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- Trygghet når du trenger det mest
Sørlandet sykehus er Agders største kompetansebedrift, med over 7000 ansatte fordelt på ulike
lokasjoner. Vi har ansvar for spesialisthelsetjenester innen fysisk og psykisk helse, og avhengighetsbehandling. I tillegg utdanner vi helsepersonell, forsker, og underviser pasienter og pårørende.

LEDIG STILLING

Kristiansand

Overlege - Psykiatrisk sykehusavdeling

Tjenesteområdet Helse og sosial:

Fastlegehjemmel ved Nordlys legesenter - 3. gangs utlysning
Listestørrelse pr. i dag er 920. Søker må påregne kostnader til opparbeidet praksis («goodwill»).
Fastlegehjemmelen drives som privatpraksis. Tiltredelse 01.09.2016 eller etter avtale.
For nærmere informasjon kontakt: Kommuneoverlege Frode Øvrejord, tlf 78 45 54 05, mobil 901 02 059.
Søknad sendes elektronisk via Alta kommunes hjemmeside www.alta.kommune.no/ledige-stillinger
her finner du også fullstendig utlysningstekst. Lønns- og arbeidsvilkår i hht gjeldende avtaleverk.
Søknadsfrist: 22.05.16

Jobbnorge.no

frantz.no

100 % fast stilling. Opplysninger: Edgar Sundbø, ass. avd. leder, tlf. 906 48 944
Søknadsfrist: 24.05.2016
Søknad og CV registreres elektronisk i vårt søknadsprogram. Informasjon og fullstendig
utlysning finnes på www.sshf.no/jobb
Vi ønsker ikke kontakt med rekrutteringsbyrå/annonseselgere.

Nordlandssykehuset HF har følgende stillinger ledig:
Salten distriktspsykiatriske senter, allmennpsykiatrisk
enhet D

Overlege

Overlege/spesialist

frantz.no

Kirurgisk divisjon består av 10 avdelinger som leverer kirurgiske
spesialisthelsetjenester for opptaksområdet på nær 500 000
innbyggere. Divisjonen organiserer også alle kirurgiske
fellesfunksjoner inkludert anestesi- og intensivvirksomhet og
Palliativt senter. Det er i tillegg en betydelig forsknings- og
undervisningsaktivitet.

Overlegen vil være knyttet til den enkelte enhet, men må også
påregne å yte tjenester til andre enheter på Salten DPS.
For nærmere opplysninger kontakt Randi M Meland,
avdelingsleder, tlf. 906 23 383 eller Mette Moe,
enhetsleder, tlf. 926 30 459.
Søknadsfrist: 24. mai 2016

Fullstendig utlysing og elektronisk søknadsskjema:
www.nlsh.no

Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) er et universitetssykehus som tilbyr befolkningen
i den nordligste landsdel medisinsk spisskompetanse av høy kvalitet. Samtidig er UNN
lokalsykehus for Troms og deler av Nordland. Foretaket har 6000 ansatte. Virksomheten skal
bygge på kvalitet, trygghet, respekt og omsorg.

Kontaktinfo: Rune Størset, medisinskfaglig rådgiver,
tlf. 481 18 618 eller Kari Johnsen Gossner, seksjonsleder,
tlf. 63 89 42 32.

frantz.no

Arbeidsoppgaver omfatter bland annet
• utredning og behandling av pasienter
• faglig veiledning av medarbeidere og samarbeidspartnere,
• deltakelse i enhetens og senterets faglige utvikling.

Referansenr: 3022730138
Søknadsfrist: 15.05.2016
For å søke på stillingen, gå inn på www.ahus.no/jobb

"Menneskelig nær – faglig sterk" er vår ledestjerne.

Overlege
Vi søker psykiater til ledig fast stilling, som planlegges
delt mellom vår korttids døgnseksjon og vårt
nyoppstartede ambulante team!

Enhet D er en døgnenhet med 12 senger, hvorav 2
brukerstyrte. Enheten tar imot pasienter med et bredt
spekter av psykiske lidelser.

Kontaktinfo: Jane Beate Moe Castro, avdelingssjef,
tlf. 402 26 391.

Akershus universitetssykehus er Norges største akuttsykehus, og
lokal- og områdesykehus for nær 10 % av Norges befolkning. Vi har et
raskt voksende forskningsmiljø innen medisin og helsefag.

