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Rammene for helsetjenestens budsjet-
ter oppstår i demokratiske proses-
ser. Man kan selvsagt ha meninger om 
eksempelvis sykehusenes budsjetter 
er romslige eller trange - eller om 
bestillingene er for konkrete eller 
uspesifikke. Like fullt er dette ram-
mer helseforetakene og deres ansatte 
må og skal forholde seg til. Imidlertid 
skal ikke det hindre Legeforeningen i 
å påpeke konsekvensene av eventuelle 
kutt, innsparinger eller omprioriterin-
ger. Legene er dem som sitter med 
både den faglige kompetansen og ikke 
minst den daglige pasientbehandlingen 
hvor temperaturen på helse-Norge til 
enhver tid måles. Skulle den medisinske 
kvaliteten lide under ressurs- eller tids-
mangel må dette komme frem, både 
via den etablerte tjenestevei, men 
også via den fagmedisinske vei. Skal 
Legeforeningen kunne være med på å 
forme og påvirke helsepolitikken slik 
at kvaliteten ivaretas, må den også 
sitte med kunnskap om hvor ”skoen 
klemmer”.

Et høyaktuelt tema som i stor grad 

handler om kvalitet er spesialisering 
av leger - og som sikkert mange av 
dere vet foregår det for tiden vik-
tige prosesser på denne fronten. På 
Landsstyremøte i Alta ble fremtidens 
spesialitetsstruktur debattert og 
det var en engasjert og interessant 
debatt. Uenigheter om hvorvidt spe-
sialitetstrukturen i indremedisin skal 
opprettholdes kom noe i bakgrunnen 
når Helsedirektoratets Hans Petter 
Aarseth gjennomgikk hovedpunktene i 
direktoratets utkast til ny spesialitets-
struktur. I direktoratets forslag fore-
slås turnustjenesten som en inkludert 
del av utdanningen samt at utdannings-
løpene kortes ned med 1-1,5 år. Fra 
de mange talerne som grep til ordet, 
var kvalitet og forskningskompetanse 
gjennomgående argumenter.  - Hvor-
dan skal man opprettholde faglighet, 
kvalitet og nødvendig antall prosedyrer 
i et kortere løp en dagens modell?

Det er positivt at Helsedirektoratet 
nå fokuserer på spesialisering. De har 
overtatt det formelle ansvaret og det 
er naturlig at de gjør et grundig arbeid 

for å modernisere spesialitetsstruktu-
ren samtidig som kvalitet og forskning 
ivaretas på en fornuftig måte. Når man 
imidlertid ser på forslaget er det flere 
svakheter ved dette som kan true 
kvaliteten i fremtidens helsetjeneste. 
Eksempelvis kortes spesialeringen ned 
i de fleste spesialiteter med inntil 1,5 
år. Problemer er at det er den siste 
delen av spesialiseringen som blir kor-
tere, den delen hvor man virkelig skal 
opparbeide spisskompetanse innen 
sitt fagfelt. Dette er stikk i strid med 
det de fagmedisinske miljøene mener 
burde være retningen, nemlig mer tid 
i den ”spisse” enden av spesialistut-
danningen.

Det blir, relativt sett, stadig færre leger 
som forsker og dette er svært uheldig. 
Kombinasjonen av teoretisk fundament 
og praktisk kliniske erfaring gjør leger 
til en viktig gruppe innen helsefaglig 
forskning, men mer og mer av dette 
drives nå av personer med annen hel-
sefaglig bakgrunn. Videre er legers 
forskningskompetanse viktig i forhold 
til kvaliteten i den medisinske behand-

R e d a k t ø r
Spesialisering og biomasse
I en tid hvor pasienter, som venter på behandling, omtales som biomasse og vi driver produk-
sjon og ikke pasientbehandling er Legeforeningens rolle som fanebærer for kvalitet stadig 
viktigere. Byråkrati og rapportering stjeler mer tid av legenes tid og hver lege bruker min-
dre tid i direkte pasientkontakt enn noen gang. I dette lys blir Legeforeningens nye lede-
stjerne (ref: statusrapporten ”Kvalitet som ledestjerne”), nemlig kvalitet, et svært viktig 
fokus i tiden som kommer.
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lingen. Evnen til å tolke forskning på 
en kritisk måte er viktig i mylderet av 
forskning og behandlingsretningslinjer.  
I lys av dette er det både uforståelig 
og uheldig at Helsedirektoratet nå 
foreslår å kutte ut forskning som en 
del av spesialiseringen. Frem til nå, har 
inntil 1 år med relevant forskning kunne 
bli godkjent, men får Hdir det slik de 
forslår, vil denne muligheten falle bort 
og man vil i større grad stilles ovenfor 
valget, spesialisering eller forskning. 
Aldersskillet mellom ferdig spesialist 
og ferdig spesialist med doktorgrad vil 
også øke – ikke akkurat et argument 
for å velge forskning.

På svært mange området oppstår det 
et spenningsfelt mellom effektivitet 
og rasjonell drift på den ene siden og 
kvalitet i den medisinske behandling på 
den andre siden. Legeforeningen bør  
fortsatt ha kvalitet som ledestjerne – 
også i dialogen med Helsedirektoratet 
om fremtidens spesialitetsstruktur.
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kathe.aase@sensewave.noEva Gerdts 
Tillitsvalgt LVS Hordaland, Professor dr. med.

eva.gerdts@med.uib.no

Forskningsskolering i medisinsk 
utdanning og spesialisering

Det knytter seg store forventninger til 
ny studieplan i medisin ved MOF. Profes-
sor Kjell Haug som leder arbeidet med 
studieplanens makrostruktur redegjorde 
for disse. Fakultetsstyret har vedtatt de 
overordnete strukturelle rammer for 
nytt profesjonsstudium i medisin. Studiet 
vil bestå av et 3-årig bachelorstudium og 
et 3-årig masterstudium som til sammen 
utgjør profesjonsstudiet. I studiet vil det 
være 3 gjennomgående utdanningssøy-
ler: Fagsøylen, Profesjonssøylen og den 
Akademiske søylen. Fagsøylen define-
rer det fag-spesifikke innholdet i pro-
fesjonstudiet i medisin. I fagsøylen vil 
medisinsk kunnskap undervises med 
gradvis overgang fra normale funksjoner 
og friske organsystemer til organsvikt 
og sykdomsprosesser. Profesjonssøylen 
definerer den profesjonelle utøvelsen 
av medisin og inkluderer ferdighetstre-
ning av alle slag fra initiell observasjon 
og assistanse til selvstendig arbeid med 
pasienter i siste del av studiet. Den aka-
demiske søylen definerer den generelle, 
akademiske delen av profesjonsstudiet 
i medisin. Den akademiske søylen skal 
sette undervisningen i fagsøylen og pro-
fesjonssøylen inn i en akademisk kon-
tekst. I denne søylen skal studentene 
også lære forskningsmetoder, og arbei-
det med masteroppgaven vil inngå som 
en del av denne søylen. Masteroppgaven 
vil erstatte dagens særoppgave og gi 20 
studiepoeng uttelling, altså betydelig 
mindre enn masteroppgaven i andre 
studieprogrammer. I hvilken grad dette 
vil bidra til bedre forskningsopplæring 
av medisinerstudenter er nok usikkert. 
Men begrensningen av timeplanfestet 

undervisning til 19 timer per uke vil i 
hvert fall gi arbeidstid for interesserte 
studenter langt utover det som er mulig 
med dagens studieplan. Felles for alle 
vil være at den enkelte student i langt 
større grad selv må ta ansvar for egen 
læring, og en rekke studentaktiviserende 
undervisningsformer tenkes utviklet i 
form av team-based learning (TBL), e-læ-
ring, utvidet bruk av ferdighetssenteret 
og tutor grupper.

