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Legeforeningen jobber og har alltid jobbet for, at vi som leger, skal ha gode 
og trygge arbeidsforhold på våre arbeidssted. Sykehuslegene strever med 
sine begrensede ressurser for å nå mål definert av Helse- og omsorgsde-
partementet om vente- og vurderingstider som passeres, og som Helse Vest 
lager systemer og KPIer for å følge med fargekurver og rapporter. Flere av 
fastlegene på sin side, sliter seg ut med stadig nye oppgaver som dukker 
opp uten at de har vært med i diskusjonene om at dette er en fornuftig 
fordeling av oppgavene som må utføres, for at vi samlet skal yte best mulig 
helsehjelp for de som trenger det. Flere pasienter er uten tvil sykere i dag 
enn de var for år siden når de kommer tilbake til sin hjemstedskommune 
fra spesialisthelsetjenesten. Kommunene har krav om å tilpasse seg og 
legge til rette for at helsehjelpen er god og forsvarlig.

Hva er grunnen til at vi av og til ser oss nødt til å sette foten ned, og som 
vi i økende grad gjør i disse dager? Er det fordi vi er arbeidssky? Er det 
fordi vi vil ha mer lønn? Nei. Det er fordi vi merker at arbeidsforholdene 
ikke er tilstrekkelige til at vi får ytt den helsehjelpen vi ønsker å yte for 
pasienter og pårørende. Vi er nødt til å ha ordnede arbeidsforhold, for at 
vi skal være i stand til å ta vare på de som trenger det. Det er jo derfor vi 
valgte dette yrket. Behandle, lindre, trøste. 

De siste årene har jeg deltatt i både regionale og nasjonale prosjekt. I 
den forbindelse har jeg vært heldig å få lov til å være i møter blant annet 
sammen med utvalgte som representerer brukerne av helsetjenestene, 
og hvor min rolle har vært å representere de ansatte i helseforetakene. Jeg 
har av og til i slike møter, ikke kunnet unngå å føle at vi som tillitsvalgte 
blir sett på noen som kun tenker på seg selv. Jeg har også sittet i møter 
hvor jeg tydelig har talt pasientenes og folkets sak, uten egentlig å få den 
støtte som jeg kanskje hadde forventet. Mulig jeg ikke var tydelig nok, 
eller er det slik at man på forhånd har bestemt seg for at det som sies fra 
tillitsvalgte kun er i deres egen interesse? Jeg deltok nylig på et arran-
gement som Kreftforeningen var arrangør av og benyttet sjansen til å 
direkte spørre en svært hyggelig kvinne. «Hva er egentlig oppfatningen av 
Legeforeningen blant dere som er og har vært brukere av helsetjenestene?» 
Taushet. «Er det slik at dere føler at det eneste Legeforeningen er opptatt 
av, er oss selv og lønn?» 

Vi som forening har noe å jobbe med fremover. Alt henger sammen med 
alt, og en ting er sikkert. Det må være tid til å trøste.
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HOD samler for tiden på Innspill, 
til sin handlingsplan for utvikling 
av fastlegetjenesten. Man har 
ønsket å høre – både hvordan 
det står til, og hva som bør gjø-
res. Fire steder ble plukket ut, til 
dagsseminar. Stavanger var først 
ute, Gjøvik, Oslo og Kirkenes 
fulgte i rask rekkefølge.

Jeg deltok på Stavangermøtet, som en 
av meget få fastleger. Ikke så underlig, 
med utsendt invitasjon via kommu-
nene, på relativt kort varsel. Først uten 
program, og midt i beste arbeidstid. 
Det skal litt til å rydde en hel arbeids-
dag, uten helt å vite hva man går til. 
For fastlegene i vår region sin del ble 
det nok for kjapt, det gikk bedre med 
deltakelsen de andre stedene. 

Når man først arrangerer Innspill-mø-
ter, så var innholdet antakelig nyttig 
for HOD. 

Bent Høie stilte selv, med en så god 
«festtale» om fastlegene at de fleste av 
oss hadde slitt med å gjøre det bedre. 
Litt forvirrende, siden de fleste poli-
tiske signalene FØR møtene har gått 
på at vi må «jobbe smartere», at andre 
skal overta oppgaver og at det nok ikke 
kommer særlig med friske midler. 

Pasientenes behov og forventninger 
må med. Funksjonshemmedes felles-
organisasjon representerer den delen 
av innbyggerne som trenger mest, og 
som er minst fornøyd med fastlegene 
(i henhold til en fersk rapport fra FHI: 
«brukeropplevd kvalitet»). 

• Therese M. Wammeli Johannesen 
understreket fastlegenes store betyd-
ning for funksjonshemmede, at mange 

er fornøyd, men at mange også ønsker 
seg bedre tid, og bedre tilgjengelighet: 
FFO mener at fastlegene må over på 
fastlønn for at forbedringer skal kunne 
skje. 

• Unn Birkeland, lederen av Pårøren-
desenteret i Stavanger, holdt et gli-
trende innlegg, som traff litt på siden 
av temaet. For meg var det faktisk øye-
åpnende å høre sterke brukerhistorier, 
om pårørende som tidvis må ta rollen 
som den store koordinatoren. Mer hjelp 
fra en viktig fastlege hadde vært ønske-
lig, men pilen peker like mye på andre. 

• Historier om når det svikter hører 
også med. Kreftforeningens Gunhild 
Næss fikk fram både hvor vanskelig det 
kan være når fastlegen er den som blok-
kerer for avgjørende kreftutredning, 
men også hvor vanskelig det blir når det 
ikke er noen kontinuitet hos fastlegen – 
når stadig nye vikarer blir tilbudet. En 
sterk historie om fastlegens avgjørende 
betydning, på godt og vondt.
          
Fastlegene selv kom også til orde, gjen-
nom to svært gode innlegg, fra Anne 
Mathilde Hanstad/Jørpeland og Ing-
vild Vatten Alsnes/Sandnes. «En fast-
legejobb er ikke for pingler» sitter nok 
igjen som inntrykk hos mange. Medi-
sinstudentforeningens leder, Øystein 
Ohr, fylte ut med hvordan man tenker 
som ung lege i dag. 

Når HOD er innstilt på å lytte, så skal 
alle med. Kommuneledelsen (Stavan-
gers direktør for Helse og Velferd, Eli 
Karin Fosse) og sykehusledelsen (fag-
direktør Eldar Søreide) var så tydelige 
som det går an, helsetjenesten MÅ ha 
en fungerende fastlegetjeneste.

Gruppearbeid og åpen mikrofon for 
4 minutters innlegg ga rikelig anled-

ning til å «si fra». Den som gjorde ster-
kest inntrykk var den administrative 
lederen for fastlegetjenesten i Bergen, 
Karsten Sylta. Bergen har måttet bruke 
vikarbyrå (!) – første erfaring var «aldri 
mer». Så ble det flere runder – «et sant 
helvete». Sylta kom med en meget sterk 
oppfordring til HOD, om å gi unge leger 
klare signaler om bedring, nå. 

Lytter HOD? Det er det store spørsmå-
let. Man skal være temmelig tungnem 
for ikke å ha fått med seg at fastlege-
ordningen er underfinansiert og over-
belastet -lenge før EY la fram en nokså 
knusende evaluering i september. Det 
går an å håpe på at både embetsverket, 
statssekretær og helseminister etter 
hvert har fått et mer nyansert bilde 
også av mulige løsninger.

Nordmenn går ikke mye til lege, i 
mange år lå vi på 2,6 konsultasjoner per 
år. Dette har steget til 2,7 – det utgjør 
2,5 konsultasjoner mer per uke for hver 
fastlege. Det nye arbeidet er etter min 
mening tett knyttet til den moderne 
medisinen, men langt mer koordine-
ring, flere epikriser å lese, mer å passe 
på. Det å overføre noen konsultasjoner 
til enda flere helseaktører gir bare mer 
å samordne, det løser ingenting.  Regje-
ringens handlingsplan skal være ferdig 
i april. «Trepartssamarbeidet» mel-
lom HOD, KS og legeforeningen pågår 
for fullt, med handlingsplanen som 
hovedtema. Så langt har regjerningen 
vist en helt uvanlig handlingslam-
melse, man bruker lite penger, og det 
man bruker går ikke til grunnfinansi-
ering. Kjersti Toppe fra Senterpartiet 
sier at vi er midt i en politisk skapt krise. 
Det er sant. Så får vi se om det finnes 
vilje til å snu, på overtid. 