DPS Nedre Romerike

På Salten DPS er det nå ledig stilling som
overlege/psykiater i behandlerstab for døgnenheter, med
tjenestested allmennpsykiatrisk enhet D. Stillingen har
tiltredelse 01.06.2016.

100 % fast stilling. Bryst- og endokrinkirurgisk avdeling
har ansvaret for behandling av sykdom i bryst,
thyroidea, parathyreoidea, utredning av binyrer samt
utredning og behandling av melingt melanom.

Referansenr: 3016942435
Søknadsfrist: 15.05.2016
For å søke på stillingen, gå inn på www.ahus.no/jobb
Akershus universitetssykehus er Norges største akuttsykehus, og lokal
–og områdesykehus for nær 10 % av Norges befolkning. Vi har et
raskt voksende forskningsmiljø innen medisin og helsefag.
”Menneskelig nær – faglig sterk” er vår ledestjerne.
Divisjon psykisk helsevern består av Avdeling DPS, Avdeling BUP,
Avdeling rus og avhengighet, Avdeling akuttpsykiatri, Avdeling
spesialpsykiatri, Avdeling alderspsykiatri, Avdeling voksenhabilitering
og Avdeling FoU. Divisjonen har ca. 1.700 årsverk og er lokalisert på
Øvre og Nedre Romerike, inkl. Nordbyhagen, samt i Groruddalen og i
Follo.

frantz.no

Bryst- og endokrinkirurgisk avdeling

Fylkesmannen i Finnmark
Finnmárkku Fylkkamánni

Spesialistpoliklinikken Harstad

Overlege Øre-Nese-Halssykdommer

Sykehuset Innlandet HF er Innlandets største kompetansebedrift med omlag 8500
ansatte. Hos oss får du arbeide sammen med flinke og engasjerte fagfolk. Vi er
alltid på utkikk etter dyktige medarbeidere!

med mulighet for forlengelse.
Kontaktinfo: Gro Christensen, Avdelingssjef, 62 43 96 25
Ref. nr.: 2998506669
Søknadsfrist: 10. mai 2016

Informasjon om våre ledige stillinger, se
www.sykehuset-innlandet.no/jobb

2015
2019

følger oss på Facebook!

100% vikariat ledig f.o.m. 01.09.2016 t.o.m. 28.02.2017

frantz.no

Lege i spesialisering, vikariat
Avdeling for bildediagnostikk, radiologisk seksjon, Elverum.

16584

Vi trenger din kompetanse

facebook.com/dagensmedisin

Fullstendige annonsetekster, samt lenke til elektronisk søknadsskjema finnes på www.unn.no/jobbsok
Vi ønsker ikke kontakt med annonseselgere!

Her blir du ikke én
i mengden - din innsats
gjør en forskjell!
Ved helse- og sosialavdelingen
har vi ledig fast 100 % stilling
som assisterende fylkeslege.
Les mer om stillingen og søk via www.jobbnorge.no
innen 9. mai 2016.

Jobbnorge.no

frantz.no

• Vi har ledig 100% fast stilling som ønh-spesialist ved UNN Harstad fra 1. mars 2016.

Kontakt: Martin Gustafsson, fungerende Seksjonsleder, tlf. 77 01 52 73 eller Hans Prøsch,
overlege, tlf. 900 98 860. Søknadsfrist: 8. mai 2016

STILLINGSANNONSER

Priser, formater og spesifikasjoner for annonsering i Dagens Medisin

informasjon

DAGENS MEDISIN

Om oss

Målgruppe

Leserundersøkelse

Dagens Medisin er Norges største
uavhengige nyhetskanal mot helsevesenet. Avisen ble etablert i 1998 og
har et opplag på 25.800 ex. og distribueres til alle yrkesaktive leger i hele
landet inklusive turnusleger.

▶ Leger
▶ Farmasøyter
▶ Legemiddelindustrien
▶ Administrative stillinger i helsevesenet

Avisen kommer ut 2 ganger i måneden
(med unntak av juli og desember) i
tabloid format og har hovedfokus på
medisinske nyheter, forskning, helsepolitikk, debatt og kronikker.

