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Legeforeningen lanserer i skrivende stund "Kloke valg" kampanjen med fokus 
på overdiagnostikk og overbehandling. Praksiskonsulenter lokalt og nasjonalt 
jobber med å få kontroll på oppgavefordelingen mellom primær og sekundærhel-
setjenesten og både kolleger i og utenfor sykehus kjenner på en arbeidshverdag 
som er preget av et ekstremt arbeidstempo. Drevet opp av køer og budsjettkrav.

 
Ville det være fornuftig å stoppe opp og reflektere over hva vi holder på med og 
hvorfor?

 
Hvorfor behandler vi 86 år gamle Olga med statiner?
Hvorfor tar vi blodprøver en gang i måneden på Metotrexat pasienten?
Hvilken effekt gir det å ta DXA måling 2 år etter oppstart av beinresorpsjonshemmere?
Når skal vi ta bilder av et vondt kne og når er det greit å la være? Når skal det opereres?
Hvor ofte er det grunnlag for å sjekke blodtrykk og kolesterol forebyggende på en 40 åring? 
 
Vi hadde trolig gjort mye av dette annerledes om vi hatt tid og overskudd til å systematisere og distri-
buere kunnskapen på de ulike fagområdene. Kanskje akkompagnert av gode informasjonsfremstøt 
for å implementere en kulturendring i befolkningen.
 
En liten illustrasjon:
Et kort søk etter beste praksis for oppfølging av Metotreksat pasienter ledet meg til en oversiktsar-
tikkel i BMJ fra 2008.
En multinasjonal evidensbasert retningslinje for bruk av metotreksat for reumatoide sykdommer 
sier følgende:
 
Recommendation 4
When starting methotrexate or increasing the dose, ALT with or without AST, creatinine and 
CBC should be performed every 1–1.5 months until a stable dose is reached and every 1–3 months 
thereafter; clinical assessment for side effects and risk factors should be performed at each visit.
Fra <https://ard.bmj.com/content/68/7/1086> 

Felleskatalogteksten og de fleste reumatologiske epikriser jeg får anbefaler månedlige blodprøver. 
 
Det er altså et sprik på inntil 2 måneder mellom yttergrensene av blodprøvekontrollanbefalingene. 
Betyr det noe?

Jeg sendte så spørsmål til Relis om evidensgrunnlaget og svaret kan søkes opp men kortversjonen 
er at ulike preparatomtaler og retningslinjer tilsier at det i enkelte tilfeller også kan forsvares å ta 
prøver hver 6.mnd.
 
En tur i reseptregisteret viser at det i 2017 var ca 35000 brukere i Norge i 2017. 
En blodprøve per måned blir 420000 blodprøver i året. 
 
Dersom vi forutsetter at en god del må ta fri fra jobb, at blodprøven koster ca 100 kroner og at tapt tid 
som kunne vært brukt på noe annet settes til 500 kr / time, at det tar en time per blodprøve i reise og 
prøvetakingstid kan kostnaden beregnes til 252.000.000 kroner. 
 
Med en prøve hver 3.mnd ville vi kunne frigjøre 168.000.000 kroner i økt produktivitet og reduserte 
kostnader. Forutsatt at det er tilnærmet like trygt.
 
Regnestykket kan sikkert utfordres men det illustrerer at små endringer i rutiner og prosedyrer kan 
får store ressursmessige konsekvenser. 
 
90000 mennesker i aldergruppen 80+ bruker statiner. 10.000 mennesker bruket lipidsenkende midler 
i Norge - i årsgruppen 90+. Sikkert mest som sekundærprofylakse men også som primærprofylakse.
Hvor viktig er «plakkstabiliserende effekt»? Når er det faglig korrekt å seponere? Hva er det som gjør 
at vi ikke seponerer? Er vi usikre? Usikre faglig eller på hva som skjer hvis pasienten tilfeldigvis skulle 
få en hendelse i etterkant? Er det et problem at vi ikke føler at vi har tydelig støtte i tilsynsapparatet?
 
Burde vi gå en runde på temaet og bli enig om når de kan seponeres? Gi hverandre «ryggdekning» 
eller faglig støtte avhengig av hva som er problemet? 
 
I lys av dette og den pågående diskusjonen rundt "Kloke valg", ressursknapphet og et helsevesen 
som tøyes i alle ender er det kanskje på tide å gå litt 
nærmere inn i disse diskusjonene? Kan vi gjøre noe 
lokalt i aksen spesialisthelsetjeneste – PKO – fastleger 
og bli enig om flere råd enn de som er publisert på 
«Kloke valg» så langt?
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Landsstyremøtet - bare ordet kan få 
angsten til å krype inn. Dette er ikke 
Obos-ligaen, men toppen av Tippe-
ligaen. Det har vært noen årsmø-
ter i Rogaland Legeforening, noen 
HTV-møter i Allmennlegeforeningen 
og noen landsråd på Våruka. Landssty-
ret har imidlertid vært noe “up there”.

Som førstereisegut til selveste Soria 
Moria, må jeg si at kjente meg litt som 
gutten i det berømte Kittelsen-bildet. 
Her var Marit Hermansen og resten av 
styret, her var leder i Akademikerne 
Kari Sollien, her var Bent Høie og Kjer-
sti Toppe, her var media, og her var 
Vazelina Bilopphøggers.

I Syden-temperatur og strålende sol, 
slik bare 2018 kan gjøre det, ble møtet 
innledet ganske forsiktig med tale ved 
presidenten og underholdning fra OMP 
(Oslos Medisinske Pikekor). De sang 
blant annet “Jag kommer” - antagelig 
et frampek til tilværelsen med vaktcal-
ling på medisinsk avdeling. Vi fikk også 
høre en medley med “hits” fra 2011 
- åpenbart ikke noe höjdar-år innen 
populærmusikken...

I takt med at ventilasjonssystemet på 
Soria Moria konket ut, steg temperatu-
ren både reelt og billedlig. Delegatene 
ble stadig mer sommerlig lettkledde 
- og da har vi ikke engang kommet gal-
lamiddagen (som forøvrig gikk for seg i 
overdrevent rolige forhold - all den tid 
dette var første gang Legeforeningens 
nye, pietistiske alkoholpolicy ble inn-
ført). Debatten hardnet særlig til under 
saken om innføring av kjønnskvote-
ring til medisinstudiet. Det dannet seg 
steile fronter - hvor medisinstudentene 

og de yngre legene ivret for kvotering, 
men møtte motbør hos noen repre-
sentanter for den eldre garde. Til slutt 
fikk imidlertid saken klar tilslutning 
fra majoriteten.

Krisen i fastlegeordningen var en 
annen stor sak på møtet. Det ble fat-
tet en resolusjon, med stor støtte fra 
våre gode kollegaer på sykehusene, 
innen arbeidsmedisin, forskning mv. 
Fastlegeordningen var også fokus for 
“speed dating”-debatt med Bent Høie 
(H), Kjersti Toppe (SP), Olaug Bollestad 
(KrF) og Ingvild Kjerkhol (AP). Helse- 
og omsorgsministeren fikk kjørt seg, 
og angret nok på at han stilte i dress og 
slips der han satt og svettet...

Det hele ble, som tidligere antydet, 
toppet av Vazelina Bilopphøggers. Et 
særdeles uventa og nostalgisk valg av 
headliner. Arnulf Høggern Paulsen, 
viste at de gamle er eldst, der han drylte 
trommene til Surfbrett på Einafjor-
den. Det var nesten så tankene gikk til 
Beach Boys og surfin’ USA...

Fortellinger fra en førstereisegut 
til Landsstyremøtet

Peter Christersson, Fastlege, HTV Stavanger kommune, 
Leder Rogaland Allmennlegeforening
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Av Elin Watts
Bedriftslege og tillitsvalgt for NAMF 
i Rogaland Legeforening

De siste tre årene har det vært økt 
interesse hos Arbeids- og Sosialdepar-
tementet for å se på om dagens BHT 
leverer i forhold til de forventningene 
som er hos både virksomhetene og 
myndighetene. Vi har kjent på at vi 
blir sett i kortene. 

