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lederen

Når man sitter der med tidspress og opp-
gaver som skulle ha blitt løst noe bedre, 
så er det lett å tenke at ”dette får neste 
kollega ta seg av”. Det kan gjelde fastle-
gen, som kanskje ikke fullfører sin del av 
en fornuftig utredning før pasienten sen-
des til sykehus. Og det kan gjelde syke-
huslegen, som kanskje sender pasienten 
til fastlegen for å bli sykmeldt for tiden 
på sykehuset. Det er fort gjort å tenke at 
den andre har bedre tid enn en selv, men 
vi vet jo at sannsynligheten ikke er så stor 
for at noen av oss har s mye tid å ta av.

God samhandling krever gjensidig 
respekt. Respekt for andres faglighet og 
arbeidsvilkår. På fotballspråket snakker 
man om å gjøre hverandre gode. Vi spil-
ler best sammen når vi løser fest mulig av 
oppgavene  på rett sted, til rett tid. Dette 

er enklest på papiret.. God vilje og gode 
kollegiale forhold er grunnleggende for-
utsetninger.

Det hjelper å ha sett hverandre. Vi blir 
stadig flere leger, som ikke kjenner hver-
andre. 
I den grad Rogaland legeforening kan 
bidra på dette området, så ønsker vi det. 
Annet sted i dette nummeret finner dere 
et innslag om vår første store satsning på 
å få skapt en ny arena for kontakt. Vi har 
vært på leting etter en møteform som kan 
samle mange, og som kan fungere over 
tid. Det må være rett blanding av sosial 
kontakt og temavalg som interesserer. 

Vi har valgt å bruke allmennlegenes fast 
kurs, og åpner en dag i dette for alle leger. 
En stor takk til kurskomitéen som har gitt 

fra seg styring og timer til et innslag på 
siden av kursets egentlige formål.

Tilbakemeldingene fra møtedeltakerne er 
mange og overveiende positive. De fleste 
understreker at det er flott å kunne møtes 
over faggrensene. 

Vi håper at vi kan få til å skape flere 
varige arenaer for kollegiale møter. Ste-
der og sammenhenger som er attraktive 
for alle leger, i og utenfor sykehus, sør og 
nord for Boknafjorden.

Til dere som ikke fant veien, det kommer 
flere anledninger.

 Ivar Halvorsen
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Rogaland legeforening hadde et møte med NAV helsetjeneste-
forvaltning (NAV HTF) før jul der vi igjen tok opp probleme-
ne med frikortkontrollen. Problemet er i all hovedsak internt 
i NAV, det er sjelden feilen ligger hos legen som har krevd 
refusjon på bakgrunn av frikort hos pasienten. Begge parter er 
enige om det. Frikortene slutter å virke når pasienten flytter fra 
en kommune til en annen, når man flytter internt i samme by 
men bytter NAV kontor osv. Heldigvis ikke alltid men nokså 
uforutsigbart. 

I samarbeid har vi nå derfor kommet frem til en prosedyre 
som forhåpentligvis skal minimere problemet til NAV løser 
problemet intern. Det jobber man i hvert fall med.

Prosedyre for retting av avviste frikort:
Når pasienter får frikort anbefales det at legen/sekretæren no-
terer 
1) dato for utstedelse og 
2) NAV nummeret som står på frikortet 
3) i journalen. 

Disse opplysningene er nyttige for NAV. (Ikke noter frikort-
nummeret slik mange har gjort). Dersom  man har lite proble-
mer med avviste frikort får man eventuelt vurdere å innhente 
opplysningene i etterkant. 

Dersom frikort avvises fra NAV HTF sender legen opplysnin-
ger om avvist frikort med gjeldende regningsnummer/opp-
gjørsnummer og noterte opplysninger om frikortet til:
nav.helsetjenesteforvaltning.vest@nav.no

Eposten merkes: ”Avviste frikort direkteoppgjør”. Da vil dette 
videresendes til de som jobber med legeoppgjør hos NAV.

Dersom legen ikke har email bør man ringe 52 04 75 50 (sen-
tralbord) og be om å få snakke med Marianne Gjersdal eller 
andre som jobber med legeoppgjør. De vil da spore opp feilen 
og foreta utbetaling dersom feilen ligger i NAV systemet. Le-
gen skal ikke måtte utføre denne jobben!.

Rogaland legeforening hadde ønsket at legen ville få tilbake-
melding fra NAV når feilen er sporet opp slik at man vet utfal-
let av saken:
NAV HTF ønsker kun å sende tilbakemelding til legen dersom 
feilen ligger hos legen. Det gir oss et problem i forhold til å 
følge opp utfallet og om pengene er overført fra NAV HTF. Vi 
jobber med å få NAV HTF til å se denne problemstillingen.

Dersom det er problemer med denne rutinen ber jeg om at le-
gen sender mail til undertegnede slik at jeg kan ta det opp med 
NAV.

Jan Robert Johannessen 
Rogaland Legeforening / 
HTV Allmennlegeforeningen 
 jrjarb@broadpark.no

Frikortkontrollen – 
status og prosedyre feb. 2008
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Lang, lang rekke... 

Torsdag den 14.02 ble en stor dag for vårt 
styre. Ca 140 leger stilte som deltakere på 
vårt første store fremstøt for en bedre kon-
takt mellom alle leger i vårt område. SUS 
ved direktør Gunnar Hall Skavoll stilte opp 
som velvillig medarrangør. Oppmøtet fra 
sykehus og fra privatpraktiserende spesia-
lister var godt. SUS stilte dessuten med en 
tung representasjon fra ledelsen. Fastlegene 
var på sin hjemmebane, det faste vårkurset, 
som samlet vel 100 kollegaer for oppdate-
ring i psykiatri. 

Spenstige, tankevekkende innlegg fra Terje 
Sletnes, seksjonssjef i Dnlf, Odd Søreide, 
fagdirektør i Helse Vest og Ernst Rettedal, 
overlege fra urologisk avdeling ledet inn i 
en til tider heftig debatt. 

Temaet som skulle samle alle var nok pre-
get av sykehuskollegenes prioriteringshver-
dag. Det hjelper å kunne noe om hveran-
dres arbeidsvilkår og tenkesett. Neste gang 
viser vi en annen bit.

Storsamling i Stavanger
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Storsamling i Stavanger
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Legeforeningen lanserte våren 2000 
fire internettkurs beregnet for all-
mennpraktikere. Kursene var korte 
og enkle og tilpasset datidens tekno-
logi med modemoppkopling. Kursene 
kunne tas uavhengig av tid og rom og 
gav poeng i legers videre- og etterut-
danning. Siden er det utviklet flere 
kurs av samme type for flere mål-
grupper. Til nå har 1250 tatt ett eller 
flere av disse kursene, og evaluerin-
gene er positive. Deltakerne uttrykker 
at de setter pris på å kunne oppdatere 
seg faglig uten måtte reise bort i flere 
dager fra arbeid og familie. De rap-
porterer også at de lærer noe de kan 
bruke i sin praksistiske virksomhet.
 Internett kjenner ingen gren-
ser, og er vanskeligere for totalitære 
regimer å kontrollere. I samarbeid 
med Verdens legeforening, og med 
god støtte fra Den internasjonale 
komiteen av Røde Kors, har Lege-
foreningen utviklet kurset ”Doctors 
working in prison: human rights and 
ethical dillemas”. Kurset foreligger 
på engelsk, spansk og hebraisk og er 
under oversettelse til flere språk. Vi 
vet at mange fengselsleger arbeider 
under vanskelige forhold i totalitære 
regimer der de ikke har tilgang til 
kunnskap om verken fengselslegenes 
eller fangenes rettigheter og plikter. 
Vi tror det vil være lettere å nå disse 
gjennom internett enn med trykt 
materiale. Fengselsleger er heller ikke 
bortskjemte når det gjelder tilbud på 
kurs. Tilbakemeldingene tyder på 
kurset dekker et behov. Kurset er til-
gjengelig for leger over hele verden, 
det er gratis, gir 12 poeng i videre- og 
etterutdanningen og er utviklet med 
økonomisk støtte fra Utenriksde-
partementet. Sammen med Verdens 
legeforening har Legeforeningen 
også publisert kurset Fundamentals 
of Ethics som også er gratis og gir 8 
poeng i legers videre- og etterutdan-
ning. Den første som tok dette kurset 

var en ugandisk lege. I løpet av høs-
ten 2007 håper vi å kunne publisere et 
webbasert kurs i multiresistent tuber-
kulose som også vil bli på engelsk. 
Sentralstyret har vedtatt at det skal 
utvikles et nettbasert kurs i etikk. 
Dette vil kombinere korte videofil-
mer som illustrerer etiske dilemmaer 
med fagtekster og oppgaver knyttet til 
temaene. Flere andre kurs er i sluttfa-
sen og vil bli publisert de nærmeste 
månedene.
For leger i spesialistutdanning i syke-
hus er det utviklet to grunnkurs: kli-
nisk kardiologi for indremedisin og 
grunnkurs i kirurgisk og medisinsk 
gastroenterologi. Dette er omfattende 
kurs som krever store ressurser både 
å utvikle og å vedlikeholde. I tillegg 
til vanlig tekst innholder kursene 
interaktive øvelser, figurer, bilder og 
video. Ettersom disse kursene er obli-
gatoriske i spesialistutdanningen, er 
de ikke rene internettkurs, men kom-
bineres med regionale samlinger. 
Samlingene består av ordinære fore-
lesninger og gjennomgang av kasuis-
tikker som deltakerne selv sender inn. 
Det lave deltakertallet på hver sam-
ling gir gode muligheter for aktivise-
ring av deltakerne. Kravet til å være 
med på samlingen er ar hele nettdelen 
av kurset er gjennomført slik at alle 
er på samme faglige nivået når sam-
lingen starter.
Evalueringene viser at kurset blir posi-
tivt mottatt av de fleste deltakerne. De 
rapporterer at det faglig utbytte har 
vært godt, og de kunne arbeide med 
kurset i sitt eget tempo og på tider 
som passet dem best. Men noen var 
også negative og savnet å kunne dis-
kutere faglige problemstillinger med 
andre. Det er åpenbart en svakhet ved 
nettkurs at det kan bli ensomt foran 
skjermen. Deltakerne har anledning 
til å sende inn problemstillinger eller 
spørsmål til forfatterne underveis i 
kurset, men til nå har dette vært lite 

