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STØTTELEGER I ROGALAND LEGEFORENING
Stavanger:
Avdelingsleder for kollegastøttegruppen i Rogaland legeforening:
Terje Vevatne, privat mobil: 905 65 445,
e-post: terje.vevatne@lyse.net
Elin Haarr, Ort.kir.avd. Sus, mobil: 990 39 861,
e-post: elin.haarr@lyse.net
Halvor Kyllingstad, Tasta legesenter, Stavanger,
Tlf.: 51 54 52 50, 41489063, mobil: 414 89 063,
e-post: hkylling@online.no
Sven Håland, Pat.avd. Sus, tlf.: 51514422,
privat mobil: 905 05 408,
e-post: Sven.haland@gmail.com
Haugesund:
Monika Wiese, Haugesund medisinske senter, tlf: 473 00 987,
e-post: mali_wiese@hotmail.com

Dette er erfarne kolleger som kan kontaktes ved
behov for kollegastøtte. De skriver ikke journaler
- tar ikke betalt og skal gi støtte uansett årsak til
behovet for hjelp. De har likevel en taushetsplikt
som er muligens enda strengere enn den vi lever
med hver dag. De vil kunne bistå med støttende
råd og handling selv om du har et problem du vet
kommer i kategorien uetisk eller ”ulovlig” - eller
kanskje du bare ønsker å ha en som du kan lufte
dine bekymringer med? Muligens trenger du
råd på grunn av somatiske plager? Der er en ikke
ukjent problemstilling. Vi tar også imot bekymringsmeldinger av typen omsorg dersom du vet
en god kollega trenger støtte.
Vi tar ofte kontakt direkte med en som eventuelt
er omtalt negativt i pressen.
Terje Vevatne,
Avd.rådgiver i Rogaland legeforening

Ryfylke:
Bjarte Sørensen, Hjelmeland legekontor,
mobil: 464 64 700,
e-post: bjarte.sorensen@gmail.com
Anita Fjukmoen, Finnøy legekontor,
tlf.: 905 94 398,
e-post: afjukmoen@gmail.com

ROGALAND LEGEFORENINGS
FOND FOR PRIMÆRMEDISIN
Kjære kollegaer i Rogaland legeforening!
Rogaland legeforenings fond har til formål å fremme vitenskapelig virksomhet innen primærmedisin,
fortrinnsvis i eller med tilknytning til Rogaland.
1. Det utlyses herved en prisoppgave på kr 3.000,Noen av dere er kanskje ferdig med en godbit i en
artikkels form, et prosjekt som det er mulig å formulere noe fornuftig om eller et ferdig prosjekt som kan egne seg til en
presentasjon. Forutsetningen for pristildelingen er at oppgaven presenteres (helst av forfatter selv) på årsmøtet for Rogaland
legeforening.
2. og det tildeles stipend på kr 10.000,Midler her vil bli tildelt etter søknad der en kort
presenterer prosjektet. Prosjektet må være innen rammen av det ovenfornevnte mål. Fondsstyret er av den klare oppfatning at
det er viktig å stimulere til forskning på ”grasrot-planet” - vær derfor ikke redd for å sende inn søknad også på enkle prosjekter.
Interesserte kan ta kontakt med leder av fondsstyret:
Helsesjef Hans Petter Torvik
Lura legesenter, 4313 Sandnes
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Syd-Vesten
I NNHOLD

Sykelønnsordningen:

IA modellen skal
revideres i 2018
Norske arbeidstagere har 100 % lønnskompensasjon fra 1. dag i 12 mnd ved sykdom. Det
er en generøs ordning. Vi vet lite om samfunnskostnaden av ordningen da vi ikke har gode
analyser på hvordan det påvirker atferd. Men vi vet at nordmenn er ca. dobbelt så syke som
svensker (3,2% mot våre 6,4 %) i 2017. Anslagsvis 324000 – ca. 10%) var uføre i 2017. Og som en
kuriositet - under OL stiger sykefraværet 40%. (Men så kan det jo være at det faller sammen
med influensasesongen.)
Vi som sykemelder ser hvor vanskelig det er å være objektiv i vurdering av sykemeldingsbehov.
Det har etter hvert blitt nærmest et folkekrav å kunne «gå å sykemelde seg». Med politikerne
i front. Når stresset blir vanskelig å mestre går man og sykemelder seg.
Alle livsbelastninger skal kompenseres. Dårlig arbeidsmiljø, sur sjef, for mye jobbing, slitenhet, leiseihet, vansker i heimen, syke foreldre, syke barn, syk partner. Vi bruker mye tid på å
forklare at sykemelding faktisk er en ordning som krever at man selv er syk.

4 Trønderne inntok Rogaland
6 Trønder-oppkast i Tigerstaden
8 Leger kan forbedres
10 Primær HPV-screening
blir rullet ut etter påske 2018
12 SUS 2023
14 MedHum
15 5 på gangen
16 Akutt i Newcastle-upon-Tyne
20 Informasjon fra kurskomiteen

Så er det gråsonene for sykdom. Hvor mye stress skal man måtte tåle over hvor lang tid før man
kan erklæres syk? Hva skal skrives på kontoen for livsbelastninger og hva kvalifiserer til en
diagnose og sykepenger? Når kunne man vært gradert sykemeldt? Dette strir vi med hver dag.

22 Forbrukerrådet må ta seg ei pera,
viser ny undersøkelse

I motsetning til dette er det ofte nokså greit å skjønne når pasienten faktisk må sykemeldes.

23 Styret i RLF 2017 - 2019

IA avtalen virker ikke. De økonomiske incentivene for arbeidstagere og bedrifter trekker for
sterkt i motsatt retning. Bedriftene har liten økonomisk gevinst av å fokusere på langtidsfravær
når staten betaler sykepengene fra 17. dag. Arbeidstager har ingen økonomisk gevinst av å
redusere hverken kort eller langtidsfravær. Sykemeldingsåret varer 12 måneder og graderte
sykemelding teller like mye som 100% sykemelding.

26 Universitetslegen

Nå skal IA avtalen opp til vurdering. Partene og ikke minst politikerne må da bestemme
seg for om det er tid for å realitetsbehandle sykelønnsordningen. I så fall bør man ta med
seg erfaringer fra Sverige og vurderinger gjort av norske ekspertpanel som forteller at kutt i
sykelønnsordningen vil påvirke sykefraværet. IA avtaler og ulike vikarierende tiltak som for
eksempel at NAV kjører kontroll og opplæringskampanjer mot fastleger har ikke mer effekt
enn krusninger i statistikken.
Man kunne for eksempel satse på en modell der fastleger faktisk sykemelder iht til en reell
funksjonsvurdering i forhold til ethvert arbeid kombinert med en beskrivelse av funksjon
relatert til pasientens faktiske arbeid. Vi skal jo egentlig gjøre det også i dag men i praksis
sykemelder vi i forhold til den arbeidssituasjonen og de muligheten pasienten beskriver.
Så kunne man kombinere dette med en økonomisk modell som gir et bedre samsvar mellom bedriftsøkonomi og samfunnsøkonomi. I DN 1.3 lanserer Simen Markussen (forsker
ved Frischsenteret) en modell som man absolutt burde kunne diskutere om man faktisk
vil begrense kostnadene. Han foreslår at man forkorter antall arbeidsgiverdager til 7 dager
mot at arbeidsgiver tar på seg 20% av kostnadene ved langtidsfravær. Samtidig redusere
sykemeldingsåret fra 12 til 9 måneder ved 100% sykemelding men med et spenn opp til 18
måneder ved gradert sykemelding. Dette vil stimulere både arbeidsgiver og arbeidstager til å
ønske graderte sykemeldinger. Og det ville redusere sykepengekostnadene. Penger vi kunne
bruke på andre budsjetter.
Men først må vi altså bestemme oss for om vi
ønsker en reell utvikling av sykelønnsordningen.

Teknisk redaktør:
Sekretær Heidunn S. Nordtveit
Utkommer 4 ganger i året.
Adresse: Rogaland legeforening
Postboks 3049 Hillevåg, 4095 Stavanger. Tlf. 928 57 712
E-post: rogaland.legeforening@gmail.com
Leder: Jan Robert Johannessen,
Hinnatrekanten legesenter
Kurskomitè: Leder: Nina Thorsen Wikene, Riska legesenter
Forsidefoto: Vår i emning
Foto: Heidunn S. Nordtveit
Utgiver: Cox Kommunikasjonsbyrå
Annonser: Cox Bergen as
Geir Karstensen, Tlf.: 930 20 461
Mail: geir.karstensen@cox.no
Grafisk fremstilling: www.cox.no

Jan Robert Johannessen
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Trønderne inntok Rogaland
Peter Christersson, Fastlege, HTV Stavanger kommune,
Leder Rogaland Allmennlegeforening

De ca 50 kanskje mest engasjerte fastlegene i Sør-Rogaland, hadde tatt plass
rundt de runde bord på Scandic Forus
torsdag kveld, den 7. desember. Faktisk
var det ikke de assorterte julekakene
som fristet mest. Selveste Trønderopprøret (TO) hadde kommet til Rogaland.
Styret i Rogaland Legeforening har
merket seg at det er betydelig frustrasjon og bekymring på grasrota i fastlegeordningen (FLO), og valgte derfor
å invitere til medlemsmøte med TO,
innslag fra Ivar Halvorsen og fra Ole
Arild Osmundnes fra AF-styret.
Møtet skapte stort engasjement i salen,
og ordstyrer måtte til slutt sette strek
for innlegg, da en var i ferd med å gå
inn i de små timer.
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TO demonstrerte på en ypperlig måte
utfordringene en står overfor i FLO,
og kom sågar med veldig spennende
forslag til løsninger.