SINTEF fikk oppdraget med å gjøre en 
evaluering av BHT i Norge. Høsten 2016 
leverte de en rapport. I den kommer 
det frem at de fleste virksomhetene 
opplever at BHT bidrar positivt med 
tanke på utviklingen av virksomhe-
tens HMS rutiner og arbeidsmiljø. 
Det kommer frem at det er økt behov 
for forebyggende arbeid samt nærhet 
mellom virksomhetene og dens tilhø-
rende BHT. 

Departementet satte videre sammen 
en ekspertgruppe ledet av Pål Molan-
der (Statens arbeidsmiljøinstitutt). De 
skulle blant annet se på ulike modeller 
for den fremtidige BHT. Gruppen gikk 
systematisk til verks i tilnærmingen 
og skuet blant annet bort på våre 
naboland for å se hvordan status er 
der. Hovedkonklusjonen er at Norge 
kommer godt ut sammenlignet med 
andre land. Det påpekes imidlertid 
at det er behov for å endre litt på kur-
sen. Ekspertgruppen finner det mest 
hensiktsmessig å videreutvikle dagens 
lovbaserte BHT-system. Forsikringsba-
serte og markedsbaserte modeller har 
ikke blitt funnet like formålstjenlig. 

Lovbasert modell
Arbeidsmiljøloven §3-3 stiller krav om 
at en virksomhet skal være tilknyttet 
en BHT godkjent av Arbeidstilsynet 
når risikoforholdene i virksomhetene 

tilsier det. Forskrift om organisering, 
ledelse og medvirkning §13-1 konkre-
tiserer videre hvilke virksomheter som 
plikter å være tilknyttet en BHT. 

En slik modell tvinger virksomheter 
til å ha fokus på arbeidshelse inklu-
dert identifisering av arbeidsmiljøri-
siko og risikoreduksjon. En lovpålagt 
modell legger til rette for god dek-
ningsgrad (60% per i dag) og er ikke 
spesielt konjunkturavhengig. Oslo 
Economics bistod ekspertgruppen, 
og de anslo kostandene av et ikke-op-
timalt arbeidsmiljø i Norge til å være 75 
milliarder kroner årlig. Redusert pro-
duktivitet og sykefravær er to sentrale 
faktorer. Dette er meget uheldig både 
for produksjonen i virksomhetene samt 
for samfunnet generelt. Dette under-
streker at det fortsatt er mye å gå på 
i forhold til å redusere helsetap, øke 
yrkesdeltakelse, redusere sykefravær 
og øke produktiviteten. 

Ekspertgruppen påpeker at fokuset 
skal være å fremme god arbeidshelse 
og dette ved å ha fokus på BHT sine 
kjerneoppgaver. Disse inkluderer blant 
annet oversikt over arbeidsmiljørisi-
koene inkludert psykososiale og orga-
nisatoriske forhold, utvikle gode miti-
gerende tiltak, oppfølging med tanke 
på om risikoreduksjon er oppnådd og 
målrettede helseovervåkinger. Lovens 
intensjon er ikke å legge til rette for de 
tilleggstjenestene som for eksempel 
generelle helsekontroller, trening og 
kosthold. 

BHT har et viktig samfunnsoppdrag. 
Det kan se ut til at det er behov for å 
endre litt på kursen slik at en innfrir 

hovedhensikten med lovens intensjon. 
Arbeidsmedisinerens rolle er foreslått 
styrket i fremtidens BHT. Dette for å 
sikre tilstrekkelig og god kompe-
tanse på alle eksponeringsfaktorene 
i arbeidsmiljøet. Viktigheten av det 
tverrfaglige samarbeidet opp mot for 
eksempel ergonom og yrkeshygieniker 
understrekes. 

Rapporten til ekspertgruppen er for 
tiden ute på høring.

«Hva bør skje med bedriftshelsetjenesten (BHT)? 

– En fremtidsrettet BHT 
med fokus på kjerneoppgaver»
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Inger Klippen (44) er spesialist i all-
mennmedisin, og har jobbet som 
fastlege i Sandnes i ca. 10 år. Den gifte 
firebarnsmoren er etnisk Sandnesgauk, 
men oppvokst på Voll. Hun har en fire-
årsperiode som politiker i bystyret i 
Sandnes bak seg. «Dette var samtidig 
som jeg var med å starte Hanadalen 
legesenter, og jeg hadde en ettåring 
hjemme. Rimelig travelt, kan du si». 
Men nå har minsten blitt åtte år, og 
politikerhesten kjenner igjen lukten av 
kommunesagmugg. Hun er innstilt som 
Høyres ordførerkandidat i kommune-
valget 2019. Syd-Vesten tok pulsen på 
Sandnes neste ordfører (Sandnes er en 
bykommune du kjører forbi på veien til 
Kongeparken, red. anm.)

Kor i helsike e Sandnes?
«Sandnes ligger lunt mellom bakker, 
innerst ved Gandsfjordens leirete 
strand».

Burde ikke Sandnes bare innse at 
de er en drabantby til Stavanger, og 
akseptere kommunesammenslåing 
med storebror?
«Stavanger hadde nok likt det, men 
Stavanger har nok ikke så mye tilby oss 
som nabokommunene har, eksempel-
vis Preikestolen, gode samarbeidsevner 
og høy arbeidsmoral, hehe».

Eg kan tella te 5.
Sandnes/Ulf ble banket mørkeblå av 
Viking 16. mai, og tapte hele 5-2. Har 
de livets rett som OBOS-lag? Og tren-
ger Sandnes virkelig et nytt gigantsta-
dion til de 1500 tilskuerne?
«Sandnes trenger definitivt ikke noe 
gigantstadion. Vi kan godt samarbeide 
med nabo-OBOS-laget i Stavanger om 
å drifte deres stadion».

Hva er det beste med Hommersåk?
«Bryggebakeren, sjøtomtene og båt-
plassene».

Fastlegeordningen er under stort 
press. Hvordan synes du at ditt parti 
og helseminister Bent Høie har hånd-
tert dette?
«Høyre og Høie har vært litt seine til 
å forstå alvoret i saken. Det er for få 
leger som har vært engasjert politisk. 
Jeg oppfordrer kollegaer til å ta dette 
ansvaret. Vi som faggruppe har vært 
altfor passive. Også Legeforeningen må 
ta sin del av ansvaret, også vår forening 
har vært seine på banen».

Hva er de viktigste sakene for ordfører 
Klippen av Sandnes?
«Sandnes/Ulf opp i eliteserien, hehe. 
Også skal vi slå Viking i cupen, på vår 
felles arena i Jåttåvågen. Jeg vil jobbe for 
å få til en bedre samhandling mellom 
byutvikling og oppvekst/levekår. Du 
kan ikke lage nye bydeler uten skoler, 
barnehager, infrastruktur, legekontor 
osv. En må se helhetlig på ting. I tillegg 

kan jeg tenke meg at politikerne tar 
mer styring på utbygging/det estetiske 
i Sandnes sentrum».

Hvordan vil ditt fastlegeblod prege 
ditt virke som ordfører?
«Jeg vil være pragmatisk, ikke så ideo-
logisk og ikke arbeidssky».

Men, hva skal skje med pasientene 
dine?
«De må få en supervikar som tar godt 
vare på de. Det må vi få til. Jeg tror også 
at det kan være en fordel å få inn noen 
nye øyne som kan se på ting i et nytt 
lys».

Hva er det første du skal konkurran-
seutsette?
«Ingenting. Sandnes er gode på dette 
allerede».

Godt valg!