Prodekan for forskning, Robert Bjerk-
nes redegjorde for betydningen av 
særoppgave, forskerlinje og forsker-
skoler for rekruttering til medisinsk 
forskning. Særoppgaven har hatt liten 
betydning og fases nå ut i forbindelse 
med ny studieplan. Det er liten tvil om 
at forskerlinjene ved landets medisinske 
fakulteter har bidratt til økningen i antall 
avlagte PhD grader, og blant annet er 
øremerkete PhD stillinger opprettet 
for forskerlinjestudenter. Forskersko-
lene bidrar til systematisk opplæring 
i forskningsmetoder og nettverksmu-
ligheter for forskerlinjestudenter, PhD 
kandidater og postdoktorer. I tillegg 
vil nasjonale forskerskoler finansiert 
gjennom Norges Forskningsråd bidra 
til utdanningssamarbeid mellom landets 
medisinske fakulteter som også potensi-
elt vil stimulere til fremtidig forsknings-
samarbeid. Men karrierevegen for medi-
sinske forskere forblir usikker, og de 
fleste vil nok derfor etter fullført PhD 
også i fremtiden gå 
inn i bedre lønnet 
og sikrere karrier-
eveg som spesialist-

kandidater i helseforetakene.

Som lenge varslet i denne spalte, har 
nå Helsedirektoratet sett seg lei på at 
medisinsk spesialisering i Norge er inef-
fektiv og i utakt med resten av Europa. 
Forslag til ny spesialitetsstruktur ble lagt 
fram av Hans P. Aarseth, som har ledet 
dette arbeidet. Forslaget representerer 
en etterlengtet effektivisering av utdan-
ning i indremedisinske og kirurgiske fag 
med omdanning av grenspesialiteter til 
hovedspesialiteter med utdannings-
lengde 5,5-6,5 år. En 2-årig generell 
grunntjeneste som ikke kan avtjenes 
på spesialiserte universitetssykehus vil 
sikre generell kompetanse. Forsknings-
tjeneste vil imidlertid ikke lenger merit-
tere til spesialistutdanningen i det nye 
spesialistutdanningssystemet, og mor-
gendagens spesialistkandidater vil da 
neppe ‘kaste bort’ tiden på slike akti-
viteter. Vi forskere ser med spenning 
fram til til hvordan helseforetakene vil 
sikre lovpålagt klinisk forskning når mor-
gendagens spesialitets-
struktur innføres.

Med ønske om 
god sommer!

Forskningsskolering i medisinsk utdanning og spesialisering var blant hovedtemaene da Leger 
i vitenskapelige stillinger (LVS) avholdt årets Forskningspolitiske seminar i forbindelse med 
foreningens årsmøte 18-19. april 2013. Årets arrangement ble holdt i Olavssalen på Haukeland 
Universitetssykehus, med en rekke sentrale foredragsholdere fra Helse-Bergen, det Medi-
sinsk-odontologiske fakultet (MOF) ved Universitetet i Bergen, Legeforeningen, Helsedirekto-
ratet og ledere fra landets øvrige helseforetak.
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Kjære avtalespesialister
Takk for et vellykket årsmøte 
med spennende årsmøtesemi-
nar i Legenes hus 28. mai.  PSL 
s formøte med valg av lokal-
tillitsvalgt og varatillitsvalgt 
var som vanlig ikke preget 
av trengsel eller kampvote-
ring, men ble et hyggelig treff 
rundt et bord i hagen. Yngvild 
Skåtun Hannestad ble valgt 
som vara og jeg får fortsetter 
videre som lokaltillitsvalgt. 
Takk for tilliten!

I Samarbeidsmøtet mellom Helse Vest 
RHF (ved Bergland, Stenby og Schem 
)og PSLs lokaltillitsvalgt for i Horda-
land, Sogn og Fjordane (møtte ikke)og 
Rogaland 130613, var bl.a. disse sakene 
på agendaen:
Hva kan vi lære av Tande saken fra 2012? 
Hvordan sikre at pasientene blir fulgt 
opp og at pasientopplysninger blir hånd-
tert på riktig måte når lege i solopraksis 
blir fraværende fra sitt arbeid ved akutt 
og/ eller langvarig sykdom? Hvordan 
sikres det at pasientens fastlege informe-
res i slike situasjoner? Hvem har ansvar 
for pasientarkivet? Mye ansvar vil falle 
på boet og hjelpepersonell i praksisen 
i slike tilfeller. Vi mener PSL i samar-
beid med Helse Vest bør nedfelle noen 
momenter om juridiske, praktiske og 
økonomiske anliggender  som kan være 
til hjelp når akutt fravær oppstår, selv 
om dette heldigvis sjelden etterspør-
res.  Omdisponeringen av hjemmelen 
er for øvrig en sak som Legeforeningen 
fortsatt arbeider med. Foreningen har 
bedt de regionale helseforetakene om 
et forhandlinsmøte i sakens anledning.
Helse Vest sin årsrapport for 2012 er 
lagt ut på RHFets hjemmeside. Avtale-
spesialistene er ikke nevnt annet enn 
innledningsvis som en av Helse Vests 
samarbeidspartnere. Dette påpeker 
vi og synes det er en stor mangel ved 
rapporten. Vi etterlyser PSL blant annet 
i forbindelse med informasjon om akti-
vitetstall. Vi får inntrykk av at dette er 
en ren forglemmelse. Med optimisme 
ser vi  frem til årsrapporten  for 2013…
Legeforeningens landsstyremøte i sol-
fylte Alta 4.-6. juni 2013 ble et innholds-
rikt og spennende møte med brede og 

engasjerte debatter rundt store tema 
som stod på dagsorden.  Se sammen-
drag eller sakene i sin helhet på www.
legeforeningen.no.   

