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Først ønsker jeg å benytte anledningen til å takke for tilliten ved å bli valgt som
leder for Rogaland Legeforening. Jeg må vel innrømme at det er med litt skrekkblandet fryd jeg skriver disse ord, men jeg ser virkelig frem til å ta fatt på oppgaven,
og videreføre og utvikle det som styret har oppnådd under Jan Roberts ledelse
gjennom 8 år for foreningen.
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Før man skikkelig har tiltrådd i et verv, så skal man nok være forsiktig med å love
for mye. Det jeg kan love, er at jeg skal gjøre mitt beste for å legge til rette for at et
samlet styre skal kunne representere medlemmene i Rogaland Legeforening på
en best mulig måte, fra nord til sør, de neste to årene.

18 NAV ønsker samarbeid

For at vi skal kunne representere dere godt, er det derfor viktig at dere melder
ifra til oss om det som rører seg i helsetjenesten, slik at vi i styret kan behandle
sakene eller eventuelt hjelpe til med å formidle kontakt med foreningen sentralt,
om det skulle bli nødvendig.
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Det er mange aktuelle saker for styret å jobbe med fremover. Vi ser store utfordringer
i fastlegetjenesten, samhandlingsproblematikk samt krevende arbeidsforhold i
sykehusene. Det kommer bestillinger fra sentrale helsemyndigheter som treffer
oss alle med sine krav. Krav som settes for å bedre helsetjenesten for innbyggerne,
men som vanskelig kan løses av et nivå alene.
Jeg ønsker å fortsette å jobbe for at Rogaland Legeforening skal fremstå som en
sentral aktør og god samarbeidspartner for blant annet sentrale og lokale helsemyndigheter, RHFet, sykehusene, kommunene og universiteter og høyskoler.
For slik jeg ser det, er det kun med samarbeid og gjensidig respekt at vi kan klare
å oppnå det vi ønsker, nemlig gode arbeidsforhold og best mulig helsetjeneste.
Nok en gang, tusen takk for tilliten, og jeg ser frem til godt samarbeid med resten
av styret og ikke minst, dere som medlemmer.
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Noen tror fortsatt
på fastlegeordningen
Peter Christersson, Fastlege, HTV Stavanger kommune,
Leder Rogaland Allmennlegeforening

ALIS-VEST er et prosjekt hvor, i
utgangspunktet, 11 kommuner i
Sogn og Fjordane og Hordaland har
fått tilført statlige midler til å opprette
fastlønna spesialiseringsstillinger i allmennmedisin. Prosjektet er nå utvidet,
og skal inkludere kommuner også i
Rogaland og Møre og Romsdal. I NordNorge har en fått sin egen ALIS-Nord.
Den andre ALIS VEST-konferansen,
med den optimistiske tittelen «Vi tror
på fastlegeordningen!» ble avholdt en
regntung, mørk og vindfull augustdag,
slik bare Bergen kan gjøre det.
4
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130 påmeldte, inkl. 3 stortingspolitikere og statssekretær Maria Jahrmann
Bjerke, Marit Hermansen, SKIL-leder
Nicolas Øyane, NSDM-leder Helen
Brandstorp, Trønderopprøret og
nyvalgt NFA-leder Marte Kvittum
Tangen. Det var 8 deltakere fra Rogaland, hvorav hele 3 fra Tysvær og 3
fra Nord-fylket for øvrig. Kun Strand
stilte fra Sør-fylket, mens jeg deltok
på vegne av Rogaland Legeforening og
Syd-Vesten. Er det kanskje ikke så store
utfordringer i dette området?

Forhåpentligvis satt administrasjon,
politikere og helsesjefer i det ganske
Rogaland og fulgte konferansen på
nettet – alt ble streamet live (og gratis).
Medisinsk faglig rådgiver for byråden i
Bergen, Trond-Egil Hansen, satte tonen
med sin intro: «Allmennmedisin er et
fantastisk fag». Daværende leder av
Norsk Senter for Distriktsmedisin (nå
divisjonsdirektør i Helsedirektoratet)
Helen Brandstorp fulgte opp med å
ønske velkommen på samisk.

Politisk snakk
– men blir det mer enn snakk?
Jahrmann Bjerke hadde en innledning
hvor hun understreket at regjeringen
tror på fastlegeordningen – særlig med
fastlegen som koordinator for pasienter
med langvarige og sammensatte behov
(underforstått at vi trenger «engangsleger» for de mer enkle og kjappe
problemstillingene?). Fokuset er på å
forbedre tilbudet til brukerne, samtidig
som en bedrer hverdagen til fastlegen, mente Jahrmann Bjerke. Hvordan
skal en oppnå det? Ved å bruke Høies
prestisjeprosjekt primærhelseteam,
telemedisin og tekniske virkemidler,
og ikke minst ved å jobbe smartere.
Det var lagt opp til politisk debatt
mellom Torhild Eidsheim (H), Ingvild Kjerkhol (AP), Kjersti Toppe (SP)
og nevnte Jahrmann Bjerke. Debatten
ble eksemplarisk ledet av DMs Anne
Hafstad.
Særlig påstanden om at en måtte jobbe
smartere, førte til kritiske spørsmål fra
Hafstad. Hun kom videre med treffende
one-linere som: «Måtte H stille med
2 politikere fordi har så dårlig sak?»
og «helse er så mye morsommere enn
bompenger».
Politikerne i panelet var enige om at
krisen i FLO er stor, og kvantifiserte den
til en 7-9 på en skala fra 1-10. Kjerkhol
ga konkrete eksempel fra sin hjemkommune: «I går var vi i Stjørdal. Der er det
24000 innbyggere og 3 ledige hjemler.
Hvis vi ikke ordner opp i FLO nå, vil
problemet flytte seg til sykehusene,
hvor en må bygge opp enda mer. Regningen vil bare stige. Dyktige fastleger
med 10-15 år igjen, holder ikke ut, og
slutter. Dette er et enda større problem
enn rekruttering.»
Kjersti Toppe sa: «Det er som om en tror
at innføring av e-konsultasjon osv ikke
medfører noe ekstra arbeid for legene,
men dette øker bare behovet for leger.
Dette blir underkommunisert. Samhandlingsreformen var det som fikk
dette til å gå skikkelig nedoverbakke.
En har ikke fått tilført ressurser til å
løse de nye oppgavene som er tilført
til 1. linjetjenesten.»
Jahrmann Bjerke påpekte: «Det var vik-

tig å gjennomføre en grundig evaluering (av FLO) før en vurderer endringer.
Rapporten om FLO kommer i starten
av september 2019, inkl innhenting av
brukererfaringer – i tråd med «pasientenes helsevesen». En handlingsplan
for FLO skal legges fram våren 2020.»
Videre pekte hun på at regjeringen nå
har bevilget 60 millioner til ALIS-avtaler i kommuner hvor en sliter med
rekruttering, og at det blir opprettet 5
regionale ALIS-kontor, som skal følge
utviklingen og gi råd til kommuner.
Alle kommuner med ALIS skal kunne
tilby forutsigbare løp med veiledning,
supervisjon og læringsaktiviteter.
Kjerkhol svarte med: «Samhandlingsreformen trenger en reform 2.0. «Det
var en stund KrF var på vandring, før
de forsvant inn i mørket, og da fikk en
utrettet en del på Stortinget, bla. a. at
fastlegelistene må ned». Det må tilføres
milliardbeløp til FLO, og dette har vi
fulgt opp i vårt alternative statsbudsjett. Vi trenger finansieringsordninger
som stimulerer til helhetlige pasientforløp.»
AKS (Avansert Klinisk Sykepleier) har
vært en het potet i det siste.
Hafstad til Bjerke: «Har dere tullet det

til for dere med hvordan dere har formulert dette med AKS?»
Bjerke: «Nei. Vi skal selvfølgelig presisere det som Høie har kommet med.
Vi har aldri ment at sykepleierne skal
overta legeoppgaver. De skal være selvstendige ift sykepleieroppgaver, hvor
de allerede er selvstendige.»
Forstå det den som kan.
Og sånn gikk nå dagan.
ALIS-VEST – funker det?
Vi fikk videre stifte bekjentskap med en
forsker som har gjennomført en kvalitativ studie blant ALIS-VEST-legene,
og fikk høre flere kommentarer fra ekte
ALIS-VESTere.
ALIS i Bømlo (Anne Marit Særsten
Halvorsen) sa det slik: «Jeg trives med
jobben, men det er for mye av den».
Hun trakk imidlertid fram flere positive aspekt ved det å være ALIS-VEST:
«Det er alltid utfordrende å overta en
annens liste, fordi det er en forventning
om hvordan en skal drive praksisen.
Dersom en må drive praksis på en
annen måte enn en står for sjøl, kan
det være utfordrende. Veiledningsgruppene og diskusjonen der er veldig
viktig for å lære tingene som en ikke
lærer på medisinstudiet, f.eks. dette
med å sette grenser.
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I tillegg er det veldig stort utbytte av
lokal veileder og supervisør på senteret. Jeg tenker dette går begge veier,
og at veiledning også kan være veldig
givende for veilederen.»
Dagens nye fastleger har andre prioriteringer enn å jobbe til en stuper. Som
ALIS i Kvam (Richard Willemoes) sa
det: «Jeg tror på FLO, men jeg tror også
på Arbeidsmiljøloven».
Det er i stor grad opp til kommunene å avgjøre nøyaktig hvordan en
organiserer ALIS-stillingene, og det
ble presentert data som viste at både
listestørrelse, avlønning og kostnad
varierte stort. I tillegg kunne innholdet hva gjelder kommunale oppgaver,
variere betydelig.
Presidenten på banen
Marit Hermansen var veldig tydelig i
sitt innlegg: «I Bergen er det pasienter
6
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som ikke får fastlege, som må kontakte LV ved behov for helsehjelp. Det
er alvorlig!»
7)
Hun presenterte Legeforeningens
forslag til løsning på krisen i FLO:
1) Det må lages en nasjonal ordning
for ALIS som sikrer en trygg vei inn
i yrket. – Det må bli mer attraktivt
for yngre leger å velge fastlegeyrket.
2) Vi må redusere arbeidspresset for
fastlegene som står i ordningen nå.
500 nye ALIS årlig.
3) Normtallet må ned fra 1500 til 1000
pasienter.
4) 200 flere LIS1-stillinger.
5) Styrk finansieringen, og legg til
rette for kortere lister gjennom
knekkpunkt på basistilskuddet
– for å dekke oppgaveveksten og
for å sikre legene en håndterbar
arbeidshverdag.
6) Det må legges til rette for innovasjon og utvikling av fastlegekonto-

8)
9)
10)

rene. FL må kunne prioritere ressurser til adm, ledelse og fornyelse
av utstyr og teknologi.
Bedre tilrettelegging for ansettelse
av annet helsepersonell.
SKIL må breddes nasjonalt.
Vi må ha mer samarbeid mellom
FL og kommuner. Kommunene må
utvikle en egen helselederrolle.
Det må opprettes lokale arenaer for
regulering av oppgave- og ansvarsfordeling.