Interessekonflikter: Intervjuer er etnisk 
halvt Sandnesgauk, men har stort sett 
klart å legge dette bak seg.

Møt den neste ordføreren i 
Sadness, eh, Sandnes

Peter Christersson, Fastlege, HTV Stavanger kommune, 
Leder Rogaland Allmennlegeforening
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Øivind Beite Schive, LIS Plastikkirurgisk avdeling.
1. Når talegjenkjenningen fungerer 
100%
2. Gjentatte krasj ila en dag
3. At vi kunne benytte én program-
vare hvor alle funksjoner var inte-
grert istedenfor flere programmer 
som tidvis snakker svært dårlig 
sammen.

Egil Riveland, LIS Kardiologisk avdeling.
1. Når medikamentoverføring er 
sømløst og ein slepp å berekne 
doser for legemidel i Meona.
2. Når både Dips og Meona klikker 
samtidig pga app virtualisation 
client…
3. Alt i ett system!!!! Røntgen, kurve 
og journal!!! 

Svein Austdal, Overlege Ortopedisk avdeling.
1. Mål og mening for oss ved syke-
huset er å drive pasientdiagnostikk 
og behandling. 
IT systemene skal være en hjelp og 
støtte til dette.
IT virker som det skal av og til; og da 
er det et reelt framskritt i forhold til 
den analoge hverdag jeg opplevde 
da jeg begynte her i -88. (akkurat 
30 år i dag, faktisk).
2. Forskjellige programmer snak-
ker i liten grad med hverandre. Jeg 

må logge meg på 3-4 programmer for å komme i gang med 
arbeidsdagen. Vi melder om feil i DIPS, RIS/PACS og tale-
gjenkjenning etter «oppgraderinger». De rettes ikke straks, 
men «skal rettes ved neste oppgradering».  Så rettes det ikke 

likevel ved neste oppgradering og vi blir hengende med disse 
«bugs». I tillegg kommer gjerne én ekstra «bug» som gjør 
brukervennligheten enda et hakk dårligere. Det ergrer meg 
grenseløst at mine skattepenger bukes til å kjøpe produkter 
fra leverandører som ikke gjør jobben sin skikkelig, og at 
«bestyrelsen» ved SUS godtar å betale for det.
3. Få opp hastighet og brukervennlighet. En pålogging med 
smartkortet så er hele verktøykassa på plass.

Barbro Tvedt, LIS Mottaksklinikken 
1. At det ikkje er stedbundet. Det er 
meir ryddig med Meona enn papir-
kurven. Veldig kjekt på vakt å kunne 
sjekke elektronisk, ikkje få lest opp 
medisinane på telefon eller springe 
til avdeling.
2. Systemet krasjer så ofte, det kol-
lapser!
3. At det både gikk raskt og slutta 
å krasje 

Jørgen Vennesland, overlege Karkirurgisk avdeling.
1. Orplan! 
2. Røntgensystemene fungerer ikkje 
i det heile!! 
3. Då ville eg vifte så mykje med 
tryllestaven at systemet ikkje hen-
ger etter oppdateringer, og eit fun-
gerande røntgensystem. 

5 i kantina
1) Kva syns du er det beste med IT-systemene her på SUS?
2 …og kva er det verste? 
3) Om du kunne fikse ein IT-funksjon (jepp, du får masse penger eller ein tryllestav eller noko) - kva 

ville du fiksa?

Kristin Marie Fagereng, Yngre legers forening (Ylf)
LIS Anestesi, avd. Sus
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I Syd-Vesten 2/2018 skrev jeg om før-
ste samarbeidsmøte mellom Roga-
land Legeforening og NAV Rogaland. 
I reneste «dialogmøte 2-stil» møtte 
rådgivende overlege Elin Kvadsheim 
Neset og leder av NAV Arbeidsrådgi-
ving Rogaland Trond Nessa opp på mitt 
kontor 7. september for andre møte, i 
hva som nå har blitt en tradisjon.

Flere viktige saker ble diskutert:

Feilsendte brev
Flere kollegaer har fortalt at de har 
opplevd å få tilsendt korrespondanse 
fra NAV til tidligere arbeidsplass, privat 
adresse eller andre feilaktige steder. 
NAV beklager dette, og forklarer at 
dette kan skyldes at noen NAV-med-
arbeidere bruker et gammel system for 
å hente opp kontaktdetaljer til legen. 
Problemet kan løses ved at NAV benyt-
ter det nye, oppdaterte systemet. Infor-
masjon skal sendes ut internt.

Hva skjer med L40-skjema-
ene?
Det har vært bekymring for hva som 
vil skje rundt innhenting av medisin-
ske opplysninger og legeerklæring ved 
arbeidsuførhet i framtiden. NAV legger 
opp til et system hvor en har en større 
dynamikk på sykmeldingsblankettene, 
og innhenter fortløpende informasjon. 
Det vil gjøre at en i noen tilfeller ikke vil 
ha behov for L40-skjema i tillegg. Jeg 
påpekte at det kunne være utfordrende 
å skrive utfyllende legeopplysninger på 
sykemeldingsblanketten underveis, 
både fordi dette gjøres mens pasienten 
er tilstede, og det lite ønskelig å bruke 
mye «pasienttid» til slikt papirarbeid, 
og fordi det teknisk er vanskelig å finne 
dokumentasjon fra selve journalen 

mens en er inne i sykmeldingsbildet. 
Videre påpekte jeg at takstene for å 
fylle ut sykmeldingsblankett er dårlig 
honorert sammenlignet med L40. Kan 
en komme opp i en situasjon hvor NAV 
spekulerer i å innhente all informasjon 
på sykmeldingsblanketter og evt. med 
forespørsel om «tilleggsopplysninger 
(takst L8)» for å spare penger?

NAV Rogaland ville ta med disse 
bekymringene tilbake til NAV sentralt.

Begrensninger i fastlegeord-
ningen
Som 1. landsråd i Allmennlegeforenin-
gen i Rogaland, sendte jeg 05.09.18 et 
brev til blant annet NAV Rogaland om 
behov for begrensninger av arbeids-
porteføljen til fastleger. Jeg skrev at 
«Når det ligger til rette for det, vil syk-
meldinger kunne bli forlenget uten 
oppmøte». På grunnkurs i trygdeme-
disin, har LIS i allmennmedisin i alle 
tider fått det sparket inn med mors-
melken at «sykmeldinger kan kun for-

lenges i forbindelse med konsultasjo-
ner». I Håndbok for hvordan sykmelde 
(2015) står følgende: «Legen skal bygge 
utstedelse av sykmeldingsattesten på 
en personlig undersøkelse av pasien-
ten». Likevel har det i praksis vært en 
stilltiende aksept fra både fastleger og 
NAV om at en i noen tilfeller fornyer 
sykmelding per telefon eller e-kon-
sultasjon. Ved å sende dette brevet, ble 
imidlertid NAV Rogaland utfordret til å 
mene noe om denne (mal-?) praksisen. 
NAV kunne ikke svare på utfordringen 
i selve møtet, men sendte seinere et 
offisielt svarbrev: «NAV Rogaland vil 
gjøre Rogaland Allmennlegeforening 
oppmerksom på at forlengelse av syk-
melding uten oppmøte kan medføre 
uheldige konsekvenser for pasienten/
brukeren: 
1. Dokumentasjonsgrunnlaget kan bli 

for svakt til å dokumentere pasien-
tens/brukerens rett på sykepenger. 

2. Pasienten/brukeren mister en vik-
tig anledning til å bli motivert til 
arbeid og aktivitet.»

Med NAV i pasientstolene

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

Peter Christersson, Fastlege, HTV Stavanger kommune, 
Leder Rogaland Allmennlegeforening

Nav på besøk Elin Kvadsheim Neset og Trond Nessa
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Nytt fra PSL: 

Hva skjer?
Finn Finsnes, dr. med, tillitsvalgt praktiserende spesialisters 
landsforening PSL Rogaland

Avtalespesialistene i Helse Vest spiller 
en viktig rolle i spesialisthelsetjenesten 
og står for omtrent 25 % av alle polikli-
niske konsultasjoner i 2017.