benyttet. Deltakerne på de første kur-
sene uttrykte heller ikke behov for å 
ha kontakt med de andre deltakerne 
underveis. Evalueringen etter det siste 
kurset viste imidlertid at noen ønsker 
seg en slik mulighet. Legeforeningen 
utvikler nå en Min side-løsning der 
det blir mulighet til å opprette disku-
sjonsgrupper som også kan benyttes 
i forbindelse med nettkurs og fagdis-
kusjoner. 
Leger som gjennomfører nettkurs har 
de hadde samme rettigheter til permi-
sjon med lønn som ved tradisjonelle 
kurs. Ingen rapporterte at de hadde 
hatt problemer med å få permisjon. 
En fordel ved nettkurs er at det er 
tilgjengelig også etter at de er gjen-
nomført. Det blir en kunnskapsbase 
som deltakerne kan gå tilbake til når 
som helst.
Kurs på internett har ingen begrens-
ning i antall deltakere og kan bidra til 
å øke tilbudet på kursplasser. Hvert 
av de obligatoriske kursene tar opp 
mellom 150 til 200 deltakere ved hver 
kursstart. Med det økte antall leger 
som skal ha spesialistutdanning de 
nærmeste årene, er det viktig å finne 
løsninger som gjør at grunnkursene i 
de store spesialitetene ikke blir flas-
kehalser.
Legeforeningen vil fortsette satsin-
gen på kurs på internett, men dette 
betyr ikke at alle tradisjonell kurs 
skal erstattes med webbaserte kurs. 
Det er av stor verdi at kollegaer møtes 
for å diskutere og utveksle erfaringer. 
Kombinasjoner der faktastoff læres 
på nettet, mens praktiske øvinger og 
holdningsdannelse skjer på fysiske 
samlinger, kan være en løsning som 
ivaretar begge deler. 

Bjørn Oscar Hoftvedt

Artikkelen sto på trykk i Ylf Forum 
nr. 5 2007.

Legeforeningens 
utdanning på internett (Lupin)
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ble i juni 2007 avholdt ved Sola Strand 
Hotell. Det var på alle måter vellykket 
med inspirerende forelesninger i nydelige 
omgivelser. Cand.polit. Inger-Lise Lien 
fra Nasjonalt Kunnskapssenter om vold 
og traumatisk stress snakket om Æresko-
deks. Forfatter Hege Storhaug fra Human 
Rights Service var engasjert i våre inn-
vandrerkvinner, og engasjementet smittet 
og var utgangspunkt for interessante dis-
kusjoner med høy temperatur. Dosent Jan 
Opsal fra Misjonshøgskolen hadde mye å 
lære oss om islam, helse og behandling. 
Kunnskapen hans bør leger få nyte mer 
av ved en senere anledning. Neste dag 

åpnet helsesjef Hans Petter Torvik om 
tuberkulose og dens aktualitet. Forfat-
ter og lege Reidun Brunvatne har  erfa-
ring med flyktningpasienten i den kli-
niske hverdag, og delte dette med oss. Vi 
lærte om interkulturell kommunikasjon 
av både fylkeslege Ole Matis Hetta og 
Ingrid Hauge Rasmussen fra Flyktninge-
kontoret. Interessant var også innleggene 
fra overlege Sverre Sand og jordmor Sara 
Kashay fra Ullevål, som har lang erfaring 
i arbeidet med omskårne kvinner. Over-
lege ved barneavd. Gunn Aadland hadde 
ferske data vedr. infeksjonssykdommer 
hos små barn, og overlege i psykiatri Jone 

Schanche-Olsen hadde til slutt en sterk 
forelesning om flyktninger som har vært 
utsatt for tortur.
Dagene gikk fort i gode lokaler og med 
velsmakende luncher.  Atmosfæren var 
behagelig. Det ble tid til både kulturelle 
innslag og gode diskusjoner. Deltagerne 
ga gode sluttmeldinger og  anbefaler å 
arrangere kurs på samme sted enda en 
gang – årstiden var perfekt. 

 Margaret Oshaug
 Leder av Kurskomitéen 

Kurs i 
innvandrermedisin

Nydelig gregoriansk sang i Sola Ruin-
kirke.

Overlege Sverre Sand og jordmor Sara 
Kashay fra Ullevål Sykehus.

Foredragsholderne Inger-Lise Lien og 
Hege Storhaug.

Jacques Honoré i Kurskomitéen, fore-
dragsholder Ingrid Hauge Rasmussen og 
deltager Hans Petter Torvik. 

Kurs
Kurs i uke 40, 

samt vårkurs 2009 
er under planlegging



10 Syd-Vesten 1/2008

Det årlige kurset ble i år holdt på Røros, 
ikke lettest tilgjenglige sted for oss roga-
lendinger, og bedre ble det ikke av at det 
innleide charterflyet fort ble fullbestilt og 
Coast air gikk konkurs dagen før kurset 
startet. Det var da meget imponerende at 
der møtte nesten 200 deltakere og nær-
mere 100 ledsagere. Desidert ny rekord, 
nesten 20% av alle medlemmer. Hva kan 
årsaken til den store deltakelsen ha vært? 
Kanskje var det den nye pittoreske belig-
genheten i Bergstaden som trakk? Kan-
skje  det  rike kulturelle opplegg som det 
ble lagt opp til? Mest av alt var det nok 
likevel det faglige og ikke minst det fagpo-
litiske programmet som lokket så mange 
den lange og til dels kronglete veien. 
  
Det skjer mye som angår PSL i disse 
tider. Både innen Helse og Omsorgsde-
partementet (HOD) og Sosial og Helse-
direktoratet (Shdir) arbeides det tydelig-
vis med gjennomgripende forandringer/
reformer som berører avtalespesialis-
tene, både helsepolitisk og økonomisk. 
  
Forventningene var derfor meget store 
til første punkt i programmet: ”Avta-
lespesialistenes rolle i det fremtidige 
Helse Norge”, ved statssekretær Rigmor 
Aaserud, HOD. Tilsvarende ble skuffel-
sen stor da hun uten begrunnelse hadde 
meldt avbud rett før møtet.. Angivelig 
ikke ukjent problemstilling fra vedkom-
mende stassekretær i møtesammenheng 
med PSL. Dessverre ble det heller ikke 
sendt noen erstatter. Kanskje var der ting 
man ikke kunne eller våget fortelle oss.? 
 
Det neste punkt som skapte heftig enga-
sjement, var prosedyrekoding slik det blir 

gjort ved sykehusene. Legeforeningen og 
PSL er positive til aktivitetsregistrering, 
og vi har i flere år sendt inn aktivitetsdata 
til Norsk Pasient Register (NPR). Men 
disse prosedyrekodene, som fra 1/1-08 er 
meget strengt innført med trussel om tap 
av hjemmel hvis ikke etterfulgt, er veldig 
resurskrevende å fylle ut, og reflekterer 
ikke vår aktivitet. Mye av det vi gjør, er 
der ikke prosedyrekoder til. Vi skal også 
føre opp når konsultasjonen begynner og 
slutter. Det er ofte umulig å angi.. Noe av 
konsultasjonen kan skje hos hjelpeperso-
nellet, og noen leger skriver journalen og 
epikrisen fullstendig mens pasienten er 
inne til konsultasjon, mens andre leger 
gjør dette skrivearbeidet senere, evnt. 
etter kontordagens slutt.  Dessverre har 
de fleste dataleverandørene heller ikke 
klart å levere prosedyrekodene. Og de 

som har gjort det, for eksempel Winmed, 
gjør det på en tungvint måte. Prosedyre-
kodene burde vært knyttet opp til hono-
rartakstene, slik at når vi skriver honorar 
for en prosedyre, burde prosedykekoden 
bli registrert automatisk. Vi skal også 
registrere hvem som har henvist pasi-
enten (fastlege, spesialisthelsetjenesten 
osv) og hvor pasienten skal videre i sys-
temet (ferdig behandlet, tilbake til fast-
legen, videre kontroller, innleggelse osv) 
Disse registreringene tar ca. 4 minutter 
pr. pasient. Det er klart at dette er veldig 
ressurskrevende. Det mulig denne nitide 
registreringen skal brukes i planleggingen 
av et nytt honorar system. 3.partsbetalin-
gen skal jo falle bort, og Shdir vil antage-
lig planlegge DRG innføring i honorerin-
gen når trygederefusjon snart faller bort.  
  
Ellers var der mange interessante emner 
som ble tatt opp på kurset. Forelesningene 
vil bli lagt ut på PSL sine hjemmesider.

