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Årets siste nummer av Syd-Vesten dumper ned i postkassen sammen
med julekortene enda en gang. Du verden som tiden flyr!

6 10 år som Stavanger
Univer sitetssjukehus

I en tid der mer og mer av hverdagen vår digitaliseres er det jo kjekt at noen ting
holdes på papirformat ennå. Det er noe med å kunne holde bladet i hendene og sitte
med lyset i ryggen og bla og lese uten skjermlyset midt imot.
Men du verden så kjekt det er å se alt som skjer på den digitale fronten om dagen
også. Her om dagen satte jeg opp hjemmekontorløsningen mot kontoret via Norsk
helsenett. Vips så var det mulig å logge seg på journalen på et sykebesøk og både
lese og skrive notat, skrive resept og bestille blodprøver elektronisk via den nye
interaktive rekvireringsløsningen mot SUS.
Pasientene våre kan med BankID nå logge seg på ePortel via våre hjemmesider og
bestille timer direkte i timeboken, be om ny resept elektronisk og få mulighet til
ekonsultasjon for oppfølging av kjente problemstillinger. E- resept fungerer så det
suser, snart får vi elektroniske multidoseløsning som piloteres av legene i Sandnes i
disse dager og dialogmeldinger er på trappene. Da blir det f.eks enklere å etterspørre
utfyllende informasjon rundt en henvisning eller epikrise.
Alle journalleverandørene har nå stabile og velfungerende løsninger som trygt kan
anbefales. System X gjorde god figur på presentasjonen vi hadde på IKT møtet i
oktober, Infodoc har lenge vært på ny plattform og leverer stabilt med godt kundefeste her i vest. Selv har jeg erfaring med CGM allmenn (old: Winmed 3) og opplever
god arbeidsflyt, god integrasjon av eResept og Kjernejournal samt IHR løsningen
til Helse Vest.
Private aktører som Furst har vært med å sette fart på IKT satsingen i helseforetakene. Med innovative og pasientvennlige løsninger har de satt en ny standard som
fastlegene har trykket til sitt bryst. Dermed har helseforetakene fått merke nedgang
i laboratorierekvisisjoner og tapt inntekt. Dette har gitt dem motivasjon for å utvikle
like gode og forhåpentligvis bedre løsninger.
Dette er et eksempel på hvordan konkurranse mellom privat og offentlig sektor
kan bringe frem nye og bedre og mer effektive tjenester. Regjeringen vil sette ut
enda flere tjenester til det private helsemarkedet – jeg er ikke udelt begeistret. Det
er sannsynligvis slik at helsetilbudet er den viktigste driveren for etterspørselen og
ikke omvendt. Med privat helseforsikring vil etterspørsel etter tjenester øke. Vi har
alle historier som illustrerer hvordan terskelen for å etterspørre medisinske tilbud
synker jo lettere tilgjengelig de blir. Aleris har annonser i Aftenbladet med tilbud
om full helsesjekk – for sikkerhets skyld. Fastlegene og sykehuslegene kan ikke leve
adskilt fra forventningene dette fører til. De som har privat forsikring tenker at de
da ikke tar opp ressurser fra det offentlige helsevesenet – de tenker ikke på at legen
som jobber privat ellers ville jobbet i det offentlige. Dette må politikerne ta stilling
til. Så kan vi begynne å diskutere hva vi skal si ja og nei til og om fastlegene sin henvisningspraksis eller internhenvisninger og unødvendige kontroller på sykehuset
er problemet.
Men nå er det jul dere! Finn fram pepperkakene og gløggen og tull dere inn i et teppe
– og kos dere med årets siste Syd-Vesten.
God jul og godt nytt år
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Fysikalsk medisin – Ny spesialistFinn Finsnes
dr. med. Tillitsvalgt PSL

Davor Baros startet privat
praksis i Stavanger i april.
Davor, det er ikke akkurat noe typisk
rogalandsk navn?
-Jeg er født i Kroatia og oppvokst i
Sarajevo/Bosnia og Hercegovina
hvor jeg studerte medisin. Nå bor jeg
på Gausel og er gift med Lana som er
sivilingeniør og har 2 barn. Vi kom til
Norge i 1996 og trives veldig bra her.
Hvordan har yrkeskarrieren din vært
siden du kom til Norge?
- Fra 1996 til 2001 arbeidet jeg ved
Haugesund Revmatismesykehus.
Jeg ble godkjent spesialist i fysikalsk
medisin og rehabilitering i 2005 og
har godkjenning som idrettslege
NIMF fra 2012. Fra 2001 startet jeg
ved Stavanger Universitetssykehus og fra 2005 har jeg jobbet som
avdelingsoverlege ved Avdeling for
fysikalsk medisin og rehabilitering
- Lassa.
Hva er tyngdepunktene i dine faglige
interesser?
- Muskel- og skjelettlidelser har siden
studietiden vært i mitt fokus. En god
del erfaring i revmatologi samlet jeg
ved Haugesund Revmatismesykehus
i de 5 årene før jeg startet på SUS. Fra
2003 bruker jeg aktivt ultralyd som
et viktig supplement i diagnostikken og ultralydveiledet behandling
av forskjellige lidelser i muskel- og
skjelett systemet. I disse årene har
jeg jobbet mye med pasienter som
4

SYD-VESTEN NR. 4 • ÅRG. 20. 2014

har skulderplager, men min faglige
kunnskap og interesser er mye bredere enn det. Jeg synes at det er like
spennende og interessant å jobbe
med forskjellige muskel- og skjelett
plager som rammer både rygg, armer
og bein.
Hva er egentlig forskjellen på revmatologi og fysikalsk medisin når det
gjelder diagnostisering og behandling
i disse pasientkategoriene?
-Fysikalsk medisin er en medisinsk
spesialitet som omfatter diagnostikk
og behandling av sykdommer, skader
og funksjonssvikt i bevegelsesapparatet. Målgruppe er degenerative
lidelser i skjelettet og belastningsog skaderelaterte bløtdelslidelser. I
motsetning til det, tar revmatologi
seg hovedsakelig av diagnostikk
og behandling av immunologisk
betingede inflammatoriske lidelser
i muskel- og skjelettsystemet samt
bindevevssykdommer.
Er det ikke viktig for en fysikalsk
medisiner å jobbe tverrfaglig i team
med fysioterapeut, ergoterapeut og
andre, slik at det egner seg vanskeligere for privat praksis?
-Det er absolutt en fordel å jobbe
tverrfaglig med fagfolk som vurderer
og behandler sykdommer i bevegelsesapparatet og dette er veldig godt
ivaretatt i hverdagen min. På Tasta
Helseloftet, hvor praksisen min
befinner seg, har jeg tett samarbeid
med fysioterapeuten, kiropraktoren,
spesialister i psykomotorisk fysio-

terapi og flere andre dyktige fagfolk
som jobber på samme plassen. Der
hvor dette trengs, har vi lav terskel
for å drøfte, diskutere og finne den
beste løsningen for vedkommende.
Pasientene setter også veldig stor
pris på det.
Hvorfor valgte du å etablere
deg privat?
- Dette var ikke lett avgjørelse siden
jeg trivdes meget godt i min rolle som
avdelingsoverlege ved Avd. for fys.
med. og rehab. I alle de årene som

praksis uten driftsavtale
og en stressfaktor for meg. Denne
har jeg ikke lenger fordi ventetiden
på poliklinikken min i praksis ikke
eksisterer.
Hvordan ser du deg og din praksis
om 1 eller 2 år?