HOD møter virkeligheten
Ivar Halvorsen, fastlege i Stavanger  
og nestleder i Allmennlegeforeningen
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Forbetring og fornying føreset 
friske tanker og nye reseptar  
- også for medisinutdanninga

Grimstad-utvalet har nyleg konkludert 
med at underskotet på studieplassar i 
medisin i Noreg ikkje lenger bør aksep-
terast, at dekninga må opp frå dagens 
47 prosent til 80 prosent og at 440 nye 
studieplassar bør kome på plass i det 
norske utdanningssystemet i løpet av 
åtte år. 

Medisin til Vestlandet
Mandatet for Grimstad-utvalet tok 
utgangspunkt i dei fire lærestadane 
som i dag har profesjonsstudium i 
medisin (UiO, UiB, NTNU og UiT), 
men ba samstundes om ei vurdering 
av samarbeid mellom UiB, UiS og 
Stavanger universitetssjukehus (SUS) 
som utgangspunkt for eit tilbod til nor-
ske medisinstudentar i utlandet i dei 
siste tre åra av studiet. 

Medan Grimstadutvalet var i arbeid 
var det berre UiS av dei nye universiteta 
som kommuniserte ambisjonar om 
å utvikle studietilbod i medisin. Ved 
UiS har me arbeidd med ambisjonar 
om medisinutdanning i meir enn ti år. 
Etter at rapporten frå Grimstadutvalet 
blei publisert har fleire av dei nye uni-
versiteta meldt seg på.

Alle blir betre av konkurranse
Alle dei fire universiteta som i dag 
utdannar legar slår naturleg nok 
ring om den eksklusive gradsretten, 
og åtvarer mot at nye universitet får 
høve til å utvikle eigne studieprogram 
i medisin. Dei viktigste argumenta er 
at dei medisinske fagmiljøa ikkje bør 
fragmenterast, og at pasientgrunnlaget 
i dei relevante regionane gir rom for 
tilstrekkeleg relevante praksisplassar. 

Etableringshindringar er som kjent 
ein stor fordel for dei som allereie er 
etablerte, men ikkje utan vidare for 
dei som ønskjer å etablere seg, og 
heller ikkje alltid for nasjonen. Nye 
aktørar kan skjerpe konkurransen, 
heve innovasjonstakten og inspirere 
til nytenking hos alle institusjonane 
som utdannar legar. 

Til Grimstadutvalet har UiS spelt inn 
ein modell for studieprogram i medisin 
som svarar på mandatet. Vårt univer-
sitet tek sikte på å køyre ein pilot ved å 
ta opp legestudentar etter tre års full-
førte studium i medisin i utlandet, for 
deretter å la dei fullføre studiet ved 
Universitetet i Stavanger – i tett sam-
arbeid med Stavanger universitetssju-
kehus, og gjerne og med Universitetet 
i Bergen. 

Fokus på teknologi og samspel 
I tett samarbeid med Stavanger Uni-
versitetssjukehus og næringslivet i 
regionen har forskinga ved Univer-
sitetet i Stavanger teke viktige skritt i 
retning helseteknologi. I tillegg bygg 
utforminga av studieprogrammet 
på nære alliansar med kommunane 
og primærhelsetenesta, for å møte 
det store behovet for fleire fastlegar i 
 Kommune-Noreg. 

Om Universitetet i Stavanger skal 
bruke store ressursar på å utvikle eit 
nytt studietilbod i medisin så bør ein og 
få høve til å tildele graden cand. med. 
til studentar som fullfører studiet sitt 
hos oss. Med dette som utgangspunkt 
er målet for Universitetet i Stavanger 
over tid å utvikle eit fullt seksårig inte-
grert studieprogram i medisin.

Det beste for Helse-Noreg
Grimstad-utvalet er delt på midten i 
fleire sentrale tilrådingar, og etterlet 

dermed opningar for politikarane til 
å vurdere alternativet frå Universite-
tet i Stavanger med største alvor. Ved 
Universitetet i Stavanger står det korkje 
på evna eller viljen. Me vil sette studen-
tane i sentrum, me er sterke på samspel 
og samarbeid og me legg stort trykk på 
teknologi og innovasjon i utviklinga av 
studieprogrammet. Me spelar på lag 
med eit framifrå universitetssjukehus, 
der kapasiteten står klar og der gode 
krefter trekk i vår retning.

Med Grimstad-utvalet sin rapport 
har politikarane eit faktagrunnlag og 
ekspertvurderingar som dannar eit 
godt utgangspunkt for politiske over-
legningar og avgjerder.  Vårt håp er no 
at politikarane møtar situasjonen med 
eit ope sinn. Vår klare meining er at 
utvikling av eit medisinstudium ved 
Universitetet i Stavanger er til det beste 
for pasientane, for legane i Rogaland 
og ikkje minst for legestudentane. Vår 
overtyding er at dette vil gje ei løysing 
til å leve lenge med, til beste for heile 
Helse-Noreg.

UiS og medisinutdanning
Klaus Mohn,  
rektor Universitetet i Stavanger
Foto: UIS Mari Hult
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«Hvordan skape gode over-
ganger mellom tjenestene med 
og uten Pakkeforløp Hjem for 
kreftpasienter?», spurte salen 
seg. Interesserte deltakere fra 
hele regionen, inkludert Agder, 
var tilstede. Det var ikke mange 
leger, men noen få kommuneo-
verleger og sykehusleger var å 
finne igjen på oversikten blant 
de mange kreftkoordinatorer, 
rådgivere, brukerrepresentanter 
og ledere fra spesialist- og kom-
munehelsetjenesten, som hadde 
tatt turen til Bergen for å dele 
erfaringer for å bedre overgan-
gene mellom tjenestenivåene.

Etter en flott åpning med sang og gitar-
spill av to unge musikere, ledet dis-
triktssjef Geir Vangsnes fra distrikts-
kontoret i Bergen, oss stødig gjennom 
dagen. Det ble delt sterke pasienthis-
torier, som vi tok med oss, og som nok 
de fleste av oss fremdeles bærer. Det er 
lagt et større ansvar på kommunene, og 
man har et mål om at alle kommuner 
oppretter kreftkoordinatorstillinger. 
Omtrent 50% har ansatt en person i 
en slik stilling, så til nå er rundt 70% 
av befolkningen dekket av ordningen. 

Overlege Hartwig, fra kreftavdelingen 
på Haukeland universitetssykehus 
(HUS), fortalte at de har innført maler 
for avsluttende samtaler ut fra grunn-
sykdom, lege og sykepleier sammen 
med pasient. Det blir satt av 30-60 
minutter omtrent 2 dager før utreise. 

Denne samtalen blir også gjennom-
ført om pasientene overføres internt 
mellom kreftavdelingen og kirurgisk 
avdeling. De fikk gode tilbakemel-
dinger. Viseadministrerende direktør 
Møgster, fortsatte i samme spor, og sa 
at man på Haukeland ønsker piloter 
for utskrivingssamtaler også ved andre 
avdelinger. Hun problematiserte man-
glende styringslinjer mellom departe-
ment som en del av utfordringsbildet, 
og hun oppfordret salen til å tørre å 
oppholde seg mer i grå-sonen mellom 
spesialist- og primærhelsetjenesten, 
mellom forvaltningsnivå. Samhand-
ling er mye mer enn vekslingen.

En kombinert kommuneoverlege og 
fastlege, mente at fastlegene måtte 
tidlig på banen, og at det måtte sørges 
for nok informasjon. Hvor er pasien-
ten i systemet? Han hadde forståelse 
for at sykehuslegene ikke har tid til å 
sette seg inn i tilbudet i kommunene og 
mente at utskrivingssamtaler er viktig, 
men at pasientene også må følges opp 
videre. Han etterlyste tilgjengelige og 
ikke minst oppdaterte oppfølgings-
planer for fastleger, og han hadde stort 
fokus på kommunikasjon og kommu-
nikasjonsteknologi, som han mente, og 
flere med ham, at ikke er tilstrekkelig i 
dag. E-helsedirektoratets prosjekt, stod 
imidlertid ikke høyt i kurs. 

Helsedirektoratet ved Liv Tveito og 
Astrid Larsen presenterte prosjektet 
«Pakkeforløp Hjem», som de hadde job-
bet med siden februar-19 på oppdrag 
fra HOD. De mente at «Pakkeforløp 
Hjem» egentlig burde starte allerede 
ved diagnosetidspunkt. Formålet med 
pakkeforløpet er å sikre forutsigbarhet 
for pasientene og kvalitet i utredning 

og behandling, både i spesialisthel-
setjenesten og i kommunal helse- og 
omsorgstjeneste. Det er ønskelig med 
et spesielt fokus på psykososial opp-
følgning for pasienter, pårørende og 
etterlatte. De hadde laget et skjema 
som de ønsket at salen skulle fylle ut, 
med overskriften «Overganger mellom 
sykehus og kommune» med under-
spørsmålet «Hvordan kan helsesekto-
ren jobbe bedre sammen så pasienter 
og pårørende opplever en større grad 
av trygghet og forutsigbarhet i overgan-
gene?». Det kom inn flere gode forslag 
fra salen som de skulle ta med seg i det 
videre arbeidet.