Det var også et veldig bra kulturelt pro-
gram med flott lokale kunstnere og inter-
essante museum og kirkebesøk. Som 
lokalforeningstillitsvalgt PSL repre-
sentant, skal jeg ivareta medlemmenes 
interesse. Jeg er medlem av Rogaland 
legeforenings styre, og jeg møter også i 
samarbeidutvalget med det regionale hel-
seforetaket. Så medlemmer som har ting 
de ønsker at jeg skal ta opp med Roga-
land legeforenings styre eller med RHF, 
kan sende meg mail. Min mailadresse er 
johan.bergh@ lyse.net.

PSL̀ s administrasjonskurs

Johan Bergh.
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Shahram Shaygani er norskiransk psy-
kiater og bosatt i Lillestrøm. Han kom 
til Norge som 19-åring i 1988 etter en 
dramatisk flukt til Tyrkia. Siden 1991 har 
han arbeidet i psykiatrien, de siste årene 
som medisinsk faglig rådgiver og over-
lege ved Klinikk for Rusavhengighet, 
Aker Universitetssykehus og privatprak-
tiserende psykiater og psykoterapeut ved 
Ressursklinikken. I januar deltok han på 
støttegruppesamling der han delte sine 
erfaringer som fremmedkulturell og lege.  

Gruet meg til jul 
- Da jeg kom til Norge for 20 år siden ble 
jeg avhørt av politiet. Jeg husker veldig 
godt hvor redd jeg var. De var så sinte. 
Etterpå ble jeg plassert i et asylmottak 
der jeg bodde i ni måneder. Heldigvis 
kom jeg raskt inn på videregående skole. 
Jeg tok artium på et år, og kom så inn på 
medisinstudiet i Oslo. Jeg lærte norsk 
ganske fort, og fikk raskt venner. Men 
den første jula var tøff. Plutselig var alle 
borte, og jeg satt helt alene på hybelen.  
  Siden ble det mange år der han gruet 
seg til jul. 
   - Det er alltid mange grunner til å reise 
fra et land, og det vil helt sikkert sette sitt 
preg på hvordan livet i det nye landet blir. 
For min del måtte jeg flykte. Politiet var 
ute etter meg på grunn av mine meninger 
og mitt arbeid i en studentorganisasjon. 
Selv om at jeg er født og oppvokst i en 
muslimsk kultur praktiserer jeg ikke Islam 
og derfor kan ikke kalle meg for muslim, 
og mine verdier er mye av de samme som 
dere har. Det ble derfor ikke en stor kultur-
kollisjon verdimessig å komme til Norge.   
  Men uproblematisk har det på 
ingen måte vært. Møtet med nor-
ske fordommer har vært  tøft. 
  - Jeg har opplevd å ikke få jobb på 

grunn av min bakgrunn, som mange 
andre innvandrere har gjort før meg. 
Det gjør vondt å bli undervurdert. Da 
jeg var turnuskandidat ble jeg spurt av 
en sykepleier om hvor jeg skulle vaske. 
Jeg svarte at jeg godt kunne vaske, men 
at jeg måtte ta meg av pasienten først. 

Bruker fordommer i terapirarbeid
Møtet med norsk politi har ikke alltid vært 
hyggelig. Det samme gjelder norsk nabo-
lag. Men det er ingen bitter mann som står 
foran oss, men han er fullt klar over at noen 
av situasjonene han har opplevd kunne ha 
fått andre følger hvis de hadde skjedd i 
en mer krenket og deprimert fase av livet.  
  - Møtet med norske fordommer har 
jeg helt bevisst prøvd å snu til å bli en 
konstruktiv erfaring som jeg bruker i 
terapiarbeid. Jeg tillater da at pasienten 
kommer med sine fantasier, eventuelt for-
dømmer om meg som en slags overføring 
og er blitt mer bevisst på mine fordømmer 
mot mine pasienter i motoverføringen.  
  Han tror mange av de som kommer til 
Norge som flyktninger eller innvandrere 
har en psykologisk sprekk i sitt indre.  
  - Mange har vært utsatt for større 
eller mindre traumer. Opplevel-
sen av selvet er avhengig av 
menneskelige relasjoner. Når 
man mister relasjonene mis-
ter man selvet. Hvis man da 
møter avvisning kan det fort 
bli en bekreftelse på at ingen 
vil ha en. 
  Shaygani har også opplevd å 
følge seg splittet i sitt forhold til 
hjemlandet Iran og Norge.
  - Noen ender opp med å ideali-
sere hjemlandet sitt, mens andre 
gjør det motsatte og forkaster det 
gamle mens de idealiserer det nye 
landet de har bosatt seg i. Jeg idea-
liserte Norge i starten, og det førte til 
en voldsom skuffelse. Norge og nord-
menn hadde ingen muligheter til å innfri 
mine forventninger. I dag er jeg snart 
40 år. Årene mellom 20 og 30 er 
sterkt preget av at jeg ikke 
levde i nuet. Kvaliteten 
i opplevelsene jeg 
hadde disse 
årene ble 
sterkt forrin-
get av at jeg 
ikke klarte å 
frigjøre meg 

fra fortid og dagdrømmer om fremtiden. 
Integrering er å være i det som kommer. 
Det var jeg ikke i på mange år.  
  - Hva savnet du som støtte-
gruppene kunne ha bidratt med? 
  - Empati, det at noen orker å sette seg inn 
i en annens subjektive verden. Det som 
psykoanalytikeren Kohut kalte for empa-
tisk utholdenhet. Jeg tror for å kunne vir-
kelig være empatisk må man først være 
klar over sine fordømmer mot den andre. 
Det er en utfordrende og vanskelig pro-
sess, men også det eneste som virkelig 
hjelper i en vanskelig integreringsprosess.  
  Etter innledningen meldte Shah-
ram Shaygani seg som medlem i 
den kollegiale støttegruppen i Oslo.  
 
Shahram Shaygani har følt seg splittet mel-
lom fortiden i Iran og en fremtid i Norge, 
men kjenner seg i dag sterk og trygg på 
egen identitet. – Jeg har godtatt at jeg alltid 
vil være annerledes. 

Splittet mellom fortid og fremtid
Den første følelsen jeg husker 
fra Norge var en arkaisk angst 
over å ikke skjønne noe av det 
som skjedde rundt meg. I mange 
år levde jeg mellom fortiden i 
Iran og et fremtidig liv i Norge. 
Jeg lærte meg raskt norsk, men 
det tok mange år før jeg var 
integrert og begynte å leve i 
nuet.
Tove Myrbakk
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Wikan var en av innlederne på støttegrup-
penes samling første dag som hadde det 
fremmedkulturelle og utenlandske leger 
som tema. Hun tok for seg noen viktige 
forskjeller mellom kulturer som hun tror 
kan føre til misforståelser og konflikter 
hvis man ikke er oppmerksomme på dem.

Spøker med sorg og traumer 
- En gang jeg hadde gjesteforelest på Har-
vard om sorg og traumer, kom en indisk 
lege løpende etter meg. Han sa at jeg hadde 
reddet ekteskapet hans. Først trodde jeg at 
han var gal, men han forklarte at han var 
gift med en burmeser som hadde familien 
sin i flyktningeleir i Thailand. Hver gang 
de var på besøk der spøkte familien med 
sorg og tragedier, både i egen familie og i 
samfunnet rundt dem. Han trodde de var 
lite empatiske, og dette var i ferd med å gå 
ut over ekteskapet hans. I min forelesning 
fortalte jeg at i en del asiatiske kulturer er 

det å bruke latter og humor en viktig del av 
håndtering av sorg og traumer.  
  Wikan fortalte også om den gang hun var 
innlagt med en akutt øyesykdom og lå på 
samme rom som en gammel dame fra Øst-
Europa. Hun hadde en stor familie som 
kom og gikk hele kvelden.
  - Det var et forferdelig høyt støynivå. 
Ingen av pleierne grep inn, og tross at 
operasjonen min fra samme dag var 
vellykket, forverret tilstanden min seg 
på grunn av alt bråket. Jeg våknet stokk 
blind, og legene skjønte ikke hvorfor. Jeg 
kom litt senere i samtale med en syke-
pleier fra samme land som den gamle 
damen. Hun var sjokkert, men mente det 
var typisk norsk at ingen hadde grepet 
inn og jaget familien ut av rommet. 
Denne historien forteller oss at vi ofte 
blir for feige til å si fra.

Må bli mer tydelig 
Hun mener vi nordmenn må bli mer tyde-
lig og autoritær, spesielt i skolen for å gjøre 
integreringen lettere for utlendinger.  
  - Vi oppleves ofte som utydelige både i 
utlandet og her hjemme, spesielt av folk 
som kommer fra ikke-vestlige land. Struk-
turen i arbeidslivet vårt er ullen. Hvem er 
den egentlige sjefen på sykehusene? Mange 
kommer fra samfunn der slike ting er langt 
klarere definert. I Midt-Østen er samfun-
net strengt hierakisk. Alder gir autoritet og 
posisjon. Menn har autoriteten i familien 
og i det offentlige liv. Muslimske kvinner 
som jobber som leger er nøye med å utøve 
autoritet i jobben sin. Det gjør de ved å 
være tydelige og langt mer definitive enn 
det vi er vant med her hjemme. Det er 
viktig å vite litt om de kulturelle forskjel-
lene for ikke å misforstå eller støte folk 
unødvendig, sa Unni Wikan til en meget 
engasjert forsamling.