Noen korte kommentarer:
Etterutdanning for legespesi-
alister:  
Ordningen legger opp til et delt ansvar 
mellom den enkelte legespesialist og 
arbeidsgiveren /RHF. Den enkelte lege 
forutsettes å planlegge, gjennomføre og 
dokumentere etterutdanningen i hen-
hold til nærmere definerte normer. Sam-
tidig plikter arbeidsgiver /RHF å legge 
til rette for de nødvendige praktiske og 
økonomiske forutsetninger og sørge for 
at etterutdanningen kan gjennomføres. 
Etterutdanningen er både et individan-
svar og et systemansvar, mente lands-
styremøtet.
Det var bred støtte i landsstyresalen for 
at obligatorisk etterutdanning for alle 
innføres, men foreløpig uten en regod-
kjenningsordning . Det ble understreket 
fra landsstyret at ordningen må evalu-
eres etter 5 år for å sikre at man er 
kommet i gang, - eller om regodkjenning 
/ sertifisering likevel må innføres for at 
ordningen kan få gjennomslagskraft .

Fremtidig spesialiststruktur  ble 
også bredt diskutert, jeg henviser her til 
omtale andre steder i dette nummeret 
av Paraplyen samt på legeforeningens 
hjemmeside.

Reservasjonsadgang for leger.
Dette spørsmålet engasjerte delegatene 
i særlig grad. Det er komplekst, ikke 
minst juridisk.
I korthet: det er lovfestet reservas-
jonsrett i forhold til selve utførelsen 
av abortinngrep. Reservasjonsretten 
knyttes altså kun til denne anvendelsen. 
I Norge er det ingen bestemmelser av 
generell karakter om legers reserva-
sjonsadgang utover denne retten. Mulige 
anvendelsesområder  for en reserva-
sjonsadgang er henvisning til abort, til  
kunstig befruktning der foreldre har 
samme kjønn, seleksjon av foster i for-
hold til ønsket kjønn, surrogati, omskjæ-
ring, deltagelse eller henvisning til aktiv 
dødshjelp. Spesialisthelsetjenesteloven, 

abortforskriftens § 14 og Den euro-
peiske menneskerettskonvensjonens 
artikkel  9  omtaler disse forholdene. 
I Nederland innføres henvisningsplikt 
til eutanasi. Det er viktig for Legefore-
ningens leger å delta i den faglige og 
etiske tenkningen rundt de vanskelige 
grenseoppgangene der etikk, medisin, 
pasientens helse og rettigheter, livssyn, 
kultur og politikk kan krysse, - og ikke 
overlate tenkningen til helselovgivere 
eller byråkrater.

Landsstyret samlet seg etter en lang 
debatt om følgende vedtak:

«Legeforeningen mener at 
alvorlige samvittighetsgrun-
ner knyttet til liv og død kan gi 
grunnlag for at leger gis reser-
vasjonsmulighet for deltakelse 
i henvisning og behandling.

Legers reservasjonsmulighet 
skal ikke være til hinder for 
befolkningens lovbestemte 
rettigheter. Reservasjonsmu-
lighetene må derfor vurderes 
lokalt i helsetjenesten på en 
slik måte at disse hensyn kan 
ivaretas. Pasientene skal all-
tid møtes med forståelse og 
respekt. Forutsigbarhet for 
pasientene må sikres gjennom 
god informasjon.»

God sommer.

Karin Stang Volden 
Tillitsvalgt PSL Hordaland

karin.stang.volden@gmail.com
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Landsstyremøtet Alta 2013
4 – 6. JUNI

Legeforeningens landsstyre møtes 
årlig for å sette legeforeningens poli-
tikk, gi Sentralstyret instruksjon om 
prioriteringer og veivalg, samt debat-
tere aktuelle helsepolitiske tema. 
Dessuten velger landsstyret hvert 
annet år legeforeningens president, 
visepresident og sentralstyre. Jeg vil 
med dette dele noen inntrykk med 
Paraplyens lesere.

Årets landstyremøte ble arrangert av 
Finnmark legeforening, og de hadde 
lagt opp et meget godt program, både 
faglig og sosialt. Hotellet og møtesalen 
holdt også høy klasse. Når været slo 
til med sol, også midnattsol, fra skyfri 
himmel, ble det tre uforglemmelige 

dager nær 71 grader nord.

Jeg vil informere kort om følgende 
tema:
• Sykehusenes fremtid
• Valget
• Fremtidig spesialitetsstruktur
• Legespesialisters videre- og etter-

utdanning
• Reservasjonsadgang for leger

SYKEHUSENES FREMTID
Regjeringen har slått fast at ”Ingen 
lokalsykehus skal nedlegges”, men 
det er ingen faglige retningslinjer om 
hva et sykehus skal inneholde. Der-
for vil legeforeningen ha en Nasjo-
nal sykehusplan vedtatt i Stortinget, 

slik at man vet hva som definerer et 
sykehus, i motsetning til sykestue, 
distriktsmedisinsk senter, kommunale 
akuttsenger osv
Vår president, Hege Gjessing holdt 
(som vanlig) et godt og gjennomar-
beidet innlegg, der hun påpekte en 
del foruroligende fakta, som at syke-
husene reduserer sine aktiviteter på 
alle plan, samtidig med at befolkningen 
vokser (antatt at vi er 6 millioner i 
2030) og at det blir en økt andel eldre 
og gamle. Dessuten er faktisk syke-
husene (bygningsmasse og medisinsk 
teknisk utstyr) i dårligere stand nå enn 
da Staten overtok ansvaret.

Presidenten fremholdt at et sykehus 
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må ha kirurgisk og indremedisinsk 
akuttberedskap, videre beredskap 
innen anestesi, radiologi og laborato-
riemedisin. Kvalitet, pasientsikkerhet 
og fagutvikling, herunder utdanning av 
spesialister, må også være sentralt i 
sykehusstrukturen. Legeforeningen 
har fått utarbeidet en grundig rap-
port om behovet for investeringer 
og oppussing av våre sykehus, og det 
vil dreie seg om flere ti-talls milli-
ardbeløp.

VALGET:
Valgkomiteen hadde gjort et meget 
grundig arbeid, og presenterte meget 
dyktige kandidater. Vårt sentralstyre 
for perioden 2013 – 2015 er følgende:

President: Gjenvalg av Hege Gjessing
Visepresident: Jon Helle, Overle-

geforeningen. Begge ble valgt ved 
akklamasjon

Det nye sentralstyrets medlemmer:
Kristian Grimsgård, Overlegefore-
ningen
Kari Sollien, Allmennlegeforeningen
Marit Hermansen, Fagmedisinske 
foreninger (Norsk forening for all-
mennmedisin)
Ivar Halvorsen, Allmennlegeforenin-
gen
Johan Torgersen, Yngre legers forening
Marit H Kristiansen, Yngre legers 
forening
Synnøve Bratlie, Praktiserende spe-
sialisters landsforening 

FREMTIDIG 
SPESIALITETSSTRUKTUR. 
Johan Torgersen, sentralstyremedlem, 

holdt en god og informativ presenta-
sjon av legeforeningens holdninger 
og ideer. 