Dagen ble godt oppsummert av dis-
triktssjef Camilla Gram ved distrikts-
kontoret i Stavanger, som dro de store 
linjene mellom foredragene holdt 
gjennom dagen.

Jeg støtter brukerrepresentanten som 
sa at det er flere gode intensjoner, men 
at det er en utfordring å få det helt ned 
til dem, slik at de merkbart opplever 
endring. Jeg støtter også Møgster i at vi 
må tørre, samt få verktøyet til, å opp-
holde oss mer i grå-sonen mellom nivå-
ene i helsetjenesten. Hun sa i tillegg 
noe annet viktig, og det er at det er flere 
pasientgrupper enn kreftpasientene 
som trenger gode vekslinger og opp-
følgning ute i primærhelsetjenesten. 

Med dette, oppfordrer jeg Helsedirekto-
ratet til å lage et «Pakkeforløp Hjem» på 
en slik måte at det har overføringsverdi 
også til andre pasientgrupper i samfun-
net med oppfølgingsbehov, og som kan-
skje ikke er så heldig å ha en like kraftfull 
og gjennomslagsdyktig forening ved sin 
side. Stort sett vil vi alle hjem.

Livet med og etter  
kreft skal også leves
Regional konferanse, Bergen, Kreftforeningen

Janne Kristine Bethuelsen
Leder RLF.  
Spes. i patologi, Sus.
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Jobber for bedre  
utskrivning av pasienter
Ingeborg Mong Andreassen,  
Kommunikasjonsrådgiver, Helse Vest RHF

Hvordan kan sykehusene for-
bedre utskrivningen av pasienter 
og styrke samhandlingen med 
kommunene? Det skal et forpro-
sjekt i Helse Vest prøve å finne 
svaret på. 

Pasientene skal få nødvendig infor-
masjon når de skrives ut av sykehuset, 

og det er medarbeiderne i sykehusene 
som må sørge for at pasientene forstår 
informasjonen som blir gitt. Når pasi-
entene reiser fra sykehuset, skal de vite 
hva de skal gjøre når de kommer hjem, 
eventuelle hensyn som må tas, videre 
forløp og annen relevant informasjon. 
Dessverre opplever flere pasienter at 
de ikke vet hva som skal skje videre 
og at de ikke har fått den nødvendige 
informasjonen de trenger når de kom-

mer hjem. Forprosjektet «Vel heim» 
jobber med å finne en løsning på dette 
problemet. 

– Utskrivningen fra sykehusene har 
et stort forbedringspotensial. Vi må 
styrke samarbeidet i flere ledd, vi må 
bli bedre på informasjonsoverføring 
mellom avdelinger og vi må involvere 
pasienten i mye større grad. Pasienten 
skal være trygge på veien videre når 

Workshop pas. reisen 1, i samarbeid med EGGS design.
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han eller hun forlater sykehuset, sier 
Marte Lode, prosjektleder for Vel heim. 

Vel Heim skal kartlegge dagens 
situasjon og  identifisere tiltak  
for fremtiden. 
Vel heim er et forprosjekt i programmet 
Alle Møter, i Helse Vest. Forprosjektet 
skal kartlegge dagens situasjon, inn-
hente informasjon om utskrivningen 
fra sykehusene og samhandlingen med 
kommunene. Vel Heim skal identifisere 
tiltak som kan forbedre utskrivningen 
av pasienter. Dette blir så sammenfat-
tet i en rapport, som skal avdekke om 
det er behov for at forprosjektet blir 
et – eller flere hovedprosjekt. 

– Vi kan allerede si at det er et stort 
behov for bedring på dette området, 
som er omfattende og involverer flere 
aktører. Utskrivning handler ikke bare 
om informasjonen pasienten får fra 
sykehuset, det handler også om hvor 
gode sykehusene er på samhandling 
med kommunale instanser som fast-

legen, hjemmesykepleien, kommunale 
institusjoner og legevakt. 

Pasientene er misfornøyde med 
utskriving fra sykehus
Folkehelseinstituttet gjennomfører 
jevnlig PasOpp (Pasient Opplevelser) 
-undersøkelser på oppdrag fra Helse- 
og omsorgsdepartementet. I disse 
undersøkelsene kommer det fram at 
pasientene i liten grad opplever å bli 
involvert i utskrivingen. Pasientene 
er misfornøyde med informasjonen de 
mottar ved utskrivning, og med syke-
husets ansattes evne til å samhandle 
med de aktuelle i kommunehelsetje-
nesten.

– Alle pasienter skal ha en utskriv-
ningssamtale. Når pasientene ikke 
opplever at de har hatt en slik samtale, 
blir det tydelig at vi er for dårlige til å 
kommunisere med pasientene, sier 
prosjektlederen. 

Sykehusene har selv gjennomført ulike 

tiltak med lokale initiativ for å bedre 
utskrivingen av pasienter. Mange av 
initiativene har ført til bedring på kort 
sikt, men de faller tilbake til gamle ruti-
ner når initiativtaker må tilbake til en 
travel hverdag og ikke lenger kan følge 
opp tiltakene. 

– Et eventuelt hovedprosjekt for Vel 
heim vil ha en visjon om at pasienter 
og pårørende skal ha en opplevelse 
av å være godt ivaretatt når de forla-
ter spesialisthelsetjenesten, enten de 
er ferdig behandlet, er i et pågående 
behandlingsløp eller skal overføres til 
kommunehelsetjenesten.  

Mangler en struktur som sikrer 
god utskriving for pasientene.
Mangelfull kommunikasjon med pasi-
enter og pårørende og lite fokus på 
samhandling med kommunene fører 
til flere reinnleggelser, mener Lode. 
I dag mangler vi en struktur som sikrer 
god utskrivning for pasientene. 

– Det er viktig for alle parter at pasi-
enter og pårørende får informasjon 
om hvor mye de kan bevege seg etter 
en operasjon, hva de kan spise, hvilke 
medisiner de skal ta til hvilket tids-
punkt, hvordan såret skal gro, om de 
kan reise på ferie og hva de skal gjøre 
hvis de blir dårlige. Hvis de har denne 
informasjonen, fører det til tryggere 
pasienter, en bedre pasientreise, færre 
henvendelser og forhåpentligvis færre 
reinnleggelser, avslutter Lode. 

Workshop pas. reisen 1, i samarbeid med EGGS design.

Marte Lode
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Bedre samhandling i  
kampen mot reinnleggelser? 

Malin Knutsen Glette
PhD- student
Avdeling for helsefag
Høyskolen på vestlandet  
(Haugesund)

Reinnleggelser har fått økt oppmerk-
somhet i den norske helsetjenesten 
de siste 10 årene, noe som trolig kan 
tillegges den effekten samhandlings-
reformen syntes å ha på reinnleggel-
ser. Det ble en signifikant økning, 
spesielt i årene rett etter innføringen 
av reformen i 2012. Selv om tallene 
har jevnet seg ut i de senere år, har 
Norge høye reinnleggelsestall med 
rater varierende mellom 11.8% - 18% i 
Norske sykehus (i 2018). En reduksjon 
i unødvendige reinnleggelser er et mål 
innenfor Helse- og omsorgsdeparte-
mentets arbeid mot forbedret kvalitet 
og pasientsikkerhet. 

Metode og utvalg
Vi gjennomførte i 2019 en kvalitativ 
studie som undersøkte sykehuslegers 
oppfatning av reinnleggelser fra kom-
munehelsetjenesten og hvilke betyd-
ningen de opplevde at selve utskrivel-
sesprosessen hadde for reinnleggelser. 
Vi gjennomførte semistrukturerte 
intervjuer med femten sykehusleger 
(LIS-leger og overleger) med ulik erfa-
ringsbakgrunn. Alle legene i utvalget 
var, i sitt daglige virke, involvert i 
behandling av og utskrivelse av eldre 
pasienter. 

