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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.
Ivar Halvorsen
leder

Husk
også

ROGALAND
LEGEFORENINGS
FOND FOR
PRIMÆRMEDISIN
Kjære kollegaer i
Rogaland legeforening!
Rogaland legeforenings fond har til
formål å fremme vitenskapelig
virksomhet innen primærmedisin, fortrinnsvis i eller med tilknytning
til Rogaland.

1.
Det utlyses herved en
prisoppgave på kr 3.000,Noen av dere er kanskje ferdig med en
godbit i en artikkels form, et prosjekt
som det er mulig å formulere noe
fornuftig om eller et ferdig prosjekt
som kan egne seg til en presentasjon.
Forutsetningen for pristildelingen er at
oppgaven presenteres (helst av
forfatter selv) på årsmøtet for
Rogaland legeforening.

2.
og det tildeles stipend på kr 10.000,Midler her vil bli tildelt etter søknad der
en kort presenterer prosjektet. Prosjektet
må være innen rammen av det ovenfornevnte mål. Fondsstyret er av den klare
oppfatning at det er viktig å stimulere til
forskning på ”grasrot-planet” - vær
derfor ikke redd for å sende inn søknad
også på enkle prosjekter.

våre
hjemesider

www.legeforeningen.no
/rogaland

Interesserte kan ta kontakt
med leder av fondsstyret:
Helsesjef Hans Petter Torvik
Lura legesenter
4313 Sandnes
for nærmere informasjon

lederen
Helsesystemet
Helsedirektoratet vil øke vår forståelse av at
ting henger sammen. I sin siste utviklingsrapport om tilstanden i helsetjenesten lanseres
helsesystemet som begrep. Hensikten er åpenbar, man vil ha mer fokus på at helsetjenesten
henger sammen, at prioriteringer og handlinger
i en sektor har følger i en annen. At ”helsevesenet” må være balansert bygget for å fungere
effektivt.

I 2001 definerte Staten i praksis et fastlegeårsverk til ivaretakelse av 1500 pasienter. Man
lovet å korrigere dette tallet, i takt med nye
oppgaver. Dette har ikke skjedd. Dersom legen
finner ut at man må redusere antall pasienter i
takt med nye oppgaver, så innebærer dette inntektsreduksjon. Det må være veldig bekvemt
for staten å føre forhandlinger på en slik måte,
men det lager ingen god stemning.

Helsedirektoratet er for tiden mest bekymret
over at primærhelsetjenesten sakker etter når
det gjelder kapasitet og ressurser. Der treffer
man godt. Stemningen har nemlig snudd hos
landets fastleger. I dette nummeret trykker vi
en kronikk av professor Steinar Hunskår, UiB.
Han oppsummerer den skjevutviklingen som
helsesystemet har gjennomgått etter at fastlegeordningen så dagens lys i 2001.

Staten svikter også i vedlikeholdet av hovedinstrumentet for en god primærlegetjeneste
– normaltariffen. Stadige økninger i egenandelene har effektivt stengt for hensiktsmessig
finansiering av nye oppgaver. Dette er ganske
alvorlig, fordi fastlegene for første gang må
vurdere å la være å påta seg fornuftige oppgaver av mangel på et rimelig honorar. Regner
man hva det faktisk koster for legen å påta seg
ansvaret for en ADHD – pasient, så går mange
i minus.

Det er nesten en naturlov i helsetjenesten at
innsatsen pr pasient stiger med tiden. De siste 7
årene ha vi fått Individuell Plan, ansvarsgrupper, Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)
av rusmisbrukere, Dialogmøter på arbeidsplassen for langtidssykmeldte. PKO – praksiskonsulentordningen – finner stadig nye oppgaver
som med fordel kan utføres utenfor sykehus.
Blåreven har kommet. Listen er selvfølgelig
lengre. Det er ikke noe galt med nye fornuftige
oppgaver, bare det følger penger og nye hoder
med. Det er her det svikter – på begge steder.
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Nye oppgaver trenger gjennomtenkt finansiering, også i primærlegetjenesten. Mange av
de nye oppgavene krever legetid som ikke er
direkte knyttet til møtet med pasienten, der
betalingen kommer. Samtidig stiger driftskostnadene, legenes ansatte har til nå fått sin pensjon uten bidrag til totaløkonomien fra Statens
side. Norsk helsenett koster fastlegene over
600 mill.

Teknisk redaktør:
Sekretær Heidunn S. Nordtveit
Utkommer 4 ganger i året.
Adresse:
Rogaland legeforening
Verksg. 62
N-4013 Stavanger
Leder:
Ivar Halvorsen

Tidsskrift for
Rogaland
Legeforening

Kurskomitè:
Leder:
Margaret Oshaug
Køhler legesenter
Langflåtvn. 33, 4017 Stavanger

Fastleger flest har siden
2001 valgt å ikke redusere listelengden sin.
Resultatet er at man nå
sitter med 7 timer mer
arbeid pr uke, og det ser ut til at betalingen
reelt sett er lavere enn i 2001. Dermed blir det
ikke plass til de nye kollegene som helsesystemet trenger i primærhelsetjenesten. Det er heller ikke kapasitet til særlig flere oppgaver.
Situasjonen er utfordrende for oss som fagfolk.
Det er urimelig å ikke ivareta egne pasienter
med det tjenestetilbudet som dagens medisinske standard åpner for. Det er åpenbart fornuftig for helsesystemet å overta flere oppgaver
fra sykehusene. Samtidig finnes det knapt noen
fornuftig arena for praktisk protest. I forhandlingsmessig sammenheng har staten sikret seg
en perfekt posisjon. Uansett hva vi gjør vil det
gå ut over pasientene – og det liker vi ikke.
Det er gledelig at Helsedirektoratet har oppdaget at helsesystemet utvikler seg i dysfunksjonell retning. Vårens lønnsoppgjør vil vise om
det samme gjelder departementene. Dersom
ikke noe skjer tror jeg at vi langsomt sklir i
retning av en alvorlig konflikt mellom staten
og fastlegene. Jeg vil for min del foretrekke
kollektiv synliggjøring av problemene og konflikt foran stille resignasjon og stadig dårligere
arbeidsvilkår for den enkelte lege.
Ivar Halvorsen

Forsidefoto:
Heidunn S. Nordtveit
«Lysefjorden»
Utgiver:
Cox Bergen as
Annonser:
Cox Bergen as
Marit Aarre
Tlf.: 55 54 08 41
Mail: marit.aarre@cox.no
Grafisk fremstilling:
Cox Bergen a.s
C. Sundtsgt. 51, 5004 Bergen
Tlf. 55 54 08 32
Trykk:
Scanner Grafisk
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MOBA

Mottaks-, Observasjons- og
BehandlingsAvdeling ved SUS
Ole-Kristen Zweidorff, Medisinsk fagsjef, MOBA

Stavanger universitetssjukehus
har i mange år hatt et sterkt
økende antall innleggelser uten
at sykehusets akuttmottak har
blitt større. Nå er nytt moderne
akuttmottak, ny akuttpoliklinikk og observasjons- og
behandlingsavdeling tatt i bruk.
Luftfoto av SUS med MOBA innringet Foto: G.H.Skavoll.

