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Foto: Heidunn S. Nordtveit.

Syd-Vesten

Årsmøte
Sted: Sola Strand hotel
Tid: Torsdag 12. juni 2014
Program
Kl 17.00 Foredrag
Kl 19.00 Årsmøte
Kl 20.00 Middag
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Lede r

Syd-Vesten
Da nærmer vi oss årsmøtet i Rogaland legeforening
dere! Sett av 12. juni kl. 17-22 med en gang og sikre
deg plass på det vi håper blir et kjekt og interessant
møte med en sosial avslutning med middag på Sola
strand hotel.
Vi får i år besøk av vår dyktige president Hege Gjessing og Ståle Einarssen som
kan kunsten å kombinere humor med nyeste evidensbaserte ledelsesteori. Sjekk
ut invitasjonen senere i bladet og meld deg på med en gang!
Ellers kan dere se at Pasientreisekontoret har skrevet et tilsvar til våre artikler
og ledere om pasientreiseordningen. Rogaland legeforening har kommentert
tilsvaret men det er systematikken i beslutningsprosessene som er hovedproblemet. Problemene med pasientreiseordningen er bare et symptom. Når
beslutningstager bestemmer både premisser og økonomi blir det sjelden gode
løsninger. Dynamikken uteblir uten innspill og påvirkningsmulighet fra alle
berørte parter.
Utover høsten vil vi derfor utfordre sentrale aktører på hvordan man ser for seg
samarbeidet mellom HF - kommune - Fastleger/ andre behandlere. Hvordan
skaper vi de gode beslutningsprosessene? Det enkleste er sikkert om alle gjør
som ministeren/direktøren sier men gir det det beste resultatet? Jeg har all
mulig respekt for både minister og departement, foretaks- og kommuneledelse og min erfaring er at vi alle prøver så godt vi kan. Men vi har forskjellig
perspektiv og jeg tror vi som fagpersoner sitter på en innsikt og en forståelse
av ringvirkninger som man i større grad må prøve å fange opp for å komme
raskere frem til de gode beslutningene som fungerer i praksis.
Stavanger prøver i disse dager å bygge opp en systematikk som bedre skal
inkludere fastlegene i kommunens beslutningsprosesser. Vi har opprettet et
kvalitetsråd med 2 fastleger og 2 fra kommunens administrasjon og opprettet
en pool av fastleger som kan kalles inn til prosjektarbeid mot kompensasjon.
Kvalitetsutvalget er i gang og 2 leger har allerede meldt seg til prosjektpoolen.
Her ligger det noen viktige signaler. Kvalitetsarbeid er viktig. Fastlegenes
synspunkter er også viktige – og kommunen anerkjenner at man ikke kan
forvente at noen få fastleger skal utføre systemarbeid på vegne av de andre
som fritidssyssel. Dette er i tråd med fastlegeforskriften. Fra Sandnes hører
vi signaler om det samme – fastleger kjøpes fri for å delta i systemarbeid. Vi
oppfordrer andre kommuner til å følge på.
Jeg tenker at neste steg er å få et bedre samarbeid mellom kommunene slik at
de kan stille bedre forberedt til diskusjon med helseforetak og andre styrende
organer. Man må utvikle en systematikk som kan representere de ulike grupperingene som utgjør kommunen / primærhelsetjenesten slik at vi kan snakke med
samlet stemme. Kommunen og fastlegene har i stor grad de samsvarende behov.
Når fastlegekontorene må avgi ressurser for å fungere som pasientreisekontor
er det en viktig sak for kommunen. Likeså når fastleger ikke får relevante jobber
på sykehuset som ledd i sin spesialisering eller det er svær skjevfordeling av
avtalespesialister mellom HF’ene.
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Interaktiv henvisning og rekvir
Ole Arild Osmundnes,
HTV Allmennlegeforeningen Rogaland

Hvor mange ganger har du
ikke ønsket å legge til noen
utfyllende blodprøver på blod
som allerede er sendt eksternt
laboratorium? Eller ønsket en
god interaktiv henvisningsmal
som hjalp deg å huske hva
som skal med i henvisningen
ut fra problemstillingen din? Et
verktøy som viste deg hvilke tilbud som var på de forskjellige
avdelingene og sørget for at
rett avdeling mottok henvisningen din? Dette er nå like rundt
hjørnet.
IHR (elektronisk henvisning og rekvisisjon) fra primærhelsetjenesten til
Helse Stavanger utrulles i disse dager
til flere fastlegekontor på Sør-Jæren.
Løsningen skal understøtte og forenkle rekvisisjons- og henvisningsprosessen fra primærhelsetjenesten til
spesialisthelsetjenesten. IHR-prosjektet er en del av programmet
«Støtte til samhandling i Helse Vest»
som har til hensikt å bedre samhandlingen mellom primærhelsetjenesten
og spesialisthelsetjenesten
IHR-løsningen kan tas i bruk forutsatt at legekontoret benytter et
EPJ-system som har integrasjon med
DIPS Interactor. Dette gjelder per
i dag de mest brukt EPJ blant fastlegene: WinMed2x og 3x fra CGM,
Infodoc Plenario og SystemX fra
Hove.
Tjenestekatalogen er sentral
Kjernen i IHR-løsningen er tjenestekatalogen. Tjenestekatalogen
4
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viser Helse Vest sitt tilbud innen
fagområdene klinisk diagnostikk/
behandling, bildediagnostikk og
laboratorietjenester. Per i dag er det
kun laboratorietjenestene som er
fungerende, men arbeidet med støtte
for bildediagnostiske undersøkelser
og kliniske henvisninger er i gang
med plan om pilotering til høsten.
Når alt er oppe og går vil primærhelsetjenesten basere sine henvisninger
og rekvisisjoner på tjenestekatalogen
med tilhørende beslutningsstøtte.
Alle legekontor som har fått installert IHR-løsningen DIPS Interactor
får automatisk tilgang til de andre
modulene når løsningene er klare
til bruk. Det er planlagt at hver
avdeling/tjenesteyter i Helse Vest
etablerer og vedlikeholder sin del
av tjenestekatalogen.
Testing og utrullering
Et halvt års tid har det nå pågått
pilotering av prosjektet både i Helse
Stavanger og Helse Bergen. Sand-

tangen legesenter på Bryne var først
ut november 2013. I mars 2014 var 5
piloter i drift og nå installeres løsningen på flere og flere fastlegekontor i
Helse Stavangers nedslagsområde..
Installering og opplæring i systemet
for blodprøver er vanligvis gjort på
et par-tre timer. Lab-løsningen er
nokså lik og har mye de samme funksjonaliteter som Furst Forum med
muligheter for beslutningsstøtte ved
rekvirering av blodprøver, pakker/
maler for vanlige utredninger og
etterbestilling av analyser. Foreløpig
er det ikke mulighet for elektronisk
dialog med lege ved avd. for Medisinsk biokjemi. Tjenestekatalogene
publiseres via Norsk Helsenett og er
kontinuerlig oppdatert. Legekontorene får installert etikettskrivere som
benyttes for merking av prøvematerialet. Ferdigregistrert rekvisisjon
overføres elektronisk til mottager
av prøvematerialet og prøvene blir
analysert uten behov for re-merking
av prøver. Analyseresultatene blir

reringsløsning (IHR)
av arbeidsprosessene ved mottak av
prøver. Samlet sett bør dette kunne
gi en mer effektiv og sikrere bruk av
ressursene i Helse Vest.

sendt elektronisk tilbake til legekontoret. På de fleste legekontorene har
installasjon og oppstart gått raskt og
problemfritt. På mitt legekontor har
det dessverre vært utfordringer man
så langt ikke har klart å løse, men
det settes inn betydelige ressurser
for å få det til.
Nytteeffekter av IHR
Gjennom IHR får leger i primærhelsetjenesten et bedre verktøy ved
rekvirering og henvisninger til Helse
Vest. Det er grunn til å se for seg en
raskere og sikrere informasjonsflyt
og en bedre kvalitet i utredning/
behandlingsløpet. Om det tidsmessig er mye å spare på legens laboratorium er vel litt tvilsomt, men for
pasientgrupper som skal repetere
samme prøver gjentatte ganger vil
det i alle fall forenkles mye. Det
forventes generelt raskere behandlingsprosesser og færre unødvendige
undersøkelser. Eksternt laboratorium får økt kvalitet og en forenkling

Tjenesteyter definerer rammene
Den største forandringen blir nok
innføringen av interaktive kliniske
henvisninger. Tjenesteyter kan da
definere rammene for den elektroniske samhandlingen; presentere
hvilke medisinske tjenester som
finnes, informere rekvirentene om
hvilken medisinsk kontekst disse
bør benyttes, kobling til kliniske
problemstillinger osv. En redaktør
på sykehuset kan enkelt redigere
(legge til informasjon, trekke fra
eller legge til nye maler eller guidelines) og publisere tjenestetilbudet.
DIPS Interactor som er installert ute
hos henvisende leger vil automatisk
synkronisere lokalt lagrede maler
og guidelines med de publiserte
endringene fra sykehuset. Henvisende lege kan søke i tjenestetilbudet
og finne frem til rett tjeneste. Retningslinjer og spørsmål som bør/må
besvares legges inn i henvisningsmalene. Sannsynligvis vil henvisningen bli bedre og mer målrettet,
raskere komme til rett tjenesteyter
og hjelpe til med prioriteringen av
pasientene.
Nødvendig utvikling
Utvikling og samkjøring av IKT løsninger er nødvendige for å få til en
sikker og god samhandling til pasientens beste. Det er nå en klar satsing
på gang og vi får håpe at løsningene
fungerer som tiltenkt og forbedrer og
letter arbeidsdagen både i primær- og
andrelinjetjenesten..

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
for nærmere informasjon
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Innkalling til årsmøte 2014
Sted: Sola Strand hotell	Tid: Torsdag 12. juni 2014
Program: Kl 17.00 Foredrag
Kl 19.00 Årsmøte

Tale ved Hege Gjessing
President Dnlf

Foredrag ved Ståle Einarsen
Professor ved Psykologisk fakultet, UIB
«Ledelse på godt og vondt: Alt de aldri fortalte deg om ledelse»
Om fallgruver i lederrollen - basert på ny norsk forskning.
Rogaland legeforening har med dette gleden av å kunne
invitere dere alle til årsmøte i vakre omgivelser på Sola
Strand hotell.
Vi starter opp klokken 17.00 med foredraget «Ledelse på
godt og vondt» med Ståle Einarssen der han gir oss et

underholdende innblikk i «Alt de aldri fortalte deg om
ledelse» , basert på ny norsk forskning.
Det blir rom for diskusjon og synspunkter før vi går videre
til å avvikle selv årsmøtet og Hege Gjessing sin tale.
Vi runder av med middag og sosialt samvær ca kl 20.00.

Årsmøteprogrammet
Saksliste:
Valg av møteleder
• Godkjenning av innkallingen
• Årsmelding for Rogaland legeforening 2013
• Regnskap 2013
• Budsjett 2015
• Kurskomitéen årsmelding 2013
• HLR årsmelding 2013
• Stavanger TBC-fond årsmelding og regnskap 2013
• Rogaland legeforenings Fond for primærmedisin årsmelding og regnskap 2013
• Valg av revisor
• Valg av ny leder for kurskomitéen
• Valg av medlem til kurskomitéen for nord-f ylket
Saksdokumentene legges ut på våre interneIsider www.legeforeningen.no/rogaland. Kopier vil bli delt ut før møtet.
Påmelding for middag:
Ved betaling til 3201.35.01776 innen 30. mai 2014. Pris: leger kr. 175,-/ledsagere kr. 275,-.
Husk merk betalingen med deltakernavn og ”årsmøtemiddag 2014”.
Vi håper at mange vil delta! Målet er at dette skal være en årlig sosial begivenhet som virker samlende for leger i
hele fylket, i og utenfor sykehus.
For tilreisende fra Nordfylket
Rogaland legeforening dekker reiseutgifter tilsvarende rutegående skyss.
Vi dekker i år også overnatingsutgifter på hotellet for medlemmer fra nordfylket for å se om det kan stimulere til
økt oppmøte for dem som må komme med ferge. De som ønsker dette må avtale dette ved å sende epost til vår
sekretær Heidunn.
Man kan som alltid selvfølgelig velge å delta på kun deler av arrangementet.
Alle HTV for Allmennlegeforningen vil få invitasjon tilformøte 13.00 til 16.00. Egen invitasjon sendes på epost men
vi ber dere holde av tidspunktet.
Vel møtt!
Jan Robert Johannessen, Leder
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Årsmelding for Rogaland legeforening 2013
Medlemmene i Rogaland fordeler seg slik på yrkesforeningene. Antallet leger i Rogaland stiger.