- Nordmenn er utydelige
På den årlige samlingen for de kollegiale støttegruppene var det fremmedkulturelle satt på dagsorden. 
Professor i sosialantropologi Unni Wikan tror nordmenns utydelighet er til hinder for god integrering.  
 
Av Tove Myrbakk

Unni Wikan mener vi må bli mer tydelige både på skole og på sykehus for å bidra til bedre integrering.. – Mange er vant med strengt 
hierarkiske strukturer. Da blir vår måte å organisere oss på ullen og utydelig for mange. Her sammen med psykiater Øystein Melbø 
Christiansen som ledet samlingen.
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Fastlegeordningen er definert 
som en suksess, og deretter 
glemt. Snart syv år etter innfø-
ringen trenger vi mange flere 
fastleger. Nå rister grunnmuren 
i landets helsetjenestevirksom-
het - Hvis ingen politikere tar 
noen grep kan den slå sprekker 
i løpet av kort tid.

Av Tove Myrbakk

Hvert 80. levendefødte barn i Norge blir 
lege, men det kommer ikke allmennmedisi-
nen til gode. Ni av ti turnuskandidater ender 
opp som sykehusleger.  
  - Primærhelsetjenesten har så godt som 
ingen prioritet slik situasjonen er i dag. 
Sykehusreformen har all nasjonal og 
regional oppmerksomhet. Det har fått og 
vil få store konsekvenser. Sykehusene suger 
til seg både penger og folk og det er dem 
sikkert vel unt. I dag er kun hver femte lege 
allmennlege og helsetjenesteforskningsmil-
jøene sier klart fra om at dette er for lite. 
Forholdstallet burde i hvert fall være 30-70. 
Dessuten vil hver fjerde allmennlege gå av 
med pensjon i løpet av de neste ti årene, og 
nye hjemler mangler. Dette er alvorlig,  sier 
leder i Allmennlegeforeningen Jan Emil 
Kristoffersen.  

Flere eldre allmennleger
I Nord-Norge og Nord-Vestlandet er det 
mellom 70 og 80 ledige allmennlegejobber 
til enhver tid.
Gjennomsnittsalder på allmennleger i Nord-
Norge er 45,4 år, mens den på landsbasis 
er 47,7 år. Den langsiktige tendensen er at 
gjennomsnittsalderen for allmennleger på 
ny er økende, Andelen allmennleger som er 
over 55 år øker. 
  - Fastlegehjemler i de større byene har 
relativt god søkning, og omsettes relativt 
raskt. Prisen for en legepraksis er ikke 
avskrekkende i de sentrale strøkene. I dis-
triktene sliter de mer, men her er ikke øko-
nomi en faktor. Vikarer er veldig vanskelig 
å få tak i, selv i sentrale strøk.
 
Hva skal sykehusåret inneholde  
Nesten halvparten av allmennlegene i 
Norge er ikke spesialister. Det er nok 
mange årsaker til det, men mange mener 
det å få sykehustjenesten er en bøyg for en 
del, særlig for eldre kolleger og leger som 
arbeider langt fra sykehus.  
  -  Vi har en veldig desentralisert utdan-
ningsmodell i Norge som vi kan være stolte 
av. Her til lands mener vi at allmennmedi-
sinen læres best i allmennpraksis. Men etter 
25 år med spesialiteten er det på tide å se på 
strukturen i spesialistutdanningen vår med 

friske øyne. Blant annet er ordningen for 
sykehustjenesten i dag for tilfeldig. Den er 
et formkrav med utydelige innholdskrav. 
  I Nasjonal helseplan som kom i 2007 sto 
det ingenting om fastlegeordningen, annet 
enn at den var en suksess.  
  - Heldigvis opplever vi nå at myndighetene 
har sett at vår bekymring for utfordringene 
fremover er betimelig. Direktoratet har 
nedsatt ei arbeidsgruppe som skal se på 
allmennlegetjenesten i bred forstand, hvor 
lederne i Af, NFA og LSA er representert. 
Litt spissformulert har jeg gjerne sagt at 
Storting og regjering bare har hatt tre  kva-
litetskrav til fastlegeordningen og det er til-
gjengelighet, tilgjengelighet og tilgjengelig-
het. Nå ser vi en gryende politisk interesse 
for faglig innhold og kvalitet i primærhel-
setjenesten, om denne nok er økonomisk 
motivert. Den årlige økningen av budsjettet 
til foretakene tilsvarer totalkostnadene til 
fastlegeordningen, og det er mange som ser 
at det er behov for å vurdere hvilke legeopp-
gaver som kan gjøres like bra eller bedre – 
og billigere – i førstelinjetjenesten. 

Prosjekt Allmennmedisin 2020  
Kristoffersen leder styringsgruppa i 
prosjektet Allmennmedisin 2020 som skal 
ha fokus på kunnskap, kvalitet, ledelse og 
samhandling, samt utdanning og rekrut-
tering.  
  - Vi skal først og fremst tegne et statuskart 
og gi en oversikt over hvor fastlegeordnin-
gen står i dag, og selvsagt komme med råd 
om hvordan vi skal videreutvikle ordningen 
på utdanning, organisasjon, dimensjonering 
og faglig innhold. Prosjektet har en stram 
kjøreplan der vi skal ha klar en rapport ved 
utgangen av 2008. Forhåpentligvis blir den 
endelige rapporten presentert for landsstyre-
møtet i Bodø i 2009.  
  Kristoffersen ønsker at prosjektet skal føre 
frem til et helsepolitisk dokument som skal 
kunne påvirke politisk til en riktig utvik-
ling.

Ingen karrierevei 
Mange prosedyrer er langt billigere å gjøre 
i primærhelsetjenesten enn på sykehuset. 
Anslagsvis koster samme prosedyre 10 

prosent at det samme prosedyre koster på 
sykehus.  
  - Vi trenger en sterk grunnmur i helsetje-
nestevirksomheten i Norge. I dag henviser 
en fastlege rundt halvannen pasient hver 
dag til spesialisthelsetjenesten. Hvis dette 
antallet øker til 2 ½ betyr det innpå en mil-
lion flere henviste pasienter pr. år og da vil 
helseforetakene kollapse..  
  Kristoffersen tror at en omfordeling av 
ansvar er nødvendig, men at primærlegens 
rett til å 
henvise utelukkende på faglige kriterier må 
ligge i bunn. 
  - Oppgavefordelingen mellom spesialist-
helsetjenesten og primærhelsetjenesten har 
de siste ti årene har vært formidabel, men 
kan være vanskelig å beskrive konkret. 

Få store legesentre i Norge 
I dag er det rundt 3900 fastleger i Norge 
som fordeler seg på ca 1550 praksiser i 
432 kommuner. 14 prosent av disse har 
solopraksis, mens halvparten er i praksiser 
med mellom to og fire leger. Vi har få store 
legesentre. Bare 8 prosent av legene jobber i 
praksiser med over åtte leger. 91 prosent av 
allmennlegene er selvstendige næringsdri-
vende, og de aller fleste av disse trives med 
å være det. 9 prosent er fastlønnet. 60 pro-
sent av allmennlegene er i dag spesialister i 
allmennmedisin. Legeforeningen ønsker at 
det kommer et krav om at alle allmennle-
ger skal bli spesialister for å kvalitetssikre 
tjenesten. 
  - Allmennmedisinen preges av forskjellig-
heten, men det er ikke tvil om at det fleste 
ønsker å fortsatt være selvstendig nærings-
drivende. Danmark, Sverige, Nederland og 
Storbritannia har en fastlegeordning basert 
på næringsdrift, og er veldig godt fornøyd 
med den. Vår ordning er et godt utgangs-
punkt for å blir enda bedre. Fremover må vi 
i enda sterkere grad bidra med vår kompe-
tanse og komme oss ut av isolasjonen på 
legekontoret. Vi må også jobbe fram flere 
karriereveier i allmennmedisinen for å gjøre 
det mer attraktivt for unge leger å velge vår 
spesialitet som sin. Og selvsagt må inter-
kommunale legevaktsløsninger bli normen 
de fleste steder, sier Jan Emil Kristoffersen 
leder for Allmennlegeforeningen. 
  Til høsten håper Jan Emil Kristoffersen å 
bli invitert av lokalforeningene til å presen-
tere prosjektet, samt få innspill til det videre 
arbeidet. 
 
Fastlegeordningen (FLO) er betegnet som 
en suksess - og glemt. Jan Emil Kristof-
fersen har stor tro på at prosjektet Allmenn-
medisin 2020 skal bidra til å øke fokus på 
at det er i primærhelsetjenesten man oppnår 
mest helse og flere leveår.  

Se mer på www.legeforeningen.no/index.
gan?id=134176&subsid=0

Suksess med bismak

Jan Emil Kristoffersen.
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Helsepolitikk
Vi vil sette fokus på ressursbruk og prioritering i helseve-•	
senet. Henvisnings- og utredningsrutiner skal være enkle, 
målrettede og hensiktsmessige, og resultater av undersøkelser 
skal ha en behandlingsmessig konsekvens. Organisering og 
drift av poliklinikker må strømlinjeformes.
Sykehjemmene må styrkes med kapasitet og kompetanse slik •	
at en større del av eldremedisinen kan foregå utenfor sykehus
Vi ønsker å stimulere leger til å søker lederstillinger i sykehus•	
Kontaktflaten mellom fastlegene og NAV må forbedres•	

LøNNs oG ARbeidsviLkÅR
Sykehus

Vi vil ivareta at sentrale avtaler og anbefalinger følges. Disse •	
skal være styrende og representere et minstemål i forhold til 
lokale avtaler. 
Sykehusleger skal ha adekvat, prosentuell lønnsutvikling, på •	
linje med sammenliknbare grupper i samfunnet. Kompetanse 
og ansvar skal honoreres. 