Utgangspunkt

Mål for MOBA

De senere år har antall døgn med mer enn
80 akuttinnleggelser pr døgn (>60 i helg)
økt formidabelt på SUS. År 2001talte vi
opp 11 slike døgn, i år 2007 var antallet økt
til 142. Slike innleggelser skjer via akuttmottaket, og tallene er en synliggjøring av
et stort behov for å bygge nytt, større og
bedre.

• Styrke akuttmottaket (M) med bedre
lokaler/ plass og forbedret funksjon
• Utvikle en observasjons- og behandlingsenhet (OBA) som ivaretar både pasienter
med relativt enkle/ klare problemstillinger og antatt kort sykehusinnleggelse,
samt pasienter med sammensatte problemstillinger og behov for tverrfaglig
samhandling.
• Utvikle intern tverrfaglighet for å forbedre og forenkle pasientflyt
• Bedre samhandlingen med primærhelsetjenesten
• Tett samarbeid med prehospital seksjon
• Være en arena for nyskapning i effektiv
pasientbehandling med bevart kvalitet.

SUS har gjennom mange år vært ”ledende”
i landet på overbelegg/ korridorpasienter,
og det har vært behov for å søke nye løsninger for å få bukt med denne utfordringen.
På denne bakgrunn oppsto ideen om en
observasjons- og behandlingsavdeling, som
skulle være en videreutviklet observasjonspost/ korttidspost. Denne avdelingen ville
vi knytte tett opp til akuttmottaket, både
i lokalisasjon og funksjon. Det er viktig å
understreke at utbyggingen er ett av flere
tiltak som sammen kan fjerne overblegget.

Første april 2008 flyttet akuttmottaket inn
i nye moderne og velutstyrte lokaler med
fasiliteter som fungerer så godt som vi
hadde drømt om. SUS har nå fått
BEST-trening i
SUS’ nye traumerom, MOBA.
Foto: Lars Rasdal

Mange store
og velutstyrte
behandlingsrom
i akuttmottaket,
MOBA.
Foto: Lars Rasdal
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• et stort rom for triagering av inntil 15
pasienter samtidig
• flere og større undersøkelses- og behandlingsrom
• et stort velutstyrt traumerom/ hjertestansrom som allerede ved flere anledninger
har vist seg svært funksjonelt for formålet.

Triage
SUS’ akuttmottak har, som det første sjukehus i landet, gjennom flere år benyttet
triage for akuttinnlagte pasienter. I triage
anvender sykepleier et system basert på kliniske kriterier som i.l.a. 10 minutter etter
ankomst prioriterer pasienten til en av fem
hastegrader, fra det hyperakutte (hjertestans, større traumer etc.) til det som relativt
sett kan prioriteres lavt. Muligheten for god
triage i det gamle akuttmotaket var svært
begrenset, og det er med stor tilfredshet vi

Triagerommet i SUS’
nye akuttmottak
Foto: G.H.Skavoll.

nå kan konstatere at det nye triagerommet
fungerer helt etter forhåpningene.

OBA – en nyskapning.
MOBA utgjøres av akuttmottak, akuttpoliklinikken og observasjons- og behandlingsavdelingen (OBA). 7. april flyttet OBA
inn i sine nye lokaler.
OBA rommer 48 senger, men foreløpig har
en kun tatt i bruk 24 av disse. Når endelig
ombygging er sluttført vil det være mulighet for ytterligere 24 sengeplasser som da
venter på å bli tatt i bruk for kardiologisk/
medisinsk intermediærovervåking.
Pasientene som i dag legges i OBA vil være
nye akuttinnlagte med antatt kort liggetid
(inntil 3 døgn). Sengene i OBA er såkalla
tekniske, dvs. de tilhører ikke bestemte
klinikker, men klinikkene benytter sengene for sine pasienter, som de så leverer
pasientansvarlige leger for. Særlig pasienter
som trenger tverrfaglig samhandling mellom flere spesialistkategorier vil egne seg
for plassering der. En vil søke å korte inn
henvisningsprosedyrer og skape en arena
der ulike spesialister kan møtes for å drøfte
egne og felles pasienter.

Legetjenester i OBA
Klinikkene sørger hver for seg for legebemanningen i OBA, dog på noe ulikt vis.
Medisinsk klinikk har like fra forprosjektavdeling ble opprettet for 1 ½ år siden hatt
faste overleger i OBA, samt LIS (leger i
spesialisering) og turnusleger i måneders
rotasjon. Nevrologene har bidratt med fast
lege som yter daglig tilsyn både til egne og
andres pasienter. Geriatere og psykiatere

tilbyr daglig sine tjenester på tilsynsbasis.
Kirurgene har siden oppstart i OBA sikret
kontinuiteten ved at legene har en uke hver
i OBA. Ortopedene bidrar med tilsyn til
egne og andres pasienter på vaktbasis.

Logistikkverktøy
For OBA har en utviklet og tatt i bruk et
elektronisk verktøy som vil avhjelpe logistiske utfordringer. Dette dataverktøyet er
tilgjengelig for alle leger på SUS samt sykepleiere i OBA og akuttmottak, og vil gjøre
det lett for involverte leger og sykepleiere
å få synliggjort og elektronisk kommunisere om egen arbeidsliste, henvisninger og
undersøkelser den enkelte pasient venter på
eller har fått utført, meddele beskjeder til
andre involverte osv.

OBA og primærhelsetjenesten
OBA vil gjerne trekke primærhelsetjenesten inn tidlig i oppholdet, både for å innhente sikker informasjon om medikasjon,
sykehistorie etc., men også for å tilrettelegge for utskriving så snart pasienten er
avklart i en slik grad at videre behandling
kan skje i hjemmet, på sykehjemmet osv.

FotoKonkurranse
Det utlyses herved en fotokonkurranse for de av dere som
liker å fotografere.
De beste bildene blir trykket
som forsidebilde i Syd-Vesten.
Send ditt forslag til rogaland.
legeforening@c2i.net.
Bildene må leveres i digital
form. Det er fint om du forteller
om ditt bidrag; hvor det er tatt
osv.

Om et eldre menneske faller og slår en
hofte; hvilken lege bør undersøke henne?
Ortoped? Indermedisiner? Kardiolog? Nevrolog? Geriater? ØNH-lege? Øyelege? Psykiater? Svaret vil avhenge av blant annet av
pasientens syn, hørsel, balanseevne, hjerteproblemer, forvirring etc. Det som er helt
sikkert er at en slik pasient, som vi ikke
sjelden ser, oftest trenger flere spesialister
i løpet av samme opphold. Vårt mål er å gi
henne et effektivt opphold med godt faglig
innhold og god kvalitet.

