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Syd-Vesten
Springe fortere
eller samhandle bedre?
For et par uker siden deltok jeg på Legeforenigsseminar for lokallags- og
regionutvalgsledere. To dager med inspirerende påfyll om ulike tema. Om
det indre livet i Legeforeningen og aktuelle helsepolitiske saker. Gjerne
presentert av sentrale ressurser på sitt felt.
Noen helsepolitiske hovedpunkter jeg satt igjen med var at
- Norge har litt flere sykehussenger (3,3 / tusen innb. ) enn andre land i Skandinavia
(Sverige lavest med 2,2 /tusen) – men klart færrest sykehjemssenger.
(7,8 i Norge mot 12,8 i Sverige)
- Alle skandinaviske land har klart færre senger enn andre land i Europa
med forsikringsordninger.
- Norge er et mer desentralisert land enn våre skandinaviske naboer.
- Unge mennesker flytter til byene mens de eldre blir igjen i bygdene.
- Vi har et stadig økende antall polikliniske konsultasjoner i sykehusene
– og økende køer. Alle løper raskere og raskere…
- 75% av konsultasjonene er kontroller.
- Fastlegene har 1.4 mill flere konsultasjoner enn i 2010.
- Vi er på vei inn i en eldrebølge – men vi ser ut til å holde oss friskere lenger
– men demens ser ikke ut til å utsettes med økende levealder…
- Betalingsordning førte til redusert liggetid i sykehus på 0,15 dager (3%)
mens liggetiden på sykehjem gikk opp…
- KAD senger bidrar til reduksjon av innleggelser av indremedisinske pasienter
over 80 år men kun når de organiseres med 24/7 vaktberedskap eller ligger
samlokalisert med legevakt.
Alle sammen gode momenter å ta med seg inn i kommende diskusjoner om hvordan vi bør
innrette og samhandle i fremtidens helsetjeneste.
Men det som slo meg aller mest er at 5% av pasientene står for 50% av ressursbruken. Det er
en heterogen gruppe og det er ingen enkelttiltak som kan løse denne utfordringen. De er
generelt eldre men halvparten er under 65 år. De har generelt lavere sosioøkonomisk status
og mange kroniske lidelser. Og vi vet lite om hvorfor ressursbruken er som den er og da altså
om den er riktig.
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Hvordan nærmer vi oss denne problemstillingen? Skal vi fortsette å jobbe raskere og raskere
i parallelle løp med overlappende kontroller mellom organspesialiteter og en fastlege som
prøver å henge med i svingene?
«Kloke valg» og arbeidet med oppgavefordeling som vi holder på med ved SUS (PROFS) kan
hjelpe oss å rydde i retningslinjer for utredning og behandling og avklare hvilke oppgaver
som bør utføres i eller utenfor sykehus. Det er en god start og burde gjøres i alle HF. Men for å
få gjort noe med kjernen av ressursproblemene vi står overfor må det settes av tid og ressurser
både i kommuner, RHF og fastlegetjenesten. Det må skapes rom for å tenke sammen – på
tvers av virksomheter og helsetjenestenivå. Det må skje grunnleggende endringer i hvordan
vi jobber med innovasjon – både teknologisk men ikke minst nye arbeidsprosesser – og de
økonomiske incentivene må bidra.
Samhandling er heldigvis et hovedtema for den helsepolitiske debatten på Landsstyremøtet
i Legeforeningen til våren. Styret vil jobbe med innspill til møtet og foreningens utforming
av politikken på dette området og du er velkommen
til å sende oss dine innspill.
Men først er det jul og bare et klokt valg å
anbefale - koble av og kos deg med familien!
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Stortingsrepresentant
Kjersti Toppe på besøk
Peter Christersson, Fastlege, HTV Stavanger kommune,
Leder Rogaland Allmennlegeforening

F.v. Dagny Hausken, Peter Christersson, Kjesti Toppe og Vidar Nedrebø. Fotograf: Leif Christian Andersen
En dag i slutten av september, tikket
det inn en hyggelig e-post. 1. nestleder i
Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, Kjersti Toppe (SP) skulle komme på
besøk til Stavanger, og ønsket da å møte
meg som 1. landsråd for Allmennlegeforeningen. 2. november var dagen, og
på tross av elendig timing for egen del,
takket jeg selvsagt sporenstreks ja til
denne muligheten til å drive direkte
lobbyvirksomhet.
Kjersti Toppe hadde med seg Rennesøy-ordfører Dagny Hausken, fylkesleder Vidar Nedrebø og fylkessekretær/fylkestingsrepresentant Leif
Christian Andersen på møtet. I tillegg
hadde de med seg rundstykker, boller
og jus – godt å se at det ikke bare er FrP
og Høyre som får nyte godt av Stortingets representasjonskonto…
Toppe, som selv er lege i bunn, har i
flere mediasaker uttalt seg om fastlegeordningen (FLO) og har da virket
oppriktig interessert i denne viktige
4
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saken. Det var da veldig fint å se at hennes interesse virker høyst reell også
under dette møtet. Toppe og hennes
partifeller ønsket å høre om hverdagen
til fastlegen, hvordan denne har endret
seg etter samhandlingsreformen, hva
vi tenker om oppgaveglidning etc. Pasientreiser og fraværsattester for elever
i videregående skole («Noe av mest
tullete som er innført», sitat Kjersti
Toppe på Legeforeningens landsstyremøte på Soria Moria 2018), ble også
behørig diskutert. Vi snakket om legevakt, og konsekvenser i forbindelse
med kommunesammenslåinger. Den
utfordrende situasjonen for pasienter
med lettere psykiske lidelser, og underdimensjonert behandlingstilbud for
disse, var også oppe.
Ikke minst virket Kjersti Toppe interessert i allmennlegenes tanker om hva
som skal til for å redde og utvikle FLO
videre. Det har den seinere tid vært
mye fokus på rekruttering, men stabilisering og det å beholde etablerte fast-

leger/spesialister i allmennmedisin,
har vært mer stemoderlig behandlet.
Det er tydelig at opposisjonen ønsker
å rette fokus mot dette opp mot evalueringen av FLO som kommer i 2019,
og neste statsbudsjett (for 2020). Vi
diskuterte hvordan de nye kravene til
veiledning, supervisjon og evaluering
av LIS3 - i alle fall slik forslaget står
nå – vil føre til et betydelig merarbeid
for spesialister i allmennmedisin. Det
er en stor utfordring hvordan en skal
klare å få implementert dette i en tid
hvor gjennomsnittsfastlegen allerede
jobber 55,6 timer i uka i snitt, og fastlegebøtta for lengst er full.
Det var satt av 1 time til møtet, men
drøsen gikk så glatt at vi plutselig
klokket inn 2x45 min – uten pause.
Forhåpentligvis tar Toppe med seg
tilbakemeldingene tilbake til Helseog omsorgskomiteen og drar arbeidet
rundt FLO i riktig retning.

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
Equinor ASA

M 947 80 080

eliw@statoil.com

Alexander Seldal

Norsk
overlegeforening (Of)

Ort. Avd. Sus

M 924 27 960

alexanderseldal@gmail.com

Vara:
Hans Petter Torvik

Vara:
Osland Vik-Mo
Finn Finsnes
Vara: Tore Bru

Verv

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

Kristin Marie
Yngre legers forening (Ylf)
Fagereng		

finn@finsnes.no

LIS Anestesi
avd. Sus

P 938 78 636

kristinfagereng@gmail.com

Postdoktor/
overlege Sus,
førsteamanuensis Uis

M 90 06 06 56

giljelid@gmail.com

Vara:
Inga Thorsen
Torgeir Gilje Lid

Leger i Vitenskapelige
stillinger (LVS)
		

HPV – kva spør pasientar
Av Marit Halonen Christiansen,
Overlege Kvinneklinikken, Sus