FLO er en viktig sak, og det blir spennende å se an utviklingen framover.

Leger kan forbedres
Peter Christersson, Fastlege, HTV Stavanger kommune,
Leder Rogaland Allmennlegeforening

Pasientsik kerhetsprog rammet I
trygge hender 24/7 har siden 2016
tilbudt en utdanning for leger som
skal “gi kompetanse til å lede prosjekter som fører til store forbedringer
i helsetjenesten”. Prosjektleder Ida
Waal Rømuld sier: “Filosofien er at
forbedringskunnskap gir nødvendig
tilleggskunnskap og ferdigheter som
supplerer den medisinske / helsefaglige kompetansen. Erfaring og undersøkelser viser at det å implementere
ny beste praksis, samt det å forbedre
forhold knyttet til pasientsikkerhet,
tar lang tid. Det å systematisk bygge
slik kunnskap vil hjelpe alle virksomheter å etterleve kravene i forskrift
om ledelse av kvalitet og pasientsikkerhet”.
Programmet kalles “Forbedringsutdanning for leger” (FUL), og en blir
utdannet til “forbedringsagent”. FUL
er en tilpasset versjon av Nordisk forbedringsutdanning.
Utdanningen går over 6-10 måneder, og involverer 3 samlinger i Oslo,
gjennomføring av et forbedringsprosjekt i sin egen virksomhet med
flere innleveringer, flere webinarer,
hjemmelekser med pensumlitteratur
og nettkurs. Kurset er godkjent som
tellende i de fleste spesialiteter med
20-30 kurstimer.
Foredragsholderne på kursene, er
nestorer innen systematisk kvalitetsarbeid fra både inn- og utland.
Prinsippene bak utdanningene, er
Edward Demings “System of profound
knowledge” og bruk av PDSA-sykluser til testing og implementering av
kvalitetsforbedrende tiltak.

Fra venstre Conrad A Bjørshol, Siw-Helene Watts, Lene Erikson, Peter Christersson,
Marit H Christiansen og Bjørn Steinar Nedrebø

Rogaland vil forbedres
I august 2017 startet andre gruppe
forbedringshungrige leger opp.
Det er åpenbart stor interesse for
forbedrings- og kvalitetsarbeid i
Rogaland/Stavanger, da hele 6 av 22
kandidater kom fra vår region. SUS
var tungt representert med Marit H
Christiansen fra gyn, Lene Erikson
fra medisin, Conrad A Bjørshol fra
anestesi, Siw-Helene Watts fra HABU
og Bjørn Steinar Nedrebø fra kirurgen. Undertegnede var eneste fastlege
fra regionen.

Tilbake til skolebenken
Utdanningen har vært både inspirerende, spennende og krevende. Samlingene har bestått av både foredrag/
diskusjoner, gruppearbeid og individuelle oppgaver. På en måte var det

tilbake til skolebenken, med tegning
av grafer med linjal på ruteark. Og,
som i skoleverket på 80-tallet, må vi
på hver samling presentere hva vi har
gjort i lekse siden forrige gang.

Veien videre
Systematisk kvalitetsarbeid skiller
seg i stor grad fra forskning og den tradisjonelle måten leger tenker på. Det
skiller seg også klart fra rangeringer
basert på rapportering av kvalitetsindikatorer, rapportering av avvik på
Synergi og syndebukkstenkning. Det
er åpenbart at kunnskapen om slikt
arbeid, dessverre, er for liten i både
første- og andrelinjetjenesten i dag.
Det er stort behov for at flere kollegaer
melder seg på, og gjennomgår denne
viktige og kjekke utdanningen. Tredje
utgave av FUL starter i 2018. Stafettpinnen er herved presentert.
NR. 1 ÅRG. 24. 2018 SYD-VESTEN
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Trønder-oppkast i
Peter Christersson, Fastlege, HTV Stavanger kommune,
Leder Rogaland Allmennlegeforening
1. desember inviterte Helsedirektoratet til din (første?) årlige fastlegekonferanse i Tigerstaden. Undertegnede deltok som representant for
Rogaland Legeforening/Syd-Vesten.
Programmet var pakket med topper
fra norsk helsevesen, som f.eks. Bent
Høie, Marit Hermansen, helsedirektør
Bjørn Guldvog, KS styreleder Gunn
Marit Helgesen, Tom Ole Øren, Petter
Brelin, og minst trønderopprørerne
Åse Nordberg og Tor Magne Johnsen.

En gledens dag

KS, helseministeren og Marit Hermansen innledet konferansen med å slå fast
at det var en gledens dag. Trepartsamarbeidet er gjenopprettet, og en har
sånn sett fått en gylden mulighet for å
sammen løse de største utfordringene
innen fastlegeordningen (FLO) i dag.
For, som helsedirektør Guldvog sa:
“FLO)er gullet, og trenger en kraftig
utvikling i årene framover”. Pasient- og
brukerombud i Oslo/Akershus, Anne
Lise Kristensen, slengte seg på, og sa:
“Vi heier på fastlegene. Dere er navet
i helsetjenesten”.
Det var stor enighet om hovedutfor-
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dringene i FLO; Rekruttering, finansiering, ledelse og oppgaveglidning.

Rekruttering - kvinner i
30-årene

“Den typiske fastlege i 2017, er en
kvinne på 37-38 år, mens det var en
mann på 57-58 år i 2011” (Guldvog).
Dette medfører at fastlegene i 2017 har
andre prioriteringer enn tidligere, ikke
minst familie og et liv utenom kontoret. I tillegg kommer økonomiske
utfordringer med å starte for seg sjøl,
og manglende sosiale rettigheter. Det
framkom ingen endelig løsning på
disse utfordringene, men erfaringene
med ALIS-Vest-prosjektet ble lovpriset. I tillegg lovet helseministeren
innføring av rekrutteringstilskudd til
kommunene.

Finansiering

Dette punktet må også ses i sammenheng med de andre. Grunnfinansieringen med pro-capita-tilskudd,
legger opp til lange pasientlister. Ifm
samhandlingsreformen, har flere
arbeidsoppgaver blitt flyttet fra spesialisthelsetjenesten til førstelinjetjensten. Dette betyr at fastlegene har fått

stadig mer komplekse og tidkrevende
arbeidsoppgaver - og økt tidspress,
uten at finansering har fulgt med. En
løsning kan være å redusere pasientlistene, men dette vil medføre et tap av
inntekt. Både KS og Marit Hermansen
slo derfor fast at “Finansering er nøkkelen” til å få en mer levedyktig FLO i

Tigerstaden

LEGE FOR LEGER
Ordningen Lege for leger ble i
sin tid opprettet fordi leger viser
seg å ta dårlig vare på seg selv
ved sykdom. Terskelen for å søke
hjelp er for høy.
Fastlegeordningen ivaretar det
samme som vår gamle ordning.
Derfor oppfordrer Rogaland
legeforening alle leger til å skaffe
seg en fastlege, ved å ringe eller
skrive til den man ønsker. Vi
mener at leger bør kunne velge
sin fastlege, uavhengig av fulle
lister/plass osv. Fastlegene oppfordres til å ta imot kolleger som
melder seg.
Så du bør spørre rundt, og velge
en lege, og så ta en telefon eller
skrive brev. Gjerne si at du gjør
dette etter råd fra Rogaland legeforening.

framtiden.

Ledelse

“Kommunene viser ofte liten interesse
for å lede FLO”, slo Guldvog fast, og fikk
støtte av både Hermansen og Helgesen
fra KS. Fokus på ledelse og involvering
av fastlegene er en forutsetning for å
kunne utvikle tjenesten i framtiden.