Et av foreløpig 3 sengetun i
OBA. Åpen løsning sentralt
som ”vaktrom” gir oversikt og
god overvåkning
Foto: Lars Rasdal.
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Innkalling til årsmøte 2008

Sted:
MS Sandnes, på Skagenkaien, Stavanger
Tid:
Torsdag 12. juni 2008 kl. 18.00-19.00,
Etter årsmøtet: Båttur med avgang fra kai kl. 19.00, deilig rekebord og levende musikk, retur til kai kl. 21.00.
Det er mulig å bare være med på årsmøtet, bare være med på
båttur med rekebord, eller være med på begge deler. Partner er
velkommen!
Vi håper at mange vil delta og at dette kan bli en årlig sosial
begivenhet som kan virke samlende for leger i hele fylket, i og
utenfor sykehus!
Mandag 2. juni 2008
til Rogaland.legeforening@c2i.net
Pris båttur m/rekebord: Leger kr. 150,- / ledsagere kr. 235,Betales til 3201.35.01776 innen 9. juni
2008 (merk betalingen med Årsmøte
2008)

10 Valg av medlemmer til kurskomitéen
11 Valg av revisor
12 Fastsettelse av honorarer/godtgjørelse
Saksdokumentene legges ut på våre internettsider
www.legeforeningen.no/rogaland. Kopier vil bli delt ut før
møtet.

Påmeldingsfrist:

Vel møtt!
Ivar Halvorsen
leder

For tilreisende fra Nordfylket dekker Rogaland legeforening
reiseutgifter tilsvarende rutegående skyss.
Årsmøtets saksliste:
1 Valg av møteleder
2 Godkjenning av innkallingen
3 Årsmelding for Rogaland legeforening 2007
4 Regnskap 2007
5 Budsjett 2008
6 Kurskomitéen årsmelding og regnskap 2007
7 HLR årsmelding
8 Stavanger TBC-fond årsmelding og regnskap
9 Rogaland legeforenings fond for primærmedisin årsmelding og regnskap
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Skagenkaien.

Rekebord MS Sandnes.

Årsmelding
for Rogaland legeforening 2007
Medlemmene i Rogaland fordeler seg slik på yrkesforeningene. Antallet leger i Rogaland stiger, mest i
sykehusene.
Yrkesforeninger

Pr 01.01.2006

Pr 01.05. 2008

Prosentvis endring

299

336

12

LVS - leger i vitenskapelige stillinger

4

3

-25

Namf - Norsk arbeidsmedisinsk forening

41

47

15

OF - Overlegeforeningen

400

444

11

LSA – Leger i samfunnsmedisinsk arbeid

40

36

-10

PSL - Praktiserende spesialisters landsforbund

69

80

16

Ylf - Yngre legers forening

367

429

17

Sum

1220

1375

13

Almennlegeforeningen

Valgperioden for Rogaland legeforening går fra 1. september i oddetallsår, for 2 år om gangen. Året 2007 har dermed hatt to styrer, der
vårens styre gjenfinnes i årsmeldingen for 2006. Årsmøtet i 2007
har utpekt disse kollegene som sine tillitsvalgte
Styret i Rogaland legeforening 01.09.2007 – 31.08.2009
Leder:
Ivar Halvorsen
Styremedlemmer:
Linda Hatleskog
Bjarne Bråtveit
Varamedlemmer:
Helga Lunde
Knut Vassbø

allmennlege/samfunnsmedisiner, Stavanger
lege i spesialisering, anestesiavd. SuS nestleder
kommunelege Suldal
lege i spesialisering, øre-nese-hals avd.
Haugesund sjukehus
fastlege, kommunelege I Bjerkreim

Landsstyrerepresentanter:
Ivar Halvorsen, leder av Rogaland legeforening
Vara:
Linda Hatleskog, Bjarne Bråtveit
Yrkesforeningenes avdelingstillitsvalgte, valgt utenom årsmøtet:
AF:
Jan Robert Johannessen,
LSA: Hans Petter Torvik,
Namf: John Hjelle,
OF:
Erna-Gunn Moen
PSL: Johan Berg
		
Ylf:
Alexander Seldal
		

HinnaTrekanten legesenter
kommuneoverlege i Sandnes
Mediteam, Stavanger
voksenpsykiatrisk avd., Sus
Spesialist i gynekologi og
obstetrikk
Lege i spesialisering,
Ortopedisk avd. Sus

Vararepresentanter:
AF
Bjarte Sørensen, Hjelmeland
LSA Egil Bjørløw, Stavanger
PSL Finn Finsnes, Stavanger
YLF Christer Aase, Haugesund sykehus
Medlemmer i Kurskomitéen:
Ole Mathis Hetta, Christian Cappelen Smith (gjenvalgt 2007-2011)

Jacques Honoré, Oddny Bilstad, Kari Sinnes, Gunn Aadland og leder
Margaret Oshaug.
Valgkomité:
Knut Rolf Slinning
Jon Egge
Hans B. Visdal-Johnsen

kommuneoverlege, Karmøy
overlege radiologisk avd.,
Haugesund sjukehus (gjenvalg)
kommunelege, Hauge i Dalane

Styret har hatt 8 møter i 2007, og behandlet 78 store og små saker.
Våre hovedmål for perioden gjennomarbeidet og fastlagt i konstituerende arbeidshelg i Riga og etterfølgende styremøte. Innsatsområdene er valgt ut fra legeforeningens lover, lokalforeningens formål
og oppgaver.

Hovedmål for perioden 2007-09
Helsepolitikk
• Vi vil sette fokus på ressursbruk og prioritering i helsevesenet.
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
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• 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 samhandlingstrening 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 for leger elde enn 40 år. Krav skal
fremmes i lokale forhandlinger.
• Leger skal slippe at egen bil brukes som kommunens vaktkjøretøy
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 Rogaland.
Kollegialitet og fellesskap
Vi skal etablere og vedlikeholde arenaer der alle legene i og utenfor
sykehus kan møtes – på begge sider av Boknafjorden.
• Temamøter lagt til allmennlegenes kurs i Stavanger
• Haugaland medisinske selskap

Interne forhold

Kontakt med tillitsvalgte og medlemmer
Kontakten med tillitsvalgte for fastlegene har vært gjennomført som
gruppeutsendt e-post, noe som har vist seg meget effektivt i forhandlingssammenheng. alle tillitvalgte var invitert til samling i januar
2007, godt oppmøte. AF sentralt stilte med sin nestleder, O Strand.
Ingvald Vika arrangerte tillitsvalgtkurs umiddelbart før årsmøtet.
Prosjekt bærekraftig legevakt
Prosjektgruppen har ikke vært samlet i 2007. Ideene utviklet i prosjektet har vært spredt i ulike fora og sammenhenger. Tillitsvalgte
har etter hvert fått gjennomslag lokalt for løsninger bedre enn vårt
dårlige sentrale avtaleverk. Ivar Halvorsen ble i mai -07 invitert til
forhandlingsavdelingen i Dnlf for å legge fram våre synspunkter og
erfaringer.

