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Syd-Vesten
M E D L E M S B L A D  F O R  R O G A L A N D  L E G E F O R E N I N G    

Medlemsaktiviteter i 
Rogaland legeforening
Rogaland legeforening ønsker å jobbe for en bredere medlemsak-
tivitet og bevissthet om lokalforeningen sitt potensial som lokal 

aktør for påvirkning og sosialt samhold. 

Lokalforeningen er i økende grad viktig og et viktig verktøy for å drive lokalt påvirk-
ningsarbeid for en bedre helsetjeneste både på og utenfor sykehus. Vi har etter hvert 
mange gode eksempler på hvordan lokalt engasjement påvirker nasjonale prosesser. 
Dette kan vi blant annet gjøre ved å få i stand lokale særavtaler, arrangere faglige 
/ politiske møter, skrive i Syd-Vesten, sende ut pressemeldinger eller sette i gang / 
delta i prosjektarbeid. 

Fastlegenes HTV, Ole Arild Osmundnes, deltar i utredning av storby legevakt på 
nord – Jæren. Han sitter i gruppen som skal evaluere Praksiskonsulentordningen 
ved SUS. Vi kjøper ham fri for å delta. Vi driver et prosjekt med nettverksgruppe 
for legeledere for å teste ut effekten av å samle mellomledere til gruppesamlinger 
med ledelses-tema og kollegial erfaringsutveksling. Ut fra evalueringen med godt 
resultat. Undertegnede har sammen med Ivar Halvorsen (fastlege / AF styret) initiert 
kontakt med norsk helsenett for å se på muligheten for å få dem med på et prosjekt 
rundt IKT drift på legekontor som vi håper skal komme alle dem som driver i små 
virksomheter til gode. 

1.oktober arrangerte vi IKT møte for leger utenfor sykehus og vi håper å kunne følge 
opp med flere møter og helst konkrete tiltak rundt tema IKT drift og samarbeid i 
tiden som kommer.

Det er mange flere prosjekter å ta tak i. Det kommer en kommunevalgkamp. Det pågår 
en prosess for bygging av nytt sykehus som står uten den nødvendige finansieringen 
- og innspill fra leger utenfor sykehus så langt jeg kan se. Samhandlingsreformen 
ruller og går nærmest uten deltagelse fra pressmissleverandør nr. 1 – fastlegene. 
Helse Vest, direktorat, NAV, kommuner/ HF – de leter alle etter den gode møteplassen.

I samhandlingens ånd burde vi hatt en bedre kontaktflate mellom sykehusleger og 
oss utenfor sykehus. Fastleger og avtalespesialister burde treffes og bli bedre kjent 
og diskutere muligheter for bedre og tettere  samarbeid. 

Vi har alle ideer og eksempler på mulige løsninger. Lokalforeningen har økonomi og 
administrative ressurser gjennom vår sekretær Heidunn Nordtveit. Begrensingen 
ligger i styrets kapasitet til å arrangere. Det er derfor ønskelig at flere engasjerer seg. 
Som lokalforening ønsker vi å prioritere aktiviteter som har bred appell / nytte for 
våre medlemmer. Ellers tenker jeg det må være rom for kreativitet – og kolleger som 
ønsker å engasjere seg i enkeltprosjekter uten å sitte i styret eller være tillitsvalgte.

Eksempler på aktuelle aktiviteter som kan få støtte er den allerede etablerte «Lege-
festen» som arrangeres på rundgang av avdelinger på SUS. Eller et kveldsmøte på 
et utested med f.eks foredrag/ underholdning og kanskje debatt eller bare sosialt 
samvær i etterkant. I Bergen arrangerer Hordaland legeforening 17. mai frokost 
for alle medlemmer med familie. Det er ikke sikkert vi skal gjøre det samme man 
kanskje bygge vår egen tradisjon for noe tilsvarende? Grillfest på Sola strand for 
alle leger med familie? Men da trenger vi en arrangementskomite. Hvis Haugaland 
medisinske selskap skulle komme til å søke om støtte til sin julemiddag eller et annet 
arrangement er jeg sikker på at styret ville støtte dette. Hvis det sitter noen pensjonert 
kolleger og leser Syd-Vesten – ta gjerne kontakt hvis dere har overskudd og lyst til å 
arrangere noe. Listen er ikke uttømmende og jeg er sikker på at dere har tatt poenget.
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Forhandlingene mellom Akademi-
kerne og Spekter er nå avsluttet etter 
mekling på overtid 25. september. 
Etter lange og tøffe forhandlinger 
hvor arbeidstid, arbeidsforhold, 
videreutvikling av spesialisthelsetje-
nesten og ansettelsesforhold for leger 
i spesialisering kom man til slutt til 
enighet i de sentrale forhandlingene. 
Samtidig ble det avtalt at det ikke 
skulle gjennomføres lokale forhand-
linger i år. 

Faste stillinger
Legeforeningen har siden landsmø-
tevedtak i 2010 arbeidet for at LiS 
skal ansettes fast i helseforetakene. 
Så tidlig som i 2011 har man gitt 
lovnader politisk om at dette skulle 
gjennomføres. Etter påvirkning på 
flere arenaer gav en dom i høyesterett 
høsten 2013 saken sterk motvind da 
en LiS tapte mot sykehuset hun job-
bet på for retten til å bli ansatt fast. 
Under meklingen har man kommet 
frem til en løsning som innebærer at 
innføringen av faste stillinger skal 
være igangsatt innen juli 2015. 

Hovedtrekkene er at alle stillinger for 
LiS skal utlyses som faste stillinger, 
uten tidsbegrensning. Målet med 
ansettelsen er å oppnå spesialistgod-
kjennelse. Det skal utarbeides sam-
arbeidsavtaler mellom sykehusene 
for å sikre at man får gjennomført 
hele sin spesialisering uavhengig av 
hvor man er ansatt og man behol-
der sitt ansettelsesforhold under en 
eventuell gruppe I tjeneste. I løpet 
av de kommende årene ser man for 
seg store endringer også i spesialis-
tutdanningen. Etter oppnådd spesi-
alistgodkjenning beholder man sin 
ansettelse som «legespesialist». Dette 

er ment som en overgangsløsning og 
er en stilling man ikke kan ansettes 
i utenfra. Her beholder man rettig-
heter til utdanningspermisjon, men 
man får ingen konvertering direkte 
til overlegestilling. Sykehusene må 
ha en mer forpliktende ansettelses-
prosess og det vil ta noe tid å få til 
gode ordninger lokalt. 

