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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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Legeforeningens satsningsområder

Selv om jeg jo opprinnelig kommer fra en presumptivt mer 
snøsikker del av landet, har jeg vent meg til at vinden skal røske 
i julegranene og at meisebollene i treet utenfor vinduet ofte er 
gjennomtrukket av vann. Jeg må til og med innrømme at jeg får 
en viss stemning av det…

At vi nærmer oss jul, betyr jo også at de nye tillitsvalgte i foreningen 
har fått litt tid på å sette seg inn i sine nye oppgaver, inkludert 
undertegnede. Nylig var jeg på Legeforeningens lederkonferanse, 
hvor det nye sentralstyret presenterte satsningsområdene for de 
neste to år. Selv om det ikke var noen store overraskelser, er det 
svært viktige områder som trekkes frem: Kvalitet i helsetjenes-
tene, og måling av dette, skal vektlegges, særlig som motvekt til 
det rent økonomiske styringsfokus vi har opplevd de siste årene. 

Sentralstyret skal også jobbe for bedre IT-verktøy i pasientbehand-
lingen. Behovet for dette ble også understreket av Helsedirektøren, 
under hans innlegg. En stor mengde systemer er i bruk i de 
ulike nivå av helsetjenestene, og den dårlige kommunikasjo-
nen systemene i mellom er ikke bare ineffektiv, men kan også 
representere en fare for pasientsikkerheten. At også flere av de 
enkelte datasystemene kan ha sine store mangler, har vi mange 
eksempler på. Flere episoder er meldt fra sykehusene det siste 
året, og her i Bergen har nylig sykehjemslegene sett seg nødt til 
å gå over til papirjournal på grunn av manglende funksjonalitet i 
den elektroniske journalen.

Det tredje satsningsområdet som ble presentert var «styrket 
medisinsk ledelse». Dette var også noe av det som skapte mest 
engasjement i forsamlingen. I sykehusene har man nå i ti år hatt 

modellen med enhetlig ledelse, og det er en tendens til at færre og 
færre leger vil ta på seg ledelsesoppgaver. Arbeid for rekrutterings-
stillinger innen ledelse samt mer fokus på formell lederutdanning 
var noen av forslagene som kom opp. Det ble også vektlagt at 
dette ikke bare gjelder sykehusene, men i høyeste grad også i 
kommunene. Kommuneoverlegens stilling må styrkes, noe som 
er særlig aktualisert i disse samhandlingstider. Fra flere steder ble 
det meldt om at kommuneoverlegene ikke var involvert i utarbei-
delsen av samarbeidsavtaler med sykehusene. Disse avtalene er jo 
nettopp noe av det som ligger tilgrunn for reformen, og manglende 
legeinvolvering (på begge sider av bordet), er i beste fall et meget 
dårlig utgangspunkt. Ute på legekontorene er det også nå spenning 
knyttet til den nye fastlegeforskriften. Departementet har holdt 
kortene tett til brystet, og Legeforeningen er både spente på og 
nok noe skeptiske til, hva forskriften vil inneholde. 

De siste satsningsområdene som sentralstyret har definert, er 
å jobbe for en nasjonal kvalitetsstandard for legevakt, faste stil-
linger for sykehusleger samt en nasjonal sykehusplan. En nasjonal 
sykehusplan er nødvendig for en helhetlig sykehuspolitikk i landet, 
blant annet for å definere hvilke oppgaver sykehusene skal ha og 
hva et sykehus skal inneholde. Både i sammenheng med de mange 
lokalsykehusdebattene og den kommende samhandlingsreformen, 
er det viktig at politikerne nå kommer på banen.

Vi har altså mye spennende å jobbe med i tiden som kommer. 
Men først altså en stormfull advent og forhåpentligvis en rolig 
jul. Jeg vil benytte anledningen til å ønske alle en riktig god jul og 
et godt nytt år!

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

Etter en relativt rolig høst, har endelig høststormene kommet til byen, slik at førjulsstemningen 
kan komme. TV og aviser forleder oss til å tro at det bare er stjerneklare kvelder med knirkende 
snø under sparkstøttingen som representerer adventsstemning, men her vest vet vi jo at det er 
annerledes. 

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

En viktig internasjonal helsepolitisk hendelse fant sted tidligere i 
høst, men uten helt å nå overskriftene i hjemlig presse. For andre 
gang i historien hadde FN’s generalforsamling helse som tema for 
et såkalt høynivå-møte (high level meeting). 

NCDs, så som koronar hjertesykdom, hjerneslag, kreft, diabetes og 
kroniske lungesykdommer er nå ansvarlige for 63% av alle dødsfall 
verden over og med bakgrunn i den enorme sosioøkonomiske 
betydningen dette har for det internasjonale samfunn, ble temaet 
satt på FN’s agenda med stor tyngde i New York 19.–21. september.

Noen fakta om non-communicable disease:
– 36 millioner mennesker dør årlig av NCDs
– 63% av all global død er forårsaket av NCD 
– Majoriteten av NCD’s er forårsaket av faktorer som potensielt 

kan forebygges.
– 9 millioner mennesker dør årlig for tidlig (under 60 år) pga. 

NCDs

Den omfattende og økende forekomsten av fedme anføres som 
et tegn på at noe har gått fryktelig galt - og hvor ansvaret ligger, 
det er rapporten etter FN-møte meget tydelig på:

«Widespread obesity in a population is not a marker of failure of 
individual   willpower, but of failure in policies at the highest level.»

Norge er ennå et av landene hvor fedmeepidemien har gjort minst 
skade, ihvertfall når man ser på andelen av den norske befolkning 
med fedme, m.a.o. BMI > 30. Denne tiden kan imidlertid synes å 
være forbi skal vi tro ny og knusende rapport.

Det finnes riktignok noe sprikende data, men i følge  
Folkehelseinstituttet, er forekomsten av fedme i den voksne 
befolkningen mellom 13 og 18 %. Bekymringsverdig er det imid-
lertid at denne andelen av befolkningen øker raskt og skal vi tro 
OECD-rapporten som ble presentert nylig, vokser andelen fete 
raskere i Norge enn i noe annet land, – med hele 66% de siste ti 
år.  Skulle denne veksten fortsette, har vi om 15–20 år like stor 
andel med fedme i Norge som USA har i dag – og som ikke det er 

nok, om 25 år vil vi kunne ha en større andel fete i befolkningen 
enn USA og være blant verstingene på denne triste statistikken. 

Jeg er helt enig med konklusjonen fra FN’s møte – den økende 
fedmeforekomsten er primært et myndighetsansvar. Det er hel-
semyndighetens klare ansvar å vise vei ut av denne utviklingen 
og det ville være en total fallitterklæring om man ikke nå setter 
inn alle nødvendige midler for å snu denne trenden, også mer 
utradisjonelle hvis det skulle være nødvendig. Sitter vi som pas-
sive tilskuere og betrakter dette som del av en internasjonal 
trend vi ikke kan kjempe imot, vil det kunne få svært alvorlige 
konsekvenser for vårt samfunn.

Selvsagt er dette er et uhyre komplekst og vanskelig område hvor 
de forsøkte virkemidler så langt ikke har hatt ønsket effekt. Et av 
de mest  åpenbare fokusområdene vil uansett måtte være barn 
og unge, så la oss begynne der og det raskt. Hver femte tredje-
klassing i barneskolen har overvekt eller fedme i dag og fremfor 
å passivt overvåke den videre vektøkningen hos disse barna, må 
utradisjonelle, kraftige og ikke minst inspirerende tiltak settes inn.  