jeg har tilbrakt der, har jeg dratt stor
nytte av det tverrfaglige samarbeidet
med forskjellige dyktige fagfolk som
jobber der. I løpet av den siste tiden
har en drøm i meg gradvis modnet
om å starte min egen praksis. Jeg
er en kliniker og pasientrelatert
klinisk jobb er noe jeg har ønsket å
vie til mesteparten av arbeidstiden
min. Har dessuten ønsket å prøve å
styre hverdagen min selv i høyest
mulig grad. Pasientmålgruppen er
blitt større nå og omfatter alle med
ikke revmatologiske muskel skjelett
lidelser i ryggen, over- og underek-

stremiteter.
Du startet med praksisen din
i april i år. Angrer du det?
- Jeg savner de kjekke folkene fra
Lassa, men angrer, det gjør jeg ikke.
Det å kunne styre sin egen hverdag
gir forutsigbarhet og tilfredsstillelse.
I tillegg til pasientrelatert arbeid har
jeg en del administrative oppgaver
som jeg har inntil nå klart å håndtere uten problemer. Lang ventetid
og kø for pasientene i det offentlige har alltid vært et uromoment

- Basert på tidligere rapporter er
muskel- og skjelettlidelser fortsatt
den hyppigste årsaken til sykefravær
og uføreytelser i Norge. De alle fleste
pasienter kunne bli friske relativt
fort hvis diagnosen etableres og
behandlingen settes i gang tidlig i
forløpet. Det er et enormt behov for
flere spesialister i fysikalsk medisin
i Rogaland og derfor har ventetiden
ved offentlige poliklinikken vært
urimelig høy. Som privatpraktiserende spesialist har jeg mye større
fleksibilitet og mulighet for å gi rask
faglig hjelp på høyeste nivå med kort
ventetid. Uten offentlig støtte må
pasientene betale full pris for undersøkelsen, noe som dessverre for en
del av pasienter blir for dyrt og gjør
det vanskelig for noen å benytte seg
av dette. Hvis det blir opprettet en
hjemmel med driftsavtale gjennom
Helse Vest for denne spesialiteten,
noe som jeg håper på, ville jeg ikke
nøle med å søke den.
I et lengre perspektiv ser jeg derfor
praksisen min som et veletablert
kompetansesenter for muskel- og
skjelettlidelser, med kort ventetid,
tilgjengelig for alle, uansett økonomi.
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10 år som Stavanger Univer
Lars Kåre S. Kleppe,
Yngre legers forening (YLF)
LIS Medisinsk avd. SUS

Nå i november 2014 markerte
SUS at det var 10 år siden
sykehuset nær på egenhånd
omdøpte seg selv til universitetssjukehus. Sentralsjukehuset
reagerte da på at Høyskolen
på Ullandhaug fikk universitetsstatus og styret vedtok 17.
november 2004 at sykehuset
skulle skifte navn.

6
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Forskning ble en del av sykehusenes
oppgaver ved innføringen av foretaksreformen i 2002. Før den tid hadde
forskningen vanskelige kår, hoveddelen av forskningen før dette ble gjennomført i legenes fritid, men allerede
i 1986 fikk den første SiR ansatte doktorgrad (Jan Petter Larsen). Fra 2000
har sykehuset deltatt i desentralisert
utdanning av medisinstudenter fra
UiB og velvillighet fra Universitetet
i Bergen var viktig for at man gikk til
dette skrittet. Tilretteleggingen for
medisinutdannelse førte til at flere

av sykehusets medarbeidere fikk
bistillinger ved UiB, noe som bidro
til å styrke forskningsprofilen ved
sykehuset.
Opprettelse av Stavanger Helseforskning og utarbeidelse av en målrettet strategi med konkrete satsningsområder hvor man bygget på
den kompetansen som var innenfor
noen fagområder er viktige grep
for å utvikle forskningsaktiviteten.
Dette har siden kunne utvides og fra
en beskjeden start har man klart å
sørge for forskningsaktivitet innen
alle spesialiteter ved sykehuset. Med
foretaksreformen kom også midler fra
de regionale foretakene til forskning.
Opprettelsen av stiftelsen SAFER
sammen med UiS og Lærdal og etableringen av Folkefondet har vært viktige

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.

sitetssjukehus
katalysatorer for å få opp forskningsaktiviteten.
Fra rundt 60 artikler i året for ti år
siden har man nå kommet opp i over
200 publiserte artikler årlig. SUS
står for over 20 % av forskningen i
Helse Vest og 5% av helseforskningen
nasjonalt. Og forskningen holder høy
kvalitet, med høyest siteringsindeks i
landet i 2013. Nær 150 medarbeidere
har nå doktorgrad eller PhD og for
tiden er det mer enn 50 stipendiater
ved sykehuset. Mellom 15 og 20 medarbeidere disputerer årlig, de fleste
leger, men også andre profesjoner har
kommet til.
Universitetssjukehusfunksjon består
både av forskning og undervisning og
hvert år får 1250 studenter utdanning

ved SUS. I år økes også antallet studenter som får deler av sin kliniske
utdannelse i medisinstudiet via UiB.
Men målet er enda større. En full klinisk utdannelse etter fullført preklinikk i Bergen vil kunne gjennomføres
ved SUS. Da er en også avhengig av et
nært samarbeid med førstelinjetjenesten. Et «nytt» medisinstudium
må også være en mulighet til å lage
en annen kunnskapsmiks, med mer
erfaring fra primærhelsetjenesten.
Tiden vil vise når dette blir en realitet.
Navneskiftet ble tydelig markert med
marsipankake til alle ansatte og seminar 14. november 2014, med åpning
av helseminister Bent Høie og mange
gode foredrag og taler.

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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Foreløpig

Invitasjon til Medlemsmøte

med Hege Gjessing,
president i legeforeningen

Tema:
• Forhandlingsresultat og faste stillinger for LiS,
hvordan blir dette i praksis?
• Informasjon om Legeforeningens
satsningsområder, spesielt om
Fremtidens primærhelsetjeneste
Nasjonal sykehusplan
Sett av kvelden tirsdag 13. januar for en kveld med
gode foredrag og forhåpentligvis hyggelig selskap.
Vi vil snarlig sende ut e-post til medlemmene med sted
og påmeldingsinformasjon.