Alle avtalespesialister i Sør-Rogaland 
signerte en individuell samarbeids-
avtale med et lokalt helseforetak (de 
fleste med Helse Stavanger) i fjor, men 
i Helse Fonna er ikke alt sluttført per i 
dag. Hovedformålet med en slik avtale 
er hensiktsmessig arbeidsdeling, faglig 
samarbeid mellom avtalespesialister 
og helseforetaksavdelinger, utveksling 
av informasjon om kapasitet, infor-
masjon om prosedyrer og kliniske 
retningslinjer, deltakelse i kompetan-
seutvikling og rutiner for kontakt. En 
slik samarbeidsavtale bygget på gjen-
sidighet som likeverdige parter mellom 
avtalespesialisten og sykehus/DPS i 
dens naturlige område var selve forut-
setningen for at helseministeren ville 
åpne for nye hjemler. 

Her i Helse Vest har vi allerede sett 
resultat av dette. I Rogaland er det 
opprettet en hjemmel i ØNH i Stavan-
gerområdet (Sola), en hjemmel i psy-
kiatri i Helse Fonna og en hjemmel i 
hud i Helse Stavanger (Egersund). En 
hjemmel i kardiologi i Helse Fonna vil 
bli utlyst. Rekrutteringen til hjemler i 
avtalesprakis er imidlertid ikke spesi-
elt god. I Stavanger har man foreløpig 
ikke lykkes med å finne en arvtaker 
til ØNH-hjemmel. Det vil bli gjort et 
nytt forsøk nå i høst. I Sandnes var 
det én søker til 2 gangs utlysning. Vi 
som driver i avtalepraksis synes dette 
er overraskende. Det er mange leger 
i Norge, per 30 august 2018 er det 35.338 
medlemmer i Legeforeningen. Noen er 
medisinstudenter og noen er pensjonis-
ter, men det er også leger som ikke er 
medlemmer i Legeforeningen. Tar man 

folketallet i Norge 5.3 mill og deler på 
antallet leger finner man altså at det er 
en lege per 150 innbyggere! 

Norge er det landet i verden som har 
nest høyeste legedekning iflg OECD. 
Når vi da ser at mange medisinstuden-
ter utdannes til arbeidsledighet og kun 
36 % av avgangsstudentene sist fikk 
tilbud om turnusjobb (LIS-1) kan man 
begynne å tenke over hva som er galt. 
Det er nok leger, men som resultat av 
at LIS stillingene på sykehusene er 
blitt faste stillinger vil det etter hvert 
kunne blokkere mulighetene for yngre 
leger som ønsker spesialistutdanning, 
dersom ikke noe endrer seg.  Rekrut-
teringen til avtalepraksis kan bli enda 
mer utfordrende. 

I Helse Sør-Øst har man besluttet å øke 
antall årsverk for avtalespesialister 
betydelig, blant annet innen øye, hud, 
urologi, revmatologi, nevrologi, fysi-
kalsk medisin og utvalgte indremedi-
sinske spesialiteter. Det er interessant å 
merke seg at Helse Sør-Øst nettopp pri-
oriterer nevrologi og fysikalsk medisin, 
noe også vi i Rogaland Legeforening 
og PSL har hatt som øverste prioritet 
i mange år og formidlet til Helse Vest. 
Likevel har ingenting skjedd. Som 
nevnt kan rekrutteringssituasjonen for 
hjemler generelt være utfordrende, men 
nettopp innen nevrologi og fysikalsk 
medisin vet vi at det er flere kompe-
tente spesialister som ønsker å starte i 
avtalepraksis og venter på at Helse Vest 
oppretter hjemler.

Det er store nasjonale og regionale for-
skjeller i forbruk av spesialisthelsetje-
neste, totalt sett og innen de forskjellige 
fagområdene. Aktivitetsdata for 2017 
fra Helsedirektoratet (Norsk Pasient 
Register) viser forskjellene. Innen Helse 

Vest var forbruksraten samlet sett lavest 
i Stavanger HF sitt område, mens den 
var høyest i Bergen HF-område og det 
lyder ganske kjent for mange av oss. 
Høyest forbruk av avtalespesialister var 
det i Bergen HF-område. På nasjonal 
basis generelt er det Stavangerområ-
det og Finnmarksområdet som peker 
seg ut med lavest bruk av polikliniske 
helsetjenester samlet sett  -  også i 2017, 
som Helsedirektoratet skriver i rap-
porten sin.

PSL hadde sitt årlige administra-
sjonskurs i Oslo over 3 dager i slutten 
av august. Vesentlige deler av pro-
grammet dreide seg om elektroniske 
pasientjournalløsninger, digitale hjel-
pemidler i praksis med nye integrerte 
datasystemer og kvalitetssystemer. Det 
var også foredrag om effektiv praksis-
drift demonstrert gjennom bruken av 
Autohotkey, Phraseexpress og X-key 
som sikrer kvalitet og forenkler jour-
nalarbeidet vesentlig. I PSL Rogaland 
hadde vi sist høst kurs for våre med-
lemmer i disse programmene som med 
enkelthet kan implementeres med Sys-
tem-X, Infodoc og CGM og som blir helt 
uunnværlige verktøy i daglig praksis 
når man først ‘får det i fingrene’.  Admi-
nistrasjonskurset er også neste gang 
den siste helgen i august (torsdag til 
lørdag) og vi oppfordrer alle PSL’ere 
til å huke av i kalenderen for neste år!
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Vaksinemotstand møter me jamnleg i 
arbeidet vårt. Med aller beste intensjon 
vel enkelte å halde borna sine og seg 
sjølv borte frå vaksineprogram og på 
den måten aukar dei ironisk nok risi-
koen for alvorleg sjukdom hjå borna og 
omgjevnaden. 

Trass i at me møter slik motstand med 
fornuftige argument, oppnådde ein 
blant helsepersonell berre 17% vak-
sinering mot sesonginfluensa i Noreg 
i 2016/17 (1), mot heile 79% i USA (2). 
Kvifor er det slik? 

Det veit me ikkje. Gørill K. Amundsen 
og Henriette Helland, under rettleiing 
av Geir Sverre Braut, gjorde i fjor, som 
si masteroppgåve i samfunnstryggleik 
ved UiS, ein kvalitativ analyse av til-
gjengeleg internasjonal litteratur og 
ein kvantitativ risikoanalyse (3). Dei 
estimerte at det er 10 521 tilfelle av 
sykehussmitte og heile 709 dødsfall 
per år i den norske spesialisthelsete-
nesta grunna smitte frå helsepersonell. 

Det føreligg ikkje forskning per dags 
dato på kvifor norsk helsepersonell 
ikkje immuniserer seg, men master-
gradstudentane analyserte internasjo-
nal litteratur og identifiserte faktorar 
innan tre ulike domener, mange som 
nok er til stades også i Noreg. Orga-
nisatoriske fenomen var mangelfull 
tilgang på vaksiner og mangelfull 
opplysning om influensavaksinasjon. 
Andre faktorar som påverka dekninga 
var atferdsmessige determinantar 
som negative haldningar og mangel-
full kunnskap. Forskninga viste også 
at demografiske faktorar som alder, 
kjønn og yrke påverka om helseperso-
nell vaksinerte seg eller ikke. Dekninga 
auka med høgare utdanning, og fleire 
studier viste at legar hadde signifikant 
større sannsyn for å bli vaksinert enn 
sjukepleiarar. Det var også signifikant 
høgare dekning blant dei i 40-50-års-
alderen, dei med lengst fartstid i helse-
vesenet og blant menn.