Fram mot 2021 innførast HPV som primærscreening for
livmorhalskreft for kvinner mellom 34 og 69 år . Rogaland
har vore pilotfylke, der alle kvinner i denne alderen fødde
på partalsdato har fått analysert prøven sin med virustest
først, deretter cytologi dersom ein finn virus.
Der er laga nytt flytskjema (side 7). Dette gjeld kvinner
som screenast, ikkje dei som følgast i etterkant av tidlegare
unormale funn (koniserte mv.)
I haust innførte ein òg vaksinering av gutar på 7. klassetrinn
på lik linje med jenter. Ein bytta samstundes frå Gardasil
til Cervarix.
Denne teksten prøver å svare på eindel av dei vanlegaste
spørsmåla vi får i spesialisthelsetenesten om HPV. Livmorhalsprogrammet (https://www.kreftregisteret.no/
screening/livmorhalsprogrammet/) har kvalitetssikra
informasjon for både pasientar og helsepersonell.
• Eg har alltid hatt normale celleprøver, og no har eg
fått påvist virus. Har mannen min vore utro?
o Vi finn berre det vi leiter etter, og dersom vi ikkje har
testa deg for HPV tidlegare, har vi heller ikkje funne
det.
• Er ikkje HPV sjelden?
o Nei. Dei aller fleste som har sex har vore eksponert
for eitt av virusa. Nokre kvitter seg med det raskt,
nokon etterkvart, og andre kvitter seg ikkje med det.
• Kvifor skal vi vaksinere gutar i
barnevaksinasjonsprogrammet?
o HPV har samanheng med kreft i cervix, men òg med
kreft i vagina, vulva, penis, anus og svelg/larynx.
Tal frå kreftregisteret syner at det i 2015 var 402
HPV-relaterte krefttilfeller blant kvinner, og 119
blant menn.
o Både Cervarix, Gardasil og Gardasil 9 er godkjende
som beskyttelse mot analkreft.
• Bør mannen min teste seg?
o Det er ingen organisert HPV-testing av menn. Nokre
stader tester ein menn som har sex med menn med
analcytologi. Hovedgrunnen til at ein ikkje tester
menn er at ein ikkje har noko god behandling. Eit godt
prinsipp er at dersom svaret på spørsmålet er
uavhengig av testen, kan ein droppe testen. Dersom ein
6
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finn HPV i analkanalen hjå menn er det ingen som
tilbyr screening av analkanalen med HR-anoskopi i
Norge Der er enno ingen gode metodar å handsame
forstadier til kreft i analkanalen. HPV i svelg er enda
vanskeligare: Forskning på feltet bruker munnskyll
som metode. Ein aner altså ikkje kvar i området væska
treff som er infisert, og kan heller ikkje gjere målrette
behandling.
• Kvifor har ein valgt Cervarix? Den dekker jo bare 16
og 18. Gardasil dekka jo i tillegg 6 og 11, og Gardasil
9 dekker desse pluss 31,33,,45,52 og 58. Ni må jo være
betre enn to?
o HPV 6 og 11 gir kjønnsvorter. Samfunnsoppdraget
er å beskytte mot kreft, og ein har altså valgt å sjå vekk
frå desse. Ein står då att med at Gardasil 9 dekker mot
7 onkogene virus, og Cervarix mot to. HPV 16 og 18
står tilsaman for >70% av krefttilfella. 31, 33, 45, 52 og
58 (altså dei som dekkast av Gardasil 9) står for om lag
20% av krefttilfella. Skottland vaksinerer med
Cervarix, og ein har her sett kryssbeskyttelse på opp
mot 93% mot HPV 31, 33 og 45. Valet er altså ikkje berre
at cervarix er billegare og dermed opnar for å vaksinere
fleire for same budsjett.
• Må ein vaksinerast på nytt om nokon år, på
samme måte som med td tetanus?
o Det veit vi ikkje heilt. Oppfølgingsstudier pågår. Enn så
lenge veit ein at Gardasil og Cervarix har vedvarande
høgt antistoffnivå etter 12 år.
• Kan nokon få dekka vaksine, td kvinner med HIV
eller anna immunsuppresjon?
o Enn så lenge er svaret nei. Til pasientar som skal transplanterast tilrår ein vaksinasjon før transplantasjon.
• Er det noko eg sjølv kan gjere for ikkje å få
livmorhalskreft?
o Ta celleprøve
o Om det er aktuelt, vaksiner deg. HPV-negative kvinner
(og menn) kan vaksinerast òg etter fylte 26 år!
o Kondom beskytter mot 70-80% av overførslane.
o Røyking er ein driver av celleforandringer.
Kjelder: Folkehelseinstituttet, foredrag på Eurogin 2017 og
Norsk gynekologisk forening sitt årsmøte 2018.

(og helsepersonell) om?
GJELDENDE FRA 1.JULI 2018

Flytskjema

Hvorfor er livmorhalsprøven tatt?
Prøvetaker må fylle ut årsak til prøve og
opplysninger relevante for vurdering av prøven.

for vurdering av
væskebaserte livmorhalsprøver

JA

Symptomer

JA

Egen medisinsk vurdering

Oppfølging etter uavklarte høygradige celleforandringer
og/eller persisterende HPV positive

JA

Oppfølging etter konisering siste 10 år

JA

For detaljer:
se «Veileder for
gynekologisk onkologi»

Oppfølging etter normal/lavgradig cytologi og positiv HPV
Screeningprøve, ingen unormale prøver siste tre år

- 25 - 33 år
- 34 - 69 år som fortsatt screenes m/cytologi

Cytologi *

Lavgradig
cytologi*

Normal**

HPV negativ

HPV-test *

Høygradig
cytologi

(ikke 16/18)

HPV positiv

(16/18)

HPV positiv***

Cytologi om 3 år****

Figur- og begrepsforklaring

Risiko for alvorlige
celleforandringer (CIN2+)
Lav

Anbefaling

Middels

Oppfølgingsprøve

Høy

Høygradig cytologi

Unormal cytologi
hrHPV
16/18

Lavgradig
cytologi

16/18 og andre hrHPV

HPV negativ

Henvisning til kolposkopi og biopsi

Testresultat

Lavgradig cytologi

Normal
cytologi

HPV positiv***

16/18 og andre hrHPV

HPV negativ**

(ikke 16/18)

HPV-test om 12 måneder*

HPV-test om 12 måneder*
HPV negativ

HPV positiv*

(16/18)

Unormal/
uegnet cytologi

HPV positiv

HPV positiv

- 34 - 69 år

Høygradig
cytologi

Normal
cytologi

HPV-test om 24 måneder*
HPV positiv***

16/18 og andre hrHPV

HPV negativ

HPV-test om 5 år

Fotnoter
*
**
***
****

Ved uegnet prøve (primær eller refleks), ny prøve innen 1-3 måneder.
Ved uegnet cytologi andre gang, gjøres refleks-HPV.
For kvinner over 34 år uten tidligere livmorhalsprøver, anbefales det å gjøre cytologi og HPVtest ved første livmorhalsprøve.
For HPV positive prøver skal cytologi utføres, men prøvesvar vil ikke påvirke oppfølging.
Resultatet brukes av gynekolog ved kolposkopisk undersøkelse.
Ny HPV-test om 3 år dersom kvinnen ved tidspunkt for ny prøve er fylt 34 år og regionen har
implementert HPV-screening i stedenfor cytologi.

ASCUS (irregulær plateepitelceller med forandringer av usikker betydning)
LSIL (lavgradig skvamøs intraepitel lesjon)
ASC-H (irregulære plateepitelceller med forandringer som kan gi mistanke om høygradig lesjon, men som ikke fyller kriteriene til diagnosen HSIL
HSIL (høygradig skvamøs intraepitel lesjon)
AGUS (irregulært sylinder/kjertelepitel av usikker opprinnelse og/eller signifikans
ACIS (adenokarsinoma in situ)
Ca (alle typer cancer)
Lavgradig eller høygradig cytologi
Høyrisiko humant papillomavirus
Genotype HPV16 og/eller HPV18
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Møt Norges tøffeste kommunelege
Peter Christersson, Fastlege, HTV Stavanger kommune,
Leder Rogaland Allmennlegeforening

I kursuka, i uke 6 2019, arrangerer kurskomiteen i Rogaland Legeforening kurs
nummer 2 i serien “Drift av legekontor”. Det kommer da storfint besøk; selveste Cato Innerdal. Kommunelegen
i Molde har raskt blitt landskjent og
utrolig populær. Den evige forkjemper
for fastleger har blitt kalt Norges tøffeste kommunelege, og mottok nettopp
Fredrikprisen, en samfunnsmedisinsk
ærespris - oppkalt etter stadsfysikus
Fredrik Mellbye. Innerdal har sågar
krydret førjulen for landets fastleger
med 24-lukers adventsjussekalender.
1) Fortell litt om deg selv
Jeg har to barn på 8 og 11 år. Er gift med
Ingunn som på jobb, og noen vil vel
også hevde på hjemmebasis, er psykiater. Jeg studerte medisin i Trondheim,
og var ferdig i 2006.
Før turnustjenesten jobbet jeg et
halvårs tid på Ortopedisk avdeling ved
St. Olavs Hospital og to sommere på
Hallset legesenter i Tr.heim. Turnustjenesten hadde jeg på Mosjøen sykehus,
før distriktsturnus ble gjennomført i
Grane kommune. En kommune som
hadde legevaktsamarbeid med Hattfjelldal. Så ja, jeg har vært der foreleserne på studiet skremte med: Alene en
sen kveld, uten radio- og mobildekning,
i Hattfjelldal.
Etter turnustjenesten var jeg i pappapermisjon et halvårs tid før det var
konas tur til å dra i turnus. Og da ble
jeg med på flyttelasset og endte opp
med vikariater på barneavdelingen og
medisinsk avdeling på Levanger sykehus. Ferden gikk så videre til å være
kommuneoverlege i Roan, helt øverst
på Fosenhalvøya, før vi så returnerte
til Tr.heim.
I et desperat øyeblikk på fødeavdelingen, ventende på barn nummer 2,
8
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Christian Bjelke, min sjef de neste seks
årene, på plass! Og det gikk ikke lenge
før vi fikk tilnavnene «Knoll og Tott» og
«CC Cowboys».
Samtidig som jeg jobbet for Fylkesmannen har jeg i perioder jobbet for Statens
helsetilsyn. Og siden 2013 har jeg også
jobbet for Helsedirektoratet med førerkortregelverk. Jeg jobber fortsatt for
Helsedirektoratet sent og tidlig, men
i vanlig arbeidstid er jeg kommuneoverlege i Molde. Kanskje en av de mest
spennende jobbene man kan ha som
samfunnsmedisiner!