8
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Samfunnspolitisk
avdeling på besøk i Stavanger
Jan Robert Johannessen,
leder Rogaland legeforening
Praksiskonsulent

Samfunnspolitisk avdeling var
på besøk i Stavanger onsdag
19. og torsdag 20. november.
Dette er avdelingens årlige
seminar som tradisjonelt
legges til ulike steder i landet.
Onsdagens program var sammensatt
av besøk på Stavanger legevakt og
Ipark på Ullandhaug.
På Stavanger legevakt fikk de høre
om en legevakt som på få år har gått
fra å være en legevakt bemannet
hovedsakelig uten fastleger til å bli
en legevakt med over 70% fastleger
og ventelister på å få komme inn i
vaktordningen. Ivar Halvorsen fortalte om bakgrunnen for forhandlingene som la grunnlaget for disse
endringene.
Etter mange år med utvanning av
både vaktplikt og innholdet i legevaktsarbeidet ble det satt spørsmålstegn ved om fastlegenes vaktplikt
faktisk var gjeldende ved legevakten
slik den hadde utviklet seg. Dette
gav Rogaland legeforening en mulighet til å komme i forhandlinger og
sikre legevakten den avtalemessige
forankringen som senere har lagt
grunnlaget for den gledelige utviklingen vi nå ser. Rlf tok ansvar og
forhandlet frem en avtale som i liten
grad gav de deltagende leger bedre
økonomi men heller kommunen
bedre incentiv for å gjøre vesentlige

Tom Ole Dalsrud i kjent engasjert stil.

endringer som sikret fokus på god og
stabil drift samt kvalitetshevning.
Faste nattlegevakter ble som følge
av Rlf krav ansatt, bemanningen på
natt ble over tid også økt til to leger.
Sammen med økonomi til opprettelse av fagråd og driftsmøter har
dette vært viktige stabiliserende
faktorer. Stavanger legevakt ligger
ikke over landsgjennomsnittet på
forbruk av legevakt per innbygger
og med innføringen av oppmøtetid
har den nå også i stor grad fått bedret
ventetiden for pasientene. Neste steg
på veien er å få opprette en legebemannet ambulanse som vedtatt i
Plan for legevakten som politikerne
vedtok i 2012. Foreløpig har det ikke
vært økonomi til å klare dette. En
fast lege med utrykningskompetanse

vil kunne bli et viktig kvalitetstiltak både for akuttberedskapen og
for veiledning av yngre kolleger og
telefonrådgivningen på legevakten.
Etter besøket på legevakten dro
avdelingen direkte til Ullandhaug
og Måltidets hus i Ipark der Arena
Velferdsteknologi ventet med lunsj
og en presentasjon av velferdsteknologimiljøet her i Stavanger.
Det ble nylig godkjent som et Arena
program og har tatt navnet «Norwegian Smart Care Cluster» . Arena programmet eies av SIVA, Forskningsrådet og Innovasjon Norge. Arena
programmet er nå på første nivå i det
som kalles Norwegian Innovation
Clusters. De to neste er Norwegian
Centre of Expertise (NCE) and Global
Centre of Expertise (GCE).
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Arild Kristensen fra Ipark AS presenterer Arena Velferdsteknologi.

Klyngen har som visjon å bli en
internasjonal aktør innen velferdsteknologi gjennom å utvikle en innovasjonsgruppering som lykkes i å
utvikle og kommersialisere velferdsteknologi. I praksis samler man ulike
private og offentlige aktører innenfor
sektoren for å tilby dem fordelene av
samarbeid, innovasjon og veiledning
samt nettverk mot offentlige aktører
og investorer. I styringsgruppen
finner man representater både
for SUS, Stavanger kommune,
Universitetet og private aktører.

muligheter mot den TV’en vi alle
har i hjemmene våre håper de å bli
en viktig aktør i velferdsteknologimarkedet.
Dette er bare et eksempel på velferdsteknologisatsningen som skjer i disse
dager. I klyngen finner man ellers
både store og små aktører fra IBM
til enmannsbedrifter som utvikler
løsninger som sikter mot helsemarkedet. Kommunen forbereder seg
på «eldrebølgen» og i mangel på nok
varme hender må de finner løsninger
som gir de folk den støtten de trenger
for å klare å bo hjemme og klare seg
selv lengst mulig. Ikke nødvendigvis
noe negativt i det men for Legeforeningen er det viktig å være på ballen

Set top boks med fjernkontroll som lades
når du legger den på boksen.

Norsk Telemedisin presenterte
«VideoForAlle» som er utviklet
sammen med Lyse og Westcontrol
på Tau. Løsningen er nominert til
årets innovasjonspris på Consumer
and Electronics Show (CES) messen
i Las Vegas. Løsningen har integrert
personvern med gardin foran kamera
og kryptering av videostrømmen.
Medisinske sensorer som blodtrykksmålere og pulsoksymetre kan kobles
til trådløst og sammen med fokus
på brukervennlighet og koblings10
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Oversikt over prosjekter og aktører i klyngen.

og komme med innspill som sørger
for at man lager nasjonale standarder
for kommunikasjon og lagring av
data som gjør det mulig for 3.parts
leverandører å levere produkter
og tjenester så lenge de oppfyller
kravene til standard og sikkerhet.
Man må sette fokus på hvem som
skal ha tilgang – og ikke minst ansvar
for å følge opp de data som lagres.
Løsningene må bli brukervennlige.
De må ikke bli tidstyver. Og vi må
passe på at det ikke blir tilbudet av
teknologi som styrer etterspørselen.
Torsdag var de på besøk på Stavanger
helsehus og SUS men der var undertegnede ikke med - men det får vi
gjerne lese om i Tidsskriftet.

Elektronisk pasientjournal
i omsorgstjenesten
Ole Arild Osmundnes,
HTV Allmennlegeforeningen Rogaland

Helsedirektoratet og KS har
laget en rapport om EPJ i
omsorgstjenesten – blant
annet sykehjem. Konklusjonene underbygger det vi
hele tiden har visst og hevdet –
kommunene sitt journalverktøy
er ikke tilstrekkelig tilrettelagt
med funksjonalitet for
medisinsk faglig oppfølging
av pasienter.
Dette gjelder både intern oppfølging
og samhandling med eksterne, særlig
helseforetak og laboratorier. Det er
heller ikke tilrettelagt brukergrensesnitt som er tilpasset til og dekker informasjonsbehovet for ulike
yrkesgrupper. Videreutvikling av
systemene på dette området haster.
Det anbefales opprettet en hurtigarbeidende tverrfaglig gruppe som skal
spesifisere behov for videreutvikling
av systemene og gi en samordnet
beskrivelse av utviklingsbehov og
kravspesifikasjoner for omsorgssystem. Kravspesifikasjonene må
muliggjøre konkrete prosjekter for
videreutvikling av systemene. Det
bør vurderes om dette skal videreføres som et permanent fagråd
for videreutvikling av IKT-system i
omsorgstjenesten.
Bruk av legekontorsystem
ved sykehjem
I mangel på funksjonalitet har et
betydelig antall kommuner åpnet
12
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for at legene kan bruke spesialsystem
ved sykehjem. Dette er i hovedsak
system som er utviklet for allmennleger/legekontor. Begrunnelsen for
bruk av systemene, er manglende
funksjonalitet i omsorgssystemene,
samt at det er krevende for leger på
deltid i sykehjemmene å lære seg nye
system.
Det er gitt en nærmere utdyping av
funn i forhold til elektronisk pasientjournal ved tilsyn og i forhold til klagesaker. De konkluderer med at bruk
av flere journalsystemer gir økt risiko
for svikt i pasientbehandlingen. De
erfarer at det ved en institusjon kan
føres i flere elektroniske systemer
og brukes papir. Som følge av dette
har ikke alle relevante helsepersonellgrupper tilgang til nødvendige
opplysninger om pasienten.
I forbindelse med bruk av f lere
systemer til dokumentasjon er det
en stor utfordring å sikre at alle nødvendige pasientopplysninger er tilgjengelig for det helsepersonell som
er involvert i behandling og oppfølging. Det er også utfordrende for
kommunene å forvalte flere systemer,
og sørge for at systemene samhandler
i tilstrekkelig grad.
Med bakgrunn i dette er det uheldig
at så mange kommuner har åpnet for
bruk av egne elektroniske journalsystem for noen faggrupper.
Ved sykehjemmene er spesielt legene
misfornøyd, mens øvrige personellgrupper tenderer til å være mer for-