Veien videre?
Avslutningsvis ble ulike modeller for
ALIS-næring, inkludert Stavangers
«introduksjonslege»-program presentert. Når det gjelder å rekruttere inn nye
allmennleger i spesialisering, er nok en
viktig forutsetning at en ser for seg for
ulike løsninger for ulike kommuner.

Fram og tilbake er like langt

- fastlegen som ble kommuneoverlege
- og så fastlege igjen
Peter Christersson, Fastlege, HTV Stavanger kommune,
Leder Rogaland Allmennlegeforening

Tord Haaland, 50 år, kommer fra Dale i
Sunnfjord i Sogn og Fjordane. Han tok
medisinutdanningen ved Universitet
i Bergen, hvor han gikk ut i 1996. Han
jobbet som fastlege i Klepp og Time
på Jæren 2000 - 2016, den siste perioden var han også kommuneoverlege
i Time. I perioden 2016-2019 har han
vært kommuneoverlege/helsesjef i
Stavanger kommune, men går nå tilbake til jobb som fastlege - denne gangen i Hillevåg i Stavanger. Syd-Vesten
er litt interessert i å høre hva som er
grunnen til at skomakeren går tilbake
til sin gamle lest igjen.
– Du har jo tidligere flere års efaring
som fastlege i Time kommune. Så ble du
helsesjef i Stavanger. Nå blir du fastlege
igjen, denne gang i Hillevåg. Det er litt
av en reise. Fortell litt om den prosessen
du har vært gjennom de siste årene?
– Dei siste 3 åra som fastlege i Time
kombinerte eg med kommuneoverlege-stilling. Det ga ein samfunnsmedisinsk meirsmak, og eg tenkte at eg på
eitt eller anna tidspunkt måtte velgje å
fortsette som kun fastlege eller melde
full overgang til samfunnsmedisinen.
Då helsesjef-stillinga i Stavanger vart
lyst ut, vart det for fristande. Men det
var eit vanskeleg val. Miljøet på Bryne
legesenter er eineståande. Eg var sjølvsagt spent på kor mykje eg kom til å
sakne klinisk arbeid då eg starta som
helsesjef, og ga meg sjølv 2 år til å gjere
opp status. Fasiten på denne sjølv-evalueringa er no klar.
– Hva er det beste, og verste, med å
være helsesjef i en stor kommune som
Stavanger?
8
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med helsesjef-jobben vore at eg har
måtte gje avkall på allmennmedisinsk
arbeid. Det offeret vart rett og slett for
stort, og det har eg teke konsekvensen av.
– Du har også erfaring som kommuneoverlege i Time, da i kombinasjon med
jobb som fastlege. På hvilke måter er
jobben i Time annerledes fra den du
hadde i Stavanger?

Tord Haaland
– Det er veldig mange positive sider ved
å vere helsesjef i Stavanger. Eg har dratt
veksler på å vite ein del om kommunale
prosessar. Eg har også ein høgkompetent samfunnsmedisinsk stab som eg
kjem til å sakne.
– Det å vere helsesjef i storkommunen Stavanger gjer at du er i posisjon
i mange samanhengar, i interkommunale samarbeid og ikkje minst i
samhandling med helseføretak. Det
er veldig tilfredsstillande.
– Det er på mange måtar ein eksponert stilling. Dine vurderingar er av
interesse, også for media. Det har eg
ikkje blitt stressa av, eg har hatt eit godt
samarbeid med media, men det bør ein
vite når trer inn i denne typen jobb.
For meg har den største utfordringa

– Å vere kommuneoverlege i ein liten
eller mellomstor kommune er på
mange måtar ein einsam jobb. Du er
ofte den einaste i samfunnsmedisinsk
stilling i kommunen, ofte kun i ein liten
deltidsstilling. Det at eg var "kjent" i
kommunen som fastlege i mange
år, hjalp meg og ga legitimitet. I ein
storkommune som Stavanger har ein
mange å spele på. Dei fleste er flinkare
enn deg sjølv i sine respektive felt, og
oppgåva vert ofte å koordinere hensiktsmessig og bruke ressursane på
ein god måte.
– Hvordan opplever du at du klarte å
balansere hensynet til legene i kommunen ift hensynet til arbeidsgiver, da du
var helsesjef i Stavanger?
– Min periode som helsesjef har vore
samanfallande med eit auka fokus på
fastlegeordninga nasjonalt. I tillegg
har kompetansekrava for alle kommunale legar kome til. Det har medført at
kommune og kommunen sine legar i
mange saker har hatt ei felles forståing
av utfordringar som t.d. rekruttering.
Eg synest det har gått rimeleg bra så
langt. Så har både legane og kommunen sakna dei store og viktige nasjo-

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
nale grepa som må til for å løyse desse
utfordringane.
– Hva er det beste, og verste, med å være
fastlege?
– For meg er kontinuitet og pasientnært
arbeid det viktigaste. Eg set også pris på
den korte vegen frå beslutting til handling som ligg i det å drive eiga verksemd
som næringsdrivande fastlege.
– Det verste eg kjem på no, er at ein blir
så fort "rusten" etter nokre år vekke frå
manesjen. Det stresser meg bittelitt for
tida. Rekner med at det går fort over.
– Du er godt kjent med rekrutteringsutfordringene til fastlegestillinger i hele
Norge, og den pågående fastlegekrisen.
Likevel velger du å gå tilbake til fastlegejobben. Hvorfor? Hvordan tror du
fastlegeordningen vil utvikle seg de neste
årene? Hvem skal redde FLO - Helseog omsorgsministeren, Legeforeningen
eller legene sjøl?
– Eg kjenner fastlegeordninga godt og
har tru på at fastlegeordninga har ei lys
framtid. Men det må litt revitalisering
til. Ein halvgammal mann som meg
har ikkje den same frykten for å starte
opp med næringsdrift som fastlege
som yngre kolleger har. Eg har alltid
jobba meir enn vanleg arbeidsveke.
Men eg forstår godt dei yngre kollegene og deira ønske om meir avgrensa
arbeidsbelastning. Difor må vi ha
driftsformer som ivaretek rekruttering.
Den største trusselen mot fastlegeordninga er dersom dei unge ikkje lenger
vil arbeide i dette fantastiske feltet av
medisinen.

– Vi erfarne bør vere medvitne og ikkje
snakke ned fastlege-yrket. Det får ringverknader når dei nyutdanna høyrer
mykje negativt. Vi må smitte dei unge
lovande med vår entusiasme for faget.
Det trur eg på.
– Du, og en kollega, overtar sammen et
veletablert legesenter i Hillevåg, men
må nesten starte fra scratch med nytt
personal etc. Kan du fortelle litt om
prosessen rundt dette?
– Vi er heldige som overtek ein veldriven og ryddig praksis frå Einar Hegelstad og Inge Haslerud. Så er det jo
mange små og store praktiske ting som
må ordnast uansett. Ein må lage sine
eigne rutinar. Muligheiten til å skape
sin eigen praksis gjorde at eg søkte på
akkurat dette legesenteret. Vi har også
vore heldige som har rekruttert erfarne
legesekretærar. Dei er vår viktigaste
ressurs og vil lette oppstarten betydeleg. Vi vil etter planen utvide med ein
tredje fastlege litt fram i tid.
– No tre veker før oppstart er det fortsatt
nokre lause tråder, men det ordner seg
forhåpentlegvis greitt. No har eg små
glimt av kjensle av kontroll.

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

– Du kommer for Sogn og Fjordane,
og har jobbet flere år i Time. Er det
Viking, Sogndal, Brann eller Bryne FK
som gjelder?

Søknader og spørsmål sendes:

– For ein kar frå ytre Sunnfjord er det
Bergen som er byen og laget er Brann.
Etter Liverpool, sjølvsagt.

Mail: olav.thorsen@sus.no

Styret Primærmedisinsk
forskningsfond - Rogaland

Mob: 91316476
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Den portugisiske viking
Kristian Øgreid Leitao (44) er siddis og Viking-patriot god som noen, sine portugisiske aner til tross. Han er
gift med Silje, og har tre barn som er 9-14 år gamle. Utenom jobben som lege, jobber han som fotballtrener
på fritiden i Vaulen IL..
Peter Christersson, Fastlege, HTV Stavanger kommune,
Leder Rogaland Allmennlegeforening

Kristian er utdannet i Dublin ved The
Royal College of Surgeons, var ferdig
der i 2002. Etter turnustjeneste på
Hamar har han jobbet i Mottaksklinikken SUS og blitt indremedisiner
og gastroenterolog.
Han har særlig interesse for endoskopi,
IBD-behandling, og kvalitets- og forbedringsarbeid. På SUS arbeidet han
blant annet med forbedring av tjenestene vi gir til IBD-pasientene, oppbygging av IBD-teamet og etablering av
standardiserte pasientforløp. Han har i
tillegg etablert og driftet en elektronisk
metodebok for leger i akuttmottaket,
og jobbet blant annet med standardisering av journalnotater og epikriser
i Mottaksklinikken for å optimalisere
kommunikasjon mellom helsearbeidere. Siden 2017 har han jobbet 50%
i Organisasjonsutviklingsteamet,
blant annet med det nye sykehuset på
Ullandhaug og utvikling av videokonsultasjoner.
Nå har Kristian overtatt spesialistpraksisen til Harald Hart, og startet som
avtalespesialist i gastroenterologi.
– Du har overtatt en gammel etablert
avtalepraksis innen gastroenterologi.
Faktisk var det slik at din forgjenger
satte inn en annonse i Aftenbladet
hvor han takket sine gamle pasienter
for laget. Hvorfor ønsker du å begynne
som avtalespesialist ift det å jobbe på
sykehuset?
– Sykehusjobben min var veldig spennende og variert, og jeg har hatt utro10

