
ParaPlyen
TidsskrifT for Hordaland 

og sogn og fjordane 

legeforeninger  

nr.3 Årg.21 2011

På permisjon fra vikariatet

Byråkratitis i helsevesenet



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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Ortopedi - rygg - 
generell kirurgi
Bergen Kirurgiske Sykehus har avtale om å utføre 
operasjoner på vegne av Helse Vest RHF. 

Står dine pasienter i offentlig helsekø? 
På BKS har vi svært erfarne kirurger, 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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Takk for meg!
Hvert oddetallsår velger legeforenin-
gens forskjellige organisasjonsledd nye 
styrer og ledere, for de neste 2 årene. 
Vi har nettopp avviklet et flott 125 års 
jubileum for Den norske legeforening 
under landsstyremøtet i Oslo i mai. Det 
var en livskraftig 125 åring som viste 
seg frem, og jeg er sikker på at legefo-
reningen vil forbli en viktig og kraftfull 
aktør i samfunnslivet i årene som kom-
mer. 

Vi har valgt et nytt sentralstyre under ledelse av vår nye 
president Hege Gjessing. Jeg vil gratulere henne med valget 
og ønske henne til lykke med det omfattende arbeidet hun 
skal utføre på våre vegne i de neste år. Jeg er sikker på at 
president og sentralstyre er godt rustet til å ta vare på våre 
behov i tiden fremover. 

Alle ledd i legeforeningen strever med å mobilisere med-
lemmene til å møte opp ved årsmøter, valg og annen 
foreningsaktivitet. Vi har i Hordaland valgt å ha årsmøte-
seminarer med forskjellige tema ved de siste årsmøter.  I 
år hadde vi åpent hus i Legenes Hus med matservering, og 

et strålende foredrag av Per Fuggelli, på programmet.  Det 
var svært godt fremmøte, og flott engasjement i salen etter 
foredraget.

Selv om jeg alltid har hevdet at man, som tillitsvalgt i legefo-
reningen, får mer enn man gir, var det nå min tur til å takke 
nei til videre gjenvalg i foreningen.
Det har vært fine år, og jeg har møtt mange hyggelige kol-
leger i mange sammenhenger. Det er alltid en utfordring 
å få tak i nye ledere som er villige til å legge ned arbeid i 
foreningen, og det er derfor flott å kunne gå av som leder 
når en ung og allikevel erfaren fagforeningskollega er villig til 
å ta over. 
Jeg vil ønske Eivind Solheim og hans nye styre, lykke til med 
de neste to år, og jeg vil med stor interesse følge Hordaland 
legeforening fra sidelinjen. 

Vennlig hilsen 
Gunnar Ramstad
Leder, på fallrepet.

L e d e r
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Psykolog • Endokrinolog • Kiropraktor • Fysioterapeut • Ernæringsfysiolog • Jordmor
Muskelterapeuter • Fotterapeut • skjønnhetspleier • Egen klinikk for barn med sengevæting
Fjerning av tatovering og uønsket hårvekst med laser, allergivaksinering, aclasta infusjoner, 

kreft screening for hudkreft, blærekreft, brystkreft, prostatakreft, minimal ventetid

Inviterer flere spesialister og allmennlege, markedes beste betingelser.

Fjellsdalen 1 (1 etasje) 5155 Bønes • Tlf. 55 98 20 60 • www.unimed.no
Olga.andresen@unimed.no for administrative spørsmål tlf. 926 93 615
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E s p e n  R o s t r u p
espen.rostrup@me.com

•	 3.	februar	2011	:	Per	Fugelli,	professor	i	sosialmedisin,	skriver	
en kronikk i Aftenposten om sine egne erfaringer som pasient. 
Han møtte 37 leger i løpet av sin sykdom, de fleste bare én 
gang. Ingen konsultasjon varte i mer enn seks minutter.

•	 25.	mai	2011:	Aftenposten	trykker	en	artikkel	med	tittelen	
”Byråkrati stjeler mer av sykehuslegenes tid”.  - Jeg ble ikke lege 
for å sitte ved et skrivebord kommenterer Ruth Foseide Flenning, 
klinikktillitsvalgt for Yngre legers forening ved Aker sykehus.

•	 Mai-Juni	2011:	VG	har	en	omfattende	artikkelserie	med	over-
skriften ”ØDELAGT I HELSEVESENET”.  Det hevdes at 2000 
mennesker mister livet på grunn av sykehustabber.

En leges arbeidsdag bestemmes av flere faktorer som ikke direkte 
kan sies å være pasientrettet arbeid. Behovet for overlevering 
av kunnskap er tilstede gjennom hele døgnet. Informasjon om 
hvilke pasienter som ble innlagt og hvilke problemstillinger som 
krever videre oppfølging og avklaring er viktig for å sikre konti-
nuitet og trygghet for alle parter.  Videre er vi som leger pålagt å 
holde oss faglig oppdatert, noe som blant annet ivaretas gjennom 
forskjellige former for internundervisning, enten i tilknytning til 
overleveringsmøter eller i lunsjpauser. I sum er allikevel ikke 
disse faktorene nok til å forklare nye data fra Legeforeningens 
forskningsinstitutt som viser at sykehusleger nå bare bruker 46 
% av arbeidsdagen på direkte pasientarbeid, - i 2000 var tallet 54 
%. Min påstand er at stadig økende og mer omfattende krav til 
dokumentasjon i lite brukervennlige IT-systemer er hovedårsaken 
til denne nedadgående trenden.

NRK kunne nylig fortelle at vi i 2009 hadde 17.000 helsebyråkrater, 
en økning på over 800 fra året før. Hvem femte ansatte i norske 
helseforetak er nå administrativt ansatt. Stadig mer spesifiserte 
krav til helseforetakene og et økende antall forskrifter, tidvis med 
trussel om sanksjoner, øker behov for administrativ oppfølging og 
kontroll. Det ser imidlertid ikke ut til at denne økningen i støtte-
personell øker den pasientrettede delen av legearbeidet - snarere 
tvert imot. Flere administrative oppgaver tillegges også legene 
og det økende detaljnivået i bestillinger og krav fra helseforetak, 
departement og direktorater fører til at legene gradvis fjernes fra 
pasientene. Det tilbringes mer og mer tid med bestillinger, erklæ-
ringer, skjema, lister og søknader – legene blir også helsebyråkrater. 

Per Fugellis bok 0-visjonen tar blant annet for seg hvordan vrang-
forestillingen om et liv og en helse uten risiko skaper frykt  og 
sykdomsinflasjon. Fugelli forteller om 0-visjonen som har som 
formål å gjøre livet rent og fjerne flekker, feil og farer:  -Den springer 
ut av en forestilling om at hvis vi bare investerer nok oljemilliarder og 
nok hjerneceller kan vi bestyre naturen, designe livet, programmere 
samfunnet – så hvorfor skal vi godta risiko, ulykker, smerte, lidelse, 
aldring og død?

VG´s vinkling i artikkelserien om menneskene som ødelegges i 
sykehus er delvis et uttrykk for denne 0-visjonen og den onde 
spiralen den kan føre med seg. Både myndigheter og store deler 
av befolkningen har i økende grad en 0-visjon også for sykehusene 
og den medisinske behandlingen. –Folk dør på sykehusene i dette 
landet! utbrøt en harmdirrende Frp-politiker under en debatt om 
krise i helsevesenet. 

Så lenge mennesker behandler andre menneskers komplekse 
sykdom med moderne, men også potensielt helseskadelige medi-
kamenter og prosedyrer, vil det være ofre for uønskede hendelser 
i norske sykehus. Medisinsk behandling vil kunne få uheldige 
utfall selv om god praksis er fulgt. Dette skal selvsagt ikke være 
til hinder for at man fremdyrker kulturer som møter ofrene for 
uheldige hendelser på en bedre måte og forbedrer rutiner for 
gjennomgang av hendelsesforløp for å identifisere unngåelige feil. 
Skaper man imidlertid en visjon og et krav om sykehus og medi-
sinsk behandling fri for risiko og uheldige utfall vil dette ende i 
mistillit, mistenkeliggjøring og krav om myndighetenes inngripen 
og kontroll. Ikke usannsynlig vil dette igjen avstedkomme nye 
direktiver og dokumentasjonskrav som ytterligere fjerner oss 
fra ønsket om legen som pasientnær diagnostiker og behandler.