Skolen, slik den i dag legger opp gymfaget med lav hyppighet og 
tradisjonell undervisning, skaper gymtapere. En stadig økende 
andel av elevene får senere i sin skolegang «ikke vurdert» på vit-
nemålet i kroppsøving, et tydelig tegn på at noe er galt. Et annet 
utviklingstrekk som understreket dette er det økende antallet av 
elever som senere tar kroppsøving som privatist hvor det kun 
kreves en skriftlig eksamen. Hvor ble det av folkehelseperspektivet 
i faget kroppsøving?

På barneskolen er barna stor sett er under «offentlig omsorg» i 
6–8 timer i løpet av en hverdag, men hvor tradisjonelt bare 4–5 
timer av disse har et pedagogisk innhold. Her har man en unik 
mulighet til for å undervise, motivere og gi barna en daglig dose 
med tilrettelagt fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet uten prestasjons-
krav og teori, men som stimulerer barnas motorikk og glede ved 
bevegelse og lek.

R e d a k t ø r
En fremtid fylt med fete privatister
For andre gang i historien finner FN det nødvendig å ha helse som tema for et såkalt høynivå-
møte,- livsstilssykdommer er blitt en av det internasjonale samfunns store trusler. Vi er heller 
ikke forskånet fra denne trusselen, snarere finner OECD at fedmen øker mer i Norge enn i noe 
annet land, men fremfor å lese om myndighetenes besluttsomme håndteringen av denne epide-
mien, kan vi lese om hvordan skolen skaper gymtapere som senere tar teoretisk gymeksamen 
som privatist. Her har noe gått galt!
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Regionsutvalg Vest
Regionsutvalg Vest er et kontakt- og samarbeidsorgan for 
lokalforeningene i våre tre fylker og et representativt organ 
for legeforeningen overfor regional helseforvaltning, arbeidsgi-
vere eller kontraktsparter som opptrer på det regionale nivå. 
Regionsutvalg Vest består av våre tre lokalforeningsledere, en 
regional representant for hver yrkesforening, en representant 
for medisinerstudentforeningen og en leder. Dessuten møter den 
legen som er valgt til å være en av de fire ansatterepresentantene 
i styret i Helse Vest. 

Utvalget skal særlig ha sin oppmerksomhet på organisering av 
helsetjenestene og den helsepolitiske utvikling i regionen og i størst 
mulig grad opptre i samråd og samhandling med lokalforeningene 
og yrkesforeningenes tillitsvalgte i regionen. 
I saker av prinsipiell art forutsettes det at regionsutvalget fatter 
vedtak i samråd med sentralstyret. 

Det er viktig at utvalget settes sammen slik at det er en rimelig 
fordeling mellom våre tre fylker. Vi har ennå ikke fått på plass alle 
representantene for inneværende to års periode. Først må alle 
de tre lokalforeningene ha fått sine interne posisjoner på plass. 
Når det er gjort, skal vi få på plass medlemmene i regionsutvalget.

Alle leger i våre tre fylker kan, helst gjennom sine tillitsvalgte, ta 
opp saker som en mener Regionsutvalget bør behandle.

Et eksempel på saker som tas opp i regionsutvalget er:

«Regional plan for kirurgi» som er forankret i Helse Vest 
sin strategiplan «Helse2020». Det er nedsatt en prosjektgruppe 
med tidligere fagdirektør i Helse Vest, Odd Søreide, som leder 
og en styringsgruppe som ledes av fagdirektøren i Helse Vest. 
Prosjektgruppen består i tillegg til lederen, av to representanter fra 
hvert helseforetak, en representant for de private ideelle sykehu-
sene, to konserntillitsvalgte og har to sekretærer. Prosjektgruppens 
arbeid skal være gjennomført innen 1. mars 2012. Planen skal ut 
på høring før den skal vedtas av styret i Helse Vest. 

Planen skal omfatte følgende kirurgiske fagområder: Generell 
kirurgi, Ortopedisk kirurgi, Urologisk kirurgi, Gastroenterologisk 
kirurgi, Thorax-/hjertekirurgi, Bryst-/endokrinkirurgi, Gynekologisk 
kreftkirurgi og Barnekirurgi.

Prosjektgruppen skal bl.a. få frem viktige problemstillinger og 
utfordringer innefor de aktuelle fagområdene, gjøre egne vur-
deringer mht funksjonsfordeling inne kreftkirurgi og evt. innen 
andre områder hvor det vurderes nødvendig og fremme forslag 
til/gi råd om overordnede prinsipper og føringer for utvikling av 
tjenestetilbudet innen kirurgi i et regionalt perspektiv.

Følgende momenter/problemstillinger skal være beskrevet og 
vurdert i planen:

– Tilbudet fordelt på foretaksområder, fagområder, akutt/elektiv, 
innleggelse/dagkirurgi, poliklinikk og volum på tjenestene

– Forventet utvikling innen kirurgi som følge av demografiske 
endringer, inkl. forventet endring av sykelighet frem til 2020, 
og utvikling av dagkirurgi og desentraliserte tjenester

– Ny teknologi/nye metoder og om og hvordan disse bør innfases/
tas i bruk inklusiv konsekvenser av økende bruk av interven-
sjonsbehandling

– Viktige flaskehalser/utfordringer knyttet til medisinske støt-
tefunksjoner (radiologi, anestesi/intensivmedisin, patologi)

– Utstyrssituasjonen, behovet for fornyelse av utstyr og samord-
ning av innkjøp

– Organisering av akuttkirurgi og funksjonsfordeling innen elektiv 
kirurgi, herunder variasjoner i praksis og kirurgisk behandling 
utenfor regionen

– Utnyttelse av legeressursene og konsekvenser av og for spe-
sialistutdanningen

– Krav til bærekraftige fagmiljøer – ressurser, volum, infrastruktur

Her er det mye som skal forstås og vurder på en klok måte! 
Foreløpig har prosjektgruppen fått presentert kirurgitilbudet i 
tre av de fire helseforetakene. 

I tillegg til leder består Prosjektgruppen av: for Helse Førde, Nils 
Sletteskog og Tore Dvergsdal, for Helse Bergen, August Bakke og 
Ove Furnes, for Helse Fonna, Olav Klausen og Helge Espelid, for 
Helse Stavanger, Inger Cathrine Bryne og Jon Arne Søreide, for de 
private ideelle sykehusene, Inge Glambek. Som konserntillitsvalgte 
deltar Toril Østvold (SAN) og Sigrun Solberg (Akademikerne).

Å utarbeide en god regional plan for kirurgi er en stor oppgave 
med kort tidsfrist. Hele mandatet er ikke tatt inn i det som står 
over. Jeg mener at dette er en viktig sak som kan komme til å 
berøre nesten alle legene i våre tre fylker. De som ønsker mer 
informasjon må gjerne sende meg en mail. 

S igrun Solberg 
Leder i Regionsutvalg Vest og 
Konserntillitsvalgt for Akademikerne i Helse Vest 

Sigrun.solberg@helse-bergen.no

Bli kjent med:
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Kurs og konferanse i herskapelige omgivelser!
Dagpakke med 2-retters Søtt+Salt meny kun kr. 495,-

+47 4000 3713
epost: legeneshus@sottogsalt.no
www.legeneshus.no
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Jobbglidning

Det er ikke noe nytt at andre yrkesgrupper overtar det som 
engang var rene legeoppgaver. De færreste av oss vil vel tilbake 
til tider hvor legen var den eneste som kunne sette venfloner, 
injisere intravenøse væsker og lignende. Dagens situasjonen ser helt 
annerledes ut. Sykepleiere intuberer, jordmødre og ekkoteknikere 
utfører ultralyd, enkelte steder trenes sykepleiere eller teknikere 
til å gjøre gastroskopi og koloskopi, venehøsting ved hjerteoper-
asjoner, lukke sår etter større operasjoner m.m. Innen radiologi 
er det sterke krefter blant radiografene som arbeider for retten 
til å beskrive røntgenbilder selvstendig.