innså jeg at noe måtte gjøres. To leger
i vakt, uten besteforeldre i nærheten
vil by på utfordringer! Dermed ble
ass. fylkeslegestillingen jeg las om i
Tidsskriftet plutselig aktuelt. Tanken
om administrativ jobb hadde aldri falt
meg inn, og samfunnsmedisin sto vel
i utgangspunktet omtrent nederst på
lista over aktuelle spesialiteter. Kanskje
bare patologi var mer uaktuelt...
Og før datteren ble født var søknaden
til Fylkesmannen i Møre og Romsdal
sendt. Og da gikk alt lynkjapt. Ny jobb
gikk i boks, huskjøp og flytting til Molde
ble gjennomført i løpet av de neste 4-5
ukene.
Litt usikker på om jeg hadde gjort det
rette møtte jeg opp hos Fylkesmannen.
Der var det ingen andre leger, for han
som var fylkeslege hadde sagt opp... Så
etter ei uke var jeg plutselig fungerende
fylkeslege. Stressnivået var skyhøyt,
men jeg trøstet meg med at jeg trolig (?)
ikke var en direkte pasientsikkerhetsrisiko... Etter 2 måneder var heldigvis

Den fritiden som er igjen etter at unger
og kone har fått sitt bruker jeg på den
eneste hobbyen jeg har: sykling. I løpet
av et år sitter jeg nok omkring 700-800
timer på sykkelsetet. Dette blir jo en del
kilometer og timer, ofte veldig sent eller
veldig tidlig. Og da er det jo en fordel at
søvnbehovet er relativt lavt...heheh..
2) Du har blitt kjent som Norges
tøffeste kommunelege. Hva synes du
om den tittelen? Fortell litt om din
motivasjon for arbeidet du legger
ned.
Hehehe...den tittelen får stå for din regning. Samtidig kan jeg nok bekrefte
at jeg ikke er spesielt redd for å si hva
jeg mener. Som kommuneoverlege i
Molde kommune er jeg også fastlegenes
nærmeste leder. Jeg bruker i enkelte
sammenhenger å bruke betegnelsen
«mine fastleger». Men dette er omtrent
som når man sier «kona mi». For det er
vel ingen som er i tvil om hvem som er
sjefen i ekteskapet...
Jeg oppfatter meg selv mer som en
liaisonoffiser for fastlegene. Jeg gjøre
mitt ytterste for at fastlegetjenesten skal
fungere så godt som mulig. Og det forutsetter at fastlegenes arbeidshverdag
er så god som mulig. Dette inkluderer

å være en diskusjonspartner for fastlegene i vanskelige saker og sikre at
alle som samarbeider med fastlegene
forstår deres rolle.
Samtidig er det også mye i regelverket
som fastlegene jobber under som har
et forbedringspotensial. Da snakker vi
ikke primært om helsepersonelloven og
fastlegeforskrift. Men oftere om rundskriv, retningslinjer og selvmotsigende
forvaltningspraksis hos sentralmyndighetene. Noe av dette har, etter min
oppfatning også direkte betydning for
fastlegenes rettssikkerhet. Og da må
noen si ifra!
Dermed har det blitt en del brev og
telefoner i løpet av de siste to årene.
Mistenker at jeg av enkelte oppfattes
som en plageånd og er «svartelistet».
3) Hvordan har du tilegnet deg den
enorme helsejuridiske kunnskapen?
Dette kan jeg nok i stor grad takke gode
juristkolleger i mine jobber hos Fylkesmannen, Helsedirektoratet og Statens
helsestilsyn for. Jeg har alltid vært litt
over gjennomsnittet interessert i regelverk. Men å diskutere med skarpskodde
jurister om tema i gråsonen mellom
medisin og juss er kjempespennende
og lærerikt. Og når man har gjort dette
i snart 9 år nå, så vil jo noe feste seg.
4) Tenker du at helsejuss er relevant
for fastleger? Hvordan kan en lære
mer om dette?
Utvilsomt ja. Helsejuss er egentlig
ikke spesielt komplisert. Samtidig er
regelverket skrevet av jurister. Og deres
stammespråk oppleves ofte fremmed
for oss leger. Men når man først har
skjønt «koden» så åpner det seg en helt
ny verden!
Min erfaring er at leger lærer aller best
helsejuss når den blir forklart i en klinisk relevant «setting». Det er bortimot
poengløst å lese paragrafer. Det som gir
læring er å sette innholdet i paragrafene
inn i deres arbeidshverdag. Og da blir
det spennende og nyttig!
5) Som kommuneoverlege virker du
å legge ned mye arbeid i store, nasjonale spørsmål som f.eks. tilgang til
fastlegeregisteret, Forbrukerrådets
kampanje mot (?) fastlegeordningen, helseattester til pasienter som

ikke automatiske strømmålere mv.
Er dette noe også andre samfunnsmedisinere burde engasjere seg i?
Har du noen tips andre fremadstormende kommuneleger?
Samfunnsmedisinere har, etter min
oppfatning, en unik mulighet til å bidra
til hensiktsmessig ressursbruk i helseog omsorgstjenesten. Det forutsetter
imidlertid at man må kaste seg frampå,
og la seg engasjere og involvere! Både
statlig og kommunal forvaltning tørster etter våre vurderinger. Og om vi
ikke benytter muligheten, er det alltids
noen som vil fylle «tomrommet» av vår
manglende tilstedeværelse.
Jeg tror samfunnsmedisin og allmennmedisin hører sammen! De spesialitetene må samarbeide for å spille hverandre gode!
6) Har du noen tips til engasjerte
leger og tillitsvalgte om hvordan en
skriver gode brev som vedr. helsejurdiske problemstillinger?
Hehehe... Man kommer langt med

engasjement og det å kalle en spade
for en spade. For man kommer ikke
særlig langt med å skrive tvetydige,
ulne formuleringer. Man må forklare
hva man mener er feil, og hvorfor.
7) Hva er de nye store sakene som dr.
Innerdal vil engasjere seg i?
Det er vanskelig å si. Oftest vet jeg det
ikke før en fastlege ringer og er frustrert
om ett eller annet. Når jeg så undersøker «problemet» hender det at man
finner «ting» som må løftes på overordnet nivå.
8) Hvorfor bør alle fastleger og kommuneleger i Rogaland komme på
ditt helsejuridiske kurs 6. februar
2019?
Jeg kan i alle fall garantere at det vil
være klinisk relevant. Kurset består
utelukkende av kasuistikker. Disse
kasuistikkene er utgangspunktet for
diskusjoner om hva som er hensiktsmessig handlemåte, basert på gjeldende lovgivning og sunn fornuft!
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Reisebrev fra WONCA

(verdenskongress i allmennmedisin)
Peter Christersson, Fastlege, HTV Stavanger kommune,
Leder Rogaland Allmennlegeforening

Utsikt fra TV tårnet i Seoul.
WONCA (World Organization of
Family Doctors) avholder hvert 2.
år sin verdenskongress. Denne gangen ble kongressen avholdt selveste
i Gangnam (kjent fra PSYs monsterhit i 2012) i Seoul. WONCA, som er en
non-profit organisasjon, ble opprettet i 1972. Organisasjonen har nå 118
medlemsorganisasjoner i 131 land. På
møtet i Seoul, ble norske Anna Stavdal
valgt som president for organisasjonen
for de neste 2 årene. WONCA jobber
etter flere ulike målsetninger, men
solidaritet er et viktig prinsipp. Den
relativt stive kursavgiften går med til
å sponse en viss mengde leger fra utviklingsland, slik at de får mulighet til å
delta – en meget høyverdig sak. Årets
tema for WONCA, var «Primary care
in the future: Professional excellence».
10
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Dette var mitt 4. WONCA, tidligere
turer har gått til Cancún i Mexico,
Warszawa i Polen og sist Rio de Janeiro
i Brasil. Det har som regel vært noen
andre nordmenn å møte på disse,
men inntrykket er nok at dette er en
kongress som besøkes altfor sjelden
av mine kolleger. Det er verdt å merke
seg at utdanningsfond II dekker inntil 20.000 kr til en reise til utenlandsk
kongress/kurs årlig for spesialister i
allmennmedisin.
Sør-Korea er absolutt et eksotisk reisemål, «It was like living in a foreign
country» som Liverpool-legenden Ian
Rush ville ha sagt. Allerede på vei fra
flyplassen til hotellet, ble jeg obs på
et par særegenheter, som at flytoget
slutter å gå så tidlig på søndagen at en

blir kastet av halvveis på veien – dersom en kommer med kveldsflyet fra
Singapore. Når en blir kastet av flytoget
«in the middle of nowhere» i Seoul –
metropolen med 25.600.000 innbyggere i storbyområdet – er det umulig
å få tak i taxi. Seoul har «Korean taxi
system» som vil si at taxiene heller vil
stå å vente i timesvis på forhåndsbestillinger, heller enn å plukke opp jetlaga
turister på gata. Da jeg omsider klarte å
manipulere/true meg inn i en taxi midt
på natta, fant jeg ut at det gjennomregulerte Sør-koreanske samfunnet tar
fartsgrenser med flere håndfuller salt.
Sjåføren, i sin Hyundai Genesis, holdt
smått utrolige 180 km/t i 50-80 sonen
på vei til Gangnam. I det minste gikk
de 3 milene fra Hanyang University
til Gangnam rimelig kjapt. Regningen

i Gangnam, Seoul, Sør-Korea
gå til et annet rom, dersom kvaliteten
ikke helt står i stil med tittelen.
Noe av det mest spennende med
WONCA, er å treffe kollegaer fra andre
deler av verden, og ikke minst høre om
hvordan en organiserer og gjennomfører family medicine i ulike land. Jeg
fikk blant annet høre at allmennlegene

i Singapore jobber i sykehus og på universitetene, mens allmennleger i Saskatchewan i Canada har små fødestuer
på sine fastlegekontor og går fødevaktrotasjon. Suturering av 2. grads perineumrupturer er standard læringsmål
for en canadisk ALIS (i alle fall i nevnte
provins). Fra Japan fikk jeg presentert
tall på gjennomsnittlig liggetid for en