Opp(gave)kasting

Tom Ole Øren innledet med å si: “Vi
fastleger har svælga unna i alle år,
men nå er det nok!”. KS sa. “90% av
helse- og omsorgstjenestene i Norge
ivaretas av førstelinjetjenesten. Vi må
ha en politikk som styrker førstelinjen.
Problemet er at oppgaver overføres til

kommunene (og fastlegene) uten at ressurser følger med, eller at konsekvenser
utredes”. Etter samhandlingsreformen
kom, har stadig flere oppgaver gradvis
glidd ut til 1.-linjen, og til fastlegene.
Fastlegene er ikke part i dette, da avtalene inngås mellom kommuneledelsen og helseforetakene. Trønderopprørne innførte et nytt begrep som godt
illustrer hvordan oppgaver “kastes i
bakhodet” på intetanende fastleger;
Oppkasting. Dette høstet både latter
og applaus i salen, selv om det lå alvor
bak: “Vi vil ikke akseptere en eneste
ny oppgave - uten at finansering og
medbestemmelse er på plass”.

Husk også våre nettsider:
www.legeforeningen.no/rogaland

OVERSIKT OVER
LEDIGE VIKARIATER
- E-post abbonnement
på ledige stillinger
Alle ledige legestillinger som
annonseres i Tidsskrift for Den
norske legeforening finnes på
tidsskriftet.no/stillinger. Annonsene publiseres på Internett før
Tidsskriftet kommer ut. Her har
du også mulighet for å registrere
deg slik at du blir varslet hver
gang det publiseres en stilling
som passer med dine ønsker.
Les mer om dette på
tidsskriftet.no/stillinger

Husk våre nettsider:
www.legeforeningen.no/rogaland
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Primær HPV-screening blir
Bakgrunn, resultat og anbefalinger
Jannicke Berland, seksjonsoverlege for cytologi ved
avdeling for patologi ved Stavanger universitetssykehus,
og Livmorhalsprogrammet ved Kreftregisteret

VIKTIGE MOMENT:
• Besluttet av Helse- og omsorgsdepartementet på basis av resultat
• Prøvetakning i væskebasert medium, som nå
• Ikke anledning til «reservasjon». Primær HPV-screening = primær
metode 34-69 år
• Anbefaling om neste prøve om 5 år bes fulgt, for å unngå «villscreening». NB: Klinikk/ symptomer kan kreve annen oppfølging/
henvisning
• Nye retningslinjer for oppfølging kommer 1.7. 2018. De vil føre til
færre biopsier
8
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HPV-test til alle kvinner mellom 34 og 69 år

Fra 3. april 2018 går Hordaland og Rogaland over til HPV-screening for alle
kvinner mellom 34- 69 år som deltar i
Livmorhalsprogrammet. Dette er viktig
informasjon til deg som er involvert
i prøvetaking og oppfølging av disse
kvinnene. HPV-test vil bli primær
screeningmetode for kvinner over 34
år over hele landet innen utgangen av
2021. Innføringen skal skje gradvis og
kontrollert, og starter i Hordaland og

rullet ut etter påske 2018
Rogaland, som allerede har vært prøvefylker for testen.
Dersom kvinnene kommer på grunn av
tidligere unormale prøver fra livmorhalsen eller på grunn av symptomer,
må legene selv vurdere riktig oppfølging basert på eksisterende veiledere.

Positiv erfaring med å innføre
HPV-test i primær screening

I et pilotprosjekt i fire prøvefylker, har
kvinner mellom 34 og 69 år, født på
partallsdato, fått tilbud om HPV-test.
Internasjonale studier har vist at HPVtest er en mer sensitiv metode enn tradisjonell cytologi for å oppdage alvorlige celleforandringer, og resultatene
så langt viser at det samme er tilfellet
i rutinebruk under norske forhold.
Kreftregisteret har fulgt den tre-årige
implementeringen av HPV-screening
tett, og er svært fornøyd med jobben
som prøvetakere (fastleger, gynekologer og jordmødre) har gjort sammen
med laboratoriene ved St.Olav, Haukeland og Stavanger Universitetssykehus.
Oppmøte, andel HPV-positive og antall
kvinner diagnostisert med høygradige
celleforandringer (CIN2+) er korttidsendepunkter som Kreftregisteret har
monitorert jevnlig.
Oppmøtet er ikke endret på grunn av
ny screeningtest.
6,5 % av kvinnene har fått beskjed om at
de er HPV-positive, og har trengt tettere
oppfølging av fastlegen, eller har blitt
henvist til gynekolog for kolposkopi
og biopsi.

Cytologi roboten på SUS.
Andel kvinner med alvorlige celleforandringer (CIN3+) er 50 % høyere i
gruppen som har fått tilbud om HPVtest, og det er dermed en større andel
som er blitt behandlet. Vi forventer at
dette vil resultere i en reduksjon i antall
alvorlige celleforandringer i neste screeningrunde, og håper vi på sikt får se en
bedre kreftforebyggende effekt.
På grunn av de gode resultatene fra
prosjektet har Helse- og omsorgsdepartementet nå bestemt at prøvefylkene skal begynne med HPV-test som
primærscreening for kvinner mellom
34 og 69 år i 2018, og resten av landet
følger på fra 2019. Erfaringene viser at
det er viktig med en trygg, gradvis og
randomisert innføring av en ny screeningmetode.

Hvordan informerer du kvinnen om at hun er HPV-positiv?

forsvinner viruset av seg selv. HPV-positive kvinner har likevel en økt risiko
for å utvikle alvorlige celleforandringer,
og må derfor følges tettere opp.
En animasjonsfilm om HPV finnes på
Livmorhalsprogrammets nettsider,
kreftregisteret.no/HPV og og mer informasjon på https://www.kreftregisteret.
no/screening/livmorhalsprogrammet/
ofte-stilte-sporsmal1/hpv/

Ta e-læringskurs

Legeforeningen har sammen Kreftregisteret laget et e-læringskurs som
poengterer de viktigste punktene i
forbindelse med Livmorhalskreftscreening.
E-læringskurset er poenggivende, og
bør tas av alle fastleger for å sikre god
kvalitet på prøvetaking og riktig informasjon til kvinnene!

Mange kvinner blir redde når de får
beskjed om at de er HPV-positive. For å
redusere unødig engstelse, er det viktig
at kvinnene får god informasjon. HPV
er svært vanlig og i de fleste tilfeller
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SUS 2023
Av Kristin Marie
Fagereng,
Yngre legers forening

5 år til snoren skal klippes

Innen den tid har de olympiske mesterne
fra Pyeongchang rukket å forsvare sine
OL-medaljer. Trump er kanskje gjenvalgt
som president. Dersom våre politikere
slipper videre alltoppslukende personalrenoveringsarbeid så kan de kanskje,
med vårens generelle følelse av fremtidshåp, komme sammen om en løsning på
hvordan offentlige foretak skal klare å
bære gigantiske investeringer uten at det
får konsekvenser for samfunnsoppdraget
de er satt til å utføre.

Visjon og realitetsorientering

Utbyggingsprosjektets begynnelse ble
skriftlig nedfelt i «Utviklingsplan for
Helse Stavanger» i September 2012. Den
formelle veien fra erkjennelse om behov
for et nytt sykehus og til spaden settes i
jorden er lang og omstendelig, slik det
skal være i et velfungerende demokrati.
Man har skjøvet byggingen foran seg i
flere år og satt på skylapper for de økende
vedlikeholdskostnadene og driftsineffektivitet ved det nåværende bygget. Nå er vi
ved punktet hvor vi simpelthen er nødt til
å ta steget. Startvisjonen var et helt, komplett, nytt sykehus. Kapasitetsbehovet ble
anslått til knapt 250.000 kvadratmeter i
2025 og ca. 300.000 kvadratmeter i 2040.
Når man fikk oversikt over de økonomiske forutsetningene ble behovet rekalkulert og nedjustert til drøyt 200.000 kvadratmeter. Til sammenlikning er dagens
SUS på ca. 180.000 kvadratmeter. Lenger
ut i prosjektet innså man at det ikke ville
bli mulig å bygge hele sykehuset med
midlene man hadde fått tildelt, og prosjektet ble så delt inn i 2 byggefaser. Fase
1 omfatter nå 100.000 kvm.
Det er ikke tvil om at det er en krevende
øvelse å anslå behovet for kvadratmeter
for fremtiden. Prinsipper for pasientbehandling er i endring. I en tid der fjorårets
iPhone nærmest er ubrukelig året etter
erkjenner man at å planlegge og bygge
et nytt sykehus kan ende med at bygget
er utdatert før man er innflyttet. Prosjekt
10
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SUS 2023 har satt av betydelige midler
til organisasjon og utviklingsprosjekter,
slik at vi ved flytting er omstilt til nye
arbeidsmetoder og måter å tenke pasientbehandling på når bygget er klart. Det
er allikevel illevarslende at de siste store
nasjonale sykehusutbyggingene alle har
til felles at de må planlegge utvidelser før
man har rukket å sope opp konfettien
etter åpningsfesten.

