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En ny styreperiode går mot slutten og et engasjert styre har laget sin siste utgave
av Syd-Vesten.
Årsmøte og valg stor for tur 21.juni.
Inspirert av at Legeforeningen har satt samhandling på dagsorden for årets Landsstyremøte har styret valgt å presentere noen tanker om hva de ser av mangler,
inspirerende eksempler eller konstruktive forslag til bedre samhandling. Som
alltid med våre faste lesere i sikte men denne gangen også landsstyre, politikere og
beslutningstagere. Vi klarer ikke på noen måte å dekke alle aspekter men løfter frem
noen eksempler på hva engasjerte kolleger i ulike spesialiteter og roller er opptatt
av. Resultatet viser et bredt engasjement for sikkerhetsnettet vi kaller det offentlige
helsevesenet, kvaliteten på tjenesten og ikke minst pasientene.

6 Videokonsultasjon – eit mogleg verktøy
for betre samhandling?
8 5 om samhandling
12 Samhandling i bånn
14 Dei gode eksemplene – Kreftkoordinatorar
16 Tjenesteutvikling for mennesker med
rus- og psykiske lidelser (ROP)
16 Samhandling som fungerer
– Tverrfaglig bekkenbunnspoliklinikk

Jeg håper det vil engasjere og forhåpentligvis tilføre arbeidet med bedre samhandling
et positivt bidrag.

18 Ny LIS-utdanning, nye muligheter for
samhandling?

Fokus på bedre samhandling er ekstra viktig i en tid der effektivisering i for stor grad
synes drevet av økonomiske hensyn og triumfer kvalitet som premiss. Styringssignalene er mindre penger og enda et knepp opp i farten på helse-hamsterhjulet. Samtidig
som man forventer at investeringer skal tas over tynnslitt budsjetter og volumet av
oppgaver og kostbar behandling bare øker. Mye drevet av en forbrukerstyrt ideologi.
Det er hevet over enhver tvil at 550 000 helseforsikringer driver overdiagnostikk
og - behandling i været.

20 Hjelp! Vi skal spesialisere!

Imens renner tiden ut for en tynnslitt og sliten fastlegetjeneste mens ministeren
åpenbart trør vannet med utredninger og trepartssamarbeid. Det er nå på høy tid at
det kommer noe substans som gir oss tro på at det er bedring i sikte.
I det minste burde våre helsebyråkrater og politikere sørge for å bidra i riktig retning.
Slutte å innføre krav og retningslinjer som ikke følges av ressurser. Slutte å tilføre nye
oppgaver uten å si hva vi ikke skal gjøre. Og gi oss økonomiske rammer som lar oss
klare å ta investeringene som skal til for å utløse effektiviseringen og kvalitetsløftet
vi alle ønsker oss.
Det er saktens nok å ta tak i videre for neste leder og styre i RLF. Undertegnede takker
av etter 8 år som leder for RLF. Det har vært interessant, givende og ikke minst inspirerende å få jobbe med engasjerte TV kolleger, Legeforeningens ulike ledd og være
en del av et fantastisk apparat som jobber med kun et mål i sikte - et velfungerende
og godt helsevesen!
Jeg er verken sliten eller lei men vil prøve å fokusere energi og oppmerksomhet mot
EPJ-løftet og arbeidet for å forbedre vår digitale arbeidshverdag. Det er spennende
tider og essensielt at vi brukere engasjerer oss så vi får systemer som gir oss god
arbeidsflyt og beslutningsstøtte.
Takk for meg!
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Dialogmeldinger
- nyttig eller fåfengt?
Av Bjarte Sørensen
Fastlege,
Hjelmeland legekontor

Av Marit Halonen Christiansen,
Nestleder RLF og Overlege
Kvinneklinikken Helse Stavanger

Kvar gong temaet samhandling kjem
opp kjem det: «Vi skulle gjerne hatt
lettare samarbeid mellom fastlegar og
sjukehuslegar. Snakka saman. Diskutere pasientar».
Telefon er fint, men då skal du treffe
telefontida til den du skal snakke med.
Om ho eller han har det.
I 2019 kjens det litt rart å sende brev til
fastlegen. Avhengig av kor lang tid det
tar før fastlegen svarer kan spørsmål og
svar havne ganske langt frå kvarandre
i den ustrukturerte journalen EPJ for
det meste er.
EPJ har eit verkty som heiter «dialogmelding» .
Ideelt sett burde dette være eit mogleg
verkemiddel. Slik tenker vi oss det:
Dr Halonen har skrevet ut ein pasient
frå gynekologisk avdeling. Epikrisen
går til fastlege dr Sørensen, men ho
har jammen glømt å føre på kor lenge
pasienten skal antikoagulerast. Og
er ovesterin vagitorier livslangt eller
berre nokre veker etter operasjon?
Dr Sørensen sender ei dialogmelding
til Halonen. Den kjem i den elektroniske meldingsboksen, og Halonen
svarer at klexane skal takast i 10 dagar,
og ovesterin kan gjerne være livslangt.
I alle fall tre veker postoperativt.
Likeeins har Dr Sørensen tilvist ein
pasient med cystocele som han fann
då han tok rutinemessig cervixcytologi. Han hadde ein travel dag på
4
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kontoret, så dr Halonen får medisinliste og tidlegare sjukdom, men ikkje
kva plager pasienten har. Halonen
sender dialogmelding, og får til svar
at pasienten har recideverande UVI,
og tyngdekjensle og har måtte gi opp
som spinninginstruktør. Pasienten får
difor ein litt lengre konsultasjon ved
gynekologisk poliklinikk, fordi det er
åpenbart at ho skal til operasjon, og
då treng litt meir tid til informasjon
og undersøking.
Ideelt er ikkje reelt.
Vi prøvde oss på dette. Halonen sendte
dialogmelding (« Forespørsel SO») til
Sørensen. Denne kom rett i innboksen
til Sørensen. Jamvel om Halonen ikkje
er pasient ved Hjelmeland legekontor
(i god forskningsånd nytta vi oss sjølve
som testpersjonar).
Sørensen kunne dog ikkje svare
direkte. Meldinga måtte gå til Kvinneklinikken SUS. Seksten dagar seinare
fekk Sørensen svar om at meldinga
var motteken.

Ved spørsmål til Helse Vest IKT får vi til
svar at eit ev. personleg mottak av meldingane vil medføre personleg ansvar,
og krav om at alle legar i Helse Vest må
følge opp meldingar innan freist.
Sjølve syns vi nok det i 2019 burde være
mogleg med begge deler; direkte kontakt til lege på sjukehus, men vidaresending dersom legen ikkje svarer
innan ei viss tid. Ved fråver som td ferie
vil nokon andre uansett ha ansvar for
postboksen, og kan videresende til
kompetent kollega.
Helse Midt innfører Epic, men i
resterande helseregionar har vi ulike
variasjonar av Dips. Programmet er
stort og omfattande, og alle nye funksjonar må ha ein fordel som veg opp for
ulempa. Vi tenker alle måtar å få letta
kommunikasjonen mellom fastlege og
spesialist og gjort denne meir direkte
har potensiale til store fordelar. For
legane, men ikkje minst pasientane.
Som jo er heile poenget med helsetenesta.

PRIMÆRMEDISINSK
FORSKNINGSFOND ROGALAND
Primærmedisinsk forskningsfond Rogaland ble opprettet på årsmøtet
til Rogaland legeforening 9.6.2017.
Fondet har som formål å bidra til
videreutvikling og vedlikehold av
et allmenn- og samfunnsmedisinsk
forskningsmiljø i Rogaland.

Tildelingskriterier
Kriterier for tildelinger fra
Primærmedisinsk forskningsfond
- Rogaland vedtatt av årsmøtet til
Rogaland Legeforening i forbindelse med opprettelse av fondet 9.
juni 2017.
Kriteriene er gjeldende inntil
endringer foretas av styret i Rogaland Legeforening.
Etter fondets formål, jfr. fondets vedtekter punkt 2, kan det tildeles
a) til et enkelt prosjekt en sum
avgrenset tilsvarende 3 månedsverk
etter satsene til Allmennmedisinsk
forskningsutvalg (AFU) i Den norske
legeforening.
b) midler til frikjøp av veileder med
inntil 50 timer honorert etter halv
takst 14 i Normaltariffen.
c) en sum inntil 1/5 månedsverk
etter satsene til Allmennmedisinsk
forskningsutvalg (AFU). til mindre
prosjekter og tiltak. Dette kan tildeles av det vitenskapelige råd på
delegering fra styret innenfor de
rammer som styret har anvist i de
årlige budsjettene
Søknader og spørsmål sendes:
Styret Primærmedisinsk
forskningsfond - Rogaland

Et eksempel på
god samhandling
- enn så lenge…
Av Anne Sandvik, Turnuslege,
Avd. Haugesund sjukehus

Et eksempel på samhandling som fungerer godt finner du ved fødepoliklinikken ved Haugesund sykehus. Her
driftes en felles poliklinikk for gravide
kvinner med diabetes. Gynekologer,
endokrinologer og jordmødre jobber
side om med samme felles mål; om å
tilby den beste behandlingen for gravide med diabetes.
Ideen ble bragt til Haugesund på
midten av 90-tallet av endokrinolog
Bjørn Gunnar Nedrebø som hadde
vært i gruppe-1 tjeneste ved Haukeland Universitetssykehus og hentet
inspirasjon. Der så han hvor godt en
felles poliklinikk med gynekologer og
endokrinologer fungerte. I Helse Fonna
er det en rekke pasienter med relativt
lang reisevei, opptil to og en halv time.
Hvis de skal til kontroller hver andre
eller tredje uke hos gynekolog, jordmor
og endokrinolog ble det sammenlagt
utrolig mye tid som gikk med til sykehusbesøk. Intensjonen var derfor å gi
de gravide et mer koordinert tilbud
som sparte pasienten og foretaket for
unødvendig transport.

Som følge av dette blir sammensatte
problemstillinger raskere avklart og
de mest utsatte pasientene blir lettere
å kartlegge. Det fremstår som en åpenbar vinn-vinn-situasjon, men hvorfor
holder de i skrivende stund på å avvikle
ordningen ved Haukeland?
Årsaken er den samme som for øvrige
dårlige beslutninger i helsevesenet,
nemlig økonomi. Systemet tillater
nemlig kun èn avdeling å «takste» og
dermed tjene penger i poliklinikken. I
Haugesund får gynekologisk avdeling
all fortjeneste og medisinsk avdeling
gir bort et dagsverk med dugnad hver
uke. Gitt at det er for pasientenes beste
burde en kunne anta at dette er en ubetydelig detalj, men med stadig trangere
budsjett og høyere krav om produksjon
blir et legedagsverk mye å gi bort gratis
i uken. Nå gjenstår det å se hvor lenge
vi har råd til å drive denne praksisen,
som utvilsomt kommer både pasient
og fag til gode.

Det finnes flere fordeler utover den
allerede nevnte logistikkfordelen.
Gynekologen og endokrinologen sitter i kontorer vegg-i-vegg og terskelen
for tverrfaglige diskusjoner blir lavere.

Mail: olav.thorsen@sus.no
Mob: 91316476

Husk også våre nettsider:
www.legeforeningen.no/rogaland
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VIDEOKONSULTASJON
- eit mogleg verktøy
for betre samhandling?
Av Bjarte Sørensen
Fastlege,
Hjelmeland legekontor

Det begynner å blir meir vanleg å kunne
møte ein lege over video i Noreg. Fram
til no har telemedisin over video gjerne
vore prøveprosjekt leia av enkelte grupper i spesialisthelsetenesta for å nå spesifikke pasientgrupper, som til dømes
KOLS-kofferten og helse@hjemme under
Helse Stavanger (1), rehabilitering over
telemedisin i regi av Sunnaas sykehus (2)
og DeVaVi - desentralisert vaktsamarbeid
ved bruk av videokonferanse - under psykiatrisk helse ved UNN, avd. sør
(3)
.
Fleire prosjekt har lidd av pilotsjukdom
og blitt lagt ned eller lever vidare utan å
få geografisk eller fagleg utspreiing. Kan
hende er ein av grunnane at dei fleste
prosjekta fram til no vore avhengig av
spesifikk lokalkompetanse og engasjement, spesifikk hardware (gjerne datamaskinar med web-kamera og ekstern
mikrofon) og spesifikk software. I tillegg skal ein sikre at den infløkte sikkerhetsnormen er oppfylt. Ein rapport av
helse- og e-helsedirektoratet meiner at
den ujevne utbreiing også tyder på manglande nasjonale føringar og rettleiarar (4).
For bare 10-15 år sidan, då fleire av desse
prosjekta var i oppstartsfasen, var det
kanskje vanskeleg å forestilla seg at i

2019 skulle «alle» i samfunnet gå rundt
med super-datamaskiner med høgoppløyseleg video alltid kopla til trådlaust
breidband i lommane; men det gjer
me i dag og det finst løysingar som er
så og seie uavhengige av hardware- og
softwareplattform og krever veldig lite
IT-kompetanse for å bruke. Ein ser no at
ikkje berre privatmarknaden (t.d. KRY,
legelisten og eyr) nyttar slike løysingar,
men at også fastlegane begynner å ta dei i
bruk. Eg har snakka med to fastlegar som
har gjort seg erfaringar med bruk av videokonsultasjonar i kvardagen og korleis
dette har ført til endring i samhandlinga.
Axel Lupton er fastlege ved Kirkenes
legesenter. Her er nærmaste sjukehus
for fleire spesialitetar UNN i Tromsø,
meir enn 400 kilometer i luftlinje, ev 10-12
timar i bil gjennom Finland. Han fortel
om då ein terminal kreftpasient skulle
til oppfølging ved UNN. Lupton avtalte
med kreftlegen og ein tolk at dei skulle
sitje klar i Tromsø til avtalt tid, så skulle
han kople seg opp saman med pasienten.
Pasienten møtte ikkje på kontoret, men eg
visste kor han budde, så eg reiste heim til
han, og me kopla oss opp. Konsultasjonen
fungerte bra, sjølv med tolk, og pasienten
var veldig nøgd, seier Lupton.
For Lupton gav det ein ekstra nyttegevinst
i at han sjølv fekk vera med på konsultasjonen med spesialisten og kunne skyte
inn med relevant informasjon som han

Alex Lupton; fastlege
ved Kirkenes legesenter i Finnmark

sat med. - Vanligvis er det slik at pasienten går til kreftlegen, så bestiller dei time
til fastlegen for å diskutere det kreftlegen
har sagt. Dette er bra for pasienten, eg får
informasjon direkte frå kreftlegen og vi
kan legge ein plan i lag, seier Lupton. - Det
må også vera besparande, UNN bruker
årleg mange millionar på pasientreiser
frå Finnmark.
Andre felt der han ser for seg at det kunne
vera nyttig er der ein samarbeider med
psykiatrisk spesialisthelseteneste. Allereie i dag bruker Lupton det sjølv i oppfølging av sine eigne pasientar med psykiske
lidelsar, anten dei ikkje er i nærleiken
av legekontoret eller fordi tilstanden i
seg sjølv hindrar pasienten å møte på
kontoret.