En håndfull galninger.
kom på smått utrolige 30.000 galninger. Det var forøvrig flaks at jeg ikke
prøvde å gå i retning av hotellet ved
hjelp av GPS på telefonen – Sør-Korea
har nemlig ikke laget nøyaktige kart
som samsvarer med GPSen, takket
være forholdet til ‘an Kim up North.
Klok av skade fra tidligere WONCA,
ankom jeg Seoul et par dager før kongressen – for å få vekk litt av den verste
jetlagen. Jeg fikk med meg sightseeing
av tempel/palass som står på UNESCOs
liste over verdenskulturarv. TV-tårnet
i Seoul ligger på toppen av hellig fjell
hvor taxier ikke får lov til å kjøre, men
en kan ta en gondolbane opp. Utsikten
var fantastisk. Jeg utforsket det største
markedet i Seoul, og fikk sågar med
meg landskamp i fotball mellom SørKorea og Panama i nabobyen Cheonan
(resultat 2-2).
Selve kongressen er bygget opp litt på
samme måte som vår hjemlige PMU;
det finnes et utall parallellsesjoner
med kurs, workshops, gruppearbeid
eller mini-mini-foredrag, avbrutt av
gigantiske key note sessions. Det finnes
også et svært messeområde med posterpresentasjoner og utstillinger. Det
som er litt flott med WONCA, er at en (i
all hovedsak) ikke trenger å melde seg
på de ulike småkursene. Fordelen med
det er at en kan smyge seg rolig ut og

Koreanske jenter i tradisjonell klesdrakt.
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pasient med ukomplisert pneumoni –
18 dager (!). Bakgrunnen for dette var
vansker med å skaffe sykehjemsplasser,
og at de pårørende ofte ikke følte seg
kompetent til å ta seg av pasienten. Det
vakte stor oppmerksomhet (les: sjokk
og vantro) da jeg fortalte at vi i Norge
gir kommunene bøter på 4000 kr per
døgn for utskrivningsklare pasienter.

På en meget spennende workshop om
«dealing with difficult patients» var det
et rollespill med to utenlandske kollegaer. Problemstillingen var en kvinnelig pasient som jobbet i produksjonen
på en fabrikk, men hadde muskel- og
skjelettplager og krevde sykmelding.
Legen i rollespillet avverget det hele
på en særdeles elegant måte; i hans

Det er ikke bare hundekjøtt som er en spesialitet i Korea.
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hjemland kunne ikke fastlegene skrive
sykmelding, så han henviste henne til
en spesialist i arbeidsmedisin for en
arbeidsevnevurdering.
Jeg deltok også på en veldig spennende
workshop hvor vi lærte en lav-terskel
psykoterapeutisk intervensjon for
pasienter med lettere psykiske plager.

På plass på WONCA.

Fri bar og gratis mat - slik rekrutterer du fastleger.

Intervensjonen tar ikke mer enn 7-8
minutter. En fantastisk foredragsholder fra Hong Kong University loset oss
gjennom.
De store foredragene på WONCA,
omhandlet viktige utfordringer som
smittsomme sykdommer i utviklingsland, utvikling av nye vaksiner, røykeavvenning og behandlingsprinsipper
for fedme.
Mini-mini-foredragene er 90-minutters sesjoner hvor 8-9 allmennleger
får 5 minutter (+ tid til spørsmål) på å
presentere en egen artikkel, kvalitetsprosjekt, forskningsprosjekt, undervisningsopplegg eller andre ting fra sitt
hjemland. Disse sesjonene kan være
voldsomt spennende, og nivået ligger
nok på det vi kan forvente også av norske allmennleger. Til neste WONCA
(Abu Dhabi 26.-29.11.2020) håper jeg
å kunne ha et slikt lite foredrag sjøl,

og ikke minst at mange allmennlegekollegaer fra Rogaland også stiller opp.
Andre kveld inviterte arrangørene
til mottakelse med et bokstavelig talt
smörgåsbord av delikatesser, fri bar
og kulturelle innslag. Omtrent 80% av
øst-asiater har en genetisk variant av
genet for alkoholdehydrogenase som
medfører nedsatt alkoholtoleranse. På
tross av dette, har en så langt ikke innført en «3-enheter per person»-policy
a la Den Norske Legeforening. Festen
gikk likevel for seg i sømmelige former. Når vi først er inne på fri bar; på
flyplassen Incheon i Seoul, hadde de
den kuleste maskinen jeg noensinne
har sett. En tappekran hvor en fester
ølglasset i bordet, og ølet kommer opp
nedenfra (se bilde).
Hovedinntrykket etter min tur til
WONCA i Sør-Korea, var at dette var
mitt beste WONCA til nå. Det faglige

Ølet kommer nedenfra.

utbyttet til være annerledes enn ved et
klinisk emnekurs, men den økte forståelsen for andre kulturer og andre måter
å drive allmennmedisin på, er uvurderlig. Så, kjære allmennlegekollegaer
i Rogaland; vi ses i Abu Dhabi i 2020!
NR. 4 ÅRG. 24. 2018 SYD-VESTEN
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Kva dei nye LIS-løpa kan
lære av raudekrossen
Av Marit Halonen Christiansen,
Overlege Kvinneklinikken, Sus

Arbeidsplan.

Bygge operasjonssal.

HMS.

Veldig mange av oss har tenkt på det.
Reise ut med Leger utan grenser eller
Raudekrossen. Mange har gjort det òg,
for den saks skuld.

Eg vart kalla inn til intervju. Når kunne
det passe? Raudekrossen betalte billetter. Då eg fekk norovirus fekk vi ordna
det så eg fekk intervju via Skype. 75
minutter samtale. Med spørsmål om
kva eg venta meg, men òg kva dei venta
seg.

etter å ha budd seg på det faglege innhaldet – meir tid til diskusjon i plenum!

Sjølv er eg i den første kategorien. Når
det nærma seg 31. desember 2017 var
det tid for ettertanke, og tanken ”i 2018
må eg få fingeren ut og finne ut meir
om å reise ut”.
Eg er spesialist i fødselshjelp og kvinnesjukdomar. Under studietida på
Royal College of Surgeons in Ireland
vart vi oppfordra til å reise ut i løpet av
yrkeskarrieren, priviligerte som vi var
som kunne studere. Lenge.
Andre januar kom, og der dukka annonsen opp; ”spesialist i gynekologi og fødselshjelp søkes. Søknadsfrist 7. januar
2018”
Det skader ikkje å søke. Sånn er det
med LIS-stillinger òg. Men der slutta
likskapen.
14
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Eg har vore på eitt sånt intervju før, for
den første jobben eg fekk som LIS (den
gong hette det faktisk assistentlege).
Mange legar har faktisk aldri vore på
intervju.
Før ein får reise ut med raudekrossen
må ein gjennom to kurs.
Før begge kursa er der ein del lesing, og
ein pre-test. Som ein må bestå. I god tid
før kurset. Eg har ein viss interesse for
korleis vi lærer, og det er gamalt nytt at
det er bra at folk er på same nivå. Og at
det er fint å være innstilt på kva ein skal
drive med, ikkje berre ramle inn etter
nattevaktshelg. Konseptet omvendt
undervisning (”flipped classroom”)
baserer seg på at ein stiller spørsmål