Prologen – lokaliseringsdebatten

Selve vedtaket om å bygge nytt sykehus
på Ullandhaug ble fattet 12. januar 2016.
Da fikk Helse Stavanger «ja» fra helseminister Bent Høie i form av statlig lån til
prosjektet. I forkant av dette hadde lokaliseringsdebatten rast i både kommunen,
fylkeskommunen, blant fagpersonell og
i både tradisjonelle og sosiale medier.
Plasseringen av nytt sykehus ble beskrevet som kanskje denne regionens absolutt
største enkeltsak på årevis. Styret i Helse
Stavanger, forskningsinstitusjonen IRIS,
Universitetet, Næringsforeningen, Brukerutvalget, samtlige fagforeninger og
Arbeidsmiljøutvalget i Helse Stavanger
anbefalte også Ullandhaug. Det samme
gjorde et flertall i fylkestinget og fem av
de åtte kommunene som uttalte seg.
Stavangerpolitikerne endte til slutt med
å stemme for Våland, med én stemmes
overvekt. Ordfører Sagen Helgø kommenterte at prosessen i forkant hadde
vært preget av tidspress. Midt oppi det
hele ble det reist spørsmål om habiliteten
til Høyres John Peter Hernes på grunn av
hans roller som styremedlem for to av
selskapene som kunne ha interesser i at
Ullandhaugtomten ble valgt. Hovedar-

gumentet for Våland, slik Stavanger Ap
anførte, var hensynet til nullvisjonen i
transportvekst og god byutvikling. Det
ble laget en konsekvensanalyse for trafikken ved de ulike alternativene. Den viste
at 37 prosent av de ansatte går eller sykler
til jobben på Våland, mens 53 prosent kjører bil. For Ullandhaug legger rapporten
til grunn 13 prosent gang- og sykkelbruk
og 74 prosent bilbruk. Ettersom det pr
tiden ikke foreligger noen nasjonal eller
fylkeskommunal plan for en vesentlig
utbedring eller nyinvestering i kollektivtrafikken er det fortsatt uvisst hvem
eller hvordan den logistiske utfordringen
knyttet til lokalisasjonen på Ullandhaug
skal løses.

Status etter høsten 2017

Høsten har gått med til de såkalte funksjonsprosjektene, som ble avsluttet
ved årsskiftet 2017-2018. Prosjektene
var delt inn i ulike faggrupper, der alle
interessenter skulle være representert
ved ledere, ansatte og tekniske prosjektledere. Oppgaven var klar: hyppig
møtevirksomhet med møte-for-møte
forbedring av planskisser og romutforming supervisert av fagteknisk personell som skulle sørge for at det ville være
praktisk mulig. Verneombud skulle sikre
at det var tilfredsstillende ihht lover for
arbeidsmiljø, og fagfolk fikk komme med
innspill på hvilke omsyn man burde ta
mtp brukervennlighet, pasientsikkerhet og effektiv drift. Det har vært en klar
føring på nøkternhet ifht need-to-have
og nice-to-have. Den største svakheten
underveis var det stramme tidsskjemaet,
og mangel på avsatte ressurser. Driften
skulle ikke påvirkes av disse prosjektmø-

tene. At et så kritisk steg i prosessen skal
være prisgitt altruistiske og underbetalte
medarbeidere som brukte mer enn forventet av sin egen fritid på prosjektet er
kritikkverdig. Da prosjektene har løpt
parallelt med ulike representanter fra
tillitsvalgtapparatet er vi bekymret for
om vi har klart å følge helheten og samle
alle tråder. Det er uunngåelig at det er noe
man har oversett i prosessen, og det kan
dukke opp feil man vil gi seg selv et realt
panneklask av. De spesifikasjonene prosjektet nå har kommet frem til gjennom
forprosjektene legges nå ut på anbud.
Tilpasninger og justeringer etter dette
vil gi betydelige merkostnader. Etter en
oppsummeringsrunde blant de tillitsvalgte er en av de største bekymringene
arbeidsforholdene til de ansatte. Arbeidsgiver har ikke oversikt over hvor mange
ansatte som har kontorplass, eller hvor
mange som har et velbegrunnet behov for
en fast kontorplass. Konseptet «hot-seating», dvs åpent landskap med fritt valg av
plass tilgjengelig for alle, gjerne et stykke
unna der man jobber til daglig, er konseptet man har ønsket å innføre. Dette til
tross for heftige protester fra alle faggrupper som stadig tilbringer mer til foran
skjermen for lovpålagt dokumentasjon
av pasientrettet virksomhet. En stadig
voksende og forskningsbasert litteratur
slakter konseptet. Slik organisering av
kontorlivet reduserer effektivitet, særlig
hos akademiske fagpersoner. Dette biter
ikke helt på prosjektlederne, men slike
«moderne» konsepter har dessverre en lei
tendens til å fenge beslutningstakerne. I
prosjektgruppen for kontorer har gruppeleder kartlagt både kapasitet og behov
på både Våland og Ullandhaug. Konklusjonen er at kontor kapasiteten ifht
behov vil reduseres tross for at behovet
er økende! Det er et regelmessig tema

på tillitsvalgtmøter med ledelsen at
arbeidsmiljøforhold er for dårlige. Det
inkluderer, i tillegg til kontorer, både
pauserom, garderober og møterom. Vi
vet det ikke er mulig å trylle frem flere
kvadratmeter på Våland, men at man
planlegger med færre kvadratmeter i det
nye bygget er frustrerende. Det er lansert alternative planer for å kompensere
behovet. Ett av forslagene er å omgjøre
pasientrom til kontor. Et annet innebærer
å konvertere brakke-byggene ved siden
av det nye sykehuset til kontorer. Det vil
kanskje fungere godt for rent administrativt personell, men for klinikere vil ikke
dette være hensiktsmessig. Etter hvert
som man må annektere kvadratmeter
til enten kontor eller pauserom er jeg
redd for at vi ender med å drive i større
skala enn planlagt på Våland. Var ikke
hele hensikten med å flytte nettopp fordi
lokalene i det gamle sykehuset hverken er
hensiktsmessige eller kostnadseffektive?

SUS «Catch 22»

De aller fleste av oss er nå enige om at en
sykehusutbygging ikke kan vente særlig
lenger uten at det får større konsekvenser
for driften for hvert år som går. Og det
er besluttet å bygge i to faser. Helse Vest
har bestemt at hvert enkelt foretak skal
bære kostnaden av sin egen investering
over eget budsjett. Administrerende
Direktør i Helse Vest, Herlof Nilssen,
mener at et spareinsentiv vil sørge for
at Helse Stavanger klarer budsjettkravene. 30 prosent av prisen skal finansieres
over Helse Stavangers driftsbudsjett i
perioden 2015–2025. Gjennomsnittlig
skulle Helse Stavanger levere et resultat
på 100–110 millioner kroner. «Det dreier
seg om omstilling og store IKT-prosjekter
som skal hjelpe oss med å gjøre jobben
enklere», sa Cathrine Bryne i Juli 2015.

Sykehuset har faktisk klart budsjettet
det siste året dersom man ser bort fra
sparekravet, vi oppfyller i det store og
hele samfunnsoppdraget vårt. Omstillingsprosesser er gjennomført i henhold
til det nasjonale direktivet om overgang
fra døgn til dagbehandling, men i mandatene for omstillingene ligger det alltid
et innsparingsfokus. De ansatte opplever
at verdifulle fagmiljøer selges for knapper
og glansbilder. Innsparingstiltak som
på kort sikt innfrir Helse Vests stramme
sparekrav til nytt sykehus svir for både
pasienter og ansatte. IKT-prosjekter har
kanskje gitt gevinst i form av økt kvalitet
på pasientarbeidet, men disse har heller
ikke gitt ekstra mynter til sparegrisen.
Vi klarer altså ikke å innfri sparekravet,
og kravet til antall millioner vi skulle ha
spart har blitt stadig nedjustert. Hele
øvelsen fremstår meningsløst og urealistisk. Samtidig som Stavanger leter
med lys og lykte etter kroner og ører til
sparegrisen holder Helse Vest igjen en
betydelig andel statsmidler i det regionale foretaket. Det er lett å tenke at
midlene fryses utenfor Helse Stavangers
budsjett slik at de ikke forsvinner ut ned
i det store driftssluket. Historien tilser jo
at midler fått er midler brukt, så hvorfor
kan ikke Helse Vest legge ballen død og
berolige engstelige Rogalendinger med at
disse pengene er tiltenkt SUS 2023? Med
dette ville de ansatte kanskje fått trygghet og ro til å fortsette med sykehusets
hovedoppgave. Å leve med et slikt sparepress demotiverer, splitter og sliter ut
de ansatte. En samlet tillitsvalgtgruppe
inkluderte alt dette i sin drøftingsprotokoll til budsjett 2018. Ansattrepresentant
Lars Kåre Kleppe fremmet et alternativt
forslag til budsjett for 2018 – det innebar at
Helse Vest fordeler midlene de har holdt
tilbake ihht fordelingsnøkkelen. Anført
av styreleder ble forslaget nedstemt. I
strategidokumentet for SUS perioden
2018 – 2023 står det at vi skal samle virksomheten på Ullandhaug innen raskest
mulig tid. At ikke Helse Stavanger klarer
sparekravene ihht planen vil ikke bety at
utbyggingen stanses inntil vi har kontroll
på at sparegrisen er tilstrekkelig full. Den
dagen sykehuset åpner dørene starter
lånenedbetalingene, og de kan vi ikke
nedjustere slik vi har gjort med sparekravet. Dersom vi ikke vil klare å overholde
de økonomiske forpliktelsene, er jeg redd
Fase 2 aldri blir realisert. Vi er da fanget i
en geografisk og økonomisk «Catch 22».
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MedHum