Legene har tradisjonelt vært ambivalente til jobbglidning. Noen 
vil hevde at dette er en god utvikling også for oss. Man slipper 
rutineoppgaver som andre faggrupper kan oppleve som spennende 
og utviklende. Andre argumenterer med at knapphet på legespe-
sialister gjør jobbglidning nødvendig; noe vi har sett i psykiatrien 
hvor en rekke yrkesgrupper opererer som behandlere, men uten 
tilstrekkelig supervisjon. I fremtiden vil legetilgangen trolig være 
svært god slik at dette blir et mindre valid argument.

I utgangspunktet er jeg ikke så redd en viss dynamikk i hvem som 
gjør hva så fremt;
1. Ansvarsforholdene er klare. Det er stor forskjell på en selvsten-

dig godkjenning og en delegasjon. Ansvaret vil ved delegasjon 
alltid være legens selv om andre utfører oppgaven, og delega-
sjon bør være den klare hovedregel. Alle kan bli gode på et 
begrenset område med tilstrekkelig trening, men bred kunnskap 
og kompetanse er ofte nødvendig for god pasientsikkerhet og 
høy diagnostisk presisjon.

2. Vi må sikre tilstrekkelig pasientvolum til leger i utdanning slik 
at de kan bli i stand til å stå som medisinsk-faglige garantister 
også i fremtiden. I motsatt fall vil vi få en jungel av enkeltaktører 
som følge av jobbglidning uten at leger er i stand til vurdere 
kvaliteten på det arbeid de gjør. Det vil være en lite ønskelig 
utvikling som vi må stå imot. 

3. Jobbglidning må primært være faglig og ikke økonomisk fundert. 
Der hvor andre yrkesgrupper kan gjøre en oppgave like godt 
som oss, bør vi med de forbehold som er nevnt over, kunne 
stille oss åpen for det når det er faglig forsvarlig og kvaliteten 
er god.  Det kan frigjøre oss fra rutineoppgaver, skape rom for 

mer tid til supervisjon, veiledning, forskning m.m. og kanskje 
også bidra til større trivsel i hverdagen.

4. På de områder hvor det er hensiktsmessig at andre utfører en 
tradisjonell legeoppgave og dermed blir best på det teknisk, må 
dette personellet også være tilgjengelig når man trenger dem, 
jf. også punkt 2. 

Dessverre er jeg redd for, selv om det ikke sies eksplisitt, at 
hovedargumentet for jobbglidning fra eiers side vil være troen 
på en økonomisk innsparing uten at man gjør en konsekvens-
analyse av hvilke langsiktige faglige konsekvenser oppsplitting av 
tradisjonelle legeoppgaver kan innebære.  Andre faggrupper som 
i utgangspunktet er delegert en oppgave, vil på sin side naturlig 
nok (slik som historien har vist) etter hvert ønske å kvitte seg 
med delegasjonen og få en selvstendig godkjenning for det de gjør. 
Det er derfor helt nødvendig at vi alle engasjerer oss i problem-
stillingen og forsøker å styre utviklingen i stedet for å bli styrt. 

Det er liten tvil om at noen flere oppgaver kan delegeres, men ikke 
på bekostning av kommende utdanningskandidaters muligheter 
til å holde et høyt kunnskaps- og ferdighetsnivå. Kompleksiteten 
i sykehus vil øke, og nye yrkesgrupper vil trolig også komme til 
og bli mer sentrale i fremtiden.  Desto viktigere at vi som leger 
opprettholder muligheten til å tilegne oss en bred nok kompetanse. 
Det er helt nødvendig for fortsatt høyt fokus på pasientsikkerhet, 
treffsikker diagnostikk og gode behandlingsstrategier. 

Vennlig hilsen

Jobbglidning er blitt et stadig mer brukt ord den senere tid.  Nylig avholdt 
Overlegeforeningen et lederseminar hvor bl.a. flere ledere for de regionale helsefore-
takene holdt innlegg, og det var tydelig at de ser for seg at andre yrkesgrupper tar over 
legeoppgaver i fremtiden. Det er derfor viktig at vi som overlegegruppe gjør oss kjent 
med de strømninger som er på dette området og håndterer problemstillingen på en klok 
måte.

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

vike@haukeland.no
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Samhandling i smått og stort

En blir av og til bekymret for om ventelisten blir for lang. Er 
det pasienter som venter på time som burde kommet tidligere 
til? Ikke alltid er det så lett å vurdere alvorlighetsgraden ut fra 
opplysningene i henvisningen.  Samtidig, – når en pasient trenger 
time raskt, er det tilstrekkelig fleksibilitet i praksis til å få det 
til, – og det innebærer lite ekstra administrativt arbeid. Her har 
avtalespesialistene et stort fortrinn. En kan kanskje kalle det 
samhandling på laveste effektive nivå når fast lege, pasient og spe-
sialist får organisert dette i løpet av et par telefonsamtaler. Vi bør 
minne hverandre om Helsedirektoratets prioriteringsveiledere 
innen de ulike fagområdene, som er ment å gi oss en ramme å 
gå etter når vi tildeler timer. Legeforeningen, også PSL, har avgitt 
høringsuttalelser på disse dokumentene, og det er viktig at vi tar 
veilederen for faget vi arbeider med i bruk. Dette handler ikke 
om prioriteringsforskriften, men om rene faglige veiledere. Du 
finner dem på

http://www.helsedirektoratet.no/prioriteringer_helsetjenesten/
publikasjoner/ 

Vil vi merke noe til samhandlingsreformen fremover? Sannsynligvis 
vil det bli et økt press på avtalespesialistene i form av flere henvis-
ninger, fordi den kommunale medfinansieringen ikke innbefatter 
spesialisthelsetjenesten utenfor sykehus. Den innbefatter derimot 
konsultasjoner ved sykehuspoliklinikker i tillegg til innleggelser. De 
nærmeste to årene ser det likevel ikke ut til at det vil bli utlyst 
noen nye avtalehjemler i Helse Vest. Det har heller ikke vært 
tilført nye hjemler i 2010 eller 2011. Arbeidsledige blir vi altså 
ikke med det aller første.

Det som henger litt i luften for tiden er Helse Vest sitt utspill om 
at avtalespesialistene i sin driftsavtale skal ha et punkt (punkt 7) 
som bestemmer at det skal etableres en samarbeidsavtale mel-
lom ham/henne og helseforetaket. Det kan dreie seg om en avtale 
med en sykehusavdeling eller et DPS. Som dere så av Medlemsnytt 
næringsdrivende – Nr. 14/2011, 21. oktober 2011 (finnes på www. 
legeforeningen.no/minside, under Medlemsbrev) – har legeforeningen 
uttalt seg prinsipielt om denne saken. Jeg venter i disse dager på en 
tilbakemelding fra Legeforeningen vedrørende hvordan dette skal 
håndteres videre. Det gjelder søkere på utlyste hjemler i høst ,og 
i neste runde kan alle avtalespesialister få et brev fra Helse Vest 
der det bes om at man signerer på en slik tilleggsavtale. PSL synes 
dette er problematisk og er bekymret for en ulikevekt i avtalen der 
vi blir bedt om å avhjelpe avdelingen med rutinepregede oppgaver 

som verken faglig eller økonomisk gir vesentlig uttelling. Det er 
jo blitt lov å snakke om økonomi ved pasientbehandling nå, som 
også de store helseforetak- mastodontene har fokus på hva som 
er lønnsom pasientbehandling og hva som ikke er det. Det vil 
komme mer informasjon om denne saken.

I mellomtiden ser vi frem mot en hyggelig julefeiring og et nytt år 
med blanke ark og fargestifter til.