Gjennom spesialiteten har eg vore på
ein del kurs, både obligatoriske og valfrie. Ryktene seier at til dømes spesialiteten anestesiologi driv med pre-testar,
men sjølv har eg aldri opplevd det.
Gjennom det første kurset evaluerte
vi som kursdeltakerar innhaldet og
undervisningsmetodane dagleg. Eg
skriv undervisningsmetodane, for det
var ikkje berre foredrag. I grunnen var
det mest andre ting. Teambygging.
Rollespel. Teach-back. Kom-deg-utav-komfortsona-og-stol-på-det-nyeteamet-læring. Det siste kan òg kallast
meistringskjensle. Simulering.
Evalueringene fekk konsekvensar,
underviserane endra opplegget etter
kva vi som deltakerar spelte inn. Dagleg.
Ein av dei beste blant mange veldig bra
sesjonar handla om korleis ein tar vare

på seg sjølv. Korleis reagerer du når du
er utanfor komfortsonen? Og kva treng
du for å være den beste versjonen av
deg sjølv? Kva kan du sjølv gjere for å
være innanfor dette vindauget, ikkje
for stressa, men heller ikkje avstumpa?
Det er få ting som er meir stressande
jobbmessig enn å gå sine første vakter.
Eg har snakka med folk eg beundrer som
sjølv etter mange år kjenner på redsla
for å ”bli avslørt”, for at dei ikkje er så
flinke som folk trur. Eg har sett feil skje
fordi folk meiner dei burde vete svaret
på problemet, og difor ikkje spør. Og eg
har vore redd for at pasientar skal døy
fordi eg ikkje er flink nok, så redd at eg
ikkje får sove.
Det der med å ta vare på seg sjølv burde
jo være første kurs. Og med ny LIS-ordning kan det jo bli det. Vær den beste
versjonen av deg sjølv, til glede for deg
sjølv, pasientane, kollegaene, og familien din.
Kurs nummer to vart varsla i god tid.
Nok ein parallell der LIS-utdanninga
kan ha noko å lære. Eg lager lister på
avdelinga der eg jobber. Rett nok er
bemanninga basalskrapt, men vi klarer oftast å sende folk på kurs om vi kan
planlegge. Noko anna er når folk får
beskjed om plass på det siste obligatoriske kurset dei mangler to dagar før
det starter. Det er jo ikkje berre jobben
som syns det er greit å vite om fråver i
god tid. Den betre halvdelen går jo ofte
òg vakter. Må ein kalle inn den utvida
AS Familien for å få barnehage og SFO
til å gå opp?
På kurs nummer to vart vi evaluerte.
Kvar dag. Og fekk tilbakemelding. Kva er
bra, kva er som venta, kva må du jobbe
meir med. Og kunne spørre. Formativ
evaluering gir deg informasjon du kan
bruke til å bli betre og nå målet.
Det desidert mest etterspurte som LIS
er tilbakemelding. Ikkje i betydninga
”eg vil høyre at eg er best”, men ”eg vil
vete at eg gjer det som er venta av meg”.
Og etter at vi hadde bygd feltsjukehus
(inkludert skaffa vatn, rensa vatn, bygd
toaletter og dusjar), simulert traumemottak og vassboren epidemi og masseinnrykk og laga retningslinjer for
tilvising frå lokale jordmødre og rehydrering av barn med diaré, då gjekk vi

Traumemottak.
gjennom det igjen. Korleis ta vare på
deg sjølv. For å være den beste versjonen. Der kom den òg. Spirallæringa.
Simulering er sjølvsagt òg ein form for
erfaringsbasert undervisning: vi hugser
lengre og betre om vi har gjort det.
Så no går eg her og venter, og veit at på
eit tidspunkt skal eg være gynekolog
under heilt andre tilhøve. Blir det lett?
Nei. Kjem eg til å kjenne meg utrygg
og lengte heim til tidelt tilstedevakt på
SUS? Ja.
Likevel tenker eg at raudekrossen har
gjort det dei kan for å få meg til å kjenne
meg trygg, for å bu meg på det eg kan bu
meg på, og akseptere at det er mykje eg
ikkje kan bu meg på. Og forsøkt å bu meg
på korleis eg kan takle det. Og mint meg
på å ta med øyreproppar, yogamatte
og ei skrivebok. For deg kan det være
kvikklunsj eller yndlingsboka eller nok
filmar på nettbrettet. Det som trengs
når ein står i fare for å bli stressa eller
avstumpa, for å halde seg i vindauget
der ein er sitt beste ”eg”.

Norges Røde Kors søker årleg etter spesialistar til sin delegatbase. Kva profilar
dei søker varierer avhengig av behov. I år
treng ein i alle fall kirurgar, operasjonssjukepleiare, gynekologar, jordmødre
og barnelegar. Link til utlysningane kan
finnast via: https://www.rodekors.no/
vart-arbeid/nodhjelp-og-katastrofer/
vil-du-jobbe-internasjonalt/. («se alle
ledige stillinger»). Venta publisering er
siste veka i november. Her er òg meir mer
informasjon om kva som krevast for å bli
delegat for Norges Røde Kors.
Meir informasjon om korleis Norges Røde
Kors driv nødhjelpsarbeid : https://www.
rodekors.no/vart-arbeid/nodhjelp-ogkatastrofer/
Norges Røde Kors deployerte et feltsykehus til Cox’s Bazar, Bangladesh i 2017.
Det blir for tiden drevet videre av Finsk
Røde Kors som inviterer til ei 360 graders
omvising i feltsjukehuset : https://fieldhospital360.com/?lang=en

Frå 1.mars 2019 starter LIS2 og LIS3, ny
spesialiststruktur for legar. Mykje vil bli
betre, og vegen vil i større eller mindre
grad bli til medan vi går. Eg håper på
meir simulering, meir formativ tilbakemelding, meir omvendt undervisning.
Slik at når du som ny LIS går di første
vakt kjenner du at du er ditt beste ”eg”
for jobben.
NR. 4 ÅRG. 24. 2018 SYD-VESTEN
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Rogaland Legeforening

– også for ungene?
Peter Christersson, Fastlege, HTV Stavanger kommune,
Leder Rogaland Allmennlegeforening

i 1987, hvor gangsterne skjøt med maskinpistoler som sprutet ut krem. Noe
så kult! Ilse Ros, distriktskontorleder i
Tekna, forteller at denne årlige romjulshappeningen har pågått nå i over 30 år
og alltid har vært veldig populært blant
deres medlemmer, og deres barn og
barnebarn.
For et par år siden gikk styreleder Jan
Robert Johannessen ut til medlemmene
i RLF og spurte om medlemmene hadde
noen innspill til sosiale tiltak som RLF
kunne stå bak. Jeg foreslo da innføring av en slik juletrefest, og fikk, som
sedvanen jo er hvis en foreslår noe, til
svar at det hørtes fint ut – kan du organisere det?

Jeg vokste opp som oljeunge i Stavanger på 80-tallet. Noen av mine beste
minner fra barndommen, var den
årlige juletrefesten til sivilingeniørforeningen (nå Tekna). Fagforeningen
kjøpte en hel forestilling med det årlige
teaterstykket til barne- og ungdom-
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steateret på Rogaland Teater. I pausen
stod selveste skuespillerne og delte ut
godtepose (med mandarin, selvsagt.
Ja, det het mandarin på den tiden) til
ungene og kaffi og voksensjokolade til
foreldrene. Jeg glemmer aldri (forhåpentligvis) oppsetningen Bugsy Malone

Nå er jeg selv voksen med unger og sitter
i styret i Rogaland legeforening. Jeg har
vært i dialog med Tekna og funnet ut
vilkårene for opplegget. Saken er meldt
til neste styremøte. Så spørsmålet til
leserne i Syd-Vesten blir da; er dere klar
for at Rogaland Legeforening også skal
være for ungene?

Svimmel?
Av Otto Inge Molvær, ØNH-spesialist
prof.emerit., dr.med.

Mange er det, og årsakene er mange.
Ein del av tilfella er relaterte til balanseorgana i det indre øyret med sine
sentrale samband.
Alt frå ØNH-avdelinga ved HUS vart
opna i 1961 har ein prøvt å diagnostisere og behandle svimle pasientar,
men fyrst i 1990 vart det utpeikt personell som hadde denne forsømde
pasientgruppa som hovudfokus, og
balanselaboratoriet vart gradvis utvikla og forbetra med omsyn til personell
og utstyr.
I 2001 vart laboratoriet utnemnt til
Nasjonalt kompetansesenter for vestibulære lidingar, der det var sjukepleiar,
fysiotarapeut, sivilingeniør og legar.
Sosial- og helsedepartementet endra
så ”senter” til ”teneste”, med fokus
på forsking, utvikling og spreiing av
kunnskap om denne pasientgruppa.
Nasjonal kompetansetenste for vestibulære lidingar har ein overlege som
administrativ leiar og ein professor
som fagleg leiar. Aktiviteten har nær
tilknyting til Balanselaboratoriet ved
ØNH/HUS.
Det er lagt ned eit stort arbeid på dette
feltet siste åra, til stor nytte og glede for
ei tidlegare forsømd pasientgruppe.
Det er nær kontakt med pasientorganisasjonar, som Hørselshemmedes
landsforbund og Landsforeningen for
vestibulære sykdommer.