Støttegruppe for leger
Denne tjenesten fortsetter som før, som en kollegabasert utstrakt
hånd (ikke en legetjeneste). Terje Vevatne er leder for støttelegene og
nedlegger en stor personlig innsats.
Sekretær
Turid Kristensen gikk av med pensjon januar -07. Berit Tysdal ble
tilsatt pr ½ i 50 % stilling. Hun valgte dessverre å si opp allerede
etter to måneder. Heidunn S Nordtveit ble tilsatt pr 1/1-08 i 30 % stilling, felles for kurskomitéen og styret. Året uten sekretær ble ekstraordinært arbeidskrevende, og kurskomitéen valgte å ikke arrangere
høstkurs av den grunn.
Annet
Styret har i en lang rekke saker avgitt høringsuttalelser til legeforeningen.

Eksterne forhold

Sentrale forhandlinger/streik
Etter brudd i sentrale forhandlinger ble det i januar 2007 avviklet 4
dagers Akademikerstreik ved SUS, hvor 86 leger og 13 fra de andre
Akademikergruppene var tatt ut i streik. Streiken ble avviklet uten
særlig dramatikk, og pasientgruppene psykiatri, kreft, barn, ø-hjelp
og eldre ble skjermet. Resultatet var vellykket, idet Akademikerne
oppnådde resultater som de kunne si seg fornøyde med. Imidlertid
svarte ikke de avtalte justeringsforhandlingene på høsten, hvor det
ikke var konfliktrett, til forventningene.
Forhold til media
Vi har fortsatt et prinsipp om å ha en åpen og aktiv holdning til
media, og ber medlemmene være klar over at presisjonsnivået ikke
blir perfekt når det er journalister som lager oppslag.
Viktige mediasaker : 		
• Nevrokirurgien
• Grå stillinger
• Fastlegers deltakelse i legevakt
• ”Svikt” ved Sandnes legevakt (Stavange r Aftenblad tapte PFU sak)
• LAR:  ”umenneskelig behandling”
Rlf meldte Stavanger Aftenblad til pressens faglige utvalg og tilskrevet styret i Helse Vest samt Rogalandsbenken på Stortinget og
Laila Dåvøy. Saken ble behandlet, man mente at Rlf ikke var tilstrekkelig påart i saken, men påpekte mangler ved dekningen.
• NAVs tilgang til pasientjournal – ”storebror ser deg”
Deltakelse i andre fora
• “Kommunikasjon mellom  lege - bedrift - sykmeldte - NAV”
- konferanse i regi av Arbeid med bistand. Innlegg ved Ivar Halvorsen

Regionsutvalg Vest
Sigrun Solberg, Hordaland, har vært leder av regionsutvalget i perioden. Fra Rogaland har Ivar Halvorsen (leder), Audun Veggeland
(Namf) og Ingvald Vika (AF) være medlemmer i 2005-07, og Ivar
Halvorsen (leder), Erna-Gunn Moen (OF) og Bjarne Bråtveit (LSA)
Nevrokirurgisaken har vært den mest sentrale, og vanskelige, for
utvalget. Saken har vist at det er av betydning å ha et regionorgan,
og at man fra legesiden må arbeide for god faglig kommunikasjon
internt i Helse Vest – regionen.

Samarbeid med trygdeetaten
Faste møter med NAV Helsetjenesteforvaltning to ganger pr år, der
vi bl a har behandlet:
• Ugyldige frikort – utstedt av NAV, men ikke gyldige
• Taushetsplikten: kontoret er enige med oss, og praktiserer taushetsplikten meget strengt. Man har ikke innkalt annet en isolerte
journalopplysninger de siste årene
• Elektroniske oppgjør
• Blårev

Kurs i bruk av Normaltariffen
Rlfs kurs for turnusleger både i nord- og sørfylket har fra høsten
2007 blitt tatt inn i fylkesmannens turnuskurs.

Vi har også møtt NAV flere ganger, og diskutert praksiskonsulenter,
informasjonsarbeid og møter med primærleger. uten håndfaste resultater så langt.

SydVesten
Audun Veggeland har vært redaktør for medlemsbladet vårt ut 2007.
Det har kommet ut i 4 nummer. Media Vest er teknisk utgiver og
ivaretar annonsefinansieringen.

Voldtektsmottaket ved Stavanger legevakt
Legene som i en årrekke faktisk har drevet voldtektsmottaket har
følt seg neglisjert, og varslet kommunens øverste politiske og administrative ledelse om mulig fratredelse pr 1. mai 2007. Rlf var involvert i forhandlinger, og har måttet sende protestskriv til Stavangers
ansvarlige kommunaldirektør om svikt i oppfølgingen umiddelbart
etter forhandlingene også.

Hjemmeside
Aktiviteten fra styrets side har vært lavere enn før, ved at det hovedsakelig er referater som har blitt lagt ut. NRK Rogaland har brukt
hjemmesiden til informasjonssøk.
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På vegne av styret i Rogaland legeforening
Ivar Halvorsen
Leder
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Alle årsmøtedokumenter, inkludert budsjett,
finnes på våre hjemmesider innen 2 uker før årsmøtet 12. juni 2008
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Bokanmeldelse:

Brev vi ikke kan gå forbi
Tor Øystein Våland

BREV TIL EN
MINISTER

Mange tar opp kritikk mot sykehus, organisering, manglende samarbeid og helhetsvurderinger. Andre fokuserer på den
enkelte helsearbeiders holding, ofte preget
av hastverk, uforpliktethet og manglende
respekt. I flere av brevene påpekes også
samfunnets negative holdinger til dem som
er psykisk syke, rusmisbrukere - de som
faller utenfor.

195 sider
Gyldendal norske forlag 2007
ISBN 978-82-05-38236-7
Pris kr 250,-

Våland bringer inn fakta, litteraturhenvisninger og sitater fra nyhetsbildet. Han gir
også en god bakgrunn for opptrappingsplanen i psykisk helse og forventninger fra
statlige myndigheter om kravene til gjennomføring av denne.