SYD-VESTEN NR. 3 • ÅRG. 25. 2019

lig mange gode kolleger. Stillingen i
Organisasjonsutviklingsteamet var
spennende, men ga meg ikke helt
den muligheten jeg hadde håpet på
til å påvirke sykehuset. Jeg var innstilt på å gå tilbake til å jobbe 100%
i Mottaksklinikken, men det var på
dette tidspunktet at gastrohjemmelen
plutselig kom «rekende på en fjøl». Jeg
har aldri tidligere vurdert å jobbe privat, jeg har jo ansett meg selv som en
«sykehusmann» og har brent veldig for
at SUS skulle være best i mest i landet.
Sykehuset vårt er ikke større enn at det
er realistisk å ha landets mest fornøyde
pasienter.
– Men da denne hjemmelen kom
begynte jeg å tenke på om det muligens
er en tid for alt. Når frøet først var sådd
og en svært sjelden sjanse dukket opp,
så kontaktet jeg noen andre privatpraktiserende spesialister som snakket veldig varmt om jobbene sine, ikke
minst om å være sin egen sjef og kunne
styre sine egne dager og fridager. Jeg
har jo stått på julaften i hvit skjorte og
tversoversløyfe og fisket pinnekjøtt ut
av spiserør. Jeg har unger som ofte ble
påvirket av vaktene mine på sykehuset,
og det var fint å tenke på at jeg kunne
få styre tiden min mer selv. Jeg ble også
svært nysgjerrig på det å være gründer.
– Jeg endte dermed, litt til min egen
overraskelse, opp med å overta hjemmelen etter dr. Harald Hart og har nå
vært gjennom en stor og spennende
prosess med å etablere «Skopiklinikken» på Hinna. Praksisen jeg kjøpte var
moden for modernisering, så jeg har

startet med blanke ark og bygget opp
klinikken med nytt utstyr, nye ansatte
og flyttet til nye lokaler.
– Kan du fortelle litt om prosessen rundt
det å starte opp et eget senter?
– En stor del av prosessen har vært å
finne ut og planlegge hvordan man
driver en praksis som avtalespesialist. Jeg besøkte blant annet dr. Isaac
Essilfie som driver Dede-klinikken og
fikk et godt bilde av hva jeg skulle frem
til, og det var veldig fint å bli kjent med
en dyktig og hyggelig kollega i samme
fagfelt som jeg nå har gått inn i. Jeg har
også vært og besøkt dr. Finnsnes og
dr. Valborgland i Stavanger sentrum,
samt Kanalspesialistene i Bergen, og
er veldig takknemlig for den innsikt
alle har gitt meg.
– Jeg føler meg veldig heldig som har
funnet flotte lokaler i Hinna Helsesenter. Foreløpig holder vi til i midlertidige lokaler, men vi planlegger å bygge
helt nye, moderne lokaler vegg-i-vegg
med der vi holder til nå. Disse er ferdig tegnet og skal stå klare til våren.
Per i dag har vi ett skopirom som vi
bruker til både gastro- og koloskopier.
Klinikken for øvrig består av et konsultasjonsrom, skyllerom, resepsjon,
venterom, lager og pauserom. Mye av
det praktiske arbeidet før klinikken
åpnet i mai har vært å fylle rommene
med utstyr. Gastroenterologien er et
utstyrskrevende fag hvor det å tette alle
hull har vært viktig, slik at vi alltid har
alt vi trenger av utstyr, forbruksmateriell og medikamenter for alle eventu-

søker nye utfordringer

aliteter som kan oppstå før, under og
etter en skopi. Mest utfordrende har
det nok vært å få på plass alt IT-teknisk
utstyr, spesielt å få på plass nytt EPJ
med integrasjon av betalingssystem,
Norsk Helsenett etc.
– Vi har også brukt en del tid på opplæring av nytt personell. Jeg har to
ansatte og en «ringevikar»/sykepleierkonsulent. Susanne Kolnes Stavnem
er en svært erfaren og entusiastisk
sykepleier som har jobbet mange år
på SUS. Silje, som også er min kone, har
steppet inn på kort varsel som sekretær og assisterer også på skopiene. Vi
planlegger å ansette en helsesekretær
om noen måneder når vi har definert
sekretærstillingen på en god måte og
flyttet inn i nye lokaler. Mine ansatte
har blitt passet veldig godt på av Sissel
Osmundsen som er pensjonert sykepleier fra gastroavdelingen på SUS hvor
hun jobbet i 40 år. Hun har vært hos
oss 3 dager i uken inntil august og har
hatt som primæroppgave å lære opp
Susanne og Silje i faget. Hun kommer
til å være med oss fra tid til annen også
fremover, blant annet når vi planlegger
mer kompliserte prosedyrer eller hvis
vi trenger noen til å steppe inn på kort
varsel. Ellers har også gastrosykepleier
Wenche Fenne, som skrev de nasjonale retningslinjene for desinfeksjon
av skop, vært her og bidratt til at vi nå
har svært gode rutiner for håndteringen av skopene våre.
– Hva slags utredninger og behandlinger
blir tilbudt i din praksis?

Kristian Øgreid Leitao
– Omtrent alle henvisningene jeg
får dreier seg om problemstillinger
hvor endoskopi inngår som en del av
utredningen. Vi behandler mange forskjellige problemstillinger, fra refluks/
dyspepsi/helicobacter og eosinofil
øsofagitt til IBD. Vi finner veldig mye
polypper og har god kompetanse på
fjerning også av store polypper. Jeg

skulle gjerne fulgt opp flere pasienter
med IBD, men pasienter med Crohns
sykdom eller mer alvorlig ulcerøs kolitt
henviser jeg videre til SUS, da sykehuset vårt har en av de beste IBD-enhetene i landet og disse pasientene
trenger den logistikken og kompetansen som er bygd opp der, spesielt
ved behov for biologiske legemidler. Vi
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har også et veldig godt samarbeid med
kreftkoordinatorene på SUS, og har
satt av «hastetimer» i timeplanen for
henvisninger merket med pakkeforløp,
slik at vi skal kunne gjøre prioriterte,
raske avklaringer av pasienter med
spørsmål om tykktarmskreft. En del
av skopiene gjør vi selvsagt for å utelukke patologi, spesielt malignitet, og
mange pasienter er fornøyde med en
slik avklaring. Men vi opplever jo at
mange har plager som påvirker livskvaliteten uten at vi finner noen åpenbar
forklaring, og her tror jeg både fastleger
og spesialister har en viktig rolle med å
være sparringpartnere for pasientene
og sørge for at utredningen legges på et
«passelig» nivå. I fremtiden tror jeg vi
vil lære mye mer om disse tilstandene
som vi i dag samler under «irritabel
tarm»-paraplyen.
– Hvilke utfordringer ser du rundt det
å drive privat ift å jobbe på sykehus?
– Det har vært et privilegium å jobbe
på sykehuset. Det har vært travelt, men
all «travelheten» som sykehuslege har
stort sett dreid seg om pasientrelatert
arbeid – fra direkte pasientkontakt til
prøvesvar, henvisninger, LIS-utdanning, faglige møter etc. Som privat12
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praktiserende må jeg være arbeidsgiver, økonomisjef, vaktmester, direktør,
innkjøpssjef, HMS-ansvarlig og samtidig sikre at mine ansatte får god
opplæring, har det trygt, gøy og faglig
utfordrende på jobb. Med tiden skal
jeg nok delegere flere av disse oppgavene. Arbeidet med å lage skriftlig
pasientinformasjon, gode rutiner for
faglig kvalitet og undervisning er en
mer selvsagt del av arbeidet som jeg
har mye erfaring med fra sykehuset.
Pasientens opplevelse av besøket hos
oss er det aller viktigste. Vi skal møte
pasientene med trygghet, empati og
god informasjon, det tror jeg man kommer veldig langt med, spesielt i vårt
fag hvor pasientene ofte gruer seg for
å komme. Så langt har vi fått veldig
gode tilbakemeldinger fra pasientene,
kanskje aller best fra de som gruet seg
mest. Riktignok fikk kanskje noen av
disse litt Midazolam intravenøst, men
vi er uansett alltid veldig glade for å
høre at pasienten er lettet og fornøyd
etter en undersøkelse, og vi bruker mye
tid på å diskutere hvordan vi kan gjøre
besøket hos oss best mulig, inkludert
hvordan vi kan koloskopere mest mulig
smertefritt.
– Hvilke tanker har du om godt samar-

beid og samhandling med fastlegene?
Hva med samhandling med dine kolleger på sykehuset?
– Jeg håper på en mulighet her for å
samarbeide bedre med fastlegene enn
jeg klarte på sykehuset. Dialogmeldinger kan nok brukes i større grad,
selv om det genererer litt mer arbeid.
Dersom pasienten får en bedre løsning av at fastleger og spesialister
kommuniserer bedre er det vanskelig
å argumentere for at vi ikke skal gjøre
det. Personlig synes jeg ofte en «rask
telefon» er det aller letteste, men det er
ikke alltid så lett å få tak i hverandre på
telefonen akkurat når man ønsker det.
Jeg har også tett samarbeid med mine
gode kolleger ved gastroavdelingen
på SUS. Vi skoperer mange pasienter
for gastroavdelingen, og det er veldig nyttig at vi avtalespesialister kan
avlaste sykehuset slik at ventelister og
fristbrudd kan reduseres eller unngås.
– Det er sikkert mange fastleger som
kan tenke seg å hospitere en dag i en
gastro-spesialistpraksis. Hvordan stiller
du deg til det?
– Det å stå sammen om pasienter
og diskutere er utrolig nyttig, jeg vil

påstå uansett fagfelt. Her tror jeg vi
som leger har mye å gå på. Dessverre
strekker tiden sjelden til, alle har sine
oppgaver og pasientlister som man skal
gjennom. Jeg tror at vi mange steder
mangler en kultur for å jobbe sammen,
skulder ved skulder. Som leder av
utdanningsutvalget i flere år forsøkte
jeg å fremme mester-svenn-forholdet
som en svært viktig del av LIS’ sin
utdannelse, men i praksis jobbet LIS
oftest alene. Samtidig er jeg overbevist
om at også spesialister får mye igjen
for å stå sammen av og til og diskutere.
Vi klarte som regel å få gode diskusjoner ut av selv tema som er «opplest
og vedtatt». Å av og til være to om en
pasient er en prioriteringssak og en
kultur som må bygges. Fastleger som
ønsker å komme hit er selvsagt hjertelig
velkomne. Jeg har jo også et ønske om
å knytte kontakt med fastlegene og få
en bedre forståelse av hva fastlegene
forventer av meg som avtalespesialist,
så det ville vært ekstremt nyttig for
meg også.
– Hvor kan en finne det nye senteret?
– Skopiklinikken ligger i Hinna sentrum, i Hinna Helsesenter, som ligger
samme bygg som blant annet Rema