En liten oppfordring på tampen: jeg vil gjerne løfte anamnesen opp 
som det viktigste hjelpemiddel vi har for god pasientbehandling. 
Ikke noe er nærmere sannheten om pasientens problem enn 
anamnesen. Den bør ikke miste sin tid og sin plass i streben etter 
avansert diagnostikk. Kanskje er det et aldringstegn at jeg sier 
dette? Da håper jeg det skyldes at man blir klokere med alderen.

PS: merk at årets møte i takstutvalget i år finner sted 26. januar 
men ikke som ledd i PSL’s administrasjonskurs. Faggruppene må 
derfor i forkant ha diskutert og blitt enig om innspill til årets 
normaltariff forhandlinger, enten via e post eller på annen måte.

God Jul!

Hilsen

Kar in Stang Volden 
Tillitsvalgt PSL Hordaland

karin.stang.volden@gmail.com

Kjære kolleger, høsten er kort og den raser av gårde med oss.  De fleste av oss opplever 
travle dager, og det synes som om antall henvisninger som kommer inn stadig øker i 
antall.  
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Om informasjon, og hvordan man 
kan formidle denne
Dette korte innlegget er rettet i hovedsak mot alle våre kommunalt tillitsvalgte, men 
kan selvsagt leses av alle, da temaet angår oss alle sammen.

Øivind Wesnes 
Avdelingstillitsvalgt Allmennlegeforeningen Hordaland

owesnes@broadpark.no

Jeg har nå vært hovedtillitsvalgt («Landsråd 1» som det nå heter) 
for allmennlegene i Hordaland i noen år. Jeg har følt at en av mine 
viktigste oppgaver i denne rollen har vært å kunne koordinere all 
slags informasjon som angår allmennleger i vårt fylke. Jeg har der 
lagt mye vekt på å kunne kommunisere raskt og enkelt med de 
tillitsvalgte, slik at nødvendig og nyttig informasjon kan nå ut til alle.

Særlig synes jeg det er et stort behov for å kunne bistå med tall-
materiale osv. når den enkelte kommunetillitsvalgte skal forhandle 
lønn for kommunalt arbeid. Sist jeg forsøkte meg på å få en viss 
oversikt, i 2009, fikk jeg svar fra 7 kommuner. Takk til disse, men 
svarprosenten kunne vært høyere.

Det har nå vært lønnsforhandlinger for fastlegenes kommunale 
bistillinger. Jeg har ikke fått inn noen resultater fra disse, og benyt-
ter derfor anledningen her i Paraplyen til å be om å få tilsendt en 
kort e-post med de oppnådde resultater; helst i form av brutto 
årslønn omregnet til 100 % stilling. Det ville også vært nyttig å få 
vite hvor mange prosent økning man hadde oppnådd. 

Min andre oppfordring gjelder registrering av tillitsvalgt og varatil-
litsvalgt for allmennlegene. 2011 er valgår, og alle kommuner skal 
ha nye (evt gjenvalgte) tillitsvalgte. Jeg har klart å registrere rette 
tillitsvalgte for følgende 8 kommuner: Bergen, Bømlo, Fedje, Fjell, 
Meland, Samnanger, Stord og Sund. Jeg vil be om at lesere i alle 
de andre kommunene oppfordrer de tillitsvalgte om å sende meg 
en e-post med navn og e-post-adresse snarest mulig.

Den viktigste nytten vi har av dette, er at all informasjon som jeg 
har tilgjengelig meget raskt kan spres til hele fylket. Det gjelder, 
som nevnt ovenfor, lønn og arbeidsvilkår i kommunale stillinger, 
men også all annen informasjon jeg får, både fra «grasroten» og 
fra Af sin sentrale ledelse.

Håper på rikelig e-post de nærmeste dagene!

Til slutt vil jeg ønske alle en riktig God jul (på tross av de mørke 
«samhandlingsskyene» i horisonten) og et Godt nytt år for 2012!
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Helse- og omsorgsdepartementet uttaler i sitt dokument 
«Forskning i helseforetakene» at «Forskning er en av fire hoved-
oppgaver i sykehusene, jfr. Spesialisthelse-tjenestelovens § 3-8 og 
helseforetakslovens §§ 1 og 2.» For å sikre at kravet om forskning 
i norske helseforetak oppfylles, er det nødvendig med forsknings-
utdannelse både av medisinerstudenter og spesialistkandidater. 
Bare slik kan vi opprettholde høy, forskningsbasert kvalitet i 
pasientbehandlingen. I Norge er det en minoritet av utdannete 
leger som gjennomfører PhD utdanning. Mens vi i dag har krav til 
at det skal drives klinisk forskning i helseforetakene, så er det et 
paradoks at ordinær spesialistutdannelse ikke inneholder konkrete 
krav til forskningskompetanse.

Det er ikke bare Leger i Vitenskapelige stillinger (LVS) som har 
interesse av å få innført formelle krav til forskningsutdanning 
som del av spesialistutdannelsen, dette er i høyeste grad i hel-
seforetakenes interesse. Faktisk er helseforetakene pliktige til å 
interessere seg for dette for å kunne levere forskning som altså 
våre helsemyndigheter har sidestilt med pasientbehandling. Det er 
ikke tilstrekkelig å innføre krav om at avdelingssjefer ved kliniske 
avdelinger må inneha forskningskompetanse for å oppnå dette. 
Erfaringen viser at sykehusleger uten forskningskompetanse ikke 
forsker. Avdelingssjefer uten forskningskompetanse legger heller 
ikke til rette for forskning i avdelingen. Helseforetakene rapporterer 
allerede på avdelingsnivå hvilke ressurser som brukes til forskning 
og hvilke resultater i form av vitenskapelige publikasjoner og PhD 
grader som er oppnådd. Tiden er nå kommet til at forskerutdan-
ning må implementeres formelt i spesialistutdanningen og at det 
opprettes nye typer utdanningsstillinger som integrerer PhD grad 
og spesialisering. Det er på høy tid at Legeforeningen utover LVS 
tar forskning på alvor ved å følge opp disse forslag.

I 2009 vedtok Legeforeningens sentralstyre en reduksjon i utdan-
ningstiden for spesialistutdanning i indremedisin og generell kirurgi 
som oppfølging av et pålegg fra Helse- og omsorgsdepartementet 
(HOD) om å redusere utdanningstiden fra 7 til 6 ½ år. Det var en 
forutsetning fra Legeforeningen at den kliniske tjenesten ikke kunne 
reduseres, og man valgte derfor å redusere krav til det som kalles 
«annen relevant tjeneste» som f.eks. forskning fra tidligere 1 år til 
½ år. Vedtaket medførte at spesialisering i generell indremedisin 
og generell kirurgi kom i en særstilling i forhold til spesialisering i 

andre fagområder ved at forskning kun meritterer inntil 6 måne-
ders tellende tjeneste mot inntil 1 år i andre spesialiseringsløp. 
Som resultat av dette vil 3 års ansettelse som PhD stipendiat 
med gjennomført avhandling kun merittere 18% i spesialistutdan-
ning i generell indremedisin eller kirurgi. Dette står i kontrast til 
faktiske undervisningsoppgaver som PhD stipendiater utfører i 
mange kliniske avdelinger, f. eks. opplæring av spesialistkandidater 
i prosedyrer og undersøkelsesteknikker. Mens eleven (LIS) da får 
100% av undervisningstiden godkjent tellende til spesialiteten, så 
får altså læreren (PhD stipendiaten) godkjent 18% av undervis-
ningstiden. Det nye regelverket har vakt harme blant medlemmer 
i LVS, og oppfattes som et eksempel på at Legeforeningen ikke 
forstår betydningen av forskning for kvaliteten på legeutdanning, 
legespesialisering og legearbeid generelt. Dette er i ferd med å 
bli politisk ukorrekt.