1.Helse@Hjemme [Internett]. Helse Stavanger. [sitert 21. april 2019].
Tilgjengeleg på: https://helse-stavanger.no/avdelinger/hode-og-halsklinikken/avdeling-for-rehabilitering/avdeling-forfysikalsk-medisin-og-rehabilitering/seksjon-rehabilitering-eigersund/helsehjemme
2. Videokonferanse i rehabilitering [Internett]. Sunnaas sykehus. [sitert 21. april 2019].
Tilgjengeleg på: https://www.sunnaas.no/fag-og-forskning/kompetanse/digital-lering/webinar/videokonferanse-i-rehabilitering
3.Universitetssykehuset i Nord-Norge. DeVaVi [Internett]. Desentralisert samarbeid ved bruk av videokonferanse. [sitert 21. april 2019].
Tilgjengeleg på:http://kurs.helsekompetanse.no/devavi/heia
4.Helsedirektoratet, Direktoratet for e-helse. E-konsultasjon hos fastlege og legevakt - Rapport til Helse- og omsorgsdepartementet 30.11.2018
[Internett]. 2018 nov. Tilgjengeleg på: https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1495/
Rapport%20e-konsultasjon%20-%20Helsedir-%20E-helse.pdf
6
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Fastlegen ser for seg ei nær framtid,
der pasientane, når dei får innkalling
frå sjukehuset på time og når forholda
medisinsk ligg til rette for det, kan sjølv
velgje om dei vil møte fysisk opp eller
om dei vil møte på video. Han nemner
psykiatri, dermatologi og onkologi som
spesialitetar der det kan vera situasjonar,
gjerne oppfølging av påbegynt behandling, der ein i mange situasjonar kan
kunne tenke at videokonsultasjon ikkje
er eit dårlegare alternativ.
På spørsmål om dette tek tid, og kanskje
også til og med fører til tapt arbeidsinntekt for ein næringsdrivande lege, seier
Lupton at for han er det viktigaste at
pasienten får eit betre tilbod og at hans
eige tidsbruk på arbeid går ned. Sidan
han byrja å bruke videokonsultasjonar
har han redusert arbeidstida betydeleg.
Der han før gjerne hadde 10-15 telefonar
dagleg og brukte mykje tid i telefonsvararrundansen, har han i stor grad
overført ansvaret til pasienten å droppe
inn i digitalt venterom i eit fast tidsrom
midt på dagen for videokonsultasjonar.
Mykje kan ordnast der og då, og treng
ikkje vidare oppfølging på kontoret, men
gjer det det, så får dei sjølvsagt komme
til time.
Videokonsultasjon gjer ein heilt annan
tilstedeværelse kontra bruk av vanleg
telefon, konkluderer han.
I dei nybygde lokala til Åros legesenter
i Røyken kommune i Buskerud sat fastlege Lars Røssel Ødegaard i fjor haust
og tenkte på korleis han kunne betre
samhandlinga med dei heimebaserte
kommunale tenestene i kommunen. Han
tykte at den asynkrone elektroniske meldingsutvekslinga av og til genererte meirarbeid, og det hadde vore enklare å utføre
dersom ein hadde dialogen der og då.
Han tok då initiativ til å forsøke videokonferanse med heimesjukepleien
ved hjelp av programvare han allereie
nytta for videokonsultasjonar med sine
eigne pasientar. Han fekk gehør for dette
i kommunen. Ein søkte og fekk innvilga
midler frå Fylkesmannen i Buskerud
og ein har satt ned ei styringsgruppe og
prosjektgruppe.

LEGE FOR LEGER

Lars Røssel Ødegaard; fastlege ved
Åros legesenter i Røyken, Buskerud

Tanken er å ha samtaler mellom fastlege
og heimesjukepleien som er heime hjå
pasienten, gjerne på kritiske tidspunkt
som etter utskriving frå sjukehus og der
det er mange endringar. Ødegaard sine
erfaringar så langt er gode og han nemner
eit eksempel der han i ein slik videokonferanse fekk avklart behov for smertelindring etter utskriving, lagt nedtrappingsplan på opioider og avklart spørsmål frå
både pasient heimesjukepleien der og
då. Under sjølve konsultasjonen arbeider han i journalsystemet der han skriv
ned planen, lagar e-reseptar og avslutter
samtalen med å sende ei PLO-melding til
heimesjukepleien med skriftleg plan og
oppdatert medisinliste. Dette var noko
som før kunne ta fleire dagar med meldingar att og fram tidlegare, med større
fare for feil og utan å involvere pasienten
på same måte.
Eg er vant til å sjå folk medan eg prater og
trivest med den situasjonen, ein får med
ein større del av kommunikasjonen, seier
Ødegaard. - Frå pasienten sitt perspektiv
må det føles trygt og godt å sjå ansiktet
til fastlegen og kjenna at ein er delaktig.
Likevel, dette er ein effekt ein gjerne må
tru på og erfare, det er vanskeleg å måle.
Å innføre endringar kan ofte møte noko
motstand. Så langt er erfaringa at sjølv om
Ødegaard møter interesse på leiarnivå,
kan det verka som ein del av sjukepleiarane kunne foretrekke å fortsette som
før med å kvittere ut sin arbeidsdag med
meldingar til fastlegen, men han trur at
dette vil endra seg.

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

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

Husk våre nettsider:
www.legeforeningen.no/rogaland
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5 om samhandling
Peter Christersson, Fastlege, HTV Stavanger kommune,
Leder Rogaland Allmennlegeforening
Samhandling kan være utfordrende for
de fleste. Dette til tross for at vi alle har
samme fokus; det beste for pasienten.
Antagelig kan mange av vanskene ha
sammenheng med perspektiv og øyet
som ser. Det kan da være interessant å
høre hva 5 ulike leger, med ulike roller,
tenker om de samme 4 spørsmålene.
Hva tenker overlegen, fastlegen, samhandlingslegen, praksiskonsulenten og
fylkeslegen om disse 4 spørsmålene om
sykehusenes veiledningsplikt, kommunikasjon mellom første- og andrelinjen
og samhandling generelt?

Spørsmålene var:
1) §6-3 i lov om spesialisthelsetjenesten tilsier: "§ 6-3. Veiledningsplikt
overfor den kommunale helse- og
omsorgstjenesten
Helsepersonell som er ansatt i statlige helseinstitusjoner som omfattes av denne loven, eller som mottar
tilskudd fra regionale helseforetak
til sin virksomhet, skal gi den kommunale helse- og omsorgstjenesten
råd, veiledning og opplysninger om
helsemessige forhold som er påkrevet for at den kommunale helse- og
omsorgstjenesten skal kunne løse
sine oppgaver etter lov og forskrift."

Hva er din forståelse av hva denne
veiledningsplikten innebærer?
2) En del sykehusavdelinger har nå
innført tidspunkt for når en kan være
tilgjengelig for telefonkonferering.
Hvordan opplever du at dette fungerer?
3) Dialogmelding lege til lege ble innført i Helse Vest i mai 2017. Hvordan
opplever du at dette fungerer? Hva er
forsvarlig svartid for slike meldinger,
slik du ser det?
Avslutningsvis;
4) Hvor opplever du at de største utfordringene rundt samhandling mellom
1. og 2. linjetjenesten ligger? Og hvilke
tanker har du rundt hvordan dette
kan bedres?

Overlegen; Magne Berget (f. 1952)
Oppvokst i Valdres, gift, med 4 barn
og 3 barnebarn. Spesialist i pediatri,
overlege og medisinskfaglig rådgiver
på Barne-, UngdomsKlinikken (BUK)
på SUS. Har tidligere erfaring som distriktslege, helserådsordfører, kommunelege 1 og helsesjef i Aukra kommune
i Romsdal.
1) Råd, veiledning og oppdatert fagkunnskap om enkelt pasienter via forespørsler,
pol notater og epikriser. Utarbeidelse av
prosedyrer for hva som skal utredes før
henvisning fra fastlege til sykehus. Informasjon og oppdatering av fag på kurs og
fagdager for førstelinjetjenesten.
2) Dette fungerer dårlig. Dårlig utnyttelse
av vår tid og vanskelig for fastlege å klare
å få ringt i denne tiden. Vi har også hatt
direkte telefon til bakvakt, men dette har
ført til at denne blir opptatt i telefonen
altfor stor del av dagen. Vi har gått fra
telefontid til å oppfordre til bruk av dia8
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logmeldinger, og at vi skal svare innen 1-3
dager. Da kan vi svare når vi har ledige
stunder innimellom.
3) Jeg har stor tro på dialogmeldinger. Den
kan brukes toveis. Man kan formulere
korte meldinger eller spørsmål og slipper å bruke lang tid på å nå folk gjennom
telefon.
Det er enkelt for sykehusene å sende den
videre til de rette fagfolkene. Man kan
svare når man har tid.
Men det er noen forutsetninger:
Det må ikke gå for lang tid før svar blir gitt.
Vi prøver å holde tiden innen 1-3 døgn.
Meldingene må være korte, og ikke en
lang «henvisning».
Begge sider må svare. Jeg har sendt flere
meldinger til fastleger, men har til gode å
få svar (han har tydeligvis ikke sendt noen
til meg, red. anm.).
4) Jeg kjenner jo bare til hvordan det fungerer i forhold til oppfølging av syke barn.

En utfordring er at det henvises altfor
mange «friske» barn til spesialisthelsetjenesten. Det vil si at vi bruker mye tid
på å undersøke friske barn. Fastleger må
bli flinkere til å stole på sine egne kliniske
vurderinger også i forhold til barn. Selv
med gode prosedyrer for hva som bør
være utredet før evt henvisning, fungerer
ikke dette.
En annen utfordring er oppfølging av
barn med kronisk sykdom, der vi kan bli
flinkere til å involvere fastlegen. Fastlegen
kjenner mye bedre resten av familien og
vet hvilke ressurser de har å spille på.

Fastlegen; David Stendahl (45)
Fastlege, spesialist i allmennmedisin,
på Hinnatrekanten Legesenter i Stavanger. Har NM-gull i ishockey som laglege
for Oilers damelag.
1) Jeg har vel egentlig aldri tenkt så spesifikt at dette skulle være lovhjemlet, men i
mine vel 15 år som fastlege så har jeg tatt
det for gitt at spesialisthelsetjenesten var
tilgjengelig for rådgivning og veiledning
når vi i generalisthelsetjenesten trenger
råd. Vi møter jo alle typer pasienter, alle
diagnoser, alle problemstillinger – og tilstander som er enkle og dagligdagse for
sykehusspesialistene kan være ukjente
for oss som er ute i feltet. Av hensyn til
pasientsikkerheten er det viktig at vi kan
rådføre oss med noen når vi er i tvil. Barneavdelingen ved SUS har nå skrudd av

For min del så er det
litt frustrerende å
måtte forholde meg til
nevrologisk og andre
avdelinger som
opererer med telefontid. Man er gjerne
opptatt med helt andre
pasienter når telefontiden er der, to timer
senere.

telefonene sine og forlanger at all kommunikasjon skal gå via PLO-melding
– og denne besvares da oftest 1-2 uker
senere. Dette tenker jeg øker risikoen for
feilbehandling.
2) For min del så er det litt frustrerende
å måtte forholde meg til nevrologisk og
andre avdelinger som opererer med telefontid. Man er gjerne opptatt med helt
andre pasienter når telefontiden er der, to
timer senere, og det gir meg masse merarbeid. Hvis man kan konferere mens man
har pasienten ved siden av seg, så kan det
meste avklares på 2 minutter. Hvis man
må forholde seg til telefontid, så betyr det
for det første at pasienten ikke er tilstede,
noe som forringer informasjonsflyten.
Videre må man ta en ny samtale med
pasienten på telefon for å forklare videre
plan, organisere blodprøve, eventuelt
innleggelse. Dette er muligens tidsbesparende for spesialisthelsetjenesten,
men det stjeler av fastlegenes tid.
3) Dialogmelding fungerer veldig bra.
Det er vanskelig å si noe helt konkret om
forsvarlig svartid så lenge disse meldingene kan brukes til så mye forskjellig
som de gjør. Noen ganger kan jeg be om
råd om dosering av antipsykotika (og da
haster det kanskje litt), og andre ganger
kan det være avklaring av noe så banalt
som skrivefeil i epikrisen. På samme vis
som at jeg ikke ønsker at PLO-melding
mellom hjemmesykepleie og fastlege skal
være bundet til en ‘forskrift om garantert
svartid’, så vil jeg heller ikke pålegge sykehuslegene dette. Jeg tenker at hvis noe
haster for meg så får jeg ringe. Og hvis
noe ikke haster så sender jeg gjerne en
melding. (Og hvis noe haster for hjemmesykepleien, så forventer jeg at de ringer
til meg).
4) I mine øyne så er fastlegeordningens
varslede kollaps den største utfordringen Helse-Norge vil møte de kommende
år. Det er fort gjort når man diskuterer
oppgaveoverføring at man fokuserer på

cancer colon-kontroller og at pasienter
skrives tidligere ut fra sykehus. – Men
det som belaster meg mest, og provoserer
meg mest, er når kollegaer på sykehuset
ikke tar seg tid til å skrive egne resepter,
egne sykemeldinger eller egne henvisninger – kort sagt når de tenker at deres tid
er så dyrebar at dette best kan overlates
til fastlegen. Disse eksemplene som står
ovenfor, med konferering kun i telefontid
en times tid rundt lunsjtider, - eller til og
med KUN konferering per dialogmelding,
er uttrykk for nettopp den samme holdningen – at spesialisthelsetjenestens tid
er mer verdt enn min egen. Og når man da
allerede jobber 15-20 timer overtid HVER
uke, og aldri rekker middag med familien
eller å følge opp leksene til ungene, så må
jeg innrømme at også jeg har vurdert å gi
opp, kaste inn håndkle, og finne meg noe
annet å gjøre. Sykehuset trenger fastlegene, og fastlegene trenger sykehuset. Og
da må man samarbeide om oppgavene og
ha en gjensidig respekt for hverandres tid.
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Samhandlingslegen;
Svein Reidar Kjosavik (61)
Spesialist i allmennmedisin fra 1992, og
en lang karriere som allmennlege bak
seg. Fra 1997-2001 ansatt i 50% stilling
ved RF-Rogalandsforskning. Bodd på
Antsirabe på Madagaskar fra 2001 til
2003. Disputerte for doktogradsprosjekt i 2012. Postdoktor ved SUS fra 2014.
Høsten 2014 ansatt som gjesteforsker
i Adelaide i Australia i 6 mnd. Høsten
2015 ansatt som samhandlingslege ved
SUS. Fra 2017 i tillegg førsteamanuensis
ved UiS i 20% samt nasjonal redaktør
for Scandinavian Journal of Primary
Health Care.
1) Jeg tenker at denne veiledningsplikten
først og fremst er knyttet til ivaretakelsen
av enkelt pasienter. Det betyr at hvis en
pasient har helsemessige utfordringer
utover det personell i primærhelsetjenesten kan ivareta – så påligger det
spesialisthelsetjenesten et ansvar for å
sikre nødvendig kompetanseoverføring /
veiledning til primærhelsetjenesten til at
de kan ivareta pasienten på forsvarlig vis.
2) Jeg opplever at allmennleger har vært
frustrerte over at det er innført slike
telefontider. Det kan jeg forstå for når en
fastlege sitter med en pasient og opplever
behov for å drøfte en problemstilling med
en spesialist – ønsker de å kunne gjøre det
der og da. På den andre siden skjønner
jeg godt at spesialisthelsetjenesten har
opplevd dette vanskelig. Det har vært
mange henvendelser som spesialistene
opplever lite meningsfulle men som forstyrrer deres mulighet til å gjøre sin jobb.
F.eks. at fastleger stiller spørsmål – hvor
spesialisten kun leser opp hva som står i
Felleskatalogen for innringer. Det forventer en spesialist at en fastlege gjør selv. Det
er nesten som når en pc låser seg. Da bør
du re-starte pc’en før du ringer support.
Fra mitt ståsted ødelegger det for samarbeidet og samhandlingen når leger har for
lite respekt for kollegers arbeid.
På samme måte som en del fastleger
klager over sykehusleger – er det mange
sykehusleger som klager på fastleger.
Jeg tror vi bør slutte med det. Det kommer
10
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ikke noe godt ut av en slik strategi.
Vi bør forsøke å hjelpe hverandre til best
mulig bruk av de ressurser vi samlet har
til rådighet i helsetjenesten.
3) Jeg oppfatter at mange allmennleger
er godt fornøyd med denne ordningen.
Den har gjort det enklere å få avklart en
del problemstillinger siden en kan sende
meldingen når det passer en selv, og den
som skal svare kan gjøre det når det passer
ham eller henne. I utgangspunktet er det
vel sagt at en kan forvente svar innen 3
virkedager.
Det har vært meldt noen avvik der det har
gått langt tid eller ikke er kommet noe
svar i det hele tatt. Det er jo litt uheldig,
men jeg tenker at det vel er som med mail
eller telefon. Det er ikke alltid en lykkes
i å få svar. Da synes jeg en bør forsøke å
ringe isteden.
4) Min erfaring er at helsetjenesten er
bemannet med utrolig mange flotte og
arbeidsomme medarbeidere som gjør
så godt de kan. Samtidig er det mange
utfordringer. Kommunikasjon er en av de
viktigste. Som samhandlingslege oppfatter jeg at mange problemer skyldes at en
pasient forteller at «fastlegen sa ….» - eller
at «de på sykehuset sa …..» - uten at det
nødvendigvis er riktig at det var slik det
var sagt. Det er litt som «hviske-leken».
Budskapene blir gjerne endret til det
ugjenkjennelige når det går via andre
på veien.
Presset i helsetjenesten er stort for de
fleste, og jeg opplever at mange har
«fulle glass»….slik at selv små dråper får
det til «å renne over». Det nytter lite å si
at nå må verden forandre seg så det blir
bedre å være meg. Utfordringen er – hva
du kan forandre på så det blir bedre å
være deg i din verden. Det er derfor mitt
største ønske at alle forsøker å møte de
en samarbeider med - med større velvilje
og respekt.