KOMMUNENE
Lønn

Leger ansatt i kommunene skal minst ha samme nivå på •	
grunnlønn som i sykehus - uavhengig av stillingsstørrelse
Leger i kommunal deltidstilling skal nå kr 600.000 i årslønn•	
Fastleger som påtar seg større sykehjemsstillinger enn 20 % •	
får forhøyet praksiskompensasjon
Kontaktmøter mellom fastleger og NAV lokal avvikles på •	
betalt dagtid, jfr takst 14. 

Legevakt
Alle primærleger i Rogaland som ønsker det skal fremme •	
krav overfor sin kommune om at 200 overtidstimer pr år er 
øvre grense. Passiv vakt omregnes etter 1:4.

Passivt vaktarbeid skal minimum lønnes tilsvarende 100 % •	
overtid
Legevakt er arbeid, ikke hobby. Driftsmøter og samhand-•	
lingstrening med ambulansetjenesten skal honoreres  
Dagtid: som takst 14.  
Kveldstid: minst tilsvarende 100 % overtid
Belastningen med legevakt må ned. Vi skal utvikle forslag til •	
skjermingstiltak for nattarbeid. Krav skal fremmes i lokale 
forhandlinger.
Leger skal slippe at egen bil brukes som kommunens vakt-•	
kjøretøy

Arbeidsvilkår
Kommunen skal sørge for tilgang til elektronisk journal i •	
sykehjem fra sykehjemslegens kontor

Omsorg og hjelp til enkeltmedlemmer
Styret i Rogaland legeforening og støttelegeordningen skal være 
synlige instanser for omsorg og hjelp til enkeltmedlemmer. Vi vil 
jobbe for bedre tilgjengeligheten, bla. gjennom medlemsbladet 
Sydvesten og nettsidene våre.

Kurs og møter
Vi vil arrangere årlige tillitsvalgtkurs for sykehuslegene i Roga-
land.  

Kollegialitet og fellesskap
Vi skal etablere og vedlikeholde arenaer der alle legene i og uten-
for sykehus kan møtes – på begge sider av Boknafjorden.

Temamøter lagt til allmennlegenes kurs i Stavanger•	
Haugaland medisinske selskap •	

Hovedmålsettinger for styret i Rogaland 
legeforening 2007-09

Mulige innsatsområder, ut fra ”lokalforeningens formål og oppgaver” i legeforeningens lover.
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Etter køyreskulen
I min oppvekst var det vanleg å ta førar-
kort for bil kring 18-årsdagen. Dei som 
hadde passert nålauget hjå Biltilsynet gav 
gjerne til beste skrekkhistoriar om kva for 
spørsmål ein kunne få når ein skulle opp til 
denne testen som for alvor flytte oss inn i 
vaksenverda. Eg hugsar enno eitt av desse 
spørsmåla: ”Kva skal ein ha over under 
bilen?” Det var sjølsagt uråd å vite svaret 
om ein ikkje hadde tilgang til fasiten hjå 
denne spesielle sensoren: ”Full kontroll 
over bilen under alle forhold”.

Eg har fundert mykje på denne problemstil-
linga knytt til foretaksreforma. Ansvaret 
for spesialisthelsetenesta vart flytta frå fyl-
keskommunen til helseforetak. Fylkeskom-
munen er leia av Fylkestinget, som er poli-
tisk vald, eit foretak vert leia av eit styre, 
oppnemnd av eigaren.

Legeforeninga såg at i denne reforma låg det 
sjansar for meir konsistent styring av spe-
sialisthelsetenesta. Smak litt på omgrepa: 
”Ting” gjev assossiasjonar i retning av tin-
gingar, hestehandel og kompromiss, medan 
”styre” kan vere nett det, ei eining som held 
kursen for verksemda, i samsvar med dei 
føringane eigaren har gjeve.

For det har aldri vore tanken i Noreg at 
helseforetaka ikkje skulle styrast politisk. 
Etter mitt skjøn er utgreiinga kring fød-
selsomsorg eit godt døme på korleis dette 
kunne gjennomførast: Stortinget nedsette 
ei ekspertgruppe som greidde ut kva som 
ville vere den mest tenlege organiseringa av 
fødetenesta i Noreg ut frå faglege kriteriar. 
Rapporten frå denne gruppa vart politisk 
behandla, og Stortinget knesette prinsippa 
for organisering av fødselsomsorga. 

Det var truleg ikkje full semje om desse ret-
ningslinene, heller ikkje mellom fagfolka. 
Men det låg i alle føre eit overordna vedtak, 
som eit styre kunne styre etter – litt analogt 
til trafikkreglar. Det finst dei som gjerne 
tykkjer dei kan køyre fortare enn trafikkre-
glene seier, kan hende er det og nokre som 

meiner det hadde vore betre å halde venstre 
side av vegen. Men om trafikken skal flyte 
lyt ein tilpasse seg regelverket som andre 
har vedteke.

Så veit vi korleis det har gått med retnings-
linene for fødetenester: Helseforetaka har 
ikkje fått lov til å styre i samsvar med 
desse. Nasjonalt råd for fødselsomsorg la i 
haust ned verva sine, sidan dei råda dei gav 
likevel ikkje vart høyrde. Eg skjøner dei 
godt. Når dei fagleg funderte råda relativt 
ofte vert overstyrde av andre omsyn syner 
Staten at det er mykje godt det same kva 
fagfolk seier og meiner.

Slik eg ser det har det heller gått til atters 
med rasjonell styring av helseforetaka. 
Foretakslova er endra slik at det no også er 
politikarar med i styra. Både regionalt og 
lokalt har styra eit mykje avgrensa hand-
lingsrom, syner det seg. Når dei gjer vedtak 
i samsvar med nasjonale føringar vert dei 
overstyrde. Gong etter gong.

Dette har mykje å seie for kvardagen vår, 
både i primær- og spesialisthelsetenesta. 
Kvar veke må leiarane våre gjere greie 
for overforbruk, krav til innsparing og 
utgreiing av andre omorganiseringar enn 
dei som både administrasjon og styre finn 
rasjonelle. Innimellom gjer dette meg noko 
motlaus. Det er slitsamt stendig å få nye 
krav om sparing og endring. Det som skjer 
styringsmessig verkar demotiverande. Eg 
vonar vi likevel ikkje mistar målet av synet: 
Optimal pasientbehandling.

Førarkortet gav oss rett til å styre køyretyet 
vårt dit vi ville. Innafor klåre og strenge 
rammer, sjølsagt, anarki gjer seg ikkje, hel-
ler ikkje i trafikken. Men om nokon frå pas-
sasjersida vil ta rattet frå oss, ja, då går vi i 
grøfta. Er spesialisthelsetenesta på veg dit?

  Gjesteskribenten

Øyvind Watne 
Leiar Sogn og Fjordane legeforening
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I dagliglivet nyttiggjør vi oss effektene 
av musikk på en eller annen måte: Rolig 
musikk kan hjelpe til for å slappe av etter 
en hektisk arbeidsdag, rytmisk musikk kan 
være med på å motivere til bevegelse. De 
fleste mennesker har opplevd hvor sterkt 
musikk kan sette i gang bilder, minner, 
følelser og assosiasjoner. Vi opplever 
hvordan musikken kan berøre ved noe 
inni oss som ikke har noen beskrivelse 
ennå og på denne måten kan det å lytte 

til musikk eller spille et instrument ha en 
forløsende virkning. Vi bruker musikalitet 
når vi bedømmer hvordan noen har det 
ved å lytte til stemmen. Også ved høytider 
bruker vi musikk på en ”terapeutisk” måte: 
for eksempel som hjelp til å få kontakt med 
sorg og som trøst i begravelse.

I musikkterapien blir musikkens terapeu-
tiske effekt brukt på en mer systematisk 
måte. Musikkterapeutens arbeid består i 

Musikkterapi, et alternativt tilbud i voksenpsykiatrien

”Musikkens evne til å integrere og helbrede er helt grunnleggende. Det er den dypest virkende    ikke-kjemiske medikasjon vi kjenner.” 
Oliver Sacks, nevrolog

Musikk brukt som terapi har 
lange tradisjoner. I eldre kultu-

rer var musikk og medisin knyt-
tet nøye sammen: Guden for 

legekunst og guden for musikk 
var en og samme person i så 

forskjellige kulturer som den 
greske og den indiske. Musikk 

har I forskjellige samfunn alltid 
hatt en viktig funksjon for å 

holde folk sammen, gi følelse 
av tilhørighet og som uttrykk 

for følelser og meningssøken. I 
bibelhistorien fortelles det om 

David som kurerte kongen Sauls 
depresjon med harpespill. Det 

finnes flere eksempler fra histo-
rier i fortid og nåtid på musik-

kens terapeutiske virkning, men 
først i den senere tid forelig-

ger dokumentasjon som viser 
at musikkterapi er en effektiv 

terapiform. Musikkterapi tilbys 
innen forskjellige fagfelt; I 

arbeid med utviklingshemmede 
mennesker, i eldreomsorgen, 
på medisinske avdelinger på 

sykehus, i fengsel og ettervern, i 
kulturskolen og i psykisk hel-
severn. Med denne artikkelen 

ønsker jeg å gi et lite innblikk i 
hvordan musikkterapi anvendes 

innen voksenpsykiatrien.