Dette er en stor forbedring for legene 
i spesialisering som i mange år går i 
midlertidige stillinger hvor ansettel-
sesforhold på 6 måneder eller mindre 
ikke er uvanlig. Legeforeningen har 
lenge pekt på at dette er utilfredsstil-
lende både for de berørte og også en 
trussel for arbeidsmiljø og pasient-
sikkerhet. Det vil nok være forskjel-
lige utslag i enkeltavdelingene, men 
målet oppfatter vi at alle er enige om. 

Arbeidstid
Spekter har før forhandlingene vært 
svært tydelige på at man måtte ha 
endringer i arbeidstidsavtalen for 
legene for å få bedre styring og mulig-
het til å kunne få lengre åpningstider 
for elektiv drift på sykehusene. 12 
timers elektiv åpningstid ble sett på 
som en klar bestilling fra helsemi-
nistrene og det skulle gjennomføres 
uansett. Dette har vært et svært van-
skelig tema i forhandlingene i flere 
år. I år har man avtalt en økning av 
dagarbeidstiden fra 07-17 til 07-18. 
Utfordringen for sykehusene er at 
man i de fleste aktiviteter har behov 
for støttepersonell og dagens vak-
tordninger krever så mye ubekvem 
arbeidstid at det nok vil være noe 
som berører relativt få, men dette kan 
endre seg. Legeforeningen har vært 
tydelig på at man vil ha større jevn-
byrdighet i arbeidsplanleggingen og 

har i avtalen fått inn en rekke regler 
for hvordan dette skal bli bedre. Et 
hovedaspekt i årets forhandlinger 
har vært at videre utvikling av syke-
husene krever at man får økt med-
virkning og involvering i prosesser 
og det har man fått økt forståelse for. 

Store endringer
Forhandlingene i år har ført til større 
endringer i avtaleverket enn noen 
gang siden foretakene ble opprettet 
i 2002. Etter mange år med stillstand 
er det endelig kommet bevegelse. Det 
er bra. Endringene skal innarbeides 
endelig i avtalene i løpet av høsten. 
Det er kommet endringer innen 
arbeidstid, stillingsforhold, rettighe-
ter til kurs og kompetanseutvikling. 
Det sentrale forhandlingsutvalget 
har jobbet hardt og er tilfreds med 
resultatet. Foreløpig kan endringene 
sees på www.riksmekleren.no og vil 
bli informert videre om på hjemme-
sidene til legeforeningen. 

Tilslutt, det blir lønnsøkning på 
3,3%. Satsene varierer, for overleger 
innebærer dette en økning av basis-
lønn på 27500 kr.

Endelig faste stillinger for 
leger i spesialisering

Lars Kåre S. Kleppe,
Yngre legers forening (YLF)
LIS Medisinsk avd. SUS
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Onsdag 1. oktober arrangerte 
Rogaland legeforening og 
Praksiskonsulentordningen ved 
SUS IKT møte for leger utenfor 
sykehus. Vi hadde flere formål 
med møtet.

Vi ønsket blant annet å lodde stem-
ningen for et tettere samarbeid på 
tvers av virksomheter med tanke på 
innkjøp og drift. I første omgang med 
fokus på IKT og med nært forestå-
ende utfasing av Winmed 2 ønsket 
vi også å gi alle som vurderer å bytte 
journalsystem en mulighet til å få 
presentert de 3 EPJ leverandørene 
og deres produkter. Alle leverandører 
var derfor invitert og holdt en 45 min 
presentasjon i plenum med påføl-
gende demonstrasjon i hvert sitt rom 
i etterkant. 

Det var svært godt oppmøte med 
rundt 90 kolleger både fra allmenn- 
og avtalepraksis. Erik M. Hansen, 
adm dir Helse Vest IKT (HVIKT) 
innledet. Han gav oss en oversikt 
over HVIKT sitt program «Støtte til 
samhandling» sin aktivitet for bedre 
IKT samarbeid på tvers av tjenes-
tenivåene og status for Helse Vest 
sitt arbeid for konsolidering til felles 
EPJ. Det er tydelig at helseforetakene 
begynner å få sving på sin IT satsing 
selv om det selvfølgelig er mye som 
gjenstår. 

Vi hadde utfordret ham til å si noe 
om hvilke utfordringer HVIKT ser 
for IKT driften i våre praksiser. 
HVIKT opplever at driften internt 
på legekontorene virker god men at 
problemene oppstår i meldingsut-
vekslingen og spesielt i oppfølging av 
applikasjonskvitteringer. For HVIKT 
sin side er det spesielt problematisk 

med manglende funksjonalitet i 
Winmed/ CGM allmenn for kvitte-
ringsmeldinger når det er flere kopi-
mottagere. For vår del er det spesielt 
viktig at vi følger opp meldinger vi 
sender fra oss. Når vi ikke får appli-
kasjonskvittering er det vårt ansvar 
å følge opp dette. Meldingen har da 
ikke kommet frem og meldingsmot-
tager har da heller ikke mulighet til 
å finne ut at det har skjedd en feil.

Hansen presenterte ellers det han 
kalte hint for god IKT drift og vi fikk 
presentert en sjekkliste som vi tar 
den med oss i det videre arbeidet med 
å kvalitetssikre driften vår. 

Et av de kanskje mest interessante 
punktene for oss utenfor sykehus er 
at det kommer lovendringer fra 1.1.15 
som gjør det mulig for ulike juridiske 
enheter å samarbeide om felles hel-
seregister. (Prop. 72 L (2013–2014) 
Pasientjournalloven og helseregis-
terloven)

I klartekst kan altså en gruppe fast-
leger / avtalespesialister velge å ha 
felles EPJ så lenge man følger krav 
til brukerstyring og logging.