Mange spesialiseringsløp er allerede kompliserte å gjennomføre 
med detaljerte krav til tjenestested, stillingskategori og tjenestens 
faktiske innhold. Tilleggskrav om forskningskompetanse som ledd i 
spesialiserings ønskes derfor kanskje ikke umiddelbart velkommen 
verken av helseforetakene eller av den enkelte spesialistkandi-
dat eller av Yngre Legers Forening. Men systematisk utdanning 
i forskning er åpenbart nødvendig for at myndighetskravet om 
forskning i helseforetakene skal kunne gjennomføres av fremtidens 
leger. Gevinsten vil videre være høyere kvalitet på legearbeidet 
i helseforetaket. Legeforeningen må ta denne ballen dersom 
foreningen ønsker å ha avgjørende innflytelse på morgendagens 
spesialitetsutdanning.

Er dagens spesialistutdanning 
tilpasset myndighetskravet om 
forskning i helseforetakene?

kathe.aase@sensewave.noEva Gerdts 
Tillitsvalgt LVS Hordaland, Professor dr. med.

eva.gerdts@med.uib.no
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Noen som fikk dårlig tid?
Tenk deg at du som forbruker blir bedt om å spare strøm. Likevel pålegges du å betale 
like høy strømregning som før, slik at kraftselskapene ikke skal tape penger. Hvordan ville 
du reagert? Ville du tatt deg bryet med å spare på strømmen? Ja, hvis du er tilstrekkelig 
miljøbevisst. Men det økonomiske insitamentet er borte.

Kommunal medfinansiering 
Litt forenklet kan vi bruke strøm-eksempelet som et bilde på hvor-
dan den kommunale medfinansieringen av sykehusene er tenkt å bli. 
Kommunene er «konsumenter» og bestillere av sykehustjenester. 
Sykehusene får sin finansiering i hovedsak fra Staten, og fra 1/1-12 
også fra kommunene. Intensjonen har tidligere vært at medfinan-
sieringen skal stimulere til færre innleggelser i sykehus. På denne 
måten skal veksten i helsebudsjettet holdes under kontroll, og flere 
pasienter skal få adekvat behandling lokalt. Det ble i november i år 
vedtatt en forskrift om kommunal medfinansiering av sykehusene. 
Helsedirektoratet sendte samtidig ut brev til alle kommuner om 
hvordan betaling skal foregå. Kommunene skal betale a-konto 
hver måned til sykehusene, basert på beregninger av tidligere 
års «forbruk» av indremedisinske innleggelser. Årsavregning skal 
ikke skje før i 2013, etter at kommuneregnskapene for 2012 
er gjort opp. For de fleste kommuner utgjør a-kontobetalingen 
nesten hele rammeoverføringen kommunen får i forbindelse med 
samhandlingsreformen. Kommuner som i 2012 klarer å bremse 
veksten i sykehustjenester vil ikke få noen økonomisk gevinst i 
budsjettåret. De som «overforbruker» sykehustjenester får heller 
ingen «straff». Det vil ikke være penger til å bygge opp adekvate 
alternative tilbud i kommunene. 

Frie kommunale inntekter?
Det Regjeringen har markedsført som økt rammeoverføring til 
kommunene er i realiteten penger som er direkte øremerket til å 
sikre sykehusenes driftsbudsjett. Fra sykehusenes side er det lett å 
forstå at man føler behov for forutsigbare driftsinntekter. Imidlertid 
går inntektssystemet på bekostning av kommunenes økonomiske 
forutsigbarhet. En ting er at satsingen på forebyggende helsearbeid 
uteblir. Men hva med insitamentet til for eksempel å etablere gode 
avtaler med fastlegene om tilsyn og tidlig sykebesøk til gamle-
mor etter utskrivning fra sykehuset? Som i strøm-eksempelet: 
Er man «miljøbevisst», og ønsker gode og sømløse tjenester for 
pasientene, kan dette gå bra mange steder. Men den økonomiske 
motivasjonen er borte. I en tid der mange kommuner må slanke 
tjenestetilbudet kan dette være avgjørende for at den ønskede 
effekten av samhandlingsreformen uteblir. Den nøkkelrollen kom-
muneoverlegene var tiltenkt i samhandlingsreformen er ikke blitt 
mindre uklar. I stedet er det skapt et nytt arbeidsmarked for en 
ny generasjon helsebyråkrater.

Nye samarbeidsavtaler
Som samfunnsmedisinere har vi likevel ambisjoner om å opptre 
«miljøvennlig». Til tross for motvind er det viktig ikke å miste 
målet av synet, og at vi fortsatt står på for «de tause køer». 

Avtaler mellom den enkelte kommune og sykehus/helseforetak 
er nå lovpålagt, og det er satt spesifikke frister for avtaleinngåelse 
og innhold. De eksisterende avtalene om inn- og utskrivning av 
pasienter skal nå revideres.  Dette er en gyllen mulighet for kol-
leger både i kommuner og i sykehus til å få implementert viktige 
prinsipper for samhandlingen. Men toget går fort, og de regionale 
samarbeidsutvalgene er allerede i en avslutningsfase i arbeidet med 
avtalerevisjon. Dette arbeidet bygger bl.a. på en nasjonal veileder for 
slike avtaler. Avtalene skal vedtas i de respektive kommunestyrene.

Innen 31. januar 2012 skal det foreligge samarbeidsavtaler 
om bl.a. følgende:
– Enighet om hvilke helse- og omsorgsoppgaver forvaltningsnivå-

ene er pålagt ansvaret for
– Felles oppfatning av hvilke tiltak partene til enhver tid skal utføre
– Retningslinjer for innleggelse på sykehus
– Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter 

som antas å ha behov for kommunale tjenester
– Omforente beredskapsplaner og planer for akuttmedisinsk 

kjede

Innen 1. juli 2012 skal samarbeidsavtalene som helhet være 
inngått. Avtalene skal da være utvidet med bl.a. følgende innhold: 
– Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskriv-

ning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud
– Sikre enhetlige og sammenhengende tjenester for personer 

med sammensatte behov
– Beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblik-

kelig hjelp
– Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring, for faglige 

nettverk m.m.
– Samarbeid om forskning og utdanning
– Samarbeid om jordmortjenester
– Samarbeid om IKT-løsninger

Noen som fikk dårlig tid? 

Alle lesere ønskes god jul, og et 
positivt og begivenhetsrikt 2012!

Tord Moltumyr tordmolt@online.no



Det var en engasjert og litt spent gjeng som møttes på Gardermoen 
for felles fly videre. Med rundt 90 deltakere fylte vi nesten hele 
flyet. Det var og veldig gledelig at vi var fem som reiste fra Bergen, 
hvorav tre var med på sitt første tillitsvalgtkurs. Det lover godt 
for tiden fremover! Etter en tur av flyet i Tromsø for å vise 
legitimasjon, dvs. pass siden Svalbard er utenfor Schengen, bar 
det den siste biten nordover til Longyearbyen. På hotellet ble vi 
godt mottatt av styret som hadde ankommet dagen før. Etter en 
god lunsj ønsket nyvalgt YLF-leder Johan Torgersen velkommen 
og innledet om tillitsvalgtes rolle og oppgaver. Deretter begynte 
gjennomgangen av avtaleverket. Kveldens middag var inspirert av 
gruvedriften på Svalbard, med kullbiter på bordet, dunkel belysning 
og servitørene kledd i gruveuniform.  Onsdagen ble Hovedavtalen 
og A1 gjennomgått samt rettigheter i forhold til svangerskap og 
fødsel. På ettermiddagen var det avsatt tid til eksterne forelesere 
med besøk både fra Sysselmannens kontor representert ved 
administrasjonssjef Øyvind Alnes og av geolog Hanne Thomsen 
som foreleste om det spesielle landskapet på Svalbard. Etter lunsj 
bar det ut i det fri for å studere landskapet med egne øyne. Etter 
at alle med storviltprøven hadde fått utdelt våpen gikk vi i samlet 
tropp opp på Platåfjellet rett ved Longyearbyen. Torsdag ble A2 
nøye gjennomgått og vi fikk fortalt litt om hva styret jobber med 
for tiden, blant annet faste stillinger, turnustjeneste og spesialise-
ring. I kjent YLF-tradisjon var det festmiddag siste kvelden, selvsagt 
etter det obligatoriske etikettekurset! Middagen ble holdt på 
Huset, med mye god mat og god drikke. Fredag var det litt tid til 
oppsummering og spørsmål samt hyggelig besøk av visepresident 
i Legeforeningen og leder i AF, Trond Egil Hansen som selv har 
jobbet på Svalbard i flere år. 