Av Sissel Næsheim, 
musikkterapeut v/Sola DPS, psykiatrisk klinikk 

nass@sus.no

             Helsetilbud som du vet lite om
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Musikkterapi, et alternativt tilbud i voksenpsykiatrien

”Musikkens evne til å integrere og helbrede er helt grunnleggende. Det er den dypest virkende    ikke-kjemiske medikasjon vi kjenner.” 
Oliver Sacks, nevrolog

ved hjelp av musikkaktiviteter å tilrette-
legge forholdene slik at den enkelte pasi-
ent får mulighet til å utvikle sine ressur-
ser og til å nærme seg sin problematikk. 
For musikkterapeuten er det ikke først og 
fremst de musikalske resultater som tel-
ler. Det er selve prosessen ved musikalsk 
samspill eller den enkeltes opplevelse av 
musikk som står i fokus. På denne måten 
kan musikkterapi aktivere ressurser: vitali-
tet, emosjonalitet, kreativitet, det kan ha en 

positiv virkning når det gjelder bearbeiding 
og bevisstgjøring av følelser samtidig som å 
jobbe i gruppe med musikalsk samspill kan 
styrke egen - og fremmedforståelse.

Musikkterapi I praksis
Musikkterapi blir tilbudt både som indivi-
duelle timer og som gruppeterapi. I prak-
sis består musikkterapi slik det blir tilbudt 
i voksenpsykiatrien av metoder som er 
basert på lytting av musikk og metoder som 
innebærer at pasienten deltar aktivt gjen-
nom å synge eller å spille et instrument i 
musikalsk improvisasjon, musikalsk rolle-
spill, arbeid med egenkomponert materiale 
eller jobbing med ferdig materiale. For å 
imøtekomme de forskjellige behovene for 
musikalsk utfoldelse er derfor et musikk-
terapirom utstyrt med tradisjonelle instru-
menter som piano, gitar og trommer og mer 
eksotiske instrumenter som ikke er basert 
på ”strenge” skalaer men appellerer mer til 
lek med tilfeldige toner. Musikalsk impro-
visasjon er kanskje den metoden som virker 
mest fremmed for de fleste. Pasienten blir 
da utfordret til å bruke stemme og instru-
menter på en lekende ikke-dømmende måte 
i samspill med terapeut eller evt. andre 
gruppedeltakere. Slik oppstår musikk som 
for en utenforstående kan virke som merke-
lig klingende samtidsmusikk eller det kan 
ses på som spennende musikkskizzer som 
gjenspeiler pasientens uttrykk på en ekte 
måte. Samtale er en viktig del av timen 
for å reflektere over prosesser som oppstår 
gjennom musikalsk samspill. Oppmerk-
somheten rettes her mot indre opplevelser 
og relasjonelle prosesser mellom pasient 
og terapeut eller mellom pasientene der-
som det er gruppe, sett i sammenheng med 
musikken. 

Indikasjon og virkning 
Så lenge musikkterapi blir tilpasset den 
enkelte pasient og pasienten selv er motivert 
finnes det er få pasienter som faller uten-
for indikasjonskriteriene for musikkterapi. 
Viktig er også å understreke at det er ingen 
forutsetning at vedkommende skal kunne 
spille et instrument for å delta i musikkte-
rapi. Musikkterapi er hovedsakelig indisert 
for pasienter som har en primær diagnose 
F1 til F6. Musikkterapi er spesielt indisert 
hos pasienter der muligheten til verbal kom-
munikasjon er redusert eller vanskelig, som 
hos f.eks. ved autistisme eller mutistiske 
pasienter, eller hos pasienter med lav moti-
vasjon for samtaleterapi eller der det fore-
ligger dårlig erfaring med samtaleterapi.

Musikkterapi i forbindelse med angstli-
delser og depressive lidelser har vært best 

kartlagt og dokumentert og viser til gode 
resultater. I den senere tid er også musikk-
terapi ved autisme, schizofreni og anorexia 
nervosa blitt bedre dokumentert. Et eksem-
pel fra forskning innen psykiatrien er en 
randomisert studie hvor 76 schizofrene 
pasienter fikk en måneds musikkterapi og 
viste signifikant bedring sammenlignet 
med kontrollgruppen. Behandlingsgruppen 
isolerte seg mindre, viste større interesse for 
omverdenen og viste generelt større sosialt 
engasjement enn kontrollgruppen.

Det blir likevel på mange måter umulig å 
se på musikk som et ”legemiddel” fra en 
rent medisinsk synsvinkel fordi det virker 
så individuelt og på en kompleks måte sam-
tidig som det flyter over i et annet fagfelt; 
kunsten, som ikke kan settes inn i diagram-
mer og grafer. Musikkterapi er en supple-
rende terapiform som i de fleste tilfeller 
understøtter andre tiltak. Musikk er imid-
lertid en særdeles kostnadseffektiv, helhet-
lig virkende terapiform. Som en oppsum-
mering kan det sies at musikkterapi kan 
være en hjelp for å få kontakt med seg selv 
og andre og slik kan denne terapiformen 
være et første skritt i retning av å komme ut 
av angst eller isolasjon. For mennesker som 
er for mye styrt av hodet, kan musikk være 
en måte å få kontakt med følelser og kropp. 
Musikkterapi kan også virke forebyggende 
og lindrende ved å gi fysisk og psykisk 
avspenning og motvirke stress. Å komme 
I kontakt med eget musikalsk uttrykk kan 
være med på å skape bevissthet om egen 
identitet og slik være en hjelp til å finne 
kreative løsninger som kan skape person-
lig vekst og endring. Hvordan musikk og 
musikkterapi virker, er likevel individuelt 
forskjellig, dvs. 
”uansett hva som blir sagt om musikk….
så forblir det viktigste usagt.” Aleksander 
Wat, polsk forfatter.

Musikkterapi i Rogaland
Musikkterapien i Norge har lengst tradi-
sjoner innen spesialpedagogisk fagfelt. I 
de senere årene har musikkterapi, også I 
Rogaland, fått en større plass innen psykia-
trien. I skrivende stund kjenner jeg til fire 
musikkterapeuter som jobber innen vok-
senpsykiatrien i Rogaland; en på Jæren DPS 
og tre musikkterapeuter tilknyttet SUS. Jeg 
arbeider som musikkterapeut på Sola DPS 
hvor musikkterapi tilbys pasienter i poli-
klinisk behandling og pasienter innlagt på 
sengepost. Utenforstående pasienter som 
har interesse for musikkterapi kan henvises 
av fastlege til poliklinikken ved Sola DPS 
hvor det må fremgå ønske om musikkterapi 
I henvisningen. 

             Helsetilbud som du vet lite om
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Inga Marte Torkildsen har nylig i media 
foreslått lavterskeltilbud med psykolog på 
helsestasjon for voksne. På allmennlege-
nes diskusjonsforum eyr har diskusjonen 
bølget om dette, og om Venstres forslag 
fra valgkampen sist vår. Den gang fore-
slo Venstre i Stavanger en fastpsykolog-
reform. Med Per A. Torbjørnsens (leder 
i Stavanger Venstre) ord: ”Det bør være 
like lett for et menneske med angst å få 
slippe til hos fastpsykologen som det i 
dag er for en person med halsbetennelse å 
få tid hos fastlegen. Forslaget mitt hand-
ler altså om å gi folk med psykiske plager 
det samme tilbudet som folk med fysiske 
plager i dag tar for gitt, poengterer Thor-
bjørnsen.”

Og videre: ”Vanlige leger har verken 
kompetanse nok eller tid nok til å ta seg 
av pasienter med psykiske plager. Vi tren-
ger derfor allmennpsykologer som raskt 
vil kunne ta imot og hjelpe folk med let-
tere depresjon, angst, tvangslidelser og 
spiseforstyrrelser, utdyper Thorbjørnsen.
Han tenker seg også at fastpsykologene 
skal ha tid til å gi informasjon til pasien-
ten og de pårørende. Alvorlige psykiske 
lidelser bør selvsagt henvises videre 
til spesialisthelsetjenesten.” Stavanger 
aftenblad, 12.april 2007.

I dagene som fulgte var både presidenten 
i psykologforeningen og generalsekre-
tæren i Rådet for psykisk helse på banen 
med klar støtte til forslaget, og Torbjørn-
sen fikk også støtte fra landsmøtet i ven-
stre om å utrede en fastpsykologreform. 
Frp og Krf var betinget kritiske. 

Jeg er redd dette er en sak som det etter 
hvert kan gå betydelig politisk prestisje 

i, selv om det neppe blir en realitet. Det 
er flere enn Inga Marte Torkildsen og Per 
A. Torbjørnsen som mangler innsikt i 
hva fastlegene driver med og er flinke til. 
Vårt problem er at det vi gjør er usynlig 
for alle andre enn pasienten og nærmeste 
pårørende. De enkeltmenneskene som har 
fått god hjelp med psykiske vansker eller 
psykiske lidelser står aldri fram i avisene 
og forteller om det. At fastlegens bredde-
kompetanse og kjennskap til pasientens 
helse og livssituasjon er en viktig årsak 
til at hjelpen ofte både virker og er billig, 
er like usynlig. 

Vi trenger å bli flinkere til å beskrive og 
fortelle om hva vi gjør, både i faglige fora 
og for et større publikum. Vi må også i 
større grad tørre å komme med innspill i 
avisene i slike debatter, noe undertegnede 
dessverre unnlot å gjøre i april 2007. 