Signaler fra NHN tyder i tillegg på at 
det vil åpnes opp for at vi kan velge 
blant alle bredbånds-leverandørene i 
nær fremtid. Da vil vi få en dramatisk 
bedring i nettkapasitet / hastighe-
ten på våre linjer. Da begynner tiden 
for alvor å bli moden for å vurdere 
online / skybasert EPJ løsning. Disse 
er raske og kan driftes med billigere 
maskinvare og man slipper server 
på kontoret. Ulempen er at det har 
vært dyrt i drift. Det har også vært 
problemer rundt tilkobling av spi-
rometri / EKG etc. Og vi må finne en 
backupløsning (redundans) som gir 
oss tilnærmet 100% driftsstabilitet.

Med online drift og deling av EPJ 
mellom juridiske enheter gir oss 
muligheten til å tenke nytt rundt drift 
av våre IT systemer. Fraværsdekning 
for kolleger på andre kontor kan bli 
betydelig lettere om man kan få til-
gang til pasientens journal fra eget 
kontor. Jeg ser også for meg at det 
kan få konsekvenser for drifts- måte 
og kostnader. 

Som ledd i IKT satsingen til Rlf har 
Ivar Halvorsen og undertegnede 
ellers hatt et møte med Håkon Grim-
stad (adm.dir.NHN) om et samarbeid 

IKT møte Stavanger.

IKT møtet i Stavanger Forum og veien videre
Jan Robert Johannessen,
leder Rogaland legeforening
Praksiskonsulent
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rundt hvordan NHN kan bistå oss utenfor 
sykehus. Det kan for eksempel resultere i 
en kravspesfikasjon for kontor som ønsker 
en god og driftssikker skybasert EPJ løsning 
med gode reserveløsninger ved linjebrudd 
som marginaliserer risiko for driftsstans. 

Summen av dette er at det er prosesser i 
gang som alle bidrar til at jobben med å 
finne sammen i innkjøps- og driftssamar-
beid blir enklere. Vi har aldri vært nærmere 
enn vi er nå. Rogaland legeforening kan 
bidra med administrasjon og logistikk for 
innkalling og møteplasser samt lokaler. 
Allerede igangsatte lovendringer tillret-
telegger for nye muligheter for samarbeid 
og prosesser ift NHN og HVIKT kan gjøre 
jobben med kravspesfikasjoner og inn-
kjøpskompetanse lettere.

I legegruppen er det mange signaler om at 
man ønsker et innkjøps- driftsamarbeid 
men det gjenstår å finne ut hvor mange 
som faktisk ønsker å være med og hvor-
dan vi skal løse problemet med at noen 
må gjøre en jobb rundt dette. Skal det skje 
på dugnad? Skal noen frikjøpes for å jobbe 
for fellesskapet?

Møtet i Stavanger Forum vil i første omgang 
bli fulgt opp med en invitasjon til delta-
gerne med tanke på om det er ønske om 
et konkret samarbeid. Hvis du ikke var på 
møtet er det bare å henge seg på enten du 
skal bytte journal eller bare er interessert i 
å diskutere samarbeid rundt drift / journ-
aldelingsavtale.

Ellers er det jo ikke nødvendigvis bare på 
IKT siden vi kan diskutere samarbeid men 
også rundt andre elementer som økonomi 
/ regnskap og personell. Rogaland lege-
forening har nettverket og ressursene som 
skal til for å dra en møteplattform og få inn 
aktuelle forelesere / innledere. 

IKT møtet i Stavanger Forum og veien videre

Det er mangt som skal passes på og som man trenger 
oversikt over når man skal starte egen praksis. Allmenn-
legeforeningen har våren 2014 publisert en lenge etter-
lengtet oppstarthåndbok.

Du finner den på Allmennlegeforeningens sider under 
fanen ALIS.  Den er bare tilgjengelig i elektronisk format 
og skal bli fortløpende oppdatert.

Vi anbefaler alle nye i allmennpraksis å ta i bruk dette 
verktøyet – og kanskje er her også noen tips for dem 
som har holdt på en stund eller skal få en ny kollega inn 
i fellesskapet.

Ny i allmennpraksis?
Oppstarthåndbok i 
allmennpraksis
ALIS oppstarthåndbok i allmennpraksis er nå klar.
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ROGALAND 
LEGEFORENINGS 

FOND FOR 
PRIMÆRMEDISIN

Kjære kollegaer i 
Rogaland legeforening!

Rogaland legeforenings fond har 
til formål å fremme vitenskapelig 

virksomhet innen primærme-
disin, 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. Forut-

setningen 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 oven-
fornevnte 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

Et år er gått siden vi fikk Bent Høie 
som ny helseminister og forventnin-
gene vi hadde til hans handlekraft 
vedrørende utvidelse av avtalespesi-
alisthelsetjeneste har ikke innfridd. 
Det virker som at byråkratiet råder og 
det er ikke gjort i en håndvending for 
en ny statsråd å endre tingenes til-
stand. Rekordmange helsepolitiske 
reformer legges fram for Stortinget 
det nærmeste året, Bent Høie har tid-
ligere som opposisjonspolitiker tatt 
til orde for å øke antallet hjemler for 
avtalespesialister, få på plass en LIS 
(leger i spesialisering)-kandidatord-
ning, forbedre finansieringen, endre 
henvisningspraksis og gi anledning 
til å fastsette tidsfrister.

Bent Høie har tatt initiativ til dialog-
møter mellom Helse- og Omsorgs-
departementet (HOD), Helsedi-
rektoratet, Regionale Helseforetak 
og Legeforeningen mtp den frem-
tidige avtalespesialistordningen. I 
utgangspunktet presenterte HOD 
en kravliste hvor de ville 1) forskyve 
tyngdepunktet fra den nåværende 
kollektive avtale til en individuell 
driftsavtale. 2) Avtaleverk og stil-
lingen skal gjennomgås. 3) Innfø-
ring av driftsavtaler som skal være 
tidsavgrenset, eksempelvis i tre eller 
fem år. 4) Avtalene skal ikke automa-
tisk videreføres etter perioden. 5) 
Nåværende bestemmelse om kom-

pensasjon til hjemmelshaver ved 
opphør av hjemmel skal bortfalle. 
6) Forpliktende samarbeid mellom 
Helseforetak og avtalespesialist med 
fokus på Helseforetakenes rolle. 7) 
Plikt til endring av tjenesteleve-
ranser fra avtalespesialist og endre 
praksisprofil etter behov. For øvrig 
at senior/juniorordningen oppheves, 
aldersgrense ved opphør står fast, 
økt rapporteringsfrist og andre krav. 
Det er også lagt fram forslag til en ny 
finansieringsordning (DRG) som vi 
mener det hersker stor usikkerhet 
omkring.