Deretter var det en sliten gjeng som satte seg på flyet sørover. 
Inspirert av gode foredrag og diskusjoner, klare til å gå løs på 
oppgavene som tillitsvalgt. 

Året går mot slutten og vi nærmer oss jul, selv om det i skrivende 
stund ikke er mye som minner om julestemning utenfor vinduet. 
Jeg vil få benytte anledningen til å takke for innsatsen i år og ønske 
alle en riktig god jul og et godt nytt år!

Høstens vakreste YLF-eventyr
Høstens trinn II kurs i YLF var lagt til Svalbard, øygruppen midt mellom fastlands-Norge 
og Nordpolen. YLF har tidligere hatt mange tillitsvalgtkurs på Svalbard, men nå var 
det noen år siden sist. Imidlertid var det i år flere gode grunner til å vende tilbake til 
Svalbard, da vi både har feiret 100 års jubileum og har ny leder av foreningen. 

Marit Bekkevold, 
FVT YLF, Helse Bergen

13

Fo
to

: B
ja

rt
e 

G
rø

ns
tø

l

Fra venstre: Erlend Ulltang (Øyeavd.), Marit Bekkevold (FTV), 
Margrethe Songstad (1. vara FTV), Kristine Opheim Lindemann 
(Ortopedisk avd.) og Elisabeth Tangen Haug (Psykiatrisk divisjon)

marit.bekkevold@helse-bergen.no
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Velkommen til 
Juletrefest 

Store og små er velkommen i Legenes Hus, 
Sophienlund i Kalfarveien

Søndag 8. januar 2012 kl. 17–19

Enkel bevertning til voksne og barn.
Tryllekunstner underholder 

vi går rundt juletreet
…og kanskje kommer nissen?

Ingen påmelding eller betaling.

Hilsen Hordaland Legeforening
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Leder: Eivind Solheim eivind.solheim@helse-bergen.no 
Nestleder/LSA:  Tord Moltumyr tordmolt@online.no
Kasserer/årsmøtevalgt: Christian Busch busch.christian@gmail.com 
Referent/ sekretær (LF): Øivind Wesnes owesnes@broadpark.no 
AF Vara: Kirsten Rokstad  
OF: Kjell Vikenes vike@haukeland.no 
OF Vara: vakant
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Det medisinske Selskap og Legenes Hus
Det pågår for tiden en diskusjon om den videre anvendelse av Medicinsk Selskaps 
Husfond – til ytterligere innskudd i Legenes Hus eller til andre formål innenfor Medicinsk 
Selskaps naturlige virkeområde. Mange yngre kolleger kjenner ikke Husfondets historie 
og omstendighetene omkring kjøpet av Legenes Hus i 1993/94, og et kort resymé kan 
være nyttig. 

Husfondet ble opprettet i 1917/18 og er altså snart 100 år gam-
melt. Formålet var (etter de reviderte vedtekter av 15.02.1949), 
«å skaffe Det medicinske Selskap en passende foredragssal med 
de dertil hørende innretninger av moderne art, og dernest å skaffe 
selskapet klubblokaler og selskapslokaler – eventuelt sammen med 
lignende klubber, samt til administrasjon av disse formål». Det er 
sannsynlig at det i utgangspunktet også har vært meningen å huse 
et medisinsk bibliotek. Selskapets boksamling, på nærmere 19.000 
bind, ble imidlertid på denne tid flyttet til Bergens off. Biblioteks 
nye bygning i Strømgaten slik at en egen medisinsk boksamling 
ikke lenger var aktuell.

Den opprinnelige grunnkapital var gitt av en del leger med dr. 
Wilhelm Loennecken i spissen.  

Husfondsstyret har tre medlemmer hvorav de to oppnevnes av 
Selskapet med 4 års funksjonstid, mens det tredje medlem er den 
til enhver tid sittende leder i Selskapet. 

Fondet la godt på seg ettersom årene gikk, slik at kjøp av hus kunne 
være innenfor rekkevidde. Ulike prosjekter ble vurdert, men ikke 
realisert. Det ble også overveiet å «kjøpe seg inn» i igangværende 
klubblokaler eller lignende, men heller ikke dette ble noe av. 

Saken var vel at etterhvert som anskaffelse av et Legenes Hus kom 
innenfor mulighetenes grenser rent økonomisk, sank interessen 
for saken. Medicinsk Selskap hadde ikke samme styrke og posi-
sjon som tidligere. Og tidene hadde forandret seg – byens herrer 
gikk ikke lenger i «klubben» hvor de kunne spise middag med 
påfølgende kaffe, konjakk, avis og sigar, mens fruer og hushjelper 
tok seg av hjem og barn. Legene var her intet unntak. Nye gene-
rasjoner mannlige leger med yrkesaktive ektefeller måtte skynde 
seg hjem etter jobben for å ta sin del av barnepass og husarbeid, 
og de stadig flere kvinnelige kolleger var i alle fall ikke interessert 
i klubbliv i vanlig forstand. Kollegiale selskapelige sammenkomster 
ble det mindre og mindre av, og ingen så lenger noe behov for 
egne «medisinske selskapslokaler.» Moderne auditorier var det 
nok av på Haukeland sykehus, likeledes medisinsk litteratur og 
tidsskrifter. Tilsvarende utvikling så man for andre yrkesgrupper. 
Yrkesrelaterte klubber ble mindre og mindre besøkt. Klubblivet i 

Handelens og Sjøfartens Hus og Haandverks- og Industriforeningen 
døde ut. Menigheter og idrettslag solgte sine hus fordi de, med 
synkende bruk, ble for dyre å sitte med.

Medicinsk Selskap hadde det på sin side bra i leide møtelokaler 
(senest i Grand Cafés selskapslokaler) og savnet ikke eget hus. En 
del av Husfondets avkastning ble brukt til å finansiere Selskapets 
møtevirksomhet, og resten ble tillagt kapitalen.

Slik var situasjonen i 93, da Hordaland legeforening tok opp spørs-
målet om å etablere et Legenes Hus ved kjøp av Kalfarveien 37. 
Foreningen hadde imidlertid ikke midler til et slikt kjøp på egen 
hånd og  forutsatte at Medicinsk Selskaps husfond skulle finansiere 
det vesentligste av kjøpet, og at Foreningen og Selskapet skulle 
eie og drifte Huset i fellesskap. 

Planen møtte imidlertid en del motbør i Medicinsk Selskap. Her 
mente flere at Selskapet ikke lenger hadde behov for eget hus, 
at tiden var løpt fra den opprinnelige formålsparagrafen. Videre 
var man opptatt av at Husfondet ikke ble tappet så sterkt at ikke 
fondets avkastning fortsatt kunne gi  finansiell støtte til  Selskapets 
drift. Endelig var Selskapets ledelse klar på at Selskapet ikke hadde 
personellressurser til aktivt eierskap og drift av en stor eiendom, 
men at man eventuelt måtte gå inn med kapital som «sleeping 
partner». 