En for alle og alle for en
Av Silje Talstad, Markedsansvarlig
i MedHum Bergen
Hva sier du idet fundraiseren stopper
deg på gaten og ber om et månedlig
bidrag til stakkars barn i nød? Uvanlig
er det ikke at man titter ned på klokka,
framtvinger første og beste unnskyldning og trasker av gårde til neste gjøremål. For mange føles det inntrengende
å bli konfrontert på gaten. Lite hjelper
det at livreddende arbeid ofte kjennes
fjernt, mens regninger må betales hver
måned. De fleste av oss forstår at det
finnes mennesker som trenger pengene
våre mer enn vi har behov for å fylle
opp skapene våre ytterligere. Likevel
distanserer vi andres problemer fra vår
egen virkelighet. Vi planter blikket ned
i bakken, fremfor å imøtekomme utfordringene vi står overfor i den moderne
verden.
I forbindelse med Medisinerstudentenes humanitæraksjon, heretter forkortet MedHum, arbeider lokallag i fire
studentbyer for å gjøre humanitært
arbeid virksomt og virkelighetsnært.
Dessverre er det nemlig slik at ”fundraiserne” på gaten har et godt budskap. Det er helt nødvendig å iverksette
konkrete tiltak for å forbedre livssituasjonen til syriske flyktninger. Vi står
i fare for å miste en hel generasjon
syriske barn og unge grunnet manglende ressurser i Jordans overbefolkede flyktningeleirer. Likevel mener vi
i MedHum at det er nytteløst å påtvinge
andre dårlig samvittighet. Vi engasjerer
ingen nordmenn ved å pepre maten
deres med skyldfølelse. Derimot tror
vi på det gode gamle dugnadsarbeidet og verdien av fellesskap, som er så
indoktrinert i vår kultur. Fra å være
en tradisjonell bærebjelke i det norske
samfunnet, er dugnaden høyst aktuell
ved inngangen til 2018 og aksjonen.
Overkommelige arbeidsoppgaver skiller seg fra diffuse tiltak som trekker
12
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fra kontoen, men som ofte ikke gir noe
følelse av effekt. Vårt konkrete mål er
at alle studentene som velvillig gir av
sin tid, også får mulighet til å tilegne
seg kunnskap, venner og attpåtil god
samvittighet under aksjonen høsten
2018. For å oppnå dette er det essensielt
at enkeltmenneskene som utgjør det
store laget, har et personlig eierskap
til prosjektet. Rent praktisk går dette ut
på å fordele arbeidsoppgaver slik at alle
har atskilte roller, men også iverksette
tiltak som å gjøre aktuell informasjon
om prosjektet tilgjengelig for alle.
Første tiltak for å styrke fellesskapet inn
mot hver ny aksjon er et demokratisk
valg av prosjekt. Ved at hver student
stemmer frem det prosjektet de mener
trenger pengene mest, får vi samtidig
valgt saken som flest ønsker å arbeide
med. Årets prosjekt skiller seg ut fra
andre humanitære tiltak ved at syriske
barn og unge i Jordan får psykososial
støtte på noe UNICEF har valgt å kalle
Makanisentre. Barna får en helhetlig
oppfølging som strekker seg lengre
enn rent drikkevann og sårstell. Her
handler det ikke lenger om overlevelse,
men det å ta tilbake livet. Alle har rett
til liv, ikke bare overleve. Utdannelse,

sosialt samspill og psykisk bearbeidelse av traumer inngår som en del
programmet. En slik type oppfølging
er avgjørende for at barna på sikt skal
kunne integreres i verdenssamfunnet
på tross av sin bagasje.
Hvorfor akkurat dette prosjektet engasjerer kan skyldes hvordan arbeidet
setter søkelys på det dagsaktuelle
temaet mental helse. Psykiske lidelser
er ikke bare aktuelt for krigsrammede
syrere - mentale plager er også en stor
utfordring blant norsk ungdom. Folkehelseinstituttet har estimert at 1520% unge nordmenn sliter med nedsatt
funksjon i hverdagen grunnet psykisk
lidelse.
Sist, men ikke minst, gjenstår en oppfordring til deg. Du som i dette øyeblikk har satt ditt eget liv på pause for
å lese om andres. Hva er din rolle i det
kommende prosjektet? Høsten 2018
blir proppfull av arrangementer som
standup, auksjoner, bamsesykehus og
veldedighetsløp nær deg. Lik oss på
Facebook eller les mer på MedHum.
no. Vi garanterer en pulserende høst
hvor hjertet ditt slår for en viktig sak!

5 på gangen

Av Kristin Marie Fagereng,
Yngre legers forening

1. – Du får oppfylt ett ønske for det nye sykehuset, hva ønsker du deg?
2. – Hva er din største bekymring for prosjekt SUS 2023?
3. – Hvordan skal du komme deg til Ullandhaug? Bil, kollektiv eller beinkraft?
Cord Arend Manhenke, overlege Kardiologisk avdeling.
1. – Ikke legge ned det gamle! Jeg er redd for at delingen mellom nytt og gammelt sykehus
blir for brå og uoversiktlig, jeg skulle ønske meg en kontrollert overgang i tillegg til en plan
for hva som skjer med de tomme lokalene her på Våland.
2. – At vi ender opp med et dårligere helsetilbud.
3. – Benkraft! Så lenge helsa holder i alle fall. Men det holder ikke bare å komme deg til sykehuset, vi trenger et spesielt dedikert og utviklet transportsystem til bruk mellom de ulike
sykehuslokalisasjonene for både arbeidere og pasienter.
Linn Mari Eidsnes, LIS Barneavdelingen.
1. – At det blir gode og hensiktsmessige arbeidsforhold! For eksempel at alle barnepoliklinikker og -avdelinger blir samlokalisert for god arbeidsflyt, og gode arbeidsplasser til
arbeiderne!
2. – At de påkrevde sparetiltakene i forkant, under, og etter utbyggingen vil bli så omfattende
at det går utover pasienter og ansatte.
3. – Bil.
Linda Øglend Rørtveit, LIS Anestesiavdelingen.
1. – At det blir nok stillinger, både sykepleiere, leger og annet personell, til å gjennomføre jobben vår. Det nytter ikke å ha mange senger om det ikke er folk til å ta vare på pasientene.
2. – Jeg er bekymret for at vi ikke skal klare å bygge smartere og utbedre det vi allerede vet
er for dårlig, for eksempel størrelsen på operasjonsstuene og antall og størrelse på kontorplasser og pauserom. Jeg sitter igjen med følelsen av at ansattinvolveringen har vært
pro-forma.
3. – Benkraft på sykkel! En ekstra oppoverbakke på veien er en bonus for treningseffektenå
Johan Lindal, LIS Ortopedisk avdeling.
1. – Nok anestesiressurser og operasjonskapasitet! Forutsetningen for at det skal gå i oppfyllelse må jo være at ikke innsparingene skal gå på bekostning av faglig forsvarlighet og at
man får en mengde dårlige ad hoc løsninger som er dyre og ineffektive.
2. – At det blir for lite, at det blir mye springing mellom Våland og Ullandhaug slik at fagmiljøene blir splittet og at man bruker mye ressurser på transport. Også må du få med at jeg
faktisk er litt bekymra for at det ikke skal bli mulig å parkere de gangene jeg har behov for
det, ifbm barnehagehenting for eksempel. Det er ikke alle som har mulighet å benytte seg
av kollektiv transport, selv om de kunne ønske det.
3. – Håper å fortsatt bruke sykkelen, slik som nåå
Nina Hapnes, overlege Nyfødtintensiven.
1. – Fra et arbeidsmiljøsynspunkt så ønsker jeg meg nok kontorplasser og gode arbeidsforhold, ingen åpne landskap! Forskning viser at åpne landskap gir nedsatt produktivitet og
dårligere arbeidsmiljø!
2. – Jeg er bekymret for at vi ikke har fått god nok anledning til å delta i prosessene, dette har
foregått på et annet plan, og vi har reelt sett ikke vært involvert i de viktige beslutningene.
3. - Benkraft, med en ekstra push, jeg elsker EL-sykkelen min! Litt trim, litt frisk luft, og litt
mindre hektisk de gangene man er sent ute til barnehagen.
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Akutt i Newcastle-upon-Tyne
Av Bjarte Sørensen
Fastlege,
Hjelmeland legekontor