1000. Jeg opplever Hinna som sentralt
og tilgjengelig. Vi holder til i gåavstand
fra togstasjonen i Jåttåvågen, det er
svært gode bussforbindelser og det er
ikke langt fra motorveien. Det er gratis
parkering rett utenfor døren, så vi tror
at vi gir pasientene et godt tilbud også
m.t.p. transport og tilgjengelighet.
– Du er jo en sosial og omgjengelig fyr,
hvordan vil det bli å jobbe for seg selv
dag ut og dag inn?
– He he, takk Peter. Jeg trivdes veldig
godt i gastromiljøet, hvor det var utrolig
mange fantastiske mennesker som har
vært som en stor familie for meg. Så du
peker nok på den største utfordringen
min, jeg savner jo det miljøet. Men så
langt har det gått veldig bra. Vi har
fått på plass et glimrende lite team her
og så treffer vi så klart mange kjekke
pasienter. Jeg håper jo at vi, tross at vi
er en liten klinikk, vil møte og gjøre en
forskjell for veldig mange mennesker i
årene fremover. I de nye lokalene er det
nok rom til å ha plass til flere spesialister og lage et større miljø, men det får
vi se på etter hvert. Enn så lenge skal
vi være sosiale sammen med de som
jobber på fysio- og fastlegekontorene
her i Hinna Helsesenter.

Vi har fått på plass
et glimrende lite
team her og så
treffer vi så klart
mange kjekke
pasienter. Jeg
håper jo at vi, tross
at vi er en liten
klinikk, vil møte og
gjøre en forskjell
for veldig mange
mennesker i årene
fremover.
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Kurskomitegull i Sølvbyen
Aberdeen (Obar Dheathian på gælisk) er Skottlands 3. største by, med ca. 197.000 innbyggere i selve byen,
og 228.000 i hele kommunen. Vennskapsbyen til Stavanger, ble offisielt grunnlagt av William the Lion
(Vilhelm 1.) i 1179, men har vært en bosetning for mennesker i minst 8000 år.
Peter Christersson, Fastlege, HTV Stavanger kommune,
Leder Rogaland Allmennlegeforening

Aberdeen er kjent som oljehovedstaden i Europa, og kalles for «The silver
city» da hele byen har en grålig koloritt
grunnet alle granittbygningene. Aberdeen er nok ikke akkurat en vakker by,
men besøkes ganske flittig av rogalendinger – både i jobbsammenheng og på
ferie. Direkte flyforbindelse fra Sola, er
en viktig årsak til dette.
Kurskomiteen i Rogaland Legeforening, er en aktiv gjeng. Vi står bak flere
faste kursbolker i året (se annen sak
i Syd-Vesten). Hvert annet år arrangerer kurskomiteen en arbeidstur til
utlandet. Forrige gang var vi i Berlin,
denne gangen gikk turen til Aberdeen
(må nesten benytte sjansen før Boris
trumfer gjennom en hard Brexit).
Vi var 4 komitemedlemmer og vår eminente sekretær og reiseleder Heidunn,
som satte oss på Widerøe-flighten over
Nordsjøen en våt og kjølig maimorgen. Aberdeen skulle ikke vise seg fra
sin beste side værmessig, men vi satt
likevel igjen med stort faglig utbytte
og mange fine minner.
Det var lagt opp til et hardt arbeidsprogram med lange møter, hele 7 kurs ble
planlagt. I tillegg fikk vi endret rutiner
for innhenting av kursevaluering, automatisert utarbeiding av evalueringer
og mer miljøvennlig logistikk rundt
kurs (mer digitale løsninger, og ikke
papir).
Men, en tur til Skottland, kan jo ikke
bestå kun av arbeid. Kurskomiteens
leder hadde en klar agenda om å få
smakt den skotske spesialiteten Deep
14
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Kurskomiteen på plass i Stonehaven
fried Mars bar. Denne retten, som har
sitt opphav i kystbyen Stonehaven, skal
klokke inn på solide 640 kcal og har
holdt skotske kardiologer sysselsatt
siden 1992. Stonehaven er også kjent
for det flotte slottet Dunnottar Castle,

som vi besøkte. Da var det kanskje ikke
noen krise at The Haven Chip Bar ikke
var åpen, og vi måtte dra tilbake til
Aberdeen uten frityrdeig og sjokolade
i magen.

Kurskomiteen tidlig ute på konsert
Aberdeen viste seg å ha et godt utvalg
av butikker, og ikke minst et overraskende godt kulinarisk utvalg. Jeg vil
tro de fleste i kurskomiteen klarte å
legge godt på seg under turen, også
uten Mars.

foni var overveldende. Ekte kunst skal
føre til at en blir emosjonelt engasjert
og beveget. Sånn sett var vel dette ekte
kunst – både kvalme, frykt, sinne og
bunnløs angst var følelser en satt igjen
med. Terningkast? Nei!

Alle var enige om at det hadde vært
en fin tur.

Ingen arbeidsreise uten å gjøre undersøkelser i byens natteliv. Like ved hotellet, lå Aberdeens kanskje mest rånete
klubb; Prohibition. Med et DJ-sett kun
bestående av «guilty pleasure»-musikk, og en bar med turkis og rød vodka
slush (inkl. blanding), var dette tydeligvis det nærmeste en kunne komme
Bevvå.
Det kulturelle alibiet, var en konsert
i Aberdeen Music Hall. The Scottish
Chamber Orchestra spilte nydelige
stykker av Mozart, Ligeti og Haydn.
Kontrastene kunne ikke være større
til det som var kveldens piéce de rèsistance – verdenspremieren på Jonathan
Dove’s Accordion Concerto. En burde
kanskje ha vært sunt skeptisk til en
trekkspill – kammermusikk – crossover, men graden av disharmonisk kako-

Dunnottar Castle
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Sjekk deg

Foto: Anders Minge, Stavanger Aftenblad

Siden 2017 har Johanne Holm Toft vært primus motor for #sjekkdeg kampanjen ved SUS.
I år har hun overlatt ansvaret til Marit Halonen Christiansen pga. svangerskapspermisjon.

Johanne Holm Toft
– Hva skyldes ditt store engasjement
i saken?
– Jeg ble personlig veldig rørt av Theas
historie, så jeg meldte meg som kontaktperson i 2017 da kampanjen startet. Det
at en enkel celleprøve kan forebygge en
så alvorlig sykdom som livmorhalskreft
har vært en god motivasjon til å fortsette
å jobbe med kampanjen. Responsen
fra media, målgrupper og personalet
har også vært en sterk drivkraft i dette
arbeidet. Selv om jeg i år ikke er ansvarlig
deltok jeg selvfølgelig på selve kampanjedagen og tok celleprøver!

16
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– Har du noen råd dersom legekontor
eller andre har lyst til å delta på dugnadsarbeidet?
– Ta kontakt med kreftforeningen i
Stavanger. De har en god del materiell
de deler ut. Det å ta celleprøver er viktig hele året, men med å ha en måned
med spesielt fokus på dette vil man øke
andelen som sjekker seg. Det er jo hovedsakelig fastlegene som møter kvinner
som kommer til en vanlig celleprøve.
Et bidrag kan være en plakat på legekontoret eller at sekretæren eller legen
selv spør kvinnelige pasienter om det
er lenge siden de tok en celleprøve. Man

trenger ikke å arrangere en hel dag med
gratis celleprøver for å gjøre en forskjell!
– Hva har vært de praktiske utfordringene med å gjennomføre «sjekkdeg»
kampanjen?
– Det har vært overraskende lett å få personalet med på dugnad! En begrensning
første året var faktisk antall undersøkelsesrom og antall spekel. Dette har vi løst
med å bruke engangsutstyr på #sjekkdeg
dagen. Konsultasjonene er nå lagt opp til
12 minutter per pasient, og det er også da
svært viktig at pasientene kommer når
de er oppsatt på time.

– Benytter kvinnene seg av tilbudet?
– JA! I fjor var jeg på Johannes læringssenter og rekrutterte til kampanjen.
Det var da dessverre ikke nok timer
til alle som ville sjekke seg. Derfor har
vi valgt å kjøre samme fokusområde
som i fjor. Språkproblemer kan gjøre at
de ikke får med seg kreftforeningens
informasjon om celleprøve når brevet
kommer i posten. I år har Marit Christiansen gjort det samme, og timene
ble fylt opp veldig raskt. I år tok det 1
dag før timene var fullbooket, og det
er faktisk en god venteliste i tillegg.