Resultater 
Tidlige utskrivelser  
og overliggende pasienter 
Flere av sykehuslegene mente at pasi-
entene i mange tilfeller ble skrevet ut 
for tidlig, og at dette kunne være en 
faktor som påvirket reinnleggelser. 
Dette gjaldt spesielt eldre pasienter 
med kroniske sykdommer. Enkelte 
utskrivelser ble beskrevet som å være 
«på kanten», og selv om utskrivelsene 

ble sett på som medisinsk forsvarlige, 
mente flere av sykehuslegene at pasien-
tene kunne hatt godt av å være en dag 
eller to lengre. Det hendte at pasienter 
og pårørende protesterte mot tidlig 
utskrivelse fordi de ikke følte seg klare 
for å reise hjem. Det var lettere å ta hen-
syn til pasientens ønske hvis belegget 
på avdelingen var lavt. Selv om bak-
grunnen for vurdering av utskrivelse 
var basert på medisinske vurderinger 
og tverrfaglig samarbeid, fantes det 
faktorer i sykehussettingen som presset 
sykehuslegene til tidlige utskrivelser, 
slik som fulle avdelinger, prosedyren 
ved å sette utskrivningsklar dato ved 
pasientankomst og en ledelse som 
ønsket å holde antall liggedager nede.  
Det var bred enighet om at pasientene 
som ble skrevet ut av sykehuset var 
sykere og mer kompliserte nå enn før, 
og at kriteriene for å være utskriv-
ningsklar hadde endret seg. Paradok-
salt nok, slet enkelte kommuner med 
å ta imot pasienter som var utskriv-
ningsklare, noe som førte til at pasi-
entene ble liggende på overtid.

Kommunikasjon mellom  
helsetjenestene 
Ved utskrivelse, ble epikrisen beskre-
vet som det viktigste og noen ganger 
eneste form for kommunikasjon mel-
lom sykehuset og kommunehelse-
tjenesten. Sykehuslegene la vekt på 
viktigheten av presise epikriser for å 
unngå unødvendige reinnleggelser. 
Selv om pasientene skulle overføres 
til sykehjem etter et sykehusopphold, 
ble epikrisen rutinemessig sendt til 
pasientens fastlege når den var ferdig-
stilt. Dette førte til at det ikke var noen 
garanti for at sykehjemslegen eller 

sykepleierne på sykehjemmet hadde 
tilgang til epikrisen ved pasientens 
ankomst. Sykehuslegene forklarte 
at de ønsket å få epikrisen ferdig før 
utskrivelse slik at den kunne følge med 
pasienten, men at dette ikke alltid lot 
seg gjøre på grunn av stor arbeidsbe-
lastning.

Stor arbeidsbelastning ble også beskre-
vet som et moment i den begrensede 
kommunikasjonen med legene i 
primærhelsetjenesten. Det var i til-
legg vanskelig å få tak i fastlegen per 
telefon. Flere leger ønsket et tettere 
samarbeid, spesielt i forbindelse med 
kompliserte pasienter eller ved med-
ikamentendringer. Mangel på gode 
kommunikasjonsverktøy gjorde dette 
krevende. Samtidig argumenterte flere 
av sykehuslegene for at bedre kom-
munikasjon kunne redusere reinn-
leggelser. Sykehuslegene mente svaret 
på kommunikasjonsproblematikken 
var et felles dokumentasjonsprogram, 
der både leger og sykepleiere i syke-
huset og i kommunehelsetjenestene 
hadde tilgang. Sykehuslegene forslo 
videre at primærlegene kunne kon-
takte dem oftere, selv om de innså at 
de selv kunne være vanskelig å få tak i.

Uenighet om behandlingsnivå 
Studien viste at det i noen tilfeller var 
uenighet mellom vedtakskontorene i 
kommunen og sykehuslegene i avgjø-
relser om tildeling av primærhelse-
tjenester etter endt sykehusopphold. 
Disse uenighetene gikk ut på at det 
omsorgsnivået vedtakskontoret ønsket 
å tilby, ikke alltid samsvarte med hva 
sykehuslegene mente var nødvendig. 
Selv om legene hadde forståelse for 

Veiledere:

Tone Kringeland

Olav Røise

Siri Wiig
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en begrenset kapasitet i kommune, 
opplevde de at de i for liten grad ble 
hørt da de ytret meninger om hvilket 
omsorgsnivå pasienten hadde behov 
for. Enkelte leger valgte å beholde 
pasientene lengre på sykehuset hvis 
de mente at tildelt helsetjenestetilbud 
i kommunehelsetjenesten var ufor-
svarlig.

Utskrivelsesprosessen
Utskrivelsesprosessen ble, av syke-
huslegene, nært knyttet opp mot 
reinnleggelser, og god planlegging av 
utskrivelsen ble beskrevet som essen-
sielt. Slik planlegging innebar blant 
annet vurdering av pasientens funk-
sjonsnivå, boforhold og mulighet til å 
klare seg selv i etterkant av oppholdet.  
Hvor pasienten skulle utskrives, hjem 
eller til et videre institusjonsopphold, 
hadde betydning for utskrivelsestids-
punkt. Pasienter som skulle til insti-
tusjoner som kunne fortsette planlagt 
behandling, kunne bli skrevet ut tid-
ligere. Noen sykehusleger rapporterte 
at de undersøkte om sykehjemmene 
hadde mulighet for å fortsette plan-
lagt behandlingsopplegg mens andre 
forventet at kompetanse og ressurser 
var på plass. 

Diskusjon  
Tidligere utskrivelser eller kortere 
liggetid i sykehus har vært en av de 
største synlige effektene av samhand-
lingsreformen, og har sammenheng 
med kommunenes overtakelse av 
det økonomiske ansvaret for utskriv-
ningsklare pasienter. At pasientene nå 
er sykere når de skrives ut, støttes av 
en rekke studier innen samhandlings-
forskning. Flere pasienter skrives ut, 
de er sykere, eldre og dør fortere etter 
ankomst på sykehjem. Dette skaper 
kapasitet- og kompetanseutfordringer 
i kommunehelsetjenesten. Sykehus-
legene i denne studien mente at den 
medisinske forsvarligheten ble iva-
retatt ved tidligere utskrivelser, men 
anså ikke denne praksisen som til det 
beste for pasienten, og mente at den 
økte risikoen for reinnleggelser. Det ble 
pekt på at pressede avdelinger gjorde 
at man ikke kunne beholde pasienter 

som ikke følte seg utskrivningsklare. I 
tillegg har man paradokset der kom-
munehelsetjenesten ikke alltid klarer 
å ta imot den økte strømmen av pasi-
enter, og heller må velge å betale for 
pasientens seng i sykehuset. Resultatet 
er at begge helsetjenester havner i en 
presset situasjon og man risikerer å få 
en «hver mann for seg selv» tankegang i 
stedet for samhandling med pasientens 
beste i fokus. Uenigheten om egnet 
behandlingsnivå etter utskrivelse, er 
et eksempel på at man kan være på vei 
i en slik retning.  Det kan videre stilles 
spørsmålstegn ved om utviklingen i 
liggetider har ført til at pasientene nå 
skrives ut for tidlig, og om de økono-
miske insentivene som skulle fremme 
samhandling mellom helsetjenestene 
har skapt et større skille mellom «dine 
og mine» pasienter og dermed er i ferd 
med å påvirke kvalitet og pasientsik-
kerhet i helsetjenesten i gal retning.
   

Denne studien tydeliggjør at det man-
gler gode verktøy for samhandling og 
kommunikasjon mellom behand-
lingsnivåene. Legene hadde vanskelig 
for å få tak i hverandre, selv om behovet 
var der. Bedre samhandling mellom 
helsetjenestene var et av samhand-
lingsformens store mål, og har lenge 
vært tett knyttet opp mot kvalitet i hel-
setjenesten.  Samhandlingen skulle 
forbedres gjennom blant annet lov-
pålagte avtaler mellom kommune og 
helsetjenester og utvikling av et IKT 
system som la til rette for samhand-
ling mellom aktørene. Både denne 
og tidligere studier indikerer at sam-

handlingen ikke har nådd et ønsket 
nivå, og at kommunikasjon og infor-
masjonsutveksling synes å være en av 
de større utfordringene. En årsak kan 
være fragmenterte journalsystem, hvor 
tilgang på elektroniske meldinger og 
mulighet for elektronisk overføringer 
av epikriser kun er gjeldene for noen 
deler av helsetjenesten. 