- Historier om psykisk
helsevern og rus skrevet
til Ansgar Gabrielsen

Både nåværende helseminister Sylvia Brustad og hennes forgjenger Ansgar Gabrielsen var med i sosialkomiteen som i 1997
behandlet Stortingsmelding nr 25: Åpenhet og helhet og som dannet grunnlaget
for opptrappingsplanen for psykisk helse i
1998.
Tankevekkende er det når Brustad skriver
”Hvordan kan det da gå så galt som det av
og til gjør?”. Og Gabrielsen spør seg selv:
”Hvorfor var heller ikke den regjering jeg
selv var medlem av tøff nok til å prioritere
de som sitter nederst ved bordet enda sterkere?”
Over 200 av de vel ett tusen brev som kom
til helseminister Ansgar Gabrielsen var
fra mennesker med psykiske lidelser og
rusmisbruk eller deres pårørende. Mange
pasienter er takknemlige for den hjelp de
får, mens andre skriver til ministeren for
å fortelle om den urett og ydmykelse de er
blitt utsatt for.
Redaktøren av boken, tidligere generalsekretær i Rådet for psykisk helse, Tor
Øystein Våland, har lest alle brevene og
skriver at det går en rød tråd gjennom henvendelsene: Det etterlyses et romsligere og
kjærligere menneskesyn.
Boken er oversiktig og lettlest. De utvalgte
brev setter fokus på pasientens egen opplevelse, men også i stor grad på pårørendes
situasjon – ”i nullte linje”- mange av dem
opplever å være alene med ansvar og oppgaver som det offentlige skulle hatt.
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Kapittelet om tvang viser pasientenes frykt,
ønske om et alternativt behandlingstilbud
og ulike erfaringer med dette. Det stilles
mange kritiske spørsmål rundt tvangsbruk
og ivaretakelsen av menneskerettighetene,
men også andre stemmer høres. En mors
drøm: ”At han tas inn til behandling før
han tyr til vold” og en datters drøm: ”At
familien slipper å sjekke daglig om han
lever”.
Boka er meget lesverdig, men stiller krav
til helsearbeiderens villighet til refleksjon
over egne holdninger i møte med pasienter
og pårørende. Den skal deles ut til alle helsearbeidere, men burde også bli obligatorisk lesning for helsepolitikere.
Mye er blitt bedre i psykisk helsevern og
rusbehandling de siste årene. Men det
økende fokus på underskudd, hovedstadsprosessen og resultatkrav kan heve stressnivået i møte med pasientene slik at den
enkeltes historie ikke lenger er i fokus.
Denne boken gir brukerne en stemme og
minner oss om hvem er vi til for.
Ellen Hagemo
Klinikk for psykisk helse
Aker universitetssykehus
Bokanmeldelsen som er trykket i Oslo legeforenings medlemsavis Journalen 1/2008, er
gjengitt med særskilt tillatelse fra Journalen.

Helsetilbud som du vet lite om

Mestring av stress
– med oppmerksomhetstrening
At følelsesmessig stress kan føre til sykdom
eller psykiske lidelser bør ikke ikke være
nytt for noen. Det nye er at vi nå kan tilby
en spesifikk behandling som retter seg inn
mot å avlære de inngrodde vaner og selvforståelse som leder til stress.
Metoden bygger for en stor del på dr. Jon
Kabat-Zinn´s Stress Reduction and Relaxation Program ved universitetet i Massachusett, opplegget kalles Mindfulness Based
Stressreduction (MBSR).
Metoden er et åtte ukers kursprogram med
en 2 timers samling hver uke. Hver samling
har et beskrevet innhold, med tilhørende
hjemmelekse. Det er i dag enn flere slike
programmer i USA og Europa. Det finnes
en utdanning, med tilhørende sertifisering,
for fagpersoner som ønsker å undervise i
MBSR, lokalisert ved University of Massachusetts Medical School. I de siste par
årene har norske Andries Kroese, professor
i karkirurgi, utdannet en gruppe til å være
instruktører i Oppmerksomhetstrening.

Det primære elementet i programmet er
opptrening av oppmerksomhet, på engelsk
kalt mindfulness eller awareness, ved bruk
av meditasjon, yogaøvelser og kroppsbasert avspenning. Pasientene lærer å møte
situasjoner i livet med denne type oppmerksomhet, for derved å finne nye måter
å respondere på dem, i stedet for å reagere
automatisk.
Metoden har vist seg å ha positive effekter
på en hel serie av plager i tillegg til stress :
kroniske smerter, søvnplager, angst og relasjonsvansker for å nevne noe.
Viktige elementer i programmet er:
– Kurshefte med teoretisk kunnskap om
oppmerksomhetstrening, stress og samspillet mellom kropp og sinn
– Erfaringslæring med bruk av meditasjon
og avspenningsøvelser i samlingene og
hjemme
– En gruppeprosess som støtter innlæring
av nye mestringsstrategier

Kurset blir ledet av psykologspesialist
Svein Gran og psykiatrisk sykepleier AnneLiv McKenzie som begge har fulgt Andries
Kroeses instruktør-utdanning. Kurset foregår på Sola DPS, ta gjerne kontakt med
Svein Gran eller Anne-Liv McKenzie på
Sola DPS (51515308) for spørsmål.
Etter at vi har mottatt en henvisning, blir
det en enkel individuell kartlegging for å se
om pasienten er riktig informert og klar for
å følge kurset. Kurset krever egen innsats
fra pasientens side, han eller hun må derfor
selv ønske å delta, men ut over dette har vi
ikke strenge ekslusjonskriterier.
Psykologspesialist
Svein Gran, Sola dps
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Informasjon fra kurskomitéen

EMNEKURS
Det blir Emnekurs i uke 40, på dagtid:
1.-2. oktober blir det arrangert et 16 timers kurs i

Fysikalsk medisin og Idrettsmedisinske emner.
Kurset blir på SUS og har plass til ca 50 deltakere.
Mer informasjon angående påmelding og endelig kursprogram kommer i løpet av sommeren.

På seinhøsten 2008 blir det også Emnekurs i

Akuttmedisin-HLR
i samarbeid med Akuttklinikken på SUS og SAFER.
Emnekurs i akuttmedisin blir obligatorisk for godkjenning av allmennspesialiteten fra 2012
og vi planlegger allerede at det skal bli 2 slike kurs pr. år, som skal tilfredsstille kravene for dette.
Nærmere opplysning om datoer kommer så snart det er avklart.
(Det blir ikke ettermiddagskurs i høst, men i uke 7, 2009, venter Stavanger Forum på oss igjen.)

NYE MEDLEMMER TIL KURSKOMITÉEN SØKES
For å fortsatt kunne lage lokale kurs, søker vi erstattere for avtroppende medlemmer i kurskomiteen, som
avslutter sitt arbeid nå i sommer.
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 epost til rogaland.legeforening@c2i.net.
Nå har DU sjansen til å prege kursene til å bli slik DU alltid har ønsket dem!!!