Det er uttrykt ønske fra fagmiljø-
ene om at grenspesialiteter gjøres 
om til hovedspesialiteter, særlig fra 
kirurgiske fag. Trenden er da også at 
kirurgien deles opp, og at ”Generell 
kirurgi” opphører som fag. Indremedi-
sin opprettholdes og ”Generell indre-
medisin” bør styrkes. Det er pr i dag 
ikke flertall for å skille ut kardiologi 
som egen hovedspesialitet. 

Hans Petter Aarseth fra Helsedirek-
toratet mente at faglig og teknologisk 
utvikling trekker i retning av mer spe-
sialisering, mens eldrebølgen trenger 
mer leger med breddekompetanse. 
Videre har Norge et mangfold av 
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Øivind Wesnes 
Tillitsv. Allmennlegef. Hordaland

owesnes@broadpark.no

sykehus, og svært variert bosetting. 
Dermed får vi varierende behov fra 
sted til sted. Helsedirektoratet går inn 
for en forkortning av spesialiseringen 
med 1 – 1,5 år i forhold til i dag. Lege-
foreningen er meget skeptisk til dette.

LEGESPESIALISTERS VIDERE- 
OG ETTERUTDANNING
Jon Helle, vår nyvalgte visepresident, 
ga en oversiktelig innføring i spørs-
målet. 

Sentralstyret hadde skissert flere 
ulike modeller for dette, der den mest 
omfattende innebar en tidsbegrenset 
spesialistgodkjenning og resertifise-
ring, etter mønster fra ”Spesialist i 
allmennmedisin”. Men pr i dag ønsker 
foreningen en ordning med myndig-
hetskrav om aktiv etterutdanning av 

spesialister, men uten krav om reser-
tifisering

RESERVASJONSRETT/ –MULIGHET/ 
-ADGANG
 Trond Egil Hansen fra Sentralstyret 
og Allmennlegeforeningen innledet

Det overrasker vel ingen at temaet 
ble debattert lenge og meget grundig, 
og meningene var sterke og sprikende 
i denne saken. De som leser Eyr er 
godt orientert om debatten, og det 
etterfølgende enstemmige vedtaket. 
Jeg skal ikke her trette leserne med 
alle for- og motinnlegg, men referere 
kort at Landsstyret gjorde vedtak om 
at det bør tas hensyn til legers alvor-
lige samvittighetsgrunner knyttet til 
liv og død, såfremt det ikke går ut 
over pasientens muligheter for å få 

behandling.

I skrivende stund står sommerferien 
for døren, så derfor vil jeg ønske alle 
lesere en riktig god sommer!
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Tord Moltumyr 

tordmolt@online.no

Samfunnsmedisinerne 
– ikke bare offentlige byråkrater
Mange av LSA-medlemmene 
i Hordaland deltok på Fylkes-
mannens samfunnsmedisin-
ske seminar 5. og 6. juni. Etter 
kursdag 1 ble det også avholdt 
årsmøte i lokalforeningen, 
og drøftet viktige saker som 
opptar medlemmene i fylket. 

LSA i Hordaland teller nå 80 medlem-
mer. Hvert enkelt nye medlem utgjør 
en prosentvis vekst av medlemsmassen, 
hvilket vi selvsagt er godt fornøyd med! 
I Hordaland legeforening er det over 
2600 medlemmer; det store flertallet 
er sykehusleger (OF og YLF), med All-
mennlegeforeningen som en god num-
mer tre. Kjøttvekta setter unektelig 
sitt preg på saker og beslutninger som 
tas av legeforeningens organer. LSA 
opplever likevel å bli godt hørt, og at 
våre synspunkt blir tillagt vekt i mange 
av de sakene som opptar oss. 

Samfunnsmedisinerne er ikke bare 
offentlige byråkrater, men også enga-
sjerte kolleger som jobber i retning av 
et helsevesen som henger godt sammen. 
Det trenger ikke være noen motsetning 
mellom å ønske styrking av forebyg-
gende helsetjenester, samtidig som 
vi ønsker en spesialisthelsetjeneste i 
verdensklasse. Det er ingen motsetning 
mellom det å forebygge kreft og det å gi 
den enkelte kreftpasient den aller beste 
behandlingen som kan oppdrives. Noen 
ganger kan det likevel være et spen-
ningsfelt mellom fagområdene når bud-
sjettene skal settes opp. Men vi må like-
vel arbeide i retning av omforente mål. 
Samarbeidsarenaene som er etablert i 
forbindelse med samhandlingsreformen 
kan bli viktige møteplasser for faglige 
diskusjoner og prioriteringsdebatter.

LSA Hordaland sitt årsmøte hadde i 
år rekordstor oppslutning, med hele 
16 deltakere! I tillegg hadde vi besøk 

av LSA-leder i Rogaland. I år var det 
også valg av tillitsvalgt for perioden 1. 
september 2013 til 1. september 2015. 
Undertegnede og vara Kristin Cotta 
Schønberg, ble begge gjenvalgt som hen-
holdsvis tillitsvalgt og vara, nå for vår 
fjerde periode. Undertegnede jobber 
som kommuneoverlege og helsesjef i 
Meland kommune, samt som fastlege 
1-2 dager pr uke. Videre er jeg aktivt 
inne i interkommunale prosesser og i 
arbeidet med tjenesteavtalene mellom 
sykehus og kommuner, bl.a. gjennom å 
lede Samarbeidsutvalget mellom Nord-
hordlandskommunene, Helse Bergen og 
Haraldsplass Diakonale Sykehus. Kristin 
jobber fortsatt i Askøy kommune, etter-
hvert med lang erfaring som bl.a. fastlege 
og smittevernlege. Undertegnede møter 
fast som styremedlem i HLF. Tillitsver-
vet er uten lønn / honorar. Likevel opp-
lever jeg at tillitsvervet er meningsfylt 
og gir mulighet for påvirkning.

Som tillitsvalgt for LSA har jeg som 
målsetning å bidra med en samfunns-
medisinsk stemme i debatter og beslut-
ningsprosesser i lokalforeningen. Videre 
ønsker jeg å bidra til samfunnsmedisinsk 
tenkning i andre medisinske fagmiljø. 
Gjennom innleggene i Paraplyen ønsker 
jeg å nå andre enn bare ”menigheten”, 
men også bidra til engasjement hos sub-
spesialistene. Samfunnsmedisin handler i 
hovedsak om å sette samfunnet i fokus. 
Forebyggende helsearbeid og folkehelse 
står sentralt i dette arbeidet. 