I denne spesielle saken kunne vi påpekt 
at problemet ikke er at mennesker med 
lettere psykiske lidelser ikke treffer en 
psykolog med en gang, men at de som 
virkelig trenger behandling hos spesia-
list enten må vente både vinter og vår 
(bokstavelig talt) eller aldri får treffe 
spesialisten i det hele tatt, selv om de får 
behandling ved en poliklinikk. Vi har alt 
for få psykologer og psykiatere i spesia-
listhelsetjenesten, og vi har for lite innsyn 
i ventetider og prioritering hos psykolo-
ger og psykiatere med avtale til å kunne 
bruke de få vi har best mulig. En fastpsy-
kologreform høres flott ut for politikere, 
men det vil være nok et tiltak som flytter 
ressurser fra de sykeste til de friskere og 
mer ressurssterke.

Hilsen Torgeir Gilje Lid

Fastpsykolog?

Praksiskonsulentene Ruth L Midtgarden 
og Ivar Halvorsen har  arbeidet mye med 
legemiddelhåndtering for pasienter som 
ikke klarer å ta hånd om sine egne medi-
siner. 

Prosjekt ”Orden i medisinkortet” er et 
foreløpig sluttresultat. Det er en oppsum-

mering av hva som er nødvendig å gjøre 
- i og utenfor sykehus – for å få til færre 
legemiddelfeil. Prosjektet utfordrer, til 
gjennomtenkning av egen praksis, og til 
endring av praksis.

De aller fleste av allmennlegene deltar i 
små grupper. Midtgarden og Halvorsen 

har utviklet og fått testet et diskusjonsopp-
legg for allmennleger til bruk i disse grup-
pene. Tilbakemeldingene har vært gode.

Diskusjonsopplegget finnes på PKO sin 
hjemmeside, for fri og meget enkel ned-
lasting.  Se http://praksis.sir.no
Velg Oppslagstavle.

”Orden i medisinkortet” – hos fastlegen
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”Orden i medi-
sinkortet” testes 
ut.  Fra venstre: 
Olav Thorsen, 
Norvald Lun-
detræ, Harald 
Bjørnestad, 
Jacques Honoré, 
Marit Rønning, 
Reidar Klei-
ven og Turid B 
Nordheim
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Inntil nå har det ikke alltid vært så lett å se at alle underforeningene 
er en del av Legeforeningen. Torunn Janbu, president i Legeforenin-
gen, viser til at en del foreninger har hatt sin egen design, og at navnet 
på foreningen ikke i seg selv viser noe tilhørighet. 
Nå blir det derimot et system, kalt gridsystem, med logo og så noen 
kryssende linjer med lokalforeningens eller den fagmedisinske for-
eningens navn øverst, og Den norske legeforening under. De under-
foreningene som har hatt egen logo og ønsker å beholde den, kan 
gjøre det, men den blir da plassert inn i linjene til gridsystemet. Det 
er valgt ut en ny, egen skrifttype som heter Whitney, og foreningene 
får en egen profilmanual hvor maler for alt fra brevark til power-
pointmaler ligger inne.
- Nå skal det bli lettere å gjenkjenne de ulike organisasjonsleddene 
som en del av Legeforeningen, og leddene vil få et mer enhetlig gra-
fisk uttrykk. Samtidig fremkommer det tydelig hvilken underfore-
ning det er snakk om. Jeg opplever at profilmanualen fremhever at 
alle ledd tilhører samme forening samtidig som det er rom for indi-
viduelle løsninger. Dette gjenspeiler foreningen slik jeg opplever den 
- samlet og med stor takhøyde, sier presidenten.
Logoen til Legeforeningen er også fornyet. 
- Ovalen er tatt bort, mens Asklepios beholdes. Dog kan ovalen fort-
satt benyttes dersom Asklepios brukes alene, f.eks. i segl. Det sikrer 
en mer moderne utforming som samtidig ivaretar det tradisjonelle, 
stolte og medisinske uttrykk. Navnet, Den norske legeforening, blir 
nå stående vannrett ut fra figuren. Underforeninger som ikke har hatt 
egen logo, får nå Legeforeningens logo inn ved siden av navnet, for-
klarer avdelingsdirektør Jorunn Fryjordet, som har vært prosjektle-
der på arbeidet med den nye designen.
Foreningene får tilgang til maler til en rekke formål, som f.eks bre-
vark, innkallinger til årsmøter, veiledere, visittkort og powerpointer 
til foredrag. 
- Tillitsvalgte som skal holde foredrag, kan bruke disse powerpoint-
malene og sparer også mye tid på å få et godt, presentabelt uttrykk. 
Det vil være enkelt å laste malene ned fra nettet, og det sikrer god 
design også når du f.eks lager trykksaker. Du slipper å legge en 
masse innsats inn i dette arbeidet. Vi lager også en fotodatabase med 
illustrasjonsbilder som viser legerollen, sier hun. 
For å se eksempler på design på brevark, powerpoint-presentasjoner, 
visittkort osv. se:
http://www.legeforeningen.no/profil

Cecilie Bakken
cecilie.bakken@legeforeningen.no
Avdeling for informasjon og helsepolitikk

Får ny grafisk design
Fra nyttår har Legeforeningen og alle underfore-
ninger fått en ny, felles grafisk design, og et oppsett 
som gjør at det blir lett å se tilhørigheten til Lege-
foreningen.
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Norsk forening for allmennmedisin (NFA) og Allmennlege-

foreningen (Af) skal utrede norsk allmenn-medisin i eit pro-

sjekt med namnet Allmennmedisin 2020. På oppstart-møtet i 

Oslo i januar var fleirtalet av innleiarane frå Vestlandet, noko 

som vart lagt merke til og kommentert i møtet. Det er kjekt 

å sjå at vår region bit godt frå seg på det allmennmedisinske 

kartet for tida!

Prosjektet skal vere ei breidt anlagt utgreiing av 

faget i tidsperspektiv fram til 2020. Det er naudsynt 

å bygge eit fagleg og politisk solid fundament for 

vidare utvikling av allmennlegetenesta og fastlege-

ordninga. Men det handlar i stor grad om problem 

vi ser utvikle seg i dag.

Vi må gjenvinne eit offentleg og konstruktivt 

fokus på fastlegeordninga vi ikkje ser i dag frå 

sentrale politiske styresmakter. Kombinasjonen av storm rundt 

økonomien i sjukehusa og ein tornerosesøvn grunngitt i ei 

positiv evaluering av fastlegeordninga for nokre år sidan, tener 

ikkje allmennmedisinen framover. Til det er faresignala for 

mange. Vi er etter mitt skjøn underbemanna, skvisa  

mellom mange ulike typar oppgåver, og kollektivt ute av  

stand til å auke kapasiteten i takt med auka krav. Responsen 

fra den enkelte av oss er logisk, men  

kollektivt dysfunksjonell: Vi arbeider meir og raskare,  

vi kuttar der vi kan på legevakt og tid til lesing og 

ledelse. Til slutt blir alle misnøgde; pasientar, opp-

dragsgjevar og vi sjølve. Tap-tap situasjon kallar vi det.  

Og den må vi ut av raskt og lenge før 2020.

Kjære kollega 
i vestlandsk allmennpraksis!

U N I V E R S I T E T S L E G E N

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

En lokal, begrenset mediekampanje med informasjon om 

hvordan man best skal forholde seg til en vond rygg, økte 

graden av ”riktige holdninger” i befolkningen, men endret 

ikke sykefravær, kirurgisk behandling eller bruk av billed-

diagnostikk. Dette er budskapet i avhandlingen”Media cam-

paign for improving Knowledge, Attitude and Practice in 

low back pain – An evaluation of the ”Active Back project” 

som Erik L. Werner forsvarte for den medisinske doktorgrad 

26. februar 2008.

Werner er fastlege i Arendal og har det siste halvannet år 

vært tilknyttet Allmennmedisinsk Forskningsenhet i Bergen og 

Unifob Helse. Prosjektet ”Aktiv Rygg” omfattet Vestfold og 

Aust-Agder fylker i 2002 - 2005. Telemark ble benyttet som 

kontrollfylke.

Bakgrunnen for kampanjen var imponerende resultater 

som ble oppnådd i en storstilt mediekampanje om vond rygg i 

Australia, og som reduserte sykefraværet med 15-20%. Vi så 

også en betydelig nedgang i sykefraværet i kampanjeperioden, 

sier Werner, men dette skjedde også i nabofylket og i landet for 

øvrig, slik at vi neppe kan tilskrive dette kampanjen.

Ny doktorgrad: Vond rygg!



Nytt om namn

Seksjonen har fått to nye spesialistar i allmennmedisin 
blant sine tilsette. Det gjeld førsteamanuensis Tone Smith-
Sivertsen og stipendiat Thomas Mildestvedt.
Førsteamanuensis Guri Rørtveit er blitt ny leiar for Tids-
skriftet sin redaksjonskomité.
Vi gratulerer!