Amundsen og Helland meiner at ein 
i Noreg har eit snevert fokus på kva 
konsekvenser sesonginfluensa fører 
til, og at ein i for stor grad har fokusert 
på pandemiar. Dei konkluderer med 
at det er ein gjennomgåande svikt på 
nasjonalt, regionalt og lokalt nivå, og 
at ein bør ha sterkare anbefalingar og 
auke kompetansen for å betre pasient-
tryggleiken i spesialisthelsetenesta.

Folkehelseinstituttet tilrår at helse-
personell med pasientkontakt får årleg 
vaksinasjon og at arbeidsgjevar skal 
ha ansvar for å tilby slik vaksine og 
dekke utgifter knytta til vaksinen og 
administreringa av denne (1). Det er 
tre årsaker til dette:
– Pasienttryggleik: For å hindre smitte 

til sårbare pasientar
– Helsepersonelltryggleik: For å hin-

dre spreiing til deira familie og 
omgjevnad

– Organisasjonstryggleik: For å sikre 
tilstrekkeleg personellberedskap 
gjennom sesongen.

Kva er så kunnskapsgrunnlaget for 
desse tilrådingane, det som skal føre 
til at me vert overtydde om å bruke tida 
vår i ein travel kvardag for å bli stukne 
og risikere ein sår arm og lettgradig 
feberkjensle i eit par dagar?

Folkehelseinstituttet sin vaksinasjons-
rettleiar for helsepersonell er sidan 2014 
berre å finne i oppdatert versjon på hei-
mesidene, og ein finn her ei oppdatert 
oppsummering av kunnskapsgrunn-
laget for vaksinering av helseperso-
nell (4). Ein slår her fast at det er eit 
vitskapleg kunnskapsgrunnlag for alle 
tilrådingane nemnd ovanfor. 

Eit utbrot i ei eining/avdeling vert defi-
nert som meir enn to tilfelle på same 
eining (inkludert helsepersonell). Slike 
utbrot er meldingspliktige til FHI, men 
ein reknar med underrapportering. I 
2016/17 vart det meldt om 11 utbrot, 
og av dei 6 som detaljerte fordelinga 
mellom pasientar og helsepersonell 

såg ein eit forhold på 72 til 70, noko 
som kan tyde på at det er utveksling 
mellom gruppene. Influensa blant 
inneliggande pasientar som oppstår 
etter innleggelsen rammar hardare enn 
den som oppstår utanfor sjukehus og 
den rammar sjukare pasientar.

Mange tenker at den direkte effekten av 
vaksinen på enkeltpersonar er for låg 
til å vera verdt injeksjonen. Vaksinen er 
ein inaktivert virusvaksine, vanlegvis 
trivalent med 2 influensa A-stammar 
og 1 influensa B-stamme. Antigen-drift 
er ein kontinuerleg prosess, og ein for 
også av og til større skift, så det kan 
vera vanskeleg å vite kva ein skal inklu-
dere i vaksinene. Ein baserer vaksina på 
rapportar frå meir enn 100 land i heile 
verda om kva virus som til ei kvar tid 
fører til sjukdom (5). Sidan det kan ta 
opp til 6 månadar å produsere vaksiner, 
må ein frå tilgjengeleg informasjon gjer 
eit val. Enkelte gonger treff ein bra med 
opp til 80% effektivitet, andre gonger 
dårlegare, med ned mot 30% effektivi-
tet, blant alle vaksinerte. Det var dette 
som skjedde i fjor, då Stavanger univer-
sitetssjukehus hadde rekordstor pågang 
med mange dagar med 130 innleggelsar 
i januar og februar, mange smitta av ein 
influensa B-stamme som ikkje var med 
i fjorårets vaksine (6).

I snitt reknar ein likevel at vaksinen 
reduserer risikoen med 60%. Blant dei 
studiene som har sett på effektivitet 
blant helsepersonell mot risikopopu-
lasjon har ein sett opp til dobbelt så 
god effektivitet, og tolkar dette på bak-
grunn av at det er ein yngre og friskare 
populasjon med gjennomsnittleg betre 
immunrespons enn den vanlege risi-
ko-populasjonen som mottek vaksina 
(4).

Den indirekte effekt av at helseper-
sonell vaksinerer seg er vanskelegare 
å måle, altså om pasientar har min-
dre sannsynlegheit for å få influensa 
dersom helsepersonell i større grad er 
vaksinerte. FHI viser til to systema-

Stikk i strid?
Bjarte Sørensen, Fastlege, 
Hjelmeland legekontor
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tiske oversiktsartiklar og ein ny klynge-
randomisert studie utgitt i etterkant av 
dei to oversiktsartiklane. Alle studiene 
går i favør av vaksine, sjølv om evidens-
grunnlaget er svakare enn det er for den 
direkte effekten.

Når det gjeld biverknadar, får 5-20% 
raudheit og ømheit rundt stikkområdet, 
medan 1-10% får ei sjukdomskjensle. 
Dette er berre symptom på at kroppen 
sitt immunforsvar reagerer på antigena 
som blir presenterte. Det er ikkje teikn 
på infeksjon, då det er umogleg å bli 
infisert av inaktive virus. Rundt 1 av 1 
million får den mest frykta biverknaden 
i form av anafylaktisk sjokk.

Dersom du no er overtydd etter å ha lese 
denne artikkelen, vil eg oppfordre deg 
til å trasse potensielle organisatoriske 
hinder og få det gjort i haust og kvar 
sesong framover. Dersom det ikkje var 
nok, gå i kjeldematerialet og opplys 
deg vidare. Sprei kunnskapen vidare 

til dei rundt deg og ikkje underestimer 
påverknadskrafta du har i form av å 
gå føre med eit godt døme - vær ein 
influencer!
1.  Influensavaksinering av helseper-
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no. [sitert 22. september 2018]. Til-
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R, de Perio MA, mfl. Influenza Vac-
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tember 2017;66(38):1009–15. Tilgjen-
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blant helsepersonell [Internett] 
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sitetet i Stavanger; 2017. Tilgjengeleg 
på: https://brage.bibsys.no/xmlui/

bitstream/handle/11250/2459614/
Masteroppgave.pdf?sequence=5

4.  Influensavaksine til helsepersonell 
- Vaksinasjonsveilederen [Inter-
nett]. Folkehelseinstituttet. [sitert 
22. september 2018]. Tilgjengeleg 
på: https://www.fhi.no/nettpub/
vaksinasjonsveilederen-for-hel-
sepersonell/kunnskapsgrunnlag/
influensavaksine-til-helseperso-
nell---kunnskapsgrunnlaget/

5.  Selecting Viruses for the Seasonal 
Influenza Vaccine | Seasonal Influ-
enza (Flu) | CDC [Internett]. 2018 
[sitert 22. september 2018]. Tilgjen-
geleg på: https://www.cdc.gov/flu/
about/season/vaccine-selection.
htm

6.  Gundersen I. Influensa gir rekordpå-
gang på sykehuset [Internett]. Aften-
bladet. 2018 [sitert 24. september 
2018]. Tilgjengeleg på: https://www.
aftenbladet.no/article/sa-xR7dvR.
html

- Eg vil ikkje seie det er motstand mot 
vaksiner blant helsepersonell, men 
heller ein viss kjensle av at det ikkje 
gjeld ein sjølv og kanskje manglande 
kunnskap, seier Lars Kåre Kleppe, 
smittevernoverlege ved seksjon for 
smittevern ved Stavanger universi-
tetssjukehus. - Vanlege argument me 
høyrer er at helsepersonellet ikkje 
ser på seg sjølv som å vera i ei risiko-
gruppe. Mange ser også ut til å tenke 
at dei tåler influensa, og kanskje til og 
med har godt av det. 