Dette var de opprinnelige kravene fra 
HOD som imidlertid neppe kommer 
til å bli iverksatt uten modifikasjoner. 
Legeforeningen er i en konstruktiv 
dialog med myndighetene og sen-
timentet synes vesentlig bedre siste 
måneder. Vi er enig i Høies ord at 
avtalepraksis trenger en gjennom-
gang av forvaltning og organise-
ring, men enkelte grunnleggende 
betingelser må opprettholdes for å 
sikre en kvalitativ god helsetjeneste. 
Det er imidlertid ikke tvil om at hel-
seministeren har gode hensikter og 
ønsker å utvide antallet hjemler for 
avtalespesialister og benytte avta-
lespesialistene mer. Målt i antall 
årsverk har ordningen stått stille de 
siste 12 årene, mens sykehusene har 
hatt en sterk vekst. 

Kontroll over 
avtalespesialistene

Finn Finsnes  
dr. med. Tillitsvalgt PSL
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Rett behandling på rett sted til rett tid 
er hovedoverskriften til Samhand-
lingsreformen. Prinsippet om beste 
effektive omsorgsnivå (BEON) ligger 
i bunn. Hovedmålene er i korthet å 
flytte helsetjenester nærmere der folk 
bor og få de ulike leddene i helsetje-
nesten til å arbeide bedre sammen 
mot mer koordinerte og helhetlige 
pasientforløp. Pasienten skal få større 
brukermedvirkning samtidig som 
det skal satses mer på forebygging 
og tidlig innsats. Veksten i spesialist-
helsetjenesten skal bremses samtidig 
som den skal bli mer spesialisert. 

Skal man få Samhandlingsreformen 
til å fungere er det helt avgjørende 
at kommunene tilføres tilstrekkelig 
økonomiske ressurser. Det vil være 
en nødvendighet med et langt tettere 
samarbeid mellom 1. og 2 linjetje-
nesten med fokus på kompetanse-
overføring og strukturerte/ koor-
dinerte pasientforløp. Videre vil et 
godt samarbeid internt i kommunene 
evnt. også interkommunalt bli avgjø-
rende dersom reformen skal lykkes.

Fastlegene har gradvis kommet i en 
litt vanskelig klemme. Sykehusene 
overlater f lere problemstillinger 
til fastlegene. Hjemmesykepleien 
trenger mer støtte fra fastlegene for 
å ivareta sykere pasienter utenfor 
sykehus. NAV og arbeidsgivere skal 
ha sin del av fastlegens tid samtidig 
som møtevirksomhet i tverrfaglige 
ansvarsgrupper er økende. Det er 
stigende krav til helsetjenesten i 
befolkningen og stadig flere tilstan-
der kan (skal) utredes og behand-
les enn tidligere. Mer skal gjøres 
med hver enkelt pasient. Portvakt/
åpnerfunksjonen til fastlegene blir 

viktigere og viktigere. Jeg vil hevde 
at en velfungerende fastlegetjeneste 
er nøkkelen både til en god primær 
helsetjeneste og en fornuftig og 
håndterbar pasienttilstrømning til 
spesialisthelsetjenesten. Er fastle-
gene sitt ansvar bevisst? Klarer vi 
å stå i mot ”spesialistsuget”? Det er 
nok ikke alltid like lett. Politikere og 
helsemyndigheter må komme ster-
kere på banen og sørge for tydeligere 
prioriteringer og ledelse selv om det 
kanskje er upopulært i ”et av verdens 
rikeste land”.

Det stilles spørsmål ved om kom-
munene og fastlegene er beredt til å 
kunne gi en forsvarlig helsetjeneste 
til stadig sykere pasienter. Slik jeg ser 
det er primærhelsetjenesten per dags 
dato ikke tilstrekkelig dimensjonert 
verken i antall eller kompetanse til å 
løse oppgavene i Samhandlingsrefor-
men. Vi må passe på å ikke gå så fort 
fram at forsvarlighet og kunnskaps-
basert praksis svekkes. Det eksisterer 

samarbeidsorganer som utarbeider 
avtaler om ansvar og oppgaveforde-
ling/glidning mellom kommunene 
og helseforetakene, men fastlegene 
er i for liten grad med i prosessene. 
Her må fastlegene komme på banen. 

Det er en tilbakevendende debatt om 
såkalte unødvendige innleggelser 
- som kanskje er lettest å klassifi-
sere som unødvendige når utred-
ningen/avklaringen foreligger. For 
lange ventetider på en poliklinisk 
vurdering vil i flere tilfeller medføre 
en ”unødvendig” øyeblikkelig hjelp 
innleggelse. Innen somatiske lidel-
ser er det etter min mening behov 
for diagnosestasjoner / fast-track 
utredninger for å sikre diagnostikk 
og redusere usikkerhet. Deretter 
kan mye behandling og omsorg gis 
adekvat ute i kommunene. Mer kon-
krete og tydeligere oppfølgingspla-
ner rundt pasientene kan nok også 
redusere (re)innleggelser og spesielt 
gi en bedre kroniker omsorg. Koor-

Husk våre nettsider: www.legeforeningen.no/rogaland

På rett vei?
Ole Arild Osmundnes, 
HTV Allmennlegeforeningen Rogaland
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dinering av tjenester blir et viktig 
stikkord. Det er innenfor de store 
pasientgruppene med kronisk lunge-
sykdom, diabetes, hjerte-karsykdom, 
demens og multimorbide eldre det 
trolig er mest å hente.