Frederik Goplen testar Otto Inge Molvær i biaksialstol på Balanselaboratoriet, HUS

Overlege Goplen har gitt ut ei informativ og oversiktleg bok om emnet:
Svimmelhet. Diagnostikk og behandling, Helse Bergen 2009.
Det er og utvikla ei innhaldsrik heimeside på internett: www.balanselaboratoriet.no som er vel verd å sjå innom.
Ei norsk lærebok i otonevrologi med
utgangspunkt i denne Tenesta kjem
(kanskje) ut alt i år.
Tenesta har tilsyn av ei Referansegruppe med representantar frå alle

Helseføretaka. Eg representerer Helse
vest (HV) i denne gruppa, og har som
oppgåve å finne ut om Tenesta er godt
nok kjend og tilgjengeleg i HV. Derfor
dette innlegget i Syd-Vesten.
Har nokon synspunkt på korleis kompetansenivået om mogleg kan hevast
og pasienthandsaminga betrast, tar eg
gjerne med slike moment i den årlege
rapporten frå Referansegruppa til
Departementet. Slike tilbakemeldingar
kan sendast til oim@marinmed.com.

Se også våre nettsider:

www.legeforeningen.no/rogaland
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Ny avtalespesialist på Stord
Finn Finsnes, dr. med.
Tillitsvalgt for PSL Rogaland

Øyelege Nina Harris-Christensen
overtok i mai 2017 øyelege Eystein
Galtungs avtalespesialistpraksis på
Stord. Befolkningen i Sunnhordaland
har med dette fått en ny øyelege etter
20 år med sin tidligere faste øyelege.
Praksisen drives i samme lokaler som
før på «Bytunet» sentralt plassert i Leirvik sentrum på Stord - et knutepunkt
for både båt- og busstrafikk i regionen.
Hva er din tidligere bakgrunn og
hvorfor valgte du øyefaget?
Jeg tok min utdanning ved Universitetet i Bergen med turnustjeneste på
Stord sjukehus og distriktstjeneste på
Bømlo. Etter endt utdanning bosatte jeg
meg i Haugesund, hvor jeg fremdeles
bor med mann og to barn. Jeg begynte
først med indremedisin, men valgte
øyefaget da jeg ble tilbudt jobb ved øyeavdelingen i Haugesund. Jeg har min
øyelegeutdanning fra øyeavdelingen i
hjembyen Haugesund og ved øyeavdelingen på Haukeland. Etter få måneder
i øyefaget forstod jeg at øyefaget passet
meg godt og har siden ikke angret på
dette. Øyefaget oppleves som variert
og spennende. Man har et arbeid som
byr på faglige utfordringer og som gir
glede fordi man daglig føler at man er
til nytte.
Hvorfor startet du øyelegepraksis?
Jeg har lenge hatt lyst til å drive egen
øyelegepraksis. Etter noen år som
overlege på Haugesund sykehus med
interesse for barneoftalmologi fikk jeg
mulighet til å starte egen helprivat øyelegepraksis i tillegg til å være fast vikar
for øyelege Gundersen i Haugesund.
Jeg håpet da i flere år på at muligheten
for en avtalespesialisthjemmel ville
dukke opp i Haugesund. Dette skjedde
dessverre ikke og da dr Galtungs avtalespesialistpraksis på Stord ble ledig
bestemte jeg meg for å benytte sjansen
til å starte med egen praksis der. På
18
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Stord trives jeg nå med generell oftalmo-medisinsk praksis med pasienter
i alle aldre med hovedvekt på oppfølgning av store pasientgrupper med
glaukom, diabetes, katarakt og barn.
Hvordan synes du
det første året har gått?
-Det første året har vært spennende,
lærerikt og til tider svært krevende. Jeg
overtok en praksis med fulle timelister
langt frem i tid og startet derfor med
pasienter allerede første dag i praksis. Tidligere hjelpepersonell gikk av
med pensjon samtidig som avgående
hjemmelshaver, uten noen periode med
overlapping. Det var derfor nødvendig
for meg å ansette nytt hjelpepersonell.
Det krever sitt å starte opp en praksis
hvor nye rutiner skal etableres sammen
med nytt hjelpepersonell. Man må
også gjøre innkjøp av nytt materiell,
inventar og medisinsk teknisk utstyr,
ha opplæring i bruk av nytt utstyr og
datasystem samtidig som at alle pasientene var nye for meg. Parallelt med
dette henvises det flere nye pasienter
til øyelegepraksisen på Stord enn det
man har mulighet til å ta imot, noe som
har vært utfordrende å takle over tid.
Harris-Christensen forteller at arbeidsdagene har vært lengre enn hun forventet. Etterhvert har hun likevel fått strategier for å håndtere dette og få til den

flyten hun ønsker i egen praksis. Hun
dagpendler fra Haugesund til Stord,
en strekning på over 11 mil daglig som
også er tidkrevende. Hun drar vanligvis
hjemmefra litt før klokken 07:00 og er
oftest ikke hjemme før ut på kvelden.
Hva har du lagt
fokus på i din praksis?
For meg har det vært viktig å få til en
effektiv praksis med kvalitet. Jeg har
derfor brukt mye tid på logistikk og
har ansatt dyktige medarbeidere. Jeg
har en erfaren optiker som hjelper til
med forundersøkelse av pasientene
og en kontorleder som har ansvar for
mye av det administrative i min praksis. I tillegg er jeg svært glad for å ha
installert datateknisk utstyr med blant
annet Hotkey-løsning som absolutt gjør
arbeidsdagen lettere. Dette frigjør tid
slik at jeg kan ha hovedfokus på den
rent legefaglige delen av virksomheten.
Hva ønsker du for din praksis om
1-2 år?
-Jeg er nå den eneste øyelegen lokalisert
i Sunnhordaland med et omland på
over 50000 mennesker. Jeg håper derfor
på at det med tiden vil bli opprettet flere
avtalespesialisthjemler i øye i regionen
og at man vil prioriterer å plassere en
av disse på Stord.

Rus og somatikk
Torgeir Gilje Lid
Postdoktor/overlege Sus, første-amanuensis Uis

I forrige nummer av Syd-Vesten skrev
jeg om erfaringer fra Boston i USA, og
hvordan de ved Boston Medical Center håndterte pasienter med alvorlige
rusproblemer i somatiske avdelinger.
Dette er ikke ukjente problemer i Norge
heller, selv om vi heldigvis er bedre
stilt både når det gjelder omfang av
heroinavhengighet og alvorlige fattigdomsproblemer hos pasientene våre.
Men utfordringene er utvilsomt store
nok her hjemme også.
I somatiske avdelinger kan utfordringene grovt sett deles i to. For det første
handler det om skjulte rusproblemer,
pasienter som ikke har en kjent misbruksproblematikk eller avhengighet
fra før. Dette dreier seg oftest om alkohol, og utfordringen her er å oppdage
eller å fange opp at en pasient bruker
alkohol på måter som gir helseskade.
Dernest handler det om de velkjente,
pasientene med sammensatte rusproblemer og gjentatte innleggelser for
alvorlige og livstruende tilstander.
Ved SUS er ruskonsulentene en viktig
brikke i dette arbeidet, og de har samtaler med pasienten under eller like
etter innleggelsen. Men første trinn er
at lege eller sykepleier i mottaket eller
i avdelingen blir oppmerksom på at
alkohol eller andre rusmidler kan være
en relevant faktor for pasientens helseproblem. Målet med ruskonsulentenes
arbeid er å ‘bedre behandlingskvaliteten
for den lidelsen eller skaden pasienten er
innlagt for, ved å identifisere og intervenere overfor pasienter med risikofylt eller
skadelig rusmiddelbruk’ (Årsrapport
2017. Alkoholintervensjon i sykehus.
Ruskonsulentordningen ved SUS).
Vi vet at vi ikke er oppmerksomme nok
på sammenhenger mellom rusmiddelbruk, spesielt alkohol, og ulike helseproblemer. Dette gjelder på mange

områder, som fallskader hos eldre med
svimmelhet, gjentatte innleggelser for
brystsmerter eller andre smerter, og
kirurgiske og ortopediske pasienter
hvor avhold eller reduksjon før operasjonen ville gitt redusert komplikasjonsfrekvens. Vi er heller ikke gode nok
til å hjelpe de med alvorlige og sammensatte rusproblemer og gjentatte
innleggelser. Her handler det mer om
manglende samarbeid og manglende
fleksibilitet, mellom somatikk, psykiatri, rusbehandling, fastleger og øvrige
kommunale tjenester.
Disse problemene er velkjente, selv om
vi nok er bedre stilt på SUS, fordi vi har
en fungerende ruskonsulentordning.
I Helse- og omsorgsdepartementets
(HOD) oppdragsdokument til de regionale helseforetakene i 2013 og i 2015 ble
disse problemene løftet fram, og helseforetakene ble bedt om å ha systemer på
plass for å oppdage og håndtere underliggende rusproblemer hos pasienter
i somatiske avdelinger. Dette var et
klart oppdrag, men uten noen råd om
hvordan oppdraget skulle løses. Her
er det verken laget retningslinjer eller
pakkeforløp.
Helse Vest har i år fulgt opp dette oppdraget, og bestemt at det skal etableres ‘eit regionalt nettverk som skal sjå
nærare på korleis oppdage og handtere rusrelaterte problem hos pasientar
i somatiske einingar’ (Styringsdokument 2018). Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest
(KORFOR) har fått jobben med å lede
nettverket. Intensjonen med nettverket er bedre forståelse av de kliniske
utfordringene, og å bidra til å utvikle
gode løsninger som kan fungere lokalt.