Konklusjon
Mange av faktorene som virker inn 
på sykehuslegers vurdering av reinn-
leggelser fra kommuner handler om 
organisatoriske forhold, slik som 
manglende kompetanse, kapasitet, 
resurser i kommunene og overbelegg 
og ledelsespress i sykehus. Sykehus-
legene beskriver allikevel hvordan 
de forsøker å sikre pasientens beste 
under de organisatoriske forholdene 
de arbeidere under og med de verktøy-
ene de har tilgjengelig. De peker blant 
annet på viktigheten av gode og presise 
epikriser, godt planlagte utskrivelses-
prosesser hvor tiden etter utskrivelse 
også vektlegges. Til tross for at sam-
handlingsreformen kom i 2012, kan det 
synes som behovet for bedre samhand-
ling og kommunikasjon mellom tje-
nestenivå fortsatt ikke er nådd. Bedret 
samhandling er en forutsetning for å 
redusere unødvendige reinnleggelser 
og studien viser at legene er opptatt av 
bedret samhandling, men at rammer 
og verktøy ikke er tilfredsstillende. 

Referanse: Dette er basert på artikkelen Knutsen Glette, M., Kringeland, T., Røise, O. & Wiig, S. (2019). Hospital physicians’ views on discharge 
and readmission processes: a qualitative study from Norway. BMJ Open 2019;9:e031297. doi:10.1136/bmjopen-2019-031297

Resultatet er at begge 
helsetjenester havner 
i en presset situasjon 
og man risikerer å få 

en «hver mann for seg 
selv»  tankegang i stedet 

for samhandling med 
 pasientens beste i fokus.
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NORD OG SØR - HAND I HAND

En klok mann sa en gang at «Boknaf-
jorden er dypere fra Stavanger til Hau-
gesund, enn omvendt». Heldigvis var 
dette ment i overført betydning, slik at 
det ikke foreligger noen (kjent) over-
hengende fare for et tektonisk skifte 
midt i fylket vårt.  Like fullt, det er nok 
en kjennsgjerning av det er sjeldnere 
for folk på Nord-Jæren å spasere langs 
Smedasundets havblikk, enn det er for 
haugalendinger å besøke IKEA, Kva-
drat eller Vågen i Stavanger. Dette tok 
kurskomiteen i Rogaland Legeforening 
konsekvensen av, og inviterte seg selv 
til et samarbeidsmøte med Haugalan-
dets egen «Kurskomitéen for Fonna-
regionen».

Helse Fonna
Helse Fonna regionen omfatter Hau-
galandet, Sunnhordaland og deler av 
Hardanger. Haugesund, Odda, Stord og 
Valen sjukehus er en del av Helse Fonna 
HF. Helseforetaket har ca. 180.000 inn-

byggere i sitt nedslagsfelt, spredd over 
19 kommuner (før eventuelle kommu-
nesammenslåinger i 2020). Med dette 
følger anslagsvis 160 fastleger.

Kursukene
Kurskomiteen i Rogaland Legefore-
ning har i en årrekke avholdt faste 
«kursuker» på våren og høsten, noe 
som har blitt en institusjon for fastle-
ger i distriktet. Under sin storhetstid 
kunne godt over 100 leger møte opp 
til kveldskurs. Det har imidlertid vært 
en stor overvekt av leger fra Stavanger 
og omegn, og færre fra Nord-fylket. 
Kursukene har vært en samlende kraft, 
og noen vil si at en ofte lærer nesten 
like mye i pausene som under selve 
kurset. Det sosiale med slik samlinger, 
kan altså ikke undervurderes. Legene 
i Fonna-området har sett det samme, 
og startet derfor en egen lokal kurs-
komite, som allerede har avholdt flere 
populære kurs.

Samhandling
Begge kurskomiteene ligger formelt 
under Rogaland Legeforening, og vi 
ser at det er stort potensiale for samar-
beid og samhandling kurskomiteene 
på tvers. Under møtet på den koselige 
Lothes restaurant i Haugesund, gikk 
drøsen godt unna. Vi fikk utvekslet 
erfaringer rundt organisering og gjen-
nomføring av kurs, diskutert mulighe-
ter for kurs «på halvveien» - Utstein 
Kloster ble foreslått, og vi fikk knyttet 
kontakt både faglig og sosialt. Hauga-
lendinger kan være både hyggelige og 
sympatiske, men også drevne debatt-
anter som kan føre til økt temperatur 
over den hvite duken. Akkurat slik 
skal det være for å ha produktive og 
kjekke møter. Kurskomiteen i Nord- og 
Sør-fylket er ikke konkurrenter, men 
gode kollegaer med felles interesser.

Peter Christersson,  
Fastlege, HTV Stavanger kommune

Ro langs Smedasundet



1 4  S Y D - V E S T E N  N R .  4  •  Å R G .  2 5 .  2 0 1 9

https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-rogaland/201910/DKRO99102519/avspiller
https://tidsskriftet.no/2013/11/podkast/friske-bor-ikke-ta-influensavaksine
https://www.vaksinebloggen.no/er-det-lurt-a-ta-influensavaksinen-arleg/
https://www.fhi.no/nettpub/vaksinasjonsveilederen-for-helsepersonell/kunnskapsgrunnlag/influensavaksine-til-helsepersonell---kunnskapsgrunnlaget/ 
http://pulsen.sus.no/enheter/FFU/smittevern/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/enheter/FFU/smittevern/Documents/
Influensavaksinering%2020192020/influensavaksinering%20felles%20presentasjon%20til%20undervisninger.pptx&action=default&DefaultItemOpen=1
https://www.fhi.no/sv/influensa/influensavaksine/vaksinasjonsdekningstall-for-influensavaksine/

Innsatsen for å øke graden av dem 
som tar influensavaksine i 2019 har 
uten tvil vært høyere enn tidligere år, i 
håp om at graden av vaksinedekning 
blant helsearbeidere øker. Smitte-
vernoverlege Lars Kåre Kleppe har 
laget en oversikt over vaksinedeknin-
gen på de forskjellige avdelingene på 
SUS. Flere avdelinger har klart 100% 
vaksinedekning blant sine ansatte. 
Målsetningen for 2019 er 75%, så 
langt i år ligger en god del av avde-
lingene svært godt an. Blant andre har 
mottaksklinikkens 60 LIS-leger over 
80% dekning og har økt målet til 95% 
dekning blant sine ansatte. 

Ifølge en reportasje NRK Rogaland rundt 
temaet vaksinedekning i oktober estimeres 
det at omtrent 30% av helsearbeidere vaksi-
nerte seg i 2017, denne andelen hadde steget 
til rundt 50% i 2018. 

Klinikk for psykisk helsevern for voksne 
gjorde et kjempehopp i fjor fra 15 til 40 % 
sammenliknet med året før. Årets tall antyder 
tilbakegang fra fjoråret, men det er fremdeles 
tid til å øke andelen vaksinerte 

På SUS har blitt satt inn flere tiltak for tilrette-
legging til ansatte som ønsker å vaksinere seg. 

Økt fokus på viktigheten av  
influensavaksine for helsepersonell!

Åse Mariero
LiS indremedisin 
Lunge Sus
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Influensavaksine  
anbefales spesielt for:

• Gravide etter 12. 
svangerskapsuke  
(2. og 3. trimester).  
Gravide i 1. trimester 
med annen tilleggsrisiko 
skal også få tilbud om 
influensavaksine

• Beboere i omsorgsboliger  
og sykehjem

• Alle fra fylte 65 år

Barn og voksne med:
• Diabetes type 1 og 2

• Kronisk lungesykdom, 
hjerte- og karsykdom, 
leversvikt eller nyresvikt

• Kronisk nevrologisk sykdom 
eller skade

• Nedsatt immunforsvar

• Svært alvorlig fedme  
(KMI over 40)

• Annen alvorlig og/eller 
kronisk sykdom der 
influensa utgjør en alvorlig 
helserisiko, etter individuell 
vurdering av lege

I tillegg anbefales 
 influensavaksine til:

• Helsepersonell som har 
pasientkontakt.

• Husstandskontakter 
til immunsupprimerte 
pasienter

Både i form av flere personer på postene 
som vaksinerer, utvidede åpningsti-
der for vaksinering på sentrale steder 
ved SUS og fokus på informasjonen 
om viktigheten av at helsepersonell 
vaksinerer seg. Årets tall indikerer at 
dette har gitt resultater.

Også FHI ś estimater for årets tall 
indikerer en ytterligere økning av 
vaksinedekning blant helsepersonell 
sammenliknet med i fjor. 

Helsearbeidere har høyere sannsyn-
lighet for å få influensa enn andre 
voksne, som gjør det spesielt viktig å 
være bevisst smittefaren. Det estimeres 
at det er rundt 900 personer som dør av 
influensa hvert år på landsbasis. 