Som resultat av 0-visjonens onde spiral vil vi kunne se en ytter-
ligere byråkratisering av legerollen, behov for enda flere leger 
som dokumenterer behandlingsforløpet, flere leger og mindre 
kontinuitet knyttet til hvert sykdomstilfelle og en lege-pasient-
relasjon preget av mistenksomhet og frykt – slikt gir grobunn for 
flere uønskede hendelser i norske sykehus.

R e d a k t ø r
Null-visjonens onde spiral
Legers arbeid og arbeidstid er et tema med stadig aktualitet.  De siste månedene er det 
særlig tre saker jeg har bitt meg merke i - og som etter min mening også har en  sam-
menheng det er verdt å se litt nærmere på.
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Byråkratitis i helsevesenet

Øivind Wesnes 
Avdelingstillitsvalgt Allmennlegeforeningen Hordaland

owesnes@broadpark.no

Frank Aarebrot, vår kjente politiske kommentator, innledet kurset 
i helsepolitikk. Hans tema for møtet var: ”Hvordan drive politikk 
i et land der helsepolitikk er blitt helseadministrasjon?” og det er 
hans innlegg som inspirerte meg til å bruke tittelen ”byråkratitis” 
i innledningen på denne artikkelen.

Aarebrot, som ser våre helseinstitusjoner fra sidelinjen, hadde klare 
synspunkter på en del problemer vi sliter med. Han undret seg 
over den enorme økningen av byråkrati vi har sett i helsevesenet 
de siste årene. Han mente at den faglige siden har måttet vike for 
byråkratiske prosesser, reguleringer og kontroller. Videre mente 
han at byråkratiske prosesser har erstattet politiske prosesser. 
Helseforetakene er blitt byråkratiske strukturer, ikke politiske. Man 
har de siste årene fått byråkrati i 3 nivåer innen helsevesenet, før 
man når opp til politikerne, som sitter met det egentlige ansvaret. 
Videre er fagfolkene nå tilsidesatt, slik at faglige avgjørelser tas 
av ikke-fagfolk, og pga at kompetanse og ledelse er adskilt, styres 
utviklingen nå av byråkrater og ”blåruss”, ikke av fagfolk.

Personlig fikk jeg en del aha-opplevelser ved hans foredrag, og 
forsto noe mer av årsakene til de problemer man sliter med innen 
sykehusene. I og med at byråkratisering og ønsket om kontroll og 
styring var direkte årsak til mye av vanskene, ble min skepsis til 
den nært forestående ”samhandlingsreformen” ytterligere styrket.

Etter Aarebrot var det Trond Egil Hansen, vår leder i foreningen, 
sin tur; og han hadde som tema: ”To lover og en plan”. Han gikk 
der gjennom de nye lovene innen helse og omsorg, og jeg vil gi 
noen stikkord derfra:

Først: Lov om folkehelse
Ansvaret for helsefremmende og forebyggende helsearbeid er gitt 
til kommunen. Dette er en klar presisering i forhold til fastlegene. 
Ansvaret ligger hos kommunen. Legeforeningen mener derfor 
at Kommuneoverlegens stilling må styrkes, og råd fra denne bør 
baseres på forskningsbasert kunnskap.
Videre mener vi at hvis forebygging virker, vil det gi folk bedre liv og 
de vil være friskere lengre, men vil ikke nødvendigvis gi innsparing 
på kurative tjenester.

Videre: Lov om kommunale helse- og 
omsorgstjenester
Det vil komme en revidert fastlegeforskrift. Lite er kjent om denne, 
og Staten har ikke ønsket å involvere Legeforeningen i dette arbeidet, 

noe vi selvsagt beklager. 
Det som er påfallende ved Statens reformiver, er at det er fastle-
geordningen som skal endres, når dette er den offentlige tjenesten 
som fungerer best (på nivå med Vinmonopolet, ifølge meningsmå-
linger). Man ønsker ikke forandringer der det fungerer dårlig, på 
helsestasjoner, sykehjem, innen pleie og omsorg. Alle disse tjenestene 
evalueres mye dårligere enn fastlegeordningen.
Forslaget om økning av fastlegenens kommunale pliktarbeid er 
falt bort, men pliktarbeidet kan bli en forskrift og ikke avtalefestet. 
Vi spør oss om endringen vil gi gode rammer for å utvikle fast-
legeordningen, eller forhindres dette av uhensiktsmessige styre-
ordninger?

Loven vil innføre Øyeblikkelig-hjelp-plikt for kommunene når det 
gjelder døgnopphold ved kommunale sykehjem el lignende, og dette 
vil være et fremskritt innen primærmedisinen.

Det er fortsatt mange uklarheter og mangler innen disse lover og 
regler. Det mangler en gjennomgang av hvilket behov man vil ha for 
nye fastleger, ut fra de nye oppgavene som pålegges oss, evt hvilke 
arbeidsoppgaver vi skal fritas for. Loven ivaretar ikke styrkning av 
verken sykehjem og legevakt, noe vi ser et stort behov for.

Oppsummering:
Som dere vet, er det store forandringer på gang. Svært mye er 
uklart pr i dag, og vi går spennende tider i møte. Utfordringene, 
og bekymringene, er mange, men vi håper på et godt samarbeid 
mellom Legeforeningen og myndighetene når planene skal omsettes 
i praktisk arbeid. Dermed kan endringene i beste fall gi en enda 
bedre allmennlegetjeneste, med enda bedre samarbeid (jeg misliker 
nyordet ”samhandling”) mellom allmennlegene og sykehusene, og 
mellom allmennlegene og de kommunale helse- og omsorgstjenester.

Allmennlegeforeningen arrangerte igjen sin ”allmennmedisinske våruke” i mai, denne 
gang lokalisert til Dyreparken i Kristiansand. Flere hundre allmennleger møttes til kurs, 
foreningsmøter og sosiale aktiviteter. Som fylkestillitsvalgt deltok jeg på Kurs i helsepoli-
tikk, og jeg vil dele noen personlige og subjektive inntrykk derfra med Paraplyens lesere.



7



8

Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og 
legefordeling – tid for deregulering?

Rådet er mest kjent for fordeling av leger, men tar også opp 
store saker som fjerning av turnustjeneste, faste stillinger og evt. 
anbefaling av nye spesialiteter. Vedrørende turnustjenesten ser 
det forøvrig ut til å gå mot LIB (leger i nybegynnerstillinger), en 
søknadsbasert 18 måneders tjeneste og autorisasjon etter endt 
studium. Man vil da ikke lenger ha rett til tjeneste etter studiet, 
og antall stillinger vil bli begrenset til det man mener er behovet 
for leger fremover. 

Det er vel dokumentert blant annet i Arbeidstilsynets God Vakt 
rapport at det mange steder er et misforhold mellom legeres-
surser og oppgaver. Da er det beklagelig at spesialisthelsetjenesten 
har fått tildelt svært få hjemler de senere år (74 i 2010, 105 for 
2011).  Undertegnede sitter nå som en av Legeforeningens 4 
representanter i rådet. De regionale helseforetak har i mange år 
vært svært tilbakeholdne med å be om hjemler, og rådet har til 
dels plusset på antall hjemler mot foretakenes vilje. For 2011 har vi 
opplevd det utrolige at av de ca. 30 hjemlene Helse Vest etterhvert 
ba om, så er ingen kommet Helse Bergen til gode. For 2012 har 
Helse Vest skjerpet seg betydelig og  bedt om 85 hjemler hvorav 
samtlige er blitt anbefalt innvilget av Nasjonalt Råd. 
Det må være åpenbart at en god del av disse hjemlene må komme 
til Helse Bergen. Det er derfor viktig at bl.a. avdelingstillitsvalgte 
etterspør nye hjemler bl.a. til å dekke opp for forutsigbart fra-
vær knyttet til overlegepermisjoner og minske belastningen på 
kollegiet samt redusere ventetider m.m. Mange overleger er 
slitne, ikke minst i prosedyretunge fag, og det er viktig å dekke 
opp for fravær. Tradisjonen mange steder er jo at legeoppgavene 
nærmest er uavhengig av hvor mange leger som er tilstede. Det 
må vi gjøre noe med.