Yrkesforeninger
Almennlegeforeningen
LVS - leger i vitenskapelige stillinger

Pr
01.01.
2006

Pr
01.05.
2008

Pr
01.02.
2009

Pr
01.02.
2010

Pr
04.01.
2011

Pr
01.01.
2012

Pr
03.01.
2013

Pr
Prosentvis
01.01.
endring
2014 3.1.13-1.1.14

299

336

350

398

400

408

433

467

7

4

3

2

4

6

5

8

9

12,5
13,5

Namf - Norsk arbeidsmedisinsk forening

41

47

43

40

53

49

51

58

OF - Overlegeforeningen

400

444

465

479

497

532

561

586

4,5

LSA – Leger i samfunnsmedisinsk arbeid

40

36

33

35

42

42

42

46

9,5
4,5

PSL - Praktiserende spesialisters landsforbund

69

80

81

82

88

84

91

95

Ylf - Yngre legers forening

367

429

445

466

497

534

547

558

2

1220

1375

1419

1504

1583

1654

1733

1819

5

Sum

Styret i Rogaland legeforening 01.09.2011–31.08.2013

Styret i Rogaland legeforening 01.09.2013–31.08.2015

Leder
Jan Robert Johannessen

Leder
Jan Robert Johannessen

Styremedlemmer
Knut Vassbø

fastlege, Stavanger

Hilde Hustoft

fastlege, kommunelege i Bjerkreim nestleder
psykiater, Jæren DPS

Varamedlemmer
Kent Are Jamtøy
Marie Skontorp
Line Ravndal

lege i spesialisering, ØNH, Haugesund
lege i spesialisering, Anestesi avd SUS
fastlege, Sandnes

Landsstyrerepr.
Jan Robert Johannessen,
Vara:

leder av Rogaland legeforening
Knut Vassbø, Hilde Hustoft

Yrkesforeningenes avdelingstillitsvalgte
AF
Truls Eide, Skeiane legesenter
LSA
Egil Bjørløw, Helsesjef Stavanger
Vara
Hans Petter Torvik, Sandnes
Namf
Olav Langhelle, pensjonist, Stavanger
Vara
Frode Kleppestø, Stavanger
OF
Erna-Gunn Moen, Psykiatrisk klinikk, Sus
Vara
Marion Bauregger, Stavanger
PSL
Finn Finsnes, Avtalespesialist i lungemedisin,
Vara
Herdis Garborg, Bryne
Ylf
Lars Kåre Kleppe, Med avd. SUS
Vara
Torleif Kvalvik, Haugesund
Kurskomitéen		
Leder:
Hans Ågotnes
Medlemmer:
Mariette Punte (sluttet febr. 2013), Gunn
Aadland (sluttet april 2013), Anne Aronsen,
Peter Christersson, Håvar Aurstad, Nina
Thorsen Wikene, Målfrid Bjørgaas, Carsten
Müller (sluttet mai 2013), Nicolaj Vinther
Valgkomité
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Torger Gilje Lid leder, allmennlege, Stavanger
Linda Hatleskog ass. fylkeslege, Fylkesmannen i Rogaland
Jon Egge overlege radiologisk avd Haugesund
(gjv)
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Styremedlemmer
Lisbeth Harkestad

fastlege, Stavanger

Einar Seglem Bekken

LIS Radiol. Avd. Haugesund sykehus nestleder
LIS Ort. Avd. Haugesund sykehus

Varamedlemmer
Line Ravndal
Dag Aurlien

fastlege Hanadalen legesenter, Sandnes
Overl. Nevrol. Avd. Sus

Landsstyrerepr.
Jan Robert Johannessen,
Vara:

leder av Rogaland legeforening
Lisbeth Harkestad og Einar Seglem Bekken

Yrkesforeningenes avdelingstillitsvalgte
AF
Ole Arild Osmundnes, Lura legesenter
LSA
Egil Bjørløw, Helsesjef Stavanger
Vara
Hans Petter Torvik, Sandnes
Namf
Olav Langhelle, pensjonist, Stavanger
Vara
John Hjelle, Stavanger
OF
Alla Passeniouk, Psykiatrisk klinikk, Sus
PSL
Finn Finsnes, Avtalespesialist i lungemedisin,
Vara
Kaare Vigander
Ylf
Lars Kåre Kleppe, Med avd. SUS
Vara
Dag Rune Pedersen Kvalvik, Haugesund
Lvs
Olav Thorsen, fastlege Klubbgaten legesenter
Vara
Ingvild Vatten Alsnes
Styret har hatt 10 møter i 2013, og behandlet 77 store og små saker.
Våre hovedmål for perioden ble utarbeidet og fastlagt en arbeidshelg i
Riga, januar 2014 og det etterfølgende styremøte. Styret ønsker å fokusere
på de viktigste sakene, og legge energi i å nå klare mål.
Vi velger å legge fram hovedmålsettingene for inneværende periode,
som grunnlag for en statusrapport i årsmøtet, med mulighet for innspill
fra medlemmene:

Hovedmålsettinger for styret i Rogaland
legeforening 2013-2015
Helsepolitikk
Styret definerte følgende målsettinger for styreperioden på et styreseminar fredag 17. januar:

Helsepolitisk målsetting
Rogaland legeforening vil jobbe for å understøtte Dnlf satsningsområder.
Vi ønsker spesielt å ha fokus på samhandling med en god sammenhengende helsetjeneste og god kvalitetssikring. Ledelse må reflektere
medisinskfaglige prioriteringer med pasienten i fokus.
Lønns- og arbeidsforhold:
Kommunesektoren:
Samhandling:
• Alle kommuner i Rogaland skal regelmessig avholdes lokalt samarbeidsutvalg (LSU) og Allmennlegeutvalg (ALU) med referat som er
tilgjengelig på en nettside.
• Rogaland legeforening skal ta initiativ til samhandlingsmøter med
Helfo, KS og NAV.
• Fastleger må i sterkere grad involveres i kommunenes kvalitets- og
utviklingsarbeid. Fastlegene oppfordres til å involvere seg sterkere i
denne typen arbeid. Kommunene oppfordres til å budsjettere med
frikjøp av fastleger i forbindelse med dette. Bedre samhandling må
bygges over tid med imøtekommende holdninger og forståelse fra
begge parter.
Lønn
• Leger ansatt i kommunene skal ha tilsvarende lønnsnivå som sykehusleger.
• Fastleger med bistillinger i kommunen må få praksiskompensasjon
som gir reell utgiftsdekning.
• Alle kommuner skal ha en egen prisliste for tjenester som fastlegene
utfører for kommunen da disse ikke inndekkes via normaltariffen.
• Kontaktmøter mellom fastleger og NAV lokal avvikles på betalt dagtid,
jfr takst 14/14d.
• Samarbeidsmøter mellom fastleger og kommunen skal kompenseres
svarende til takst 14/14 d på dagtid og tilsvarende 0,5x disse takstene
om møtene avholdes på kveldstid.
Legevakt
• Driftsmøter og samhandlingstrening med ambulansetjenesten er
arbeid og skal honoreres
o Dagtid: som takst 14/14d.
o Kveldstid: minst tilsvarende 100 % overtid ift lønn i kommunal
bistilling, alternativt 0,5*14/14d i normaltariffen.
• RLF vil jobbe for lokalt tilpassede løsninger som understøtter stabil
legevakt med god kvalitet og trygge rammer for legene. Krav skal
fremmes i lokale forhandlinger.
o Leger skal ikke dra på utrykning/ hjemmebesøk alene
o Legevakts- utrykningskjøretøy skal være uniformert og fører må ha
helsefaglig bakgrunn.
o Det skal være betalte driftsmøter og fagråd i alle kommuner i
Rogaland innen 2015.
Sykehjem
• Sykehjemsleger skal ha journalverktøy med en akseptabel standard.
Et minstemål for funksjoner er søkbare kronologiske journalnotater,
oversiktsbilde, labsvar integrert i journalen, elektronisk samhandling
og eResept.
• Sykehjemsleger skal et godt faglig og sosialt miljø for erfaringsoverføring mellom leger på ulike sykehjem.

Sykehus
• Vi vil ivareta at sentrale avtaler og anbefalinger følges. Disse skal være
styrende og representere et minstemål i forhold til lokale avtaler.
• Sykehusleger skal ha adekvat, prosentuell lønnsutvikling, på linje
med sammenliknbare grupper i samfunnet. Kompetanse og ansvar
skal honoreres.
• LIS leger skal i størst mulig grad ha faste stillinger.
• Ledelse
o Vi vil jobbe for å stimulere leger til å ta lederstillinger.
o Vi vil jobbe for å styrke leger i lederrollen.
o Ledelse og beslutningsprosesser må forankres med utgangspunkt
i medisinskfaglige behov og prioriteringer.
Avtalespesialister
RLF vil jobbe for flere avtalepraksiser. Vi ønsker spesielt
• Reumatologi
• Nevrologi
• Småkirurgi
• Psykiatri

Forskning og kvalitet
Forskning:
Vi ønsker å stimulere til allmennmedisinsk forskning.
Alle kommuner bør opprette et kvalitetsutvalg mellom fastleger og
kommune etter modell fra Stavanger.
Vi ønsker oss en formulering og knytte den opp mot forskningsprisen.
Undervisning
Et medisinsk fakultet i Stavanger vil få stor betydning for forskning og
utvikling for Stavangerområdet. Rogaland legeforening ønsker derfor å
støtte dette initiativet.

Aktiviteter i perioden 2011-2013

Interne forhold

Kontakt med tillitsvalgte og medlemmer
Kontakten med tillitsvalgte for fastlegene gjennomføres hovedsaklig
som gruppeutsendt epost men vi har som mål å avholde et møte i sør
og et i nordfylket per år. Det ble avholdt et møte med tillitsvalgt i januar
2013 i Haugesund. Tema for møtet var lønnsvilkår, akuttforskrift og
fastlegeforskrift. Deltakelse i tillitsvalgt-møter honoreres og praksiskompensasjon dekkes.
Det avholdes «Foreningens time» i forbindelse med vårkurset.
Årsmøtet 2013 ble avholdt med 52 deltakere i Stavanger Konserthus
11.6.13.
Temamøte «Ledelse i helsevesenet» med debatt ble avholdt i forkant
av årsmøtet 11.6.13.
Nettverksgruppe for ledere
For å komplettere tilbudet med legeforeningens utdanning av legeledere
er en egen nettverksgruppe opprettet for utveksling av erfaringer og støtte.
Gruppen, med 8 deltakere, ledes av Tonje Talberg fra Medco BHT. Det
skal gjennomføres 5-6 samlinger i løpet av et år der tema blir bestemt av
gruppens interesser og behov. Gruppen er godt i gang og har til nå avholdt
3 møter inklusiv oppstartsmøtet over 2 dager på Ramsvig handelsstasjon.
Sosiale tiltak
Legefesten ble innvilget økonomisk støtte til sitt arrangement med åpen
invitasjon til alle leger.
Grunnkurs D ble innvilget støtte til sosiale formål i tilslutning til kursavvikling.
Vi jobber for å øke vårt sosiale engasjement og ønsker å knytte til oss
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kolleger som ønsker å bidra i dette arbeidet.
Legevakt
Foreningen jobber kontinuerlig med å forbedre ulike forhold rundt
legevaktsdriften.
Vi har som mål at alle legevakter skal tilby
• akuttmedisinsk samhandlingstrening mellom leger/ambulansepers./
sykepleiere
• driftsmøter i betalt arbeidstid
• fagråd for alle legevakter
Status for dette arbeidet er at SUS har åpnet sine treningssamlinger for
ambulansepersonell for legevaktsleger. Flere kommuner er nå villig til
å betale legene for å bruke tid på samhandlingstrening.
Regionsutvalg Vest
Sigrun Solberg, Hordaland, har vært leder av regionsutvalget i perioden. Fra høsten 2011 har Jan Robert Johannessen og Lars Kåre Kleppe
vært medlemmer av utvalget. Det avholdes 2 møter per halvår i snitt.
Utvalget er tillitsvalgtnivået som er tenkt å koordinere lokalforeningene
på RHF nivå.