I stortingsmeldingen om folkehelse, som 
Regjerningen la fram 26. april, legges 
det fram store ambisjoner for folke-
helsearbeidet. To av hovedmålene er 
utjevning av sosiale helseforskjeller, og 
flere gode leveår. Dessverre uteblir den 
økonomiske satsingen. Jeg har tidligere 
skrevet om hvordan de økonomiske 
virkemidlene i samhandlingsreformen 
tvinger fram mer spesialisert behand-
ling i kommunene, og gir mindre rom 

for lavterskeltilbud og forebyggende 
helsearbeid. Fortsatt er samhandlings-
reformen gjennomsyret av helsefore-
takenes behov for få øke aktiviteten, 
redusere tallet på sengeplasser og å få 
pasientene raskest mulig ut. Spesiell 
grunn til bekymring er det for grupper 
uten sterke talspersoner, ofte innen 
rusvernet og psykisk helsevern. Det er 
derfor grunn til stor bekymring knyttet 
til planene om å innføre kommunal med-
finansiering også på disse tilbudene. Vi 
har så langt erfart at underfinanseringen 
ikke rettes opp. Dette kan bidra til å 
forsterke sosiale helseforskjeller. Som 
kommunal leder med budsjettansvar 
har jeg sett denne utviklingen tydelig 
gjennom de siste 2 år.

Folkehelsemeldingen formidler likevel 
et viktig budskap. Nemlig at folkehelse 
skal bli en integrert del av all forvalt-
ning og alle planprosesser, ikke bare i 
helsetjenesten. Kort sagt i alt vi gjør i 
kommunen. I min kommune får jeg nå 
gjennomslag for at det skal gjøres en 
helsevurdering i alle saker som skal til 
politisk behandling. Som støtte for saks-
behandlerne er det utarbeidet en sjekk-
liste. Så får vi prøve og feile litt underveis 
før vi kan trekke våre erfaringer. 

God sommer!
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Fremtidens Spesialitetsstruktur
Jeg har deltatt på mitt andre 
landsstyremøte for Lege-
foreningen, som denne gang 
ble holdt i Alta i Finmark. 
Flere store saker ble heftig 
debattert; bl.a. fremtidens 
sykehus, spesialitetsstruktur, 
legespesialistenes etterut-
danning og reservasjonsad-
gang. Jeg velger å skrive om 
spesialitetsstruktur, som er 
spesielt relevant for leger i 
spesialisering, for å orien-
tere om relevante forslag og 
synspunkt.

Flere fagmiljøer har meldt inn ønske 
om endringer i spesialitetsstrukturen 
til Legeforeningen, bl.a. kirurgiske 
og indremedisinske fag. Det hevdes 
at leger i spesialisering med dagens 
system ikke erverver nødvendig kom-
petanse eller gode nok ferdigheter, 
verken i hoved- eller grenspesialitet. 
Flere fagområder argumenterer for 
overgang fra grenspesialiteter til hoved-
spesialiteter. Videre har andre fagfelt 
formidlet behov for etablering av nye 
grenspesialiteter.

Helsedirektoratet har på oppdrag fra 
Helse- og omsorgsdepartementet 
startet en gjennomgang av spesiali-
tetsstruktur, og har laget et utkast til 
rapport, som kan finnes på DNLF sine 
nettsider. Denne har også vært sendt 
ut på bred høring. Helsedirektoratets 
foreløpige konklusjoner ble presentert 
på landsstyremøtet ved Hans Petter 
Aarseth. Jeg velger her å gjengi noen 
av hovedlinjene i Helsedirektoratets 
rapportutkast. Helsedirektoratet fore-
slår bl.a. omgjøring av grenspesialiteter 
til hovedspesialiteter, og avvikling av 
sideutdanning og gruppeføring. I tillegg 
ønsker en å opprette en ny spesialitet; 
mottaks- og indremedisin.

Videre foreslås et endret spesialise-
ringsløp, bestående av 3 hoveddeler; 
– Del 1: Felles plattform for alle spe-

sialiteter etter grunnutdanning (til-
svarer turnustjeneste), varighet 1 ½ 
år, 12 måneder i sykehus, 6 måneder 
i kommunehelsetjenesten.

– Del 2: Felles plattform for grupper av 
fag, varighet inntil 3 år, bestående av 
klinisk tjeneste og kurs for grupper 
av fag, der legen skal videreutvikle 
grunnleggende ferdigheter og ev. til-
egne seg generell vaktkompetanse 
innen gruppen av spesialiteter.

– Del 3: Unik for hver spesialitet, der 
legen skal erverve «spisskompetan-
sen», varighet 2-4 år.

Sentralstyret i Legeforeningen besluttet 
juni 2012 å starte et eget utredningsar-
beid om spesialitetsstruktur. Prosjekt-
gruppens anbefalinger ble presentert på 
landsstyremøtet av Johan Torgersen. 
Det advares mot forkorting av spesia-
liseringsløpet, slik Helsedirektoratets 
forslag kan innebære, i frykt for at det 
vil kunne forringe spisskompetansen 
i flere fag. Prosjektgruppen anbefaler 
bl.a. overgang til hovedspesialiteter i 
de kirurgiske fagene, og følgende nye 
hovedspesialiteter opprettes; gastro-
enterologisk kirurgi, urologi, thorax-
kirurgi, karkirurgi, barnekirurgi og 
bryst- og endokrinkirurgi. Spesialite-
ten generell kirurgi anbefales å opp-
høre, og elementer fra generell kirurgi 
bli innlemmet i gastroenterologisk 
kirurgi, som blir den nye «generelle» 
spesialiteten. Det foreslås å innføre 
strukturerte spesialiseringsløp, med 
2 års felles kirurgisk basistjeneste, og 
4 års tjeneste i hovedspesialiteten. I 
de indremedisinske fagene anbefales 
det foreløpig å videreføre ordning med 
grenspesialiteter, men en utelukker 
ikke overgang til hovedspesialiteter 
på sikt. Imidlertid understrekes det at 

spesialiseringsløpene innen de indreme-
disinske spesialitetene med fordel kan 
struktureres og effektiviseres, f.eks. 
med 3 års felles basistjeneste på samme 
måte som for de kirurgiske fagene, og 
3 års tjeneste innen grenspesialiteten, 
og i tillegg ½ år med annen tjeneste, 
f.eks. forskning. 

Balansen mellom behovet for bred-
dekompetanse versus behovet for 
spisskompetanse i sykehus var ett av 
temaene som ble diskutert. Det er en 
reell fare for at økt spesialisering kan få 
konsekvenser for breddekompetansen. 
Lokal vaktkompetanse må sikres, og det 
understrekes at det fortsatt vil være 
behov for spesialister med breddekom-
petanse. Samtidig kan rask teknologisk 
og medisinsk utvikling og krav til spiss-
ferdigheter medføre at den nyutdan-
nede spesialisten ofte kommer til kort. 
En venn av meg, som for øvrig skal bli 
kardiolog, pleier å si; «Når du er ferdig 
(spesialist), er du mer en generalist enn 
en spesialist, bl.a. kan du ikke brukes 
til avanserte prosedyrer» (fritt sitert). 

Jeg synes mange av forslagene til pro-
sjektgruppen høres fornuftige ut. Så 
får vi se hva fremtiden bringer. Det 
er sannsynligvis rom for forbedringer 
av spesialitetsstrukturen, for å sikre 
effektiv spesialisering av høy kvalitet, 
der hensyn til både bredde- og spiss-
kompetanse ivaretas.