Kanskje er noe av problemet litt for 
tette skott mellom 1. og 2. linjetje-
nesten. Jeg våger den påstanden 
at sykehusene etter sykehusrefor-
men for vel 10 år siden har gått fra 
et mer pasientrettet fokus til et mer 
produksjon- og bedriftsøkonomisk 
fokus. Selv om 2. linjetjenesten har 
et lovpålagt ansvar for å veilede og 
lære opp 1.linjetjenesten får nok ikke 
dette tilstrekkelig oppmerksomhet i 
en travel sykehushverdag. Ressurser 
til opplæring gir ofte ingen økono-
misk målbare resultater på kort sikt 
i sykehusene, men manglende pri-
oritering av kompetanseoverføring 
gir en suboptimal primærhelsetje-
neste og et unødvendig høyt trykk på 
andrelinjetjenesten i neste omgang. 
PKO ordningen kan nok utnyttes i 
større grad, men vi trenger andre 
tosidige kanaler i samhandlingen. 
Personlig liker jeg ordet samarbeid 
bedre enn samhandling - for det er 
faktisk arbeid det er snakk om.

Ordningen med kommunalt øye-
blikkelig hjelp døgntilbud (KAD) 
er tenkt som et viktig virkemiddel 
i Samhandlingsreformen. Tilbudet 
har mange forskjellige utformin-
ger og innleggelsesratene til både 
sykehus og KAD er nokså varierende 
rundt i landet. Kanskje vil tilgang på 
lokale akutt senger generelt senke 
terskelen for innleggelse – pasien-
ter som ellers ville blitt sendt hjem? 
Jeg kjenner best til Jæren Øyeblik-

kelig Hjelp som er et godt tilbud til 
selekterte pasientgrupper, men om 
KAD har livets rett i sin nåværende 
form og bruk er vel fortsatt usikkert. 
Opprettelse av delvis konkurrerende 
tilbud er kanskje vanskelig å forsvare 
både ut fra økonomiske perspektiver 
og det faktum at det krever tilstrek-
kelig kompetanse flere steder sam-
tidig. KAD er vel et resultat av at vi 
har to forskjellige forvaltningsnivå 
her i landet. Jeg er tvilende til om 
KAD hadde vært opprettet dersom 
alt skulle betales fra samme pen-
gesekken. 

Forebygging er en av kongstankene 
i Samhandlingsreformen, men fore-
bygging er dyrt, krevende og med 
lite resultater på kort sikt. Når kort-
siktige resultater ofte styrer penge-
sekken blir prioriteringene fort feil. 
Frisklivssentralene i kommunene 
og Lærings- og Mestringssentrene i 
helsefortakene gjør en god jobb med 
forebyggende tiltak og pasientopp-
læring. Ytterligere fokus på gruppe-
undervisning for utsatte grupper 
er trolig veien å gå når ressursene 
oppleves som knappe og brukermed-
virkningen skal styrkes. 

Målet er vel bedre samarbeid i helse-
tjenesten til pasientens beste innen-
for økonomiske forsvarlige rammer. 
Om vi er på rett vei? Det er vanskelig å 
fastslå nå. Men det er i alle fall viktig 
at 1. og 2. linjetjenesten går i lag – i 
samme retning.

Husk våre nettsider: www.legeforeningen.no/rogaland

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, uav-
hengig 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 Inter-
nett før Tidsskriftet kommer ut. 
Her har du også mulighet for 
å registrere deg slik at du blir 
varslet hver gang det publise-
res en stilling som passer med 
dine ønsker. 

Les mer om dette på 

tidsskriftet.no/stillinger
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Prosjekt- og diabetessykepleier 
Ellen Renate Oord har det siste 
året reist rundt på fastlegekontor 
i Rogaland og installert den nye 
utgaven av Norsk diabetesregister 
for voksne som er et dataverktøy 
for å sikre effektiv og systematisk 
oppfølging av pasienter med 
diabetes, både i primærhelse-
tjenesten og på sykehus. Nå har 
brukerne fått erfaring med skje-
maet og Syd-Vesten har i samar-
beid med Ellen intervjuet Åsne for 
å finne ut hva hun synes om den 
nye utgaven av diabetesregisteret.

– Hvilken nytte har du av å bruke Noklus 
diabetesskjema i din fastlegepraksis?
Vi fikk Noklus diabetesskjema instal-
lert våren 2014. Senere enn mange 
andre på grunn av Winmed 3.0. Jeg 
har allerede fått en bedre oversikt over 
mine diabetespasienter. På årskontrol-
lene har jeg oppdaget flere som ikke har 
fått tilbud om startkurs på lærings- og 
mestringssenteret og mange mangler 
øyelegeoppfølging. Påminningen om 
at de aktuelle pasientene har diabetes 
er også nyttig. Det er lettere å få satt 
årskontrollene inn i system.

– Hvilken betydning har det hatt å få 
hjelp til innstallering og en gjennom-
gang av skjemaets funksjoner?
Det har vært til stor nytte å få hjelp til 
installeringen. Dersom vi skulle gjort 
det selv blir det raskt en av mange opp-
gaver som skulle vært gjort, men som 
vi ikke alltid får tid til å prioritere i en 
travel hverdag. Nå ble det raskt instal-
lert, godt forklart og vi kunne ta det i 
bruk med en gang etter gjennomgan-
gen. Det gjorde det hele lettere å huske 
bruken av skjemaet. 

– Hvordan innhenter du skriftlig sam-
tykke i praksis? Får du hjelp av hjel-
pepersonell, gjør du det selv eller har 
dere samtykkeblokk liggende på ven-
terommet?
Ved årskontrollen skriver jeg ut sam-
tykkeskjema når pasienten er tilstede. 
Da vet jeg at samtykket er innhentet. 
Hjelpepersonell samler opp signerte 
samtykker og sender de inn ved jevne 
mellomrom. 

– Hvilken respons får du fra pasienter 
når du benytter diabetesskjemaet som 
registreringsverktøy?
Jeg har bare fått positiv respons.