Det endte opp med en ordning hvor partene skjøt inn like deler 
i selve kjøpet. Men Hordaland legeforening skulle stå som hus-
eier og driftsansvarlig, mens Selskapet, av Husfondet, innvilget et 
rente- og avdragsfritt pantelån, opprinnelig på kr. 2,3 mill., men 
etterhvert øket til 3,35 mill. Selskapet hadde således fått sitt eget 
hus og realisert formålet fra 1917/18, men det var penger tilovers 
i Husfondet. - tilstrekkelig til at avkastningen fortsatt kunne støtte 
opp om driften av Selskapet. Den daværende ledelse i Selskapet, 
og vel også det stor flertall av medlemmene, anså seg med dette 
ferdig med hus-spørsmålet. Det var aldri senere spørsmål om å gi 
ytterligere tilskudd til Legenes Hus, som med store utleiearealer 
forutsettes å kunne drives i hovedsak på forretningsmessig basis. 
Noen år senere (1997) ble Husfondet organisert som en stiftelse. 
Årsaken til dette er uklar. Men det medfører i alle fall at fondet er 

Leserinnlegg:
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underlagt Stiftelsesloven. For et par år siden slo det nåværende 
fondsstyret fast at det var i strid med loven å bevilge penger til 
annet enn det vedtektsfestede formål – altså hus. Om dette var 
påpekt fra Stiftelsestilsynet direkte, eller om det var en vurdering 
som Stiftelsestilsynet eller revisor hadde avgitt på forespørsel, 
er ikke opplyst. Følgen ble i alle fall bortfall av et betydelig årlig 
tilskudd som var helt avgjørende for Selskapets drift. Dette utløste 
blant annet nylig en drastisk kontingentøkning som i neste omgang 
måtte påregnes å medføre frafall av en del av de mange passive 
medlemmer som kun har betalt sin kontingent uten å delta nev-
neverdig på Selskapets møter.

Medicinsk Selskap har, etter sitt medlemstall, sin relativt beskjedne 
virksomhet og sin beskjedne økonomi rikelig nok med hus som 
det er. Selskapet benytter sin rett til fritt lokale i Huset for sine 8-9 
årlige møter, men bruker forøvrig ikke Huset i eget navn, selv om 
Selskapets medlemmer selvfølgelig også deltar på arrangementer i 
Hordaland legeforenings regi. Selskapet har også rett til fritt kontor 
i Huset, med rett til eventuell fremleie. Kontoret har aldri vært 
aktivt brukt av Selskapet. Det er derfor påfallende at fremleieret-
ten ikke har vært benyttet, men den følge at Selskapet går glipp 
av en månedlig inntekt som kunne ha vært velkommen i dagens 
trange tider. Paradoksalt nok  kan det etterhvert bli  vanskelig 
for Selskapet å arrangere møter i eget hus, fordi bespisningen, 
som selvfølgelig må betales, blir temmelig kostbar hvis dette skal 
«lønne seg» for husets restauratør. 

I alle fall er det for Medicinsk Selskap intet å hente ved et ytterligere 
økonomisk engasjement i Kalfarveien 37. Man skal selvfølgelig ikke 
se bort fra at det kan være en god  investering på lang sikt, men 
gevinsten derav vil jo eventuelt først utløses hvis huset engang 
skal selges, og hva skal Selskapet, om det fortsatt eksisterer, da 
med disse pengene? 

At det skulle bli «penger til overs» etter huskjøp, var vel noe 
som Husfondets opprettere ikke hadde forutsett. Men det er den 
situasjon som foreligger. Og for legater og stiftelser hvis formål 
er oppfylt eller falt bort,  må det antas relativt kurant å få endret 
vedtektene slik at nærstående formål kan tilgodesees i samsvar 
med hva fondsoppretterene kunne formodes å selv ville ha ønsket. 

For Husfondet vil jo dette heller ikke innebære noen reell endring 
av fondsmidlenes anvendelse – de vil fortsatt gå til Selskapet, men 
uten spesifikasjon på et spesifisert formål.  Annerledes ville det 
være med et legat som skulle tilgodese f.eks. «enker og faderløse» 
med midler til livsopphold. Der ville neppe Stiftelsestilsynet godta 
at man konvertere midlene til f.eks. bygging av et barnehjem, så 
lenge det fortsatt fantes enker og faderløse.

Det må det være åpenbart for enhver at Selskapet nå vil være best 
tjent med at gjenstående midler i Husfondet kommer Selskapets 
alminnelige drift tilgode og ikke kun tilgodeser driften av et hus 
som økonomisk bør kunne stå på egne ben med betydelige lei-
einntekter. Kan Selskapet derved få en noe romsligere økonomi, 
er det selvfølgelig ikke subsidiert bespisning som skal være hoved-
formålet. Det kan skapes muligheter til - for eksempel – å hente 
inn foredragsholdere utenfra, sette opp prisoppgaver, sette opp 
stipendier, gi støtte til publikasjoner, utgi et tidsskrift (jfr. Medicinsk 
Selskap i Oslo), støtte ulike arrangementer (jfr. støtte gitt til 
Medisinsk-historisk kongress i Bergen for et par år siden),  bidra 
til monumenter eller minnetavler (jfr. støtte til reisning av bysten 
over overlege Klaus Hanssen i Dræggen). Og selvfølgelig vil man 
også kunne gi midler til Legenes Hus når dette måtte være aktuelt.  

På årsmøtet i Medicinsk Selskap i mars 2010 ble det bestemt at 
det nyvalgte styre skulle se på mulighetene til å endre vedtektene og 
eventuelt foreslå nye vedtekter. Dette har styret tydeligvis helt glemt  
– eller neglisjert. Ingen vurdering, langt mindre konkrete forslag 
til vedtektsendring, er fremlagt. Snarere tvert imot – Selskapets 
styre har foreslått at resterende midler i Husfondet  overdras til 
Hordaland legeforening til vedlikehold av Legenes Hus, riktignok 
mot en motydelse fra Hordaland legeforening i form av en slags 
sosialstønad til Selskapet for de neste 6  årene. Først etter  vedtak 
i medlemsmøtet i september ble det bestemt at mulighetene for 
en endring av fondsvedtektene skulle utredes nærmere. Det er 
grunn til å håpe at saken derved er kommet inn i et mer frem-
tidsrettet spor.  
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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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på blå resept
Fra 1. desember 2010N Y H E T !
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Norges forskningsråd har evaluert norsk medisinsk og hel-
sefagleg forsking ved hjelp av eit internasjonalt ekspertpanel. 
Rapporten kom i slutten av november. Der kom dei allmennme-
disinske forskingsmiljøa i Bergen svært godt ut. Vi får karakter 
på høgde med, og dels betre enn, mange av forskingsmiljøa 
ved universitetsklinikken. På ein skala frå 1 (weak) til 5 
(exellent) får Forskningsgruppe for allmenn-medisin 
karakteren 4 (very good), Allmennmedisinsk fors-
kningsenhet 3-4 og Nasjonalt kompetansesenter 
for legevaktmedisin 2-3. Samla er vi det største og 
beste forskingsmiljøet i allmennmedisin landet, gitt 
dei kriteria som er brukt i evalueringa. 

Det er høg produksjon av artiklar og doktorgradar, og rele-
vansen til praksis er god. Panelet meiner at vi treng fleire 
forskarar med høg stillingsprosent og meir rettleiarkapasitet. 
Dette er i tråd med våre eigne vurderingar.

Alt i alt er NFR si evaluering ei flott oppmuntring til det 
som er gjort og til å halde fram med akademisk arbeid 
innan faget på brei front. Ei fin julegåve!