Det er på grunnlag av dette FHI anbe-
faler vaksine til alle som har pasient-
kontakt. De kan ha lite symptomer, og 
derfor gå på jobb i god tro, der de igjen 
kan smitte syke personer med redusert 
immunforsvar. 

Den direkte beskyttelsen av helseper-
sonell har en del forskning som man-
gler før en kan sette to streker under 
svaret. Forskning gjort på området 
indikerer at friske helsearbeidere med 
fullt fungerende immunforsvar vil ha 
bedre beskyttelse enn en del pasien-
ter fra risikogruppene som ofte har 
dårligere effekt på grunn av deres ned-
satte immunforsvar. Risikogruppene 
vil derfor ha god nytte av gruppeim-
muniteten et stort antall vaksinerte 
helsearbeidere utgjør.

Med tanke på dette er kanskje bivirk-
ningene å leve med? De vanligste 
bivirkningene er: Lokalreaksjon: 
rødhet, ømhet og hevelse. Allmenn-
symptomer: feber, muskelsmerter og 
generell uvelhet. 

Den indirekte beskyttelsen er vanske-
lig å finne forskning av god kvalitet. 
Forskning som er gjort på området 
indikerer at vaksinering av helsearbei-
dere reduserer risikoen for influensain-
feksjon hos pasienter. Jo flere jo bedre, 

det er derimot ikke funnet en terskel 
for hvor stor andel som må vaksineres 
for å indusere flokkimmunitet. Dette 
forklares i stor grad at vaksinen i gjen-
nomsnitt har rundt 60% effektivitet. 

For å få best mulig beskyttelse bør man 
vaksinere fra oktober til november/
desember, men man har nytte av vaksi-
nering så lenge det er influensa i omløp.
Hvis noen som jobber på SUS har sittet 
på gjerdet er det fremdeles datoer for å 
få vaksine, oversikt både på intranett 
og på plakater på sentrale steder på 
SUS. 

Beskytt deg selv og pasientene dine!
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SKIL fornyer seg

SKIL (Senter for Kvalitetsutvikling 
I Legekontor) ble stiftet i januar 2014. 
Tidligere hadde en hatt «SAK» som 
jobbet med det samme, men dette 
navnet ble som kjent tatt av Statens 
Autorisasjonskontor for helsepersonell 
(take home message: Husk å registrere 
navn, før staten tar det). SKIL er et AS, 
men eies av Legeforeningen, NFA, AF, 
PSL og NORSAM. «SKIL skal støtte 
og veilede praksisnær kvalitetsut-
vikling i legekontor, gjennom tverr-
faglige nettverk og kollegagrupper»  
(www.skilnet.no).

SKIL, som ligger i Bergen, sprer kunn-
skap om systematisk kvalitetsforbe-
dringsarbeid gjennom kurs og møter i 
smågrupper. Det er pt utviklet 4 gratis 
«småkurs» og 5 kliniske emnekurs. 
Emnekursene består av 3 sesjoner, som 
alle starter med en obligatorisk e-læ-
ringsdel med kursprøve, etterfulgt av 
gruppesamlinger hvor en, ved hjelp av 
ekstern veileder, reflekterer over egen 
praksis. Deltakerne i disse kursene får 
tilgang til kvalitetsindikatorer fra egen 
praksis gjennom et program (Medrave) 
som henter ut data fra EPJ. Kursene har 
en klinisk innpakning, men er egentlig 
kurs i kvalitetsarbeid, hvor modul 1 
går på kvalitetskontroll/oversikt over 
egen praksis, modul 2 PDSA-testing 
og modul 3 på hvordan en kan ved-
likeholde kvalitetsarbeidet over tid.

SKIL har i øyeblikket 15 veiledere 
(kommuneleger og fastleger med 
særlig interesse for kvalitetsarbeid), 
hvorav 2 også er fast ansatt i SKIL.

SKIL fornyer seg
En nydelig førvintersdag, like før 
Halloween, ble blant annet Morten 
Finckenhagen (SLV), Gunnar Frode 
Olsen (leder av NFAs kvalitetsutvalg 
KUP), farmasøyt Kjell H. Halvorsen 
(Universitetet i Tromsø), professor/kli-

nisk farmakolog Lars Slørdal (NTNU) 
og undertegnede (SKIL-veileder og 
Syd-vestens representant) invitert 
til workshop i Bergen. Vi skulle revi-
derte SKILs eldste kliniske emnekurs; 
Legemiddelgjennomgang. Dette kurset 
har nå blitt gjennomført av 250 leger i 
Norge, siden 2015.

Noen kommuner, som for eksempel 
Ringsaker, har fått mer enn doblet sin 
bruk av takst 2LD (legemiddelgjen-
nomgang) etter å ha gjennomført kur-
set, mens en i Molde kommune har sett 
en reduksjon på 6% av forskrivning av 
legemidler med særlig høy risiko for 
bivirkninger. Å gjennomføre kurset, 
ser altså ut til å føre til reell endring av 
praksis og kvalitetshevning. Dette er 
av betydning, når estimat tyder på at 
5-20% av innleggelser av eldre i indre-
medisinske sykehusavdelinger skyldes 
uheldig legemiddelbruk.

Fastlegeforskriftens §7 pålegger 
kommunene å sørge for at det drives 
systematisk med kvalitetsforbedring 
og pasient- og brukersikkerhet. Dette 
speiles også i §4-2 i Lov om kommu-

nale helse- og omsorgstjenester. Dette 
har en del kommuner tatt ad nota, og 
derfor gått inn og støttet SKIL-kurs 
økonomisk for sine leger. Lokalt kan 
en trekke fram Klepp og Stavanger som 
foregangskommuner. I slike tilfeller 
henter SKIL inn aggregerte data på 
kvalitetsindikatorer som kommunen 
får presentert i en kommunerapport.

SKIL har ansatt en egen pedagog, som 
har særlig kompetanse på e-læring, og 
kursene er basert på didaktisk rela-
sjonstenkning, og benytter også peda-
gogiske prinsipp som MAKVIS(E) og 
IPER (google kan brukes til videre selv-
studier om emnet...). Under workshop 
fikk vi være med på revisjonsarbeidet, 
hvor hver enkelt modul, delkapittel og 
lysbilde ble kritisk gjennomgått for å 
se at de pedagogiske prinsippene lå til 
grunn, og at det til enhver tid var kob-
ling opp mot læringsmålene i kurset. 
Som medlem i kurskomiteen i Roga-
land Legeforening, var dette veldig 
nyttig og inspirerende. Jeg tror vi har 
et visst forbedringspotensiale her. Kan-
skje vi skal kjøre et kvalitetsprosjekt?

Nydelig førvintervær i Bergen

Peter Christersson,  
Fastlege, HTV Stavanger kommune



N R .  4  •  Å R G .  2 5 .  2 0 1 9  S Y D - V E S T E N  1 7

Norske leger  
krever klimahandling nå!

Over 60 kjente norske leger lan-
serte 13. oktober et opprop som 
vil bli levert Stortingets president-
skap i anledning FNs klima-
toppmøte (COP25) i Santiago 
desember 2019. I mellomtiden 
inviteres leger og legestudenter 
til å underskrive oppropet med 
overskrift «Leger krever klima-
handling nå!». Oppropet, som 
finnes på nettsiden legeneskli-
maaksjon.no, har på under en 
uke har samlet over 800 nye 
underskrifter landet rundt.

De menneskeskapte klimaendringene 
er den største trusselen mot verdens 
folkehelse i dag. Denne tverrpolitiske 
legeaksjonen krever en radikal endring 
av Norges klima- og oljepolitikk. Som 
leger har vi en etisk forpliktelse til å 
varsle når stor helsefare truer. Klima-
krisen er en helsekrise og norsk poli-
tikk forverrer den. Derfor varsler vi nå! 

Alt nå er det en klar økning i hetebøl-
ger som sammen med andre ekstreme 
værsituasjoner tar tusener av liv. Kli-

maendringene påvirker menneskers 
helse sterkt i negativ retning - både 
direkte, og via store endringer i øko-
system og sosioøkonomiske livsbe-
tingelser. Heteslag, underernæring, 
sult, diarésykdommer og andre infek-
sjoner forventes å øke. 

Vi krever at Norge stopper all oljele-
ting, og starter nødvendig utfasing av 
produksjon av olje og gass nå. For å 
oppfylle Norges rettferdige andel av 
sine klimaforpliktelser må vi kutte 
egne klimagassutslipp mer enn det 
som ifølge FNs klimapanel er nødven-
dig for å begrense global oppvarming 
til godt under 2°C. Som et rikt oljepro-
duserende land har Norge en moralsk 
forpliktelse til å intensivere bistand til 
klimatilpasning og bærekraftig utvik-
ling i lavinntektsland, slik at de blir i 
bedre stand til å møte de helsemessige 
og sosiale utfordringene som klimakri-
sen innebærer.