På samme måte som en
del fastleger klager over
sykehusleger – er det
mange sykehusleger
som klager på fastleger.
Jeg tror vi bør slutte
med det. Det kommer
ikke noe godt ut av en
slik strategi.
Vi bør forsøke å hjelpe
hverandre til best mulig
bruk av de ressurser vi
samlet har til rådighet
i helsetjenesten.

Praksiskonsulenten; Pia Skoglund (38)
Fastlege, og spesialist i allmennmedisin, ved Stavanger Medisinske Senter.
Praksiskonsulent på SUS for kvinneklinikken og Barne- og Ungdomsklinikken.
1) Fastlegen og kommunen vil kunne ha
behov for veiledning fra spesialisthelsetjenesten for å kunne gi pasienter forsvarlig helsehjelp. Flere og flere oppgaver
overføres fra spesialisthelsetjenesten til
primærhelsetjenesten. Sykehuset er
forpliktet til å yte veiledning til fastleger og kommunen både når det gjelder
enkeltpasienter og ved mer kompliserte
pasientgrupper og omsorgstjenester som
flyttes fra spesialisthelsetjenesten til primærhelsetjenesten.
2) Fra min arbeidshverdag i allmennpraksis opplever jeg at det fungerer dårlig.
Min erfaring er at dersom jeg først ringer
for å konfererer med en sykehuslege, er
det fordi jeg har en problemstilling som
må avklares relativt raskt. Da er det mest

hensiktsmessig at det skjer mens jeg har
pasienten inne på time. Dette var bakgrunnen for at PKO gikk i dialog med
barneavdelingen ang. konfereringstelefonen. BUK hadde fått tilbakemelding
fra flere fastleger om at de opplevdes som
lite tilgjengelige. Konfereringstelefonen
ble derfor tatt bort. Det betyr at barneavdelingen nå fungerer som de fleste andre
avdelinger på SUS. Man får snakke med
forvakten dersom det gjelder akutte problemstillinger eller problemstillinger som
ikke kan tas via dialogmelding.
3) Jeg har bare gode erfaring med dialogmelding og bruker dette flittig. Det er en
stor fordel at dialogmeldingene besvares
av spesialist på fagfeltet. Jeg opplever at
dialogmelding har gjort samhandling
mellom de ulike delene av helsetjenesten
bedre. Forsvarlig svartid mener jeg er 3-4
virkedager.
4) Både sykehusleger og fastleger har en
svært travel arbeidshverdag. Jeg opplever

at arbeidspresset og dårlig tid gjør at samhandlingen ikke alltid blir prioritert. I en
helsetjeneste som er så (over)belastet er
det derfor enda viktigere at samhandlingen mellom de ulike delene av helsetjenesten fungerer for å utnytte ressursene
best mulig. PROFS dokumentet (Prosedyrer for samhandling mellom fastlege og
sykehus) er et veldig nyttig dokument for
bedring av samhandlingen. I dette dokumentet er det lagt klare retningslinjer for
hvem som har ansvar for hva. Vi må bli
bedre til å tenke at vi jobber for samme
sak: Pasientene våre. I tillegg burde vi bli
flinkere til å framsnakke hverandre. Det
motsatte fører ikke noe godt med seg.

Fylkeslegen; Janne Dahle-Melhus (40)
Fylkeslege i Rogaland, spesialist i samfunnsmedisin.
Har tidligere jobbet ved psykiatrisk klinikk, SUS, som smittevernoverlege og
kommuneoverlege og Sola og Stavanger
kommune, samt som bedriftslege i et
oljeselskap.
1) Det blir jo et relativt «juridisk korrekt»
svar fra meg, men plikten handler om
å at helsepersonell i spesialisthelsetjenesten skal sette den kommunale helseog omsorgstjenesten i stand til å oppfylle
sine lovpålagte plikter, med å veilede om
tiltak som angår enkeltpasienters fysiske
eller psykiske helse.
Lovforarbeidene har imidlertid vært klare
på at bestemmelsen ikke kan brukes til
å overføre ansvar og oppgaver fra spesialisthelsetjenesten til kommunehelsetjenesten.

2) Dette er jo ikke noe jeg kjenner på i
min arbeidshverdag, men dersom dette
er tiltak som senker terskelen for å ta
kontakt, gjør fastleger og sykehusleger
mer tilgjengelige for hverandre og gjør
forløpet for den enkelte pasient mer smidig og effektivt, så høres dette ut som et
godt tiltak.
3) En utfordring ved innføring av nye
kommunikasjonsmetoder er jo nettopp
å ha en omforent forståelse av hvordan
disse skal brukes, særlig når det kommer til haste- og alvorlighetsgrad. Gode
drøftinger før innføring og prosedyrer
for bruk, som er kjent på begge sider,
vil kunne minske risiko for feil bruk.
Forsvarlig svartid vil avhenge av hvilke
typer meldinger som skal gå i en slik
kanal. Gode ordninger for håndtering
av meldinger med planlagt og uforutsett
fravær er viktig.

4) Forutsetninger for godt samarbeid starter med inngående kjennskap til hverandres arbeidshverdag og de rammebetingelser, både økonomisk og juridisk,
som legger premissene for arbeidet. Det
hadde vært et interessant eksperiment
å kreve praksis i allmennpraksis for å bli
spesialist i et sykehusfag, på samme måte
som det kreves sykehuspraksis for å bli
spesialist i allmennmedisin.
NR. 2 ÅRG. 24.52019 SYD-VESTEN
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Sam(hand)ling i bånn
Jan Robert Johannessen,
Fastlege/leder
Rogaland legeforening
Torgeir Gilje Lid,
LVS styremedlem RLF
Overlege
Noen pasienter er kronisk vanskelige å
hjelpe. Noen pasienter ønsker ikke hjelp,
selv om behovet for hjelp er stort. Noen
pasienter ønsker hjelp, men bare iblant,
og ikke på den måten, og heller ikke den
måten. Hva kan vi gjøre når behovet er stort
og hjelpen ikke er ønsket eller ikke virker?
Stavanger Aftenblad har de siste årene løftet fram flere alvorlige eksempler. Siw-saken er den siste (“Gi meg litt lykke før jeg
dør, SA 9.feb. 2019). Tidligere har vi lest
om Kampen-saken, hvor en ung mann ble
mishandlet og til slutt drept av sine ‘venner’
(“Hvem kunne reddet Jonny”, SA 30.aug.
2013). Både offeret og voldsutøverne var
mennesker med redusert funksjonsevne
og betydelige hjelpebehov, og alle var
under oppfølging av kommunen. Våren
2017 publiserte Stavanger Aftenblad en
serie om et av kommunens bofellesskap for
personer med psykiske lidelser og alvorlige
rusproblemer (“Den uutholdelige stanken
fra leilighet 403”, SA 9.feb. 2017). Denne
serien tydeliggjorde mange av utfordringene, og viste hvor galt det kan gå, selv for
pasienter som får omfattende hjelp.
Disse sakene reiser mange sentrale spørsmål. Debattene etter Aftenbladets reportasjer har belyst mange sider, blant annet
12
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hvor grensene går for involvering fra hjelperne, selvbestemmelse og bruk av tvang,
og samhandling mellom ulike aktører. I
dette nummeret av Syd-Vesten fokuserer vi
på samhandling, og disse sakene illustrerer samhandlingens ekstremsport. Særlig
Siw-saken får godt fram også hjelpernes
maktesløshet og sårbarhet. Noen hjelpere,
som Siws mangeårige miljøarbeider, er tett
på over lang tid, men har få virkemidler som
kan hjelpe. Det er en vanskelig rolle å stå i.
Andre, som fastlegen, har enda færre virkemidler og blir heller ikke involvert av andre
aktører. Det er også en vanskelig rolle.
Uklare ansvarsforhold og manglende myndighet hos flere av hjelperne gjør også at
de få koordinerte forsøkene på å legge en
god strategi for oppfølgingen krasjer på
grunn av beslutninger som tas andre steder. Dette er tydelig vist når Oppsøkende
behandlingsteam Stavanger (OBS) sitt forsøk på samkjøring av flere hjelpetiltak for
Siw bryter sammen når hun uten forvarsel
flyttes til et annet bosted. Dette ble også
trukket fram i avis-debatten etter reportasjen. OBS mangler myndighet til å beslutte
tiltak som krever at andre aktører bidrar,
og det er heller ingen garanti for at de blir
informert om viktige beslutninger som
tas andre steder. Stavanger Aftenblad sin
reportasje “Den uutholdelige stanken fra
leilighet 403” viste også maktesløsheten
til personalet i bofellesskapet. De ansatte
fortalte om hvordan de opplevde å være
nødt til å se på at forholdene for beboerne
ble verre og verre, men uten å kunne gripe
inn. Stavanger kommune jobber nå med
planlegging av tiltak for å unngå lignende
saker i fremtiden (se egen sak i dette nr av
Syd-Vesten).

Men disse sakene viser også tydelig medisinens maktesløshet. I Siw-saken ser vi at Siw
ble tvangsinnlagt 30 ganger for rusutløst
psykose, uten at noen klarte å gå grundigere til verks for å avklare underliggende
sårbarhet og mulig kronisk psykisk lidelse.
Det er åpenbart lite fruktbart å forsøke å
håndtere det samme akutte problemet på
akkurat samme kortsiktige måten flere
titalls ganger etter hverandre. Stadig gjentatte rusutløste psykoser må føre til grundigere og koordinerte tiltak for å avklare disse
spørsmålene. Situasjonen er ikke bedre
når det gjelder somatisk helse. Mange av
disse pasientene har gjentatte akutte innleggelser, hvor de mest akutte og alvorlige
konsekvensene håndteres skikkelig, mens
mer langsiktige og koordinerte tiltak for å
håndtere konsekvensene av rusmiddelbruk, levekår og psykiske og somatiske
helseproblemer ikke igangsettes.
Det er gjerne i overgangen fra brannslukking i form av hyppige, korte behandlingsog tvangstiltak til videre oppfølging det
er vanskeligst. Regelverket rundt tvang
og samtykkekompetanse er komplisert,
og terskelen er høy. Den jevne fastlege
er involvert i de vanskelige sakene svært
sjelden og vil måtte bruke mye tid på å
sette seg inn i behandlingsmuligheter,
orientere seg i tjenestetilbudet og vurdere samtykkekompetanse og grunnlag
for tvang. Det normale i helsevesenet er
at fastlegen henviser videre eller legger
inn pasienten når fastlegens kompetanse
eller verktøy ikke strekker til for å hjelpe
pasienten. Men for disse pasientene med
redusert egenomsorg, dårlig nettverk og
komplekse og alvorlige helseproblemer
mangler vi koordinerte tiltak og sentrale

støttefunksjoner. Kanskje det trengs en
‘task force’ for de mest komplekse sakene?
En ‘task force’ som både kan bistå og veilede fastlegen eller andre hjelpere, og som
har myndighet til å beslutte andre tiltak.
Det synes dessuten som at reglene for
tvangsbehandling generelt er for strenge.
Vi som behandlere ser ofte pasienter som
forgår fordi de juridisk sett er samtykkekompetente. Både på grunn av rusproblemer, psykiske lidelser og sykdomssvekkelse
generelt. Når gjentatte tvangsinnleggelser
etter psykisk helsevern-loven hver gang
omgjøres til frivillig innleggelse bør det
vurderes grundig om en skal jobbe for
tvungen tilbakeholdelse i institusjon etter §
10.2 i kommunehelsetjenesteloven. Pasienten kan da holdes tilbake i inntil 3 måneder,
og målet er å komme bort fra rusen og de
destruktive omgivelsene slik at pasienten
selv kan ta stilling til videre behandling.
Økonomi
Pasientene vi her snakker om er stigmatisert
og marginalisert i samfunnet. Manglende
evne til å betale for seg fører til ytterligere
problemer og gjør det enda vanskeligere å
komme i gang med en bedringsprosess. Når
personer med rusmiddelavhengighet og
kanskje med alvorlig psykiske helseplager
først har penger er det ikke helsa de prioriterer. På begynnelsen av 2000-tallet ble det
gjennomført en forsøksordning med kjøp
av frikort ved starten av året. Kommunen
kunne kjøpe frikort for rusmiddelavhengige
og andre med redusert evne og mulighet
til å skaffe seg nødvendige helsetjenester.
Ordningen fikk positiv evaluering, og i 2008
foreslo Stortingets helse- og sosialkomité
å gjøre ordningen permanent. Dette ble
ikke gjort.
Saken ble tatt opp igjen i 2014 av prioriteringsutvalget (Norheimutvalget), som
mente at det ville gi store helsegevinster
om den rusmiddelavhengige kom lettere
til lege. Forslaget fikk bred støtte fra både
legeforeningen og brukerorganisasjoner,
men tiltaket ble ikke fulgt opp. Noen lokale
tiltak fulgte, blant annet med å ikke ta egenandel av rusmiddelavhengige for behandling i tverrfaglig spesialisert rusbehandling

I Siw-saken ser vi at Siw ble tvangsinnlagt 30 ganger for rusutløst psykose, uten at noen klarte å gå grundigere til verks for å
avklare underliggende sårbarhet og mulig kronisk psykisk lidelse.
(TSB). I legemiddelassistert rehabilitering
(LAR), og for noen andre pasienter med
store behov, kan kommunene i dag vedta
at egenandel dekkes, men dette krever at
pasientene legger ut egenandelen og får
pengene igjen, eller at behandlingsstedet
fakturerer kommunen for hvert enkelt
besøk. Begge varianter har praktiske
utfordringer og øker kostnadene for både
fastlege og andre.
For de dårligst fungerende pasientene har
ikke slike ordninger senket barrierene for
tilgang til viktig helsehjelp. I tillegg skjer det
ofte at pasienten ikke møter til avtalt time,
som igjen har økonomiske konsekvenser
for både pasient og lege, som bidrar til en
vond sirkel. Konsekvensen er at noen av de
som trenger legen mest, har høyest barrierer å forsere for å komme dit. Egenandelen
er for disse pasientene en barriere som i
betydelig grad svekker tilgangen til nødvendig helsehjelp. Vi mener egenandelen
er et urimelig hinder for at mennesker med
rusmiddelavhengighet skal få nødvendig
helsehjelp. Når kommunen vedtar dekning av egenandeler opp til frikortgrensen,
bør kommunen samtidig kjøpe frikort for
pasienten. Det løser de praktiske barrierene
rundt betaling.
Noen barrierer gjenstår likevel. OBS og
andre hjelpere følger ofte pasienter til legen.
Dette er viktige tiltak både ved akutte og
planlagte legebesøk, og bidrar både til
bedre utnyttelse av legetimen og styrker
samhandlingen rundt pasienten. Noen
ganger også viktige komparentopplysninger. De har også ofte behov for mer tid hos
legen, noe som er vanskelig å avtale hvis
legen ofte opplever at pasienten likevel ikke
møter. Hvis pasienten har følge til legen, vil
det derfor være lettere å sette av nødvendig tid. Skulle pasienten likevel ikke møte,
kan tiden brukes til nødvendig tverrfaglig
møte for å planlegge videre tiltak til nytte
for pasienten, i stedet for tapt tid for legen og
nok en regning for ‘ikke møtt’ til pasienten.