Kilder:

• www.kreftforeningen.no
• https://www.dagsavisen.no/
rogalandsavis/livmorhalskreftkan-unngas-derfor-bor-du-lyttetil-thea-1.1024855
• http://www.tvvest.no/bli-medpa-sjekk-for-livmorhalskreft
• https://www.aftenbladet.no/
magasin/i/Mg8rzM/
Thea-livredder?spid_rel=2
• https://tv.nrk.no/serie/
distriktsnyheter-rogaland/
DKRO99091118/11-09-2018#t=1m26s
• https://www.nrk.no/rogaland/
innvandrerkvinner-star-i-ko-fora-ta-livmorhalsprove-1.14199997
• https://www.byas.no/aktuelt/i/
QG41P/sjekkdeg-kampanjen20500-kvinner-i-Rogaland-harikke-sjekket-seg

Ved å sjekke deg regelmessig reduserer du risikoen for å få
livmorhalskreft med opptil 80%! Hvert år får 300 kvinner
livmorhalskreft i Norge. Uten livmorhalsprogrammet anslår
man at tallet hadde vært rundt 1000.
Halvparten av de som får livmorhalskreft
har ikke deltatt i livmorhalsprogrammet
som de skal. På verdensbasis er livmorhalskreft den tredje vanligste kreftformen som rammer kvinner. I Norge er
sykdommen på niendeplass, mye på
grunn av Livmorhalsprogrammet.
Hver september siden 2015 er det klart for
#sjekkdeg-kampanjen. Den ble startet av
journalisten Thea Steen, etter at hun selv
fikk livmorhalskreft, som var fra fylket
vårt. Sammen med Kreftforeningen og
Det Nye gjorde Thea en enorm innsats for
at andre kvinner ikke skulle oppleve det
samme som henne. Gjennom sin egen
blogg delte Thea oppturer og nedturer
om den tøffe behandlingen og om sykdommen. Thea døde av livmorhalskreft
i 2016, 26 år gammel.
Det er flere tiltak som må spille sammen
for å forebygge livmorhalskreft. Først og
fremst må kvinner ta livmorhalsprøve
når de får #sjekkdeg-brevet fra Kreftregisteret og fortsette med dette regelmessig til og med fylte 69 år. Det er også viktig
at flest mulig tar HPV vaksinen.
Som et ledd i kampanjen ble den nasjonale #sjekkdeg-dagen lansert av kreftforeningen i 2017, og både Stavanger

Universitetssjukehus og Haugesund
sjukehus deltok. Kampanjen er dugnadsbasert og alle ansatte stiller opp
for å støtte den gode saken på fritiden.
Prøvetakingen er helt gratis. Undersøkelsen inkluderer bare celleprøve og ingen
øvrig diagnostikk. Siden har det ikke
vært en nasjonal #sjekkdeg-dag, men en
nasjonal #sjekkdeg måned i september.
I starten var det hovedsakelig de unge
pasientene kampanjen rettet seg mot.
Dette har kampanjen lyktes med i så
stor grad at andre målgrupper nå er satsningsområdet. På kvinneklinikken ved
SUS har vi fortsatt med #sjekkdeg-dag
årlig siden 2017 og i år har det vært fokusert på innvandrerkvinner og ansatte
ved sykehuset. Samtidig som det tilbys
gratis celleprøver skaper kampanjen
mye oppmerksomhet rundt viktigheten
av å sjekke seg regelmessig både gjennom tradisjonelle og sosiale medier.
Gynekologisk avdeling ved Haugesund
sjukehus regner med at de vil arrangere
en tilsvarende #sjekkdeg-dag neste år.
I 2018 var det 89000 flere kvinner som tok
livmorhalsprøve enn året før kampanjen startet (2014). Det viser at innsatsen
nytter!
#sjekkdeg - unngå livmorhalskreft.
Ring fastlegen.
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NAV ønsker samarbeid
Mange fastleger i Norge fikk nok kaffien litt i halsen da de leste saken om legen som hadde sykmeldt en
pasient med diagnose “slapphet” i et år, og nå mistet retten til å sykmelde (se faksimile). NAV skal angivelig
ha en svarteliste med 20 norske leger.
Peter Christersson, Fastlege, HTV Stavanger kommune,
Leder Rogaland Allmennlegeforening
Hvor mange pasienter har ikke jeg sykmeldt med diagnose P29 Utbrenthet
eller A04 Utmattelse? Til sykehuskollegaene der ute; det finnes ikke noen
ICPC2-diagnose for for eksempel CFS/
ME. Det nærmeste en kommer, er
nevnte symptomdiagnose A04.
Dette utgjorde bakteppet for Rogaland Legeforenings halvårlige samarbeidsmøte med NAV Rogaland.
Koordinerende rådgivende overlege
Caroline Osmo Sørensen og leder av
NAV Arbeidsrådgivning Trond Nessa
møtte opp på mitt kontor for en drøs
og en espresso.
Samarbeid heller enn represalier
Som det har framgått av tidligere saker
i Syd-Vesten, kan ansatte i NAV både
være søte og greie. Vi snakket om saken
med de svartelista legene. NAV Rogaland understreker at slike reaksjoner
sitter veldig langt inne. De vil strekke
seg langt for å rådgi, veilede og hjelpe
leger som sliter med de kravene som
NAV setter til sykmeldinger, svarfrister og legeerklæringer. Faktisk driver
NAV et prosjekt for å bedre samarbeidet mellom fastlegene og NAV. Planlagt dagskurs, har blitt avlyst, da NAV
anerkjenner travelheten til de fastleger
flest. Det er imidlertid et stående tilbud
om å komme som gjest på veiledningsog smågrupper i allmennmedisin. NAV
Rogaland har god kapasitet til dette, og
jeg vil oppfordre gruppeveiledere og
smågruppe-sekretærer til å ta kontakt.
Datakluss
Den 30.08-09.09.19 var det problemer
NAVs datasystemer, som gjorde at leger
fikk negativ applikasjonskvittering på
18

SYD-VESTEN NR. 3 • ÅRG. 25. 2019

Leder av NAV Arbeidsrådgivning Trond Nessa
og koordinerende rådgivende overlege Caroline Osmo Sørensen.
elektroniske sykmeldinger og andre
meldinger. Problemet var kjent av NAV,
slik at leger som ringte til kontakttelefonen ble beroliget. Det gikk imidlertid
ikke ut noen informasjon til landets
fastleger og avtalespesialister, som nok
ville ha kunnet redusere en del støy.
NAV tar med seg til dette, og vil prøve
å bedre sin kommunikasjon utad når
sånne ting skjer.
NAV Rogaland har stadig fokus på å få
saksbehandlere til å registrere saker
riktig i systemet sitt, slik at det ikke går
ut purringer på saker som allerede er
mottatt. For egen regning må jeg si at
jeg har sett en klar forbedring på dette
punktet det siste halvåret.

Oppfølging utover
sykmeldingsperioden
NAV har nå fokus på omskolering og
kompetanseheving, og flere pasienter
ville kunne bli inkludert i disse tiltakene i framtiden. Det er bra!
Utfordringene rundt nye og strengere
regler for AAP og uførepensjon, ble
grundig diskutert. NAV Rogaland ser at
flere pasienter ender med sosialstønad.
NAV viste stor forståelse for at dette er
en kjedelig utvikling, men saken er i
stor grad politisk styrt.
Avslutningsvis; når kommer det nytt
L40-skjema? Det vet nu fåglarna arbeidet er forsinket.

Faksimile fra
Bergens Tidende

Kurskomiteen i Rogaland Legeforening - Sør-fylket chapter
Av Peter Christersson

Kurskomiteen i Rogaland Legeforening har høy aktivitet, og arrangerer hvert år flere kurs til bruk for
allmennleger i spesialisering eller
resertifisering. Kursene til RLF har
vært som en institusjon i Stavanger/Nord-Jæren, men det har ikke
alltid vært så mange deltakere fra
nord for Boknafjorden. Det ble derfor opprettet en egen kurskomite
for Nord-fylket for noen år siden,
og denne arrangerer kurs i Haugesundsområdet.
Kurskomiteen i Sør-fylket, som jeg
kjenner best, arrangerer hvert år 2
kursuker, en på våren og en på høsten. I løpet av kursuka har en typisk 2
2-dagers emnekurs, og et kveldskurs
som går over 4 dager. I teorien kan en
skaffe seg hele 50 poeng på en uke.
I tillegg står en bak både emnekurs
i sykehjemsmedisin, akuttmedisinske kurs, 2 grunnkurs, trope-

medisinkurs i Kamerun, enkelte
stand alone-kurs (f.eks. takster i
allmennpraksis) og ikke minst det
meget populære Preikestolkurset.
I tillegg til å gjøre en viktig faglig
jobb som arrangør og tilrettelegger
av kurs, er kurskomiteens arbeid
en viktig inntekstskilde for lokalforeningen.
Kurskomiteen består av 7 medlemmer og sekretær. Funksjonstiden til
et medlem, er i utgangspunktet 4 år,
og 4 av medlemmene er til valg hvert
2. år. Komiteen bør bestå av både
ALIS, spesialist i allmennmedisin og
sykehuslege. En arbeidsmedisiner
eller spesialist i samfunnsmedisin,
ville ikke være å forakte, men har vist
seg vanskelig å rekruttere så langt.
Kurskomiteen planlegger sine kurs
i løpet av ca 10 møter på kveldstid i
løpet av året. En får et lite honorar
for møtene, sosialt samvær og frukt/

kjeks. Det er en del arbeid mellom
møtene, med koordinering med
foredragsholdere og lignende, i tillegg til en del korrespondanse per
e-post. Under kursene, forventes
medlemmene av kurskomiteen å
være kursledere - en oppgave som
er honorert. I tillegg får en delta gratis på kursene som arrangeres av
lokalforening. Hver januar inviteres
kurskomiteens medlemmer og deres
bedre halvdeler til en nyttårsmiddag på en av de lokale kroene. Hvert
annet år arrangeres et arbeidsmøte i
utlandet, så langt har vi vært i Berlin
og Aberdeen. Utenlandsmøtene er
spennende sosialt, og ikke minst en
effektiv måte å jobbe på. På forrige
møte planla vi hele 7 kurs!
Alt i alt, arbeidet i kurskomiteen er
både spennende, gøy og lærerikt. Vi
i kurskomiteen håper at engasjerte
kolleger i Rogaland Legeforening
melder sitt kandidatur til valgkomiteen før neste valg.
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Presentasjon av styret 2019-2021
Janne Kristine Bethuelsen - Leder
Alder: 43 år
Arbeidssted: Stavanger Universitetssjukehus, Avdeling for patologi
Spesialitet: Patologi
Nåværende verv: Leder av Rogaland
Legeforening og medlem av Regionutvalg Vest.
Tidligere/andre verv
i Legeforeningen: Vara-HTV OF
SUS, Konserntillitsvalgt Akademikerne Helse Vest, Styremedlem OF,
leder av Regionutvalg Vest samt
årsmøtevalgt vara-styremedlem til
RLF. Grunnet noen av mine verv
har jeg også sittet i Legeforeningens
Landsstyre i en del år.

– Hva ønsker du RLF skal fokusere
særlig på de neste to årene?
– Jeg ønsker at Rogaland Legeforening
skal fokusere på det som opptar medlemmene i tiden. Jeg ser for meg at vi
i styret relativt raskt må enes om en
prioriteringsliste, og her må vi skille
mellom hastesaker og saker av en mer
langsiktig art som vil kunne strekke
seg over år.
– Hva mener du blir de største
utfordringene i helsetjenesten
fremover?
– Jeg mener at den største utfordringen fremover blir å finne en fornuftig
tilnærming på arbeidspress og følelse
av utilstrekkelighet, i alle nivå i helsetjenesten.