– Fordeler eller ulemper ved Noklus 
diabetesskjema.
Så langt har jeg bare sett fordeler. 

– Har du nytte av de lokale rapportene 
(Mine diabetespasienter) og den årlige 
tilbakemeldingsrapporten?
Jeg har enda ikke tatt i bruk disse funk-
sjonene, men ser frem til å prøve de ut. 
Jeg ser nå at jeg ikke er i mål med alle 
mine pasienter. Dette vil vel komme 
klarere frem i rapportene regner 
jeg med. Det blir spennende å ha et 
målingsverktøy som kan hjelpe meg til 
å gi denne viktige pasientgruppen en 
god kvalitetsmessig oppfølging!

Noklus diabetesskjema – en fast leges erfaringer
Av Ellen Renate Oord / 
Jan Robert Johannessen

Intervju med Åsne Hagalid ved Hanadalen legesenter

Åsne Hagalid, Hanadalen legesenter.
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Noklus diabetesskjema – en fast leges erfaringer

Åsne Hagalid, Hanadalen legesenter.

Åsne og Ellen utveksler erfaringer om Noklus diabetesregister.

HLR
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 problem-
stilling. Vi tar også imot bekymring-
smeldinger 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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[Street Address] 
[City, ST] 

 
 

Gode kolleger.

Velkommen til møte i Rogaland kristelige legeforening på 
Hinna senteret kl 20 (vanlig tid).
Det bli som vanlig tale/ foredrag, samtale og mat og 
forhåpentligvis et hyggelig samvær.

Slik ser denne høstens program ut:

Onsdag 24.sept.
Egil S. Eide kommer og vil snakke om: 
«På kryss og tvers i Smilets land».

Onsdag 29. okt.
Arne Heggheim vil ta oss med til Etiopia og Kongo og dele 
tanker om: 
«Misjonshelsetjeneste i fortid og nåtid».

Fredag 12. des.
Julefest på Himmel og Hav på Solastranda. 
Egen invitasjon kommer seinere med påmelding.

Mvh 
For Rogaland kristelige legeforening

Ole Mathis Hetta
omhetta@online.no

Høstprogram 2014
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For å fortsatt kunne lage lokale kurs, 
søker vi erstattere for avtroppende 
medlemmer i kurskomiteen. 
Medlemmer i Rogaland legeforening, 
som kan tenke seg den utfordring det 
er å arrangere kurs for seg selv og 
andre, oppfordres herved til å kon-
takte oss. Send gjerne en e-post til 
rogaland.legeforening@gmail.com.     

Å være med i kurskomitéen er lære-
rikt og sosialt og en har mulighet 
for å prege kursene til å bli slik en 
ønsker selv.

Kurskomitéen bør ha minimum 
6 medlemmer hvorav minst 3 all-
mennpraktiserende leger. De øvrige 
medlemmer bør være en sykehuslege 
samt en representant for samfunns-
medisin og en for arbeidsmedisin. 
Kurskomitéens leder bør være all-
mennpraktiserende lege.

Vi har ca. 10 årlige møter i kurskomi-
téen. Treffsted er vanligvis hjemme 
eller på kontoret hos et av medlem-
mene. Ved honorering av møtene 
følges takst 14, i normaltariffen, *2.

Medlemmer i kurskomitéen får gra-
tis kurs og vi har ellers også en årlig 
bedre middag sammen.
Kursledelse på de enkelte kurs forde-
les på medlemmene i kurskomitéen 
og blir honorert etter legeforeningens 
takster.
Alle nye medlemmer får mulighet 
for å delta på «Kurskomitéseminar» 
arrangert av Dnlf. 

Nye medlemmer til kurskomitéen søkes

Nåværende kurskomité,  Peter Christersson, Målfrid Bjørgaas, Nikolaj Vinther, Nina Thorsen Wikene, Anne Aronsson, Hans Ågotnes, Håvar 
Aurstad.
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INFORMASJON FRA KURSKOMITEEN

EMNEKURS
KVELDSKURS
UKE 6 – 2015

KVELDSKURS/EMNEKURS I 
GASTROENTEREOLOGI 2.-5.2.2015
Tid: 2.-5.2.2015
Sted: First hotel Alstor, Stavanger
Påmelding: innen 12.12.14 på www.legeforeningen.no/
rogaland.
Pris: Kr. 5200,- i kursavgift + kostpenger
Kurset er under planlegging. Program kommer når det 
er klart.

DAGKURS
UKE 6 – 2015

EMNEKURS I HODEPINE 2.-3.2.2015
Tid: 2.-3.2.2015
Sted: First hotel Alstor, Stavanger
Påmelding: innen 12.12.14 på www.legeforeningen.no/
rogaland 
Pris: kr. 2800,- i kursavgift + kostpenger
Antall deltakere: 50
Kurset er under planlegging. Program kommer når det 
er klart.
 

EMNEKURS I PALLIASJON 4.-5.2.2015
Kurset er godkjent med 16 poeng som emnekurs/klinisk 
emnekurs i palliasjon til videre- og etterutdanningen i 
Allmennspesialiteten samt hos Norsk sykepleieforbund 
som meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i 
sykepleie/spesialsykepleie med totalt 16 timer.

Tid: 4.-5.2.2015
Sted: First hotel Alstor, Stavanger
Påmelding: innen 12.12.14 på www.legeforeningen.no/
rogaland.
Pris: kr. 2800,- i kursavgift + kostpenger
Antall deltakere: 50

EMNEKURS I AKUTTMEDISIN

BLÅLYSDAGER
DAGKURS
Det blir emnekurs/klinisk emnekurs i Akuttmedisin, i 
samarbeid med Stavanger Universitetssykehus, i lokalene 
til Safer, Seehusensgate 1, Stavanger.
Vår 2015
Tid: 23.-24.3.2015
Påmelding: innen 12.12.2014 i skjema på www.legefore-
ningen.no/rogaland. Tid for resertifisering/ spesialise-
ring må opplyses.
Pris: kr. 2800,- i kursavgift + ca. kr. 500,- i kostpenger
Antall deltakere: 28

Kurset krever forberedelse og bestått internettbasert 
teoritest både i AHLR (på www.nrr.org) og i «Akuttme-
disin for leger» (på www.nakos.no) før fremmøte. Det 
er godkjent med 26 timer som obligatorisk emnekurs/
klinisk emnekurs i akuttmedisin til videre- og etterut-
danningen i Allmennmedisin.
Kurset 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/roga-
land 

Kursdeltakere på kurs Blålysdager under veiledning.
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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.