Oddny Bilstad
For kurskomiteen
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Museet
«Den kombinerede Indretning»
flytter tilstørre lokaler
Museet for sykepleie og medisinsk historie
flytter – etter at det i 13 år har holdt til i
den gamle vaskeribygningen ved tidligere
Rogaland Fylkessjukehus, nå SUS
Museet ble åpnet i 1995 ved at daværende
fylkeslege Geir Sverre Braut fjernet suturene mellom to mammabind. Sangergruppen fra SiR fremførte ”I en sal på hospitalet
der de hvite senge står ….” Havregrynssaftsuppe ble så servert i kvite krus merket
”For patienten”.
Ideen om et museum oppsto på Sykepleierhøgskolen, og der ble museumsforeningen ”Den kombinerede Indretning” stiftet
i 1989 med navn etter byens praktiske kombinasjon av helseinstitusjoner og sosiale
innretninger i årene 1845-97, – da hospital,
dårekiste, gamlehjem, arbeidsanstalt, bad
og fattig-bespisning – alt fantes samlet bak
et høyt plankegjerde nedenfor Petrikirken.
Indretningen ble nedlagt da Stavanger
Sykehus sto ferdig i 1897: Navnet fikk hvile
i 80 år før museumsforeningen vekket det
tillive igjen. Med frivillig og gratis arbeid
ble det laget et museum som har båret sitt
navn med rette – en kombinert innretning med miljømessige utstillinger, der
gjenstander og skriftlig informasjon viser
hverdagssiden av den medisinske historie –
både lokalt her i distriktet og i relasjon til
utviklingen i verden for øvrig.

1.aug. får museet leie Storgaten 15, hele 700
m2. (P.t. biljardsalong) Alt på ett plan og på
gatenivå!

Bare ildsjeler og frivillighet er i lengden
ikke nok. Besøkstallet har dessverre ligget
lavt til tross for positiv omtale og mye ros
både for utstilling og omvisning. Så i forbindelse med ABM-reformen, den pågående
konsolideringsprosess for norske museer,
ble DkI i 2006 slått sammen med kulturhistorisk avdeling ved Stavanger Museum, og
ble dermed et offentlig museum. Museumsforeningen ble omgjort til en venneforening
som har fortsatt som før med møter, dugnad
og omvisning – men uten å ha det økonomiske ansvaret .
		
			
For å lette arbeidet for sitt personale – samt
øke besøkstallet, har Stavanger Museum
lenge ønsket at DkI var plassert nærmere
hovedmuseet. Arbeidet med å finne større
og mer sentrale lokaler har nå lykkes: Fra

Venneforeningen har hatt en svært aktiv
dugnadsperiode fra nyttår til påske. Alt
utstyr er nå pakket ned, med nøyaktig
merking og listeføring, fra pannespeil og
fødselstenger – til jernlunge og søsteruniformer. Alt er kjørt til museenes lager i
katakombene på Åmøy, for å gjenoppstå i
2009 som en ny helseutstilling med fokus
på smittsomme sykdommer.
Denne bygges opp av museumsfolk – som
(heldigvis!) ønsker faglig støtte fra alle
sider innen helsevesenet. Venneforeningen
skal få et eget kontor på Stavanger Museum.
Rogaland legeforening har vært støttemedlem siden 2003, og får nå også mulighet
for å stille med medisinsk kompetanse i
arbeidet med å lage et fullgodt medisinsk
museum
Vel møtt hos Den kombinerede Indretning’s
venner . Solveig Sandvik, styreleder.
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Samarbeid mellom fertilitetsavdelingen i Haugesund
og privatpraktiserende gynekologer
(en ”vinn-vinn - vinn-vinn” situasjon.)
at kvinnene bare er borte fra jobb et
par timer i stedet for en hel dag. Dette
blir således en ”vinn-vinn-vinn-vinn”
situasjon.

I Rogaland har det i mange år vært et
godt samarbeid mellom privat praktiserende gynekologer og fertilitetsavdelingen i Haugesund. På initiativ av
daværende overlege Jon Hausken kom
det for 5 år siden et mer formalisert
samarbeid mellom fertilitetsavdelingen og 4 gynekologer i sør-fylket. Vi
4 gynekologene i Stavanger/Sandnes
monitorerer kvinner som skal til IVF
fra sør-fylket på rundgang hver 4. fredag. Dette gjør vi på timehonorar. Hver
enkelt av oss har således i snitt ca. 6 – 8
pasienter hver 4. fredag. Det settes av 2
timer til dette arbeidet.

Det finnes sikkert flere gode samarbeidsmodeller mellom IVF-klinikker
og perifere gynekologer ellers i landet. Men jeg tror dette samarbeidet
vårt er bedre strukturert enn de fleste
andre steder. Jeg tror dette kan være et
eksempel til etterfølgelse mange steder hvor der sitter gynekologer relativt
langt borte fra IVF-klinikkene.

Utover dette henviser fertilitetsavdelingen kvinner til forundersøkelse, kvinner som skal sette inn tinte embryo,
kvinner som gonadotropinstimuleres,
kvinner med spesielle problemstillinger før eller under hormonbehandlingen, og ikke minst 7 ukers kontroll av
gravide. For disse skriver fertilitetsavdelingen vanlig henvisning og vi får
refusjon fra trygden og eventuelt egenbetaling av pasienten. Personlig har jeg
i snitt 2 slike pasienter henvist daglig.

Vi praktiserende gynekologer føler
at vi får en spennende og utfordrende
oppgave. Vi får også tidlig tatt tak i en
del tvillingsvangerskap og andre høyrisikosvangerskap som krever spesialistoppfølging.

Dette er et samarbeid til alles tilfredshet. Klinikken i Haugesund får avlastning og kan optimalisere sin spesial-

Kvinnene sparer lang reisetid og ventetid. Helseforetaket sparer reiseutgifter. Samfunnet som helhet tjener på
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Johan Bergh
kompetanse. Flere pasienter behandles
og ventetiden kortes ned.

Dette kan også være eksempler til ettertanke utover fertilitetsbehandlinger.
Pasientstrømmen har generelt en tendens til å gå fra allmennlege til spesialist og eventuelt videre til sykehus.
I tider med sprengte poliklinikker og
lange ventelister på sykehus kan nok
pasienter i større grad enn i dag sendes
fra poliklinikker til avtalespesialist.
Johan Bergh

Sprengte
sjukehuspoliklinikkar
Bjarne Bråtveit
Praksiskonsulent
kirurgisk og medisinsk avd
Haugesund sjukehus

