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Vi treng deg som 

praksislærar! 
Frå 2018 vert utplasseringa i 

fastlegepraksis auka frå 4 til 6 veker 

i siste studieåret ved legeutdanninga 

i Bergen. I forbindelse med dette 

planlegg vi eit nytt og forbetra 

tilbod til dei som vil vere 

praksislærarar. Vi vil tilby faste, 

små deltidsstillingar som 

universitetslektor, og håpar og trur 

at dette kan vere ein attraktivt og 

interessant tilleggsfunksjon for 

mange fastlegar og fastlegekontor. 

 Det vert fire periodar med 

utplassering i året som no, og legen 

kan binde seg for ein eller fleire 

studentar i året, og få passande 

stillingsbrøk. Som universitetslektor 

skal du legge til rette for det daglege 

innhaldet i praksisperioden. Det skal 

også vere ein samfunnsmedisinsk 

del, slik at studenten ikkje treng 

vere 5 dagar i veka hos fastlegen. 

Men studenten må ha kontor med 

utstyr for sjølvstendig pasientarbeid 

den største delen av perioden. 

Skiftande kontor kan aksepterast. 

 Universitetslektoren skal i 

snitt yte to timar undervisning 

(supervisjon og refleksjon) per 

praksisdag. Vi har planar om å 

innføre kontorstøtte, til dekning av 

ekstra utgifter til nødvendig utstyr. 

Universitetslektorane vil få støtte i 

form av kurs og samlingar, desse vil 

vi søke godkjent som emnekurs. 

Målet er å få eit løft for 

UiB sine undervisarar og studentar i 

praktisk allmennmedisin. Vi vil 

også gje tilbod til medarbeidarane. 

Det vil også vere andre fordelar, 

som e-postkonto ved UiB, tilgang til 

bibliotek og litteraturdatabasar og 

andre tilbod. 

Snart startar rekruttering 

av nye og gamle praksislærarar til 

ordninga frå Stadt til Kristiansand. 

Tenk over om ikkje dette kan vere 

noko for deg, dine kollegaer og ditt 

kontor. Så er du førebudd når vi tek 

kontakt! 

Steinar Hunskår 

steinar.hunskar@uib.no 

 

Ph.d.: Henvisninger 

til sykehus 
Olav Thorsen disputerte 24. januar 

2017 i Stavanger for ph.d.-graden 

ved UiB med avhandlingen: 

«General practitioners’ referrals to 

specialist health services – 

exploring elements and factors in 

the referral process having an 

impact om patients’ access to 

specialty care». 

Antallet henvisninger til 

sykehus har økt de siste årene, og 

omtrent 10% blir returnert til 

henviseren. I avhandlingen har 

Thorsen funnet at allmennleger føler 

et stort ansvar overfor både 

pasienter og helsevesen. Mange 

fastleger opplever det å henvise som 

krevende og mange, spesielt yngre 

mannlige leger, opplever et press fra 

pasienter til å bli henvist.  

Forholdet til sykehusleger 

beskrives av mange fastleger som 

ubalansert, ved at sykehuslegene 

bestemmer hvilke pasienter som 

skal bli tatt imot til undersøkelse og 

behandling. Erfarne kvinnelige leger 

har en mer pasientsentrert måte å 

jobbe på, ved at de oftere lager 

henvisningene i samarbeid med 

pasienten i løpet av konsultasjonen.  

Sykehusleger uttrykker et 

betydelig arbeidspress med det å 

vurdere henvisninger. De pekte på 

viktigheten av presise opplysninger 

og problemstillinger i henvisningene 

for å kunne bestemme en riktig og 

rettferdig prioritering av pasientene, 

og understrekte verdien av god 

kommunikasjon og et godt 

samarbeid med allmennlegene. 

Olav Thorsen (f.1949) har 

legeutdanning fra Bergen i 1976. 

Han er spesialist i allmennmedisin, 

spesialistveileder, fastlege, overlege 

i Stavanger kommune og ansatt ved 

Stavanger Universitetssjukehus som 

leder for praksiskonsulentordningen. 

Professor Anders Bærheim har vært 

hovedveileder. 

 

Nettkurs om "Vold i 

nære relasjoner" 
Dette er et kurs for fastleger som vil 

lære mer om oppfølging av utsatte 

og utøvere av vold i nære relasjoner. 

Kurset er utviklet av Nasjonalt 

kompetansesenter for 

legevaktmedisin på oppdrag fra 

Helsedirektoratet, og finnes på 

senterets nettsider eller i 

kursportalen kurs.uni.no. 

 I en overgangsperiode får 

man kurset også godkjent som det 

obligatoriske kurset for 

legevaktleger om "Vold og 

overgrep". Kurset er godkjent for 8 

timer og har ingen kursavgift. For 

de som ønsker kursbevis, er det et 

gebyr på kr. 250. 

 Kurs tar opp emner som 

helse- og samfunnseffekter av 

relasjonsvold, fastlegens rolle og 

ansvar, lovverk, alarmtegn og 

avdekking, medisinsk akutthjelp for 

voldsutsatte, sporsikring og 

skadedokumentasjon samt 

oppfølgingstilbud og samarbeid. 

Kurset inneholder også en modul 

om kvinnelig omskjæring, 

tvangsekteskap og menneskehandel. 

 

Filosofisk poliklinikk: 

«Kjønn og organer!» 
Filosofisk Poliklinikks vårprogram 

2017 utforsker de hemmelige 

rommene vi alle deler – vi er 

kjønnede vesener som lever våre liv 

under huden, bak masker, med 

hverandre, alene, søkende etter 

trygghet, anerkjennelse og 

kjærlighet. Møtene er i 

Litteraturhuset i Østre Skostredet 5-

7, onsdagar kl 19-21. Neste møter: 

 8. mars: Intimkirurgi – 

fakta og verdier. Innledere er kirurg 

Stefan Emmes og gynekolog Heidi 

Thornhill. 

 5. april: Berøring som 

terapi. Forsker og fysioterapeut 

Wenche Bjorbækmo og 

rosenterapeut Irmelin Joys møtes til 

samtale om den gode terapeutiske 

berøringen. 

 3. mai: De skulle bare 

visst….! Om kjønn og 

kjønnsidentitet. Samtale mellom 

transperson Nina-Jeanette Quille og 

kjønnsforsker Nadzeya 

Husakouskaya ved Senter for 

kvinne- og kjønnsforskning, UiB. 

 

Pilotprosjekt for 

utdanningsstillinger i 

allmennmedisin 
Bergen kommune har fått 5 mill. kr. 

i tilskudd til prosjektet ALIS-Vest - 

et prosjekt for utdanningsstillinger i 

allmennmedisin i Hordaland og 

Sogn og Fjordane. Prosjektet skal 

etablere faste utdanningsstillinger i 

inntil 12 kommuner i Hordaland og 

Sogn og Fjordane. Planleggingen av 

prosjektet har gått over lang tid, 

med kommuneoverlege Rolf Martin 

Tande i Masfjorden kommune i 

spissen, og det er godt forankret hos 

de fleste interessenter - helseforetak, 

KS, Legeforening, politiske aktører, 

fylkesleger samt i akademia. 

Målet er todelt: Å få et 

godt faglig innhold i utdanningen og 

å sikre rekruttering av fastleger. 

Prosjektperioden er ment å vare i 5 

år, forutsatt årlig statlig tilskudd. 