▶ Pr. juni 2018 er det 27.572 * yrkesaktive leger i Norge.
▶ Av disse er 52 % spesialister, som
utgjør 14.199 *

▶ Dagens Medisin oppfattes som
seriøs og troverdig, politisk uavhengig
og en avis med variasjon og allsidighet.
Avisen har høy lojalitet blant leserne
▶ 94 % av legene har et positivt inntrykk av Dagens Medisin
▶ Gjennomsnittlig lesetid er 20 min
▶ 64 % diskuterer saker fra Dagens
Medisin med andre kollegaer
▶ Annonsetest: Det ble testet 4 ulike
annonser i september 2016. Total
oppmerksomhet går fra 51 % opp til
56 % som er høyt, sammenlignet med
riksaviser ligger det rundt 40%.

Om leger

*Legeforeningen
Dagens Medisin har også daglig oppdaterte nyheter på web samt nyhetsbrev som sendes ut 3 ganger i uken.
I tillegg avholder vi Dagens Medisin
Arena. Se mer informasjon under:
www.dagensmedisin.no/dm-arena
Dagens Medisin Pharma ble etablert
august 2016 og er for ledere og ansatte i legemiddelindustrien, apotekene,
klinikken, myndighetene og politikere.
Vi gir deg de viktigste legemiddel- og
apoteknyhetene. DM Pharma kommer
tre ganger i uken til abonnenter.
Abonnementet gir også tilgang på
nyhetsarkivet og frokostmøter. Se mer
info under http://www.dagensmedisin.
no/dagens-medisin-pharma/

Øvrig informasjon
▶ Dagens Medisin distribueres gratis
til alle yrkesaktive leger i hele landet
samt via abonnement til legemiddelindustrien, offentlige og private helseinstitusjoner, departement, sykepleiere,
farmasøyter og legestudenter.

Kilde: Ipsos leserundersøkelse
mai 2018.

Dagens Medisin eies 100 % av Bonnier
Business Press AB.

Dagens Medisin i alle kanaler
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spesifikasjoner

STILLINGSANNONSER
Dagens Medisin

Prisgunstig
Dagens Medisin ligger 34 % lavere i pris enn vår konkurrent på mindre stillingsannonser i
kombinasjon med nett.
Dagens Medisin er en riksdekkende avis som når ut til alle yrkesaktive leger i hele landet – et prisgunstig alternativ for stillingsannonser som utgjør en betydelig mindre kostnad for deg som annonsør.
Vi har en egen jobbseksjon i avisen som også dekker redaksjonelle saker, deriblant et eget jobbpanel som dekker sine områder.

www.dagensmedisin.no/jobb
Kort oppsummert fra undersøkelsen som vi har hatt på nett via Ipsos i mai 2018, viser at vi har
82 % leger (sykehuslege, spesialist, allmennlege) som er inne på våre nettsider. 12 % er annet (annen
stilling i helsevesenet, farmasøyt, helsepolitiker/byråkrat, sykepleier, legemiddelindustrien, annet).
Google analytics: 44.119 unike brukere i uken og 184.886 sidevisninger (pr. uke 22 i 2018)

Pris (eks. mva)

Kontaktinformasjon

Print		
kun 20,- / sp.mm.
Priseksempler og format, se neste side.

Seniorkonsulent stilling, Knut Larsen 994 84 605

Spesialside

Adm.dir./salgsansvarlig Lise Hjertaas 909 88 392

M25B		
M15		

kr 15.263,kr 10.175,-

knut.larsen@dagensmedisin.no
lise.hjertaas@dagensmedisin.no
Markedskoordinator Carl Ludvig Ekloe 934 30 200

Database

pr. stilling kr 3.000,ligger ute frem til søknadsfrist

carl.ludvig.ekloe@dagensmedisin.no
Annonser sendes Knut Larsen eller:

Til sammenligning er priser på legejobber.no
kr 5.200,- for én uke og kr 9.200,- for inntil fire uker (2016)

Teknisk informasjon nett
Tekst sendes i Word til Knut Larsen eller via
webcruiter til annonser@dagensmedisin.no

Teknisk informasjon avis
Filformat trykk
Farger
Oppløsning
Maks høyde
Antall spalter

PDF
CMYK
Minst 200 dpi
370mm
6

Bestillingsfrist

annonser@dagensmedisin.no

Andre betingelser
Rabatter
Oppnås suksessivt etter volum/etter inngått
rammeavtale for året. Ved avvik fra inngått
skriftlig avtale forbeholder utgiver seg retten til
å kreve refusjon av gitt rabatt.