Annet
Styret har i en lang rekke saker avgitt høringsuttalelser til legeforeningen.
Vi yter bistand til enkeltmedlemmer i konfliktsaker og bistår med rådgivning i andre saker.

Eksterne forhold
Forhandlingsvirksomhet
Lokalforeningen støtter våre TV og enkeltleger i forhandlinger gjennom
året. Det er spesielt høy aktivitet i lønnsforhandlingene i kommunene
der vi legger vekt på å samkjøre alle både før og under forhandlingene. På
sykehuset ivaretas dette av YLF / Of. Vi jobber aktivt med å tilgjengeliggjøre tallgrunnlag og målsettinger for forhandlingene og har tett kontakt
med våre forhandlere i denne perioden. Vi oppfordrer våre tillitsvalgte
til å delta på Akademikernes årlige kurs i forkant av forhandlingene.
Forhold til media
Vi har fortsatt et prinsipp om å ha en åpen og aktiv holdning til media,
og ber medlemmene være klar over at presisjonsnivået ikke blir perfekt
når det er journalister som lager oppslag.
Deltakelse i andre fora

Syd-Vesten
Det gis ut i 4 nummer pr år. Media Vest er teknisk utgiver og ivaretar
annonsefinansieringen. Vi har delvis brukt bladet til å bygge temanummer for å gå dypere inn i problemstillingene vi ønsker å sette søkelys på.
Bladet distribueres alle leger men også til våre samarbeidspartnere og
vi får stadig gode tilbakemeldinger. Vi ønsker innspill i forhold til temaforslag og artikler fra våre medlemmer. Vi takker vår kollega Christian
Tiller for flotte forsidebilder.
Hjemmeside
Nyheter, referater og medlemsblad blir jevnlig lagt ut.
Støttegruppe for leger
Denne tjenesten fortsetter som før, som en kollegabasert utstrakt hånd
(ikke en legetjeneste). Terje Vevatne er leder for støttelegene og nedlegger
en stor personlig innsats. Han legger frem egen årsmelding.
Sekretær
Heidunn S. Nordtveit ble tilsatt 1/1-08 i 30 % stilling, felles for kurskomitéen og styret. 1.1.-31.1.11 var hun ansatt i 50% stilling og fra 1.2.11
i 70% stilling.
Hun deltar i samlinger for sekretærer i lokalforeningene 1-2 ganger pr år.

Samarbeid med trygdeetaten
Styret har et Samarbeidsutvalg som har som formål å avholde møter
med HELFO
Det har kun vært avholdt et møte i 2013. På grunn av omorganisering av
HELFO er disse møtene blitt mindre aktuelle da kontrollvirksomheten
nå er lagt til andre deler av landet.
Samarbeid med Norsk Sykepleieforbund, avd. Rogaland
Leder har hatt et orienteringsmøte med Sykepleierforbundet i Rogaland.
TV aksjonen 2013
Foreningen bidro aktivt i forbindelse med TV aksjonen. Leder var medlem
av aksjonsgruppen i Rogaland og vi bidro med distribusjon av informasjon og reklame på legekontor og sykehusavdelinger samt elektronisk
til våre medlemmer.
På vegne av styret i Rogaland legeforening
Jan Robert Johannessen
Leder

Husk våre nettsider: www.legeforeningen.no/rogaland
10
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Regnskap 2013
Aktivitetsregnskap
Note

2013

Note 1. Regnskapsprinsipper
2012

Anskaffede midler
Medlemsinntekter
4
Tilskudd
3
Sum anskaffede midler		

681 504
250 171
931 675

643 038
216 413
859 451

Aktiviteter som oppfyller formålet
Kursinntekter
2
Sum aktiviteter som oppfyller formålet		

2 250 830
2 250 830

2 044 822
2 044 822

Finansinntekter		

153 717

156 587

Sum anskaffede midler		

3 336 222

3 060 860

Forbrukte midler
Kostnader til formålet
Produksjonskostnader tidsskrift 		
Kurs og konferanser
6
Faglige arbeid
7
Sum kostnader til formålet
9

25 000
1 880 454
712 893
2 618 347

25 000
1 614 580
500 677
2 140 257

8,9,11

490 076

536 167

Sum forbrukte midler		

Administrasjonskostnader

3 108 423

2 676 424

Årets aktivitets resultat 		

227 799

384 436

Tillegg/reduksjon formålskapital (egenkapitalen)
Overført till(fra) fri formålskapital: Rogaland legeforening 		
Overført till(fra) fri fonnålskapital: Rogaland kurskomite 		

(158 169)
385 968

(51 783)
436 219

10

227 799

384 436

noter

Pr. 31/12-13

Pr. 31/12-12

EIENDELER
Omløpsmidler
Fordringer
Andre kortsiktige fordringer
5
Sum fordringer		
Kontanter og bankinnskudd		

156 989
156 989
5 521 342

73 393
73 393
5 261 592

Sum tillegg formålskapital

BALANSE

Sum omløpsmidler		

5 678 332

5 334 985

SUM EIENDELER		

5 678 332

5 334 985

FORMÅLSKAPITAL OG GJELD
Formålskapital
Fri formålskapital: Rogaland Legeforening		
Fri formålskapital: Rogaland kurskomite 		

760 179
4 286 400

918 348
3 900 432

Sum formålskapital

5 046 579

4 818 780

10

Gjeld
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld		
Forskuddstrekk		
Skyldig arbeidsgiveravgift		
Annen kortsiktig gjeld		
Sum kortsiktig gjeld		

115 783
218 028
67 983
229 957
631 753

66 848
167 954
57 594
223 809
516 205

Sum gjeld		

631 753

516 205

SUM FORMÅLSKAPITAL OG GJELD		

5 678 332

5 334 985

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med God
Regnskapsskikk (F) for ideelle Organisasjoner
(Standarden) og består av følgende:
- Aktivitetsregnskap
- Balanse
- Noter
Foreningen er ikke skattepliktig for sin virksomhet, jfr. Skattelovens §2-32.
Fordringer som skal tilbakebetales innen et år
er klassifisert som omløpsmidler.
Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig
gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er
klassifisert som omløpsmidler. Anleggsmidler
med begrenset økonomisk levetid avskrives
planmessig.
Kontingenter inntektsføres i den perioden
medlemskapet gjelder. Inntektsføring av
annonseinntektene skjer når annonsen er
levert. Videre inntektsføres tilskudd i den
periode de er bevilget til og kursinntekter
inntektsføres når kurset er gjennomført.

Note 2. Kursinntekter 20132012
Spiseforstyrrelser
77 700
Sexologi
283 945
Legekunst
90 080
Rus
288 483
Øyesykdommer
88 600
ØNH
136 470
IKT
89 113
Chirurgia minor		 208 520
Geriatri 		 386 284
Hud 		 377 210
Samhandling og veien videre 		 56 038
Nevrologi 		 150 890
Normaltariff for leger 		 87 664
Tropemedisin 		 78 000
Sykehjemsmedisin
232 993 139 736
Grunnkurs C
396 500 389 180
Grunnkurs D
404 240 350 720
Blålyskurs
162 706 171 300
SUM KURSINNTEKTER 2 250 830 2 044 822
Note 3. Tilskudd

2013 

2012

Tilskudd kurs
Dnlf-støtte

145 115 130 754
105 056 85 659

SUM TILSKUDD

250 171

216 413

Note 4. Medlemsinntekter
Medlemsinntektene innkreves i sin helhet
gjennom Den norske legeforening.

Note 5. Andre kortsiktige fordringer

12
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DNLF refusjon
Diverse fordringer

20132012
154 489 64 984
2 500
8 409

SUM KORTSIKTIGE
FORDRINGER

156 989

73 393

Noter 2013
Note 6. Kurs og konferanser

2013 

Honorarer
Arbeidsgiveravgift
Leie lokaler
Mat v/arrangement
Andre honorarer
(til næringsdrivende)
Kursmateriell
Reisekostnader
Andre kostnader
SUM KURS OG
KONFERANSER

Note 10. Formålskapital
2012

503 900 452 110
71 050 63 748
46 200 47 542
641 648 515 421
441 454 363 396
73 164 79 521
59 569 80 678
43 469 12 164
1 880 454

1614580

Note 7. Faglige arbeid
2013 
Styrehonorarer
inkl. arbeidsgiveravgift
Andre honorarer
(til næringsdrivende)
Møtekostnader
Bilgodtgjørelse
Reisekostnader
Andre kostnader
SUM FAGLIGE ARBEID

252 004

2012
200 531

Rogaland kurskomite

SUM

918 348
(158 169)

3 900 432
385 968

4 818 780
384 436

760 179

4 286 400

5 046 579

Formålskapital per 31.12. 2013

Note 11. Personalkostnader og ytelser til ledelsen
Foreningen har en sekretær ansatt i 70% stilling. Foreningen er ikke pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjeneste pensjon.
Godtgjørelse til ledelsen

Styrehonorar

Andre honorarer

Styrets leder
Styrets nestleder
Øvrige medl. styre

80 000
9 000
0

106 120
0
0

Sum

89 000

106 120

Det er i 2013 kostnadsført honorar til revisor med kr 20 314 for revisjon, kr 4 063
for teknisk utarbeidelse av regnskap og kr 5 249 for annen bistand. Beløpene er inklusive mva.