nøyd. Ved nærmere gjennomgang av
kommentarer fra alle yrkesgrupper
pekes det på:
• At journalsystemet ikke blir brukt
i henhold til rutiner og derfor ikke
gir god informasjon
• At det er vanskelig å gjenfinne
informasjon, viktig informasjon
drukner i det som blir skrevet
• At det ikke er tilrettelagt et
oversiktsbilde som gir den
viktigste informasjonen
• At systemene ikke er tilrettelagt
ut fra flere yrkesgruppers behov
Generelt er det overraskende hvor
fornøyde mange er med systemene.
Overraskende med bakgrunn i
bekymringsmeldinger som er mottatt og tilsyn som er gjort. Det kan
i den sammenheng stilles spørsmål
ved personellgruppenes forventninger og krav til systemene.
Omsorgstjenesten var sent ute med
å ta i bruk teknologi, har relativt kort
erfaring med bruk og i varierende
grad tilgang til teknisk utstyr, både
stasjonært og mobilt utstyr. Legene
derimot har lang erfaring med bruk
av elektroniske journalsystem og
dokumentasjon.
Bruk av papir
og andre støttesystemer
Det fremkommer også at bruk av
papir og andre IT-system (excel,
word osv.) er relativt utbredt i tjenesten. Over 70% av respondentene
er enige i at manglende funksjonalitet i omsorgssystemene fører til at
papir brukes for å utføre arbeidsopp-

gavene. Dokumentasjonen foregår
flere steder, papirer skrives ut og
skannes inn osv. Fra kommuneintervjuene ser man også at bruk av
papir og ande systemer er utbredt.
Dette kan også skyldes manglende
tilgang til PC og bærbart utstyr.
Papirjournalen inneholder primært
opplysninger som er viktige i forbindelse med medisinsk behandling
og kan også inneholde utskrifter av
dokumenter som er arkivert elektronisk. Funn fra Helsetilsynets
tilsyn indikerer også at papirbasert
dokumentasjon er vanlig, og at den
papirbaserte dokumentasjonen kan
bestå av flere deler som oppbevares
på forskjellige steder.
Konklusjon
Systemene Gerica, Profil og CosDoc
brukes av alle typer tjenester som
tradisjonelt omtales som omsorgstjenester i kommunen. I tillegg er
det flere kommuner som har tatt
systemene i bruk ved frisklivssentraler. Man er ikke kjent med at
systemene brukes ved fastlegekontor,
legevakt og helsestasjon.
Alle tre system ble i utgangspunktet
utviklet for å understøtte søknadsprosessen og saksbehandlingen.
Systemene ble så videreutviklet med
hovedfokus på hjemmetjenester.
Systemene dekker funksjonalitet
på mange områder, men på enkelte
områder er det store mangler.
Leger er svært misfornøyde med
systemene, mens øvrige personellgrupper er relativt fornøyde.
Omsorgstjenesten var sent ute med
å ta i bruk teknologi, har relativt
kort erfaring med bruk og i varierende grad tilgang til teknisk utstyr.
Leger har lang tradisjon for dokumentasjon og journalføring mens en
rekke andre personellgrupper fikk
lovpålagt dokumentasjonsplikt i
2001. Manglende kunnskap om og
metodikk for dokumentasjon hos
flere helsepersonellgrupper kombinert med manglende tilrettelegging av EPJ-systemene kan se ut til
å være bakgrunn for de sprikende
erfaringene på dette området. Vi
mener legenes lange tradisjon og

erfaring med dokumentasjon – og
dermed deres oppfatning av hvordan
systemene fungerer – bør tillegges
særlig vekt.
Konklusjon kapittel 2 (2.8)
Det kan se ut som om systemenes
kompleksitet, sett i sammenheng
med valg av systemoppsett, etablerte rutiner og hvordan den enkelte
yrkesutøver følger disse rutinene, gir
manglende muligheter for informasjonsdeling og gjenfinning av informasjon.
Det er et stort behov for videreutvikling av systemene i forhold til
klinisk dokumentasjon og pasientoppfølging. Behovet har vist seg
å være økende i forbindelse med
Samhandlingsreformen, økning av
antall korttidsplasser ved sykehjem
og etablering av KAD-plasser.
Det er behov for videreutvikling
i forhold til:
• å søke i journalteksten
• kliniske prosess-støttende
varslinger
• forenkling av dokumentstruktur
• strukturerte planer (behandlingsplaner, pleieplaner osv)
• e-resepter, multidose, legemiddellister og legemiddelforordning
• søkeverktøy for diagnoser
• laboratoriefunksjoner
• grafisk fremstilling av ulike
registreringer
• signering samt retting og sletting
av prøvesvar, legemidler og notat
Elektronisk meldingsutveksling med
bruk av ELIN-k smeldinger fungerer godt, men det er svært krevende
for små kommuner å sikre god
forvaltning av meldingsutvekslingen. Enkelte av basismeldingene
(epikrise, henvisning, rekvisjons/
svar) finnes i enkelte av systemene
på vedtatt meldingsstandard, men
kommunene mottar av ulike grunner
ikke svar elektronisk.

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

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

i. Helsetilsynets tilsynsrapporter og brev
av 21. juli 2014 til Helsedirektoratet
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For få fastleger forsker
Svein R. Kjosavik, fastlege/ph.d
og Olav Thorsen, fastlege/stipendiat