Nasjonalt råd følger tett antall ledige stillinger, og ubesatte stillinger 
er nå under 1% på landsbasis. Legeforeningen mener derfor at 
tiden er inne for en deregulering av legefordelingen.  Foretakene/

sykehusene må selv i større grad få etablere de stillinger de har 
behov for. Personelltilgangen er nå god, og det er først og fremst 
økonomi som begrenser etablering av nye stillinger.  Den regionale 
fordeling av leger er ganske lik selv om Legeforeningens statistikk 
tyder på at vi i vest får en noe mindre andel av legemassen enn 
folketallet tilsier. 
Selv om man fjerner sentral regulering av legemarkedet vil det 
være viktig å overvåke situasjonen slik at det bl.a. hele tiden er 
tilstrekkelig med utdanningskandidater og et rimelig forhold mel-
lom disse og spesialistene som skal veilede.

Nasjonalt råd har anbefalt fordeling av legestillinger siden 1999 og har fortsatt denne 
funksjonen. Det avholdes møter i Helsedirektoratet minst 2 ganger årlig, og representan-
ter fra direktoratet fungerer også som sekretariat. Rådet består bl.a. av representanter 
for alle 4 regionale helseforetak, helsetilsynet, universitetene, kommunenes sentralfor-
bund og vanligvis er helse- og omsorgsdepartementet også representert. Som det ligger 
i ordet er det snakk om et rådgivende organ for departementet, men med relativt stor 
tyngde.

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

vike@haukeland.no
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Tillit

Karin Stang Volden er valgt som ny PSL tillitsvalgt fra høsten av, og 
det kjennes litt vemodig at det  kanskje er siste gang jeg skriver 
i Paraplyen. Deadline kommer alltid brått på, men det har likevel 
vært en stor glede for meg! Jeg stiller for øvrig til gjenvalg til styret 
i PSL, så jeg håper jeg kan være med videre! 

Det har spesielt vært veldig spennende å delta på Landsstyremøtene 
og i Samarbeidsutvalget mellom Helse Vest og PSL.  Mye har skjedd 
i de 4 årene jeg har vært tillitsvalgt. Dialog og tilstedeværelse har 
utvilsomt betydning idet PSL har blitt mer og mer synlig som en 
seriøs del av Spesialisthelsetjenesten.    Den helsepolitiske debat-
ten på Landsstyremøtet omhandlet Samhandlingsreformen, og vi 
ble sett, hørt og nevnt som en viktig aktør. 

Det var en svært god og gemyttlig stemning på møtet, og 
Legeforeningen fremstår som en samlet forening. Vi er en fagfo-
rening og ingen ”sammensvergelse” som det spøkefullt var sagt fra 
politisk hold. I tillegg er Legeforeningen særlig opptatt av innholdet 
i legegjerningen med fokus på kvalitet. Legeforeningen har også 
sterkt fokus på etikk og internasjonal helse.

Siden legerollen stod i fokus på Årsmøtet i HLF må jeg få lov 
til å knytte noen kommentarer til det. I følge Per Fugelli er til-
lit helt grunnleggende i forholdet mellom pasient og lege.  Tillit 
forutsetter nærhet og kontinuitet. Gjennom noen måneder som 
alvorlig kreftsyk møtte han 37 ulike leger. Det sier seg selv at det 
er vanskelig å oppnå tillit under slike forhold. Han understreket 
at det ikke var noe galt med legene han møtte, men systemsvikt 
og manglende kontinuitet. 

Det er kanskje ikke så rart at pasienter klager?   Systemsvikt er 
en ting, men hva kan vi gjøre? Hva kan jeg gjøre som medmen-
neske, lege og kollega? Jeg tror vi må slutte å fokusere på feil og 
ufeilbarlighet og vi må opp av skyttergraven. Vi er ikke perfekte; 
likevel er vi betydelig bedre enn vårt rykte, og vi er bra nok! 

Raushet er her helt grunnleggende. Vi må kunne godta at vi kan 
gjøre feil. Det er menneskelig å feile, og vi er ingen overmennes-
ker! For å kunne møte kritikk og anklager må vi være i stand til å 
kunne se oss selv som den vi er, og med all den utilstrekkelighet 
som fins. For å kunne innse ”feilene” våre, må vi kunne anerkjenne 
utilstrekkeligheten. Vi må kunne vise ydmykhet overfor oss selv og 
derfor andre. Ydmykhet overfor liv og død er to sider av samme 
sak! Så lenge vi tror vi skal være, og at det forventes at vi skal , 
perfekte, vil vi aldri kunne møte den Andre med samme ydmyk-
het og respekt. Å se den Andre ut fra den andre selv forutsetter 
at vi kan se oss selv. 

Det er bra at det fins organer som tar seg av pasientrettigheter 
og behandlingssvikt. Det trygger kvaliteten og gir oss mulighet til 
fokusere på det som kunne vært bedre. Vi får mulighet til å se oss 
selv og vårt arbeid fra et annet ståsted. Det kan være særdeles 
smertefullt, og erkjennelsesprosessen kan ta tid. Vi skal være raus 
med oss selv, og med andre! 

Heldigvis er det ikke vi som skal dømme hverken oss selv eller 
andre!  Likevel gjør vi det hele tiden, og enhver er nok sin strengeste 
dommer. Jeg mener det bør være rom for å dele våre mistak med 
hverandre. Vi trenger anerkjennelse. Vi trenger rom og tid. Først 
når vi er stand til å gå gjennom den prosessen det er å erkjenne  
”feilene”våre,  kan vi gjøre noe med det. Først da kan vi tilgi oss 
selv, og først da kan vi møte den som føler seg feilbehandlet. Først 
da kan vi be om unnskyldning. Først da kan vi bli tilgitt. Tilgivelse 
forutsetter Tillit.

Jeg ønsker dere alle 
en flott  sommer!

Vel overstått Landsstyremøte og Årsmøte i Hordaland Legeforening med dertil feiring av 
Legeforeningens 125 års jubileum. Årsmøtet i HLF var særdeles vellykket.  Mange men-
nesker og en strålende sol!  Tåken lå tett, og det regnet både dagen før og dagen etter.  
Jeg hadde nesten glemt hvor vått og kaldt det kan være i denne byen! Spørs om ikke 
det fine været i mai er en myte. Men lyst er det, en får tro at sommeren har både sol og 
varme og by på!

Kathe Aase 
Tillitsvalgt PSL

kathe.aase@gmail.com
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Møteleder, Anne Spurkland, professor på Institutt for kliniske 
basalfag, UiO ga innledningsvis raskt ordet til leder i LVS profes-
sor Amund Gulsvik som ønsket velkommen og forberedte oss 
på programmet. 