174 768 188 874
175 905 89 680
8 937
5 597
86 578 15 297
14 701
698

Note 12. Rogaland legeforening kurskomite

712 893 500 677

Aktiviteter som oppfyller formålet
Kursinntekter
Aktiviter som oppfyller formålet

Note 8. Administrasjonskostnader
2013 

Lønnskostnader
Andre honorarer,
arbeidsgiveravgift &
sos.kostnader
Regnskapshonorar
Revisjonshonorar
Kontorrekvisita
Telefonkostnader*
Reisekostnader
Andre kostnader

Rogaland legeforening
Formålskapital per 1.1. 2012
Årets aktivitetsresultat

2012

301 725

341 392

44 092
73 375
24 063
11 281
17 641
5 521
12 377

73 990
57 250
21 875
5 303
5 224
8 640
27 716

SUM ADMINISTRASJONSKOSTNADER
490 076 536 167

Note 9. Administrasjons- og
formålsprosent
Formålsprosent og administrasjonsprosent
beregnes som midler anvendt til formålet,
hhv til administrasjon i forhold til sum forbrukte midler.
2013 
2012
Formålsprosent
84 % 
80 %
Administrasjonsprosent
16 % 
20 %

Anskaffede midler
Tilskudd
Sum anskaffede midler

Finansinntekter

2013 
145 115
145 115

2012
130 754
130 754

2 250 830
2 250 830

2 044 822
2 044 822

99 989

134 909

Sum anskaffede midler

2 495 934

2 310 485

Forbrukte midler
Kostnader til formålet
Kurs og konferanser
Sum kostnader til formålet

1 880 454
1 880 454

1 614 580
1 614 580

Administrasjonskostnader

229 512

259 686

Sum forbrukte midler

2 109 966

1 874 266

Årets aktivitetsresultat

385 968

436 219

BALANSE
EIENDELER
Omløpsmidler Fordringer
Fordring på Rogaland legeforening
Andre kortsiktige fordringer
Sum fordringer
Kontanter og bankinnskudd

1 216 857
154 489
1 371 346
3 368 988

1 033 308
64 984
1 098 292
2 750 639

Sum omløpsmidler

4 740 334

3 848 931

SUM EIENDELER

4 740 334

3 848 931

FORMÅLSKAPITAL OG GJELD
Formålskapital
Fri formålskapital

4 286 400

3 900 432

Sum formålskapital

4 286 400

3 900 432

115 783
129 094
36 697
172 360
453 934

66 848
58 395
30 085
3 000
158 328

Gjeld
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Forskuddstrekk
Skyldig arbeidsgiveravgift
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld
Sum gjeld
SUM FORMÅLSKAPITAL OG GJELD

453 934
4 740 334

4 058 760
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«JERN-KARDIOLOGENE»
Av Einar Bekken og
Lisbeth Harkestad,
styremedlemmer i Rogaland legeforening
Haugesund er årets triatlonssentrum.
For tredje året på rad arrangeres Ironman 70.3 i Haugesund. Den 6. juli går
årets konkurranse av stabelen, med
deltakere fra 41 land og 1500 atleter
påmeldt (ref. Ironman 70.3 Haugesund sin facebookside). Ironman 70.3
Haugesund representerer landets
største triatlonkonkurranse. Triatlon
er en multisport som består av disiplinene svømming, sykling og løping.
Distansene for hver disiplin varierer,
men de avvikles alltid i overnevnte
rekkefølge. Et Ironman triatlon er en
del av en serie av langdistanseløp som
er organisert og lisensiert av World
Triathlon Corporation (WTC). Ironman 70.3 er en halv Ironman, som
består av 1900 meter svømming, 90
kilometer sykling og 21 kilometer
løping. “70.3” refererer til den totale
distansen i engelske mil.
Når man bor og jobber i Haugesund
opplever man raskt engasjementet
rundt konkurransen som de to siste
årene har rekruttert både lokale frivillige og deltagere. Årets arrangement
er allerede fullbooket, og det ligger
an til nok en folkefest i målområdet i
Haugesund sentrum den første helgen i juli.
Rogaland legeforening har blitt tipset
om flere sprekinger ved Haugesund
sykehus som har deltatt i Ironman
70.3 i Haugesund i de to foregående år,
og som skal delta i år. Én seksjon har
spesielt fanget vår interesse; kardiologisk seksjon ved medisinsk avdeling.
Vi har vært så heldig å få intervjue 4
spreke og engasjerte overleger. Blandt
de fulltidsarbeidende kardiologene er
det 75 % deltakelse i Ironman 70.3!
Stemningen under intervjuet var
særdeles positiv, og vi fikk enda en
opplevelse av hvordan konkurransen engasjerer. Gruppen bestående
14
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Indre kai i Haugesund.
av Gunnar Nyland, Saied Nadirpour,
Steffen Lachnit og Christer Aase
var en sammensveiset gjeng full av
energi.
Når startet dere med triatlon?
Steffen: ”Jeg startet som student mot
slutten av 80-tallet, da Dave Scott, en
meget anerkjent triatlet var på sitt
beste og ble ironman hele seks ganger. Triatlon var ikke så populært den
gangen. Jeg holdt aktivt på i 12-13 år,
før det deretter ble lagt på is. I februar
-11 bestemte jeg meg for å prøve igjen,
noe som var veldig tungt.”
Gunnar: ”Det 1. året med Ironman
70.3 (2012) var jeg med som løypevakt,
og ble så inspirert at jeg meldte meg
på i 2013. Jeg røk korsbåndet i begynnelsen av hockeysesongen 2013, og
fikk dermed ikke spilt ishockey som
jeg ønsket, men kunne da starte opp
med trening for Ironman 70.3.”
Saied: ”Det er første gang jeg skal delta
i et triatlon. Jeg startet treningen sept13. Tanken om å delta streifet meg i
fjor, da mine kollegaer var med, noe
som inspirerte meg til å melde meg
på. Jeg ser på det som en god måte å
komme seg i form på. Når man har
et mål er det lettere å få ting gjort.”
Christer: ”Jeg trener desidert minst av
denne gjengen. Jeg får meg kanskje
en restplass siden påmeldingen er

fullbooket.”
Kjenner du presset Christer?
Christer: ”JA!! Jeg kom tilbake til
avdelingen i januar -14. Det er et
påmeldingstak i konkurransen på
1300 personer som er nådd, nå er det
kun åpent for proffdeltakere. De andre
springer fra meg i gangene, så jeg må
virkelig legge meg i selen. Utstyrshysteriet er forresten stort. ”
Er de store treningsforberedelsene
begynt?
Gunnar: ”Nå er ishockeysesongen
akkurat ferdig, så nå må jeg begynne
igjen med sykling og svømming. Jeg
har fortsatt tid, og heldigvis har svømmeangsten lagt seg siden i fjor. Den er
nå overført til Saied.”
Steffen: ”Både og, det er en variert
idrett, avhengig av årstiden. På denne
måten kan man velge hvilken idrett
man vil fokusere på. Det er et veldig
kjekt miljø her i Haugesund. Motivasjonen går opp og ned. Jeg vil betegne
det som en hobby. I fjor var målet å
komme i mål. I år er målet å forbedre
tiden.
Saied har hatt en stor fremgang, og
har talent for crawling.”
Saied: ”Nå blir det trening 5-6 ganger
hver uke, minst 1 time hver gang, og
kanskje enda mer nå som sykkel-

sesongen også starter. Jeg deltar i
mosjonsklassen! Tidligere har jeg spilt
en del fotball, så det har gått greit å
komme i form igjen.”
Hvor mye går det med til utstyr?
Christer: ”Mer enn en badebukse.
Det er mange som har passert 40
som er med, og mange av dem er
pengesterke.”
Gunnar: ”Det trenger ikke være en dyr
sport. Man trenger våtdrakt, sykkel,
og joggesko. Folk har syklet med alle
slags sykler. Sykkelen kan koste alt fra
5000 - 40 000 NOK.”
Steffen: ”Det går med litt.”
Får dere tid til andre ting enn jobb og
trening, som familie og venner?
Gunnar: ”Det krever en god del tid og
energi, men man får en del gevinster
av det. En blir i god form og har mer
energi. Min kone, Anna, støtter opp.
Det hjelper at ungene er eldre og klarer
seg selv.”
Saied: ”Jeg får tid til å være fotballtrener også, altså ingen tv-titting lengre.
Vennekretsen per nå er stort sett på
jobb, men her er det sosialt.”
Christer: ”Mine barn er 5, 8 og 11 år.
Det begrenser litt tid. Min eldste datter er litt med og trener. Det er åpent
for alle.”
Trener dere noe sammen?
Gunnar: ”Ja, spesielt temposykling.”
Saied: ” Ja, det blir en del samtrening.”
Blir dere lei av hverandre?
Gunnar: ”Ikke så langt. Det blir verre
når resultatlisten kommer.”
Er det konkurranse mellom dere?
Gunnar: ”Litt av det gøye er at det en
konkurranse, men vi har et relativt
avslappet forhold til det.”
Steffen: ”Jeg har et relativt avslappet
forhold til det. Det er mest kos.”
Saied: ”Treningsmengden avhenger
av målet.”
Christer: ”Noen trener ca. 25 timer
i uken.”
Hvordan gikk det i fjor?
Gunnar: ”Det gikk over all forventning. Jeg klarte fristen på svømmingen som var 1 t og 10 min. Løpingen
mot slutten var tung, men jeg var
fornøyd med tiden. Det var en opplevelse!”

Fra høyre: Gunnar Nyland (41), seksjonsoverlege, Steffen Lachnit (46), overlege,
Saied Nadirpour (45), overlege og Christer Aase (41), overlege.
Steffen: ”Jeg syklet på en ny sykkel
som jeg ikke var kjent med, og ble dårlig på sykkelen etter 6 mil, noe som
gjorde at jeg tapte tid. Jeg måtte hente
meg inn igjen på løpingen, men totalt
sett var jeg fornøyd.”
Jeg har hørt rykter om at du tidligere
har drevet en del med triatlon, kunne
du satset på en fulltidskarriere?
Steffen: ”Du kan ikke leve av triatlon,
jeg er glad jeg har funnet mitt yrke. I
Tyskland er det kanskje 5-6 triatleter
som kan leve av det.”
Er det tilfeldig at dere som kardiologer
driver med triatlon?
Gunnar: ”Ja det tror jeg. Fra gammelt
av eksisterer det en myte om at kardiologer løper på kongresser osv. Jeg
synes ikke det gjelder i dag. At vi deltar
har mye med at arrangementet har
kommet til Haugesund.”
Saied: ”Vi er en inspirasjon for hverandre!”
Christer: ”På HUS stod det masse
sykler på gangen ved kardiologisk
avdeling. For min del handler det
om trening og samholdet her ved
avdelingen.”
Som LIS-leger utenfor medisinsk avdeling lurer vi på om det kan det være
skadelig for hjertet?
Gunnar: ”JA, de har gjort studier som
har vist forhøyet dødelighet i maraton.
Risikoen er dog veldig liten. I sum er

helsegevinsten stor.”
Steffen jobbet for inntil 1 år siden ved
medisinsk avdeling, SUS. Vi lurer på
om han vet noe om overlegene ved
kardiologisk seksjon der er like spreke?
Steffen: ”Det er en del spreke der. Det
var blant annet 1 overlege fra kardiologisk seksjon som deltok i «Transalp»,
et langdistanse- og terrengsykkelritt
tvers over alpene. Det var også en
gastroenterolog som deltok i Norseman.”
Er det tilsvarende andel spreke leger
for øvrig på huset her?
Gunnar: ”Nei, men det er flere som
skal være med.”
Saied: ”Det er en nefrolog, men ikke
som gruppe.”
Har dere noen tips til dem som enda
ikke har begynt på oppkjøringen men
lurer på å melde seg på? (Men nå er det
altså fullbooket)
Gunnar: ”Det er noe alle kan klare å
gjennomføre. Det er fra de mest topptrente til de mest utrente.”
Steffen: ”Jeg har stor respekt for dem
som melder seg på en konkurranse
som ikke har vært med i triatlon før.
Du glemmer aldri din første konkurranse.”
Påvirker treningen arbeidshverdagen?
Saied: ”Vi snakker mye om trening.”
Steffen: ”Det er mye fokus på fritid og
trening, det gir avkobling.”
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HELSETJENESTE FOR
LEGER I ROGALAND

Rogaland legeforening,
Postboks 3049, 4095 Stavanger
STØTTELEGER I ROGALAND
LEGEFORENING
Stavanger:
Avdelingsrådgiver: Terje Vevatne,
Forusakutten,
Tel 51 70 94 94, privat: 51 54 23 71,
mobil: 905 65 445,
e-post: terje.vevatne@lyse.net
Reno Karlsen,
Dr. Karlsens legekontor, Stavanger,
Tlf. 51 89 41 55, privat: 51 56 06 43,
mobil: 915 56 700,
e-post: renomk@online.no
Elin Haarr,
Ort.kir.avd. Sus, Tlf.: 05151,
privat: 51 32 18 60, mobil: 990 39 861
Halvor Kyllingstad,
Tasta legesenter, Stavanger,
Tlf.: 51 54 52 50 / 60, privat: 51 66 85 17,
mobil: 414 89 063
Haugesund:
Monika Wiese,
Haugesund medisinske senter,
tlf: 47300987,
e-post: mali_wiese@hotmail.com
Thorolf Holst-Larsen,
gyn.avd. Fsh, Tlf.: 52 73 20 00,
privat: 52 71 40 82,
mobil: 924 82 335
Ryfylke:
Bjarte Sørensen,
Hjelmeland legekontor,
mobil: 46464700
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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Fra NAV Rogaland

