anton Simonsen, fastlege i Lindås. Prosjekt om influ-
ensapandemien høsten 2009.
Aase Aamland, fastlege i Kristiansand. Prosjekt om syk-melding 
ved uforklarte symptomer.
Olav Thorsen, fastlege i Stavanger. Prosjekt om samhandling 
mellom første- og andrelinjetjenesten.

Praksislærerprisen til Herman 
Doeland
Praksislærerprisen blir tildelt en praksislærer på Vestlandet 
som i kontakten med studentene har vist stor evne til å for-
midle faglig entusiasme og klinisk kompetanse. Prisen ble i år 
tildelt for niende gang. Kåring av vinneren gjøres på grunnlag 
av utfyllende skriftlig evaluering fra studentene. Prisen er et 
diplom og et utvalg klassisk musikk. Prisen for 2009 gikk til 
fastlege i Tau, Herman Doeland. 

Om årets vinner har studentene skrevet: Det er tydelig at 
man er ønsket som student. Man møter fleksibilitet og venn-
lighet. Han var dessuten svært åpen og ærlig om hvordan det 
er å være allmennlege på en fin måte, både det bra og det 
mindre bra. Personlig og nær i samtaler. Han er dessuten et 
forbilde for enhver om hvordan man skal være som lege både 
i forhold til pasienter og kolleger på kontoret og sammen 
med andre yrkesgrupper.

Prisvinneren er født i 1962, og kommer fra Nederland, lege-
eksamen fra Amsterdam 1988. Flyttet til Norge i 1989, og har 
jobbet som kommunelege i Vikna og Jørpeland. Fra 1999 har 
han vært på Tau legesenter. Ektefellen er også fastlege på Tau, 
de har tre døtre i tenårene. Vinneren sier han liker å spille 
klassisk gitar og er glad i Jørpelandsheiene!

Bruk av simulerte pasienter 
ved Kommunikasjons-
laboratoriet
KomLab, Kommunikasjons-laboratoriet ved Det medisinsk-
odontologiske fakultet, har til nå vært et prøveprosjekt. Nå 
er trening av 3. års studenter i journalopptak et fast ele-
ment på timeplanen. 

Medisinstudenter i Bergen har per i dag til sammen 64 
timer kommunikasjonskurs i løpet av studiet. Imidlertid 
benyttes bare to av disse timene til profesjonell tilbake-
melding på observert prestasjon. Hver student får nå en 
times treningsøkt i klinisk kommunikasjon med profesjonell 
simulert pasient mens de er i terminene for kirurgi og 
indremedisin på Haraldsplass Diakonale Sykehus. Den simu-
lerte pasienten spiller en person med gallesteinssykdom. En 
typisk treningsøkt består av følgende punkter: (1) Studenten 
gjennomfører en klinisk oppgave med en simulert pasient, 
(2) både student og pasient gjør notater om studentens 
gjennomføring, (3) begge evaluerer studentens prestasjon, 
og (4) studenten kan gå gjennom videoopptak av trenings-
økten umiddelbart etterpå.

Alle deltakende studenter evaluerer prosjektet med tanke 
på læringsutbytte. Typiske tilbakemeldinger: Øvingene opp-
leves som realistiske. Det er både nytt og nyttig å få tilbake-
melding fra ’pasienten’. Det er gjort vitenskapelig evaluering 
i form av en effektstudie. Umiddelbar effekt etter en trening 
er en generell økning av kommunikasjonsferdighet med ca 
10%, spesielt på en del sentrale ferdigheter som evne til 
å ta pauser, være tydelig, ta vare på pasientens følelser, og 
empati.
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BLAD B - Økonomi
Returadresse: 
Cox Bergen AS
C. Sundtsgt. 51, 5004 Bergen

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.
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