- Det eg trur ein del ikkje tenkjer på 
er at dei kan kjenna seg friske, men 
kan likevel bæra influensavirus og 
vera smitteførande. Dette har igjen 
ein innverknad på familie og venner, 
men ikkje minst på pasientar.
 
- Me trappa opp innsatsen med vak-
sinasjon på sjukehuset i fjor, og auka 
dekningsgraden frå 13% til 34% på 
berre eitt år. Me har som eit mål å tilby 
immunisering til 75% av alle tilsette, 
fortel Kleppe. - Haukeland har tradi-
sjonelt hatt gode tall, og me må ha eit 
mål om å slå dei! 

I fjor vart 46% av personell på Hauke-

land immuniserte.

- Det er organisatoriske utfordrin-
gar. Tradisjonelt har me sentralisert 
vaksineringa, med eit kontor som er 
opent til faste tider der ein må møte 
opp, stå i kø og vente, nokre har til og 
med sett på det som ein triveleg stad å 
møte andre kollegaar, seier Kleppe. - 
Men dette er kanskje ei ordning som 
passar best for dei som har Outlook 
som arbeidsverktøy og i mindre grad 
for dei som nyttar DIPS, seier han del-
vis på spøk. 

Likevel kan Kleppe berømme mot-
taksklinikken som den avdelinga 
med høgast dekning i fjor med opp 
mot 50%, medan psykiatriavdelinga 
gjerne var den som skåra dårlegast. 
I år kjem sjukehuset til i større grad 
satse på å desentralisere tenesta og 
la sprøytekompetente personell setje 
injeksjon på kvarandre ute på avde-
lingane. 

- Me erkjenner at det er ei utfordring 
at vaksina ikkje har 100% effekt. For-
ståelsen for nytta av influensavaksina 
er nok høgare blant legar enn blant 
pleiepersonell. 

- Kanskje grunnen til at amerikanske 
sjukehus har betre dekning er at dei 
i større grad, fordi dei ofte er private 
foretak, har anledning til å seia at slik 
er det berre dersom du skal arbeide og 
yte tenester på dette foretaket. Men 
me har også som føremål å yte gode 
og trygge helsetenester, og me må 
dermed også vera med å bidra til å 
redusere risikoen for komplikasjonar.

- Me må ha som mål å slå Haukeland!

Lars Kåre Kleppe. 
(Fotograf: Svein Lunde, Helse Vest)
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Norge er et av verdens beste land å bo i, 
blant annet på grunn av et godt utbygd 
helsevesen som tilbyr moderne og god 
behandling til hele befolkningen, uav-
hengig av økonomisk evne. I tillegg til 
dedikerte ansatte, er bred forskning, 
både på diagnostikk, behandling, pro-
fesjonsutøvelse og pasienterfaringer, 
viktig for at helsevesenet skal fungere 
best mulig. 

Men selv om mye er bra i Norge, er det 
også nyttig å iblant reise ut og se hvor-
dan utfordringer løses andre steder. 
Det kan også være noe å lære på steder 
hvor en gjerne tenker at vi har jo bedre 
løsninger hjemme. 

Som ledd i mitt postdoktorstipend 
gjennomførte jeg i vår et 6 måneders 
utenlandsopphold. Første 2/3 av opp-
holdet var på Newcastle University, 
Institute for Health and Society, i 
Newcastle upon Tyne. Her jobber de 
ut fra et folkehelseperspektiv, og de har 
mye spennende og relevant forskning 
om alkohol og andre rusmidler i ulike 
aldersgrupper, og hvordan dette vir-
ker inn på behandling på ulike nivåer 
i helsevesenet. Men det jeg skal skrive 
litt om her, er siste 1/3 av utenlands-
oppholdet. Det ble tilbrakt ved Boston 
University, School of Public Health, og 
Boston Medical Center (BMC), et stort 
sykehus tilknyttet Boston University. 
Her var forbindelsen til sykehuset sterk, 
og forskningen de drev med utfylte for 
min egen del veldig godt den forsknin-
gen som gjøres ved Institute of Health 
and Society i Newcastle. 

Boston er hovedstaden i delstaten 
Massachusetts, nordøst i USA. Den 
har drøyt 6.6 millioner innbyggere. 
Sykehuset Boston Medical Center er et 
stort sykehus, bestående av to tidligere 
sammenslåtte sykehus. Massachusetts 

er den staten i USA med høyest dekning 
av helseforsikring, over 97% (2008) er 
dekket av en forsikringsordning. Det 
gjør at de aller fleste pasienter kan tilbys 
en eller annen videre behandling etter 
en akutt sykehusinnleggelse. 

Jeg fikk være observatør ved Boston 
Medical Center sitt Addiction Consult 
Team, ved en metadonklinikk og et 
Overdose Prevention Team, i tillegg til 
å være observatør på et par forsknings-
prosjekter. Boston Medical Center er 
langt framme når det gjelder å inte-
grere behandling for alkohol og andre 
rusproblemer i vanlig sykehusavdeling. 
Dette viser seg også å være svært nød-
vendig, på grunn av kombinasjonen 
av mange hjemløse, og en stor gruppe 
opioid-avhengige, etter mange år med 
svært liberal bruk av opioider. I USA er 
det ikke bare lov å reklamere for opioi-
der overfor den generelle befolkningen, 
det er også vanlig å gi gratis prøvepak-
ninger (!). Dette siste diskuteres det nå 

om en bør avvikle, i tråd med praksis i 
Europa. Overdoseproblemet er drama-
tisk i USA, og i Massachusetts, som er 
litt større enn Norge, er det 6 overdose-
dødsfall daglig, året rundt. Det tilsvarer 
over 2100 dødsfall i året, mens Norge de 
siste 15 årene har hatt mellom 240 og 
300 dødsfall i året. 

Boston Medical Center er et fore-
gangssykehus i USA på rusfeltet. Deres 
Addiction Consult Team er en konsul-
tasjonstjeneste med sykepleier, lege i 
utdanning og spesialist. Det medisin-
ske fokuset er tydelig, og LIS-legen og 
spesialisten er indremedisinere med 
spesialkompetanse på rus. De jobber 
på alle avdelingene, tilsvarende andre 
konsultasjonstjenester som kardiolo-
gisk eller kirurgisk. Sykepleier og LIS-
lege jobber fulle dager man-fredag, 
og starter opp behandling, også med 
metadon eller buprenorfin (Suboxone), 
og henviser til videre behandling. Den 
videre behandlingen starter som oftest 

Ut for å lære
Torgeir Gilje Lid
Fastlege Nytorget legesenter / Postdoktor Sus
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umiddelbart, og oppstart av substitu-
sjonsbehandling følges opp med en 
gang. Spesialisten går en daglig runde 
sammen med teamet til de vanskelig-
ste pasientene, men kan ringes til når 
som helst. 

BMC har i over 20 år vært kjent for sitt 
arbeid både klinisk og på forsknings-
fronten innen rusfeltet i medisinsk 
sammenheng, og de fikk nylig 25 mill 
dollar i private midler til et nytt senter 
for rusforskning, BMC Grayken Cen-
ter for Addiction. BMC har vært gode 
på å forske på de samme problemstil-
lingene de jobber med klinisk, og slik 
fått fram kunnskapen om det de driver 
med. De har publisert flere artikler om 
sitt Addiction Consult Team, selv om 
det har vært i drift kun i få år, og de 
har bl.a god forskning på forløp ved 
ikke-fatale overdoser. Dette gjør at de 
både har god innsikt i de kliniske utfor-
dringene som sykehuset står overfor, 
og god innsikt i egne tiltak for å møte 
disse utfordringene. 