Oppropet er støttet av en bred gruppe 
kjente leger. Blant underskriverne fin-
ner man tidligere miljøvern-, justis- og 
sosialminister Wenche Frogn Sellæg 
(H), tidligere helseminister Werner 
Christie (Ap), tidligere barneombu-
der Trond Viggo Torgersen og Anne 

Lindboe, og andre kjente leger - blant 
disse, rundt 30 professorer fra ulike 
medisinske fagfelt. 

Mange leger og studenter fra Hor-
daland og Sogn og Fjordane har alt 
skrevet under. Vi håper at enda flere 
vil skrive under i tiden fram til oppro-
pet skal overleveres til Stortingspre-
sidenten.

Først trykket i Paraplyen, tidsskriftet 
for legeforeningen i Hordaland og Sogn 
og Fjordane

John Gunnar Mæland,  
professor emeritus i sosialmedisin  
ved Universiteter i Bergen

Gunnar Kvåle, professor 
 emeritus i internasjonal Helse  
Ved Universitetet i Bergen 

Tre av initiativtakerne til aksjonen

Knut Mork Skagen, lege i 
 spesial i sering i barne- og ungdoms-
psykiatri ved St. Olavs hospital

Alt nå er det en klar 
økning i hetebølger som 

sammen med andre 
ekstreme værsituasjoner 

tar tusener av liv. 
Klimaendringene påvirker 
menneskers helse sterkt 
i negativ retning - både 

direkte, og via store 
endringer i økosystem 
og sosioøkonomiske 

livsbetingelser.
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Vanedannende legemidler  
– a real pain

Å forskrive vanedannende legemidler 
er vel ikke noen kunst, vil sikkert noen 
si. Å forskrive vanedannende legemid-
ler korrekt derimot, se det er en helt 
annen sak. Det mente i alle fall 38 
dedikerte allmennleger fra Stavanger 
(og noen andre steder) som møtte opp 
til kurset «Vanedannende legemidler. 
Kvalitetsarbeid i egen praksis» siste 
mandag før høstferien. Kvalitetsforum 
i Stavanger kommune, som består av 
Kristina Riis Iden, Line C. M. Christi-
ansen, Mira Noltemeyer, rådgiver Lise 
Løvereide og meg selv, hadde hanket 
inn selveste kommuneoverlege Cato 
Innerdal fra Molde til å lede seansen.

I Molde har samtlige fastleger deltatt i 
et prosjekt om reduksjon av forskriv-
ning av vanedannende legemidler. En 
oppnådde 20% reduksjon av forskriv-
ning av z-hypnotika og benzodiazepi-

ner i løpet av 1 år! Hemmelighetene 
bak, var selvsagt at alle gikk inn i 
dette sammen – slik at legeshopping 
ikke ble et aktuelt problem. I tillegg 
utviklet Innerdal og legene i Molde 
flere nyttige verktøy som fastlegene 
kunne bruke i møtet med pasientene; 
regneark for konvertering mellom ulike 
medikamenter, nedtrappingstabeller, 
standardiserte brev og kontrakter og 
notatmaler. 

Data fra reseptregisteret, som ble 
presentert av Innerdal, viser at Roga-
land og Stavanger slettes ikke er verst 
i klassen når det gjelder forskrivning av 
slike legemidler. Men, vi har samtidig 
et godt stykke igjen før vi er på nivå 
med f.eks. Sogn og Fjordane. At det 
finnes et forbedringspotensial, er nok 
helt sikkert. Ved hjelp av slike gode 
ressurser er nå veien åpen for at også 

legene i Stavanger kan gjennomføre et 
prosjekt for reduksjon av forskrivning 
av vanedannende legemidler.

Peter Christersson,  
Fastlege, HTV Stavanger kommune

Kommuneoverlege Cato Innerdal
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Rett vest med  
Regionutvalg vest

Regionutvalg Vest er et av fire region-
utvalg i Legeforeningen. «Regionut-
valgene er opprettet som kontakt- og 
samarbeidsorgan for lokalforeningene 
i hver av de fire offentlige helseregio-
nene og skal fungere som Legeforenin-
gens representantive organ overfor de 
regionale helseforetakene.» Region-
utvalget består av lederen av hver av 
lokalforeningene i regionen (for vår del 
Sogn og Fjordane, Hordaland og Roga-
land), og en lokal representant for alle 
yrkesforeningene, samt NMF. Arbeidet 
til regionutvalget er full finansiert fra 
Legeforeningen sentralt.

Regionutvalg avholder jevnlige møter 
ulike steder i regionen. Administra-
sjonskonsulent fra Hordaland Lege-
forening, Therese Sæbøe Strand, prøver 
å holde tråden i alt. I tillegg har en de 
seinere årene avholdt et arbeidsmøte 
i utlandet ca. hvert andre år. Denne 
gangen gikk turen til Skottland.

Skottland, Inverness, Dingwall
Skottland (Alba på gælisk) er en selv-
styrt region nord i Storbritannia. Skott-
land har ca. 5.400.000 innbyggere - 
altså ganske sammenlignbart med 
Norges 5.328.212. Landet er formelt 
en del av Det forente kongerike Stor-
britannia og Nord-Irland siden 1. mai 
1707, men har stor grad av selvstyre. 
Ikke minst er det skotske helsesystemet 
(NHS Scotland) og fastlegetjenesten 
(General Practice) organisert på 
vesentlig annerledes måte enn i for 
eksempel England. Skottland har tre 
offisielle språk; Engelsk, skotsk-gælisk 
og skotsk. Skilt er stort sett tekstet på 
de to første språkene, men i dagligtale 

er det i all hovedsak engelsk det går i.

Vår tur gikk til byen Inverness - ca 2,5 
timers kjøretur fra Aberdeen. Inver-
ness heter Inbhir Nis på gælisk, noe 
som betyr «Munningen av elva Ness». 
Byen deles av elva Ness, og ligger helt 
inntil innsjøen Loch Ness. Inverness 
er en koselig by med ca. 64.000 inn-
byggere - altså på størrelse med Kris-
tiansand. Byen har lang historie, og 
var en kjent bosetning for pictene før 
en slags by ble grunnlagt rundt år 565.

Fra Inverness var det en liten 30-minut-
ters kjøretur ut til byen Dingwall i The 
Scottish Highlands. Dingwall kommer 
fra norrønt Þingvöllr («møtested for 
tinget»), og er en by med mye viking-
historie. Byen har mellom 5000 og 6000 
innbyggere. Sentralt i byen, like ved 
siden av et lokalmedisinsk senter og 

stadionet til Staggies - Global Energy 
Stadium (mer om dette seinere), ligger 
Dingwall Medical Group.

Dingwall Medical Group
Vi besøkte Dingwall Medical Group, 
som er en fastlegepraksis med 11.300 
pasienter fra Dingwall og området 
rundt (blant annet Black Isle). Lege-
senteret har 7 «partnere» og 3 “salaried 
doctors” (ansatte leger på fast lønn). 
Ingen av legene på senteret snakker 
gælisk. Senior partner, dr. Miles Marsh, 
tok imot vår delegasjon til noen timers 
diskusjon og erfaringsutveksling.

Miles er en hyggelig mann, opprinnelig 
fra England, som ble utdannet ved Edin-
burgh University i 1989. Han har jobbet 
ved legesenteret i Dingwall i en årrekke, 
som fastlege/GP. Som tidligere leder 
av Scottish Royal College of GPs (til-

Peter Christersson,  
Fastlege, HTV Stavanger kommune

Inverness er en vakker by
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svarende Norsk Forening for Allmenn-
medisin/NFA hos oss), hadde han god 
kjennskap til det skotske helsevesenet 
generelt og fastlegeordningen spesielt. 
Mange av utfordringene i Skottland, 
hadde store likhetstrekk med vår egen 
fastlegekrise.

Scottish NHS
I Skottland er ikke primærhelsetje-
nesten organisert i de ulike kom-
muner, men snarere en del av lokale 
helseforetak. Det er ca. 3700 fastleger 
i Skottland, men en gjennomsnittlig 
listelengde på 1100-1200 pasienter 
(variasjon fra 200-300 til 2000 pasien-
ter). Pasientene i Skottland oppsøker 
fastlegekontoret ca. 5 ganger i året i 
snitt, hvorav ca. 3,8 er konsultasjon hos 
lege. Tilsvarende tall for Norge, er 2,7. 