Chr. F. Borchgrevink ble i 1969
Norges første og verdens
tredje professor i allmennmedisin. Han ville vise at allmennmedisin var et fag i seg selv,
med egne krav og ferdigheter,
og ikke bare en sum av brokker fra andre spesialiteter.
Han ønsket seg entusiastiske allmennleger som ville forske og bygge
broer mellom akademi og praksis.
Han visste at ildsjeler fantes, men
opplevde det utfordrende å lokke
dem inn i stipendiatstillinger med
betydelig lavere lønn enn i praktisk
klinisk arbeid.
I 1984 skrev Fugelli og Johansen festskriftet til Borchgrevinks 60 års dag
og Humerfelts 70 års dag med den
kjente tittelen Langsomt blir faget vårt
eget. Det ble nærmest et mantra. Men
kanskje går det for langsomt.
I følge legeforeningen har kun 2%
av allmennleger en doktorgrad, det
laveste nivået av alle medisinske fag.
I 2000 hadde 18% av overordnede
sykehusleger doktorgrad, og gjennomsnittet blant leger var 9,8%.
Til tross for at vårt unge fag favner
så mye forskes det så lite. Det er et
problem. Forskningsmidler deles
i stor grad ut etter «Matteus prinsippet». De som publiserer mye får
stadig mer. Miljøer med beskjedne
publikasjonslister prioriteres gjerne
ned. Skal vi klare å få mer penger til
14
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allmennmedisinsk forskning har vi
en viktig jobb å gjøre. Vi må vise at vi
duger og få opp produksjonen av ny
og viktig kunnskap. Som Per Fugelli
har formulert det: Vi må skrive vårt
fag!
Jeg tror mange fastleger har gode
spørsmål de gjerne skulle hatt svar
på. Kanskje er den eneste måten å få
svar å forske. Da er utfordringen at
noen må gjøre det.
Har du lyst til å starte med et prosjekt er vårt første råd å ta kontakt
med noen du tror kan hjelpe deg
videre. Forskning er et fag og mye
må læres. Du trenger derfor en eller
flere som kan veilede deg og hjelpe
deg. Begynn gjerne med et lite prosjekt og finn ut om det gir mersmak.
Allmennmedisinsk forskningsutvalg i Legeforeningen har egne stipend for slike mindre prosjekt. Forskergruppen for allmennmedisin
i Rogaland møtes jevnlig og kan gi
deg råd om hvordan du kan komme
i gang. Denne består, foruten oss to
av Kristina Iden, Torgeir Gilje Lid,
Geir Henanger, Ingvild Vatten Alsnes,
Heidi Nilsen, Inga Cecilie Sørheim,
Kjell Harald Horpestad, Morten
Munkvik, Magnus Bjørkavoll-Bergseth, Stian Lobben, John Nessa og
Geir Sverre Braut.
Vi opplever at de positive sidene ved
å drive med forskning er mange. Det
viktigste for oss er at vi synes det er
kjekt og nyttig. Det er for oss den
største motivasjonen. Vi opplever å
få bli kjent med mange spennende og

faglig engasjerte kolleger, lære mye
nytt og nyttig, delta på konferanser
med egne innlegg og opplever at vi
bidrar til byggingen av faget. Men
først og fremst at det er kjekt.
Men det er noen utfordringer. Fastleger er ofte engasjerte og travle nok
som det er. Du opplever kanskje at
du ikke vil prioritere å drive med
forskning i tillegg, men bruke jobbtiden din på vanlig kliniske arbeid.
Det er viktig og ofte riktig.
Å gå ned i lønn er også en stor utfordring. Det er en ærlig sak. Som stipendiat blir du lærling i et nytt fag
og det merkes godt på inntekten. Din
kliniske erfaring er selvsagt svært
viktig, men det slår lite ute i lønn. De
fleste allmennleger vil derfor drive
forskning på deltid. Det lar seg oftes
gjøre. Da kan du opprettholde noe
inntekt fra egen praksis, samt holde
deg oppdatert og beholde spesialiteten. Det kan likevel være krevende
siden to deltidsstillinger gjerne blir
til mer enn prosentene tilsier i sum.
Likevel tør vi utfordre deg. Har du
lyst så ta kontakt. Det er ganske mye
på gang her i Rogaland, og vi er stolte
over å kunne tilby deg å være med på
å bygge opp vårt lokale allmennmedisinske forskningsmiljø.

Status på henvisninger

på vestlandspasienten.no
Jan Robert Johannessen,
leder Rogaland legeforening
Praksiskonsulent

Det er mange spennende
prosjekter på gang på IKT
fronten om dagen. Et av de
kanskje mest spennende
prosjektene rettet mot
pasientene er Vestlandspasienten.no. Her får du en
statusoppdatering og noen
tanker om IKT fremtiden.
Rundt 30 prosent av telefonene inn
til poliklinikkene på sykehuset er
spørsmål fra pasienter om hvordan
det ligger an med henvisningen. Er
henvisningen mottatt? Hva er status?
Når får jeg time?
Fra 24. november er denne informasjonen bare noen tastetrykk unna,
når vestlandspasienten.no åpner for
å vise status på henvisning inne på
portalen.
– Flere og flere pasienter ønsker å ha
mer kontroll over sitt eget behandlingsforløp. Ventetiden kan også
oppleves annerledes når man vet
hva som skjer, og at man ikke er
glemt av systemet. Derfor ønsker vi
at pasientene skal få muligheten til å
følge hele behandlingsforløpet sitt på
vestlandspasienten.no, sier Pernille
Gisselmann, som er teknisk prosjektleder i Helse Vest IKT.
Helse Vest IKT jobber nå med å få
opp en elektronisk versjon av innkallingsbrevet. Når det kommer har
man som pasient i praksis all den
informasjonen man trenger fra henvisning til behandling.

Hva er status?
Når pasientene våre nå logger seg på
via vestlandspasienten.no kommer
de inn på «Mine timeavtaler»
De får der to valg: De kan velge å se
timene sine eller henvisningen sin.
Velger de den siste får de opp henvisningen. Det vil da stå hvem som
sendte den, når den ble registrert på
sykehuset, og hva som er status. Pasientene kan se status og utfyllende
informasjon om henvisninger for seg
selv og sine barn under 12 år som
bor på same folkeregistrerte adresse.
Det er kun primærhenvisninger som
er registrert i DIPS som vises i portalen og ikke henvisninger til røntgen
(kun røntgen timer opprettet i DIPS).
Både åpne, videresendte og avsluttede/lukkede henvisninger vises.
Hvilken status henvisningen har, er
avhengig av hva som er gjort i DIPS
og det er derfor viktig at brukerne
følger brukerdokumentasjonen for
henvisningsstatus. Man jobber for å
luke bort muligheten for brukerfeil
i kommende oppdatering i februar.

Pasientene vil fortsatt få et brev i posten med begrunnelse og informasjon
om hvordan de kan klage om de ikke
er enig i avgjørelsen. De får også brev
når de får tildelt en time. De trenger
altså ikke å følge med på Vestlandspasienten.no.
Status på henvisninger er fortsatt et
pilotprosjekt og feilregistreringer kan
forekomme men Helse Vest IKT gjør
alt de kan for å luke ut disse feilene
så fort som mulig.

HVA ER VESTLANDSPASIENTEN:
En nettportal som er laget for
bedre og enklere kommunikasjon
mellom pasient og sjukehuset.
Alle pasienter kan logge seg inn
på sine sider via helsenorge.no
eller vestlandspasienten.no og få
en oversikt over timeavtaler og
innleggelser de har hos sjukehus i
Helse Vest.
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I februar kommer det en ny leveranse
i prosjektet som vil gi mulighet for
visning av innkallingsbrevet og
lagring av melding i personlig helse
arkiv i portalen.
Noen tanker om IKT veien videre
Prosjektet Vestlandspasienten.no er
bare et av mange spennende prosjekter på IKT fronten om dagen. Jeg
håper vi på sikt kan få en helhetlig
funksjonalitet på tvers av prosjektene
som gir fastlege – pasient – sykehus
mulighet til å kommunisere sømløst
mellom DIPS, KULE, Vestlandspasienten.no og journalsystemene våre.
Som fastlege kan jeg i dag kommunisere via sikker påloggingsplattform
med mine pasienter med samme
sikkerhetsnivå som Vestlandspasienten.no. Pasienter kan logge seg på
og bestille time direkte i timeboken,
bestille resepter og ha en elektronisk
konsultasjon med fastlegen. Jeg kan
også sende alle brev til pasientene
elektronisk hvis de har opprettet
brukerkonto i plattformen.
Mye av telefonbruken og innkalling
til oppfølgingstimer har som formål
å innhente/ utveksle tilleggsopplysninger som ikke haster men som må

Skjermbilde fra testbruker

avklares. Den tar uhensiktsmessig
mye tid og går som oftest i aksen pasient- sykehus – fastlege – kommune.
Digitale dialogløsninger oppleves
som veldig nyttige.