En del av det de gjør ved BMC ligner 
på vår egen ruskonsulentordning ved 
SUS, men de bruker mer ressurser og 
har kommet lenger i å integrere dette 
i vanlig behandling på sengepostene. 
For undertegnede var det svært inter-
essant å se hva en kan få til når legene 

tar et sterkere ansvar for rusbehand-
ling i somatikken, og i tillegg utfører 
god forskning knyttet til behandlin-
gen. Dette, kombinert med den uby-
råkratiske innstillingen til oppstart 
av rusbehandling i sykehuset og rask 
overføring til andre ved utskrivelse, 
var svært lærerikt. Men de møter også 
mange lignende utfordringer som ved 
SUS, og det glir ikke alltid like glatt, ver-
ken overfor øvrige leger og sykepleiere 
eller i oppfølgingen etter sykehusopp-
holdet. Det er likevel tydelig at de med 
målrettet arbeid over lang tid har fått 
til veldig mye bra. Og det er det faktisk 
mye å lære av!

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
Kriterier for tildelinger fra 
Primærmedisinsk forskningsfond 
- Rogaland vedtatt av årsmøtet til 
Rogaland Legeforening i forbin-
delse med opprettelse av fondet 9. 
juni 2017. 

Kriteriene er gjeldende inntil 
endringer foretas av styret i Roga-
land Legeforening.

Etter fondets formål, jfr. fondets ved-
tekter 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 til-
deles 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 kurskomiteenInformasjon fra kurskomiteen

EMNEKURS I AKUTTMEDISIN
BLÅLYSDAGER
DAGKURS
Det blir emnekurs/klinisk emnekurs i Akuttmedisin, i sam-
arbeid med Stavanger Universitetssykehus, i lokalene til 
Safer, Seehusensgate 1, Stavanger:
Tid: 12.-13.11.2018
Påmelding: snarlig i skjema på www.legeforeningen.no/
rogaland. Tid for resertifisering/spesialisering må opplyses.
Pris: kr. 3400,- i kursavgift + ca kr. 375,- 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 
fremmøte.
Kurset er godkjent med 30 timer som obligatorisk emnekurs/
klinisk emnekurs i akuttmedisin til videre- og etterutdan-
ningen i Allmennmedisin.
Helsedirektoratet likestiller Blålysdager-kurset med lege-
vaktskursene.

 

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.  All-
mennpraktikere som ønsker økt kunnskap i geriatriske 
emner. Sykehuskolleger som finner emnene relevante. Sty-
rere og avdelings-sykepleiere som samarbeider nært med 
sykehjemslegen.
Kurset er godkjent som emnekurs i allmennmedisin med 24 
timer samt med 24 poeng for kompetanseområdet alders- 
og sykehjemsmedisin (sammen med oppstartsmøte for 
Riktigere antibiotikabruk i sykehjem i kommunenen(RASK))
Tid: 30. januar, 24. april, 18. september og 20. november 2018.

 

Uke 6 – 2019
DAGKURS
er under planlegging. Mer informasjon kommer når det 
er klart.

KVELDSKURS

KVELDSKURS/EMNEKURS I 
LEGEMIDDELBEHANDLING 

Tid: 4.-7.2.2019 kl. 16.00-20.45
Sted: Clarion Hotel Energy
Påmelding: innen 10.12.18 i skjema på www.legeforeningen.
no/rogaland.
Pris: kr. 6300,- i kursavgift + kostpenger

Kurset søkes godkjent med 19 poeng som emnekurs/klinisk 
emnekurs i legemiddelbehandling til videre- og etterutdan-
ningen i Allmennspesialiteten

EMNEKURS I PSYKIATRI, HAUGESUND

Tid: 14.-15.2.2019
Sted: Scandic hotel Maritim, Haugesund
Påmelding: innen 1.12.2018 i skjema på www.legeforenin-
gen.no/rogaland.
Pris: kr. 3400,- i kursavgift + kostpenger
Antall deltakere: Ca. 50
Kurset søkes godkjent med 17 timer som emnekurs/klinisk 
emnekurs i psykiatri til videre- og etterutdanningen i All-
mennmedisin.

Kurskomitéen for emnekurs i sykehjemsmedisin: Stefan Sudkamp, Ruth 
Midtgarden, Pål Hjort, Aart Huurnink.

Kurskomitéen for Fonna-regionen planlegger emnekurs i psykiatri i 
Haugesund.
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ANG. KURSAVGIFTER
Vi følger takstene for Den norske legeforening for de fleste 
av våre kurs.

RETNINGSLINJER VED KURSPÅMELDING OG AVMEL-
DING
hvis ikke annet er annonsert for det enkelte kurs: 

*  Påmelding effektueres ved betaling av kursavgiften.
*  Ved deltakelse på kurs uten forhåndspåmelding pålø-

per det kr. 500,- ekstra i kursavgift.
*  Ved eventuell avmelding etter 3 uker før kursstart vil 

det bli krevd kr.1000,- i avmeldingsgebyr og ved avmel-
ding etter 1 uke før kursstart vil det ikke bli tilbakebe-
talt kurs- og kostpenger. Avmelding ved kurs Blålysda-
ger og Grunnkurs C, del 2: Etter 3 uker før kursstart blir 
ingenting refundert.

For mer informasjon om de enkelte kurs: 
se  www.legeforeningen.no/rogaland

PREIKESTOLKURS; EMNEKURS I OPPMERK-
SOMT NÆRVÆR

Tid: 6.-7.9.2019
Sted: Preikestolen Fjellstue
Påmelding: innen 15.5.19 i skjema på www.legeforeningen.
no/rogaland.
Pris: Ca. kr. 3500,- i kursavgift + konferansepakke
Antall deltakere: Ca. 30

Kurset er godkjent med 15 timer som emnekurs/klinisk 
emnekurs i oppmerksomt nærvær til videre- og etterut-
danningen i Allmennspesialiteten.

Sola Strand hotell

GRUNNKURS C, DEL 2, 
FOREBYGGENDE MEDISIN
Det blir Grunnkurs C Forebyggende medisin (del 2), 
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: 10.-12.9.2019
Sted: Victoria hotell, Stavanger
Påmelding: innen 8.5.19 på www.legeforeningen.no/
rogaland.
Pris: Ca. kr. 5000,- i kursavgift + kostpenger

GRUNNKURS D 
FORSKNING I ALLMENNPRAKSIS
Det blir Grunnkurs D Forskning i allmennpraksis på 
Sola Strand hotell. 

Tid: 26.-29.8.2019
Sted: Sola Strand hotell
Påmelding: innen 8.5.2019 i skjema på www.legefore-
ningen.no/rogaland.
Pris: Ca. kr. 6500,- i kursavgift + kostpenger

Victoria hotell fra Gamle Stavanger

Preikestolen.
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Se også våre nettsider: 
www.legeforeningen.no/rogaland

65 allmennleger og hudleger fra hele landet del-
tok. Det var et faglig meget bra kurs, med bl.a. to 
inspirerende og fantastiske forelesere fra Italia og 

Helles. Et kurs der du kunne ta i bruk lærdommen 
allerede neste arbeidsdag – praktisk og svært godt 
didaktisk lagt opp.

Forelesere: Ulf Solberg, LIS 
HSR; Lars Johan Lysen, fastlege 
Tysvær; Kristian Enerstvedt, 
overlege HSR; Holger Benthien, 
avd.overlege HSR; Aimilios Lal-
las, prof. Thessaloniki; framme 
ve: Gergana Pandeva, konst. 
Overlege HSR; Iris Zalaudek, 
prof. Trieste.

Temperamentsfulle foredrags-
haldere fra Italia og Hellas enga-
sjerte kursdeltakere gjennom hele 
18 timer med dermatoskopi

EMNEKURS I DERMATOLOGI 
ble avholdt, i samarbeid med Revmatismesykehuset 
i Haugesund, 6.-7.9.2018.
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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. Fastlege-
ordningen ivaretar det samme 
som vår gamle ordning.  Derfor 
oppfordrer Rogaland legefore-
ning 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 lege-
forening.