Og programmet, som var innholdsrikt, startet med 
”Basalmedisin i skjæringspunktet mellom universitet og sykehus”.  
Viktig tema å ta opp da de prekliniske fagene utgjør en viktig del 
av medisinstudiet, men dessverre en del av studiet som sliter med 
å rekruttere legeforskere til sine toppstillinger. Dette kom da 
også tydelig frem i innlegget fra professor Jan Bjålie, Instituttleder, 
Institutt for kliniske basalfag, UiO. Preklinikken i Oslo har opp til 
nåtid vært begunstiget med god tilgang på leger til sine lærerstil-
linger, men de senere årene har vist tegn til sviktende legere-
kruttering som et nytt fenomen her. I Bergen derimot har dette 
problemet vært til stede lenge, et moment som professor Stein 
Ove Døskeland, Institutt for medisinsk biologi, UiB poengterte. 
Det er også overvekt av stipendiater med annen faglig bakgrunn 
enn medisin. I tillegg forlater legeforskere preklinikken og flytter 
sin  faglige karriere til kliniske eller parakliniske fag. Anne Husebekk, 
professor og leder av Avdeling for immunologi, UNN trakk også 
frem samme type bekymringer. 

Neste post på programmet var ”Forskning som kvalitetsin-
dikator for helsetjenesten”. 
Her hadde LVS invitert direktør for forskning og innovasjon, 
HSØ John Torgils Vaage, Presidenten i Den norske legeforening, 
Torunn Janbu og Geir Bukholm fra Kunnskapssenteret som fore-
dragsholdere. Forskningen ble trukket frem som en viktig del av 
helsetjenesten. For mange av oss som satt i salen var det spesielt 
interessant å høre på Torunn Janbu som la stor vekt på forsknin-
gen som en viktig faktor og nødvendighet i avansert medisinsk 
virksomhet. Legeforeningen har i økende grad blitt målbærer for 
forskning og innsett at denne er en forutsetning for fremragende 
klinisk medisin. Legeforeningen er også opptatt av å få til såkalt 
”dobbeltløp” i spesialistutdannelsen.

Siste post på første dags program ble påbegynt og fort-
satte dagen etter. Dette dreide seg om ”Utvikling av forskerkarrierer, 
hvordan skal det gjøres?” med en rekke inviterte foredragsholdere, 
Marie Starborg, Vetenskapsrådet i Sverige, Marianne Harg, president 
i Tekna, Hilde Nebb, forskningsdekanus UiO, dagen etter under 
samme tema snakket Frode Vartdal, dekanus ved UiO, Hege Torp, 
avdelingsdirektør NFR, Svend Davanger professor og LVS tillitsvalgt 

UiO og til slutt Hege Gjessing, leder i Ylf og nå nyvalgt president i 
Legeforeningen. Det knyttet seg særlig spenning til Hege Gjessing 
som på møtetidspunktet var lansert kandidat til presidentstolen i 
Legeforeningen. I likhet med den avtroppende presidenten trakk 
Hege også frem forskningen som svært viktig for medisinen, og 
vi LVSere fikk et klart inntrykk av at den positive utviklingen og 
arbeidet m.h.t. å stimulere forskningen innen klinisk medisin ville 
bli ivaretatt og videreført med henne som leder.
Til slutt ble det avholdt en paneldebatt under headingen ”Framtidens 
medisin skapes nå. Hvordan sikre god rekruttering av de beste hodene 
til norsk medisinsk forskning”. Invitert til denne seansen var flere 
representanter fra politiske partier, Henning Warloe, Høyre, Kjell 
Maartmann-Moe, Arbeiderpartiet, Tord Lien Fremskrittspartiet, 
dessuten fagfolk, professor Bjørn Tore Gjertsen, UiB, forskerlin-
jestudent UiB Marie Høvik og forskerlinjestudent UiO Amilton 
M. Fernandes.
Fagfolkene var som ventet opptatt av gode arbeidsforhold for 
forskerne, enklere administrative forhold og en konkurranse-
dyktig lønn. 

Et tema som LVS har vært opptatt av den senere tid, 
sammenslåing av de medisinske fakulteter og helseforetakene til 
såkalte Akademiske medisinske centra, ble spilt inn og ble dermed 
en ”prøveballong” til de tilstedeværende politikere. Høyre flagget 
ikke noe klart standpunkt, men var i likhet med Fremskrittspartiet 
opptatt av å forenkle administrasjonen og overføre forsknings-
midlene til instituttene minst mulig beskåret. Fremskrittspartiet 
var ikke i utgangspunktet innstilt på å trekke medisinerutdannin-
gen vekk fra universitetene, men de hadde ikke tatt noe endelig 
standpunkt og ville vurdere videre forslaget med sammenslåing 
til Akademiske medisinske sentra. Arbeiderpartiet fant forslaget 
interessant, og det var oppløftende at 
Kjell Maartmann-Moe ville ta det 
videre og presentere dette innad 
i Arbeiderpartiet. Tiden vil vise 
om Oslo-møtet kan bli et såkorn 
som slår rot når det gjelder 
Akademiske medisinske sentra.

LVS’ forskningspolitiske konferanse 
28.-29. april 2011
Domus odontologica, Universitetet i Oslo

I Oslo møtte et 50 talls deltakere til årets forskningspolitiske konferanse og årsmøte 
med solrikt vårvær, grønne parker og busker og trær utløvet. Domus odontologica, belig-
gende i campusområdet til Rikshospitalet var rammen rundt konferansen.

kathe.aase@sensewave.noE inar Svendsen 
Avdelingstillitsvalgt LVS Hordaland

einar.svendsen@gades.uib.no



11

VG skal ha ros for å ha brukt store ressurser og mange av sine 
beste folk på denne saken. Det er svært viktige spørsmål og 
problemstillinger som belyses. Vi som jobber i dette systemet 
kan nok oppleve det tungt å måtte lese slik flengende kritikk 
av vårt levebrød, men ingen kan være uenig i at dette er saker 
som må frem i lyset. 
Det man derimot kan stille spørsmål ved er måten saken frem-
stilles på. Jeg velger å tro at i tillegg til de rent kommersielle 
interessene så har VG et oppriktig ønske om at deres artikkel-
serie skal bidra til forbedringer i helsevesenet. Da er det synd 
at saken som så ofte før drukner i en tabloidisert fremstilling 
som først og fremst gir et inntrykk av et helsesystem som 
ikke fungerer. VG presenterer historier som bør settes søkelys 
på og som kan få oss alle til å tenke mer gjennom hvilke valg 
vi til en hver tid gjør som helsepersonell. Dessverre pakkes 
budskapet inn i en røre av begrepsforvirringer og misbruk av 
statistikk.

”Hver dag dør fem personer som følge av feil gjort av norske 
leger” er en av overskriftene i VGs oppslag. Dette er en over-
skrift som ikke bare stigmatiserer en hel yrkesgruppe, den er 
også direkte feil. V støtter seg her på et anslag gjort av profes-
sor Petter F. Hjort i 2004 i en rapport om uheldige hendelser 
i helsevesenet. Denne rapporten baserte seg på internasjonale 
tall og konkluderte med at vel 2000 personer dør årlig på 
grunn av uheldige hendelser i det norske helsevesenet. En uhel-
dig hendelse betyr imidlertid ikke automatisk en det er begått 
en feil av en lege, uansett hvor mye VG gjerne skulle ønske det. 
Selv om mange av hendelsene er forskyldt av leger, grunnet 
medisinske feilvurderinger eller rett og slett slurv, så dreier det 
seg også om rutinesvikt, om utstyrsfeil og om komplikasjoner 
til behandling. En statistikk som burde brukes til å finne forbe-
dringspotensialet blir altså av Norges nest største avis omgjort 
til et spørsmål om skyld.

VG bruker mye av spalteplassen i denne serien på å beskrive 
legetabber, selv der det ikke har skjedd noen slik tabbe. Det er 
stor forskjell på det å gjøre seg skyldig i en tabbe, forstått som 
en feil som gjøres mot bedre viten, og det å gjøre en medisinsk 
vurdering som senere viser seg å være feil. Det er også betyde-

lig forskjell på en legetabbe og en komplikasjon som oppstår i 
forbindelse med en undersøkelse eller behandling. I likhet med 
feil på utstyr og rutinesvikt så vil alle disse tingene kunne føre 
til store negative konsekvenser for pasientene, men det er ikke 
dermed sagt at det har skjedd en tabbe. Skal vi å få noe kon-
struktivt ut av den debatten som VG har sparket i gang så må vi 
skille mellom de ulike hendelsesforløpene. Årsakene er ulike i 
hvert enkelt tilfelle, det samme gjelder de mulige løsningene. Å 
skape begrepsforvirring slik VG gjør fører til en skyttergravsde-
batt der kun de mest ekstreme meningene får plass.