Både for denne og andre pasientgrupper
som er spesielt komplekse eller storforbrukere av helsetjenester og ressurser både i
primær- og sekundærhelsetjenesten burde
vi utviklet et konsept som tydeliggjorde
behovet for koordinering, ressurstilgang
og finansiering. Disse pasientene kunne
fått «VIP-status». Et kort som gjorde det
tydelig for alle involverte parter at dette er
et menneske som har komplekse problemer
som krever en spesialisert tilnærming og
ekstra god ressurstilgang for best mulig
forebygge videre fall i funksjon og på sikt
spare ressurser.
• En ansvarsgruppe med ressurspersoner
som er primet på pasientens utfordringer.
• Kjøp av frikort for å dekke egenandeler.
• Et kommunalt frikort for å dekke andre
behandlingskostnader (herunder legemidler og utstyr).
• Aktiv oppsøkende virksomhet som blant
annet følger opp bosituasjon, sikkerhet og
at nødvendig medisinsk undersøkelse og
behandling gjennomføres.
Viktige spørsmål som må besvares er:
Hvordan kunne man konstruere en overgripende beslutningsfunksjon som gjør at
alle hjelpere må koordinere tiltak og informasjon rundt disse pasientene?
Er det individuell plan og ansvarsgruppe
som er løsningen? Bør disse verktøyene
evt bli bedre eller bør man ha helt andre
strukturer rundt disse pasienten?
Fastlegens rolle – hvor viktig er fastlegen?
Er normaltariffen egnet for den jobben
fastlegen burde gjøre? Fastlegens faglige
kompetanse – er den god nok? Hvordan
kan den styrkes?
Hvilke andre tjenester og funksjoner må
man etablere eller videreutvikle for å klare
å hjelpe disse pasientene bedre?

https://www.aftenbladet.no/magasin/i/Onxqek/Gi-meg-litt-lykke-for-jeg-dor
https://www.aftenbladet.no/lokalt/i/knjO9/-Den-uutholdelige-stanken-fra-leilighet-403
https://www.aftenbladet.no/lokalt/i/7m3Lo/Jonnys-sjanser
Olsen T, Dommerud T. Rusmisbrukere bør få gratis fastlege. Aftenposten. 2014 17. desember.
Referat Stortinget - Møte tysdag den 27. mai 2008 kl. 10 [Stortingsreferat]. 2008 [cited 2018 February 20]. Available from: https://www.stortinget.
no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Referater/Stortinget/2007-2008/080527/3.
Innst. S. nr. 236. Innstilling til Stortinget fra Helse- og omsorgskomiteen. 2007-2008.
Norheim O, Allgott B, Aschim B, Førde R, Gjul G, Gundersen T, et al. NOU 2014 - 12: Åpent og rettferdig – prioriteringer i helsetjenesten. Oslo:
Helse- og omsorgsdepartmentet, 2014.
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Dei gode eksemplene – Kreftkoordinatorar
Av Marit Halonen Christiansen,
Nestleder RLF og Overlege
Kvinneklinikken Helse Stavanger

I søken etter samhandling er det jo faktisk ting som fungerer idag.
Som pasient er det nokre ting ein frykter
å høyre; «du har kreft», eller «vi trur det
kan være kreft» er høgt på lista.
Som lege er det ein av dei tyngste beskjedane å gje. Ein ting har imidlertid blitt
betre; kreftkoordinatorane.
Ein typiske situasjon er at ein sit på poliklinikken og veit at ein har nattevakt
dagen etter. Så er det fri før helgevakt,

14
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så ein er i grunnen ikkje tilgjengeleg
på telefon før neste veke. No kan eg sei,
«vi trur det kan være kreft. Det betyr at
vi starter det som kallast pakkeforløp.

Pasientane får ein utredningsplan med
tidsperspektiv, som kan hjelpe i ein
uventa og vanskeleg situasjon. Og ikkje
minst får dei ein person å forholde seg til.

Det er for at utgreiinga skal være koordinert. Og så kjem du til å bli kontakta
av ei dame som heiter Ellen/Nina/Ellen/
Siv, og ho er kreftkoordinator. Her er
kortet hennar. Eg er vanskeleg å få tak
i, men ho tar telefonen. Og ho kan svare
på mykje, og kan ho ikkje svare finn ho
nokon som kan»

Liste over kreftkoordinatorer ligg på SUS
sine heimesider.

Syd-Vesten har etterspurt Stavanger kommune om hvordan de jobber med rus- og psykiske lidelser:

Tjenesteutvikling for mennesker med
rus- og psykiske lidelser (ROP)
Av Rebecca Line Vold,
prosjektleder,
Stavanger kommune

Mennesker med samtidige alvorlige ruslidelser og psykiske lidelser har store helseproblemer. Det er godt dokumentert at
de også har økt sykelighet og dødelig av
somatiske lidelser. Behandlingen er krevende og stiller store krav til samarbeid
mellom ulike aktører, og noen av pasientene motsetter seg også behandling.
Stavanger kommune avsatte derfor våren
2018 10 mill. kroner i forbindelse med
årsoppgjøret for 2017 til et forsknings- og
utviklingsprosjekt knyttet til mennesker
med alvorlige rus- og psykiske lidelser,
såkalte ROP-lidelser. I rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan for
2018 heter det om prosjektet:
Stavanger kommune har de siste 10 årene
hatt stor oppmerksomhet på brukere med
ROP-lidelser. For en del av disse er det krevende å finne tiltak som har positiv effekt.
Dette gjelder ikke bare Stavanger, men alle

kommuner og samarbeidspartnere (spesialisthelsetjenesten, politi, brannvesen etc).
Det er behov for å gjennomføre forskning
og utvikling som kan bidra til ny praksis
for brukere med ROP-lidelser. Målsettingen vil være å utvikle nye måter å tilnærme
seg disse brukerne på og å identifisere
juridiske og organisatoriske hindringer
for å gi nødvendig og tilstrekkelig hjelp.
Finansiering vil bli vurdert i forbindelse
med årsoppgjøret for 2017. Det anslås at
det er behov for avsetning på kr 10 mill.
I budsjettvedtaket for 2018 er det bedt
om en sak til politisk behandling med
beskrivelse av prosjektet før det starter
opp. Det ble senere avklart politisk at det
skulle engasjeres en egen prosjektleder.
Prosjektleder Rebecca Line Vold startet 1.
desember 2018, og arbeider med å:
• Kartlegge utfordringene, dagens tilbud,
brukerbehov og aktuelle brukere
• Utarbeide kunnskapsgrunnlag, prosjektbeskrivelse, målsetting og mandat
for prosjektet

Målgruppen for prosjektet er mennesker
med alvorlige ROP-lidelser, med voldsrisiko eller annen krevende atferd, og
som per i dag ikke har et tilfredsstillende
tilbud.
Prosjektet vil innebære utforming av
individuelt tilpassede tilbud til en mindre gruppe brukere med tett, tverrfaglig
oppfølging. Det skal legges til rette for
forpliktende samhandling med spesialisthelsetjeneste og andre aktuelle samarbeidspartnere.
Stavanger kommune ønsker også å koble
på et forskningsmiljø som skal drive følgeforskning på de ulike tiltakene, slik at
vi kan lære av dette og justere tiltakene
underveis.
Sak til kommunalstyret for levekår med
prosjektbeskrivelse og forslag til mandat
skal etter planen fremlegges i juni.

Samhandling som fungerer - Tverrfaglig bekkenbunnspoliklinikk

Samhandling kan være så mangt, ikkje
berre mellom primær- og spesialisthelseteneste.

Teamet diskuterer pasientar som treng
tverrfagleg tilnærming.
Nokre av desse får så fellestime med
gynekolog og gastrokirurg.
Det settast av ein time til konsultasjonen.
I etterkant av anamnesen undersøkast
kvinna med rektoskopi og transperineal
ultralyd, i tillegg til klinisk undersøking.

På Stavanger Universitetssjukehus (SUS)
har vi starta ein tverrfagleg bekkenbunnspoliklinikk.
Poliklinikken er ein forlenging av bekkenbunnsmøtet; eit timelangt møte
annakvar veke.
Der møtast gastrokirurgar, radiologi,
fysioterapeut, stomisjukepleier, gynekologar og koordinerende sjukepleier.

Poliklinikken har to timar annakvar
veke. Den er primært tiltenkt kvinner
med samansette problemstillinger, til
dømes dei som har vanskar med defekasjon utan tydeleg rektocele. Pasientane
henvisast til gynekologisk eller gastrokirurgisk poliklinikk på vanleg måte, og så
forsøker vi å fange opp at dei bør sjåast
tverrfagleg. Om tilvisande lege tenker

Av Marit Halonen Christiansen,
Nestleder RLF og Overlege
Kvinneklinikken Helse Stavanger
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det er aktuelt med tverrfagleg vurdering
kan ein gjerne legge dette til i tilvisinga.
Som klinikerar får vi litt større forståing
for korleis problemet ser ut, både fordi
ein annen spesialist ser det frå sin vinkel, men òg fordi kvinna får meir tid til
å forklare, og får inngåande spørsmål.
Tiltaket sparer sjølvsagt mange indirekte
konsultasjonar, gule lapper og mindre
venting for pasienten, men det beste for
pasientane verker å være klare svar.

Ny LIS-utdanning, nye mu
Intervju med Hans Høvik, leder av ALIS Vest
Av Kristin Marie Fagereng,
LIS anestesi Helse Stavanger,
Ylf foretakstillitsvalgt

Den 1. mars dette året gikk startskuddet for den nye LIS 2/3 utdanningen.
Som de fleste nå kjenner til innebærer
det er overgang til kompetansebasert
utdanning hvor oppfylling av læringsmål er det som ligger til grunn ved søknad om spesialistgodkjenning. I den
nye forskriften har også spesialitetene
allmennmedisin, samfunnsmedisin og
arbeidsmedisin, også kalt ASA-spesialitetene, fått egne læringsmål. Forut for
innføringen av nytt utdanningssystem
har konsekvensene av den lenge varslede fastlegekrisen begynt å vise seg
med stadig dårligere rekruttering til
allmennlegeyrket. En av de som tidlig kjente på sviktende rekruttering til
allmennlegeyrket var kommuneoverlege Rolf Martin Tande i Masfjorden
kommune i Hordaland. Kommunen
har knappe 2000 innbyggere og 2 fastlegehjemler, noe som gjorde de svært
sårbare for sviktende rekruttering. Han
tok kontakt med Helene Brandstorp i
NSDM - Norsk senter for distriktsmedisin, og sammen overbeviste de i 2016
helseminister Høie til å bevilge penger
til et konsept som de fleste nå kjenner
under navnet ALIS Vest - Allmennlege
i Spesialisering. Konseptet anerkjenner LISenes behov for sosial trygghet,
forsvarlige rammer for arbeidstid og
behov for bedre veiledning i faget.
Målet var å øke rekrutteringen til
faget, samt sikre et godt faglig innhold
i utdanningen av allmennleger. Det ble
Hans Høvik, spesialist i allmennmedisin, og fastlege i Fyllingsdalen som
skulle lede prosjektet som har vist at
populariteten til de utlyste ALIS-stillingene som var vesentlig høyere enn
til de tradisjonelle hjemlene. I ALIS
Vest er LISene fast ansatt i kommunen
og de får tilrettelagte utdanningsløp.
18
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Hans Høvik

Kommunene får tilskudd fra Helsedirektoratet per LIS-ansatt og skal dekke
ekstrakostnader knyttet til utdanningen som ikke dekkes av utdanningsfondene, samt administrative kostander.
Nå ønsker også flere kommuner på
Vestlandet å delta. RLF treffer Høvik
under Legeforeningens seminar om
spesialistutdanning og får tid til en
prat over lunsj på Soria Moria.
Hvorfor har ALIS Vest lykkes med å
øke rekrutteringen blant LIS i allmennmedisin?
I ALIS Vest prosjektet har vi hatt pengene og lykkes med å få gode veiledere.
Vi har hatt et godt samarbeid med kommuneadministrasjonene, helseledelsen i kommunene, KS og DNLF. Det
at vi rett og slett har satt oss ned og
snakket sammen.
Vi vil vite hva Høvik mener om hvilke
muligheter det finnes for bedre
samhandling i ny LIS utdanning.
Først og fremst vil jeg fremheve at
potensialet i bedre samhandling
ligger i fokuset ny LIS-utdanning nå
får i kommunene. De har nå et særlig
ansvar for ny LIS-utdanning, noe de

ikke har hatt tidligere. Med ALIS Vest
har vi sett at samarbeidet med kommuneledelsen og KS er blitt bedre. I
styringsgruppen til ALIS Vest har vi
også hatt representanter fra DNLF som
har ønsket å bidra med faglig støtte
i form av veiledningsgrupper, og KS
som har vist både stor interesse og god
administrasjon av ordningen. Nå har
vi en gylden mulighet for å fokusere på
samhandling. Da tenker jeg på både
vertikal, og horisontal samhandling,
det vil si både gjennom behandlingskjeden fra primærhelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste, men også innad i
primærhelsetjenesten. Jeg tror vi vil
se bedre samhandling som en slags
bivirkning av at LISutdanningen krever integrerte utdanningsløp!
Hva med den vertikale samhandlingen mellom primærhelsetjenesten og
spesialisthelsetjenesten?
Ja, her finnes det også muligheter: allmennleger skal fortsatt ha tjeneste på
sykehusene, så det er ikke nytt, men
mulig at læringsmålene kan gjøre det
mer spesifikt. Kravet er nå redusert fra
12 til 6 måneder, men jeg vil ha det sagt
at jeg anbefaler alle å ha 12 måneder
ved sykehuset, og det må være mest
mulig relevant for allmennlegene. Jeg
mener den nye spesialiteten akutt- og
mottaksmedisin ville egnet seg godt
for allmennlegekandidatene i tillegg til
at flere av ALIS-legene ønsker pediatri
og/eller gynekologi. Jeg oppfordrer helseforetakene til å tilby stillinger med
kombinerte læringsarenaer, og helst på
12 måneder, da vil også LISene i større
grad kunne bidra i sykehusene slik at
de ikke blir gående som hospitanter.
Et helt konkret eksempel på at ny LIS
utdanning setter fokus på samhandling er at vi har fått egne læringsmål
om samhandling i felles kompetansemål for del 1 og del 2/3 for sykehusspesialitetene. Det er ofte snakk om

uligheter for samhandling?
hva allmennlegene skal lære på sykehus, kanskje noen av LIS2/3 i sykehus
kunne tenke seg å bytte arbeidssted
med en LIS i allmennmedisin? Det er
flere muligheter å tenke samhandling
på i ny utdanning.
Ser du noen utfordringer med ny
utdanningsmodell for ASA-spesialitetene og samhandling?
Ja, utfordringene er de samme som tidligere: Høyt aktivitetskrav som gjør at vi
glemmer samhandlingstanken. Jeg er
bekymret for at det ikke settes inn nok
ressurser både økonomisk og man får
nok tid avsatt. Det er laget et godt regel-

HLR

verk, hvor vi risikerer at intensjonen
ikke blir oppfylt. Innstillingen til de
som jobber bevisst for samhandling i
daglig virksomhet er viktig! Det gjelder
både allmennleger og sykehusleger.

Kommunene bør se på muligheten for
å opprette en organisatorisk overbygning for LIS-utdanning slik RHFene
har gjort med Regionale Utdanningssenter (RegUt).

Hva blir den viktigste utfordringen
til kommunene fremover?
Å skaffe gode veiledere! Det har vært en
av de viktigste faktorene for at ALIS har
fungert så godt blant utdanningskandidatene. Vi ligger nok litt etter RegUt
i ASA spesialitetene med tanke på
praktisk organisering, men vi ligger
foran i hvordan vi har organisert veiledning, spesielt gruppeveiledningen.