På sykehuset jobber man med KULE
prosjektet som skal gi mulighet for
elektroniske kurver, medikamenthåndtering og oppgavehåndtering
innad på sykehuset.

Dialogmelding sykehus – fastlege er
på trappene. Vi har meldingstypen
PLO melding for ekommunikasjon
med kommunen og pasientportalløsningen via journalen. I disse dager
prøver man ut en løsning for multidose som ifølge ryktene fungerer
godt. Alle legene i Sandnes er piloter
for dette prosjektet.

Kunne vi klart å sy dette sammen?
Kan det bli slik at sykehuslegen kan
sette opp en oppfølgingsoppgave i
den elektroniske kurven som eksporteres til fastlegens EPJ ifm epikrisen?
Med mulighet for fastlegen å akseptere eller stille oppfølgingsspørsmål
via sømløs digital dialog? Kan MR
sjekklisten sende ut digitalt og fylles ut online av pasient, eventuelt
med støtte fra fastlegen som sikrer og
oppklarer spørsmål via elektronisk
meldingsutveksling? Kan indikasjonen for medikamentbruk og multidoseregistreringer, interaksjonsmeldinger og vurderinger av disse få en
plassering der det deles mellom de
ulike aktørene rundt pasienten og
pasienten selv? Ville det spart noen
oppklarende telefoner?

HENVISNINGEN KAN HA 7 ULIKE STATUSER:
Til vurdering: Sykehuset har mottatt henvisningen din og vil vurdere
den innen gjeldende frister.
På venteliste: Du står på venteliste for å få time ved aktuell avdeling.
Time tildelt: Du har fått tildelt en timeavtale. Timeavtalen ligger
under «Mine timeavtalar» på vestlandspasienten.no.
Behandling avsluttet: Behandlingen knyttet til denne henvisningen
er avsluttet. Kontakt den som henviste deg om du har spørsmål.
Avsluttet: Henvisningen er avsluttet. Kontakt den som henviste deg
om du har spørsmål.
Videresendt: Henvisningen er videresendt til et annet sykehus.
Er henvisningen videresendt til et sykehus utenfor Helse Vest, vil du ikke
finne informasjon om den i vestlandspasienten.no.
Kontakt den som henviste deg om du har spørsmål.
Avvist: Henvisningen din er vurdert, men avvist. Kontakt den som
henviste deg for videre oppfølging.
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Jeg håper det blir mulig å løfte blikket
fra enkeltprosjekter til hvordan vi
kan sy alt sammen til en helhet. Teknisk er det nok helt sikkert mulig men
vi må få innspill på hvilken funksjonalitet dere ser behov for. I og med
at jeg sitter i programstyret «Støtte
til samhandling» i Helse Vest håper
jeg at dere sender meg innspill til slik
funksjonalitet. Spesielt om dere ser
nærliggende løsninger som kan ha en
naturlig plass i pågående prosjekter.
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INFORMASJON FRA KURSKOMITEEN
GRUNNKURS C, DEL 2

Det blir Grunnkurs C Forebyggende medisin (del 2),
9.-10.9.2015 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). Nettkurset (del
1) må være bestått før deltakelse på de vanlige kursdagene (del 2).
Mer informasjon om dette kan lese på
www.legeforeningen.no/rogaland
Tid: 9.-10.9.2015
Sted: Victoria hotell, Stavanger
Påmelding:
i skjema på www.legeforeningen.no/rogaland.
Pris: ca. kr. 2800,- i kursavgift + kostpenger

GRUNNKURS D
FORSKNING I ALLMENNPRAKSIS

Det blir Grunnkurs D Forskning i allmennpraksis
31.8.-3.9.2015 på Sola Strand hotell.
Tid: 31.8.-3.9.2015
Sted: Sola Strand hotell
Påmelding:
i skjema på www.legeforeningen.no/rogaland.
Pris: ca. kr. 5200,- i kursavgift + kostpenger

KVELDSKURS
UKE 6 – 2015

EMNEKURS

KVELDSKURS/EMNEKURS
I GASTROENTEREOLOGI 2.-5.2.2015

Kurset er godkjent med 20 poeng som emnekurs/klinisk
emnekurs i gastroentereologi til videre- og etterutdanningen i Allmennspesialiteten.
Tid: 2.-5.2.2015
Sted: First hotel Alstor, Stavanger
Påmelding: snarlig på www.legeforeningen.no/rogaland.
Pris: Kr. 5200,- i kursavgift + kostpenger

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. Kurset
er også søkt godkjent til Kompetanseområdet for sykehjemsmedisin.
Tid: 4.-5.2.2015
Sted: First hotel Alstor, Stavanger
Påmelding: snarlig 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.legeforeningen.no/
rogaland. Tid for resertifisering/ spesialisering 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 «Akuttmedisin
for leger» (på www.nakos.no) før fremmøte. Det er godkjent med 26 timer som obligatorisk emnekurs/klinisk
emnekurs i akuttmedisin til videre- og etterutdanningen
i Allmennmedisin. Kurset er planlagt arrangert hvert
halvår videre, neste gang 9.-10.11.2015.
Mer informasjon om disse kursene finnes på nettsiden
vår www.legeforeningen.no/rogaland

DAGKURS
UKE 6 – 2015

EMNEKURS I HODEPINE 2.-3.2.2015

Kurset er godkjent med 15 poeng som emnekurs/klinisk
emnekurs i hodepine til videre- og etterutdanningen i
Allmennspesialiteten.
Tid: 2.-3.2.2015
Sted: First hotel Alstor, Stavanger
Påmelding: snarlig på www.legeforeningen.no/rogaland
Pris: kr. 2800,- i kursavgift + kostpenger
Antall deltakere: 50
18
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Fra Blålysdager 10.-11.11.2014

EMNEKURS I SYKEHJEMSMEDISIN 2015

Målgruppe: Sykehjemsleger i full stilling og i deltidsstilling. Allmennleger med sykehjem som bistilling. Det er
ønskelig at leger og samarbeidende sykepleiere melder
seg på sammen som et medisinsk team fra sykehjem
eller bofelleskap. Allmennpraktikere som ønsker økt
kunnskap i geriatriske emner. Sykehuskolleger som finner
emnene relevante. Styrere og avdelings-sykepleiere som
samarbeider nært med sykehjemslegen.
Tid: 27. januar, 28. april, 15. september og 17. november
2015 kl. 12-18.00.
Sted: Arkeologisk museum i Stavanger
Pris: kr. 3000,- (kr. 750,- pr. dag)
For påmelding i skjema og for mer informasjon:
se www.legeforeningen.no/rogaland

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

NB! Kurskomitéen har besluttet, fra 2014,
å flytte de faste kursukene til en uke tidligere
på året. Altså blir vårkursene lagt til
uke 6 og høstukene 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 og
Grunnkurs C, del 2: Ved avmelding etter
3 uker før kursstart blir ingenting refundert.