Ny IA-avtale:

Mindre administrasjon
Ny IA-avtale er signert, og forslagene til nytt regelverk er ute
på høring. Går alt etter planen
trer nytt regelverk i kraft i sommer. I det store og hele går
forslagene til regelendringene
ut på å forenkle prosessen i
oppfølgingen av sykmeldte.
Noen praksisendringer har NAV gjennomført allerede, fordi det dreier seg
om «kan-bestemmelser» i lovverket.
– Vi fjerner allerede nå sanksjonene
mot sykmeldere og arbeidsgivere.
Helt konkret betyr det at NAV ikke
fatter nye vedtak om sanksjon, og
alle brev med varsel om sanksjon
stoppes, forteller avdelingsdirektør
Egil Tengs i NAV Rogaland.
– Det er lett å tenke at regelverket er
på plass med ny IA-avtale, men slik
er det ikke. Regelendringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven er ute
på høring og blir etter planen fastsatt
i sommer, påpeker han.
For sykmelder medfører forslaget
til regelendringene noe mindre

administrasjon. En vil ikke lenger
bli spurt om å dokumentere fravær i
dialogmøter, eller motta sanksjoner
ved manglende gjennomføring av
obligatorisk kurs i sykmeldingsarbeid. Kurset i seg selv blir videreført.
Enighet om tidlig oppfølging, men
med mindre administrasjon
I dag skal arbeidsgiver sende oppfølgingsplanen til sykmelder så snart
den er utarbeidet, og senest etter fire
uker. – Det eksisterer bred enighet
om at tidlig oppfølging i sykefraværsarbeidet er viktig for å sikre at
sykmeldte blir tatt godt vare på, og da
betyr gode systemer og rutiner mye
for at arbeidsgiver skal være trygge
på hva de skal gjøre når noen hos
dem blir syke. Oppfølgingsplanen er
et viktig verktøy for å sikre kontakt
og oppfølging, men dagens regelverk
medfører administrasjon og tungvinte løsninger. Nye ikt-verktøy som
letter distribusjonen av oppfølgingsplanen fra arbeidsgiver til sykmelder
er under planlegging, og lovteksten i
Arbeidsmiljøloven er foreslått endret
til ”Arbeidsgiver skal sørge for at planen formidles til sykmelder så snart
den er utarbeidet…”, forteller Egil.

Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv - IA-avtalen - er inngått fra 4.mars 2013 til 31.desember 2018.
Viktige endringer:
• Enklere regler for oppfølging av sykmeldte
• Ingen sanksjoner fra NAV overfor arbeidsgivere som ikke følger opp
sine plikter.
• Ingen sanksjoner overfor sykmelder som ikke deltar i dialogmøter
• Unge prioriteres under delmål 2 (Hindre frafall og øke sysselsetting for
personer med nedsatt funksjonsevne)
• Det settes i gang forsøk med ordningen ”sykmeldt i jobb” som er
avgrenset til 14 dager.
• Et nytt forebyggings- og tilretteleggingstilskudd for IA-virksomhetene
erstatter dagens tilretteleggingstilskudd og tilskudd til bedriftshelsetjenesten.
• Det skal satse på kunnskapsinnhenting og underveisevaluering.

LEGE FOR LEGER

ønskes velkommen
Mer fleksibilitet omkring Dialogmøte 1 og Dialogmøte 2
Dialogmøte 1 og Dialogmøte 2 er
begge arenaer for å avdekke muligheter og finne løsninger for hvordan
komme tilbake til arbeid. – Disse arenaene er foreslått videreført, men
en åpner nå for å vurdere behovet
for Dialogmøte 1 når eksempelvis

oppfølgingsplanen følges og arbeidstaker er gradert sykemeldt. Når det
gjelder Dialogmøte 2 er det i høringen argumentasjon for å gjøre bedre
kjent at sykmelder, arbeidstaker eller
arbeidsgiver kan be NAV om å gjennomføre Dialogmøte 2 på et tidligere
tidspunkt når situasjonen taler for
det, sier Egil.

Bruk av gradert sykmelding
øker i Rogaland
I fjerde kvartal 2013 var 21,3
prosent av sykefraværet
gradert. Dette er det høyeste
nivået i Rogaland siden gradert sykemelding ble lansert i
2004.
– Det er positivt at stadig flere av de
sykmeldte har en gradert sykmelding
framfor å være helt sykmeldt. Gjennom forskning vet vi at arbeid er bra
for helsa. Derfor er det viktig å legge
til rette for at flest mulig kan være på
jobb selv om de har helseutfordringer, sier Egil Tengs, avdelingsdirektør
i NAV Rogaland.
I Rogaland øker bruken av gradert
sykmelding både blant menn og
kvinner, men vi ligger likevel litt
under gjennomsnittet for landet,
som er på 24,3 prosent. – Det at det
graderte sykefraværet øker er tegn
på at dialogen mellom lege, sykmeldt
og arbeidsgiver fungerer bedre, og at
det finnes rom for å delta i arbeidslivet på tross av sykdom. Partene
har mye å vinne på å ta gradering i
bruk, påpeker Egil og viser til at det
å holde kontakt med arbeidslivet er
en av suksessfaktorene for å hindre
utstøting.

Sammenliknet med resten av landet
har Rogaland hatt et lavt sykefravær
i mange år. Befolkningen er ung og
bransjer med tradisjonelt lavt sykefravær dominerer. Nå ser det ut til
at sykefraværet flater ut. Fraværet er
høyest innen helse og sosialtjenester
med 6,9 prosent, mens bergverk og
utvinning har et sykefravær på 2,8
prosent. Mange av bedriftene i olje
og gassindustrien ligger inn under
denne næringen.
– Selv om sykefraværet totalt sett
er lavt i Rogaland er det likevel rom
for å se på mulighetene til å redusere fraværet. Det er utrolig viktig å
utfordre tilretteleggingsplikten og
aktivitetsplikten. Både arbeidstaker
og arbeidsgiver har i mange tilfeller muligheter til å gjøre noe for at
arbeidstaker skal kunne være litt på
jobb, avslutter Egil.

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

Legemeldt sykefravær i
4. kvartal 2013
Rogaland: 4,5 prosent
Norge:
5,4 prosent
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Nytt sykehusbygg for Stavanger Univers
Lars Kåre S. Kleppe,
Yngre legers forening (YLF)
LIS Medisinsk avd. SUS
Det har vært skrevet mye om sykehusutbygging i Stavanger de siste årene.
Spesielt plassering av et nytt sykehus
vekker stor interesse. Lokaliseringsdebatter er alltid engasjerende og
det er ikke hver dag man planlegger
flytting av arbeidsplassen for 7400
medarbeidere. I kontrast til andre
diskusjoner rundt sykehusplassering dreier det seg her om tre mulige
plasseringer med største avstand på 1
mil. Planlegging av sykehus er tid og
ressurskrevende, hvor langt er man
kommet?
Bakgrunn
Stavanger universitetssjukehus betjener Sør-Rogaland og Ryfylke til og
med Hjelmeland med spesialisthelsetjenester. Til sammen over 352.000
innbyggere har SUS som sitt lokalsykehus. Hovedbygningene for somatikken ble innviet på begynnelsen av
80-tallet. Allerede den gang var plassen knapp. Det har blitt gjort mindre
påbygninger og flere enheter har blitt
plassert utenfor hovedbygningene på
Våland. Dale ble nedlagt og hoveddelen av psykiatrien er også lokalisert
på Vålandsområdet. De siste årene
har man bygget Sola DPS, BUPA og i
løpet av året sluttføres både et dagkirurgisk senter og Stavanger DPS. Det
er fortsatt plassvansker og Stavanger
ligger på landstoppen når det gjelder
korridorpasienter. Allerede midt på
2000-tallet planla man sykehusutbygging. Fra 2010 har man igangsatt
et nytt sykehusutbyggingsprosjekt.
Det ligger strenge rammer til grunn
for en slik planlegging og store ressurser legges ned. Helsedirektoratet har
utgitt en veiledning som foreskriver
prosessen, og det skal godkjennes
både lokalt, regionalt og nasjonalt
flere ganger før spaden settes i jorden.
All planlegging skal ligge innenfor
antatt økonomisk bæreevne, ikke
ulikt det vi som privatpersoner bør
forsøke å holde oss innenfor. For tiden
er man kommet i konseptfasen, denne
20
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vil vare til frem mot sommeren 2015. I
forrige fase, ide-fasen, skisserte man
mulige løsninger, som nå utredes
videre.
Konseptfasen
Styret vedtok våren 2013 å gå videre
med 3 utredninger, fortsatt sykehus
på Våland, forskjellige 2 sentermodeller og et helt nytt sykehus på ny tomt.
Behovene for arealer beregnes for
alle disse alternativene. Sykehusets
ansatte, med hjelp av et eksternt
konsulentselskap arbeider nå med
detaljering av behovene for et sykehus i et 20-40 årsperspektiv. Her skal
man tenke fremover og tenke seg frem
til fremtidige behov for sykehustjenester. Hvilken vei utviklingen går i
de enkelte fagområder er ikke alltid
lett å forutse. Utfra dette beregnes
et arealbehov som i neste fase vil bli
ytterligere konkretisert. Fremskrivinger av befolkning og aktivitet vil
bidra til usikkerhet. Det synes klart at
arealet som behøves vil bli betydelig
større enn i dagens sykehus. Samtidig har det skjedd store endringer
på arealstandarder også i sykehus, et
pasientrom i 2025 er betydelig større
enn i dagens bygningsmasse. Det
legges opp til en to-delt utbygging
med ferdigstilling av første byggetrinn innen 2020 og neste byggetrinn
mellom 2035 og 2040.
Finansiering
I 2013 ble det beregnet at et helt nytt
sykehus ville ha en kostnad på rundt
10 mrd. kroner. Gitt dagens finansieringsmodell hvor investeringer
skal finansieres gjennom det totale
budsjettet og lån hos regionalt helseforetak og hos staten vil det ikke
være rom for en slik investering. Det
lå derfor store forventninger til regjeringsskiftet og eventuelle endringer
i denne finansieringen. I 2013 investerte foretaket for 250 millioner. I
beregningene som ble gjort i 2013
ble det sett at man hadde mulighet
for å investere for rundt 5 mrd. frem

til 2025 og knapt 10 mrd. frem mot
2040. Siden den gang har man fått
mulighet til å øke lånegraden fra
50 til 70%, men uansett vil det ikke
være rom for utbygging av et helt nytt
sykehus med alle funksjoner frem til
2025. Ettersom tiden går og behovene
øker vil realismen i å bygge et helt nytt
sykehus i dagens finansieringsregime
bli stadig mindre.
Lokalisering
Det er mange meninger om lokalisering. Det foreligger tre forslag. Fortsatt utbygging på Våland, utbygging
på nytt område på Grannes, nord for
Rideskolen og på Stokka i Sandnes
kommune, på andre siden av E39
ved Kvadrat. Det er allerede trangt
på Våland og området er rundt halvparten av størrelsen til Haukelandsområdet i Bergen. Likevel er det mulig
å bygge nye bygg og endre funksjon
på de eksisterende byggene også etter
2040. Planen er å ta i bruk området til
Stavanger Tekniske Fagskole, som i
dag eies av kommunen. Det vil innebære mye arbeid på et trangt område
mens det pågår full drift i dagens
lokaler. Allerede i dag er det betydelige trafikkproblemer på området og
det vil bli begrensninger på parkering og tilkomster. Mange ansatte er
bekymret for dette. Å starte på nytt på
nytt område virker mer forlokkende.
Ønskene rundt plassering avhenger av
den enkeltes ståsted. For mange som i
dag bor i kort avstand til dagens sykehus frister det nok ikke å stille seg i kø
sammen med resten av Forusgjengen
på motorveien, for andre som bor sør
for Grannes eller Stokka vil det kunne
innebære kortere reiseveier. Felles for
begge de alternative tomtene er at
de pr. nå ikke ligger tilknyttet jernbane eller fremtidig bussbane. For
Stokka-alternativet ligger det også
usikkerhet rundt jordvern. Vedtaket
om lokalisering ligger enda en stund
frem i tid, men kan komme i løpet av
det neste året.