Andre muligheter for samhandling:
• Flere læringsarenaer for LIS1 i
kommunen - helsestasjon, sykehjem.
• Læringsarenaer hos private aktører
og NGO med nasjonal virksomhet
• Reversere vedtak om dobbel kursavgift for deltakere utenfor sykehusene
til kurs arrangert av RegUtene

HELSETJENESTE FOR LEGER I ROGALAND
Rogaland legeforening, Postboks 3049, 4095 Stavanger

STØTTELEGER I ROGALAND LEGEFORENING
Stavanger:
Avdelingsleder for kollegastøttegruppen i Rogaland legeforening:
Terje Vevatne, privat mobil: 905 65 445,
e-post: terje.vevatne@lyse.net
Elin Haarr, Ort.kir.avd. Sus, mobil: 990 39 861,
e-post: elin.haarr@lyse.net
Halvor Kyllingstad, Tasta legesenter, Stavanger,
Tlf.: 51 54 52 50, 41489063, mobil: 414 89 063,
e-post: hkylling@online.no
Sven Håland, Pat.avd. Sus, tlf.: 51514422,
privat mobil: 905 05 408,
e-post: Sven.haland@gmail.com
Haugesund:
Monika Wiese, Haugesund medisinske senter, tlf: 473 00 987,
e-post: mali_wiese@hotmail.com

Dette er erfarne kolleger som kan kontaktes ved
behov for kollegastøtte. De skriver ikke journaler
- tar ikke betalt og skal gi støtte uansett årsak til
behovet for hjelp. De har likevel en taushetsplikt
som er muligens enda strengere enn den vi lever
med hver dag. De vil kunne bistå med støttende
råd og handling selv om du har et problem du vet
kommer i kategorien uetisk eller ”ulovlig” - eller
kanskje du bare ønsker å ha en som du kan lufte
dine bekymringer med? Muligens trenger du
råd på grunn av somatiske plager? Der er en ikke
ukjent problemstilling. Vi tar også imot bekymringsmeldinger av typen omsorg dersom du vet
en god kollega trenger støtte.
Vi tar ofte kontakt direkte med en som eventuelt
er omtalt negativt i pressen.
Terje Vevatne,
Avd.rådgiver i Rogaland legeforening

Ryfylke:
Bjarte Sørensen, Hjelmeland legekontor,
mobil: 464 64 700,
e-post: bjarte.sorensen@gmail.com
Anita Fjukmoen, Finnøy legekontor,
tlf.: 905 94 398,
e-post: afjukmoen@gmail.com
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Hjelp! Vi skal spesialisere!
Av Tord A. Haaland,
LSA representant og Helsesjef
Stavanger kommune

Det er travelt i kommunen for tida. I
Stavanger kommune arbeider vi på
spreng for å søke om å bli registrert
utdanningsinstitusjon. Det som såg ut
som ein formidabel jobb, er heldigvis
lettare enn vi trudde. Men søknad er
ein ting – å sikre god kvalitet er noko
anna.
Norske kommunar går denne våren inn
i ein ny æra. Vi skal begynne å spesialisere legar.
Dette koster ressursar og pengar. Spesialisering i allmennmedisin har stort
sett vore noko fastlegane sjølv har putla
med, til sjølvkost. Andre kommunale
legar, på sjukeheimar og legevakter,
har vore i eit vakuum utan spesialiseringsløp, ofte med høg turnover som
resultat.
Det starta på sett og vis med kompetanseforskrifta i mars 2017. Frå då av
må alle legar i kommunen i fast stilling vere spesialist i allmennmedisin
eller under spesialisering. Det er nokre
unnatak, men dette vart hovudbodskapen. Sidan vart det læringsmål og
til sist vart ASA-spesialitetane (allmennmedisin, samfunnsmedisin
og arbeidsmedisin) innlemma i den
reviderte spesialistforskrifta.
Kva betyr dette? Etter ny ordning kan
alle kommunale legar registrere seg
som spesialistkandidat. Dette legg
føringar for kommunane, som saman
med kandidaten må lage eit individuelt
spesialiseringsløp. Har vi dette klart?
Svaret er nei. I tillegg skal kommunen ha ein overordna utdanningsplan?
Nei, vi har ikkje den på stell heilt enno.
Trøysta er at dei andre storbykommunane heller ikkje har det, takk og lov.
Det dukker nemleg opp flaskehalser
både her og der.
Flaskehals nr.1: 2 års uselektert all20
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Møtet på Sandnes vart leia trygt og stødig av kommuneoverlege Hans Petter Torvik (til
venstre). Til stades også kommunalsjef Marianne Sund i Klepp (midten) og kommuneoverlege Håvard Ims, også Klepp (t.h.)

mennpraksis. Knappheitsgode sjølv i
vår store kommune. Vi har våre 2-årige
introduksjonslege-stillingar, men ikkje
tilstrekkeleg mange av desse til å ta
unna behovet. Vi søker (på ny) dispensasjon frå Hdir for å få desse stillingane
godkjend for samtidig Helfo-taksting
med den/dei kandidaten er vikar for. Vi
må også opprette nye intro-stillingar.
Flaskehals nr.2.: Individuell rettleiing. Dette må utførast av spesialist i
allmennmedisin. Kvar finn ein dei?
Jo, i eit frå før av nokså arbeidstynga
fastlegekorps. Det ligg an til 3-4 timar
rettleiing per månad over 10,5 månader
per år. Vi har sondert interessa for å
vere rettleiar i Stavanger kommune
– gledeleg mange ønsker å påta seg
oppgåva. Enno er det ikkje klart om
rettleiarane må ha kursing i – nettopp
rettleiing. Mykje er uavklart i Helsedirektoratet også.
Flaskehals nr.3.: Institusjonsteneste.
«Sjukehusåret» har blitt halvert, og her
skal kun 2 læringsmål oppfyllast. Ein
kan til og med dele opp sjukehus-«halvåret» i 2 x 3 mndr. Men kva sju-

kehus ønsker ein allmennlege i 2 x
3mndr? Ein vil vere ubrukeleg i drift
og vaktarbeid.
Dette har vi, saman med dei andre
kommunane i regionen, begynt å
snakke med Helse Stavanger om.
M.a. på eit samarbeidsmøte på Sandnes Rådhus 27. mars. Der samlast vi,
kommuneoverlegar, helsesjefar, kommunalsjefar, KS og fagdirektør.
Fortsatt er det mykje uklart, også korleis ein skal tolke krava i forskrift, og
det kjem rett som det er tvetydige signal frå Helsedirektoratet som vi må
prøve å tolke i beste meining (til vår
fordel).
Men det peiker seg ut nokre moment.
M.a. så ønsker både kommunar og
helseføretak at sjukehus-halvåret må
vere nettopp eit halvår i strekk og ikkje
oppdelt i to.
Vi i kommunane ønsker vidare at dette
halvåret kjem så seint som muleg i spesialiseringa. Då har kandidaten vore så
lenge i kommunen sin, at risikoen for

De gode eksemplene at helseføretaket omfavnar kandidaten
vår så hjarteleg at hen ikkje vil heim
att, vert mindre.
Kvar og ein kommune kan ikkje koordinere dette med helseføretaket – dette
må kommunane i heile opptaksområdet samarbeide om. Det må vere
øyremerka utdanningsstillingar for
ASA-legar på sjukehuset, og det må riggast lokale utdanningskontor der kommunane og helseføretaket samhandlar.
Opptakten gir grunn for optimisme.
I Stavanger har vi undersøkt om vi sjølv
kan gje LIS-3 institusjonsteneste i kommunen, då på sjukeheimane. Det ser
ut til at vi så vidt ikkje klarer dette. Vi
har m.a. ikkje nok spesialistkompetanse samla på ein institusjon. I Bergen klarer dei det, og kan såleis gje
komplett spesialiseringsløp for LIS-3
i eigen kommune. I Oslo har dei retta
spørsmål til direktoratet om spesialist i allmennmedisin kan reknast som
nødvendig spesialist i sjukeheimane,
og såleis sikre «kommunal sideutdanning». Dette fordi det står utydeleg i
forskrift.
Så eit kommunalt hjartesukk: Det
hadde vore svært mykje enklare å organisere alt dette om det hadde vore ein
gjennomgåande bodskap i alle desse
forskriftene som vi må forholde oss til:
Akuttforskrifta, spesialistforskrifta,
kompetanseforskrifta og Helfo-reglementet. No er det så mange motsetnader og sjølvmotseiingar mellom desse.
Helsedirektoratet må roe ned tempoet!

Tverrfaglig møte med
pasient og fastlege på
Smerteklinikken
Av Pascal Löhr, seksjonsoverlege,
Smerteklinikken Helse Stavanger.

Smerteklinikken har i flere år hatt
tilbud om felleskonsultasjon/
tverrfaglig møte med pasient,
pårørende og fastlege. I noen tilfeller har også andre spesialister fra
sykehuset deltatt. Fastlegene har
god kjennskap til sine pasienter og
deres livssituasjon, og de er derfor
en meget viktig ressurs for oss på
smerteklinikken.
Etter vår mening og erfaring er slike
fellesmøter et nyttig verktøy for å
avklare både pasientenes og fastlegenes forventninger, og for best
mulig planlegging av behandlingen
for pasienter med langvarige smerter. Pasienter med kroniske smerter

og helseplager trenger kontinuerlig oppfølging, og dette er oftest
ivaretatt i primærhelsetjeneste på
en god måte. Likevel trengs det av
og til råd og veiledning fra oss på
Smerteklinikken. Noen pasienter
har også behov for spesielle tiltak.
Utfordringene er særlig store for
pasienter med psykososiale utfordringer og/eller uheldig medikamentbruk.
Felleskonsultasjoner/tverrfaglige
møter med fastlege og pasient (og
evt pårørende) styrker samarbeidet
mellom primær- og spesialisthelsetjenesten og skaper mer ro og
forutsigbarhet for pasienten og
fastlegen. Tilbudet har vært godt
mottatt av fastlegene, og svært få
fastleger har takket nei til å delta
på felleskonsultasjon.

Fastlegen kommenterer:
Jan Robert Johannessen,
Fastlege/leder
Rogaland legeforening

Tverrfaglige konsultasjoner kan
være en meget effektiv bruk av tid
for de kompliserte problemstillingene der du har nytte av å få
overført spesialistens aggregerte
kunnskaper relatert til en gitt
pasient men også potensielt stor
overføringsverdi i oppfølgingen av
tilsvarende pasienter.
Man kan også nyte godt av spesialistens autoritet på fagområdet
og dermed kanskje raskere få lagt
noen baller døde..
Man må ikke nødvendigvis være
fysisk tilstede. Det er i økende grad

mulig å bruke videodeltagelse og
dette er et av de områdene der det
synes å ha stort potensiale.
Økonomisk vil det både gjennomført som fysisk oppmøte og på video
tilfredsstille bruken av takst 14.
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Samhandling og kommunikasjon i h
– en pårørende deler sin historie
Av Elin Watts
styremedlem
for NAMF

Norsk helsevesen skal være et
av verdens beste, både når det
gjelder faglig kompetanse, utstyr
og fasiliteter. Det viser seg dog
at vårt system har litt å gå på
når det gjelder samhandling og
kommunikasjon. Dette kasuset vil
illustrere dette fra et pårørende
perspektiv. En 56 år gammel
mann har sagt seg villig til å dele
sin historie.
«Kona mi er 57 år og jobber som lærer,
jeg 56 år jobber offshore som drifts
leder. Vi har tre voksne sønner.
Det var en høstdag at kona begynte å
føle seg uvel med tung pust. Hun oppsøkte det lokale legekontoret. De var
bekymret for blodpropp på grunn av
nylig flyreise. Hun ble derfor sendt med
ambulanse til lokalsykehuset for å få
tatt en CT.
Og det var startskuddet på en vond og
vanskelig reise for både henne og oss
pårørende. Da hun lå i CT-maskinen
fikk hun en akutt forverring.
Det ble utført akutt medisinsk behandling og hun ble lagt i kunstig koma og
respirator. Det var videre behov for
overføring til Haukeland universitetssykehus med luftambulanse.
På dette tidspunktet landet jeg på
Flesland etter endt offshore-tur. Jeg
tok kontakt med lokalsykehuset og de
informerte meg om at tilstanden til min
kone var kritisk og at jeg burde komme
så raskt som mulig til lokalsykehuset (3
timers kjøretur). Etter et godt stykke
oppe i veien fikk jeg kontrabeskjed om
22
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å returnere mot Haukeland, og da jeg
ankom Haukeland fikk jeg ny beskjed
om at flighten var omdirigert. Etter en
del frustrasjon og oppklaring ble det
klart at luftambulansen hadde landet
på et annet sykehus. Jeg satte meg på
nytt i bilen og fire timer senere ankom
jeg sykehuset.
Her ble jeg nokså uforberedt ført rett
inn på intensivavdelingen der kona lå.
Det ble ikke gitt noen informasjon om
tilstand eller behandling. Det var en
svært sterk opplevelse å se henne intubert med slanger og ledninger overalt.
Etter noen timer hadde legen på vakt
litt ledig tid.
Det ble et komplisert hendelsesforløp
med, feber, arytmi, komplisert ekstubering og pneumoni. Felles for alle
hendelsene var at jeg som pårørende
ikke fikk noen informasjon om hva som
skjedde og hvorfor. Ytterligere informasjon ble etterspurt flere ganger. Kardiologen informerte etter hvert om at det
var behov for overføring til Haukeland.
10 dager etter innleggelse, ble kona
ekstubert og frakoblet respirator.
Utfordringene fortsatte da kateteret
skulle byttes. Dette ble komplisert med
skade på urinleder og urinblæren.
Dagen etter tar kona kontakt med meg.
Hun har store smerter i mage og lyske,
redusert allmenntilstand, økende CRP
og får blodoverføring. Selv om dette
påbegynte lørdag kveld ble det ikke
gjort noe ytterligere før det ble svært
akutt på morgenkvisten.
Etter CT-undersøkelse ble det raskt
besluttet å operere henne. Det som ble
sagt å være en liten operasjon tok fire
timer. I denne perioden ble det ikke
informert om noe, fikk kun beskjed
om å vente.
Det har vært et komplisert forløp også
etter utskrivelse. Det har vært flere
reinnleggelser på grunn av komplika-

sjoner med urinblæra. Hun ble operert
på nytt i november. Hun har hatt både
sår, dren og kateterposer hjemme som
jeg har bistått med å stelle.»

Oppsummering

Pårørende ønsker å belyse følgende i
oppsummeringen:
- Utilstrekkelig informasjon til pårørende i alle faser av behandlingsforløpet. De som gav informasjon var intensivsykepleierne, men de ville ikke svare
på spørsmål som gikk på behandling
det måtte drøftes med lege.
- I den initielle fasen hadde pårørende
et stort behov for informasjon og ivaretakelse. Dette akutte sykdomstilfellet
var høyst uventet og svært alvorlig. Hva
hadde skjedd? Hvorfor skjedde det? Hva
blir videre behandling? Til sammenligning hadde jeg en egen sykepleier som
fulgte meg de første dagene da når kona
fikk kreft tidlig på 2000 tallet.
- Utilstrekkelig samhandling mellom helsepersonell. Under intensivbehandlingen hadde vi en lege i flere
dager, godt for oss som pårørende og
han forklarte mye første dagen, slik at
informasjonsbehovet ble mindre de
neste. Begge parter visste hva som var
plan. Stor frustrasjon når ny lege tok
over og alt skulle endres umiddelbart,
som pårørende protesterte jeg og han
gikk da tilbake på endringene etter å ha
lest skikkelig på sin handover.
- Mangelfull informasjon og inkludering under legevisitt. Under legevisitt
på de forskjellige avdelingene (hjerte og
urologisk) ble jeg som pårørende ikke
informert til tross for at jeg var tilstede
på mange av dem. Jeg informerte også
om at jeg var disponibel og kunne stille
på sykehuset innen et kvarter. Dette
var spesielt viktig den første tiden da
kona mi var for svak til å få med seg

helsevesenet
det som ble sagt. Hvorfor ikke benytte
legevisitten til å gi informasjon til både
pasient og pårørende samt dra nytte
av den informasjonen som pårørende
sitter på.
- For mange leger å forholde seg til.
Siden det ikke ble gitt tilstrekkelig
informasjon, etterspurte vi dette ofte.
Informasjon ble gitt etter vaktbytte, noe
som betydde at det var nye leger på vakt
– uten kjennskap til pasienten. Dette
opplevedes som svært frustrerende.
Vi savnet å ha en med det overordnede
behandlingsansvaret.
- Utilstrekkelig bistand og hjelp etter
utskriving. Ved flere anledninger de
siste månedene har kona blitt utskrevet

med behov for ytterligere helsehjelp.
Det være seg stell av sår, dren og kateter.
Dette har stort sett gått bra men det
har vært situasjoner der det er behov
for en pårørende uten helsebakgrunn
å snakke med relevant helsepersonell
som kjenner til problemstillingene. Når
vi ringer Haukeland sier de at vi må
ringe fastlegen. Når vi snakker med
fastlegen kjenner ikke han til saken.
Av og til har vi måttet ty til Mr. Google.
- Informasjonsskriv med melding om
medikamentendring stemte ikke overens med informasjon gitt fra sykehuset.
I forkant av planlagt ablasjon mottok
vi et brev med generell informasjon.
Vi ringte Haukeland og spurte om
hvilke medisiner som hun eventuelt

skulle slutte med, slik at dette ble vurdert på individnivå. Fikk melding om
at vi skulle ikke endre medisinering
før vi kom til sykehuset. Når vi kom
på sykehuset så fikk vi beskjed om at
dette var feil og som førte til at hele den
planlagte behandlingen ikke kunne
gjennomføres.
- Det er behov for utbedrede rutiner og
retningslinjer for hvordan kommunikasjonen med pasient og pårørende skal
foregå. Vårt eksempel illustrerer at det
er mangelfull samhandling mellom de
ulike avdelingene, men også ut mot
fastlege og oss som pasient og pårørende. Dette vil være helt nødvendig
for at norsk helsevesen skal bli bedre.