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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Nye medlemmer
til kurskomitéen søkes
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 kontakte oss. Send gjerne en e-post til
rogaland.legeforening@gmail.com.
Å være med i kurskomitéen er lærerikt 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 allmennpraktiserende leger. De øvrige
medlemmer bør være en sykehuslege
samt en representant for samfunnsmedisin og en for arbeidsmedisin.
Kurskomitéens leder bør være allmennpraktiserende lege.

Kursledelse på de enkelte kurs fordeles på medlemmene i kurskomitéen
og blir honorert etter legeforeningens
takster.
Alle nye medlemmer får mulighet
for å delta på «Kurskomitéseminar»
arrangert av Dnlf.

Vi har ca. 10 årlige møter i kurskomitéen. Treffsted er vanligvis hjemme
eller på kontoret hos et av medlemmene. Ved honorering av møtene
følges takst 14, i normaltariffen, *2.
Medlemmer i kurskomitéen får gratis kurs og vi har ellers også en årlig
bedre middag sammen.

Allmennlegar til Skottland
Kvart år arrangerer Universitetet i Bergen eit klinisk emnekurs
retta mot spesialistar i allmennmedisin. For neste år er kurset lagt til Inverness i Skottland
i perioden 28.april - 2. mai.
Emnet for kurset er Kompleksiteten i allmennmedisin:
klinikk og forskning. Det er i hovudsak skotske kolleger
som underviser. Kurset er godkjent med 15 poeng som
vidare - og etterutdanningskurs for allmennmedisin.
Sentralt står allmennlege og professor Philip Wilson
ved Centre for Rural Health. Han har lang fartstid som
allmennlege i Glasgow, og er spesielt opptatt av barnehelse, mental helse og epidemiologi. Det er ingen ulempe
at han også snakkar rimeleg bra norsk. Ein dag er sett

av til individuelle praksisbesøk i og rundt Inverness.
Ein vil gjerne og få til eit kulturelt og sosialt program,
gjerne med eit besøk til eit whisky-distilleri i området.
Erfaringsmessig er desse utanlandskursa svært populære. Det er difor sett eit tak på maksimalt 40 deltakarar.
Underteikna er kursleiar, og kan gi nærare opplysningar over telefon 40439087 eller på mail john.nessa@
igs.uib.no.

Påmelding til førstekonsulent Jorunn Hvalby, Institutt for global helse og samfunnsmedisin,
på mailadresse jorunn.hvalby@igs.uib.no.
Hjelmeland 26.11. 2014
John Nessa, fastlege i Hjelmeland
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PKO nytt

Tema epikrise på fredagsmøte
på SUS
På fredagsmøtet på SUS den 17.10.14
hadde Olav Thorsen og Eirik Viste
et innlegg med tittelen «Hva er en
god epikrise?». SUS mottar årlig
70.000 henvisninger (elektive) og
sykehuset har ca. 41.000 innleggelser (planlagte + ø.hj.) i 2014. Dette
betyr at det produseres 41.000 epikriser for innleggelser, eller ca. 112
epikriser per dag! I tillegg gjøres
det årlig ca. 420.000 undersøkelser
for dagpasienter/ polikliniske konsultasjoner, som det produseres
rapporter og epikriser på.
En epikrise er en rapport etter en
undersøkelse eller behandling i
sykehus til innleggende og/eller
fastlege. Epikrisen skal inneholde
nødvendige opplysninger om pasienten, slik at mottaker skal kunne
forstå den aktuelle problemstilling
og prioritere videre behandling og
oppfølging: årsak til innleggelse/
henvisning, diagnoser (koder og
tekst), funn og undersøkelsesre-

sultat, forløp og behandling og
legemidler, nye og seponerte (med
begrunnelse). For fastlegen er det
viktig å vite om det videre oppfølgingsansvar: hvem og når. Skal
noe følges opp straks? Er pasienten informert? Hvem har ansvaret
for hva?
Det er ikke noen automatikk i
at epikrisene leses, forstås og at
beskjeder følges opp. Det er derfor viktig og nødvendig at den som
ønsker at noe skal kontrolleres og
følges opp videre forsikrer seg om
at beskjeden er mottatt, forstått og
at pasienten blir fulgt opp videre.
Dette gjøres enklest ved at det tas
en telefon til fastlegen. Pasienten
må også få skriftlig informasjon om
det som skal gjøres videre.
Det ble stilt en del konstruktive
spørsmål og gitt innspill i fredagsmøtet. Det er viktig at denne saken
følges opp videre.

Forskningssamarbeid sykehus – kommuner
mandag 8. desember på SUS
Den 08.12.2014 vil det bli avholdt et
seminar for å se på om det er mulig
å etablere en plattform for samtale
mellom universitet, kommune og
foretak. Man ønsker å dyrke frem
noen gode ideer som en kan jobbe
videre med, og i invitasjonen er
det gitt mulighet til å få presentert

PROGRAM
FOR VÅREN 2015
ROGALAND KRISTELIGE
LEGEFORENING
Onsdag 28.01.
Årsmøte. Generalsekretær
i Norges kristelige legeforening Magne Kleven kommer
på besøk
		
Onsdag 25.02.
Kari og Ola Skuterud:
Med den Internasjonale
Røde kors i katastrofeoperasjoner.
Onsdag 25.03.
Ernst Baasland:
Er det mulig å både frykte
og elske Gud?
Onsdag 29.04.
Møyfrid Bjorland og
Kåre Eikli:
Min misjonshistorie
- de ferdiglagte gjerninger.
Ikke kveldsmat den kvelden.
Alle møtene er på
Hinnasentret og
starter kl 20.
Kveldsmat serveres på
møtene, unntatt den 29.4
For styret,
Helge Træland, leder

sine idéer i seminaret. Flere av de
problemstillingene som blir tatt
opp i PKO kan være ting å gå videre
med, systematisere erfaringer og
bidra til forskning.
Målet er at en skal stille spørsmål,
søke svar og systematisere disse.