største utfordringen er sannsynligvis å
finne tiltak som passer inn i det kliniske
arbeidet i ulike avdelinger, slik at det er
gjennomførbart i vanlig praksis. Derfor
er en av nettverkets viktigste oppgaver å
finne fram til etablerte lokale tiltak som
fungerer i praksis. Utviklingen fram
mot felles akuttmottak, både ved nye
SUS og i Haugesund, vil både ha behov
for kunnskap om gode løsninger fra
andre steder, og bidra til å utvikle nye
løsninger.
Arbeidet med å etablere nettverket
er i gang, og vi ønsker å finne fram til
leger og avdelinger som vil være med
på å utvikle bedre løsninger, eller som
allerede har laget gode løsninger. Send
meg gjerne en mail og skriv noen ord.
Hvordan løser avdelingene disse utfordringene i dag? Hva fungerer godt? Er
det eksempler på godt samarbeid, gode
rutiner eller ad hoc-løsninger som har
fungert? Hva er de største utfordringene
på de enkelte avdelingene? Hva fungerer ikke? Hvor er utfordringene størst
når det gjelder samarbeid?
Torgeir Gilje Lid
Overlege/postdoktor KORFOR
torgeir.gilje.lid@sus.no

Tilgjengelig kunnskap fra forskningen
viser at det per i dag ikke finnes noen
enkle løsninger som passer overalt. Den
NR. 4 ÅRG. 24. 2018 SYD-VESTEN
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22nd Nordic Congress of

Stavanger 16.-18. juni 2021
Nordisk Kongress i Allmennmedisin
blir arrangert annethvert år i de fem
nordiske landene. Det er de nasjonale allmennlegeforeningene som
er ansvarlige for kongressen. Sist
kongressen ble arrangert i Norge var
i Tromsø i 2011. Under kongressen i
Tampere i Finland i 2013 lanserte Olav
Thorsen idéen å arrangere kongres-

sen i 2021 i Stavanger. Sammen med
Svein Kjosavik presenterte han ideen
for Norsk forening for allmennmedisin (NFA) i 2016. De syntes det var en
veldig god ide og tildelte kongressen
til Stavanger. Arbeidet med å velge
tidspunkt og kongresslokaler startet
umiddelbart, i samarbeid med Region
Stavanger. I 2017 ble Gyro og Stavanger

Forum valgt som PCO (professional
congress organisation) og Stavanger
konserthus utpekt som sted for mottakelse og avslutningsarrangement.
Høsten 2018 begynte hovedkomitéen
og den vitenskapelige komitéen sitt
arbeid.

Tittelen på kongressen er «On the
edge». Dette symboliserer vi med
Preikestolen, men i overført betydning
assosierer vi til «kunnskapskanten»
eller «teknologifronten». Vårt ønske
er å fokusere på hvilke muligheter og
utfordringer vårt fag står overfor. Hva
vil den teknologiske utviklingen og
moderne kommunikasjonsverktøy

kunne ha av betydning, og på hvilken
måte kan allmennmedisinen bidra til
å gi utviklingen mest mulig nytte og
minst mulig «bivirkninger» for våre
pasienter.

Cluster, Stavanger kommune, KS,
Næringsforeningen, Nasjonalt senter
for e-helseforskning i Tromsø og Rogaland legeforening. Stavanger-regionen
har nylig åpnet et Helsevitenskapelig
fakultet ved UiS som legger planer for
et nytt medisinstudium i Stavanger. Et
nytt sykehus på Ullandhaug skal åpne
i 2023. Campus Ullandhaug har medi-
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Det er innledet et samarbeid med SUS,
UiS, Lærdal Medical / Safer, Nordic
Edge, Validé, Norwegian Smart Care

General Practice
sinske teknologi-bedrifter i toppklasse,
og samarbeider med SUS og Lærdal
Medical om simuleringstrening og
nyvinninger innen kommunikasjon
og utstyr. Vi håper derfor på et godt
lokalt engasjement for kongressen med
lokale utstillere og bidragsytere.
Hovedkomitéen består av Olav Thorsen (leder), Svein Kjosavik (nestleder),
Geir Sverre Braut, Line C Christiansen,
Anne Mathilde Hanstad, Stefán Hjørleifsson, Tord Håland, Svein Steinert,
Hans Petter Torvik og Ingvild Vatten
Alsnes (hun er også med i den vitenskapelig komite). I vitenskapelig komité
sitter dessuten Gunnar Tschudi Bondevik (leder), Mette Brekke, Peder A.
Halvorsen, Anette Fosse, Øystein Hetlevik, Bente Prytz Mjølstad og Sabine
Ruths.

Åpningen av kongressen vil foregå i
Stavanger konserthus onsdag den 16.
juni i 2021 og fortsetter torsdag og
fredag i Stavanger Forum. Det vil bli
utstillinger av teknologisk utstyr og
ulik software etc. som kan være aktuelle for allmennleger, med fokus på
vyer og scenarier for oss som jobber
med pasienter. For at flest mulig norske, og spesielt unge leger skal ønske å
delta vil det i samarbeid med Rogaland
legeforening bli arrangert emnekurs
med tellende kurstimer (før og under
kongressen). Det vil også bli et spennende kulturelt og sosialt program.
Vår ambisjon er at kongressen i 2021
blir «the best nordic congress – ever».

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 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 2019
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 søkes godkjent som emnekurs i allmennmedisin med
24 timer samt med 24 poeng for kompetanseområdet aldersog sykehjemsmedisin (sammen med Riktigere antibiotikabruk i sykehjem i kommunenen (RASK) første kursdag)
Tid: 20. februar, 9. april, 17. september og 19. november 2019.

DAGKURS

EMNEKURS I DRIFT AV LEGEKONTOR
Tid: 6.-7.2.2019
Sted: Clarion Hotel Energy
Antall deltakere: 50
Påmelding: snarlig i skjema på
www.legeforeningen.no/rogaland.
Pris: kr. 3400,- i kursavgift + kostpenger
Kurset er godkjent med 15 poeng som emnekurs i drift av
legekontor til videre- og etterutdanningen i Allmennspesialiteten
KVELDSKURS

KVELDSKURS/EMNEKURS I
LEGEMIDDELBEHANDLING
Tid: 4.-7.2.2019 kl. 16.00-20.45
Sted: Clarion Hotel Energy
Påmelding: snarlig i skjema på www.legeforeningen.no/
rogaland.
Pris: kr. 6300,- i kursavgift + kostpenger
Kurset er godkjent med 19 poeng som emnekurs/klinisk
emnekurs i farmakoterapi til videre- og etterutdanningen
i Allmennspesialiteten

EMNEKURS I PSYKIATRI, HAUGESUND
Arekologisk museum auditoriet.

Uke 6 – 2019
DAGKURS

EMNEKURS I ULTRALYD
Tid: 4.-5.2.2019 kl. 09.00-18:30/08.00 -18.30/16:45
Sted: Clarion Hotel Energy
Antall deltakere: 40
Påmelding: snarlig i skjema på www.legeforeningen.no/
rogaland.
Pris: kr. 7000,- i kursavgift + kostpenger
Kurset er godkjent med 17 poeng som emnekurs/klinisk
emnekurs i ultralyddiagnostikk til videre- og etterutdanningen i Allmennspesialiteten

Kurskomitéen for Fonna-regionen planlegger emnekurs i psykiatri i
Haugesund.

Tid: 14.-15.2.2019
Sted: Scandic hotel Maritim, Haugesund
Påmelding: innen 1.12.2018 i skjema på www.legeforeningen.no/rogaland.
Pris: kr. 3400,- i kursavgift + kostpenger
Antall deltakere: Ca. 50
Kurset er godkjent med 17 timer som emnekurs/klinisk
emnekurs i psykiatri til videre- og etterutdanningen
i Allmennmedisin.
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EMNEKURS "PÅ VEI MOT EN
MER SALUTOGEN ALLMENNPRAKSIS"
Tid: 3.-5.5.2019
Sted: Scandic hotel Maritim, Haugesund
Påmelding: innen 1.3.2019 i skjema på www.legeforeningen.no/rogaland.
Pris: kr. 4800,- i kursavgift + kostpenger og evnt. middag
Antall deltakere: 60
Kurset søkes godkjent med 21 timer som emnekurs/klinisk
emnekurs i forebyggende medisin til videre- og etterutdanningen i Allmennmedisin.

PREIKESTOLKURS;
EMNEKURS I OPPMERKSOMT NÆRVÆR

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

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 etterutdanningen i Allmennspesialiteten.
Victoria hotell fra Gamle Stavanger

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

Preikestolen.