itetssjukehus
Veien videre
I løpet av det neste året vil det være
fortsatt planlegging og utredning av
konsepter. Først mot sommeren neste
år vil det være nye styrevedtak. Det
har vært en del diskusjon rundt deling
av sykehuset i akuttdel og elektiv del
hvor man kun bygger en elektiv del på
annet område. Det vil måtte medføre
dobling av en god del funksjoner, f.eks.
lab, radiologi, intensivfunksjoner og
fører til dyrere drift og splitting av
fagmiljøer. Før sommeren åpner dessuten en større dagkirurgisk avdeling i
Hillevåg slik at mye av potensialet er
tatt ut allerede. Bygging av akuttdel
først vil være nesten like omfattende
som bygging av nytt sykehus. Å bygge
helt nytt høres forlokkende ut, men
erfaringene fra St. Olav og AHUS viser
at dette ikke er uten vanskeligheter.

Dyr drift eller for lite kapasitet er bare
to grøfter å gå i. Å fortsette på Våland
med dagens bygninger vil også kunne
by på ubehagelige overraskelser hvor
ombygging fort kan bli dyrere enn
anslått.
Sykehuset må forholde seg til dagens
finansieringsordning og det setter
betydelige begrensninger i hva som
er realistisk å få til. Dette avgjøres

ikke her lokalt og det blir spennende
å se hva den nye regjeringen legger
opp til i sykehusplan og budsjetter
fremover. I mellomtiden må man vel
kunne konkludere med at sykehuset
har samme dilemmaer som familien
som trenger større plass. Alle har lyst
på nytt, stort og flott med god beliggenhet, men banken og inntekten
setter begrensningene for hva man
ender opp i.
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SVARINNLEGG PÅ OMTALE AV PASIENTREISER I
Aina Merethe Løhre
Avdelingssjef, Pasientreiser
Helse Stavanger HF.

Syd-Vesten nr. 1 2014 setter
fokus på administrasjonen
av pasientreiseordningen og
legenes rolle i rekvireringen av
en pasientreise. Pasientreisekontoret ved Helse Stavanger
HF ønsker med dette å svare
på innspillene som kommer til
uttrykk i tidsskriftet.
«Hva kan så fastlegene gjøre?» spør
Osmundnes, tillitsvalgt i DNLF,
i sin artikkel. «Er det noe vi kan
gjøre uten at det hovedsakelig går
ut over pasientene våre». Hans neste
spørsmål er om legene bør boikotte
Pasientreiser og heller oppfordre
pasientene til selv å ordne med taxi,
betale hele beløpet og søke refusjon
i etterkant.
Det går ikke – sist fastslått av helseog omsorgsministeren i 2012, nemlig
at det er behandler som skal rekvirere transport, når dette er nødvendig av helsemessige årsaker. Dette
følger av nasjonal rekvisisjonspraksis som ble etablert i 2010. Samtidig
slås det fast at behandlere ikke har
anledning til å kreve betaling fra
pasient i forbindelse med rekvireringen.
Formålet med å etablere en felles
rekvisisjonspraksis er å sikre like
prinsipper nasjonalt som videre
bidrar til et likt tilbud til pasientene
– og det er dette som pasientreisekontoret tilknyttet Helse Stavanger
HF alltid har som utgangspunkt:
• Et likt tilbud til pasienter på tvers
av geografiske områder
• En hensiktsmessig arbeidsfordeling mellom alle aktørene i primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten
• Standardisere arbeidsprosesser
22
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• Én rekvisisjonspraksis i henhold
til regelverket
• Ivaretakelse av krav relatert til
innrapportering av egenandeler
og automatisk frikort
Vi ønsker å bidra med grundig
informasjon i forbindelse med
dette. Situasjonen 1. mars 2013 var
at helseforetaket ikke hadde avtaler
i sentrumskommunene, på grunn av
manglende tilbud i en anbudskonkurranse, og at daværende avtaler
var sagt opp av leverandørene. Vi
fikk da den ordningen som Osmundnes foreslår: pasientene ordnet selv
taxi og måtte betale og søkte refusjon i etterkant. Dette er jo hovedregelen for syketransporten (rett til
dekning av utgifter), men vi vet hvor
mye merarbeid og stor økonomisk
belastning dette er for pasientene
som allerede er i en sårbar situasjon.
Det er derfor bred enighet om at vi
bør ha avtaler om pasienttransporten selv om dette er utover det som
er den egentlige rettigheten etter
forskriften. Brukerutvalget som er
tilknyttet helseforetaket ga meget
tydelige tilbakemeldinger om at
sitasjonen uten avtaler ikke var til
å leve med for pasientene, og la et
sterkt press på for det måtte komme
på plass avtaler snarest. Samtidig
hadde vi en svært uheldig konkurransesituasjon i drosjemarkedet i
sentrumskommunene på Nord-Jæren, som tilsa at vi ikke ville oppnå
avtaler på slik de hadde vært før.
Tydelige meldinger fra næringen
gikk ut på at det var faktureringsavtaler eller ingenting. Vårt handlingsrom i forbindelse med valg av
avtaletype var derfor i realiteten
ikke-eksisterende. I tillegg måtte
vi ta hensyn til at en rekvisisjon for
alle praktiske formål er å anse som
et betalingsmiddel, og det må da
være krav til dokumentasjon.
På bakgrunn av de tydelige tilbakemeldingene fra Brukerutvalget i fjor,
kan vi relativt sikkert si at forslaget
fra Osmundnes klart kommer til å gå
ut over pasientene. Vi er også usikker
på hvordan Osmundnes på denne

måten mener å «ramme» Pasientreiser, og hva hensikten eventuelt
skulle være? Her vil det bare være
pasientene som taper.
Nasjonal rekvisisjonspraksis
Videre skriver Osmundnes om det
han oppfatter som en «forandring
av ansvars- og oppgavebehandling».
Det er liten tvil om at rekvirentansvaret ligger hos behandler. Vi skal
gi en liten klargjørende innføring i
bakgrunnen for rekvisisjonspraksis, og hvordan denne er kommet
på plass.
Osmundsen skriver i sin artikkel:
”… selve prosessen rundt reisebestillingen er visst glemt.” Pasientreisekontoret ved Helse Stavanger
ønsker å minne om at det ble, for å
etablere en nasjonal rekvisisjonspraksis, nedsatt en arbeidsgruppe
der legene var representert. Gruppen var sammensatt av følgende
representanter: representanter for
de fire regionale helseforetakene,
Den Norske Legeforening, Norsk
Fysioterapeutforbund, Norsk Helsenett, Helsedirektoratet og brukerorganisasjonene. Den rekvisisjonspraksisen som man ble enige om i
arbeidsgruppa hadde blant annet til
hensikt å gi en klarere arbeidsdeling
for hvem som skulle rekvirere reiser
til pasienter og sier at det er behandler som skal rekvirere transport når
dette er nødvendig av helsemessige
årsaker. Samtidig slås det fast at
behandlere ikke har anledning til
å kreve betaling fra pasient i forbindelse med rekvireringen.
Formålet med å etablere en felles
rekvisisjonspraksis er å sikre like
prinsipper nasjonalt som videre
bidrar til et likt tilbud til pasientene
i hele landet.
Det er de lokale helseforetakene som
inngår avtale om pasienttransport
med drosjenæringen. Disse avtalene er ikke nasjonalt forankret, og
kan inneholde lokale variasjoner.
Årsaken til dette ligger i at det er
ulike forutsetninger rundt om i vårt
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vidstrakte land. Våre forutsetninger
var, slik vi har beskrevet ovenfor,
meget begrensede.
Rett til dekning av pasientreise
Retten til pasientreiser er hjemlet i
pasient- og brukerrettighetsloven
§ 2-6:
”Pasienten og ledsager har rett til
dekning av nødvendige utgifter når
pasienten må reise i forbindelse med
en helsetjeneste som omfattes av
lov 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m.m. og som dekkes av et foretak etter lov 15. juni
2001 nr. 93 om helseforetak m.m.
Det samme gjelder helsetjenester
som omfattes av lov om folketrygd
av 28. februar 1997 nr. 19 kapittel 5,
herunder reise til familievernkontor
og helsestasjon.
Stønad ytes bare til dekning av reiseutgifter til nærmeste stedet der
helsetjenesten kan gis. Ved beregning av stønaden skal taksten for
den billigste reisemåten med rutegående transportmiddel legges til
grunn, med mindre pasientens helsetilstand gjør det nødvendig å nytte
et dyrere transportmiddel, eller det
ikke går rutegående transport.”
Syketransporten utgjør etter dette
en tydelig og viktig del av helsetjenesten etter pasient- og brukerrettighetsloven.
Fra 1. januar 2010 overtok de regionale helseforetakene (Helse Vest
RHF) forvaltningen av enkeltoppgjør for syketransport fra Arbeidsog velferdsdirektoratet. Det er i dag
18 lokale enheter, underlagt helseforetakene (Helse Stavanger HF)
med ansvar for reiser med rekvisisjon og 12 av disse har også ansvaret for oppgjørsordningen for reiser
uten rekvisisjon.
Osmundnes spekulerer i om hensikten fra helseforetakets side er å gjøre
ordningen så vanskelig at pasienten
ikke makter å bruke den, og heller
betaler turen av egen lomme. Slike
ytringer fremstår for oss som useri-