Kjære kollega
i vestlandsk allmennpraksis

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

Faggruppe for al lmennmedisin (ALFA)

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

Dr.grad om legevakt: Høy aktivitet og trygge vurderinger
Elisabeth Holm Hansen disputerte 18. november 2011 for ph.d.-
graden med avhandlingen: «Monitoring activities in out-of-hours 
emergency primary care in Norway. A special emphasis on nurses 
telephone triage and counselling».
Ved et representativt utvalg legevakter ble henvendelsene regis-
trert gjennom et helt år. I de samme legevaktene ble også syke-
pleiernes fastsetting av haste-grad undersøkt. I en annen legevakt 
ble det undersøkt om innringerne forstod rådene som ble gitt 
av sykepleier på telefonen, i hvilken grad de fulgte rådene og hva 
kontakten førte til.
Studiene avdekket store variasjoner i henvendelser til legevakt. 

Norge har høy kontaktrate sammenlignet med andre land, med 
unntak av Danmark. Tilstander som ikke haster utgjorde 76 % av 
alle henvendelsene og 2 % var akutte, alvorlige tilstander.
Sykepleiernes fastsetting av hastegrad viste totalt 77 % korrekte 
vurderinger i henhold til Indeks for medisinsk nødhjelp. Av inn-
ringerne som fikk råd av sykepleier på telefonen sa 99 % at de 
forstod rådene, og flesteparten sa de fulgte dem.
Elisabeth Holm Hansen (f.1957) er sykepleier og Master of Public 
Health. Hun jobber som forsker ved Nasjonalt kompetanse-senter 
for legevaktmedisin, Uni Helse. Professor Steinar Hunskår har 
vært hovedveileder.
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PaRaPLYEN

Legerollen mellom organteknikk 
og eksistens
Filosofisk Poliklinikk sin møteserie vil i 2012 bli arrangert som en 
kursserie, men åpent for alle interesserte. Sted: Bergen Offentlige 
Bibliotek, Strømgaten 6, Bergen, onsdager 
kl. 1900–2130

Deltakelse på minst to møter og betalt kursavgift gir godkjente 
kurspoeng for alle spesialiteter. Deltakelse på 5–6 kvelder gir 
emnekurs i allmennmedisin. Påmelding: edvin.schei@isf.uib.no

Program for første halvår 2012:
4.1.12: Legen er alltid leder – fire spørsmål og fire fiender. Edvin 
Schei, fastlege og professor i allmennmedisin.
1.2.12: Høvisk men ikke interessert: hvordan legers høflighet 
maskerer fraværet av eksistensiell omsorg i pasientarbeid. Kari 
Milch Agledahl, lege, filosof, phd, Helse Finnmark.
7.3.12: Molekyler og mening. Biologi for det 21. århundre. Linn 
Getz, lege, Allmennmedisinsk forskningsenhet, NTNU.
11.4.12: Legens oppmerksomme nærvær - en profesjonell for-
pliktelse. Michael deVibe, spesialist i allmennmedisin,  forsker 
ved Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten.

Nidarosprisen til Kirsti Malterud
Annethvert år samles norske allmennleger til faglig fornying på 
Nidaroskongressen i Trondheim. Der utdeles Nidarosprisen til 
en allmennmedisiner som har gjort en fremragende innsats for 
utdanning, informasjon og fagutvikling. I år ble Kirsti Malterud 
tildelt prisen fordi hun gjennom en årrekke har gjort viktig 
arbeid for forskning og utviklingen av faget. Malterud er forsker 
ved Allmennmedisinsk forskningsenhet i Bergen og professor i 
allmennmedisin ved Universitetet i Bergen. Hun har lang fartstid 
som fastlege og har et stort antall vitenskapelige publikasjoner, 
bøker og bokkapitler. Hun har levert sentrale bidrag når det 
gjelder å gjøre kvalitative forskningsmetoder kjent og anerkjent 
i medisin og helsefag.

anders Forsdahls minnepris til 
Sverre Rørtveit
Nasjonalt senter for distriktsmedisin deler ut prisen til minne om 
den tidligere professor i Tromsø og distriktslege i Øst-Finnmark. 
Sverre Rørtveit beskrives som en trofast sliter i primærhelse-
tjenesten, som lege i Austevoll siden 1981.

Et stort antall turnusleger har fått sin opplæring hos Rørtveit. 
Han har hatt en spesiell interesse av akuttberedskap og utvik-
ling av faglig kvalitet i denne tjenesten, men også hatt sterk 
interesse for infeksjonsmedisin. Han har publisert en rekke 
vitenskapelige artikler. Vi gratulerer med prisen!

allmennpraktiker-stipend til 
Bergen
Ved siste tildeling for våren 2012 var det bare en tildeling til 
Bergen: Lege Svein Denis Moutte ved Bergen legevakt fikk 
tildelt 3 mnd AFU-stipend for prosjektet «Smerte hos barn 
og ungdom på legevakt: vurdering og håndtering».

Ny bok: Kvalitativ forsknings-
metode
Professor Kirsti Malterud; Kvalitative metoder i medisinsk 
forskning, 3. utgave – en innføring. Universitetsforlaget, 2011. 
Mye av teksten er ny i forhold til bokas tidligere utgaver. I den 
nye utgaven av denne mye brukte boken finnes også omtale 
av prosjektlogg, kvalitative metaanalyser, diskursanalyse og 
prosedyrer for forskningsetisk godkjenning.
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Kardiolog Morten Schei tilbyr full utredning med 
ekko-kardiografi, belastnings-EKG, 24-timers-EKG, 
BT-måling mm.

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

     Nyheter fra 

Aleris Helse i Marken
Hjertespesialist
    uten ventetid

Ryggkirurgi –
     offentlig avtale

Sidsel Haug
hudlege

Ring oss på telefon 55 59 99 99 eller 
send henvisning til Aleris Helse AS 

Marken 34, 5017 Bergen. 

Se også våre websider: www.aleris.no/bergen

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

Deltidsstudium

Ledelse i 
helsesektoren
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De tre emnene – som hver gir 20 studiepoeng – er frittstående og kan gjennomføres 
enkeltvis. Emnene inngår i en mastergrad der masteroppgaven på 30 studiepoeng 
kommer i tillegg ( til sammen 90 studiepoeng ).

55 58 20 40  |  post@sevu.uib.no

Ny oppstart 
           2012

-
lederes utfordringer: Organisasjons- og personal-
ledelse, kvalitets forbedring og pasientsikkerhet,  
samt økonomistyring og samhandlingsreformen.

ee

Målgruppe: Ansatte i helsesektoren med utdanning på 
 minimum bachelornivå samt to års relevant praksis.

www.via.uib.no

Master i Helseledelse, kvalitetsforbedring 
og helseøkonomi

Cox er et av Norges ledende byråer innen redaksjonell kommunikasjon og design. 
Cox bistår med rådgivning og konkrete kommunikasjonstiltak. Vi utarbeider kommunikasjon 
på web og trykte medier for flere av de sterkeste merkenavnene i Skandinavia. 

Magasin

RÅDgiVning

Design

web www.cox.no
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Åpningstider:
man-fre: 07-22
lør-søn: 08-20

Tlf : 55 19 77 50 

“Arken er åpent

 

både kveld og

 

helg, det passer 
perfekt for min

 

travle hverdag!”

- Trude 34 år

“Jeg sparte tid

 

på at Arken har

 

tannpleiere,

 

tannleger og 
spesialister på 
samme sted.”

- Frode 52 år

“På Arken kan jeg 
se konsert-video 
på storskjerm

 

med sorround 
under

 

behandlingen!”

 

- Pål 32 år

“Det jeg liker med 
Arken er alle de 

menneskene som 
jobber der.”

- Ingebjørg 68 år



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