Når man som lege kommer med synspunkter på disse emnene 
blir man lett beskyldt for å gå i forsvarsposisjon og at man 
forsøker å unngå ansvar. Dette er ikke mitt mål med denne 
kronikken. Leger har ansvar for mange av de feil og uheldige 
hendelser som skjer i helsevesenet. Dette ansvaret skal tas 
alvorlig og et absolutt minstekrav må være åpenhet og ærlighet 
overfor pasientene og deres pårørende. Mitt hovedpoeng er 
imidlertid at også leger kan ha noe konstruktivt å komme med 
i denne debatten. Vi ser daglig hvordan effektiviseringskrav og 
bemanningsreduksjoner skaper et helsevesen der pasientbe-
handling er blitt redusert til tall i et budsjett. I et miljø der man 
stadig må produsere mer for mindre, vil feil også lettere kunne 
oppstå.

Når VG har valgt å bruke tallene til Petter F. Hjort så er det 
synd at de ikke også har lagt vekt på flere av hans konklusjoner 
og forslag til forbedringer. Hjort var en mann som trodde på 
samarbeid og som flere ganger advarte mot jakten på synde-
bukker og polarisering. Et av hans hovedpoeng var forøvrig 
at de fleste uheldige hendelser ikke skyldtes legefeil men 
systemsvikt. Jeg håper at VGs fokus på helsevesenet på sikt vil 
kunne bidra til forandringer som kommer pasientene til gode. 
Skal dette skje må vi bort fra sensasjonsjournalistikken og over 
i konstruktiv debatt. Slik det er nå fremstår ikke VGs dekning 
som et forsøk på å skape positive endringer, men som et karak-
terdrap på hele det norske helsevesen.

Publisert i VG’s papirutgave 4. juni 2011

Karakterdrap 
på helsevesenet
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Sjelden er det blitt satt et så nådeløst søkelys på det norske helsevesenet som i VGs artikkelserie 
”Ødelagt i helsevesenet”.  Med utgangspunkt i 40 tragiske skjebner tas vi med på et overfladisk 
dykk ned i sider ved helsevesenet som man helst ikke vil erkjenne at eksisterer. Vi møter 40 men-
nesker som har fått livene sine snudd opp ned på grunn av uheldige hendelser de er blitt utsatt 
for i sine møter med helsevesenet. Å lese disse historiene er sterkt kost for de fleste av oss og for 
de som er direkte involvert må det være en stor følelsesmessig påkjenning.

Av Sturla Pilskog
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Samhandling på høygir
Samhandlingsreformen begynner nå å ta form. Helselovene er vedtatt. Helse- og omsorgs-
departementet arbeider på høygir for å få forskriftene på plass. Men: kommuner og sykehus 
står foran en enorm oppgave for at vi i januar 2012 ikke skal våkne opp med tømmermenn. 

Likeverdige parter?
Samtidig som samhandlingsreformen ideelt skal representere et 
samarbeid mellom likeverdige parter, etableres et kommunalt med-
finansieringssystem for sykehusene. Kommunene skal betale 20% 
av alle indremedisinske innleggelser, maksimalt oppad begrenset til 
30.000 kr pr innleggelse. Videre skal kommunene betale 4000 kroner 
pr døgn for pasienter som ligger ”utskrivningsklare”. Fortsatt er 
det sykehusene som suverent definerer utskrivningsklar status og 
omfanget av behandlingsopplegget. Betalingssystemet gjelder ikke 
motsatt vei. Kommunene skal for eksempel ikke ha rett til å fakturere 
spesialisthelsetjenesten for pasienter som er ”innleggelsesklare” 
og genererer utgifter til pleie- og omsorg, eller som ikke får plass i 
rehabiliteringsinstitusjon. 
Det er lett å frykte konflikter rundt økonomisk utgiftsfordeling, og at 
dette kan overskygge det egentlige formålet: nemlig sømløs pasient-
behandling. For kommunene er det p.t. nesten umulig å budsjettere 
de utgiftene som påløper fra 2012, ikke minst fordi det mangler gode 
kommunevise statistikker over innlagte pasienter, fordelt på alder, 
diagnosekoder, liggedøgn m.v. Sykehusene på sin side kan frykte en 
situasjon der man blir økonomisk avhengig av et stort antall kommuner 
som alle har ulik økonomisk yteevne og helt ulik bruk av spesialisthel-
setjenesten. Medfinansiering gir makt, og det er lett å forstå at dette 
kan skape en usikker sykehusøkonomi, som igjen vil ramme tilbudet 
til kommunene. Finansieringsmodellen må overvåkes nøye framover 
for å sikre at Svarte-Per-spillet ikke bare flyttes til nye arenaer. I det 
siste har vi sett flere eksempler på at flere tilbud i spesialisthelse-
tjenesten bygges ned eller fases ut lenge før et forsvarlig tilbud er 
bygget opp i kommunene. Eksempler på dette er kortere liggetid i 
barselavdeling, samt redusert antall rehabiliteringsplasser tilgjengelig 
for primærhelsetjenesten. Kommunene får noe økte rammeinntekter 
for å styrke helsetjenestene, men ikke for å overta funksjoner som for 
eksempel spesialisert fysioterapi m.v. Helsemyndighetene framholder 
for eksempel ”jordmor hjem” i barseltiden som viktige kommunale 
prosjekter som kan redusere liggetid på fødeavdeling. Likevel har 
bl.a. min kommune fått blankt avslag på søknad om midler til dette 
tilbudet gjennom statlige tilskuddsordninger.

Det er fortsatt grunn til å stille spørsmål ved om likeverdigheten 
mellom partene blir ivaretatt med de modeller som p.t. er skissert. 
Spesielt urovekkende er departementets ønske om mer grad av 
forskriftsstyring av fastlegeordningen. Til nå er fastlegenes virksomhet 
i stor grad tuftet på et trepart-samarbeid mellom legeforeningen, KS 
og Staten. Et slikt samarbeid sikrer legitimitet, kostnadskontroll og 
nødvendig autonomi i lege-/pasientforholdet. Et videre trepartsam-
arbeid er ikke til hinder for utvikling av bedre kvalitetsindikatorer i 

primærhelsetjenesten og tettere samhandling mellom kommunene 
og de private fastlegene, heller tvert i mot. 

Skeivfordeling av avtalespesialister
Man kan ikke snakke om spesialisthelsetjenesten uten også å nevne de 
private avtalespesialistene. Fordelingen av disse styres av de regionale 
helseforetakene, altså sykehusenes eiere. Her er det i Hordaland 
dokumentert en stor skeivfordeling når det gjelder lokalisering av 
spesialisthjemler. Av i alt 98 avtalehjemler i Hordaland er kun 4 lokali-
sert i Bergen Nord (Sandviken/Åsane) og 1 i Nordhordland. Til sam-
menlikning er 30 hjemler lokalisert i Bergen sør (Danmarksplass-Fana), 
9 på Sotra og 7 i Sunnhordland. I Bergen sentrum er det lokalisert 
38 avtalespesialister. Skeivfordelingen er et resultat av en mangeårig 
politisk forsømmelse, og som også kan bidra til sosial ulikhet i helse. 
I samhandlingsreformen skal mer behandling foregå ”ute”, hvilket 
krever jevnere tilgang til lokale spesialisttjenester. 

Behov for flere fastlegehjemler
Det er også viktig at kommunene oppretter nye fastlegehjemler i takt 
med økte oppgaver i primærhelsetjenesten. Det er godt dokumentert 
at legevaktsleger lettere tyr til innleggelse i sykehus enn om pasienten 
hadde kommet til hos sin fastlege. Den kommunale medfinansieringen 
av sykehusene kan således kanskje virke som en vekker hos kom-
munepolitikere og kommunebyråkrater når det gjelder behovet for 
å prioritere lokale helsetjenester?!