Reklamasjoner
Feil i annonser må fremsettes innen 3 virkedager
etter utgivelse. Ved innlevering av materiell etter
materiellfrist bortfaller reklamasjonsretten.

Fakturering
Husk å oppgi PO-nummer eller andre ønskede
referanser.

NB! Vi har kun 7 dagers bestillingsfrist!
Mandag før utgivelse kl. 14 er materiellfrist

Produksjon av annonse til papirutgave
Pris kr. 600,- eks. mva. som inkluderer én korrektur.
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STILLINGSANNONSE

modulkart

Dagens Medisin Avis

Spalter
Maks høyde:
Antall spalter:

370 mm
6 stk

1 spalte
2 spalter
3 spalter
4 spalter
5 spalter
6 spalter

38 mm
80 mm
122 mm
164 mm
206 mm
248 mm

3sp x 181 mm
kr 10.860,-

3sp x 115 mm
kr 6.900,-

3sp x 60 mm
kr 3.600,-

4sp x 170 mm
kr 13.600,-

2sp x 50 mm
kr 2.000,-

2sp x 115 mm
kr 4.600,-
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spesial

STILLINGSANNONSE
Dagens Medisin Avis

M15
M25B

71h x 248b
107h x 248b

Stillingsannonser på
redaksjonell jobb seksjon.
NB! Kun 1 annonsør pr. avis
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Høsten 2016 innføres nye fraværsregler i
skolen. Elevene vil trenge legeerklæringer ved
fravær av helsegrunner. Dette kan bli utfordrende
for både legene, foreldrene og ungdommene selv

Det trengs opprydding i helsevesenets utallige og ofte motstridende retningslinjer. Hvem skal ta grep
om den medisinske kunnskapen?

Per Solli, rektor ved Elvebakken videregående skole, gjesteskribent i
Tidsskriftet (10/2016)

Are Brean, sjefredaktør i Tidsskriftet, Tidsskriftet
10/2016

Nedbemanning og helse

Når jobbene forsvinner

Det å beholde jobben
under nedbemanninger,
er selvsagt veldig mye
bedre enn å miste jobben, men utgjør faktisk
betydelige utfordringer
for helsen.

DET SISTE ÅRET har mange job-

ber forsvunnet i petroleumssektoren. På Vest- og Sørlandet er det
nå mange tettsteder og byer med
høy arbeidsledighet og mange
med lite håp om å finne seg ny
jobb de vil ha.
Alle forstår at det er utfordrende å miste jobben. Inntektsgrunnlaget svikter, selvtilliten og
identiteten trues, og man mister
kontakten med mange av arbeidskameratene. Det er liten tvil om at
det å miste jobben, utfordrer helsen på mange måter.
Leger og helsevesenet generelt
har nok vært klar over utfordringene for dem som mister jobben.
Norge har et unikt sikkerhetsnett,
med Nav-systemet som skal integrere offentlige tjenester knyttet
til arbeid og nedsatt arbeidsevne. I teorien skulle arbeidsledige
følgelig få den oppfølging som er
mulig å gi.

HVA MED VINNERNE? Hva så
med dem som beholder jobbene
i bedrifter med sterk nedbemanning? De er de flinke og heldige;
«vinnerne» i dagens børs- og
sportsspråk. Står de overfor utfordringer helsevesenet må forholde
seg til? Bør primærleger spørre
om jobbusikkerhet og nedbemanning i anamnesen?
Det finnes ikke mye god forskning om virkninger av nedbemanning av arbeidsplassene.
Alminnelig «fornuft» kan tilsi
at jobbusikkerhet vil motivere
ansatte til å unngå sykefravær
og kanskje til sykenærvær – i
betydningen av å gå på jobb selv
om man er syk. En undersøkelse
av virkninger av nedbemanning
i norske bedrifter i tidsperioden
2000–2003 fant ingen effekter på
sykefravær (Østhus og Mastekaasa, 2010). Dette var en tidsperiode
uten kriser eller lavkonjunkturer,
og den generelle arbeidsløsheten
var nokså lav. Oljeprisen hadde
steget fra 14 dollar i 1999.