Til slutt: Dette er trolig siste nummer 
jeg skriver for YLF i Paraplyen i denne 
omgang, og jeg vil benytte anledningen 
til å takke for meg! Nye foretakstillits-
valgte for YLF Helse Bergen er klare 
til å overta stafettpinnen fra høsten.

Margrethe Songstad 
1. vare FVT YLF, Helse Bergen
margrethe.elisabeth.songstad@helse-bergen.no
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Trening – for helse og livskvalitet
 Jan Hoff og Jan Helgerud, Norges Teknisk – naturvitenskapelige Universitet, Medisin.

Utholdenhetstrening: 
Hensikten med utholdenhets-trening 
er å øke maksimalt oksygenopptak og 
dermed øke størrelse og elastisitet på 
hjertet og i blodårene. Dette forbedrer 
utholdenhets- og arbeids-kapasitet 
og reduserer risikoen for hjerte- kar-
sykdom. Utholdenhetstrening som 
virker er den mest effektive måten å 
forebygge livsstilsykdommer på, slik 
som overvekt, høyt blodtrykk, høyt 
kolesterol, redusert sirkulasjon og 
aldersdiabetes. 

Aktiviteter - Trening: 
Fortrinnsvis gang i motbakke – eller 
løping i motbakke utendørs eller på 
tredemølle, eller på ski. Andrevalg er 
roergometer eller sykling i motbakke 
eller med motstand på ergometer-
sykkel hvor en står i pedalene under 
intervallene. 
– 6 minutter oppvarming på moderat 

intensitet 
– 4 x 4 minutter intervaller 
– Tredemøllestigning minst 5% 
– Intensitet slik at du når 85 til 95% 

av maksimal hjertefrekvens etter 2 
minutter. 

– riktig intensitet er slik at du etter 2 
minutter puster tungt, men ikke har 
noen ubehag eller stive bein. 

– 3 minutter aktive pauser hvor du når 
ca 70% av maksimal hjertefrekvens 
(snakkefart). 

– 5 minutter nedtrapping

Tommelfingerregler for å finne 
riktig intensitet hvis du ikke vet din 
maksimale hjertefrekvens:
– når du har arbeidet hardt i 4 minut-

ter skal du være i stand til å fortsette 
i 1 minutt til.

– når du har gjennomført 4 x 4 min 
intervaller skal du være I stand til å 
gjennomføre en 4-minutter til.

– Hvis du greier å føre en samtale 
under intervalldraget er intensite-
ten for lav.

Maksimal hjertefrekvens er indi-
viduell. Bruk tommelfinger-reglene til å 
gjennomføre en treningsøkt med 4x4 
min. Legg til 15 slag på pulsen i slutten 
av det siste draget for å finne din.
Hver treningsøkt med 4x4 min utover 1 

pr uke forbedrer utholden-heten med 
0,5%. 2 trenings-økter pr uke holder 
deg 20 år gammel fysiologisk fram til 
du er 70 år.

Styrketrening
Hensikten med styrketrening er å øke 
styrken i musklene. Spesielt i bein-
musklene som brukes mest i dagligli-
vet. Økt styrke øker muligheten for å 
gjennomføre tunge arbeidsoppgaver, 
men fører også til at du bruker mindre 
energi når du går eller løper. Dette 
fører til at aktivitetsnivået øker når 
du blir sterkere. Styrketrening redu-
serer risikoen for livsstilsykdommer 
og treningen bidrar til vekttap, fore-
bygger fall og forebygger osteoporose 
(benskjørhet).

Trening for å bli sterkere uten 
å øke muskelmassen:
- bruk knebøy – eller beinpress
- (bilder) evt. enbeins knebøy.
- 4x4 repetisjoner
- Tung belastning – slik at du ikke 

greier mer enn 4 repetisjoner.
- Gå rolig ned med vektene, legg inn 

en kort stop idet du skal snu og flytt 
vektene opp igjen så fort du kan.

- Legg på 5 kg hver gang du greier å 
gjennomføre 4x4 repetisjoner.

- Styrke kan trenes sammen med 
utholdenhet. Utholdenhet først gir 
god oppvarming.

- Sikkerhetsregler:
- rett rygg eller svai rygg
- knær over tær

- unngå ”kissing knees” (unngå skjev-
stilling i knær)

Du øker styrken med 2% hver gang du 
gjennomfører 4x4 repetisjoner som 
beskrevet

”Vi har vist at 4 minutters interval-
ler er mye mer effektivt enn andre 
typer utholdenhetstrening. Vi har også 
vist at 4x4 reps tung styrketrening er 
dobbelt så effektivt som tradisjonell 
styrketrening.

”Vi har vist at personer i risikosonen 
for livsstil-sykdommer kan redusere 
risikoen med 25% med 20 treninger.

Hjertepasienter og alle andre pasien-
ter kan benytte intervalltrening for å 
forbedre hjerte- kar funksjon etter å 
ha fått ok fra fastlegen.
Utholdenhetstrening og Styrketrening 
er effektiv behandling for en rekke 
sykdommer som overvekt hjerte-kar-
sykdom, røyke-bein, slag, KOLS, MS, 
ME, psykiske lidelser, rus og andre.

Fra vår forskning:
Forskningen vår kan finnes i det Ameri-
kanske helse-departementets database 
Pubmed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed

Jan.Hoff@medisin.ntnu.no
+47 92609936
Jan.Helgerud@medisin.ntnu.no
+47 91821892
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Inntrykk frå eit vellukka 
landsstyremøte i Alta

Spesialiststruktur og etterutdanning 
var nokre av dei største sakene. Hel-
sedirektoratet si førebelse innstilling til 
spesialiststruktur vart drøfta. Landsty-
remøtet la vekt på det viktige arbeidet 
som kollegaer no driv innan opplæring, 
kurs og dessutan arbeidet i spesialist-
komiteane. Universiteta har per i dag 
ikkje fagfolk eller struktur til å ta denne 
oppgåva. Den nære samanhengen mel-
lom fagutvikling og opplæring av nye 
spesialistar vart halde fram som noko 
som ikkje bør endrast.

Hege Gjessing tok attval som president 
og vart vald med akklamasjon. AF sin 
nye leiar Kari Sollien trekte sitt kan-
didatur som visepresident, og då vart 
OF leiar Jon Helle vald ved akklama-
sjon. Val av sentralstyre vart nesten 
uendra frå valkomiteen si innstilling. 
Så det var i det heile fredelege val utan 
hard valkamp. Seinare vart vår eigen 
Tom Guldhav vald inn som medlem 
av desisorutvalet. Oslo legeforening 
sin leiar Svein Aarseth vart utan mot-
kandidat vald som ny leiar i Rådet for 
legeetikk.