Avholdt årsmøte i LSA Hordaland
Det ble avholdt årsmøte i LSA Hordaland 31. mai 2011 på Legenes 
Hus. Samme dag var det også årsmøte i Hordaland legeforening med 
bl.a. et engasjerende foredrag av kollega Per Fugelli. I år er det også 
valgår, med valgperiode 1. sept 2011 – 1. sept 2013. Undertegnede ble 
gjenvalgt som fylkestillitsvalgt for våre 68 medlemmer i fylket. Kristin 
Cotta Schønberg ble gjenvalgt som vara. 
Vi takker for tilliten! Vi skal gjøre vårt 
beste for å bistå medlemmer i vanske-
lige saker, samt tale samfunnsmedisi-
nens sak i legeforeningens organer. 

Med ønske om god sommer!

Tord Moltumyr tordmolt@online.no



Min arbeidshverdag har forandret seg drastisk den siste uken, og 
jeg er ikke sikker på at arbeidstilsynet ville applaudert alt som 
foregår. Hviletidsbestemmelsene blir omgått, og fordypningstiden 
til stadighet inndratt… Jeg er nemlig blitt hjemmearbeidende på 
pappaperm. Dagene går nokså fort, uten at jeg nødvendigvis kan 
peke på noe spesifikt jeg har utført i løpet av dagen. Og sånn skal 
det vel være når man gjeter en liten fyr på snart ett år!

Dette er min første permisjon, men som tillitsvalgt de siste årene, 
har jeg dessverre vært nødt til å lære ganske mye om omsorgs-
permisjon. Selv om verdens beste permisjonsordning, som vi jo 
har her i landet, har blitt en selvfølge for oss, har våre dårlige 
ansettelsesvilkår skapt flere utfordrende saker. Enkelte har gått 
helt til likestillingsnemda, mens de fleste har latt seg løse på et 
mye lavere nivå. Jeg tror nok at også arbeidsgiverne etter hvert 
har forstått hvor sterkt vernet ved graviditet/omsorgspermisjon 
er her i landet, men kompliserte og korte ansettelsesforhold, hvor 
man for eksempel vikarierer for en vikar som ikke vet hvem hun 
igjen vikarierer for, gjør at det er vanskelig. Selv om vi fortsatt 
venter på avklaringer omkring innføring av faste utdanningsstillinger 
for leger, er det viktig nå også å fokusere på den noe tvilsomme 
bruk av vikariater som foregår. Det er oftest i forbindelse med 
vikariater jeg ser mest problemer som tillitsvalgt, også når det 
gjelder likestillingsspørsmål.

Mange avdelinger lyser ut vikariater regelmessig for eksempelvis 
seks måneder, med faste start- og sluttdatoer. Ofte blir det lyst ut 
som ett eller to vikariater, mens reelt sett blir mange fler ansatt. 
Ingen vet hvem de egentlig vikarierer for, derved er det umulig 
å vite hvor lenge man kan regne med å sitte i stillingen. Denne 
praksisen, som dessverre er altfor vanlig på sykehusene, er helt 
ulovlig i forhold til Arbeidsmiljøloven (Aml). 
Et vikariat skal lyses ut for hele perioden den man vikarierer for 
er borte. Dersom en avdeling ansetter mange i 6 mnd vikariat, 
fra for eksempel første september, må avdelingen kunne doku-
mentere at dette faktisk er riktig. Man skal også vite hvem (med 
navn) man vikarierer for.

En av grunnene til at en slik praksis har vedvart ved mange avde-
linger, er jo selvfølgelig at vi stilltiende har godtatt ordningen. Man 
er jo tross alt ikke i en særlig sterk stilling for å kreve sin rett 
når man sitter i et slikt korttidsvikariat. En god del avdelinger er 
blitt bedre den siste tiden, men fortsatt synder mange. Alle som 
sitter i et vikariat må gå til den personalansvarlige for å få vite hvem 
man vikarierer for og hvor lenge vedkommende har permisjon. Vi kan 
ikke lenger bare godta at vikariatet varer i 6 mnd fordi det er 
praktisk for arbeidsgiver. Og jeg må innrømme at jeg selv er en 
stor synder på denne fronten: Jeg har aldri hatt annen klinisk stilling 
enn gjentatte seksmåneders vikariater siden jeg startet på Haukeland i 
2004, jeg har aldri visst hvem jeg vikarierte for, og stillingene mine har 
alle på mystisk vis vært fra h.h.v. 1. mars og 1. sept. Mitt nåværende 
vikariat går ut 31. august. Jeg har nylig søkt et nytt vikariat, har 
ingen anelse om hvilket nummer det er i rekken. Men når kon-
trakten (forhåpentligvis) etter hvert skal skrives, kommer jeg til å 
stille spørsmål, og i det minste kreve at vikariatet skal være lovlig.

Når flere av utdanningsstillingene snart blir faste, vil forhåpentligvis 
noe bedre seg også med vikariatbruken. Men jeg tror ikke vi bare 
kan sitte og vente på at dette skal ordne seg helt av seg selv… Jeg 
håper flere av dere stiller spørsmål, og ber om dokumentasjon 
på stillingen. Vi tillitsvalgte skal gjøre vårt beste for å hjelpe til.

Imens skal jeg kose meg som hjemmearbeidende husfar. 
Forhåpentligvis i godt sommervær. 

Ha en riktig god sommer!

På permisjon fra vikariatet…
Denne epistelen er nødt til å starte med Yngre legers forenings jubileum. Den 6.april 
fylte nemlig Ylf 100 år. Vi er med det den eldste av underforeningene i Legeforeningen 
(som i år også har jubileum, nemlig 125 år). 

Eiv ind Solheim, 
Foretakstillitsvalgt YLF, Helse Bergen

eivn@helse-bergen.no
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Har du en lokalforeningsleder i magen
Jeg har hatt gleden av å lede foreningen i 2 år, underveis har det 
strømmet på med verv og oppgaver.  Situasjonen er nå at jeg 
sitter i styret i Overlegeforeningen, styret i Helse Vest som ansat-
trepresentant og er konstituert avdelingssjef ved Kvinneklinikken 
Helse Førde.  Jeg har oppdaget at dette blir for mange oppgaver, 
og trer derfor ut av ledervervet ved årets årsmøte. Valgkomiteen 
er satt i arbeid.  Kandidater må gjerne melde seg.

Anestesitjeneste ved lokalsykehusene.
Legeforeningen har med sine tillitsvalgte hatt en klar stemme 
inn i debatten rundt anestesitjeneste ved lokalsykehusene.  
Foretaksprotokollen sa at akutt indremedisin skulle oppretthol-
des på dagens nivå, det har fra flere hold vært hevdet at dette kan 
gjøres uten anestesilege.  Legeforeningen både lokalt og sentralt 
har tydelig gitt signal om at dette ikke ansees som en mulig modell.  
Om akutt indremedisin skal beholdes ved lokalsykehusene i Sogn 
og fjordane som i dag er det en forutsetning med anestesilege 
i beredskap.  Uten anestesilege ville man måtte gjøre endringer 
i hvilke pasienter som kan få sitt tilbud ved lokalsykehusene.  
Regjeringen besluttet etter indre diskusjoner at lokalsykehusene 
fortsatt skal ha anestesilege i døgnkontinuerlig beredskap.  