Overtakelse ØNH-praksis
Gleder meg til å ta imot gamle
og nye pasienter i fine lokaler i
Luramyrveien 1 i Sandnes.
Jeg har tatt over praksisen til
Dr.Salvesen, og tar over pasienter
fra 1. mars 2019.
Min forrige jobb har vært som
overlege på Øre-Nese-Hals

avdelingen ved Stavanger
Universitetssykehus hvor mine
arbeidsoppgaver har vært
generelle ønh konsultasjoner med
spesiell interesse for rhinologi og
bihulekirurgi.
Vi vil i vår nye klinikk fremdeles
ha audiograf og tilpassing av
høreapparater.

Velkommen til nye lokaler rett ved Kvadrat med gode, gratis parkeringsmuligheter og enkel ankomst for kollektivt reisende.
Mvh Kenneth Ommundsen
Spesialist i Øre-Nese-Hals sykdommer
Telefon for pasienter: 51 62 45 40
Telefon for helsepersonell: 51 62 46 21
Email: Dr.kenneth.ommundsen@gmail.com
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Samhandling med
helprivate engangsleger?
entene eksplisitt gir beskjed om at de ikke
ønsker det, feks ved testing av kjønnssykdommer. Dersom vi har behandlet enkle
problemstillinger er det heller ikke alltid
vi sender våre notater videre til fastlegen,
for å unngå å lesse ned fastlegen med
informasjon.

Av Kristin Marie Fagereng,
LIS anestesi Helse Stavanger,
Ylf foretakstillitsvalgt
Helprivate helsetjenesteleverandører
har vært et hett tema det siste året, hvor
kritikerne har protestert høylytt mot
aktører de mener både virker ødeleggende på fastlegeordningens langsiktige
bærekraft og forverrer en allerede presset
samhandlingssituasjon. Tilbyderne på
sin side understreker at de vil bidra til
å lette presset på fastlegeordningen og
er ryddige og ansvarlige i sin rolle som
helsetjenestetilbydere og at de ønsker å
bidra konstruktivt til god samhandling.
RLFs utsendte tok seg en tur til Oslo og Dr.
Dropins kontorer, der en av gründerne og
daglig leder av Dr. Dropin Daniel Sørli har
takket ja til å møte oss for et intervju. Vi
ville gjerne vite mer om hva Sørli tenker
om deres rolle i det stadig mer kompliserte landskapet som heter samhandling
i helsetjeneste.
Hvordan kommuniserer Dr Dropin
med andre aktører? Har dere egne
rutiner for det?
Ja, vi bruker helsenett og sender elektroniske meldinger, som henvisninger, epikriser og dialogmeldinger og prøvesvar
når det er indikasjon for det. Med pasientene kommuniserer vi med pasientsky,
digipost eller per telefon. Vi forsøker å
bruke elektroniske plattformer i størst
mulig grad og bruker derfor vi Pridok
som EPJ.
Er det noe legene deres savner i hverdagen for å kunne samhandle bedre?
Ja, det gjør de. Vi har foreløpig ikke
kjernejournal. Vi har heller ikke tilgang
på fastlegeregisteret pr nå, men det er
godkjent hos HDir at kan benytte det
så snart vår EPJ er integrert med kjernejournal. Vi ønsker ikke å lage støy for
fastlegen, men for at vi lettere skal kunne
komme i kontakt med fastlegen når det
er indikasjon for det. Vår EPJ støtter ikke
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e-reseptmodul ennå, og inntil det kommer skriver vi resepter på papir. Vi er i
tett dialog med vår EPJ-leverandør om
dette. Informasjon om pasientens faste
medisiner får vi fra pasienten selv, fordi
vi har få multimorbide eldre pasienter
har vi ikke hatt store utfordringer med
legemiddelavstemming. Vi har en meget
restriktiv policy på B-preparater.
Hvilken rolle har dere for å bidra til best
mulig samhandling, og hvordan gjøre
dere det i praksis?
Vi har et stort ansvar for å bidra til best
mulig samhandling, for å sikre at pasienten får bra og riktig behandling på riktig
omsorgsnivå. Vi har skybasert EPJ og
valgte det fordi det er en skybasert løsning som lar legene få tilgang til journalen internt i Dr Dropin uavhengig av
filial. Vi har selvfølgelig også rutiner for
å unngå snoking. Det er viktig for oss å
kommunisere med andre elektronisk, og
det fungerer godt med dette journalsystemet, vi kan bla gjøre oppslag i folkeregisteret. Vi forsøker i størst mulig grad å
sende informasjon vi mener fastlegen bør
få kjennskap til, men det hender at pasi-

Kan det være problematisk at Dr Dropin
starter behandlingsforløp parallelt til
andre primærhelsetjenesteaktører?
Dersom vi påbegynner utredning eller
behandlingsforløp er det viktig at vi er
ydmyke og kommuniserer til fastlegen
hva vi gjør. Som et eksempel kan jeg si at
problemstillinger som vi oppfatter som
kroniske bør følges hos fastlegen. Dersom
vi starter forløp med henvisninger til spesialist, røntgenundersøkelser eller blodprøver etterstreber vi alltid også å avslutte
forløpet hos oss. Fastlegene skal ikke får
et halvferdig forløp fra oss. Vi ønsker å
være et tilskudd og hjelp for pasienten og
ikke en belastning for fastlegen.
Har dere mottatt klager på dårlig samhandling fra andre?
Nei, egentlig ikke! Det har i så fall dreid
seg om tilfeller der pasienter bevisst forsøker å føre oss bak lyset for å få en type
behandling, da legger vi oss selvfølgelig
flate og går gjennom rutinene våre.
Tror du at en fastlege kunne ha unngått
disse situasjonene siden de muligens
kjenner pasienten fra før?
Ja, men dette har skjedd ytterst få ganger.
Finnes det noe som heter enkle problemstillinger som fastlegene ikke bør
vite om? Hvordan beslutter dere hva
fastlegen trenger å vite og ikke?
De problemstillingene som ikke krever behandling, eller som krever enkel
behandling, eksempelvis viral ØLI eller
ukomplisert cystitt, gir vi ikke nødvendigvis beskjed. Der vi tar flere prøver
eller starter utredning er det naturlig å
gi beskjed. Vi stiller ikke krav til fastlegen
om oppfølging.

En sak er hva dere retter av behov til
fastlegen, men hva hvis man får svar
som er alvorlig og trenger oppfølging,
hvordan håndterer dere og pasientene
det?
Vi tar kontakt med fastlegen, og når
pasienten starter løpet i spesialisthelsetjenesten er det naturlig at fastlegen tar
ballen videre. Noen ganger ønsker de
å fortsette hos oss, og det er ok, men vi
mener de er best tjent med å få oppfølging
hos fastlegen.
Du nevner at dere ikke ser mange av de
multimorbide eldre pasientene, men
hva med andre pasientgrupper som
krevet høy grad av samhandling, feks
pasienter med psykiatriske lidelser
eller rusproblematikk?
Jo, disse pasientgruppene er kjente for
oss. Det har med å gjøre at vi holder til i
sentrale strøk der det er større ansamling
av unge mennesker og studenter som er
i risiko for både rusmisbruk og lettere
psykiatriske lidelser. Vi benytter oss av
kommunale lavterskeltilbud og DPS, og
har god erfaring med det.
Har du opplevd at pasienter ikke har fått
forsvarlig oppfølging etter konsultasjon
hos dere?
Vi opplever nok mye av det samme som
fastleger fortviler over hva gjelder ventetider, og da må vi følge opp med kontroller
imens.
Ved slike kontroller, må pasientene da
betale samme konsultasjonspris for å
fullføre pasientforløpet?
Ja, det må de.
Det forplikter vel pasienten økonomisk?
Jo, men vi er helt åpne for å hjelpe de med
å kontakte fastlegen for videre kontroller
hvis ønskelig samt bistå med oversending
av journal.

vi har ikke opplevd dette som et stort
problem til nå. Og dette er det samme
problemet som man møter på legevakten,
hvor man tenker at «dette burde du tatt
hos fastlegen.»
Daniel Sørli er enig med oss at fastlegeordningen er under press. Og han
forteller at de overhodet ikke ønsker
å erstatte fastlegeordningen på noen
måte, og beskriver fastlegeordningen
som en fantastisk ordning som nå er
overbelastet. Mange stemmer hevder
imidlertid at Dr Dropin og liknende
aktører bidrar til å svekke fastlegeordningen ved å fragmentere de eksisterende offentlige helsetjenestene og
bidrar til å svekke intensjonen i reformen. Hva tenker Sørli om det?
Vi vil være et tilskudd, det er fint at vi har
en dialog omkring temaet. Til syvende og
sist handler det om hva som er best for
pasienten. Vi opplever at mange pasienter
er fortvilet og føler det tar for lang tid å få
hjelp i det offentlige.
Er du uenig i påstanden om at dere
svekker det offentlige tilbudet som
fastlegeordninger er?
Ja, jeg mener vi er et supplement og et
tilbud som kan avlaste flere ting. Om vi
skal få dette til å fungere over tid må alle
ha den innstillingen
Om fastlegen forsvinner, hvilket ansvar
og hvilken rolle har da Dr Dropin for
å ivareta pasientene fra et samhandlingsperspektiv?
Vi ønsker ikke å bidra til at fastlegeordningen forsvinner. Et sterkt, godt og forutsigbart primærhelsevesen er ryggraden i ethvert fungerende helsevesen. Å
behandle etter BEON prinsippet (beste
effektive omsorgsnivå) er prinsippet vi
styrer etter.

Vil ikke det legge ekstra press på fastlegeordningen?
Jo, men hvis ikke vedkommende hadde
vært hos oss først tror jeg at de ville vært
hos fastlegen med samme problemstillingen.

Ville ikke en godt fungerende fastlegeordning og legevakt bety at det ikke er
behov for Dr Dropin?
Nei, jeg mener ikke nødvendigvis at det
offentlige, dvs skattemidlene våre, skal
ta ansvar for alt hos alle. Det offentlige
kan ikke ese ut i alle retninger, det vil
de aldri klare.

Det forutsetter at fastlegen velger
samme tiltak? Ville ikke fastlegen
hatt mulighet til å gjøre en annen vurdering?
Ja, er vel det korte svaret på det. Men,

Er ikke slik at det ikke nødvendigvis
er et mål om at man ikke skal ha sykehuskøer eller annen venting i helsevesenet?
Jo, men til nå er det blitt brukt en viss grad

av utilgjengelighet som middel mot overdiagnostikk og overbehandling. Vi tenker
at dersom pasienten har en bekymring
eller en plage kan vi hjelpe til å gi en medisinsk vurdering uten å behandle med
antibiotika eller henvise til MR. De fleste
ting trenger ingen tiltak, men en samtale,
at pasienten ser seg sett og forstått. Om
man ønsker å betale noe mer for dette,
og få det raskere enn i det offentlige kan
tilby, synes jeg det er helt greit.
På helsedirektoratets sider står det om
målet med samhandlingsreformen:
bedre folkehelse og bedre helse- og
omsorgstjenester på en bærekraftig
måte. Vil ikke dere gjennom en slik
tilnærming bidra til å skape eller tilfredsstille et behov som ikke trenger å
tilfredsstilles? Dette vil vel ikke bedre
folkehelsa?
Jo, så lenge man er sitt ansvar bevisst. Vi
skal ikke være en henvisningsanstalt som
bevisst spiller på usikkerhet. Vi vil møte
pasientene med de bekymringene de
har og gi gode medisinske vurderinger.
Det er andre private aktører som bevisst
spiller på usikkerhet om sykdom, og det
mener jeg man skal holde seg langt unna.
På en reklame på deres forside står det:
«Du får alltid henvisning til sykehus,
spesialist eller røntgenundersøkelse
når du trenger det» Hvilket signal tenker du det gir til pasienten:
Det betyr, i prisen, at du ikke betaler
ekstra for det. Hvis det er grunnlag for
å få det, så får de det av oss.
Avslutningsvis spør vi om hvordan Dr
Dropin kan bidra til å løse den typen
samhandlingsutfordringer som vi vil
se mer av i fremtiden når befolkningen blir eldre, sykere og trenger mer
behandlinger på ulike nivå?
Jeg vil si at vi må bidra ved å være nøye
med å kommunisere med de involverte
partene, som hjemmetjenester og fastleger og kommunisere på de eksisterende
elektroniske plattformene, og ikke være
redde for å plukke opp telefonen og ringe
dersom det er grunnlag for det. Etterhvert
vil man kanskje være en del av koordineringsmøter for ulike pasienter, på lengre
sikt. Noen offentlige aktører som barnevernet har begynt å kjøpe helsetjenester
av oss som feks rustester. Vi har ingen
motforestillinger mot å stille opp i en
slik sammenheng for å gi våre innspill
til etater eller andre samarbeidspartnere.
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Fastlegens kaotiske informasjon
- Kan de «ikke-sensitive» informasjonskanalene henge bedre sammen på tvers av virksomheter og tjenestenivå?
- Finnes det et rimelig alternativ for å teste ut om en felles plattform kan bidra til å organisere det kaotiske informasjonsbildet?

Jan Robert Johannessen,
Fastlege/leder
Rogaland legeforening

Problemet:

Det typiske informasjonsbildet en
norsk fastlege skal prøve å forholde
seg til består ikke bare av faglitteratur for samtlige fagområder men også
lokale rutiner i HF, kommune og egen
virksomhet. Vi skal helst også vært
orientert om NAV, Helfo, brukerorganisasjoner og andre behandlertilbud.
Mange forholder seg til flere HF og har
du pasienter fra flere kommuner må
du orientere deg i tilsvarende mange
kommuner sine tjenestetilbud.
Alle aktører pumper ut informasjon
som publiseres på nettsider, sendes i
posten, på epost og i blogger illustrert
ved et lite utvalg aktuelle kilder i bildet
under.
Mye distribueres i flere kanaler og dermed blir vi utsatt for multiple kopier.
Gjerne begravet i en epost som er
videresendt flere ganger på sin vei til
sluttmottager.
Det er for så vidt ikke et problem bare
fastlegene sitter med. Praksiskonsu-

lentordningen, Samarbeidsutvalg,
arbeidsgrupper, prosjekter – alle sliter
med det samme. Så snart man samarbeider utenfor egen organisasjon må
man sende og ikke dele – med mindre
noen oppretter en Google eller Dropbox sideløsning.
Verdifull tid kastes bort på å avklare
hva som er relevant informasjon og
om det er siste oppdaterte versjon. Vi
klør oss i hodet og lurer på hvordan vi
i alle dager skal klare å organisere og
oppdatere informasjonen vi mottar
og vi ender stort sett opp med å ikke å
finne det når vi trenger det.
Og alle aktører fra Helsedirektorat til
kommunalt minisiloprosjekt regner
oss som informert når de har publisert
/ sendt /fakset et eller annet…
Og – det fungerer ikke spesielt godt.
Etter at vi fikk Norsk elektronisk legehåndbok (NEL) har situasjonen bedret
seg noe for det generelle faglige informasjonsbildet. NEL har vært flinke
til å presentere fagkunnskap slik at vi
finner aktuell informasjon i en hektisk
kontekst. For mange fastleger er NEL
derfor nå primær oppslagskilde i en
travel hverdag for det som er generelle
retningslinjer.