Pausedrøs på Emnekurs i sykehjemsmedisin 16.9.14
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PKO-SUS består av følgende: Ivar 
Halvorsen, Kjetil Hetta, Jan Robert 
Johannessen, Knut Vassbø, Eivind 
Vestbø, Magni Sønnesyn (for Jæren 
DPS), Nicola Maria Herzig (for 
Rogaland A-senter) og Olav Thorsen 
(leder). Øystein Evjen Olsen (over-
lege), Marianne Amdal og Sissel 
Hauge er faste medlemmer for SUS. 

PKO har faste møter en gang i måne-
den hvor vi tar opp aktuelle saker 
som har betydning for samhandling 
og kommunikasjon mellom allmenn-
legetjenesten og sykehuset. Ordnin-
gen startet i 1998 og har nylig blitt 
evaluert. Den endelige rapporten er 
ikke ferdig, men foreløpige resultater 
tyder på at PKO er verdsatt både blant 

sykehusleger og allmennleger. Det 
kan derfor bli aktuelt å utvide ord-
ningen med større stillinger (20%), 
og at praksiskonsulentene påtar seg 
litt større prosjektoppgaver, slik det 
gjøres en del andre steder i landet. 

PKO er representert i sykehusets kva-
litetsutvalg, i samhandlingsutvalg, i 
legemiddelkomiteen, pasientreiser 
og i flere andre utvalg, blant annet 
innen IKT utviklingen på SUS. 

Selv om praksiskonsulentene ikke 
har noen formell myndighet i Helse 
Stavanger blir deltakerne stadig 
etterspurt og brukt i viktige proses-
ser som har betydning for utvikling 
og drift av sykehuset. Arbeidet som 

praksiskonsulent oppleves derfor 
som nyttig og spennende. Motiva-
sjonen for å delta er i stor grad preget 
av idealisme og entusiasme for god 
samhandling, og praksiskonsulen-
tene må ha god diplomatisk sans.

Saker som tas opp på møtene kom-
mer fra både primærhelsetjenesten 
og fra helseforetaket. 
PKO SUS ønsker flere innspill fra fast-
leger og sykehusleger. Praksiskon-
sulentene kan kontaktes via epost, 
se http://www.helse-stavanger.no/
no/FagOgSamarbeid/Samhandling/
Sider/Praksiskonsulenter.aspx. 

Olav Thorsen
Leder for PKO-SUS

PKO
Praksiskonsulentordningen
Stavanger Universitetssjukehus
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Navn Verv Arbeidsplass Telefon E-post

Jan Robert  Leder Fastlege M 928 52 913 johannessen@
Johannessen  Hinnatrekanten P 51 58 26 44 hinnatrekanten.no
  legesenter, Stavanger

Lisbeth Styremedlem Permisjon M 996 20 339 lishark@hotmail.com
Harkestad nestleder    
     
  
Einar Seglem Styremedlem LIS Ort. Avd.,  M 980 76 212 einar.seglem.bekken@
Bekken  Haugesund sjukehus  helse-fonna.no

Line Ravndal Varamedlem Fastlege M 975 82 980 lineravndal@gmail.com
  Hanadalen legesenter,   
  Sandnes

Dag Aurlien Varamedlem Overl. Nevrol. Avd M 975 07 276 auda@sus.no
  SUS   dag.aurlien@lyse.net
  

Ole Arild  Allmennlegeforeningen Fastlege, M 412 02 356 ole.osmundnes@lyse.net
Osmundnes (APLF) Lura legesenter 
  

Egil Bjørløw Leger i samfunnsmed.  Kommuneoverlege M 901 07 578 egil.bjorlow@yahoo.fr
 Arbeid (LSA) Sola kommune  
Vara:
Hans Petter Torvik 
Olav Langhelle Norsk arbeidsmedisinsk  M 934 82 168 olanghe@online.no
 forening (Namf)
Vara:    
John Hjelle 
Alexander Seldal Norsk Ort. Avd. Sus M 924 27 960 alexanderseldal@gmail.com
 overlegeforening (Of)

Finn Finsnes Praktiserende Spes. i indremed./ P 51 56 75 88 finn@finsnes.no
 Spesialisters Landsforening (PSL) Avtalespes Stavanger  
Vara:    
Kaare Vigander
Lars Kåre Kleppe Yngre legers forening (Ylf) LIS Medisinsk avd. M 905 24 746 kllk@sus.no
Vara:  SUS
Dag Rune    
Pedersen
Olav Thorsen Leger i Vitenskapelige Fastlege   M 913 16 476 olav.thorsen@sus.no
 stillinger (LVS) Klubbgaten legesenter
Vara: Ingvild   
Vatten Alsnes

Styret i Rogaland legeforening for perioden 2013 - 2015
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Det skal lagast ny forskrift for dei akuttmedisinske 
tenestene både i føretaka og i kommunane, og høy-
ringsfristen for å kommentere departementet sitt for-
slag var midt i september. I forslaget vert det fremja 
klare kompetansekrav til kven som skal ha kunne 
legevakt aleine; spesialistar i allmennmedisin og all-
mennlegar med godkjend 3-årig rettleiing er vaktkom-
petente, medan turnuslegar ikkje er det.

Eit interessant spørsmål er om andre enn allmennle-
gar er kompetente for legevakt aleine. Departementet 
føreslår at spesialistar i kirurgi, indremedisin, nev-
rologi, pediatri og anestesiologi er vaktkompe-
tente på line med spesialistar i allmennmedi-
sin, inkludert å vere bakvakt for turnuslege 
eller annan ikkje vaktkompetent lege. Mei-
ningane er delte blant høyringsinstansane. 
Nokre meiner at ein skal halde fana høgt og 

hegne om den allmennmedi-sinske spesialiteten som 
dei einaste ein skal bygge legevakta på. Andre meiner 
at vi treng mange vaktlegar framover, og at andre 
fagområde må takast i bruk for å få nok vaktlegar.