Peter Christersson - Styremedlem/nestleder
Alder: 40
Arbeidssted: Fastlege
ved Stavanger medisinske senter
Spesialitet: Spesialist i allmennmedisin, veileder i allmennmedisin og
forbedringsagent.
Tidligere/andre verv
i Legeforeningen:
Lang og bred erfaring som tillitsvalgt,
både som hovedtillitsvalgt i Stavanger
kommune, landsråd i Allmennlegeforeningen, medlem av ulike utvalg i
NFA, medlem av kurskomiteen i Rogaland Legeforening, og medlem av styret i Rogaland Legeforening de siste 2
årene. Jeg er nyvalgt styremedlem i
Allmennlegeforeningen, og er 3. vara
til sentralstyret i Legeforeningen.
– Hva ønsker du RLF skal fokusere
særlig på de neste to årene?
– Jeg ser for meg at det blir flere viktige
saker vi i RLF styret må jobbe med i
årene som kommer. Ting jeg særlig
brenner for, er samhandling mellom
1. og 2. linjetjenesten, kvalitetsarbeid
i primærhelsetjenesten – og hvordan
RLF kan stimulere til dette, medisinsk
fakultet i Stavanger, nytt universitetssjukehus på Ullandhaug, bedre
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rettsvern for leger over fylkeslege og
Helsetilsynet, og ikke minst – hvordan
berge fastlegeordningen.
– Hva mener du blir de største
utfordringene i helsetjenesten
fremover?
– De største utfordringene i helsetjenesten framover, er igjen krisen i fastlegeordningen. Vil ordningen bestå,
eller blir den rasert før myndigheten
kommer i gang med tiltak? Parallelt
med dette, oppstår såkalte «engangsleger» som Kry, Dr. Dropin og lignende
– noe som utfordrer «gullet i fastlegeordningen»; en lege som følger pasienten fra krybbe til grav. I tillegg legger
det opp til et klassedelt helsevesen,
med et privat helsevesen for de rike og
relativt friske og et offentlig helsevesen
for de multimorbide, kronikere og folk
med dårlig råd. Jeg er også bekymret
for den stadige fragmenteringen av
helsetjenesten – på sykehus skjer det
stadig mer spesialisert kvistmedisin,
og dette sprer seg også til kommunene.
Slik silobygging bidrar ikke til samhandling og et helhetlig pasientforløp. Vi trenger generalistene – særlig
i primærhelsetjenesten, men også på
sykehus.

Ruben Rainer Espelid - Styremedlem
Alder: 31
Arbeidssted: Kirurgisk avd. Haugesund Sjukehus
Spesialitet: LIS2
– Hva ønsker du RLF skal fokusere
særlig på de neste to årene?

– Hva mener du blir de største
utfordringene i helsetjenesten
fremover?
– Å regulere balansen mellom økt
arbeidsmengde, knappe ressurser samt
opprettholde medisinsk behandling
av kvalitet.

– Økt fokus på legers autonomi og rettigheter.

Cecilie Fredvik Torkildsen - Varamedlem
Alder: 37
Arbeidssted: Kvinneklinikken SUS.
For tiden i 100% stipendiatstilling
Spesialitet: Fødselshjelp og kvinnesykdommer
Tidligere/andre verv
i Legeforeningen: Har vært tillitsvalgt som medisinstudent, turnuslege, lege i spesialisering og som
overlege på klinikk og avdelingsnivå.
– Hva ønsker du RLF skal fokusere
særlig på de neste to årene?
– RLF må videreføre arbeidet med samhandling og kvalitetssikring. Jeg vil
også fokusere på forskning og vitenskapelig arbeid.

– Hva mener du blir de største
utfordringene i helsetjenesten
fremover?
– De største utfordringene i helsethenesten er stadig større krav til dokumentasjon og elektroniske verktøy som
stjeler tid og ressurser fra pasientbehandling, opplæring og fordypning. I
tillegg vil det offentlige helsevesen få
en stor utfordring når det gjelder hurtig
og riktig godkjenning av nye dokumenterte legemidler innen behandling veid
opp mot de helseøkonomiske utfordringene dette medfører.

Dag-Helge Rønnevik - Varamedlem
Alder: 42
Arbeidssted: NTNU (stipendiat),
legevakten i Haugesund (delstilling
fra 1/11-19).
Spesialitet: Spesialist i samfunnsmedisin, under spesialisering
allmennmedisin
Tidligere/andre verv i Legeforeningen: Tillitsvalgt lege i Bokn kommune. Veileder samfunnsmedisin.
– Hva ønsker du RLF skal fokusere
særlig på de neste to årene?
– Jeg ønsker at RLF skal styrke det samfunnsmedisinske fagmiljøet, og gjennom det indirekte styrke allmennmedisin og primærhelsetjenesten, samt få
økt fokus på forebyggende helsearbeid.
Jeg ønsker å bidra til å skape mer

aktivitet og engasjement blant leger i
nordfylket, blant annet gjennom å fortsette å tilby gode kurs lokalt/regionalt.
Jeg har også lyst at vi får til å arrangere
en årlig legefest i Haugesund der leger i
og utenfor sykehus møtes og blir bedre
kjent. Det fører i neste omgang til bedre
samhandling og sikrere helsetjenester.
– Hva mener du blir de største
utfordringene i helsetjenesten
fremover?
– Markedsorientering og kommersialisering av helsetjenestene. Utbrenthet
og resignasjon blant leger. Å få de to
verdenene klinisk medisin og folkehelsearbeid til å henge sammen.
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Åse Mariero - Varamedlem
Alder: 35
Arbeidssted:
Stavanger Universitetssykehus
Spesialitet: Lunge
Tidligere/andre verv
i Legeforeningen: Ingen
– Hva ønsker du RLF skal fokusere
særlig på de neste to årene?
– Faste stillinger og trygghet rundt
arbeidssituasjonen.
Teknologi som hjelpemiddel for en lettere hverdag, ikke bare «et nytt dokumentasjonskrav»

– Hva mener du blir de største
utfordringene i helsetjenesten
fremover?
– Den økende mengden med dokumentasjonskrav. Etiske/økonomiske utfordringer: hvem skal få tilgang til hvilken
behandling og hvem skal bestemme
det? Overbehandling. Imøtekomme
pasienter/brukeres forventninger til
kommunikasjon/løpende oppdateringer

Yngve Johansen - Allmennlegeforeningen (APLF)
Alder: 49
Arbeidssted: Aksdal legesenter.
Spesialitet: Allmennmedisin
Tidligere/andre verv
i Legeforeningen:
Tillitsvalgt Tysvær kommune.
– Hva ønsker du RLF skal fokusere
særlig på de neste to årene?

– Hva mener du blir de største
utfordringene i helsetjenesten
fremover?
– Rekruttering til allmennmedisin.
Grensesetting/portvokterrollen til
fastlegen. Med økende muligheter for
diagnostikk og utreding er fastlegen
nøkkelen for å holde helseutgiftene på
et fornuftig nivå.

– Skaffe flere LIS1 plasser for å minske
på flaskehalsen for de nyutdannede
legene. Jobbe for økt kapital tilskudd
slik at fastlegene skal kunne ha mindre lister.

Andres Neset - Leger i samfunnsmed. Arbeid (LSA)
Alder: 34
Arbeidssted: Fylkesmannen
i Rogaland
Spesialitet: samfunnsmedisin
(i spesialisering)
Tidligere/andre verv
i Legeforeningen: HTV ved
Fylkesmannen i Rogaland
– Hva ønsker du RLF skal fokusere
særlig på de neste to årene?
– Eg er opptatt av at arbeidsforholda for
legane må leggast best mogleg til rette
for at mest mogleg tid kan bli brukt
på faget.
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– Hva mener du blir de største
utfordringene i helsetjenesten
fremover?
Ressursane i helsevesenet er knappe
og eit todelt helsevesen er i ferd med
å vekse fram. I dette kan dei ressurssterke kjøpe seg helsetenestene dei
ønskjer, og kjøpe seg fri frå køane i det
offentlege. Eit sterkt offentleg helsevesen med likeverdige tenester til alle er
heilt grunnleggande i velferdsstaten.
Me må arbeide for at det offentlege òg i
framtida kan tilby helsetenester av høg
kvalitet, slik at alle får gode helsetenester. Då vil det offentlege òg vera attraktivt som arbeidsplass, eller avtalepart,
for høgt kvalifiserte fagfolk.

Foto: Thomas Barstad Eckhoff

Erna-Gunn Moen - Norsk overlegeforening (Of)
Alder: 64 år
Arbeidssted: Stavanger Univ sjukehus,
Klinikk psykisk helse Voksne
Spesialitet: Psykiatri, arbeidsmedisin
Tidligere/andre verv
i Legeforeningen:
Flere tillitsverv i årenes løp, bla 3 perioder FTV Of i Helse Stavanger og som
medlem av styret Rogaland legeforening, 3 perioder i styret i Overlegeforeningen og 2 perioder som desisor
i Legeforeningen. I øyeblikket midlertidig HTV Of (FTV Of rollen ) til medio
november 2019.

– Hva ønsker du RLF skal fokusere
særlig på de neste to årene?
– Samarbeidet mellom første og andre
linjetjeneste, og LIS utdanningen i
sykehusene.
– Hva mener du blir de største
utfordringene i helsetjenesten
fremover?
– Økonomien i sykehusene og, legedekningen i både første og andre linjetjenesten.

Finn Finsnes - Praktiserende Spesialisters Landsforening (PSL)
Alder: 59 år
Arbeidssted: Helse Vest
avtalepraksis i Stavanger.
Spesialitet: Spesialist i indremedisin,
hjerte- og lungemedisin.
Tidligere/andre verv
i Legeforeningen:
Tillitsvalgt i Praktiserende spesialisters landsforening (PSL) Rogaland,
Landsstyret i PSL og legeforeningens
representant i Samarbeidsutvalget i
Helse Vest.

– Hva mener du blir de største
utfordringene i helsetjenesten
fremover?
– Legerollen er i endring, man jobber
ikke lengre 24 timers vakter på sykehus. Mange involverte leger kan bli
en utfordring for pasienten med
ansvarspulverisering.