ARKIVFOTO

Spesialside

Jobbhelse

Stein Knardahl, professor
dr.med, avdelingsdirektør
ved Avdeling
for arbeidspsykologi og fysiologi, Statens
arbeidsmiljøinstitutt

Lav kontroll over
arbeidssituasjonen
er betydelige risikofaktorer for
en rekke
helseproblemer

få forskningsmiljøer står klar til å
undersøke forløp fra begynnelsen
av. Det ble imidlertid gjennomført
gode studier av helsemessige konsekvenser av den økonomiske krisen på begynnelsen av 1990-tallet.
Finland ble spesielt sterkt rammet av den økonomiske krisen
på begynnelsen av 1990-tallet.
Bruttonasjonalproduktet falt 14
prosent fra 1990 til 1993, og arbeidsledigheten steg fra tre prosent i 1990 til nesten 20 prosent i
1994. En rekke kommuner måtte
si opp mange ansatte. Konsekvenser for helse, fravær og frafall fra
arbeidslivet ble undersøkt i en
rekke undersøkelser. De fleste
av disse studiene sammenlignet
ansatte som arbeidet i avdelinger
(enheter) med «stor bemanning»
definert som > 18 prosent oppsigelser av ansatte, med «ingen nedbemanning» definert som < åtte
prosent av ansatte ble sagt opp.

av de påfølgende 7,5 årene (se for
eksempel Kivimäki et al 2000;
Vahtera et al 2004; Vahtera et al
2005).
Det må gjøres oppmerksom på
at disse funnene gjaldt de heldige,
det vil si ansatte som beholdt
jobben. For sykefravær fant man
at lavere kontroll over arbeidssituasjonen, høyere jobbkrav og
jobbusikkerhet forklarte omtrent
halvparten av virkingene.
En undersøkelse av sykefravær i islandske kommuner etter
finanskrisen i oktober 2008 fant
at sykefraværet var det samme i
bedrifter som nedbemannet som
i bedrifter som ikke reduserte antallet ansatte. Imidlertid fant man
noe høyere sykelighet hos ansatte
i kommuner med nedbemanning
og dette økte over tid.

Spesialside-plassering
M25B = 107x248 mm kr 15.263,-

SVEKKET
HELSE: – Når
mange bedrifter nedbemanner i en region
eller et land, får
det ikke bare
konsekvenser
for dem som
mister jobben,
men betydelig
økt risiko for
helseproblemer og frafall
fra arbeidslivet for dem
som beholder
jobben, skriver
artikkelforfatteren.

KONSEKVENSENE. Under økonomiske kriser er det mange bedrifter som nedbemanner og få som
ansetter. De som mister jobben,
møtes av et arbeidsmarked med få
muligheter. Antakelig er mulighetene for ny jobb en av de viktigste faktorene som bestemmer
konsekvensene av å miste jobben.
Ansettelsesusikkerhet er antakelig
mye viktigere enn jobbusikkerhet.
Dessverre kommer mange økonomiske kriser overraskende på
både økonomer og politikere og

KUNNSKAPEN. Det er blitt van-

lig å attribuere helseproblemer til
«stress». Det er ikke tilstrekkelig
å spørre pasienter om «stress».
Leger og andre aktører i helsevesenet må skaffe seg kunnskap
om spesifikke arbeidsfaktorer av
betydning for helse slik at de kan
forstå pasientenes utfordringer.
Det å beholde jobben under nedbemanninger, er selvsagt veldig
mye bedre enn å miste jobben,
men utgjør faktisk betydelige utfordringer for helsen. n

KONFLIKTENE. Når mange bedrifter nedbemanner i en region
eller et land, får det ikke bare
konsekvenser for dem som mister
jobben, men betydelig økt risiko
for helseproblemer og frafall fra
arbeidslivet for dem som beholder
jobben. Under og etter nedbemanninger vil mange ansatte oppleve
lavere kontroll over arbeidssituasjonen.