Direktøren ved SUS har gått offentlig ut og
klaga over at henvisingsmengda frå almenlegane har auka sterkt. Auka press på spesialisthelsetenesta er ikkje berre eit lokalt
fenomen, men generelt for heile landet, med
overbelegg, lange ventelister og misnøgde
pasientar som resultat. Dette er ikkje ein
situasjon me kan bevilge oss ut av. Medisinske muligheter og publikum sine forventningar og krav vil uansett være større
enn det tilgjengelig helsepersonell vil greie
å oppfylle. Det vil bli stadig viktigare med
prioritering for å sikre at det viktigaste blir
gjort fyrst.
Skal me greie dette er det viktig med godt
samarbeid mellom spesialisthelsetenesta
og primærhelsetenesta. Fastlegane må være
bevisste på sin portvaktfunksjon, og berre
henvise dei pasientane som dei trur kan
ha nytte av undersøkelse og behandling på
spesialistnivå. Men det er og viktig at spesialisthelsetenesta støttar opp om denne portvaktfunksjonen og ikkje legg opp til faglege
retningslinjer som medfører auka bruk av

spesialisthelsetenesta, som til dømes anbefaling om at alle med hypertoni skal til
ekkoundersøking av hjertet, alle med kreatinin over 150 skal henvisast nefrolog osv.
Ein stor del av kontrollane som sjukehusa
sjølv avtalar er truleg og unødvendige, noko
dette sitatet frå ei epikrise tyder på: ” Hans
coronarsykdom virker vel behandlet og
det er ingen holdepunkt for underliggende
ustabil coronarsykdom eller dekompensert
hjertesvikt. Han oppfordres fortsatt til å
være fysisk aktiv, og fortsetter med uendret
medikasjon. Etter et sterkt ønske fra pas.
settes han opp til en ny ekko cor kontroll
her om 1 år.” Dersom sjukehusspesialistane
meiner at pasientens eige ynskje er god nok
grunn for å få time hos spesialist, korleis
kan då sjukehuset forvente at me skal nekte
pasientane henvising når dei har eit sterkt
ynskje om dette?

er uenige i ein del av det som står der, men
det er trass alt dei beste retningslinjene me
har, dei er kvalitetsikra, lett tilgjengelige
og bli stadig oppdatert. Eg vil tru at det
er mulig med betydelige innsparingar om
både fastlegar og spesialistane fylgjer desse
retningslinjene for henvising og kontroll.
Skal ein få ned talet på henvisingar/ kontrollar krevst det gjensidig respekt og forståelse
for både fastlegar og spesialisthelsetenesta
sine rollar og arbeidsituasjon. Fastlegane
skal levere gode henvisingar som gir grunnlag for prioritering. Dersom spesialisten ut
frå opplysingane i henvisinga meiner at
pasienten kan behandlast av fastlegen kan
henvisinga returnerast, gjerne med påskrift
om behandlingsforslag. Sjukehuslegane må
kritisk vurdere om kontroll på sjukehuset
er nødvendig, og nytilviste bør stort sett ha
prioritet framfor kontrollar.

I dag har me ein ”nasjonal standard” i
Norsk elektronisk legehåndbok (NEL) som
er gratis tilgjengelig på internett for alt helsepersonell. Det er sikkert spesialistar som
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U N I V E R S I T E T S L E G E N

Stemningen snur

Steinar Hunskår

Stemningen snur. Foreløpig ulmer det bare internt, men det kan
brygge opp til storm. Seks år etter innføringen av fastlegeordningen ser det ut til at den gode stemningen blant fastlegene er
i ferd med å snu.

Fastlegetankens ideologi
Det handler om penger, men også om ledelse og psykologi. De
opplever at helseministerens politiske fokus på helsetjenesten
ensidig rettes mot sykehusene og mot enkeltsaker, at fastlegeordningen ikke styrkes forholdsmessig i forhold til utvikling og
oppgaver.
De opplever ikke å ha en politisk leder som ser dem, som leder
dem eller som er fanebærer for den ideologi som fastlegeordningen hviler på.

Enighet på papiret
Teksten i Nasjonal helseplan og statsbudsjettet etterlater ingen
tvil. Kommunehelsetjenesten og fastlegeordningen er grunnmuren i helsetjenesten. Laveste effektive omsorgsnivå skal fortsatt
legges til grunn. Fastlegene er alles helsemessige koordinator og
viktigste behandler.
Fastlegen skal fortsatt være helsetjenestens portner; en åpen dør
inn, den første vurdering, ta seg av det meste, men også ansvar
for siling videre inn mot helse- og velferdstjenestenes høykostnadsfaktorer; spesialisthelsetjenesten og trygdesystemet.
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steinar.hunskar@isf.uib.no

Men ikke i realiteten
I Soria Moria-erklæringen er fastlegene uteglemt. Ser man på
kostnadsutviklingen, virker sykehussektoren ute av kontroll.
Underskuddene er astronomiske, og politikerne nærmest konkurrerer om å gi ekstratilskudd. Økningen i sykehusenes budsjetter de siste årene tilsvarer omtrent kostnaden av den totale
fastlegeordningen. Hvert år!
Det meste av pengene brukes til lønn. Mens helseforetakene
suger til seg nesten alle nye leger, har fastlegeordningen ikke
holdt følge.

Stadig færre årsverk
Hvis man skulle ha like stor andel allmennleger som for ti år
siden, mangler det nå mer enn 1500 fastleger. Norge beveger seg
stadig nedover i andel primærlegeårsverk i helsetjenesten internasjonalt, fra omkring 30 prosent til at man nå snart når 20.
Vi har gått fra en god plassering til en middelmådig. Det er ingen
synlige politiske visjoner eller bekymringer over dette. En fastlegeminister kunne for eksempel kjempet for en målsetting om
at hvert tredje legeårsverk skal utføres i primærhelsetjenesten.

Trenger kapasitet
Og det er bruk for dem alle. Regjeringen vil øke legedekningen i sykehjem med 50 prosent. Skolelegetjenesten skal styrkes.
Fastlegene forventes å delta i flere møter og samhandle med
arbeidsgivere, poliklinikker og pleie- og omsorgstjenesten.

Disse tiltakene krever hundrevis av fastlegeårsverk, som ikke
er kompensert.
En aldrende befolkning med stadig flere og samtidig kroniske
sykdommer krever flere og lengre konsultasjoner. Alt dette er
fastlegearbeid, og de vil gjerne ta jobben, med god kvalitet og
med høy effektivitet i samhandling med og veiledning fra spesialisthelsetjenesten. Men de trenger kapasitet. Og en fastlegeminister som ser det.

Noen å snakke med
Når Folkehelseinstituttet melder at én av tre ungdommer er
venneløse og kan utvikle psykiske lidelser, svarer sykehusministeren at hun vil innføre ventelistegaranti i psykiatrien! De
aller fleste av disse ungdommene er friske, noen trenger en
interessert helsesøster eller fastlege, og noen ytterst få trenger
behandling hos eller henvisning fra fastlegen til spesialistnivået.
Opptrappingsplanen for psykiatrien har knapt nevnt fastlegenes rolle, enda mindre gitt dem økte ressurser. Men hvem er det
som tar seg av psykisk sykdom i det daglige, diagnostiserer og
behandler og løser kriser på legevakt? Det er fastlegene.

En million konsultasjoner

fødsel, enda moren skal komme til avtalt etterkontroll og barnet automatisk blir tilmeldt legens liste.
Her trengs en fastlegeminister som kan rydde opp.