Olav Thorsen
Leder for PKO-SUS
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Styret i Rogaland legeforening for perioden 2013 - 2015
Navn

Verv

Jan Robert
Leder
Johannessen		
		

Arbeidsplass

Telefon

E-post

Fastlege
Hinnatrekanten
legesenter, Stavanger

M 928 52 913
P 51 58 26 44

johannessen@
hinnatrekanten.no

Lisbeth
Styremedlem
Permisjon
M 996 20 339
lishark@hotmail.com
Harkestad
nestleder			
		
		
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

Leger i samfunnsmed.
Arbeid (LSA)

Norsk arbeidsmedisinsk		
forening (Namf)
Vara: 			
John Hjelle
Alexander Seldal
Norsk
Ort. Avd. Sus
overlegeforening (Of)

Finn Finsnes

M 412 02 356

egil.bjorlow@yahoo.fr

M 934 82 168

olanghe@online.no

M 924 27 960

alexanderseldal@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
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U N I V E R S I T E T S L E G E N d e s e m b e r 2 0 1 4
Nytt frå Faggruppe for allmennmedisin, UiB

Kjære kollega
i vestlandsk allmennpraksis
Gjennom fleire Stortingsmeldingar vil Helse- og
omsorgsminister Høie skape ”pasientens helseteneste”.
Det betyr endringar for allmennlegane også. På Primærmedisinsk uke i Oslo nyleg diskuterte eg om den
nye helsetenesta kan vere ein trussel for fastlegen. Det
trur eg nok ikkje, men Høie sine forslag kan definitivt
bli utfordrande for fastlegeordninga som system. Hvis
vi vil kjempe for fastlegen som koordinator og inngangsport til helsetenesta, må vi også argumentere
langs dei politiske linene og ikkje berre i våre interne
diskusjonsbobler, slik det er tendensar til no.
Ord som auka opningstider, pasienten som
partnar, valfridom, profesjonsnøytralitet,
oppgåvegliding og privatisering er ikkje tatt
ut av lufta, men er ein del av trendar i tida
internasjonalt. Når Bent Høie viser til disse
orda, meiner han noko med det.

Steinar Hunskår

Vi ser no ei tydeleg fragmenteringsline, understøtta
av politikken. Dersom vi ønskjer å satse på fastlegen
som koordinator, må fastlegane argumentere for det
gjennom å vere på tilbodssida.
Det synes ofte som at legane kjemper for seg sjølve, og
ikkje for betre samla tenester i kommunane. Fastlegeordninga er ei pedagogisk utfordring å forklare, både
for politikarane og folket. Vi opplever svekka koordinatoransvar og rolle som alle pasientar sin rådgjevar
og behandlar. Samtidig må vi innsjå at vi ikkje kan
gjere alt sjølv lenger.
Vi må delta i team, vi må få fleire yrkesgrupper
inn i teama på legekontora for å hindre fleire
særomsorger i kommunane.

steinar.hunskar@isf.uib.no

Faggruppe for allmennmedisin (ALFA)

Forskningsnettverk i allmennmedisin?
Under ledelse av professor Guri
Rørtveit har de allmennmedisinske forskningsmiljøene i Norge slått
seg sammen med odontologiske
forskningsmiljøer for å søke Norges
forskningsråd om en stor satsing
på infrastruktur for praksisnær
forskning; forskningsnettverk.
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Slike nettverk har stor suksess i land
som Storbritannia og Nederland
og bidrar til god klinisk forskning
av høy relevans for praksisfeltet. En
rekke praksiser knyttes til forskningsnettverket og deltar med inklusjon av
pasienter og datainnsamling. Dette
gir langt mer forutsigbar datainn-

samling for forskerne og en bedre
mulighet til planlegging av deltakelse
i prosjekter for klinikere. Økonomisk
kompensasjon for medgått tid for klinikere er lagt inn i søknaden.

Nye stipend i vest
På møte i Allmennmedisinsk forskningsutvalg i november fikk følgende søkere med veiledning fra vårt område
stipend:
Kjellaug Enoksen, Bergen, 2 mnd for ”Rutiner for diagnostikk av urin-veisinfeksjon hos pasienter i sykehjem
i Bergen kommune.”
Kathy Ainul Møen, Bergen, 2 mnd for ”Screening
for livmor-halskreft hos innvandrerkvinner”
Heidi Nilsen, Eigersund, 2 mnd for ”Kommunale akuttdøgnplasser.”
Per Opdal, Bergen, 2 mnd for ”Overdiagnostikk
i allmennpraksis.”
Stian Lobben, Stavanger, 2 mnd for
”Elsykkel og diabetes.”
Sverre Litleskaret, Bergen, 2 mnd for
”IBS og sjølvrapportert reaksjon på mat/
drikke etter Giardia-epidemien i Bergen.”

Allmennmedisinsk forskningsfond

Tre søkere fra Bergen fikk gjennomslag i Allmennmedisinsk forskningsfond (AMFF) ved tildelingen i
november:
Kristian Jansen, Bergen/AFE Bergen, fikk for prosjektet
”Livets slutt på sykehjem”.
Torgeir Gilje Lid, Stavanger/AFE Bergen, fikk for prosjektet ””Utfordringer og tiltak ved alkoholproblemer
i allmennpraksis”.
Ingrid Keilegavlen Rebnord, Fjell/Nklm, fikk tildeling
for prosjektet ”Bruk av diagnostisk utstyr på norske
legevakter”.
Det forelå søknader på 7,8 millioner kroner.
Tildelingssum var totalt 5,6 millioner.

Forsker grand prix

Marit Stordal Bakken fra Fortskningsgruppe for allmennmedisin, ble blant de fire i Bergensfinalen i Forsker
grand prix 2014. Bakken har forsket på sammenhenger
mellom legemiddelbruk og hoftebrudd. Hovedfunnet
var betydelig økt risiko for hoftebrudd i befolkningen ved
bruk av medisiner mot angst, søvnvansker eller depresjon sammenliknet med tid uten disse legemidlene.

Anders Forsdahls pris til Per Stensland

Fylkeslege i Sogn og Fjordane og professor i allmennmedisin, Per Steinar Stensland, er tildelt Anders Forsdahls
pris 2014. Prisen deles ut til en person som over år har
utrettet en markant innsats for helsetjenesten i distrikts-Norge. Per Stensland har jobbet både lokalt i
Sogndal i over 30 år, nasjonalt og internasjonalt. Han
omtales som en mann med ”sterke kontaktskapande
eigenskapar og er eit usedvanleg raust medmenneske
og kollega.” Vi gratulerer!

Pris til Heidi Nilsen

Under Primærmedisinsk uke i Oslo ble Allmennmedisinsk forskningsutvalgs pris gitt til Heidi Nilsen, fastlege
i Eigersund og ved Allmennmedisinsk forskningsenhet
Bergen, for prosjektet: Kommunale øyeblikkelig hjelp
døgnplasser - en økonomisk ulv i kvalitetsbehandlede
klær?
I begrunnelsen sies det at hun har tatt sin egen undring
i faget på alvor og ikke funnet et tilfredsstillende svar
i faglige fora og kunnskapskilder. Prosjektideen har
innlysende allmennmedisinsk relevans og er ble blitt
konkretisert i et forskningsspørsmål som søkes besvart
gjennom en adekvat metode.

Nicolas Øyane blir leder av SKIL

Vi kan gratulerer Nicolas Øyane med stilling som daglig
leder for Senter for kvalitet i legekontor (SKIL). Han
starter opp 1.1.15 i 50% stilling. SKIL er et selvstendig
selskap som skal støtte praktisk kvalitetsarbeid på legekontorene. Senteret skal ha lokaler sammen med Noklus
i Bergen, og skal arbeide sammen med andre miljøer
for forskning og fagutvikling innen allmennmedisin.
Nicolas Øyane er 35 år, spesialist i allmennmedisin, og
har ph.d. i søvnforskning. Han er fastlege i Bergen, og
vil fortsette med det i redusert stilling.
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Returadresse:
Rogaland legeforening,
Postboks 3049 Hillevåg
N-4095 Stavanger

B - Økonomi