Spesialside-plassering
M15 = 71x248 mm kr 10.175,SYKEFRAVÆRET. Disse prospektive studiene fant at stor
nedbemanning førte til doblet sykefravær, nesten doblet risiko for
uførepensjonering, og økt risiko
for muskelskjelettlidelser. Risiko
for død grunnet hjerte- og karsykdom var omtrent doblet i løpet

Lav kontroll over arbeidssituasjonen er betydelig risikofaktorer
for en rekke helseproblemer. Omstillinger og nye oppgaver kommer
i tillegg til den regulære produksjonen og kan skape rollekonflikter. Det blir ofte mer å gjøre for
dem som blir igjen, forutsigbarheten er lavere, det kan oppstå
konflikter.
I tillegg kommer usikkerhet
og bekymringer om nye nedbemanninger hver eneste dag inntil
bedriften er trygg. Også politiske
vedtak om konkurranseutsetting
(outsourcing) kan bidra til risiko
for nedsatt helse i perioden til arbeidssituasjonen blir avklart.

JOBB-PANELET
TILLITSVALGT
Christian
Grimsgaard

PERSONAL OG
ORGANISASJON
Hilde Brit
Christiansen

JOBBHELSE
Stein
Knardahl

ARBEIDSRETT
Frode
Solberg

KOMMUNIKASJON
Geir Boye
Lindhjem
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UTGIVELSESPLAN 2019
NB! Materiellfrist for stillingsannonser er kl 14.00, mandag i utgivelsesuke

Utgave

Dato

Uke

Materiellfrist

1. halvår 2019
1

10. jan.

2

3. jan.

2

24. jan.

4

17. jan.

3

7. feb.

6

31. jan.

4

21. feb.

8

14. feb.

5

7. mars

10

28. feb.

6

21. mars

12

14. mars

7

4. apr.

14

28. mars

8

25. apr.

17

11. apr.*

9

9. mai

19

2. mai

Ti millioner til fagmedisinske

JU

23. mai

21

16. mai

11/12

13. juni

24

6. juni

DM
20 år

Gynekolog Anne Vedden
g
kombinerer fødsler i
arbeidstiden med
sang på fritiden

NOVEMBER

µ side 50–51

UAVHENGIG NYHETSAV

IS FOR HELSETJENESTEN

Tror digitalisering
gir overforbruk

Beskylder kollega
for vitenskapelig
synsing

µ side 10–11

µ side 12

TEMA
e virkestoffer
: HELS
biologisk
E-NO
Vil bytte mellom
RGE 1998
drransen for astma-legemi
Gjennom den første anbudskonkubytte etablerte pasienter
anbefale å
ler vil helseforetakene
legemiddel.
over på billigste biologiske
µ side 30–31

13

15. aug.

33

8. aug.

14

29. aug.

35

22. aug.

15

12. sep.

37

5. sep.

16

26. sep.

39

19. sep.

17

10. okt.

41

3. okt.

18

24. okt.

43

17. okt.

19

7. nov.

45

31. okt.

20

21. nov.

47

14. nov.

49

28. nov.

5. des.****

1998–KULLET

19/2018 TORSDAG 8.

2. halvår 2019

21

BI L E

UM

10

foreninger

De fagmedisinske foreningene
i Legeforeningen har i
perioden
2015–2017 fått utbetalt
10,2 millioner kroner av
legemiddelindustrien. µ side
4–5

-2018

dagensmedisin.no

Hvorfor koster
diamanter mer
enn vann?

µ side 62–63

µ side 3, 14–59 og 82–83

SE
HELHETLIG FORSTÅEL

Enkle forklar
µ Gjennomb
pasienten en
gjørerud
dene
bjørnetjeneste, skriver
µ Reformene
Lina Linnestad
µ Avgangene
Den nye oljen
Studenter
µ Leg
kan ikke bare
ehv
satsing
erdage
krever
nprat
være
på teknologi
µ Pas
ientkaos
inger kan

DM

20 år

µ side 58

dagensmedisin.no

IS FOR HELSETJENESTEN

20/2018 TORSDAG 22.

UAVHENGIG NYHETSAV

NOVEMBER

Savner rutiner
for kreftoverlevere

TEMA:
VAKSINE
µ side 18–27

µ side 54–55

µ side 57

Kjemper om toppverv
µ side 8

Kristin Utne (f.v.), Clara Bratholm

og Håvard Ravnestad stiller

alle til valg som leder av

Yngre legers forening (Ylf).

µ side 4–5

L.NO.MKT.08.2016.15

L.NO.MKT.08.2016.15

94

94

* Påske uke 16, så materiellfrist er før påskeuken
Med forbehold om små endringer
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