Men NEL hjelper oss ikke med den
lokale samhandlingen og vi trenger
noe mer enn et oppslagssted. Lokal
samhandling foregår som før på et utall
nettsider, på epost og i møter og blogger. Vi har mange arenaer og mange
informasjonskilder men ingen arena
eller informasjonsplattform som gir
oss et sted å samle og slå opp det vi
trenger når vi trenger det.
Kostnaden er tid i en fastlegetjeneste
som allerede har alt for lange dager,
tapte behandlingsmuligheter og unødvendige henvisninger.
Etter 16 år som fastlege, tillitsvalgt og
praksiskonsulent i en og samme kommune og med kun et helseforetak å
forholde meg til har jeg kanskje begynt
å få en viss oversikt. Men det du visste
blir fort gammelt nytt. Nye tilbud, nye
metoder, nye retningslinjer. Samhandlingsavtaler, oppgavefordeling og et
konstant trykk for å øke effektiviteten.
Pop-up prosjekter og kommunale silotilbud florerer. For å nyttiggjøre oss
dette må vi holde oss oppdatert i en
flora av informasjonsbilder på tvers av
kommuner, HF, nettsider, blogger og
filarkiv. I praksis en umulig oppgave.
Ingen tar ansvar for å utvikle en helhet på tvers av tjenestenivå og virksomheter.
Som praksiskonsulent med ansvar for
en blogg med nyheter fra PKO/ SUS har
jeg sett dette problemet i mange år. Og
tenkt mye på hvordan vi kan komme
fra dagens situasjon(bilde 1).
Til en bedre sammenheng i samhandling og informasjonsbilde på tvers av
spesialistnivå og virksomhetsgrenser(bilde 2).

Et utsnitt av fastlegens fragmenterte informasjonsbilde og kanaler
26
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Grunnlaget for en god løsning:
Det er bare å innse at man neppe sitter
på hele vettet alene men jeg mener i
hvert fall å ha definert noen hovedkomponenter som må på plass for å
lykkes med å skape en helhet for gode
sammenhenger i det «ikke-sensitive»
informasjonsbildet. De komponentene
jeg mener er viktigst er:
• En komplett distribusjonskanal med
rollebaserte rettigheter.
• En redaksjonell rolle som tilpasser
informasjon til mottagerne
• Et oppslagsverk der hver virksomhet
er ansvarlig for publisering og oppdatering (– som er så enkelt i bruk at en
selv en praksiskonsulent eller kommuneoverlege kan klare det).
• Gratis tilgang for brukerne vi ønsker
å nå hvis vi skal få full oppslutning
• Oppslutning fra HF og samarbeidende kommuner som sikrer bruker
inn og utmelding samt redaksjonelt
ansvar for eget innhold.
Ideelt sett burde vi utvikle en spesialtilpasset samhandlingsplattform med
de funksjonene man trenger for å ta ut
potensialet. Men det har vist seg å være
en tung ide å lansere. Alle aktører ser
behovet men med et finansieringssystem som krever at hver enkelt aktør tar
en andel av kostnadene har det vist seg
svært vanskelig å realisere. 5000 fastleger i ca 1200 virksomheter kan ikke
forventes å samordne og finansiere
utviklingen stykkevis og delt. HF og
kommune synes det må finansieres av
staten siden de allerede har tilstrekkelige finansieringsutfordringer – og
andre problemer å løse. Ikke noe å si
på det kanskje.
Hvordan kan man da komme videre?
Nå har det oppstått en mulighet til å
komme et steg eller to på veien med
minimale kostnader. Så små kostnader
at det i det minste kan være verdt det
selv om det bare blir en mellomløsning
på vei mot noe bedre.
Med Microsoft Teams kan vi med marginale investeringer konstruere en
sammenheng på tvers av virksomheter
og helsetjenestenivå der vi kan tilby en
tilgangsstyrt samarbeidsarena som
med noen enkle redaksjonelle funksjoner kan informere, sortere og arkivere
innhold på vegne av sluttbrukerne.
28

SYD-VESTEN NR. 2 • ÅRG. 25. 2019

Bilde 3

Vi kan bruke allerede eksisterende
redaktørfunksjoner som Praksiskonsulentordninger og kommuneoverlegene for innholds- oppdatering og
informasjonsdistribusjon. Vi kan gi
sluttbruker et sted å finne et samlet
informasjonsbilde samt løsninger for
chat og videokommunikasjon.
Microsoft Teams er en app for samarbeid. Brukerne kan organiseres i
grupperom (f.eks «alle fastleger i kommunen», «alle fastleger i HF» området
etc.). Det er gratis i bruk. Det krever at
alle brukere må ha en Microsoft-konto
for pålogging. En Microsoft-konto kan
være en gratis konto eller en konto man
allerede har knyttet mot et Microsoft-produkt som Office 365.

Teams er allerede i bruk i mange
store bedrifter som f.eks Equinor og
vil erstatte Skype for business på sikt.
( Ignite 2017: As expected, Skype for
Business will become part of Microsoft Teams)
Teknologirådet og felles arkitektur- og
porteføljekontor skal ta en beslutning
20. mai om hvorvidt HF’ene skal gå over
til Office 365 hvor det da legges til rette
for bruk av Teams. Det vil da altså bli
en app som vil få stor utbredelse i HF
og mange kommuner og som alle fastleger, fysioterapeuter og andre aktuelle
grupperinger vil kunne benytte gratis.
Det vil være hyllevare med vedvarende
utvikling fra Microsoft sin side. For
brukere med Outlook og Office produkter henger Teams sammen med de
andre Microsoft-produktene.

Teams i bruk:

Bildet til venstre viser hvordan dette
ser ut når jeg er innlogget i Teams. Her
står jeg i et demooppsett for Stavangerlegene (Se bilde 3)

Teams kan med andre ord bli appen/
nettstedet man logger inn for å finne alt
man trenger i løpet av arbeidsdagen.
I praksis en portal for å få tilgang til
aktuelt innhold.

Når man er logget inn i sin(e) grupperom vil man ha tilgang til alt som
er publisert der. De ulike gruppene
kan ha kanaler / undergrupper med
egne fokus om ønskelig. I gruppene kan
man dele filer, se ulike typer innhold
organisert i faner og chatte eller ha
videosamtaler med skjermdeling. En
til en eller grupper.

Min Teams verden ser nå slik ut(bilde
6). Ulike prosjekter og funksjoner er
ordnet i ulike Team der de ulike aktørene jeg jobber med er invitert inn. Der
har vi alle tilgang til de samme notatblokkene, de samme dokumentene og
vi kan chatte, snakke på video eller
jobbe på samme dokument.

Akkurat som for Outlook og andre
Office-produkter kan man velge å logge
seg inn via nettleser eller åpne en app
på enheten man bruker. En telefon, et
nettbrett eller en PC/Mac.
Innholdet i et grupperom er fanebasert.
Man har en fane for chat /samtaler i
gruppen. En fane der man finner filer
som er delt med gruppen. Andre faner
legges til etter behov. Under vises en
demonstrasjon av hvordan en gruppe
for Stavangerlegene kunne se ut
(Se bilde 4).
Det kan være OneNote (notatblokk app
fra Microsoft), et PDF-dokument eller
en vilkårlig nettside som er aktuell for
brukerne. Eller andre apper fra Microsoft eller andre tilbydere.

Bilde 6

Bilde 4
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Bilde 5

De som bare skal kunne se ting eller
chatte / bruke video trenger bare en
gratis Microsoftkonto for å delta. De
som vil produsere innhold eller synkronisere filer eller apper mot egen
enhet må ha et Office 365 abonnement.
Hvert Team kan settes opp med kanaler
som egner seg for å splitte opp samarbeid med ulike fokus.
Slik kunne det tatt seg ut for en fastlege
som har slått opp rutiner for innleggelse ved Helse Stavanger. Kort og god
informasjon om selve rutinen – men
også kort og strategisk plassert informasjon om alternativer til innleggelse
som konferansetelefoner, KAD muligheter og andre hensiktsmessige alternativer som innleggelse neste dag osv.
Informasjon som lett kan endres om
man bruker publiseringsverktøy som
OneNote notatblokk som er rimelig
intuitiv i bruk.

Teams = Lykkeland?

Det er selvfølgelig ikke uproblematisk
å innføre Teams som samhandlings30
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plattform. Bare det å forklare hva en
Microsoft-konto er og hvordan man
oppretter den kan være et problem.
Microsoft systemet har mange irrganger og noen sperrer som legger
restriksjoner for funksjonalitet man
kunne ønsket. Men det burde være fullt
mulig å få til et funksjonelt oppsett og
innlemme alle brukere på sikt. Med
litt profesjonell støtte på oppsett og det
tekniske som må gjøres under panseret
for å få til et godt oppsett av grupper
burde det kunne gå litt mindre smertefullt enn for mine kolleger i styret og
på kontoret som har vært med på min
utforsking av Microsoft systematikken
etter prøve og feile metoden...
Det er definitivt enklere å sikre en
god brukeropplevelse og tilby bedre
funksjonalitet om alle brukere har et
Office 365 abonnement. Man kunne
kanskje komme frem til en ordning
om felles innkjøp av abonnement for
alle fastleger, evt via egen kommune?
Det kanskje aller vanskeligste å komme
rundt er ulike virksomheter sin IT- sik-

kerhetspolicy. Man er avhengig av at IT
avdelingene åpner opp for bruken av
Teams og at man får være medlem av
eksterne team for at dette skal kunne
fungere. Men i og med at Teams skal bli
en kjernemodul for kommunikasjon i
Office 365 er det vanskelig å se at dette
ikke skulle la seg løse.
Gruppene bør ha et gjennomtenkt
h ierarki som gir oss sammenhengende kjede:
• Fastlege (og andre aktuelle grupper
av behandlere / aktører)
• Kommune
• HF
Inn og utmelding av brukere i en
gruppe bør knyttes mot allerede
eksisterende prosesser i virksomhetene. Dette vil kreve en metodisk
tilnærming som burde være mulig å
etablere som en del av sjekklisten for
kommuneoverlegen når leger går inn
eller ut av kollegiet.
Et eksempel for en fastlegebruker:

En fastlege som tildeles hjemmel bør
som ledd i avtaleprosessen meldes inn
i de de respektive gruppene man da bør
tilhøre. Det bør være mulig å opprette
hierarki av grupper slik at en innmelding i en gruppe legger vedkommende
bruker til i alle aktuelle grupper.
Tilsvarende kan man tenke for sykehjemsleger, fysioterapeuter og andre
aktuelle brukere av ulike grupper.
Innholdet som distribueres ut i gruppene bør absolutt gå igjennom en
redaktørfunksjon som kritisk tar stilling til utforming og distribusjon av
informasjon. Det er min erfaring at
mye av informasjonen som ønskes distribuert til fastleger ikke er spisset nok
og at vi er for ukritisk ift mengde informasjon man sender i retning av fastlegene. Korte budskap med kulepunkter
og lenker til mer informasjon fungerer
best i en nyhetsstrøm. Mer omfattende
informasjon bør tilgjengeliggjøres til
oppslag når man trenger den. Her er
god søkbarhet en nøkkelfunksjon.

Privatklinikk med

Helfo-godkjenning
Finn Finsnes
Dr. med.
Tillitsvalgt for PSL Rogaland

Fordelen med Teams er at vi kan
begynne i det små med begrensede
kostander. Vi kan utvikle en god systematikk i en eller noen få kommuner, få erfaringer og bredde løsningen
om erfaringene tilsier det. Med små
kostander ligger det også begrensninger i hva man får av funksjonalitet
men så langt jeg kan se blir det man
får uendelig mye bedre enn det vi har
i dag som i praksis er kaos.

Clinique Bellevue:
Vi skal til Stavanger sentrum og nærmere bestemt til den såkalte Akropolishøyden like ovenfor Stavanger
Muséum. Adressen er Muségata.
Denne gata og omliggende trehusbebyggelse dateres fra 1890 og fremover.
Muségata ble i stor grad kledt i ny
drakt i fjor, og fremstår som fredelig
og idyllisk. En av de første trehusene
du møter på etter muséet er Muségata
18. Denne sveitservillaen ble bygget
i 1890 har i sin tid tjent som familiebolig, hotell og pensjonat. Her holder
plastikk- og håndkirurgen, Ayman
Zakaria, til med sin nye privat klinikk,
Clinique Bellevue.
Zakaria ble ferdig utdannet spesialist
ved universitetet i Nice-Frankrike i
1993. Han arbeidet deretter to år som
overlege ved Universitetssykehuset
i Nice før han flyttet til Stavanger i
1995.

Hovedmålet med denne artikkelen er
å spore an til en debatt om vi er enig i
at dagens løsninger er for fragmenterte
og dårlige. I så fall bør situasjon endres.
Vi bør i så fall diskutere om Teams kan
være en mulig løsning – eller om vi
bør gå for noe helt annet. Det finnes
nok mange måter å gjøre noe tilsvarende på og det blir nok aller best med
skreddersøm men ditto større prosjekt
og kostnader.

Zakaria har gjennom de siste 20
årene hatt mange jern i ilden og Clinique Bellevue er ikke hans første
foretagende. For 20 år siden grunnla
han Colosseumklinikken på Sola. I
2003 flyttet Colosseumklinikken til
Stavanger. Colosseumklinikken ble
for øvrig det første offentlig godkjente
private sykehus på Vestlandet, og har
siden 1999 operert tusenvis av pasienter i regionen, både offentlig og privat.

Med Teams kan vi prøve oss frem i liten
skala, utvikle erfaringsbasert og raskt
komme opp på et akseptabelt funksjonsnivå. Og avklare om Teams er den
gode løsningen eller bare et første steg
på veien mot effektiv samhandling.

Zakaria forteller at han sluttet ved
Colosseumklinikken etter at den ble
solgt til svenske Aleris helse. Etter
dette hadde han et sterkt ønske om å
starte et nytt tilbud innenfor utvalgte
spisskompetanseområder der tilgjen-

gelighet, kontinuitet og ikke minst
service skulle være i hovedsetet.
Hvorfor ble denne plasseringen i
Muségata valgt?
Vi ønsket å være sentralt i Stavanger og nær offentlig transport og
gode parkeringsmuligheter. Samtidig befinner lokalene seg i et rolig
og usjenert område med hensyn til
adgang for pasientene. Bygningen er
verneverdig med sjarm, og stor nok
for å dekke våre behov.
Navnet Clinique Bellevue?
Vi har blitt fortalt at allerede tidlig
på 1900-tallet var dette et hotell med
navn Hotel Bellevue. Både Alexander
Kielland og Knut Hamsun hadde vært
gjester ved hotellet.
Bellevue betyr vakker utsikt på
fransk, og navnet ble nok gitt på
grunn av beliggenheten, på høyden
over byen. Ettersom bygningen har
gjennomgått total renovering og
modernisering så vi det av betydning
å bevare litt av historien ved å hente
frem det gamle navnet.
Med den nye klinikken ønsker vi å gi
Stavanger og omegn et godt og nært
tilbud, både i privat og offentlig regi,
med flere spesialisthelsetjenester
samlet og spisskompetanse på valgte
kjerneområder.
Gratulerer med offentlig godkjenning for Fritt Behandlingsvalg
(FBV). Hva betyr egentlig dette?
Godkjenningen betyr at pasienter
som venter på behandling innen
offentlig spesialisthelsetjeneste og
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er rettighetsgodkjent kan velge å bli
behandlet hos oss innen de fagområdene som vi har. Det koster ikke mer for
pasienten enn for tilsvarende behandling på sykehus og vanligvis har vi kortere ventetid. Foreløpig har vi begrenset fagområdene til det vi kan levere,
som hånd og fotkirurgi, og plastikkirurgi. Kardiologi er et nytt tilbud som
vi har innlemmet vår praksis ettersom
vi vet at behovet for hjerteutredning er
stort. For å imøtekomme dette behovet
for spisskompetanse og tilgjengelighet
har vi fått med oss en Siddis på laget.
Overlege Stian Larsen fra Stavanger
Universitetssykehus jobber til daglig
med hjerteutredning ved Kardiologisk avd.
Han har selv utarbeidet rammebetingelser for behandling og utstyret
han skal jobbe med. Han vil samarbeide med en sykepleier som har erfaring fra hjerteavdeling, og som han
tidligere har arbeidet med.
For meg skurrer det litt at dere som
klinikk er spesialisert på plastisk
kirurgi skulle ha kompetanse på
indremedisin/kardiologi, og hva legger dere i begrepet ‘hjerteutredning’?
Kompetansen ligger hovedsakelig hos
spesialisten. Ved å skaffe spesialister
med høy kompetanse kan man levere
tjenester på høyt nivå. Når det gjelder
hjerteutredning leverer vi alt som ligger innenfor FBV avtalen.
Hvor lenge varer en slik FBV avtale?
Helfo godkjenningen har en varighet
på 5 år og fornyes vanligvis hver 5 år.
Avtalespesialistene ønsker heller
flere spesialisthjemler enn FBV, vi
mener at det er mer robust over tid. På
den ene siden er det mer forpliktende
for det offentlige og på den annen side
er det bedre for pasienten som kan bli
fulgt opp over tid – en avtalespesialist
er samme person med samme tilgjengelighet i 15 til 30 år, kommentar?
Oi Oi , Der åpner du for et tema som er
for komplisert å diskutere i et intervju.
Etter egen erfaring fra privat praksis
i Frankrike og 20 år privat praksis i
Stavanger hvor jeg har levert spesialist
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helsetjenester til det offentlige, har jeg
mange tanker omkring dette.
Jeg er enig i at den tidligere formen for
samarbeid mellom det offentlige og
private aktører gjennom anbudskonkurranse til de regionale helseforetakene manglet og fortsatt mangler
kontinuitet. De varte i kun 1-2 år med
stor sving fra leverandør til den andre
fra anbud til anbud. I tillegg fikk ikke
klinikkene bruke resterende kapasitet
hos sykehusleger lokalt. De som ville
jobbe privat måtte vandre til andre
helseregioner for å få lov til å jobbe
innenfor det private, alt dette førte til
mangel på kontinuitet og oppfølging,
dårlig ordning syns jeg.
Men det er ikke relevant om det offentlige satser på avtalespesialister?
Vi er helt enige i at satsning på avtalespesialister bør økes. Så langt er vi her
for å yte tjenester. Det er berikende å
ha et tverrfaglig samarbeid samtidig
som det øker kvaliteten.
Med den nye formen for samarbeid
(FBV) har forvaltningen valgt å rette
på dette. Godkjenning varer 5 år og
fornyes 5 år om gang, klinikkene kan
få hjelp av lokale sykehusleger. Jeg har
alltid ment at spesialister ved offentlige
sykehus burde kunne velge å bruke
sin resterende kapasitet innenfor
det private. Her får man forandring
i arbeidsoppgaver og struktur som
mange ønsker seg og setter pris på. Å
jobbe innenfor det private er en berikende erfaring med flyt av kompetanse,
effektivitet og frie valg til egen planlegging/organisering hvilket fører til
blomstring av produktivitet og selvtillit. Dette tar legene med seg videre
til sin hovedarbeidsplass på sykehuset.
Det blir på en måte et supplement til
det offentlige tilbudet, uten at man
fjerner kompetansen fra det offentlige
sykehus. Til tross for at mange spesialister ønsker å jobbe privat, vil de aller
fleste ikke ønske å forlate sykehuset
hvor bredde og dybde i utøvingen av
deres spesialitet fortsatt vil være. Det
kan likevel være greit å kunne jobbe
litt ekstra utenfor den tunge organisasjonsformen som et sykehus er. Med
FBV, som den er utformet i dag, har vi