Opprinnelig la Helse Førde fram en plan for å komme i en øko-
nomisk situasjon der man hadde midler til nødvendige investe-
ringer.  Foretaket er slik foretaksreformen er lagt opp avhengig 
av et overskudd for å kunne gjøre utstyrsinvesteringer. Slike 
investeringer er nødvendige for å følge den medisinske utviklin-
gen.  Departementet og regjeringen har pålagt Helse Førde drift 
utover det som lå inne i planene. Mange frykter at de nødvendige 
økonomiske tilskuddene til å drifte tilbudene ikke vil komme.  Det 
vil da sette det samlede helsetilbudet i fylket i fare.  Erfaringene er 
at når en pålegges ytterligere oppgaver følger ikke de nødvendige 
midlene med.  Det må nå være et absolutt krav om at midler 
følger med påleggene.  

Ny president og nytt sentralstyre i 
Legeforeningen
Torunn Janbu gikk på årets landstyremøte av som president.  Valget 
på ny president  stod mellom Hege Gjessing, YLF og Trond Egil 
Hansen, AF.  Hege Gjessing ble valgt som president og Hansen 
som visepresident, sentralstyret fikk en god sammensetning som 
inngir tillit til at foreningen vil styres godt i de kommende årene.  
Valgkampen framsto som ren og saklig, dette gir en trygghet for 
at det vil være et presidentskap som utfyller hverandre og står 
samlet i oppgavene etter valget.  Den nye presidenten er selvfølgelig 
invitert til vårt årsmøte, og vi håper at hun stiller!

Jeg ser frem til et hyggelig årsmøte , med fag, valg og sosialt sam-
vær.  Alle medlemmer ønskes velkommen, husk å informere og 
invitere med turnuslegene i kommunene og sykehusene.  Håper 
vi møtes i Loen på Alexandra 9.september.

God sommer!

Tom Guldhav 
Leiar Sogn og Fjordane legeforening

Høsten kommer snart
Sogn og fjordane legeforening skal avholde sitt årsmøte 9.september på Alexandra i 
Loen.   I år arrangeres kurs med tellende timer i allmennmedisin som i fjor.  Kurset er 
delt over 2 dager.
Temaet vil være samhandling og sykehjemsmedisin.  Oppfordrer alle til å sette av datoen.  
Påmelding vil skje på hjemmesidene: www.legeforeningen.no/sognogfjordane.
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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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NYHET! 
Aleris sykehus Bergen har tilknyttet seg spesialist 
i nevrokirurgi Robbie Mathisen og tilbyr:

 

Vi har ingen ventetid.  

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

Robbie Mathisen
nevrokirurg

• Ryggoperasjoner på offentlig 
   avtale med Helse Vest

• Nakkeoperasjoner 
   (privat, ikke offentlig avtale)

Helse og omsorg hele livet

Adresse: Marken 34, 5017 Bergen

Norges største kjede av private 
sykehus og medisinske sentre.
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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

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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Skal vi som eit resultat av Samhandlingsreforma 
endre balansen mellom primær- og spesialist-
helsetenesta, trur eg også at vi må endre lege-
utdanninga slik at nye legerollar blir synlege for 
studentane tidleg. Fakultetet i Bergen har gripe 
fatt i dette, og utredar for tida ny studieplan for 
legeutdanninga, med meir vekt på moderne 
pedagogikk og meir primærhelseteneste.

I fleire departement arbeider dei med 
det same, og det er venta ei eiga stor-

tingsmelding om helseutdanningane. Eit truleg 
resultat er meir utplassering i allmennpraksis og 
meir deltaking av fastlegar i utdanning. Skal vi få 
auka utdanningskapasiteten hos fastlegane må vi 
nok lovfeste ei sterkare plikt til å delta i utdanning 
og rettleiing. Ei slik plikt bør da også bli ein del av 
det kommunale pliktarbeidet. Men eg opplever 

manglande forståing for at slikt arbeid må 
finansierast på lik line med anna arbeid fast-
legane utfører for samfunnet.

Kjære kollega

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

Faggruppe for al lmennmedisin (ALFA)

U N I V E R S I T E T S L E G E N
J u n i  2 0 1 1

Nettverk for legevaktmedisin

EurOOHnet – European research network for out-of-hours 
primary health care services er et nystartet forskernettverk 
med deltagere fra ni europeiske land (Nederland, Polen, Belgia, 
Slovenia, Danmark, Tyskland, Sveits, Spania, Norge). Formålet er 
økt internasjonalt samarbeid i forbindelse med forskningspro-
sjekter innen legevaktmedisin. I løpet av 2011 vil også Italia og 
England slutte seg til.
Nettverkets første studie er nylig publisert. Den omhandler 
medisinske problemstillingene som befolkningen i de ulike lan-
dene kommer med til legevakt (BMC Fam Pract 2011;12:30).

Det neste prosjektet er en sammenlignende studie om urin-
veisinfeksjon på legevakt; kriterier for diagnose, retningslinjer 
for behandling, og etterlevelse av disse. En studie om informa-
sjonsflyt mellom legevakt og fastleger er under planlegging.
I mai var Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin 
(Nklm) vertskap for EurOOHnets andre seminar. 18 deltagere 
fra 8 land fikk der en innføring i norsk legevaktmedisin, og 
besøk til Sotra legevakt. Norsk kontaktperson er førsteamanu-
ensis Gunnar Bondevik, som er fastlege i Bømlo og forsker ved 
Nklm.
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PaRaPLyEN

Bjørn Bjorvatn skal leie nytt 
søvnsenter
Nyleg tok Haukeland universitetssjukehus i bruk sitt nye 
Senter for søvnmedisin. For første gong er tverrfagleg kom-
petanse innan søvnrelaterte sjukdommar samla på same stad 
i eit sjukehus, og alle pasientar med søvnrelaterte sjukdomar 
får no ei overordna einsretta utgreiing.

Fastlege i Bergen og professor i allmennmedisin Bjørn 
Bjorvatn er tilsett som leiar for senteret på deltid. Ved sidan 
av sine allmennmedisinske stillingar har han lenge drive det 
private Bergen søvnsenter og også vore leiar for Nasjonalt 
kompetansesenter for søvnsjukdommar (SOVno). På nett-
sidene til SOVno finst mykje fagstoff om søvn berekna på 
allmennpraktikarar.

allmennpraktiker-stipend i 
vest
Det ble for høsten 2011 søkt om 37 stipendmåneder og 
delt ut 19. Oslo hadde 5 søknader, Bergen 3, Trondheim 1 og 
Tromsø 3. Bergen fikk uttelling på alle sine søknader, med til 
sammen nesten 40% av totaltildelingen. Disse fikk stipend:

– Kjellaug Enoksen, sykehjemslege i Bergen, fikk 2 mnd 
til prosjekt ’Urinveisinfeksjoner hos pasienter i sykehjem’ 
(veileder Anders Bærheim). 

– Ali Raza, fastlege i Kongsberg, fikk 2 mnd til prosjekt 
’Beskrivelse av praksisene til fastlegene med innvandrer-
bakgrunn i Norge og sammenligning med norskfødte leger’ 
(veileder Esperanza Diaz og Stefan Hjørleifsson). 

– Svein Denis Moutte, lege ved Bergen legevakt, fikk 3 
mnd til prosjekt ’Smerte hos barn og ungdom på legevakt: 
vurdering og håndtering’ (veileder Tone Morken og Steinar 
Hunskår).

Dersom du er en av dem som går svanger med et prosjekt, ta 
kontakt med en av de ansatte i allmennmedisingruppen.

Kvalitetspris til Janecke 
Thesen
Janecke Thesen fikk 26.5.2011 Legeforeningens kvalitetspris 
for primærhelsetjenesten. Hun har vært en vesentlig pådriver 

for et omfattende kvalitetsarbeid innenfor norsk allmenn-
medisin i mer enn ti år, heter det i begrunnelsen for tilde-
lingen.

Thesen er fastlege på Osterøy, spesiallege/forsker på 
Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (Nklm), 
veileder i spesialistutdanningen og i forbedringsarbeid, og 
spesialist i allmenn- og samfunnsmedisin. Hun er også prak-
siskonsulent.