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. Annon-
sene 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

Ingvild Vatten Alsnes fikk utdelt 
årets pris fra Rogaland legefore-
nings Fond for Primærmedisin. 
Prisen ble utdelt på Grunnkurs D 
på Sola Strand hotel, hvor Ingvild 
var kursleder.

Ingvild Vatten Alsnes har forsket på 
sammenhengen mellom høyt blod-
trykk i svangerskapet og hormonell 
og metabolsk risikoprofil hos mødre og 
barn senere i livet, Svangerskapshyper-
tensjon er forbundet med økt risiko for 
hjerte- og karsykdom hos mor senere 
i livet, og det kan se ut som om barna 
deler denne risikoen selv om dette er 
mindre etablert. Det er også stilt spørs-
mål om hypertensjon i svangerskap er 
et varsel om framtidig hjertesykdom, 
eller om det i seg selv kan være utlø-
sende faktorer som øker risikoen for 
framtidig hjertesykdom.

Samtidig som høyt blodtrykk i svanger-
skap ser ut til å øke risiko for hjertekar-
sykdom ser det ut til at det kan beskytte 
mot framtidig brystkreft. Brystkreft er 
i mange tilfeller en hormonavhengig 
sykdom, og mange mener at kjønns-
hormoner spiller en rolle når blodtryk-
ket stiger i svangerskapet. Derfor har 
det vært antydet at den beskyttende 
effekten på brystkreft kan ha noe med 
hormonelle forhold å gjøre. Det er imid-
lertid ikke kjent om hormonprofilen til 
barna som er født av kvinner med høyt 
blodtrykk i svangerskapet er annerle-
des enn hormonprofilen til andre barn.

Vi undersøkte risikofaktorer for hjerte- 
og karsykdom hos 611 mødre og deres 
barn 11 år etter fødsel, hvorav 228 av 
mødrene hadde svangerskapsforgift-
ning. Våre funn kan tyde på at mødre 
med mild og moderat, men ikke alvor-
lig svangerskapsforgiftning, kan ha økt 

risiko for hjerte- og karsykdom. Blant 
barna fant vi ingen tilsvarende forskjel-
ler mellom gruppene. Vi undersøkte også 
barnas hormonprofiler i blod ved inn-
gangen til puberteten. Vi fant at nivå-
ene av androgene kjønnshormoner var 
avhengig av kjønn og svangerskapsfor-
giftningens alvorlighetsgrad. I den tredje 
studien koblet vi data fra HUNT, en stor 
populasjonsbasert helseundersøkelse i 
Nord-Trøndelag, sammen med data fra 
Medisinsk fødselsregister. Blant 15778 
deltakere med en gjennomsnittsalder 
på 29 år, var 706 født etter svangerskap 
komplisert av høyt blodtrykk (336 med 
kun høyt blodtrykk, 343 med mild/
moderat svangerskapsforgiftning, og 
27 med alvorlig svangerskapsforgift-
ning). De som var født av mødre med 
høyt blodtrykk i svangerskapet hadde 
flere risikofaktorer som kan indikere 
økt risiko for framtidig hjerte- og kar-
sykdom, sammenliknet med andre unge 
voksne. Blant annet hadde de høyere 
blodtrykk og kroppsmasseindeks. Vi fant 
også at deres søsken – som var født etter 
svangerskap med normalt blodtrykk – 
hadde tilsvarende risikoprofil. Dette 
funnet kan tyde på at miljø og genetikk 
er avgjørende for den økte risikoen, og 
at mors høye blodtrykk i svangerskapet 
ikke er den direkte årsaken. 

Prisutdeling fra 
Rogaland legeforenings Fond 
for Primærmedisin
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Fra venstre: Ruth Midtgarden, Silje Thingbø og Ingunn Rørvik. 
Ikke tilstede: Barbro Tvedt og Målfrid Bjørgaas.

PROGRAM 2018 - 2019. 
ROGALAND NKLF

2018
26. sept: Tema: Misjonsprosjekt på Filipinene
7. des: Julemøtet kl 19-24: Himmel og Hav 
Adr: Solastrandvegen 208, 4055 Sola
 
2019: 
30. jan: Årsmøte og valg
23. mars: Vårmøte: Tema: Etikk.
 
Sted: 
HINNASENTERET, KURS- OG AKTIVITETSSENTER
Adr: Gamleveien 30B, 4018 Stavanger
Kl: 19:30
 
Mvh Silje Thingbø (LIS-lege BUK, 
leder Rogaland NKLF)
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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

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 bekym-
ringsmeldinger 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

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
 
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

HLR  HELSETJENESTE FOR  LEGER I ROGALAND
 Rogaland legeforening, Postboks 3049, 4095 Stavanger

STØTTELEGER I ROGALAND LEGEFORENING
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Helsepersonell samhandler ofte med 
politiet. Det kan for eksempel være i 
form assistanse fra politiet i forbindelse 
med vurdering/transport av utage-
rende og potensielt farlige pasienter. 
Leger på legevakt undersøker pasienter 
klinisk ved mistanke om kjøring i rus-
påvirket tilstand. Vi vurderer arres-
tanter medisinsk før og under arrest, 
og leger har ikke minst en viktig rolle 
som medisinsk sakkyndige ved vold, 
overgrep og lignende.

Fastleger og legevaktsleger er selv-
stendig næringsdrivende, og er sånn 
sett avhengig av å fakturere politiet for 
utført arbeid. Erfaring har vist at dette 
ofte ikke har vært kjent av politiet, og 
det har vært flere eksempler på vansker 
med å få betalt for utført arbeid. Det har 
også kommet bekymringsmeldinger 
når det gjelder taushetsplikt ved sam-
handling med politiet.

På bakgrunn av disse tingene, inviterte 
jeg politimesteren til et samarbeids-

møte på mitt kontor 8. juni. Politiet 
sendte sin seksjonssjef for økonomisty-
ring Annebeth Melhus Mathiassen og 
seksjonsleder for innsatsledelse Vidar 
Olsen.

Det var et veldig fruktbart møte, hvor 
politiet viste stor forståelse allmenn-
legenes synspunkt. Det gode samar-
beidet ble framhevet av begge parter. 
Politiet understreket at de legger stor 
vekt på å ivareta sikkerheten til leger 
og helsepersonell.

Vi ble enige om flere punkter;
1)  Når politets etterforskere henven-
der seg om legeuttalelser/erklæringer 
i straffesaker utsteder legene EHF-fak-
turaer iht. riktig oppgitt adresse:
Sør-Vest politidistrikt, Fakturamottak 
SI, Postboks 223, 8601 Mo i Rana. Org.
nr: 983 99 8313
Ved slike legehenvendelser skal det 
oppgis BID på den som skal attestere 
fakturaen og saksnummer der sak er 
opprettet. Videre bes legesekretær ved 

henvendelser skrive ned både etterfor-
skers navn, BID og eventuelt saksnum-
mer om sak er opprettet. 

2)  Etterforskere skal innhente sam-
tykke/fritak fra taushetsplikt fra 
pasientene forut for at henvendelsen 
til legen kommer.

3)  Etterforskerne bes spisse sine spørs-
mål og formulering mest mulig, slik 
at legene lettere forstår hva en er ute 
etter. Dette vil føre til bedre kvalitet 
på besvarelsene

4)   Politiet vil tilstrebe å benytte lege-
vakt i den kommunen arrestanten 
befinner seg i forbindelse med 
legeundersøkelse av ruset fører 
mv. Stavanger Legevakt har til tider 
opplevd betydelig pågang av slike 
forespørsler fra andre kommuner.

Ordensmakten kommer på besøk
Peter Christersson, Fastlege, HTV Stavanger kommune, 
Leder Rogaland Allmennlegeforening

Anne Beth Melhus Mathiassen.Vidar Olsen, seksjonsleder for innnsatsledelse.