Den raude telefonen til vaktleiaren
ringer. Ambulansen er på veg med ein
mann i 60-åra, fortel dei. Då kona tykte
han snorka litt annleis enn vanleg,
klarte ho ikkje å vekke han. Ho ringte
999 og fekk råd om å starte HLR for ca
45 minutt sidan, alt dei veit er at han har
hatt djup venetrombose tidlegare. Dr
Jim Connolly er emergency medicine
consultant på vakt og tenker høgt at
det kan gjerne dreie seg om ein massiv lungeembolus. Eg har etter fleire
år endeleg teke mot invitasjon frå Jim
om å komme på hospitering ved akuttmottaket i Royal Victoria Infirmary,
eit tertiært traumemottak som server
større deler av Newcastle-upon-Tyne
og omegn.
“It’s too difficult to access the internet
on these bloody computers! Hi BJ? Can
you look up the dose of alteplase in cardiac arrest due to PE on your phone?”
Eg leitar febrilsk på ein telefon som protesterer med 1% strøm og utanlandsk
telefonnett.
“Jimmy, it’s right here!” seier Rachel
roleg, legen som arbeider med Jim

denne dagen og nikkar mot eit
flytskjema på veggen. Teamet er klare
til å ta i mot og kikker mot døra. Eg tenkjer alle liknar litt på friidrettsutøvarar
like før dei skal stille seg i startblokka,
rastlause og fokuserte på same tida.
Alle stramar seg til i det dørene slår
opp, men vert møtt av ei forfjamsa sjukepleiar på veg attende frå pausen. Like
etterpå går startskuddet og pasienten
kjem inn, paramedics frå ambulansetenesta gir gode kompresjonar.
Alle tek raskt forhandsavtalte roller for
å handtere luftvegar, kompresjon og
14
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vaskulæraksess medan Jim observerer. Så plukker han opp ein transduser
frå ultralydmaskina, kikker raskt på
hjartet frå under xiphoidea og fastslår
i løpet av sekund at det er regelmessig
hjarteaksjon, return of spontaneous
circuclation, noko ein no kan stadfeste
ved palpasjon av puls.
Vidare kommenterer han: “Ingen perikardvæske, og sjå, den høgre ventrikkelen ser då ikkje spesielt stor ut, gjer
han vel? Deler av venstre ventrikkel
ser litt dyskinetisk ut.” Då det ikkje er
signifikant høgre ventrikkelbelastning

PRIMÆRMEDISINSK
FORSKNINGSFOND ROGALAND
Primærmedisinsk forskningsfond Rogaland ble opprettet på årsmøtet
til Rogaland legeforening 9.6.2017.
Fondet har som formål å bidra til
videreutvikling og vedlikehold av
et allmenn- og samfunnsmedisinsk
forskningsmiljø i Rogaland.

Tildelingskriterier

er stor lungeembolus usannsynleg. Det
diagnostiske resonnementet teik raskt
ein annan retning, og eit 12-avlednings-EKG syner “tombstone”-ST elevasjonar på dei fleste avledningar.
Pasienten fèr til blokking og eg heng
etter Jim så godt eg kan. Som overordna lege, har han i tillegg til å vera
behandlande lege ei oppgåve med å ha
oversikt, rettleie yngre legar og sørge
for ein god flyt i mottaket. Dei kan
skilta med å vera eit av dei Emergency
Departments i Storbritannia som skårer høgast på ulike kvalitetsindikatorar.
Mellom anna når ein at meir enn 90%
blir utgreia, ferdig avklart og på veg
heim eller vidare i sjukehussystemet
innan 4 timar, og dei har gode resultat
på pasientundersøkelsar. Dei tek mot
115.000 pasientar i året, og slik den
anglo-amerikanske modellen ofte verkar, inkluderer dette også det me ville
ha kalla legevaktspasientar som møter
opp på eige inititativ. I Newcastle vart
den delen av mottaket gjerne bemanna
av både allmennlegar og emergency
physicians, men også av nurse practitioners som har moglegheit å diagnostisere, behandle og skrive ut enkelte
medisiner sjølvstendig.
I løpet av kvelden er me innom pasientar med lungebetennelse, hovne
legger, astmatisk respirasjonssvikt og
knivstikking, alltid med like høfleg,
fokusert anamnese og undersøkelse.
Som ein naturleg del av evalueringa,
grip Jim ofte etter ultralydmaskina for

å svare på spørsmål som dukkar opp.
Har hjartet normal kontraktilitet? Har
pasienten djup venetrombose? Er det
teikn til lungeødem? Har han pneumothorax? Sjølv om det verkar så naturleg
for Jim å svinge ultralydprobene at det
nesten kan verka tilfeldig, veit eg at
han gjer bevisste valg på bakgrunn av
sensitivitet og spesifisitet for dei ulike
testane, og han skjønar godt samanhengen med pre-test sannsynlegheit.
Connolly er med-redaktør av andre
utgåva av “Emergency Point-of-Care
Ultrasound” som kom ut på Wiley forlag i oktober i fjor. Han reiser verda
rundt for å delta på seminar og kurs,
nett slik eg møtte han første gongen
på kurs i pre-hospital ultralyd i regi av
anestesilege og ultralyd-PhD Nils-Petter Oveland ved SUS i 2012.
Etter to inspirerande kveldar på
sjukehuset, var det også gildt å treffe
ein annan norsk doktorgradslege som
kunne vise meg rundt i denne overraskande fargerrike byen. Torgeir Gilje
Lid, tidlegare fastlege, no postdoktor
ved Helse Stavanger, tek for tida utanlandsdelen av stipendiatet i Newcastle.
Han forskar på alkoholintervensjonar i
vanlege helsetenestearenaer, noko de
nok vil få høyre meir om seinare.
Trass kjølig vinterluft, sit eg igjen med
minner av varme møter med vennlege
folk som gjerne kjenner ei spesiell tilknytning til Skandinavia, i ein sydande
by med innslag frå resten av verda også.

Kriterier for tildelinger fra
Primærmedisinsk forskningsfond
- Rogaland vedtatt av årsmøtet til
Rogaland Legeforening i forbindelse med opprettelse av fondet 9.
juni 2017.
Kriteriene er gjeldende inntil
endringer foretas av styret i Rogaland Legeforening.
Etter fondets formål, jfr. fondets vedtekter punkt 2, kan det tildeles
a) til et enkelt prosjekt en sum
avgrenset tilsvarende 3 månedsverk
etter satsene til Allmennmedisinsk
forskningsutvalg (AFU) i Den norske
legeforening.
b) midler til frikjøp av veileder med
inntil 50 timer honorert etter halv
takst 14 i Normaltariffen.
c) en sum inntil 1/5 månedsverk
etter satsene til Allmennmedisinsk
forskningsutvalg (AFU). til mindre
prosjekter og tiltak. Dette kan tildeles av det vitenskapelige råd på
delegering fra styret innenfor de
rammer som styret har anvist i de
årlige budsjettene
Søknader og spørsmål sendes:
Styret Primærmedisinsk
forskningsfond - Rogaland
Mail: olav.thorsen@sus.no
Mob: 91316476
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INFORMASJON FRA KURSKOMITEEN
DAGKURS
EMNEKURS I SYKEHJEMSMEDISIN 2018
Målgruppe: Sykehjemsleger i full stilling og i deltidsstilling.
Allmennleger med sykehjem som bistilling. Det er ønskelig at
leger og samarbeidende sykepleiere melder seg på sammen
som et medisinsk team fra sykehjem eller bofelleskap. Allmennpraktikere som ønsker økt kunnskap i geriatriske
emner. Sykehuskolleger som finner emnene relevante. Styrere og avdelings-sykepleiere som samarbeider nært med
sykehjemslegen.
Kurset er godkjent som emnekurs i allmennmedisin med 24
timer samt med 24 poeng for kompetanseområdet aldersog sykehjemsmedisin (sammen med oppstartsmøte for
Riktigere antibiotikabruk i sykehjem i kommunene (RASK))
Tid: 30. januar, 24. april, 18. september og 20. november 2018.

KURS I DRIFT AV LEGEKONTOR
er under planlegging
Sted: Clarion Hotel Energy
Antall deltakere: Ca. 50
Påmelding: innen 15.08.18 i skjema på www.legeforeningen.
no/rogaland.
Pris: kr. 3400,- i kursavgift + kostpenger
Kurset søkes godkjent som emnekurs til videre- og etterutdanningen i Allmennspesialiteten.

EMNEKURS I DERMATOLOGI, HAUGESUND
Kurskomitéen for Fonna-regionen planlegger emnekurs
i dermatologi i Haugesund 6.-7.9.2018. Mer informasjon
kommer når det er klart.