Spesialistar i andre fag kan vere så mangt når det gjeld 
relevant erfaring frå legevakt. Det kan vere den nyleg 
godkjente kirurgen frå Polen, som ikkje har norsk 
turnusteneste og som aldri før har jobba i Norge. Eller 
det kan vere overlegen med turnusteneste på 80-talet 
og seinare all teneste i hematologi eller pediatrisk 
onkologi på eit universitetssjukehus.

Slike legar må etter mitt skjøn ha tilleggskom-
petanse frå allmennmedisin, eller i det miste ei 
rekke legevakter under supervisjon før dei kan 
sleppast laus på legevaktene rundt om.

Kjære kollega
i vestlandsk allmennpraksis

S t e i n a r  H u n s k å r   steinar.hunskar@isf.uib.no

Faggruppe for allmennmedisin (ALFA)
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Universitetslektorprisen til Suranga Wickramanayake

Universitetet i Bergen deler kvart år ut Universitets-
lektorprisen til ein allmennlege som har utmerka seg 
spesielt positivt som rettleiar i praksisutplassering for 
legestudentar. Kandidaten blir valt ut på grunnlag av den 
skriftlege nominasjonen studentane kan gje etter å ha 
vore i allmennmedisinsk praksis i ein månad. Prisen for 
2013, som vart utdelt på kurset for universitetslektorane på 
Voss i mai, gjekk til fastlege Suranga Wickramanayake ved 
Vossamed Legesenter. I løpet av 2013 vart han nominert 
heile 3 gonger. Suranga Wickramanayake er opprinneleg 
frå Sri Lanka, og er oppvaksen i Frankrike. Han, og kona 

Irina Frolova, har budd og arbeidd på Voss i ca 10 år. Både 
han og kona er svært populære blant studentane. Studen-
tane seier at dei begge er genuint interesserte i at studen-
tane skal ha ei så god praksisteneste i allmennmedisin 
som mogleg. Dei føler seg svært velkomne og inkluderte i 
kontorfellesskapet den månaden dei er ved legekontoret. 
Studentane kan alltid søke rettleiing, uansett kor travelt 
det er på kontoret. Suranga Wickramanayake er alltid 
smilande, blid og tålmodig, og er til stor inspirasjon for 
dei kommande legane.
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Nye stipend i vest
På møte i Allmennmedisinsk forskningsutvalg i mai ble 
det delt ut tilsammen 26 stipendmåneder for høsten 
2014. Følgende søkere med veiledning fra vårt område 
fikk stipend:

Ruth Johnsrud, Bergen, 3 måneder for prosjektet Pro-
fesjonalitetsunder-visning i medisinsk utdannelse.

Kristin Hågøy, Bergen, 2 måneder for projekt om villa 
eigenskade på legevakt, 2 måneder.

Sverre Litleskaret, Bergen, 3 måneder for prosjektet 
irritabel tarm og sjølvrapportert reaksjon på mat/drikke 
etter Giardia-epidemien i Bergen.

Per Øystein Opdal, Bergen, 3 måneder for prosjektet 
kvalitativ studie av overdiagnostikk.

Geir Henanger, Stavanger, 3 måneder for prosjektet 
Vanedannende legemidler og førerkort.

Filosofisk poliklinikk på Litteraturhuset
Høstens tema er: ”Helse- eller bjørnetjenester? Overdi-
agnostikk og overbehandling i norsk helsevesen”. Det 
kan bli for mye av en god ting, men det er ikke alltid så 
lett å se at det er slik, og hvorfor. Mediekjør, politikk, 
profittmuligheter og enkeltmenneskers ønske om et 
godt og langt liv utgjør en voldsom kraft i retning mer 
av alt: helsekontroller, medisinsk teknologi, medika-
mentell forebygging, kvalitetssikring - og ryggdekning 
hos fagfolk som ikke vil bære ansvar for at medisinen 
er et usikkert fag basert på sannsynlighetsberegning. 

5. november: Ellen Blinkenberg, lege, genetiker, forfatter 
av boken «Min DNAgbok - personlig og forståelig om 
genetikk»: Ønsketenkning - sitter det i genene?

3. desember: Hege Gjessing, president i Den norske 
legeforening: Overbehandling - eller overdrivelse?

Allmennmedisinsk forskningsfond
Samtlige fire søkere fra Bergen fikk gjennomslag i All-
mennmedisinsk forskningsfond (AMFF) ved tildelingen 
i mai:

Aase Aamland fikk 100 % i 2 måneder for «Sick leave for 
medically unexplained physical symptoms».

Anette Fosse fikk 50 % i 12 mnd for «Døden i sykehjem 
- pasientens ønsker og legens rolle».

Kristina Riis Iden fikk 100 % i 3 mnd for «Depresjon i 
sykehjem».

Satya fikk Sharma 50 % i 12 mnd for «Outcome in shoul-
der capsulitis (frozen shoulder) between corticosteroid 
and corticosteroid with distention».

Fakultetspriser til Hunskår og Schei
Det medisinsk-odontologiske fakultets utdannings- 
og forskningspriser for 2013 ble utdelt på Fakultetets 
dag i juni.

Steinar Hunskår, professor i allmennmedisin, ble tildelt 
prisen for «Årets fremragende forskningsformidler”. 
Komiteen skriver bl.a. i sin begrunnelse at «Hunskårs 
mangeårige engasjement har satt medisinsk forskning 
på dagsorden på en forbilledlig måte, og han er således 
en verdig vinner av prisen for 2013.

Studiekvalitetsprisen ble tildelt Profesjonalitetskomi-
teen (ledet av professor Edvin Schei) for sitt pedagogiske 
nyskapingsarbeid med emnet Pasientkontakt i første 
studieår. Komiteen skriver at det er gjort et stort pedago-
gisk utviklingsarbeid i samarbeid mellom vitenskapelig 
ansatte og studenter.
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