Siste dagen vart dominert av debatten 
om reservasjonsrett. I utgangspunktet 

ei sak knytta til fastlegar og henvising 
til abort. Mange tok likevel fram eit 
større perspektiv på generell legee-
tikk opp mot gjeldande lover. Mange 
hadde ordet og synes det var urimeleg 
at ein ikkje skulle ta omsyn til samvitet 
i spørsmål om liv og død. Nokre ville 
ikkje ha fritak av omsyn til pasienten og 
den kontrakten legane har med sam-
funnet. Etter mitt syn hadde fleire av 
seniorane gode innlegg, og både Trond 
Markestad ( leiar for Rådet for legee-
tikk) og tidl. president Hans- Petter 
Aarseth åtvara mot å la legeetikken 
følgje vedtekne lover ukritisk. Lands-
styret gjorde etter mykje finpussing 
på ordlyden eit vedtak der ein på visse 
vilkår gjekk inn for reservasjonsadgang. 

Det eg likar best på landsstyremøta er 
å treffe dei mange positive tillitsvalde 
og å få inspirasjon til vidare arbeide. 
Det er ein årleg opptur. Siste dagen 
vart også nytta til å ynskje gjenvald 
president velkomen til årsmøtet vårt i 
Loen  13.-14. september.  
Ho ville gjerne kome dit, og vi ser fram 
til det og håper på god påmelding.

Finnmark legeforening hadde lagt vel til rette for fine dagar i Alta 4.-6. juni. Vi fekk opp-
leve båttur på Altaelva og smake på mange  lokale kulinariske attraksjonar. Det var skyfri 
himmel og midnattsol og naturen viste seg frå si finaste side. Under festmiddagen var det 
mange innslag med nordnorsk humor som slo godt an. Frå Sogn og Fjordane var vi 4 delta-
karar (Tom Guldhav, Ola Arne Hjelle, Øystein Andreas Furnes og underteikna)

Leiv Erik Husabø 
Leiar Sogn og Fjordane legeforening
leiv.erik.husabo@leikanger.kommune.no
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VED JERNMANGEL OG JERNMANGELANEMI

Å finne et jernpreparat 
som tåles bra 

er ikke lenger et spørsmål 
om flaks…

NIFEREX®

Niferex «Schwarz Pharma»
Jernpreparat. ATC-nr.: B03A A03

KAPSLER, harde 100 mg:
Hver enterokapsel inneh.: Ferroglysinsulfatkom-
plekspentahydrat tilsv. Fe 2+ 100 mg, askorbin-
syre, hjelpestoffer. Fargestoff:(gult, rødt og sort
jernoksid (E 172), titandioksid (E 171) 
Indikasjoner: Jernmangel.
Dosering: Voksne og barn over  6 år: 1 entero-
kapsel daglig. Ved mer utpreget jernmangelanemi
kan voksne og ungdom over 15 år eller som veier
minst 50 kg øke dosen til 1 kapsel 2-3 ganger
daglig i innledende fase. Maks daglig dose 5
mg/kg kroppsvekt. Enterokapslene må svelges
hele uten å tygges sammen med 1/2 glass

vann. Enterokapslene inneholder granulat som
kan tømmes ut og svelges med rikelig vann.
Niferex bør ikke tas samtidig med mat. Behand-
lingen bør fortsette til normale hemoglobinverdier
er oppnådd. Behandlingen kan fortsette så lenge
det er nødvendig for å fylle opp jernreservene i
kroppen. Barn under 6 år bør ikke bruke prepara-
tet uten anvisning fra lege.
Kontraindikasjoner: Øsofagusstriktur. Overføl-
somhet for innholdsstoffene. Haemochromatose
og andre tilstander med jernoverskudd.
Forsiktighetsregler: Jernpreparater kan forårsake
forgiftninger, spesielt hos barn. Spesiell forsiktig-
het må utvises hvis annet kosthold og/eller jern-
salttilskudd brukes. Spesiell forsiktighet må også
utvises ved bruk av Niferex hos pasienter med

hemolytisk anemi, hemoglobinopati, myelodys-
plasi og ved tilstander med forstyrrelse i opptak
eller lagring av jern.
Interaksjoner: (I: B03A A jern II-verdig, orale pre-
parater)
Graviditet/Amming: Ingen kjente risikoer.
Bivirkninger: Gastrointestinale bivirkninger som
diaré, forstoppelse, plager i øvre delen av maven,
halsbrann og brekninger kan forekomme. Fre-
kvensen øker med økende dose. Til de sjeldne
bivirkningene hører eksantem. Avføringen kan få
en mørk farge.
Overdosering/Forgiftning: (F:37 d jerntabletter).
Egenskaper: Klassifisering: Toverdig jernprepa-
rat. Absorpsjon: Enterokapslene inneholder gra-
nulatkorn som er uløselige i mavesaft. Selve ente-

rokapselen løses opp i maven. Granulatkornene
holder seg intakte til de slippes ut i duodenum.
Der frigjøres den aktive ingrediensen jernglysin-
sulfat raskt. Hos pasienter med tømte jernlagre er
den relative biologiske tilgjengeligheten 95 % av
en vannbasert jernsulfatløsning som referanse.
Pakning: 50 stk.

Representant i Norge: Jan F Andersen A/S
Postboks 1132 Flattum, 3503 HØNEFOSS
Tlf.: 61 31 49 49, Faks: 61 31 49 50



15

VED JERNMANGEL OG JERNMANGELANEMI
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om flaks…
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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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Helsedirektoratet har fått i oppdrag å greie ut spesia-
liststrukturen med tanke på ny struktur, meir effektiv 
utdanningstid og betre tilpassing til framtidas utfordringar. 
Ei første utgreiing om prinsippa har no vore på høyring. 
Etter kvart skal innhaldet i alle spesialitetane gjennom-
gåast og reviderast.

Allmennmedisin er omtalt spesielt fleire stader i utgreiinga. 
Eg synes ikkje alt er like godt tenkt. Men utgangspunktet 
er bra. Det er ei erkjenning av at fastlegane skal vere 
spesialistar i allmennmedisin. Etter mitt syn bør 
dette vere eit absolutt krav til fastlegeheimel, 
og det må finnast modellar for korleis utdan-
ningskandidatar kan arbeide i allmennpraksis 
utan eiga liste. Å ha ansvar for eiga liste ser 
eg på som parallelt til å ha overlegeansvar, der 
spesialitet har vore ein føresetnad alltid.

Forslaget legg opp til ein stor reduksjon i 

kjernetida i uselektiv fastlegepraksis. Dersom legen utnyt-
tar andre alternativ maksimalt, kan ein få allmennlegar 
som berre har 15 månader i slik teneste. Det er alt for 
lite til å få inn kunnskap og erfaring nok for å ta på seg 
eineansvar for eiga liste.