PREIKESTOLKURS; EMNEKURS I HODEPINE
Tid: 7.-8.9.2018
Sted: Preikestolen Fjellstue
Påmelding: innen 15.5.18 i skjema på www.legeforeningen.
no/rogaland.
Pris: kr. 3400,- i kursavgift + konferansepakke
Antall deltakere: Ca. 30
Kurset søkes godkjent med 15 timer som emnekurs/klinisk
emnekurs i hodepine til videre- og etterutdanningen i Allmennspesialiteten.

KVELDSKURS
er under planlegging
Tid: 24.-27.9.2018 klokken 16.00-20.45
Sted: Clarion Hotel Energy
Påmelding: innen 15.8.18 i skjema på www.legeforeningen.
no/rogaland.
Pris: kr. 6300,- i kursavgift + kostpenger.
Kurset søkes godkjent med 20 poeng som emnekurs/klinisk
emnekurs til videre- og etterutdanningen i Allmennspesialiteten.

EMNEKURS I AKUTTMEDISIN
BLÅLYSDAGER
DAGKURS
DAGKURS UKE 39 – 2018

EMNEKURS I CHIRURGIA MINOR
Sted: Clarion Hotel Energy
Antall deltakere: Ca. 50
Tid: 24.-25.9.2018
Påmelding: innen 15.8.18 i skjema på www.legeforeningen.
no/rogaland.
Pris: kr. 3400,- i kursavgift + kostpenger
Kurset søkes godkjent med 15 poeng som emnekurs/klinisk
emnekurs i chirurgia minor til videre- og etterutdanningen
i Allmennspesialiteten.
Mer informasjon kommer når det er klart.
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Det blir emnekurs/klinisk emnekurs i Akuttmedisin, i samarbeid med Stavanger Universitetssykehus, i lokalene til
Safer, Seehusensgate 1, Stavanger:
Tid: 12.-13.11.2018
Påmelding: innen 12.8.2018 i skjema på www.legeforeningen.no/rogaland. Tid for resertifisering/spesialisering må
opplyses.
Pris: kr. 3400,- i kursavgift + ca kr. 400,- i kursmateriale + kr
250,- for Nettkurs i akuttmedisin for legevaktpersonell (som
betales til Nklm) + kostpenger
Antall deltakere: 35
Det kreves forberedelse og bestått internettbasert teoritest
både i AHLR (på www.nrr.org) og i «Nettkurs i akuttmedisin
for legevaktpersonell» (på www.legevaktmedisin.no) før

GRUNNKURS C, DEL 2,
FOREBYGGENDE MEDISIN

fremmøte.
Kurset er godkjent med 30 timer som obligatorisk emnekurs/klinisk emnekurs i akuttmedisin til videre- og etterutdanningen i Allmennmedisin.
Helsedirektoratet likestiller Blålysdager-kurset med legevaktskursene.
Neste kurs Blålysdager er planlagt skal avholdes 11.12.3.2019

Victoria hotell fra Gamle Stavanger
Det blir Grunnkurs C Forebyggende medisin (del 2),
11.-13.9.2018 på Victoria hotell i Stavanger. Grunnkurs
C består av et nettkurs tellende med 8 poeng (del 1),
samt 3 vanlige kursdager tellende med 22 poeng (del
2). Nettkurset (del 1) må være bestått før deltakelse på
de vanlige kursdagene (del 2).
Tid: 11.-13.9.2018
Sted: Victoria hotell, Stavanger
Påmelding: innen 8.5.18 på www.legeforeningen.no/
rogaland.
Pris: kr. 4800,- i kursavgift + kostpenger

UNDERHOLDNING KVELDSKURSET VÅR 2018
Tradisjonen tro hadde vi god underholdning i restauranten,
ved sist kveldskurs. Denne gang var vi så heldige å få besøk
av tidligere Voice deltaker Magnus Bokn:

Victoria hotell fra Gamle Stavanger

GRUNNKURS D FORSKNING I
ALLMENNPRAKSIS
Det blir Grunnkurs D Forskning i allmennpraksis 27.30.8.2018 på Sola Strand hotell.
Tid: 27.-30.8.2018
Sted: Sola Strand hotell
Påmelding: innen 8.5.18 i skjema på www.legeforeningen.no/rogaland.
Pris: kr. 6300,- i kursavgift + kostpenger

ANG. KURSAVGIFTER: Vi følger takstene for Den norske
legeforening for de fleste av våre kurs.
RETNINGSLINJER VED KURSPÅMELDING OG AVMELDING hvis ikke annet er annonsert for det enkelte kurs:
* Påmelding effektueres ved betaling av kursavgiften.
* Ved deltakelse på kurs uten forhåndspåmelding påløper det kr. 500,- ekstra i kursavgift.
* Ved eventuell avmelding etter 3 uker før kursstart vil det
bli krevd kr.1000,- i avmeldingsgebyr og ved avmelding
etter 1 uke før kursstart vil det ikke bli tilbakebetalt
kurs- og kostpenger. Avmelding ved kurs Blålysdager og
Grunnkurs C, del 2: Etter 3 uker før kursstart blir ingenting refundert.

Sola Strand hotell

For mer informasjon om de enkelte kurs:
se www.legeforeningen.no/rogaland
NR. 1 ÅRG. 24. 2018 SYD-VESTEN
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Forbrukerrådet må ta seg ei
pera, viser ny undersøkelse
Peter Christersson, Fastlege, HTV Stavanger kommune,
Leder Rogaland Allmennlegeforening
Norges nye rikskjæledegger, Forbrukerrådet, har igjen kommet med folkeopplysning i media. Denne gangen
kommer de idealistene i Legelisten.
no i forsvar. “Legene må tåle tilbakemelding fra pasientene (skulle det ikke
her stått forbrukerne? red. anm.). (...)
påpeker videre at det kun er på Legelisten du finner informasjon om legen ser
deg i øynene, og ikke bare i skjermen”,
sier Anne Kristine Vie, fagdirektør i
Forbrukerrådet.
Men, hvor robuste er konklusjonene
som Forbrukerrådet trekker, og hvor
etterrettelig er informasjon på Legelisten.no? Å undersøke dette på en
vitenskapelig validert måte, vil selvsagt
være altfor tidkrevende. Vi i Rogaland
Legeforening har derfor gjennomført
en egen spørreundersøkelse blant (nøye
utvalgte) leger i vårt distrikt. Inspirert
av Forbrukerrådet har vi benyttet
metoden “Secret manipulator”, hvor
vi legger våre synspunkt i munnen på
intervjuobjektene. Videre har vi benyttet den såkalte “Bokklubb-metoden”,
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som har vist seg å være så effektiv.
Alle intervju-objekt må være enig i de
3 første spørsmålene vi stiller, og må
deretter aktivt melde seg ut av intervju-klubben. Avmelding må skje per
telefon. Telefonen betjenes av nevrologisk poliklinikk, med telefontid mellom
kl 04:45 og 05:00 onsdager i oddetallsuker, med mindre disse onsdagene
kolliderer med flyttbare helligdager,
skoleferier, avspaseringsdager, uker
med inneklemte dager eller andre mer
interessante ting. Telefonnummer er
oppgitt på intranettsidene til Stavanger
Universitetssjukehus. Forut for intervjuene har Rogaland Legeforenings
“trollegruppe” primet intervjuobjektene ved eksponering til grovsatirisk
trolldeig (fig. I).
99% av de forespurte legene mener at
Forbrukerrådet er et ubrukelig supperåd som må ta seg ei pera. 100% angir
at Legelisten.no er noe makkverk så
dårlig at de heller ville utstå timer med
fotsoneterapi og Enya på full guffe, enn
å bruke tid på dem. Alle og enhver

konkluderte med at Forbrukerrådet
og Legelisten.no burde nedlegges med
umiddelbar virkning, og alle midler i
virksomheten overføres som frie midler
til årets forhandlinger om ny normaltariff.
Av hensyn til egen fortreffelighet, har
verken Forbrukerrådet eller Legelisten.no blitt bedt om å kommentere
konklusjonene i undersøkelsen, eller
påstandene i denne artikkelen.
For styret

Styret i Rogaland legeforening for perioden 2017 - 2019
Navn

Arbeidsplass

Telefon

E-post

Jan Robert
Leder
Johannessen		
		

Fastlege
Hinnatrekanten
legesenter, Stavanger

M 928 52 913
P 51 58 26 44

johannessen@
hinnatrekanten.no

Marit Halonen
Styremedlem/
Christiansen
nestleder
		

Overlege
M 901 29 089
marithc@me.com
Kvinneklinikken.		
Sus		

Anne Sandvik
Styremedlem
		
		