øse av en tillitsvalgt på dette nivået.
Vi kan bare presisere at det for oss er
meget viktig at pasientene som har
krav på slik transport, selvfølgelig
skal få det de har rett til.
Pasientreiser ønsker en god ordning
for pasientene og et godt samarbeid
med behandlerne. Det er viktig for
oss å få tilbakemeldinger på det som
ikke fungerer i dagens ordning. Slik
kan vi jobbe for å bedre systemet.
Vi ønsker å invitere Osmundnes til
dialog, slik at vå kan øke forståelsen
for hverandres utfordringer.
Pasientreiser ANS
Syd-Vestens leder skriver at 80 mennesker er sysselsatt i den nasjonale
enheten Pasientreiser ANS. Selskapet benytter i tillegg innleid personal for å avhjelpe lokale pasientreisekontor med saksbehandling
av reiser uten rekvisisjon, dersom
behandlingstiden går utover fastsatte målkrav. Pasientreiser ANS
mottar alle søknadene om refusjon
for reiser som er gjennomført uten
rekvisisjon. Det er i dag slik at pasienten selv manuelt fyller ut reiseregningsskjema og sender dette per
post til Pasientreiser ANS. Her blir
skjemaet med tilhørende dokumentasjon skannet og registrert slik at
sakene kan behandles elektronisk
hos de lokale pasientreisekontorene. I tillegg er Pasientreiser ANS
systemeiere for de nasjonale saksbehandlingssystemene som behandler både reiser med og reiser uten
rekvisisjon. Dette medfører blant
annet et ansvar for å sørge for stabile
systemer som utvikles i tråd med de
SLA-kravene helseforetakene stiller.
Selskapet har også et ansvar for å
bidra til lik praktisering av regelverket. Ansvaret utføres blant annet
ved at selskapets jurister har opplæring rettet mot saksbehandlerne ved
pasientreisekontorene.
Reiser med rekvisisjon og reiser
uten rekvisisjon
Nasjonale myndigheter har satt
i gang et prosjekt for å forenkle
oppgjørsordningen for reiser uten

rekvisisjon. Ordningen tar sikte
på å bli en selvbetjeningsløsning
under helseportalen helsenorge.no
og være tilgjengelig fra 2016. En slik
endring kan medføre endringer i
bemanningssituasjonen de neste
årene. Det kan også bli aktuelt å
gjøre endringer for behandlingen
av reiser med rekvisisjon. Men per
i dag er løsningen slik at behandler er ansvarlig for å rekvirere rett
transportmiddel når pasientens helsetilstand tilsier at ikke rutegående
transport kan benyttes.
Pasienter kan i tillegg få rekvirert
reise med tilpasset transportmiddel
dersom pasienten bor slik til at det
ikke finnes rutegående alternativ, på
den aktuelle strekningen, da rekvirerer det lokale pasientreisekontoret
transporten.
Ressursutnyttelse
Pasientreiser er bevisst på at store
ressurser ved både primær- og
spesialisthelsetjenesten brukes til
å rekvirere transport for pasienter
som trenger det. Myndighetene gir
føringer på at brukeren i større grad
skal ta del i prosessene, et mål er
å skape en bedre og tryggere helsetjeneste der pasienten står i sentrum, dette gjelder på systemnivå
også pasientreiser. Vi jobber derfor
kontinuerlig for å finne måter rekvireringsprosessen kan effektiviseres
på og der pasient på sikt kan ta større
del i denne prosessen.
Videre informasjon
Det er utarbeidet nasjonalt informasjonsmateriell til bruk både for
pasienter og helsepersonell. Dette
kan bestilles fritt tilsendt fra nettsidene www.pasientreiser.no (http://
www.pasientreiser.no/helsepersonell/). Pasientreisekontorene tilbyr
informasjonsmøter lokalt i tillegg til
at rekvirenter, som pasienter, alltid
er velkomne til å ta kontakt på tlf.
05515 for veiledning og hjelp.
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Kommentar til Pasientreisekontoret sitt innlegg:
Jan Robert Johannessen,
leder Rogaland legeforening
fastlege
Først av alt: Ole Arild Osmundnes sin
artikkel er en virkelighetsbeskrivelse
som alle fastleger kjenner seg igjen
i. Den bibringer den frustrasjonen
vi og andre behandlere kjenner på
i stort monn.
Så er jeg litt usikker på om det er
noe poeng å gå i diskusjon med det
lokale Pasientreisekontoret. De har
sine rammer og må gjøre det beste ut
av situasjonen. Det er forståelig og jeg
håper i det lengste at vi skal unngå å
legge stein til byrden for dem. Tvert
imot tenker jeg at vi med vår relativt
forsiktige «sabelrasling» kan hjelpe
til med å skape bevegelse i prosessen
for en enklere rekvireringsløsning og
på sikt også gjøre Pasientreiser sin
arbeidsdag bedre.
Men jeg ønsker å kommentere noen
poeng som jeg mener understreker
våre synspunkter.
Man viser til at Helse – og omsorgsministeren har vedtatt at behandler
skal attestere behov for pasientreiser.
Det har vi ikke et problem med. Vi
synes det tvert imot er svært fornuftig. Vi kan godt rekvirere de reisene
vi har ansvar for også.
Problemet oppstår i det man lager
en tidkrevende rekvisisjonsrutine
for behandlerkontoret og i praksis
innfører nye og økte arbeidsoppgaver
uten å sørge for å tilføre økonomi som
dekker den økte ressursbruken. Jeg
lar være å kommentere pasientene
sine utfordringer med systemet da
dette er behørig belyst i Ole Arild sin
artikkel og Pasientreiser selv nylig
har publisert resultatet av sin brukerundersøkelse, «…Det ble utført
en brukerundersøkelse i fjor vår. Den
viste at 50 % av de spurte hadde opplevd og ikke bli hentet tidsnok til å
rekke sin behandlingstime. Noen opplevde også at de ikke ble hentet i det

hele tatt. Dette er alvorlig for pasientene, og skapte også store forsinkelser
i systemet hos behandlere…» (Ref:
Praksisnytt SUS 28/4/14)
Det er ikke en ubetydelig ressursbruk
som rekvireres uten vederlag. Vi har
over år nå levd med stadig varierende avtaler som har gitt oss ulike
rutiner til og med ned på kommunenivå. Altså ulike rutiner avhengig av pasientens bosted og hvilke
instanser / geografiske mål reisen
har. Vi studerer avtalene og prøver å
huske dem når vi bestiller. En rutine
for reise til Helseforetaket, en hvis
man krysser kommunegrensen, en
hvis man skal til et annet fylke osv. Vi
minner om at fastleger har pasienter
fra flere kommuner – og vi har ikke
pasientreiser som hovedbeskjeftigelse. I det siste har vi endatil fått
13- sifrede rekvisisjonsnummer (26
sifre t/r) som det tar mellom 5 og 10
minutter å formidle til pasienten –
hvis det i det hele tatt går. Og ja – vi
har pasienter som velger å betale selv.
Tilsiktet eller ikke fra Pasientreiser
sin side så er det en ringvirkning av
avtalene. Jeg synes ikke det er useriøst å holde det fram som en god
grunn til å revurdere ordningen.
Før 2010 hadde vi et system for reiserekvirering som ikke var et problem
verken for pasient eller behandler. Vi
signerte på en papirrekvisisjon som
pasienten gav til den drosjen man
fikk tak i. Nå har vi fått et system som
åpenbart er ment å skulle redusere
kostnader og forenkle hverdagen for
dem som administrerer ordningen.
Man lanserer Helsenorge.no som en
mulig fremtidige løsningen. Pasientene skal delta mer aktivt selv. Det
skal forenkle arbeidet med reiser
både med og uten rekvisisjon. Det
kan det nok bli – for dem som kan
bruke en slik løsning. Igjen er pro-

blemet at eldre syns- og hørselshemmede, begynnende demente osv som
ikke klarer å håndtere 13 sifrede
referansenummer ikke bruker Helsenorge.no. De klarer ikke å delta mer
aktivt selv. De har ikke bankID, PC og
skriver hjemme så de kan gi et papir
med rekvisisjonsnummer til drosjen.
Men de klarte å håndtere lappen de
fikk før 2010.
Hvorfor klarer man ikke å lage et
system som fungerer for alle parter
– kan det være at løsningen hadde
blitt bedre om vi som kjenner problemet på kroppen fikk større innflytelse? Hadde det blitt fart i sakene om
det kostet Pasientreiser noe å bruke
behandlerne som reisekontor?
Fastlegene har i lang tid meldt saken
om pasientreiser som problem til
kommunene. Det er tatt opp som
problem i Praksiskonsulentordningen ved SUS gjentatte ganger. Vi har
altså gått «tjenestevei» og opptrådt
lojalt ved å følge varierende rutiner
i åresvis - uten å komme noen vei.
Hva skal man gjøre da? Da oppstår
kreative refleksjoner og blant dem
virkemidler som aksjoner og boikott.
Men vi vil aller helst bruke våre kreative evner på å løse rekvireringsproblemet. Slik sett passer det godt med
en invitasjon til dialog. Men dette er
egentlig en sak som hører hjemme
hos dem som har makt til å endre
ordningen slik at den fungerer i praksis. Der ønsker vi representasjon og
reell innflytelse for å få komme med
våre innspill og forslag til en ny og
velfungerende ordning.
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Informasjon fra kurskomiteen
GRUNNKURS C FOREBYGGENDE MEDISIN

EMNEKURS I DIABETES 24.-25.9.2014

GRUNNKURS D FORSKNING I
ALLMENNPRAKSIS

EMNEKURS I AKUTTMEDISIN

Det blir Grunnkurs C Forebyggende medisin (del 2),
10.-11.9.2014 på Victoria hotell i Stavanger. Grunnkurs
C består, fra 2014, av et nettkurs tellende med 15 poeng
(del 1), samt 2 vanlige kursdager (del 2).
Tid: 10.-11.9.2014
Sted: Victoria hotell, Stavanger
Påmelding: i skjema på www.legeforeningen.no/rogaland.
Pris: kr. 2800,- i kursavgift + kostpenger

Det blir Grunnkurs D Forskning i allmennpraksis
1.-4.9.2014 på Sola Strand hotell.
Tid: 1.-4.9.2014
Sted: Sola Strand hotell
Påmelding: i skjema på www.legeforeningen.no/rogaland.
Pris: kr. 5200,- i kursavgift + kostpenger

KVELDSKURS
Uke 39 – 2014

Kurset er godkjent med 16 poeng som emnekurs/klinisk
emnekurs i diabetes til videre- og etterutdanningen i
Allmennspesialiteten. Kurset er også godkjent hos Norsk
Sykepleieforbund.
Tid: 24.-25.9.2014
Sted: Aulaen, Stavanger Universitetssykehus
Påmelding: innen 15.8.14 på www.legeforeningen.no/
rogaland.
Pris: kr. 2800,- i kursavgift (dobbel kursavgift for andre
yrkesgrupper enn leger) + 498,- i kostpenger

BLÅLYSDAGER

DAGKURS
Det blir emnekurs/klinisk emnekurs i Akuttmedisin, i
samarbeid med Stavanger Universitetssykehus, i lokalene
til Safer, Seehusensgate 1, Stavanger:

EMNEKURS

KVELDSKURS/EMNEKURS I GYNEKOLOGI
OG OBSTETRIKK 22.-25.9.2014

Kurset søkes godkjent med 20 poeng som emnekurs/
klinisk emnekurs i gynekologi og obstetrikk til videre- og
etterutdanningen i Allmennspesialiteten.
Tid: 22.-25.9.2014
Sted: Aulaen, Stavanger Universitetssykehus
Påmelding: innen 15.8.14 på www.legeforeningen.no/
rogaland.
Pris: kr. 5200,- i kursavgift + 1260,- i kostpenger

DAGKURS
Uke 39 – 2014

EMNEKURS I ENDOKRINOLOGI
22-.23.9.2014

Kurset er godkjent med 16 poeng som emnekurs/klinisk
emnekurs i endokrinologi til videre- og etterutdanningen
i Allmennspesialiteten.
Tid: 22.-23.9.2014
Sted: Aulaen, Stavanger Universitetssykehus
Påmelding: innen 15.8.14 på www.legeforeningen.no/
rogaland
Pris: kr. 2800,- i kursavgift + kr. 498,- i kostpenger

Kursdeltakere på kurs Blålysdager.