Hun er leder av Kvalitetsutvalg for primærmedisin (KUP), 
og ikke minst kjent for å ha medvirket til TrinnVis kvalitets-
system for legekontor og legevakter. Ved Nklm har hun pro-
sjekter innen rus og legevakt, akuttmedisinkurs, og utvikling 
av elektroniske læringsverktøy for akuttmedisin tilpasset 
allmennleger og turnuskandidater. Vi gratulerer!

Endret legestudium ved UiB?
UiB er det eneste universitetet som øker antall primærsø-
kere til medisinstudiet i høst, en økning på hele 23 prosent. 
Antall søkere har gått kraftig ned i Oslo og Trondheim med 
henholdsvis 18 og 17 prosent.

“Det medisinsk-odontologiske fakultet vil likevel gjøre 
endringer på medisinstudiet for å tilpasse seg det vi tror 
Helse-Norge har behov for de neste tjue til tretti årene”, 
sier dekan Nina Langeland til universitetsavisa På Høyden. 
Blant annet skal medisinstudentene i større grad ut av syke-
huset og utplasseres i primærhelsetjenesten tidlig i løpet av 
studiet. Det er behov for mer helsepersonell i førstelinjen. 
“Ved en tidlig utplassering vil studentene også få en legei-
dentitet på et tidlig stadium”, sier Langeland.
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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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Effekten kan måles 
allerede etter 4 uker1

1) Winblad B et al. Int J Geriat Psychiatry 1999; Vol 14: 135-146

TABLETTER, fi lmdrasjerte 5 mg, 10 mg, 15 mg og 20 mg: Hver tablett inneh.: Memantinhydro-

klorid 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. OPPLØSNING,           

5 mg/pumpetrykk: 1 pumpetrykk inneh.: Memantinhydroklorid 5 mg tilsv. memantin 4,16 mg, kaliumsorbat  

(E 202), sorbitol, renset vann. Med doseringspumpe. 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. 1 pumpetrykk = 5 mg. Maks. dose er 20 mg daglig. Risikoen for bivirkninger reduseres ved 

å gradvis øke dosen med 5 mg pr. uke i de første 4 ukene opp til: Uke 1: 5 mg (1 pumpetrykk) daglig. Uke 2: 10 mg (2 

pumpetrykk) daglig. Uke 3: 15 mg (3 pumpetrykk) daglig. Uke 4: 20 mg (4 pumpetrykk) daglig. Deretter fortsetter 

behandlingen med anbefalt vedlikeholdsdose på 20 mg (4 pumpetrykk) 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. Hvis godt tolerert etter minst 7 dagers behandling kan 

dosen økes til 20 mg /dag iht. vanlig opptitreringsplan. Ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon (kreatininclearance 5-29 ml/

minutt) bør dosen være 10 mg /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 kostholdsendringer, 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. Oppløsningen 

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 modifi sere 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. 

Memantin er lipofi lt 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, venetrombose/tromboembolisme. Infeksiøse: Soppinfeksjoner. 

Nevrologiske: Unormal gange. Psykiske: Hallusinasjoner (stort sett rapportert ved alvorlig 

Alzheimers sykdom), forvirring. Øvrige: Tretthet. Krampeanfall er rapportert svært sjeldent. Enkelt-

tilfeller av psykotiske reaksjoner og pankreatitt. Alzheimers sykdom er forbundet med depresjon, selvmords-

tanker og selvmord. Dette er også rapportert under memantinbehandling. OVERDOSERING/FORGIFTNING: Symp-

tomer: 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 mage-

tarmbesvær (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 fi kk symptomer fra sentralnervesystemet 

som rastløshet, psykose, synshallusinasjoner, krampetendens, somnolens, stupor og bevisstløshet. Pasienten ble 

restituert. Behandling: Symptomatisk. Se Giftinformasjonens anbefalinger N06D X01 side d. EGENSKAPER: Klassifi sering: 

Memantin er en spenningsavhengig, ikke-kompetitiv NMDA-reseptorantagonist med moderat affi nitet. Virkningsmeka-

nisme: 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 biotil-

gjengelighet 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 monoeksponensielt 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% 

gjenfi nnes som modersubstansen. Hovedmetabolittene er inaktive. Utskillelse: Gjennomsnittlig 84% utskilles innen 20 

dager, mer enn 99% utskilles renalt. OPPBEVARING OG HOLDBARHET: Oppløsning: Åpnet fl aske bør brukes innen 3 

måneder. PAKNINGER OG PRISER: 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. Oppløsning: 50 ml (glassfl aske med doseringspumpe) 826,30. 

T: Refusjonsberettiget bruk: Symptomatisk behandling av Alzheimers demens av moderat til alvorlig grad for pasienter 

som har moderat agitasjon/aggresjon, vrangforestillinger eller hallusinasjoner. ICPC: P70 Alzheimers sykdom. ICD: 

G30 Alzheimers sykdom. Vilkår 193: Behandlingen skal bare startes av leger med nødvendig erfaring i diagnostisering 

og oppfølging av pasienter med Alzheimers demens. Diagnostiseringen av kognitive og globale funksjoner, samt 

funksjonsnivå skal gjøres i tråd med allment aksepterte retningslinjer (eksempelvis DSM IV, ICD 10), før start av 

behandling. Opplysninger fra pasientens hovedomsorgsyter skal innhentes. Effekten av behandlingen skal tilsi at 

pasienten har nytte av behandlingen, og pasientens tilstand skal være av moderat til alvorlig karakter. Ved mistanke 

om opphør av ef-fekt skal det gjennomføres prøveseponering. For pasienter med moderat Alzheimers demens ytes 

refusjon kun til pasienter som har prøvd minst en kolinesterasehemmer med utilstrekkelig effekt eller som ikke kan bruke 

kolinesterasehemmere av tungtveiende medisinske grunner. Ikke i kombinasjon med kolinesterasehemmere.

SIST ENDRET: 01.12.2010

Indikasjon: Behandling av pasienter med moderat og alvorlig grad av Alzheimers sykdom. 
Refusjonsberettiget bruk: Se vilkår!
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Fana Medisinske Senter tilbyr  
plastikkirurgi til offentlig takst 
FMS har over 10 års erfaring med kosmetisk kirurgi og offentlig ØNH-kirurgi.  
Fra 2010 har vi hatt avtale med Helse Vest RHF om å utføre plastikkirurgiske operasjoner til 
offentlige takster etter henvisning fra lege. 

STÅR DINE PASIENTER I OFFENTLIG HELSEKØ?  

VED VÅR SEKSJON FOR OFFENTLIG PLASTIKKIRURGI TILBYR VI:

• PLASTIKKIRURGISKE KORREKSJONER ETTER SYKELIG OVERVEKT

• BRYSTREDUKSJON/GYNECOMASTI

• BUKPLASTIKK

FMS er en garanti for gode resultater, kort ventetid, høy faglig kompetanse og profesjonell service. 

LEDENDE INNENFOR PLASTIKKIRURGI PÅ VESTLANDET

•  Utredning og behandling av snorking og pustestopp

•  Utredning og behandling mot nesetetthet/bihuler

•  Utredning av hørselstap og tilpasning av høreapparat 

•  Utredning og behandling av vertigo og øresus

Seksjon for offentlig ØNH kirurgi.  

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

•  Allergi utredning

•  Prikktesting og spirometri reversering

•  Hyposensibilisering av timotei og bjørk

Seksjon for immunisering og allergiutredning.  

Ledet av sykepleier Rebecca Bergetun. 
Offentlige takster.

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

Seksjon for kosmetisk kirurgi.  

Ledet av overlege Øyvind Borch Bugge, 
spesialist i plastikkirurgi.

Seksjon for off pl.kirurgi.

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

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

• Neseplastikk
• Utstående ører
• Svettebehandling

• Mindre kirurgiske inngrep:
 •  Hudinngrep
 •  Håndkirurgi
 •  Arrkorreksjon

Returadresse: 
Cox Bergen AS
C. Sundtsgt. 51, 
5004 Bergen

B - Økonomi