– Hva ønsker du RLF skal fokusere
særlig på de neste to årene?
– Kvalitet i utdannelse for LIS'er og
understøtte avtalespesialistenes
arbeid for kvalitetssikring. Legge forholdene til rette for at avtalespesialistene blir en effektiv og integrert del av
spesialisthelsetjenesten.
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Kristin Marie Fagereng - Yngre legers forening (Ylf)
Alder: 36
Arbeidssted: Stavanger Universitetssykehus, Anestesiavdelingen
Spesialitet: LIS Anestesi
Tidligere/andre verv
i Legeforeningen: 2.periode som FTV
YLF Stavanger og styremedlem RLF.
Styremedlem YLF.
– Hva ønsker du RLF skal fokusere
særlig på de neste to årene?
– Det vil bli store utfordringer for både
sykehusleger, privatpraktiserende og
leger i primærhelsetjenesten når sykehuset -delvis- skal flytte til Ullandhaug. Vi må være en pådriver for at
samhandling står i fokus når sykehuset
jobber med andre måter å løse pasientforløp på. Det fordrer også at legene i
Rogaland har IKT-verktøy som legger
tilrette for enkel og hensiktsmessig
arbeidsflyt. Vi må følge med på nasjonale, regionale og lokale prosesser og
påvirke i de kanaler vi kan for å nå det
målet.

– Hva mener du blir de største
utfordringene i helsetjenesten
fremover?
– At vi fortsetter å fokusere på kvalitet i
alt vi gjør for å få mest ut av de kronene
som går til helse. Jeg tenker spesielt på
spesialistutdanningen siden jeg selv er
LIS. Hvis vi tar snarveier og neglisjerer
langsiktig kompetansebygging for å få
den daglige driften til å gå rundt vil vi
aldri kunne møte utfordringene som
fremtiden vil by på. Slik det er nå har
helsevesenet for stramme økonomiske
rammer til å klare pukkelutgifter som
å bygge nye sykehus, innføre nye reformer etc. Jeg mener vi må bidra til å øke
forståelsen for at vi totalt sett må bruke
mer penger på helse.

Torgeir Gilje Lid - Leger i Vitenskapelige stillinger (LVS)
Alder: 57 år
Arbeidssted: Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse
Vest (KORFOR)
Spesialitet: Allmennmedisin
Tidligere/andre verv
i Legeforeningen: Styremedlem RLF
2001-2005, leder valgkomiteen RLF
2011-2017, LVS-representant i styret
RLF 2017-2019, leder faggruppe rus- og
avhengighetsmedisin NFA 2012-.
– Hva ønsker du RLF skal fokusere
særlig på de neste to årene?
– Jeg ønsker at RLF skal fokusere på
samhandling i helsetjenesten, særlig
mellom fastleger og spesialisthelsetjenesten. Vi trenger å utvikle bedre
modeller for samhandling mellom
leger, både i det kliniske arbeidet med
den enkelte pasient og i felles fagutvikling.
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– Hva mener du blir de største
utfordringene i helsetjenesten
fremover?
– Flere pasienter har sammensatte
lidelser, og flere pasienter lever over
lenger tid med svekkelser, både pga
helseproblemer og pga gjennomgått
behandling. Sammenhenger mellom
rusvaner og helse blir viktigere. For
det store flertallet handler det primært
om alkoholvaner, særlig i sammenheng med aldring, helseproblemer og
behandling (medisinsk og kirurgisk).
For pasienter med langvarige og alvorlige ruslidelser er utfordringen å få til
bedre diagnostikk og behandling av
somatiske helseproblemer.

Juletrefest/-forestilling
Grusomme Måns

30.11 2019 kl. 15.00

Grusomme Måns, en kul og rockete
forestilling for hele familien.

Rogaland legeforening inviterer til
subsidiert juletrefest/-forestilling for
medlemmer lørdag 30. november 2019
kl. 15.00 på Rogaland Teater.
Dette blir gøy!
Vi har leid en hel forestilling av barneog ungdomsteaterets forestilling.
Ta med barn, stebarn, nevøer og nieser.
Det blir en egenandel på 100 kr per billett, inkludert "barnepakke" og "voksenpakke" (snop og drikke). Det er 353
plasser i teatersalen, og disse selges ut
etter først-til-møllla-prinsippet.
Forestillingen vil vare ca
1,5 timer inkl. 20 min. pause.
Billetter kjøpes på
ttps://www.rogaland-teater.no/
#redeemcampaign/301119
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Rogaland teater

PROGRAM 2019.
ROGALAND KRISTELIGE LEGEFORENING
7. nov: Høsfest: Ola Ohm deltar.
Sted: Strandhuset på Ølberg. Adr: Ølberg Havneveg 101, 4053 Ræge
22.-24.nov: Helsemisjonskonferansen 2019. "Se det usynlige".
Påmeldingsfrist: 15. okt.
Sted: Royal Garden Hotell i Trondheim

PROGRAM 2020:

(med forbehold om endringer)
22. jan: Årsmøte og valg
25. mars
30. sept
5. nov: Høstfest
Sted:
HINNASENTERET, KURS- OG AKTIVITETSSENTER
Adr: Gamleveien 30B, 4018 Stavanger
Kl: 19:30

HLR

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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To nye avtalespesialister i ØNH
Thamprasert “Ken” Falch Plaipetch (42) og Kenneth Ommundsen (43), har nettopp overtatt hjemlene til hhv
Kyrre Bjørn Larsen og Christen I. Salvesen. Sammen bygger de nå opp en felles ØNH-praksis i Sandnes.

Peter Christersson, Fastlege, HTV Stavanger kommune,
Leder Rogaland Allmennlegeforening
Ken er opprinnelig fra Thailand, men
har bodd i Norge i 32 år. Ferdig utdannet ved det medisinske universitetet
i Debrecen, Ungarn, i 2003. Har hatt
turnus ved Voss sykehuset, jobbet som
skipslege i forsvaret og ved nevrologisk
avdeling. Siden 2007 har han jobbet på
ØNH-avd på SUS.
Kenneth studerte medisin på Royal
College of Surgeons in Ireland, Dublin.
Han har jobbet i ØNH i Bodø, Tromsø
og i Stavanger. De seneste årene med
hovedfokus på bihulekirurgi ved
Stavanger Universitetssykehus.
– Dere overtar nå to etablerte ØNH-avtalepraksiser. Hvorfor ønsker dere å
begynne som avtalespesialister ift det
å jobbe på sykehuset?
– Det er en spennende utfordring å ta
over to etablerte praksiser og bygge
videre på den erfaringen vi har tatt
med oss fra sykehuset. Vi ønsker å
drive en klinikk som kan tilby mye av
det samme som i dag tilbys på poliklinikken på Sus. Det fordrer at vi øker
tjenestetilbudet, og at konsekvensen
blir at ikke så mange pasienter trenger å bli henvist til SUS, som har et
stort press på poliklinikken. Vi er to
kolleger som har jobbet tett sammen
på SUS som overleger. Vi ser på dette
som en stor utfordring til å gjøre noe
nytt. Det er et generasjonsskifte hos
avtalespesialistene i regionen, og det
var nå muligheten var tilstede.
– Dere slår sammen to praksiser og
starter et nytt senter. Kan dere fortelle
litt om prosessen rundt dette?
– Vi har begge hatt et ønske om å danne
et senter sammen, da dette øker vår
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Thamprasert “Ken” Falch Plaipetch og Kenneth Ommundsen.
faglige styrke i senteret. Vi kan bygge
på hverandres erfaringer. I et sykehus
reflekteres ofte kvaliteten på evnen til
å utfordre hverandre og samarbeide i
diagnostikk og behandling av pasienter. Det er slik vi er vant med å jobbe på
ØNH-avdelingen på SUS, og vi ønsker å
bygge dette opp i en avtalepraksis. Dr.

Tørpel har de senere år bygget opp en
veldrevet poliklinikk og avdeling på
SUS, og vi tar erfaringer herfra videre
med oss ut i klinikken vår.
– Lokalene er rett ved Kvadrat. Det er
en god plassering mellom Stavanger
og Sandnes, med både god kollektiv

etablerer seg på Lura

De lyse og fine lokalene ligger rett ved Kvadrat.
tilgang og gratis parkering med et stort
antall parkeringsplasser. Vi har nye,
fine lokaler som er delt inn i to, men
knyttet sammen med felles ombygget
venterom. Vi har begge to lege-rom,
samt hvert vårt audiometri-rom. Vi
har resepsjoner knyttet til hver lege.
Dr. Ommundsen har en sekretær og
en audiograf som var med over fra Dr.
Salvesen, og Dr. Plaipetch har to sekretærer og en nyansatt audiograf.
– Når vi nå jobber under samme tak
kan vi benytte hverandres ansatte mer
effektivt.
– Hva slags utredninger og behandlinger blir tilbudt i deres praksis?
– Målet er å kunne tilby det samme
som poliklinikken på Sus kan tilby. Det
gjelder vanlige polikliniske konsultasjoner, enkel kirurgi i lokalbedøvelse,
søvnregistrering, allergidiagnostikk
og -behandling, samt tilpasning av
høreapparat .

– Hvilke utfordringer ser dere rundt
det å drive privat ift å jobbe på sykehus?
– Man har ikke den samme sikringen
som på sykehuset, og mer sårbar for
eksempel ift sykefravær. Men å kunne
drive sammen reduserer en del av de
vanskene man kanskje i større grad
har ved en solopraksis.
– Hvilke tanker har dere om godt samarbeid og samhandling med fastlegene? Hva med samhandling med
deres kolleger på sykehuset?
– Vi håper å synliggjøre vårt tilbud til
fastlegen, og ønsker å gi fastlegene et
godt henvisningsendepunkt, der pasienten skal få et raskt og godt tilbud
utenom sykehuset.
– Vi har et tett forhold til kolleger på
sykehuset, og vi er begge involvert i
operativ opplæring av kirurger som
tar over for oss på sykehuset. Vi håper å
kunne ha faglig godt samarbeid i årene
som kommer.