Høst 2014
Tid: 10.-11.11.2014
Påmelding: innen 12.8.2014 i skjema på www.legeforeningen.no/rogaland. Tid for resertifisering/ spesialisering
må opplyses.
Pris: kr. 2800,- i kursavgift + ca. kr. 500,- i kostpenger
Antall deltakere: 28
Vår 2015
Tid: 23.-24.3.2015
Påmelding: innen 12.12.2014 i skjema på www.legeforeningen.no/rogaland. Tid for resertifisering/ spesialisering må opplyses.
Pris: kr. 2800,- i kursavgift + ca. kr. 500,- i kostpenger
Antall deltakere: 28
Kursene krever forberedelse og bestått internettbasert
teoritest både i AHLR (på www.nrr.org) og i «Akuttmedisin for leger» (på www.nakos.no) før fremmøte. De er

Husk våre nettsider: www.legeforeningen.no/rogaland
26

SYD-VESTEN NR. 2 • ÅRG. 20. 2014

godkjent med 26 timer hver som obligatorisk emnekurs/
klinisk emnekurs i akuttmedisin til videre- og etterutdanningen i Allmennmedisin.
Kursene er planlagt arrangert hvert halvår videre.
Mer informasjon om disse kursene finnes på nettsiden
vår www.legeforeningen.no/rogaland

EMNEKURS I SYKEHJEMSMEDISIN 2014

Tid: 28. januar, 29. april, 16. september og 18. november
2014 kl. 12-18.00.
Sted: Arkeologisk museum i Stavanger
Pris: kr. 3000,- (kr. 750,- pr. dag)
Påmelding i skjema på www.legeforeningen.no/rogaland

INVITASJON TIL AKUTTMEDISINSK
SAMHANDLINGSTRENING

Fagdagene går fra 08.30-15.00. Det er plass til tre leger
på hver dag. Sted: Safer eller Vagleleiren. Følgende dager
samhandlingstrening for ambulansetjenestens personell og legevaktsleger er foreløpig satt opp for våren og
høsten 2014:
Fagdag 2-2014: Skarpe oppdrag og CBRN hendelser (gjennomføres i Vagleleiren)
Fagdag 2 er samvirke mellom Politiet, brann og ambulanse. Det vil bli fokusert på triage og håndtering av
pasienter som en del av øvelsene.
April: 28. og 30.
Mai: 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27. og 28.
Fagdag 3-2014 (gjennomføres på SAFER, Seehusensgate
1, Stavanger):
12, 18, 19, 24, 25, 26 september
3, 9, 10 og 14 oktober
Påmelding: rogaland.legeforening@gmail.com
Samhandlingstreningen koster ikke noe.
Mange kommuner dekker nå tapt arbeidsfortjeneste for
legene sine.

Emnekurs i sykehjemsmedisin 29.4.14, med 82 deltakende
leger og sykepleiere.

NB! Kurskomitéen har besluttet, fra 2014, å flytte
de faste kursukene til en uke tidligere på året.
Altså blir høstkursene lagt til uke 39.
Se også våre nettsider: www.legeforeningen.no/
rogaland
ANG. KURSAVGIFTER
Vi følger takstene for Den norske legeforening for
de fleste av våre kurs.
RETNINGSLINJER VED KURSPÅMELDING
Ved eventuell avmelding etter 3 uker før kursstart
vil det bli krevd kr.1000,- i avmeldingsgebyr. Påmelding effektueres ved betaling av kursavgiften.
Avmelding ved kurs Blålysdager: Ved avmelding
etter 3 uker før kursstart blir ingenting refundert.
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Styret i Rogaland legeforening for perioden 2013 - 2015
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

Lisbeth
Styremedlem
Harkestad
nestleder
		

LIS Radiol. Avd.
M 996 20 339
Haugesund sykehus		
		

lishark@hotmail.com

Einar Seglem
Styremedlem
Bekken		

LIS Ort. Avd.,
M 980 76 212
Haugesund sjukehus		

einar.seglem.bekken@
helse-fonna.no

Line Ravndal
Varamedlem
		
		

Fastlege
M 975 82 980
Hanadalen legesenter, 		
Sandnes

lineravndal@gmail.com

Dag Aurlien
Varamedlem
		
		

Overl. Nevrol. Avd
M 975 07 276
SUS 		

auda@sus.no
dag.aurlien@lyse.net

Ole Arild
Allmennlegeforeningen
Osmundnes
(APLF)
		

Fastlege,
Lura legesenter

ole.osmundnes@lyse.net

Egil Bjørløw

Kommuneoverlege
M 901 07 578
Sola kommune		

Vara:
Hans Petter Torvik
Olav Langhelle

Verv

Leger i samfunnsmed.
Arbeid (LSA)

Norsk arbeidsmedisinsk		
forening (Namf)
Vara: 			
John Hjelle
Alla Passeniouk
Norsk
Voksenpsyk. avd. Sus
overlegeforening (Of)

Finn Finsnes

M 412 02 356

egil.bjorlow@yahoo.fr

M 934 82 168

olanghe@online.no

M 959 21 123

alla.passeniouk@gmail.com

Praktiserende
Spes. i indremed./
P 51 56 75 88
Spesialisters Landsforening (PSL) Avtalespes Stavanger		
Vara: 			
Kaare Vigander
Lars Kåre Kleppe
Yngre legers forening (Ylf)
LIS Medisinsk avd.
M 905 24 746
Vara:		
SUS
Dag Rune 			
Pedersen
Olav Thorsen
Leger i Vitenskapelige
Fastlege
M 913 16 476
stillinger (LVS)
Klubbgaten legesenter
Vara: Ingvild			
Vatten Alsnes

finn@finsnes.no

kllk@sus.no

olav.thorsen@sus.no

NR. 2 • ÅRG. 20. 2014 SYD-VESTEN

29

U N I V E R S I T E T S L E G E N m a i 2 0 1 4
Nytt frå Faggruppe for allmennmedisin, UiB

Kjære kollega
i vestlandsk allmennpraksis
Det er ei storhending for vestlandsk allmennmedisin
at Legeforeininga har valt å legge SKIL, Senter for kvalitet i legekontor, til Bergen. Som omtalt annan stad på
denne sida, så vart Bergen tildelt SKIL i konkurranse
med fleire andre søkarar. Styret i SKIL har uttalt at
Bergen vart valt fordi vi hadde den beste søknaden
og fordi heile det allmennmedisinske miljøet sto bak.
Søknaden var ein felles dugnad frå Forskingsgruppa
for allmennmedi-sin, Faggruppa for allmennmedisin,
Nasjonalt kompetansesenter for legevakt-medisin
(Nklm), Allmennmedisinsk forskningsenhet (AFE)
og NOKLUS.
SKIL har potensiale til å bli eit kraftsentrum
når det gjeld kvalitetsarbeidet i allmennpraksis. Vi kjenner korleis NOKLUS har blitt

Steinar Hunskår

ein suksess når det gjeld å sikre kvaliteten på laboratorieområdet, der så godt som alle legekontor friviljug
er med i ordninga. No skal denne modellen utviklast,
saman med andre tilnærmingar til kvalitetsarbeid i
allmennlegepraksis. Gjennom ulike registreringar i
eigen praksis kan ein samanlikne seg med andre. I
diskusjonar med praksis-kollegaene og i smågrupper
kan ein utvikle seg sjølv og praksisen til å sette kvalitetsarbeidet i system slik at det blir ein naturleg og
fast del av det å vere allmennlege.
Saman med SKIL sitt fokus på det enkelte legekontor, bør det utviklast prosjekt som kan dokumentere effektane av tiltaka med vitskapleg
metode og kvalitet. Det er ei utfordring som vi
i det akademiske miljøet må ta.

steinar.hunskar@isf.uib.no

Faggruppe for allmennmedisin (ALFA)

Tidlig pasientkontakt –nyskaping på studiet
Erfarne leger vet at møtene med utallige pasienter er en
viktig kilde til læring og mestring av legerollen. Studier
tyder på at nærkontakt med pasienter gir studenter anledning til å forstå og ”plukke opp” i bredt mangfold hva
syke mennesker opplever og hvordan de ønsker at leger
skal opptre. Nå har førsteårs legestudenter i Bergen fått
delta i en helt ny undervisningsform, PASKON1, ledet av
professor i allmennmedisin Edvin Schei og lege TrondViggo Torgersen. Studenter i grupper på fire får komme
hjem til en pasient og bli kjent med vedkommende og

30

SYD-VESTEN NR. 2 • ÅRG. 20. 2014

eventuelle pårørende. Pasientene har et vidt spekter
problemer og diagnoser. De fire studentene og pasienten møter noen dager senere i auditoriet og presenterer
pasientens erfaringer for resten av kullet. Studentene må
levere tre refleksjonsnotater om sin opplevelse, og knytte
inntrykkene til pensumlitteratur. Tjue eldre studenter er
lønnete veiledere på kurset. Lørdag 1 februar ble nyskapingen bredt presentert i Lørdagsmagasinet på TV2.

Årsmelding 2013 fra forskningsgruppe for
allmennmedisin

Legeforeningen etablerer senter for kvalitet i legekontor (SKIL) i Bergen

Forskningsgruppen for allmenn-medisin (ALFO) ble
dannet våren 2010 etter en omorganisering av Seksjon
for allmennmedisin. ALFO inkluderer per 31.12.2013 i
alt 19 vitenskapelig ansatte i forskjellige stillingsprosenter. I 2013 disputerte 9 stipendiater med veiledning
av ALFO-ansatte. ALFO har ved årsskiftet 28 doktorgradskandidater. Noen av de fast ansatte jobber også
ved Allmennmedisinsk forskningsenhet (AFE) i Bergen, Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin
(Nklm) eller NOKLUS.

Legeforeningens mål om en organisasjon som støtter
praktisk kvalitetsarbeid på legekontoret er kommet
nærmere: Senter for kvalitet i legekontor - SKIL - ble
stiftet som aksjeselskap i januar 2014. Legeforeningen, Allmenn-legeforeningen, Norsk forening for allmennmedisin, Norsk samfunns-medisinsk forening
og Privatprakti-serende spesialisters landsforening
er medeiere i et non-profit selskap. Leder i NFA, Marit
Hermansen, er styreleder. Senteret skal støtte og veilede
kontinuerlig forbedring av faglig tilbud, organisering
og service, og samtidig fremme samarbeid innenfor og
utenfor legekontoret.

Forskergruppen i allmennmedisin er opptatt av å utvikle
kunnskap av høy kvalitet med relevans for fastleger og
deres pasienter, samt å utvikle metoder og forskningsstrategier som belyser allmennmedisinens kliniske
karakter. Vi har valgt å danne en stor forskningsgruppe
som samler kompetanse innen epidemiologi, klinisk
forskning og kvalitative forskningsmetoder for å bedre
kunne ivareta forskning innenfor vårt felt.
Forskningsgruppens aktivitet reflekterer bredden i
faget, med prosjekter innen blant annet urinveislidelser, søvn- og psykiske lidelser, legemiddelepidemiologi,
infeksjonsmedisin, eldremedisin, kvinneforskning,
samhandling, lege-pasientkommunikasjon, legevakt-medisin og laboratoriekvalitet.

Legeforeningen ønsker at senteret er i et miljø som
har allmennmedisinsk og vitenskapelig kompetanse.
SKILs styre inviterte organisasjoner og akademiske
miljøer knyttet til allmennmedisin med tanke på å
finne et vertsmiljø. Basert på de innkomne søknadene
valgte man å etablere SKIL sammen med NOKLUS ved
Haraldsplass Diakonale Sykehus i Bergen.
Det er midlene i Kvalitets- og pasientsikkerhets-fondet
for primærhelsetjenesten som skal brukes til å etablere
senteret. Dette kan stille et beløp på 5-6 millioner kroner
årlig til disposisjon. Det legges opp til en egenandel for
deltakerne i sentrets tilbud. Daglig leder skal tilsettes
i løpet av kort tid.

Hele årsrapporten finnes i nettversjon her: http://www.
uib.no/fg/allmennmed

AFE fikk besøk av helseminister Høie
Allmennmedisinsk forskningsenhet (AFE) i Bergen
hadde storstilt besøk av helseminister Bent Høie 17.
februar. Han fikk høre om flere av forskningsprosjektene ved AFE og stilte informerte og interesserte spørsmål. Ministeren ble også orientert om en utredning
om forskningsnettverk i allmennpraksis og tannhelsetjenesten, som er ledet av forskningsleder ved AFE
Bergen, Guri Rørtveit. Et slikt nettverk kan løse en del
av utfordringene med å gjøre klinisk forskning i allmennpraksis - noe som er etterspurt blant annet fra
Helse- og omsorgsdepartementet.
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