Turnuslege, med
M 91 63 12 96
Avd. Haugesund 		
sjukehus

sandvik.anne@gmail.com

Janne Kristine
Varamedlem
Bethuelsen		
		

Spes. i patologi
M 98 04 81 08
Sus 		

janne.kristine.bethuelsen@sus.no

Siv Helene
Varamedlem
Eriksen		
		

Lis, med. Avd.
M 99 27 43 99
Haugesund		
sjukehus

siv.helene.eriksen@gmail.com

Bjarte
Varamedlem
Sørensen		
		

Fastlege,
Hjelmeland
legekontor

M 46 46 47 00

Bjarte.sorensen@gmail.com

Peter
Allmennlegeforeningen
Christersson
(APLF)
		

Fastlege,
Stavanger
medisinske senter

M 99 39 40 34

peter.christersson@gmail.com

Tord A. Haaland

Leger i samfunnsmed.
Arbeid (LSA)

Helsesjef
M 911 53 170
Stavanger kommune		

tord.anton.haaland@lyse.net

Elin Watts

Norsk arbeidsmedisinsk
forening (Namf)

Bedriftslege
Statoil ASA

M 947 80 080

eliw@statoil.com

Alexander Seldal

Norsk
overlegeforening (Of)

Ort. Avd. Sus

M 924 27 960

alexanderseldal@gmail.com

Finn Finsnes

Praktiserende
Spes. i indremed./
M 901 12 073
Spesialisters Landsforening
Avtalespes Stavanger		
(PSL)		

Vara:
Hans Petter Torvik

Vara: Tore Bru

Verv

Kristin Marie
Yngre legers forening (Ylf)
Fagereng		

finn@finsnes.no

LIS Anestesi
avd. Sus

P 938 78 636

kristinfagereng@gmail.com

Fastlege
Nytorget legesenter/
Postdoktor Sus

M 90 06 06 56

giljelid@gmail.com

Vara:
Inga Thorsen
Torgeir Gilje

Leger i Vitenskapelige
stillinger (LVS)
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U N I V E R S I T E T S L E G E N f e b r u a r 2 0 1 8
Nytt frå Faggruppe for allmennmedisin, UiB

Kjære kollega
i vestlandsk allmennpraksis
Er fastlegane si tidsklemme reell?
Det har vore vanskeleg å nå fram med argumenta om at
det er så mykje meir å gjere som fastlege enn før, også når
lista er konstant. Helseministeren har meint at det må
evaluering og tal til før han skal tru heilt på at fastlegar
flest er trøyttare, meir slitne og meir overarbeidde enn før.
Dette er bakgrunnen for at Nasjonalt kompetansesenter
for legevaktmedisin (Nklm) på oppdrag frå Helsedirektoratet i januar har gjennomført undersøkinga om
fastlegane sin tidsbruk. Undersøkinga fekk støtte frå
Legeforeningen, og heldigvis enda det med ein svarprosent på over 40, noko som er eit godt resultat når
ein skal fylle ut skjema ei heil veke.
Resultata viser at legane i hovudsak har hatt
rett: Det er altfor mange som har lange praksisdagar, mange har arbeidsveke på over 50-60
timar, mange arbeider kveldar og helgar for å
komme ajour, og mange har mykje legevakt på
toppen, spesielt i mindre kommunar.

Steinar Hunskår

Resultata viser ei arbeidsmengde som ikkje er sunn
eller berekraftig over tid for svært mange fastlegar. Fastlegeordninga må justerast slik at arbeidsmengda vert
handterleg, både av omsyn til dei som er fastlegar no,
men ikkje minst også av omsyn til alle dei vi treng å
rekruttere inn i ordninga.
Vi kan sikkert arbeide meir effektivt, digitalisere og
rasjonalisere på enkelte område, men det grunnleggande
problemet er at det er for mykje å gjere med kvar listepasient i høve til før. Da blir det grunnleggande grepet
å redusere listelengda, som igjen betyr mange fleire
fastlegar. Vi må få omdefinert ei full arbeidsveke frå
ei liste på 1500 innbyggarar til eit mykje lågare tal.
Både Legeforeningen og helseministeren må no
bruke resultata frå tidsbrukundersøkelsen som eit
felles utgangspunkt for endringar. Og endringane
må komme raskt.

steinar.hunskar@isf.uib.no

Faggruppe for allmennmedisin (ALFA)

Eyr (1996-2017)
3. november 2017 ble den siste meldingen på allmennlegenes diskusjonsforum Eyr publisert. Fastlege og
forsker Hogne Sandvik i Bergen har
vært ansvarlig for Eyr siden starten i
1996. Eyr var et ektefødt barn av det
allmennmedisinske miljøet ved UiB.

fremst Facebook. Sandvik mener at Eyr
lenge klarte å knytte sammen allmennleger fra hele landet i et fellesskap, men
etter hvert avtok antall nyttige meldinger med substans, og listen ble i større
grad dominert av metadebatter, personangrep og småkjekling.

I et intervju med Dagens Medisin uttalte
Sandvik at epost-lister er en teknologi
som er på vei ut, og at nyere plattformer
er mer attraktive for de fleste, først og

Eyr har også vært et åpent forum, hvor
både journalister, helsebyråkrater og
politikere har kunnet følge med på hva
som rører seg på den allmennmedi-
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sinske grasrota. Arkivet til Eyr vil være
tilgjengelig inntil videre og vil også bli
deponert i Nasjonalbiblioteket. Cirka
66.000 meldinger ble sendt i løpet av
de 21 årene.
Etter at Sandvik sendte den siste meldingen, blir epost-listen forsøkt videreført av en gruppe leger som har fått
tilgang til adresselisten.

Stipend fra AMFF
Allmennmedisinsk forskningsfond (AMFF) har hatt
tildelingsmøte for ettårige stipend med oppstart våren
2018. Det forelå søknader på 10 millioner kroner. Styret
hadde 7,5 millioner å fordele. Tre søkere fra vårt miljø
ble tildelt midler:
Jesper Blinkenberg, fastlege i Askøy: Øyeblikkelig hjelp
innleggelser i sykehus
Satya Pal Sharma, fastlege i Bergen: Outcome in shoulder capsulitis (frozen shoulder).
Hogne Buchvold, fastlege i Bømlo: Skiftarbeid og nattarbeid.

Forskningspris til Kirsti Malterud
NKS Sanitetskvinnene deler hvert år ut en kvinnehelseforskningspris til en forsker eller miljø hvor det virkelig
har blitt gjort en forskjell for kvinnehelsen. Prisen for
2017 gikk til Kirsti Malterud, professor i allmennmedisin ved UiB og seniorforsker ved Allmennmedi-sinsk
forskningsenhet, Uni Research Helse. I sine kriterier
legger Sanitetskvinnene vekt både på vitenskapelig
produksjon og på formidlingsinnsats. Prisen skal gå til
noen som er nasjonalt ledende på sitt fagfelt.

fremme slik aktivitet, og innfridde 8 av 12 slike måltall
for 2017. Noen eksempler:
– 7 stipendiater disputerte, og 51 kandidater er under
pågående veiledning av ALFO-ansatte
– 100 vitenskapelige artikler og 75 andre artikler ble
publisert
– 8 nye stipendiater ble tatt opp i ph.d.-programmet
Fra 1.1.2018 er det på nytt en omorganisering av det
allmennmedisinske miljøet ved Institutt for global helse
og samfunnsmedisin (IGS). Instituttet skal nå organiseres i fagområder, som inneholder både forsknings- og
undervisningsgruppene. Fagområde for allmennmedisin (FAM) arbeider med undervisning og forskning innen
allmennmedisinske problemstillinger, og med faglige
utfordringer og oppgaver relatert til allmennmedisin
lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Førsteamanuensis
Esperanza Diaz er leder og første-amanuensis Thomas
Mildestvedt er undervisningsleder.

Malterud har gjennom mange år hatt en betydelig forsknings- og formidlingsinnsats innen temaet
medisinsk uforklarte helseplager. Hun har bidratt til
å løfte dette forskningsfeltet, et felt som har utfordret
både teori og praksis, der kjønn og makt sto sentralt
og der kunnskapsgrunnlaget var mangelfullt. Malterud er også kjent for sin store innsats for kvalitative
forskningsmetoder, gjennom undervisning, lærebøker
og egne forskningsbidrag.

Forskningsgruppe for allmennmedisin
2017
ALFO, Forskningsgruppen for allmennmedisin ved
UiB, ble dannet våren 2010 etter en omorganisering
av Seksjon for allmennmedisin. Leder i 2017 har vært
professor Bjørn Bjorvatn. Årsrapporten for 2017 viser
et aktivt år for allmennmedisinsk forskning i Bergen.
Ved inngangen til 2018 inkluderte ALFO i alt 21 forskere
med til sammen 9 årsverk. ALFO er opptatt av å utvikle
kunnskap av høy vitenskapelig kvalitet med relevans
for fastleger og deres pasienter, samt å utvikle metoder
og forskningsstrategier som belyser allmennmedisinens kliniske karakter. ALFO har utviklet måltall for å
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Returadresse:
Rogaland legeforening,
Postboks 3049 Hillevåg
N-4095 Stavanger