Tid: 26.-29.8.2019
Sted: Sola Strand hotell
Påmelding: innen 8.5.2019 i skjema på www.legeforeningen.no/rogaland.
Pris: Ca. kr. 6500,- 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. 4 ÅRG. 24. 2018 SYD-VESTEN
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AKUTTMEDISINSK KURS
BLÅLYSDAGER
Det planlagte kurset Blålysdager 11.-12.3.2019
er avlyst.
Vi planlegger nytt kurs 11.-12.11.2019 hvis kurset fortsatt
blir godkjent som obligatorisk kurs i akuttmedisin ifht de
nye kravene til Helsedirektoratet.
Rogaland legeforening var av de første lokalforeningene
som, i 2008, startet opp med å arrangere disse kursene som
fra 2012 ble obligatorisk i allmennspesialiteten. Kurset
har fra 2008 til 2018 vært et samarbeid mellom Stavanger
Universitetssykehus og Rogaland legeforening.
Blålysdager-kursene har fått svært gode tilbakemeldinger
både ang lokalisasjon og faglig innhold og har rykte på seg
for å være et av de beste kursene i akuttmedisin for allmennleger i landet. Rogaland legeforening ønsker gjerne å
fortsatt avholde Blålysdager-kurs hvis godkjenningen blir
klar, men da kun med ett kurs i året. Informasjon vil bli gitt
så snart vi vet mer.
Kurset vil være et godt alternativ for de som ikke kjører legevakt og ikke trenger trening i samhandling med personell
på legevakten.
En forutsetning for å avholde kurset er også at det er nok
interesse for kurset.
Overlege Kristian Lexow fra Anestesi-avd. Sus har vært faglig
ansvarlig for Blålysdager-kursene helt fra starten i 2008. Han
er nå gått over i pensjonistenes rekker og vi takker ham for
fantastisk innsats i 10 år! Vi ønsker ham lykke til videre!

Kristian Lexow ble overrekket blomster som takk for innsatsen som faglig
ansvarlig på våre Blålysdager-kurs i hele 10 år

PROGRAM VÅREN 2019.
ROGALAND KRISTELIGE LEGEFORENING
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)
Fra venstre: Ruth Midtgarden, Silje Thingbø og Ingunn Rørvik.
Ikke tilstede: Barbro Tvedt og Målfrid Bjørgaas.
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HelseIArbeid

- hva er nå det?
Peter Christersson, Fastlege, HTV Stavanger kommune,
Leder Rogaland Allmennlegeforening

I forbindelse med siste halvårlige samarbeidsmøte med NAV Rogaland, fortalte NAV om et nytt prosjekt som er på
gang i fylket vårt; HelseIArbeid. Det er
opprettet en lokal tverrfaglig arbeidsgruppe, og som leder av Allmennforeningen i Rogaland, ble jeg invitert til
deres møte 26. november i NAVs nye
flotte lokaler (fantastisk utsikt mot
innseglinga til Stavanger!) på Tasta.
Arbeidsgruppa består av rådgivende
lege Elin Kvadsheim Neset (NAV),
leder av NAV arbeidsrådgivning Trond
Nessa, Kjersti Goa Lødemel (spl) som
er leder av arbeidslivssenteret Rogaland og avdelingskontoret Stavanger,
overlege/avdelingsleder My Torkildsen fra rehabiliteringsavdelingen på
SUS og poliklinikkleder Jørn Idsal fra
Sola DPS.
HelseIArbeid jobber på to plan; med
tiltak overfor bedrift og med tiltak
overfor individ. I løpet av et år har en
intervensjon overfor bedrift hvor en
fokuserer på 3 tema; smerter, muskelog skjelettplager og psykiske lidelser/
symptomer. Hensikten er å øke forståelse for disse problemstilingene,
og øke sykenærværet i bedriftene. På
individnivå er det snakk om videreføring av “Raskere tilbake”-tiltak over
pasienter med lettere til moderate psykiske plager på Sola DPS eller muskel-/
skjelettplager på Lassa. En anerkjenner
at dette med muskel- og skjelettplager
er komplisert, og ofte har sammenheng
med psyko-sosiale forhold. En oppretter derfor en 50% psykolog-stilling på
Lassa for å kunne tilby en mer tverrfaglig tilnærming til disse pasientene.

Inngangsbilletten til tilbudet, er
pasienter med disse lidelsene som i
utgangspunktet er arbeidsføre (eventuelt under utdanning/skole), og ønsket
er å få disse raskt tilbake i jobb. Disse
pasientene forsøkes å bli tatt kjapt inn.
Arbeidsgruppa ønsket å høre om fastlegers tanker og syn på slike tiltak, og
hvordan fastlegen kan involveres i
prosessen. Det var stor forståelse for
fastlegenes travle hverdag, og mulighet
for elektroniske samarbeidsmøter med
eller uten video, ble drøftet. Jeg påpekte
utfordringene rundt bruken av Prioriteringsveilederen for pasienter med
lettere psykiske lidelser - og at disse
ofte “havner mellom to stoler”. Det var
da veldig nyttig å høre at Idsal mente
at henvisning med beskrivelse av psykiske symptomer med funksjonsfall/
fall ut av arbeidslivet, kunne være
tilstrekkelig for at pasientene kunne
få tilbud. Vi diskuterte også hvordan
pasientene skulle følges opp videre
etter tiltak, med vekt på behov for sømløse forløp - hvor f.eks. Sola DPS kan
henvise direkte videre til poliklinisk
behandling på RAS eller psykiatrisk
klinikk, dersom det er nødvendig. Så
gjenstår det å se hvordan innføringen
av standardiserte pakkeforløp innen
rus og psykiatri vil påvirke hele prosessen...

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.

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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Asparges
Bjarte Sørensen, Fastlege,
Hjelmeland legekontor

Selektiv anosmi eller ulik metabolisme? Ein randomisert, enkel-blinda,
kontrollstudie på evnen til å produsera og/eller lukte illeluktande urin
etter inntak av asparges. Preliminære
resultat.
Den gamle kunnskapen om at aspargesinntak kan resultere i ein karakteristisk, ille-luktande urin vart først nemnd
i literaturen i 1745 av Lemery (1). Likevel,
det har blitt rapportert av Markt et al at
berre 42% av menn og 38.5% av kvinner
merkar denne lukta (2). Dei fann at dette
var grunna polymorfisme i ein region av
kromosom 1 som innheld fleire olfaktoriegener. Andre har postulart at det også
kan vera at enkelte ikkje produserer
den svovelhaldige, flyktige metabolitt
1,2-dithiolan-4-karboksylsyre, også
kjend som aspargessyre (3). Dette vart
støtta av Pelchat et al som fann i eit lite
eksperiment at 8% var ikkje-produsentar av metabolitten, medan dei fann at
berre 6% hadde ein selektiv anosmi (4).

Ein av deltakarane under aspargessyredeteksjonsrutinen (1)
som kontroll, då ho ikkje hadde innteke
asparges det siste døgnet.
Alle sju deltakarane vart så umiddelbart
introdusert til urinprøvane i tilfeldig
rekkefølg og bedt om å plukke ut prøvar
med ein karakteristisk, vond lukt.
Resultat
I dette utvalget av unge, friske frivillige,
ser det altså ut til å vera 33% som hadde
selektiv anosmi. Me oppdaga ingen
ikkje-produsentar av aspergessyre.
Populasjonen var for liten til å få fram
sta-tiss-tiss-k signifikante p-verdiar.

Denne studien er ein pilotstudie for å sjå
om ein bør setja i gong med ein større
reprodusibilitetsstudie. Forfattaren
søkte ikkje den regionale komite for
medisinsk og helsefagleg forskningsetikk på førehand, men vel likevel å
publisere resultatet her då resultata er
svært viktige for vidare forskning innan
aspargeshelse.
Materiale og metode
Undersøkelsespopulasjonen (n=7)
bestod av seks deltakarar på eit villmarksmedisinkurs og ein bartender i
Narvik i november 2018, med ein gjennomsnittsalder på 33, fem menn og to
kvinner. Alle var samla sosialt på kvelden etter middag som hadde asparges i
forretten. Ein impromptu undersøkelse
vart satt opp, der fem av deltakarane ga
ein urinprøve. Bartenderen fungerte
26
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urinprøvane korrekt, inkludert sine
eigne. Deltakar nummer 3 og 5 merka
ingen skilnad mellom prøvane, medan
nummer 7 sa “eg kjenner meg svimmel
og uvel” i det han forlot laboratoriet, så
ein tenker at han kan ha blanda resultata sine. Ein valde derfor å ta denne
bort frå den endelege analysen.

Diskusjon
Sjølv om det faktum at enkelte av deltakarane hadde innteke alkohol kan ha
ført til eit konfunderbias, og at gruppa
ikkje i det heile tatt var representativ av befolkinga generelt, bør ein gå
vidare med ein større studie for å sjå
om funna held vatn. Denne bør vera
dobbelt-blinda og gjerne satt opp for å
vise intervariabilitet i opplevelsen av
intensititet av den vonde lukta.
Tabell 1. A = identifisert illeluktande
urin, AA = VELDIG illeluktande urin,
a = ikkje illeluktande urin. ID-nr 4
var kontroll
Resultata er tabulert i tabell 1. Som ein
kan sjå, identifiserte 4 av 7 deltakarar

Forfattaren har ikkje oppgitt interessekonflikter. Bartenderen mottok eit
genørøst 102-kroners tips, men vart
berre klar over dette insentivet etter at
studien var ferdig.
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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
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