mulighet til å hjelpe og forkorte køene
innen den offentlig spesialisthelsetjenesten. Man vil få kontinuitet og
oppfølging uten å fjerne kompetansen
fra sykehuset.
Hvordan er arbeidshverdagen din?
Det er deilig å kunne styre mye av det
man gjør i hverdagen, og slippe de utallige møter, men det er mye ansvar og
ofte mer stress enn det som er nødvendig.
Er det noe som du kunne ønsket
annerledes?
Jeg mener at Helfo godkjenning og FBV
er lite kjent blant allmennlegene/fastlegene, at det burde vært bedre forklart
slik at legene fikk mulighet til å sette
seg bedre inn i det.
Vi som Helfo-godkjent behandlingsted
uten vurderingsrett har ikke anledning til å ta imot primære henvisninger fra legene. Vi har ikke mulighet til
å vurdere pasients rett til nødvendig
helsehjelp. Ordningen er ment til å forkorte ventetiden der det er både helsemessig og samfunnsøkonomisk riktig
at pasientene venter minst mulig på
utredning og/eller behandling. Vi kan
ta imot pasienter som har fått rettighetene sine vurdert ved sykehuset eller
hos en avtalespesialist. Har pasientene
fått rett til behandling, kan de med kort
ventetid få hjelp hos oss.
At det er en fin klinikk Ayman Zakaria har etablert er utvilsomt. Etter en
rundtur på stedet kan intervjueren i
alle fall slå fast at det er flotte fasiliteter med hypermoderne lokaler for
bl.a. operasjonsrom og sterilsentral.

INFORMASJON FRA KURSKOMITEEN
DAGKURS

EMNEKURS I SYKEHJEMSMEDISIN 2019
Målgruppe: Sykehjemsleger i full stilling og i deltidsstilling. Allmennleger med sykehjem som bistilling. Det er
ønskelig at leger og samarbeidende sykepleiere melder
seg på sammen som et medisinsk team fra sykehjem eller
bofelleskap. Allmennpraktikere som ønsker økt kunnskap
i geriatriske emner. Sykehuskolleger som finner emnene
relevante. Styrere og avdelings-sykepleiere som samarbeider
nært med sykehjemslegen. Kurset er godkjent som emnekurs
i allmennmedisin med 24 timer samt med 24 poeng for
kompetanseområdet alders- og sykehjemsmedisin (sammen
med Riktigere antibiotikabruk i sykehjem i kommunene
(RASK) første kursdag)
Tid: 20. februar, 9. april, 17. september og 19. november 2019.
Kurskomitéen for emnekurs i sykehjemsmedisin: Stefan Sudkamp, Ruth Midtgarden, Aart Huurnink, Khadija Khalifa.
DAGKURS

EMNEKURS I KARDIOLOGI
Tid: 25.-26.9.2019
Sted: Clarion Hotel Energy
Antall deltakere: 40
Påmelding: innen 15.8.19 i skjema på www.legeforeningen.
no/rogaland.
Pris: kr. 3500,- i kursavgift + kostpenger
Kurset søkes godkjent med 15 poeng som emnekurs/klinisk
emnekurs i kardiologi til videre- og etterutdanningen i
Allmennspesialiteten

DAGKURS

EMNEKURS I AKUTTMEDISIN
BLÅLYSDAGER
Tid: 11.-12.11.2019
Sted: Safer, Seehusensgate 1, Stavanger
Påmelding: innen 12.8.19 i skjema på www.legeforeningen.
no/rogaland.
Antall deltakere: 36
Pris: kr. 3500,- i kursavgift + kr 250,- for Nettkurs i akuttmedisin for legevaktpersonell (for kursbevis som betales
til www.legevaktmedisin.no) + kostpenger
Kurset søkes godkjent med 22 timer som obligatorisk emnekurs/klinisk emnekurs i akuttmedisin til videre- og etterutdanningen i Allmennmedisin. Helsedirektoratet likestiller
Blålysdager-kurset med legevaktskursene.
Kurset vil kreve forberedelse og bestått internettbasert
teoritest i «Nettkurs i akuttmedisin for legevaktpersonell»
(på www.legevaktmedisin.no) før fremmøte.
UKE 6 – 2020

EMNEKURS I MEDISINSKE UFORKLARTE
PLAGER OG SYMPTOMER (MUPS)

KVELDSKURS

KVELDSKURS/EMNEKURS
«GULT ER KULT; REISEN I URINVEIENE»
Tid: 23.-26.9.2019 kl. 16.00-20.45
Sted: Clarion Hotel Energy
Påmelding: innen 15.8.19 i skjema på www.legeforeningen.
no/rogaland.
Pris: kr. 6500,- i kursavgift + kostpenger
Kurset er godkjent med 20 poeng som emnekurs/klinisk
emnekurs i urologi til videre- og etterutdanningen i Allmennspesialiteten
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Tid: 3.-4.2.2020
Sted: Clarion Hotel Energy
Antall deltakere: 40
Påmelding: innen 10.12.19 i skjema på www.legeforeningen.
no/rogaland.
Pris: kr. 3500,- i kursavgift + kostpenger
Kurset søkes godkjent med 15 poeng som emnekurs/klinisk
emnekurs til videre- og etterutdanningen i Allmennspesialiteten
Ved deltakelse på både dagkurs og kveldskurs denne uken:
Ifølge retningslinjene for Fond II anses kurset for å være et
delkurs i et sammen hengende
kursopphold der
det gis anledning
til å trekkes kun
én egenandel.

PREIKESTOLKURS;
DRIFT AV LEGEKONTOR 3: HELSEJUS
Tid: 4.-5.9.2020
Sted: Preikestolen Fjellstue
Påmelding: innen 15.5.20 i skjema på www.legeforeningen.
no/rogaland.
Pris: kr. 3600,- i kursavgift + konferansepakke
Antall deltakere: Ca. 30
Kurset søkes godkjent med 15 timer som emnekurs/klinisk
emnekurs i helsejus til videre- og etterutdanningen i Allmennspesialiteten.

EMNEKURS I HODEPINE
Tid: 5.-6.2.2020
Sted: Clarion Hotel Energy
Antall deltakere: 50
Påmelding: innen 10.12.19 i skjema på www.legeforeningen.no/rogaland.
Pris: kr. 3500,- i kursavgift + kostpenger
Kurset søkes godkjent med 15 poeng som emnekurs/
klinisk emnekurs i hodepine/nevrologi til videre- og
etterutdanningen i Allmennspesialiteten
Ved deltakelse på både dagkurs og kveldskurs denne
uken: Ifølge retningslinjene for Fond II anses kurset for
å være et delkurs i et sammenhengende kursopphold
der det gis anledning til å trekkes kun én egenandel.
KVELDSKURS

KVELDSKURS/EMNEKURS I SEXOLOGI
Tid: 3.-6.2.2020 kl. 16.00-20.45
Sted: Clarion Hotel Energy
Påmelding: innen 10.12.19 i skjema på www.legeforeningen.no/rogaland.
Pris: kr. 6500,- i kursavgift + kostpenger
Kurset søkes godkjent med 20 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i sexologi til videre- og etterutdanningen
i Allmennspesialiteten
Ved deltakelse på både dagkurs og kveldskurs denne
uken: Ifølge retningslinjene for Fond II anses kurset for
å være et delkurs i et sammenhengende kursopphold
der det gis anledning til å trekkes kun én egenandel.

Preikestolen.

KURSKOMITÉEN FOR
FONNA-REGIONEN PLANLEGGER
* Emnekurs i Øre, Nese, Hals 19.-20.3.2020, i Haugesund
* Emnekurs i dermatologi 2.-3.9.2020, i Haugesund
Mer informasjon kommer når det er klart.

ANG. KURSAVGIFTER
Vi følger takstene for Den norske legeforening for de fleste
av våre kurs.

RETNINGSLINJER VED KURSPÅMELDING
OG AVMELDING
hvis ikke annet er annonsert for det enkelte kurs:
* Påmelding effektueres ved betaling av kursavgiften.
* Ved deltakelse på kurs uten forhåndspåmelding
påløper det kr. 500,- ekstra i kursavgift.
* Ved eventuell avmelding etter 3 uker før kursstart
vil det bli krevd kr.1000,- i avmeldingsgebyr og ved
avmelding etter 1 uke før kursstart vil det ikke bli
tilbakebetalt kurs- og kostpenger. Avmelding ved
kurs Blålysdager og Grunnkurs C, del 2: Etter 3 uker
før kursstart blir ingenting refundert.

For mer informasjon om de enkelte kurs:
se www.legeforeningen.no/rogaland
NR. 2 ÅRG. 24.52019 SYD-VESTEN
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Innkalling til årsmøte
Fredag 21. juni 2019

Sted: Konserthuset i Stavanger
Tid: Fredag 21. juni 2019
Program
Kl 17.00 Årsmøte med foredrag
Kl 20.00 Middag

Rogaland legeforening har med dette gleden av å kunne invitere
til årsmøte med valg i Stavanger Konserthus.
Vi starter opp kl. 17.00 med årsmøte med valg.
Deretter blir det foredrag med Henning Aarekol kl.18.30.
Middag kl 20.15.
Dette blir kjekt både for deg og din bedre halvdel!
Vel møtt!

ÅRSMØTEPROGRAMMET
Saksliste:
• Valg av møteleder
• Godkjenning av innkallingen
• Årsmelding for Rogaland legeforening 2018
• Regnskap 2018
• Årsmelding og regnskap 2018
Primærmedisinsk forskningsfond - Rogaland
• Budsjett 2020
• Kurskomitéen årsmelding 2018
• HLR årsmelding 2018
• Stavanger TBC-fond årsmelding og regnskap 2018
• Rogaland legeforenings Fond for primærmedisin
årsmelding og regnskap 2018
• Valg av landsstyrerepresentant og vara
• Valg

Saksdokumenter finner du på:
www.legeforeningen.no/rogaland
Påmelding for middag:
Send e-post til post@rogalandlegeforening.no innen 7. juni 2019.
Gratis for leger og ledsagere. Det er plass til 130 stk så vær raskt ute!
Vi håper at mange vil delta! Målet er at dette skal være en årlig sosial
begivenhet som virker samlende for leger i hele fylket, i og utenfor
sykehus.
For tilreisende fra nordfylket
Rogaland legeforening dekker reiseutgifter tilsvarende rutegående skyss.
For dem med over 1 time reisevei sponser RLF overnattingsutgifter på
hotell med kroner 500,-. De som ønsker dekket overnatting må avtale
dette ved å sende e-post til vår sekretær Heidunn
(post@rogalandlegeforening.no).

Vel møtt!
Jan Robert Johannessen
Leder

Foredrag: I år er vi så heldige at
vi får besøk av den anerkjente
foredragsholderen Henning
Aarekol. Han har selv bakgrunn
fra helsevesenet, både som sykepleier og relasjonsterapeut.
Med en god dose livserfaring,
presenterer han troverdig og
fargerikt hovedtemaene sine
motivasjon, inspirasjon og kommunikasjon, og han legger stor
vekt på verdien av optimisme i
foredragene sine. Han mener det
er viktig med stadige påminnelser om verdien av å tenke
positivt, og at man selv spiller
den viktigste rollen for hvorvidt
en dag blir god eller dårlig.

Styret i Rogaland legeforening for perioden 2017 - 2019
Navn

Verv

Arbeidsplass

Telefon

E-post

Jan Robert
Johannessen		

Leder

Fastlege
Hinnatrekanten
legesenter, Stavanger

M 928 52 913
P 51 58 26 44

johannessen@
hinnatrekanten.no

Marit Halonen
Christiansen

Styremedlem/
nestleder

Overlege
Kvinneklinikken.
Sus

M 901 29 089

marithc@me.com

Anne Sandvik

Styremedlem

Turnuslege, med
Avd. Haugesund 		
sjukehus

M 91 63 12 96

sandvik.anne@gmail.com

Janne Kristine
Bethuelsen		

Varamedlem

Spes. i patologi
Sus 		

M 98 04 81 08

janne.kristine.bethuelsen@sus.no

Siv Helene
Eriksen

Varamedlem

Lis, med. Avd.
Haugesund
sjukehus

M 99 27 43 99

siv.helene.eriksen@gmail.com

Bjarte
Sørensen

Varamedlem

Fastlege,
Hjelmeland
legekontor

M 46 46 47 00

Bjarte.sorensen@gmail.com

Peter
Christersson

Allmennlegeforeningen
(APLF)

Fastlege,
Stavanger
medisinske senter

M 99 39 40 34

peter.christersson@gmail.com

Tord A. Haaland

Leger i samfunnsmed.
Arbeid (LSA)

Helsesjef
Stavanger kommune		

M 911 53 170

tord.anton.haaland@lyse.net

Elin Watts

Norsk arbeidsmedisinsk
forening (Namf)

Bedriftslege
Statoil ASA

M 947 80 080

eliw@statoil.com

Alexander Seldal

Norsk
overlegeforening (Of)

Ort. Avd. Sus

M 924 27 960

alexanderseldal@gmail.com

Praktiserende
Spesialisters Landsforening
(PSL)		

Spes. i indremed./
Avtalespes Stavanger		

M 901 12 073

finn@finsnes.no

Yngre legers forening (Ylf)

LIS Anestesi
avd. Sus

P 938 78 636

kristinfagereng@gmail.com

Leger i Vitenskapelige
stillinger (LVS)

Postdoktor/
overlege Sus, /
førsteamanuensis Uis

M 90 06 06 56

giljelid@gmail.com

Vara:
Hans Petter Torvik

Vara: Audun
Osland Vik-Mo
Finn Finsnes
Vara: Tore Bru
Kristin Marie
Fagereng		
Vara:
Inga Thorsen
Torgeir Gilje Lid
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