Nødvendig forskning
Stortinget har vedtatt at også fastlegene må få sin forskningssatsing, slik som sykehusene, og man vil opprette fire forskningsenheter.
Det er et stort behov for ny kunnskap om vanlige lidelsers
ytringsformer og behandling i førstelinjetjenesten.
Femti millioner kroner ville vært en betydelig satsing, 30 ville
ha gjort mye. Statsbudsjettet foreslår syv. Sykehusene bevilges
426 millioner til samme formål.

Gjør som kongen
Fastlegene er begynt å røre på seg, på vegne av fastlegeordningen. Det kan fort bli til en storm. For en vestlending er det fristende å minne om nyttårsstormen i 1992 da deler av Vestlandet
ble rasert. Ministrene satt musestille i hovedstaden. Men kong
Harald tok på seg boblejakken og kom. Det vil han for alltid
huskes for.
Helseministeren bør invitere seg til å komme på besøk til
grunnmuren i den kurative helsetjenesten i tide.

Statistikken fra NAV viser at i fjor hadde fastlegene mer enn
én million konsultasjoner med psykiatrisk hoveddiagnose, åtte
ganger flere enn de privatpraktiserende psykiaterne og dobbelt
så mange som psykologene.
I tillegg har kanskje enda et par millioner konsultasjoner hos
fastlegene en psykisk dimensjon eller bakgrunn. Det er dermed
god grunn for fastlegene å etterlyse anerkjennelse for virksomheten, istedenfor å bli oversett.

Følges ikke opp
Fastlegene opplever at de ikke verdsettes og brukes, tvert imot
føler de at den grunnleggende ideologien bak fastlegeordningen
ikke følges opp i praktisk politikk. Istedenfor å styrke koordinatorrollen og rollen som alle pasienters rådgiver og behandler,
pulveriseres rollen ved å gi de samme oppgaver til flere:
Nye yrkesgrupper kan sykmelde (men fastlegene skal skrive
legeerklæringene til NAV), flere kan skrive resepter (men fastlegene skal ta seg av bivirkninger og komplikasjoner), flere kan
henvise til røntgen og spesialister (fastlegen trenger ikke vite
om det, men kan få ansvaret for oppfølging av påvist sykdom).

Får ikke relevant informasjon
Fastlegene merker at taushetsplikten uthules ved at stadig mer
av pasientens journal skal sendes til trygdekontor, arbeidskontor og forsikringsselskap. Men samtidig hindres fastlegene i å
få tilgang på relevant informasjon.
Sykehusrapporten kommer for sent (og håndskrevet!), innleggende legevaktslege er definert som ikke i behov for tilbakemelding på sin vurdering, og det siste er at fastlegene enkelte
steder ikke lenger regnes som relevant mottager av melding om
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Pasienterfaringer
Medisinens primære mandat er å finne ut hva pasienten feiler,
og så finne den optimale behandlingen. Vi leger vet hvor vanskelig dette kan være noen ganger.
Derfor trenger vi alle å måle oss selv, vurdere oss mot en fasit.
En sentral allmennmedisinsk premiss er at det ikke finnes noen egentlig fasit som ikke involverer
pasientens mening. Gullstandarden for god behandling må være medisinskteknisk. I spalten
Pasienterfaringer ser vi på den andre standarden – hva har pasienten fått ut av behandlingen.
Målfrid Frahm Jensen forteller om legen som moralsk aktør. Den som bedømmer handlinger,
og som ikke helt og fullt stiller seg på pasientens side. Og handler deretter.
IH

UETISK BEHANDLING AV
SELVPÅFØRT SKADE
Jeg, og mange med meg, har sett oss lei på
helsepersonell behandler dem som har skadet seg selv uten å gi omsorgsfull hjelp og
med nedlatende holdninger.
Jeg har, som mange andre med selvpåført
skade, blitt sydd uten bedøvelse. ”Har du
gjort dette uten bedøvelse, så syr jeg uten
bedøvelse”, sa legen og sydde ti sting i
underarmen min. En annen lege nektet å
tape åtte sprikende kutt som ikke kunne sys
(de var kuttet for tett). En medpasient ble
stiftet uten bedøvelse.
Hvorfor er det slik? Hvorfor gjøres dette?
Hvor er de etiske holdningene og det gode
menneskesynet? Er helsepersonell som
behandler oss på denne måten klar over at
dette er brudd på helsepersonelloven § 4
Forsvarlighet og at de kan bli klaget inn for

Helsetilsynet. Oppførsel og kommunikasjon i møte med pasienten omfattes også av
denne paragrafen.
Helsepersonell skal utføre sitt arbeid i samsvar med de krav til faglig forsvarlighet og
omsorgsfull hjelp som kan forventes ut fra
helsepersonellets kvalifikasjoner, arbeidets
karakter og situasjonen for øvrig.
Helsepersonell skal innrette seg etter sine
faglige kvalifikasjoner, og skal innhente
bistand eller henvise pasienter videre der
dette er nødvendig og mulig. Dersom pasientens behov tilsier det, skal yrkesutøvelsen skje ved samarbeid og samhandling
med annet kvalifisert personell.

kjente jeg ikke, men skammen og følelsen
av nedverdigelse var stor. Behandlingen var
uetisk og klandreverdig og den la stein til
byrden. Skammen og selvhatet vokste.
Vi som har skadet oss selv har sett oss lei på
at helsepersonelloven til stadighet blir brutt
på dette området. Vi vil derfor oppfordre
pasienter som blir behandlet uetisk om å
melde saken inn for Helsetilsynet i Rogaland. Kanskje denne uetiske behandlingen
også bør bli et tema i Rogaland legeforening.
Vennlig Hilsen
Målfrid J Frahm Jensen
Styremedlem Mental Helse Sør-Vest og
Sandnes

Når jeg ble sydd uten bedøvelse var det kun
det første stinget som gjorde vondt. Resten

Sofienbergsaken – rus eller rasisme?
Svikt hos to ambulansefolk i Oslo har
vært vinterens store feilbehandlingsak.
Samme dag som Statens helsetilsyn la
fram sin vurdering holdt ass helsedirektør Geir Sverre Braut foredrag på en stor
legevaktskonferanse på Sola.
Enkelte ganger skal det forbausende lite
til før man avspores av forhold som ikke

har sentral betydning for det egentlige problemet. Helsetilsynet finner at
mistanke om rus har en frapperende
avsporingseffekt på helsepersonell. Dette
fenomenet finner man både i klagesaker, i
systematiske revisjoner og tilsyn. Erfarne
sykepleiere i AMK kan legge Norsk
medisinsk index til side i det mulig rus

blir en faktor. Man kan brått glemme å
spørre om pasienten puster.
Helsetilsynet konkluderer med at det
er mistanken om rus som avsporer to
erfarne ambulansefolk i Sofienbergparken, og ikke pasientens hudfarge.
IH