Helsedirektoratet vil endre ordninga med resertifisering 
til å bli ei meir personleg etterutdanning. Her er det 
fleire utfordrande forslag, mellom anna blir det føreslått 
å utvide tida i allmennpraksis til 50%, mot no 20%. Men 

så skal ein i staden kunne erstatte denne tida med 
andre oppgåver, truleg slik at ein ikkje treng klinisk 
praksis i det heile for å bli resertifisert.

Utredninga skal no til vidare til Departementet som 
skal avgjerde prinsippa. Alle deler av det allmenn-

medisinske fagfeltet må vere aktive i den vidare 
debatten om framtida for spesialiteten vår.

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 allmennmedisin (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 3

Hurra for TVEPS!

TVEPS (Senter for tverrprofesjonell samarbeidslæring i 
primærhelsetjenesten) har fått studiekvalitetsprisen ved 
Det medisinsk-odontologiske fakultet for 2013 for sitt 
tilbud om tverrfaglig samarbeidslæring til studenter på 
helseprofesjonsutdanningene ved Høgskolen i Bergen og 
UiB. TVEPS ledes av professor i allmennmedisin Anders 
Bærheim.

TVEPS gir studentene trening i teamarbeid samtidig som 
de får erfaring fra en reell arbeidssituasjon. Siden oppstar-
ten har TVEPS hatt over 100 studenter ute i tverrfaglig 

praksis. Studenter fra utdanningene innen farmasi, medisin, 
odontologi, tannpleie, musikkterapi, ernæring, manuell 
terapi, ergoterapi, psykologi, fysioterapi, vernepleie og 
jordmor har deltatt i prosjektet, og TVEPS tar til enhver 
tid i mot andre studenter som kan ha nytte og utbytte 
av å være på denne typen praksislæring. TVEPS søkte 
våren 2013 om status som et Senter for fremragende 
utdanning, og håper med dette å etablere seg som et 
nasjonalt kompetansesenter innenfor området, både 
innen forskning og utdanning.
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Doktorgrad: 
Lys, melatonin og unge

Ingvild West Saxvig disputerte 30. april 2013 for ph.d.-gra-
den ved UiB med avhandlingen “Delayed sleep phase 
disorder – prevalence, sleep, circadian rhythm and tre-
atment”.

Avhandlingen hadde tre hovedmål: i) å studere forekom-
sten av forsinket søvnfase hos elever i norsk videregående 
skole, ii) å studere søvn og døgnrytme hos unge med 
forsinket søvnfasesyndrom og iii) studere kort- og lang-
tidseffekter av lys og melatonin i behandling av forsinket 
søvnfasesyndrom i en kontrollert studie.

Resultatene viste en høy forekomst (8,4 %) av forsinket 
søvnfase hos elevene. Forsinket søvnfase var assosiert 
med dårligere karakterer, mer røyking og alkoholbruk og 
økte symptomer på angst og depresjon. Etter to ukers 
behandling var søvnperioden framskyndet både hos de 
som fikk lys og/eller melatonin og hos en placebogruppe. 
Bare pasientene som fikk videre behandling med lys og 
melatonin opprettholdt framskyndet søvnfase over tid 
(tre måneder), mens pasientene som ikke fikk videre 
behandling falt tilbake til et forsinket søvnmønster.

Ingvild Saxvig ( f. 1977) er cand. scient. i human og ekspe-
rimentell fysiologi ved UiB i 2004. 2007 – 2012 har hun 
vært stipendiat ved Forskningsgruppe for allmennmedisin, 
hovedveileder var professor Bjørn Bjorvatn.

Allmennmedisin årets 
forskningsgruppe

Institutt for global helse og samfunnsmedisin har for 2012 
nominert Forskningsgruppe for allmennmedisin (ALFO) 
som årets forskningsgruppe ved fakultetet.

ALFO har 8,3 stillinger, fordelt på 20 vitenskapelig 
ansatte. 36 ph.d.-kandidater veiledes av ALFO-ansatte. 
ALFO er opptatt av å utvikle kunnskap av høy viten-
skapelig kvalitet med relevans for fastleger og deres 
pasienter, samt å utvikle metoder og forskningsstrategier 

som belyser allmennmedisinens kliniske karakter. I 
2012 disputerte 8 kandidater, og vi publiserte over 100 
vitenskapelige publikasjoner og 15 bøker/bokkapitler. 
ALFO ledes av professor Bjørn Bjorvatn.

Nasjonal forskerskole i 
allmennmedisin – splitter ny og 
nyttig!

Den nye nasjonale forskerskolen i allmennmedisin 
(NAFALM) har som mål å heve kvaliteten på den all-
mennmedisinske forskningen i Norge. Forskerskolen er 
et supplement til den eksisterende ph.d.-utdanningen 
ved de medisinske fakultetene, og kandidatene skal 
fortsatt følge programmet ved sitt universitet. I tillegg 
vil de gjennom forskerskolen få forskerutdanning som 
er spesielt rettet mot det allmennmedisinske fagfeltet. 
Norges forskningsråd finansierer forskerskolen i peri-
oden 2013-2020 med over 20 mill. NOK.

Opptak ved forskerskolen skal skje årlig etter søknad. 
I tillegg til å tilby kurs, vil forskerskolen legge vekt på 
nettverksbygging for studenter og veiledere gjennom 
samlinger, nettbaserte møter og utvekslingsopphold 
ved utenlandske universiteter.

Administrasjon og daglig drift av forskerskolen er 
lagt til Oslo. Ved UiB og Uni helse er professor Guri 
Rørtveit (medlem av styringsgruppen) og professor 
Sabine Ruths (vitenskapelig koordinator) involvert i 
forskerskolen. Den offisielle åpningen er planlagt lagt 
til en samling i Hardanger til høsten.
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Vårt team av kardiologer 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.

Hjerteutredning 
 - 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

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

Velkommen til sykehuset i Marken!

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

Ønsker du å 
annonsere i neste 

ParaPlyen?
Ta kontakt med vår annonsekonsulent  

på telefon: 930 20 461

Eller sendt en mail til 
geir.karstensen@cox.no

For mer informasjon om Paraplyen 
se: www.legeforeningen.no/hordaland

NESTE UTGAVE 

Septemb
er



19

 

Alt du forventer deg av et journalsystem! 

Kontakt oss for en uforpliktende demonstrasjon! 

 demo@systemx.no                                         www.systemx.no 
48 22 57 80  

ü  Elektroniske fastlegepasientlister 
ü  NOKLUS 
ü  SYSVAK 
ü  Elektronisk spørring om frikort 
ü  MSIS 
ü  Fullintegrert SMS 
 

ü  Røntgenrekvisisjon 
ü  Dips Interactor  
ü  OSEAN* 
ü  Den Gode Henvisning* 
ü  PLO-meldinger* 
ü  Fürst Forum   __ 
 
 
 

 Rask og problemfri            uten ekstern modul! 
 
 

* Piloteres nå 

I System X er eResept en del av journalsystemet! 

 
 



Returadresse:
Cox Bergen AS
Thormøhlensgt. 37, 
5006 Bergen

B - Økonomi

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