Ny bok: 

Hva er MEDISIN 
I desember kom Edvin Schei med boken ”Hva er MEDI-
SIN”. Fra forlagets bokomtale gjengis følgende: Boken gir 
et uvanlig og fascinerenede bilde av vår tids medisin, der 
enkeltmenneskers skjebner veves sammen med faglige erfa-
ringer og vitenskapelige perspektiver. Forfatteren viser at de 
offisielle fortellingene om medisinen ikke alltid passer med 
virkeligheten. Gjennom en rivende utvikling har medisinen 
fått en økende samfunnsmessige betydning. Hvor går vi nå, 
hva vil tekniske nyvinninger bety for våre livsbetingelser 
og vår selvforståelse? I dette velskrevne essayet tydeliggjør 
forfatteren fagets overordnede prinsipper. 
Edvin Schei (f. 1957) er førsteamanuensis ved SAM og fast-
lege i Bergen. Han underviser i kommunikasjon i lege-pasi-
ent-forholdet og er grunnlegger av debattforumet Filosofisk 
Poliklinikk. Han har tidligere vært medredaktør av bøkene 
Forstår du, doktor? (2000) og På sykeleiet, sykdom og me-
disin i litteraturen (2004). 
Tittel: Hva er MEDISIN. Universitetsforlaget 2007. ISBN: 
9788215009247.

Eksamen i allmennmedisin

Seksjonen i Bergen har avviklet eksamen i allmennmedisin 
før jul. Oppgavene er nå lagt ut på veven:
http://www.uib.no/isf/student/xall072.htm

Både sensorer og eksaminatorer var samstemte i at studen-
tene viste gode kvalifik-asjoner. Også i oppgaver med krav 
om kompetanser i løsning av komplekse oppgaver, viste stu-
dentene dyktighet. Vi kan trygt invitere studenter uteksaminert 
i Bergen i høst som kolleger i allmennmedisin. Ta en titt du 
også og les hvilke ferdigheter og refleksjoner vi forventer at 
studentene skal mestre.

Nytt undervisningstilbud 
i allmennmedisin

Seksjon for allmennmedisin har nå for første gang gjen-
nomført et nytt undervisningselement i tredje studieår. 
Undervisningen består av 4 temadager:
- Forebyggende og helsefremmende arbeid med barn og 
unge
- Pasienter med subjektive helseplager
- Pasienter med risiko for fremtidig sykdom
- Pasienten med alvorlig og kronisk sykdom

Undervisningen er klinisk undervisning med pasienter 
(og mor/ barn) som deltagere. Vi legger vekt på at studenter 
og lærere har en interaktiv undervisning. Hver dag avslut-
tes med et kunnskapsverksted der studentene søker og leser 
litteratur og presenterer med kritisk blikk på fagstoffet. 
Tilbakemeldinger gjennom studentevaluering tyder på at 
studentene er godt fornøyde.
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102 kolleger var samlet til Emnekurset i 
psykiatri som gikk over en hel uke. Selv 
om foredragene var varierte og spente over 
et livsløp, kunne vi meget vel ha sittet der 
en uke til.  Første dag var viet de små. 
Barne-og ungdomspsykiaterne Ida Garløv 
og Jan Skandsen, pediater Inger Hellerdal 
Rasmussen, fastlege Kåre Øygarden og 
Kjellaug Gjesdal fra barnevernet ga oss 
mye lærdom og nyttige råd i arbeidet med 
barn med psykiske lidelser. Andre dag 
startet med helsesøster Ingrid Andreassen 
som i en årrekke har arbeidet med ungdom 
som leder av Helsestasjonen for Ungdom. 
I kommunikasjonen med de unge er det 
særdeles viktig med ”Fingerspitzgefühl.”  
To timer med psykiater Trond Nesse ga oss 
nyttige innspill i temaet dobbeltdiagnoser. 
En feiende flott seanse om rusavhengige 
og deres underliggende diagnoser. Og ikke 
minst hvordan vi best kommer i mål. Psy-
kiater Tone Madland Skeie avsluttet dagen 
med å gi oss en innføring i hvordan kogni-
tiv terapi kan benyttes hos angstpasienter.  
Et vanskelig tema, og tydelig at hun hadde 
store kunnskaper om emnet. Dette vil vi 
allmennleger ha mer av. 
Fastlege Jacques Honoré og psykiater 
Trine Grønning ga oss en leksjon i depre-
sjon den tredje dagen. Fin veksling om 
samarbeidet mellom allmennpraksis og 
spesialisthelsetjenesten. Linda Øye fra 
Mental Helse i Sandnes ga oss et tanke-
vekkende foredrag, og dagen ble avsluttet i 
farmakologiens navn med seksjonsoverlege 
Jan Schjøtt fra RELIS i Bergen. Denne 
gangen ga ”kunnskapsbanken” i Bergen 
oss en oppdatering på hva vi bør tenke på 
ved bruk av de nyere psykofarmaka. 
Torsdag skulle være et lite eksperiment, 
idet legene ved SUS var invitert til vårt 
kurs. Styret i Rogaland Legeforening har 
lenge hatt et ønske om å få til et forum 
og en felles møteplass for leger i 1. og 2. 
linjetjenesten. Det ble fullt i vårt relativt 
beskjedne kurslokale, og temperatu-
ren steg da også noen hakk ila kvelden. 
Seksjonssjef i Dnlf Terje Sletnes og 
fagdirektør i Helse Vest, Odd Søreide, 
hadde innledningsforedrag om Priorite-
ringer i helsevesenet. Dette utløste mange 
meningsytringer fra både allmennleger og 
sykehusleger.  Da journalist i Stavanger  
Aftenblad, Marie Rein Bore, hadde holdt 
sitt innlegg om medias rolle og medias 
forhold til leger og helsevesen, så utløste 
også dét et ras av engasjerte kommentarer 
og tanker fra kolleger. Dette viste at det 
absolutt er berettiget med en felles møte-
plass, og det bør drøftes om hvorvidt dette 
er formen – og ikke minst hva innholdet 

bør være. Mange kursdeltagere satte pris 
på denne varianten i kursuken.  
Siste dag holdt psykiater Cornelia Gehr-
mann en to timer lang forelesning om AD/
HD hos voksne. Hun har lang erfaring og 
ga oss noen tankevekkere omkring dette. 
Samtidig hadde vi friskt i minne en artik-
kel om AD/HD i siste tidsskrift, skrevet 
av kjønnsforsker Jørgen Lorentzen. Dette 
viser bare med all tydelighet at vi her 
beveger oss inn i en komplisert verden.
Fagkonsulent Allan Øvereng fra Alders-
psykiatrisk avdeling ved SUS avsluttet 
dagen ved å øse av sin årelange erfaring i 
arbeidet med eldre med psykiske lidelser, 
først og fremst demens. Han hadde fått 
urias-posten å være siste foredragsholder 
fredag kveld, men klarte å holde oppmerk-
somheten til siste slutt. For å avhjelpe ham 
litt, ba kurskomitéen Kåre Øygarden om 
å fortelle litt fra sitt opphold som lege i 
Afghanistan i fjor. Det ble et kjærkomment 
avbrekk med bilder og gode historier. 
Vi hadde også invitert 6 tenåringer fra 
talentklassen ved Stavanger Kulturskole til 
å gi oss litt underholdning med sin dans til 
feiende rytmer. En fornøyelse å se resulta-

tet av iherdig trening kombinert med ekte 
danseglede!

Kurskomitéen kan se tilbake på en fin uke, 
og om ett år er det igjen tid for kursuke 
– da helst kombinert med et dagskurs. 
Rogaland Legeforening har hatt den 
glede å ansette ny sekretær etter å ha vært 
uten ett år. Hun heter Heidunn Nordtveit 
og er allerede godt i gang. Hun er svært 
engasjert og  en aktiv pådriver. Det betyr 
at kurskomitéen da vil få frigjort tid til å 
planlegge flere kurs, ettersom mye tid har 
gått til sekretæroppgaver det siste året. Vi 
gleder oss til det. Hvis noen brenner etter 
å være med i kurskomitéen, er det bare å 
ta kontakt. Det er inspirerende arbeide i 
hyggelige møter med kolleger.

Takk til alle kursdeltagere – dere var en 
flott gjeng! Og så ble det ny logo på kurs-
bevisene!

På vegne av kurskomitéen
Margaret Oshaug
leder

EMNEKURS I PSYKIATRI AVVIKLET I STAVANGER FORUM I UKE 7 - 2008

”Fra vugge til grav”

Kurskomitéen: Oddny Bilstad, Jacques 
Honoré, Kåre Øygarden (ass.medlem), 
Kari Sinnes og Margaret Oshaug.

En lydhør forsamling.

Fastlege Kåre Øygarden og Marie Rein 
Bore
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ROGALAND 
LEGEFORENINGS 

FOND FOR 
PRIMÆRMEDISIN

Kjære kollegaer i 
Rogaland legeforening!

Rogaland legeforenings fond har til 
formål å fremme vitenskapelig 

virksomhet innen primærmedisin, for-
trinnsvis i eller med tilknytning 

til Rogaland.

1.
Det utlyses herved en 

prisoppgave på kr 3.000,-
Noen av dere er kanskje ferdig med en 
godbit i en artikkels form, et prosjekt 

som det er mulig å formulere noe 
fornuftig om eller et ferdig prosjekt 

som kan egne seg til en presentasjon. 
Forutsetningen for pristildelingen er at 

oppgaven presenteres (helst av 
forfatter selv) på årsmøtet for 

Rogaland legeforening.

2.
og det tildeles stipend på kr 10.000,-

Midler her vil bli tildelt etter søknad der 
en kort presenterer prosjektet. Prosjektet 
må være innen rammen av det ovenfor-
nevnte 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



Syd-Vesten 1/2008 27



BLAD B - Økonomi Returadresse:
Rogaland legeforening, Verksg. 62,
N-4013 Stavanger