– Det er sikkert mange fastleger som
kan tenke seg å hospitere en dag i en
ØNH-spesialistpraksis. Hvordan stiller dere dere til det?
– Dette imøtekommer vi med stor entusiasme. Fastleger som ønsker å komme
til oss for å se hvordan vi jobber i faget
er hjertelig velkomne. Det vil også
være av stor nytte for oss å vite mer
om hvordan fastlegene selv diagnostiserer og behandler ØNH-pasienter i
sine praksiser.
– Hvor kan en finne det nye senteret,
og når er dere klar til å ta imot henvisninger?
– ØreNeseHals-senteret ligger i
Luramyrveien 1, 4313 Sandnes. Vi
har begynt å ta imot henvisninger.
Det er to hjemler, så henvisninger må
adresseres til enten dr. Plaipetch eller
dr. Ommundsen. Vi har også en hjemmeside som vi holder på å oppdatere :
www.orenesehalssenteret.no
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INFORMASJON FRA KURSKOMITEEN
UKE 6 – 2020

EMNEKURS I MUPS (MEDISINSKE
UFORKLARTE PLAGER OG SYKDOMMER)

DAGKURS

EMNEKURS I AKUTTMEDISIN
BLÅLYSDAGER
Tid: 11.-12.11.2019
Sted: Safer, Seehusensgate 1, Stavanger
Påmelding: snarlig 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.

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 er godkjent med 16 poeng i MUPS til videre- og etterutdanningen i Allmennspesialiteten
Kurset er ett av tre kurs som Rlf arrangerer denne kursuken.
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.

EMNEKURS I SYKEHJEMSMEDISIN 2020
Tid: 18. februar, 21. april,
15. september og 17. november 2020.
Sted: Arkeologisk museum, Stavanger
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 søkes godkjent som emnekurs i allmennmedisin
med 24 timer samt med 24 poeng for kompetanseområdet
alders- og sykehjemsmedisin.
Kurskomitéen for emnekurs i sykehjemsmedisin: Stefan
Sudkamp, Ruth Midtgarden, Aart Huurnink, Khadija Khalifa.
Mer informasjon og påmelding i skjema på:
www.legeforeningen.no/rogaland
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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 er godkjent med 16 poeng som klinisk emnekurs i
hodepine/nevrologi til videre- og etterutdanningen i Allmennspesialiteten. Kurset er ett av tre kurs som Rlf arrangerer denne kursuken. 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 19 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i sexologi til videre- og etterutdanningen
i Allmennspesialiteten. Kurset er ett av tre kurs som Rlf
arrangerer denne kursuken. 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.

Uke 39 – 2020
Det planlegges kveldskurs/emnekurs i gastroentereologi,
dagkurs i ØNH samt dagkurs i Motiverende intervju.
Mer informasjon kommer når det er klart.

EMNEKURS I ØRE, NESE, HALS
Tid: 19.-20.3.2020
Sted: Scandic hotel Maritim, Haugesund
Påmelding: innen 5.1.20 i skjema
på www.legeforeningen.no/rogaland.
Pris: kr. 3500,- i kursavgift + kostpenger
Antall deltakere: Ca. 50
Kurset søkes godkjent med 16 poeng som emnekurs/
klinisk emnekurs i øre, nese, hals til videre- og etterutdanningen i Allmennspesialiteten.

PREIKESTOLKURS;
DRIFT AV LEGEKONTOR 3: HELSEJUS
Tid: 4.-5.9.2020
Sted: Preikestolen fjellstue, Jørpeland
Påmelding: innen 15.5.20 i skjema
på www.legeforeningen.no/rogaland.
Pris: Ca. kr. 3600,- i kursavgift + konferansepakke
Antall deltakere: Ca. 30
Kurset er godkjent med 15 poeng som emnekurs/klinisk
emnekurs i helserett til videre- og etterutdanningen i
allmennmedisin samt 15 timer som valgfritt kurs for leger
i spesialisering og spesialistenes etterutdanning i Rus- og
avhengighetsmedisin, og 15 timer som valgfritt kurs for
leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning
i fysikalsk medisin og rehabilitering, og 15 timer som
valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes
etterutdanning som er i gammel ordning i indremedisin.
Det er også søkt godkjent for samfunns- og arbeidsmedisin.

Preikestolen.

EMNEKURS I DERMATOLOGI
Det planlegges 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: Etter 4 uker før kursstart blir
ingenting refundert. Avmelding ved Grunnkurs:
Etter 3 uker før kursstart blir ingenting refundert.

For mer informasjon om de enkelte kurs:
se www.legeforeningen.no/rogaland
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Gult er kult
Høstens kveldskurs/emnekurs
«Gult er kult; reisen i urinveiene»
var et kurs hvor deltakerne fikk en
god oversikt over plager og sykdommer en kan finne hos barn
og voksne i urinveiene.

Det var lærerike foredrag fra gynekolog, pediatere, urologer, nevrologer og
fysioterapeut. Deltakerne ble aktivisert
med Kahoot, og vi fikk også teste våre
musikalske evner med å skrive sang
om hematuri til kjerringa med staven.
Det viste seg at det var flere talentfulle
låtskrivere og sangere blant deltakerne!
Det ble også et flott kulturelt innslag
med musikk fra «The future – A tribute
to Leonard Cohen» på onsdagskvelden.

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

OVERSIKT OVER
LEDIGE VIKARIATER
- E-post abbonnement
på ledige stillinger
Sangere på kurs

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

The Future

Styret i Rogaland legeforening for perioden 2017 - 2019
Navn

Verv

Arbeidsplass

Telefon

E-post

Janne Kristine
Leder
Spes. i patologi, Sus
M 98 04 81 08
janne.kristine.
Bethuelsen				bethuelsen@sus.no

Peter
Styremedlem/nestleder
Christersson		
		

Fastlege,
M 99 39 40 34
Stavanger		
medisinske senter 		

peter.christersson@ gmail.com

Ruben Rainer
Styremedlem
Cand. Med.
M 90 82 31 48
Espelid		
Helse Fonna		
			

ruben.espelid@gmail.com

Cecilie Fredvik
Varamedlem
Torkildsen		

Overl. Kvinnekl.
M 97 51 99 09
Sus/Stipendiat UiB		

cecilie.torkildsen@gmail.com

Dag-Helge
Varamedlem
Rønnevik		
		

Spes samf. med,
M 95 40 16 16
Ph.d.stip NTNU 		
+ legev.lege Hauges legevakt fra 1.nov.

daghelgerh@hotmail.com

Åse Mariero
Varamedlem
		

LiS indremedisin/
lunge Sus

M 93 26 14 73

ase.mariero@sus.no

Yngve Johansen

Allmennlegeforeningen
(APLF)
		

Fastlege,
Aksdal legesenter

M 93 21 66 57

flipper630ht@hotmail.com

Andres Neset

Ass. fylkeslege
Stavanger

M 41 44 69 43

fmroann@fylkesmannen.no

Voksenpsyk. avd. Sus

M 414 95 453

erna.gunn.moen@sus.no

Praktiserende
Spes. i indremed./
Spesialisters
Avtalespes Stavanger
Landsforening (PSL)
Vara: Tore Bru			

M 90 11 20 73

finn@finsnes.no

Kristin Marie
Fagereng

M 938 78 636

kristinfagereng@gmail.com

Leger i samfunnsmed.
Arbeid (LSA)

Vara: Hans
Petter Torvik		
		
Erna-Gunn Moen
Norsk overlegeforening (Of)
Foto: Thomas
Barstad Eckhoff

Finn Finsnes

Yngre legers forening (Ylf)

LIS Anestesi avd. SUS

Leger i Vitenskapelige
stillinger (LVS)

Postdoktor/over-lege Sus, M 90 06 06 56
første-amanuensis Uis

Vara: Kaisa
Earl Haugland
Torgeir Gilje Lid

giljelid@gmail.com
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Oppmerksomt nærvær
på Preikestolen
Peter Christersson,
Fastlege, HTV Stavanger
kommune, Leder Rogaland
Allmennlegeforening
Mindfulness - er ikke det noe hippiegreier?, vil nok mange si. Nja. Norsk
Helseinformatikk angir at mindfulness er en form for meditasjon, som
på godt norsk kalles oppmerksomhet
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nærvær: “Det stammer fra en eldgammel meditasjontradisjon med røtter i
buddhistisk tenkning og praksis og en
måte å møte lidelse i livet på.”

og annet helsepersonell har omfavnet
mindfulness som et nyttig verktøy både
i eget liv, og i sitt virke som hjelper for
pasienter.

I Vesten fattet en visst interesse for
dette på 50-tallet, blant annet ledet
an av den tyske ny-marxisten Erich
Seligmann Fromm.

Rogaland Legeforenings emnekurs på
Preikestolen Fjellstue, har etterhvert
blitt en kjent og kjær tradisjonen når
høsten setter inn, første helga i september. Sjelden har plassen til kurset ble
revet bort raskere enn da oppmerksomt
nærvær stod på plakaten.

Uansett, populariteten til metoden, er
stadig stigende. Flere psykologer, leger

Kurset ble så overbooket, at kurskomiteens medlemmer ble høflig, men
bestemt, bedt om å gi fra seg sitt prebestilte rom i fjellstua! Deltakerne kom
fra det ganske land, med liggeunderlag
(til bruk under oppmerksomhetsøvelsene :)) og vitenbegjær.
Kurset gikk som vanlig over fredag og
lørdag, med innlagt lang lunsjpause og
tur til Preikestolen på fredagen. Dessverre skulle de tilreisende gjestene få
erfare Rogalandshøsten på sitt aller
verste, med stiv kuling og vannrett regn
på fredagen.
En sjefsavgjørelse måtte tas - turen
måtte utsettes til lørdag etter lunsj.
Dette til bekymring for flere tilreisende østlendinger. Ville de kunne
være aktivt tilstede på platået, og ikke
bekymre seg for om de ville rekke flyet
hjem? Ting ble ytterligere komplisert av
at Preikestolen maraton ble avholdt på
samme tid. En hel skokk masochister
løp opp til Preikestolen ikke bare èn,
men hele 5 ganger!
Snakk om å ikke være oppmerksom på
naturen rundt seg...
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Legeforeningens landsstyremøte
til Stavanger i 2021!
Hold av datoene 1.-3. juni 2021!
Da braker nemlig landsstyremøtet løs i Stavanger.
Stemningen var til å ta og føle på under
landsstyremøtet i Kristiansand 6. juni.
3 kandidater hadde meldt som potensielle
arrangører i 2021; Hordaland Legeforening
med Bergen, Østfold Legeforening med Fredrikstad
og ikke minst Rogaland Legeforening med Stavanger.
Over de to foregående dager og netter, hadde det vært
intenst lobbyarbeid for de ulike kandidater.

Marit Hermansen
elsker Liverpool, og traktor.
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