Finanseringen av fastlegeordningen 
kommer fra NHS-budsjettet, og har 
de siste årene falt fra ca. 9,8 til 7% av 
totalbudsjettet. Dette gjenspeiler seg 
i utvikling av antall stillinger, hvor 
antall sykehusleger har økt betydelig 
mer enn antallet fastleger.

Fastlegekontoret er en selvstendighet 
enhet, som har en kontrakt med NHS, 
og skal tilby fastlegetjenester til pasi-
entene i sitt opptaksområde. Det finnes 
ingen egenbetaling for pasienter, eller 
spesifikke refusjoner for ulike prosedy-
rer. Snarere er finansieringen en slags 
rammefinansering som skal dekke alt. 
Denne er 2/3 basert på per capita - men 

med korreksjon for alderssammenset-
ning i befolkningen, geografiske for-
hold, mortalitet og “deprivation” (leve-
kår). Tidligere var 1/6 av finanseringen 
knyttet opp mot oppnåelse av visse 
kvalitetsindikatorer. 1/6 var basert på 
“enhanced services” - som er “ekstra 
tjenester” som noen, men ikke alle, GPs 
tilbyr (eksempler gitt; vaksiner, innleg-
ging av spiral, medisinske implantater, 
diabetes årskontroller mv). I Skottland 
har en de siste årene droppet den delen 
av finansering som kommer fra kvali-
tetsindikatorer (altså en viktig forskjell 
fra England). En gruppe som kaller 
seg “100 deep end practitioners” har 
engasjert seg for å få økt finansering for 
“deprived areas”. Dette er de 100 fast-
legekontorene i Skottland som ligger 
i områder med lavest levekår - “they 
are deep end practitioners because 
they have to work extra hard to keep 
their head above the water”. I Norge 
ble jo 50 millioner kroner sommeren 
2019 satt av til å kunne gi ekstra over-
føringer til «særlig arbeidskrevende 
fastlegelister», så dette er tydeligvis 
ikke tatt helt ut av luften.

Samhandling
Også i Skottland kan samhandling 
mellom 1. og 2. linjetjenesten være 
en utfordring. Det faktum at de er 
organisert sammen i et regionalt hel-
seforetak, gjør likevel at ting virker å 
gli glattere enn i Norge. Miles fortalte 
blant annet at han hadde vært med i et 
prosjekt hvor de hadde laget et pakke-

forløp for pasienter med demens, som 
inkluderte alt fra fastlege, pårørende, 
hjemmetjenesten, spesialisthelsetje-
nesten og sykehjem. Arbeidet med 
dette prosjektet, var betalt.

Som nevnt, ligger legesenteret i Ding-
wall like ved et lokalmedisinsk senter. 
Dit kommer blant annet en psykiater 
fra sykehuset, med jevne mellomrom. 
Denne psykiateren har ansvar for pasi-
entene i Dingwalls opptaksområde, 
slik at muligheten for et tett samarbeid 
med fastlegen absolutt er tilstede.

Det finnes et slags samarbeidsutvalg 
mellom fastlegen og sykehusene, som 
heter GP sub committee. Dersom syke-
husene ønsker å overføre oppgaver til 1. 
linjetjenesten, må sakene gå gjennom 
dette utvalget.

Organisering av praksis
Fastlegekontor i Skottland, er i mye 
større grad enn i Norge, mer som et 
tverrfaglige helsehus. I Dingwall har 
en 2 farmasøyter (lønnet av helsefore-
taket), 1 fysioterapeut, 4 sykepleiere 
(hvorav noen er ansatt av helsefore-
taket – egentlig tilsvarende våre kom-
munale sykepleiere, og noen ansatt av 
legekontoret) og 2 helsesekretærer. Det 
andre helsepersonellet kan gjennom-
føre konsultasjoner og kontroller på 
egenhånd. I tillegg har en ansatt en 
egen administrasjon, med en business 
manager som har MBA-utdanning. 
Manageren har rollen som daglig leder 

Representanter for Regionutvalg Vest. Foto: Therese Sæbøe Strand
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og har ansvar for alt dag til dag-arbeid. 
Dette frigjør tid for fastlegene. Mana-
geren er likevel underlagt styret (de 7 
partnerne), og en av de 7 fastlegene har 
også en lederrolle – og samarbeider 
med manageren.

Hverdagen som fastlege
Legene i Skottland jobber ikke legevakt, 
da dette falt ut av fastlegeavtalen i 2004. 
En er imidlertid ansvarlig for å håndtere 
øyeblikkelig hjelp for sin populasjon 
kl 8-18 mandag til fredag. I Dingwall 
organiserer en det slik at en til to leger 
har «vakt» hver dag. Det er ikke uvan-
lig at legene jobber 10-11 timers dager, 
og utbrenthet er dessverre en vanlig 
problemstilling. Legene reduserer da 
gjerne arbeidsuken sin, noe som fører 
til ytterligere press på de andre legene.

Rekruttere og stabilisere
Hva tilbys en allmennlege i spesiali-
sering i Skottland? I Dingwall legger 
de stor vekt på det sosiale og at en må 
«meet for coffee» hver dag. Veiledning 
er viktig, og ALISene har mulighet for å 
bli partner på sikt – og dermed bli med 
på å utvikle praksisen videre. I tillegg 
virker det rekrutterende at legekon-
toret er praksislærerkontor, og har 
utplassert medisinstudent gjennom 
hele 4. studieår. Medisinstudentene 
har da egne pasienter, og får mulighet 
til å følge pasienter over tid. Som et 
eksempel, fikk vi høre om studenten 
som hadde en kvinne med kul i brystet, 
som henviste henne til sykehuset, og 
deretter kunne bli med både på det 
brystdiagnostiske senteret, assistere 
under brystkreftoperasjonen, og der-
etter se pasienten etter utskrivelse 
på legekontoret. For en flott måte å få 
medisinstudenter interessert i faget!

Fastlegene har stor autonomi. De har 
også en veldig fin ordning som kalles 
«protected learning time» - tilsvarende 
fordypningstiden jeg hadde som ass. 
lege på medisinsk avd. på SUS. Fastle-
gene får da betalt for å stenge ned kon-
toret, typisk 4 timer hver ca. 2 måned, 
hvor de kan jobbe med prosjekter, drive 
studier, lese fag mv. Hør, hør, Bent Høie! 

På tross av disse tiltakene, sliter en 
likevel med å rekruttere fastleger flere 
steder i Skottland. Flere steder har 
resultatet blitt at en har ansatt «nurse 

practitioners» i stedet for leger. Disse 
sykepleierne tilsvarer avansert klinisk 
sykepleier (AKS) i Norge, og kan selv-
stendig undersøke, diagnostisere og 
behandle pasienter. Her er det nok god 
grunn til å være på vakt, også i Norge.

Ventetid
Når temaet ble ventetid i spesialisthel-
setjenesten, ble Miles spak og tok seg 
til hodet. Han sa at han skjemtes over 
at det kunne være uker før pasienter 
med mistenkt kreft fikk time hos spesi-
alist, til ortoped må en kanskje vente 6 
måneder, urolog 10 måneder og klinisk 
psykolog over 12 måneder. Ganske likt 
som i Norge, altså.

Sosialisering
«All that is good, must come to an end», 
også vårt besøk på Dingwall Medical 
Centre. Vi ble invitert på lunsj, med 
tradisjonelle britiske trekantskjevår og 
suppe. Da kom også Miles kollegaer, og 
vi fikk diskutere likheter og ulikheter 
mellom Norge og Skottland. I samtale 
med Miles kom jeg innpå at jeg hadde 
sett stadion ved siden av, og han kunne 
da fortelle at dette var hjemmebanen 
til Ross County FC («Staggies») som 
spiller i Scottish Premier League (SPL). 
Faktisk var en av kollegaene på konto-
ret laglege for dem, og faktisk skulle de 
spille kamp neste dag. Hadde jeg lyst til 
å se den? Om jeg hadde? Telefonnum-
mer ble utvekslet.

Nær-døden-opplevelse
På vei tilbake til Inverness, kjørte vi 
små, svingete «Vestlandsveier» til Loch 
Ness for å se om vi kunne få et glimt 
av det kjente monsteret. Monsteret 

var visst ikke våken denne kvelden, 
men innsjøen og naturen rundt, var 
ubeskrivelig vakkert. Skumringen falt 
på, og på veien tilbake til Inverness, 
klarte vår dedikerte sjåfør nesten å ta 
livet av oss, da han la seg godt til høyre 
i kjørefeltet med 3 biler motgående. 
Heldigvis kom vi på at det er venstre-
kjøring i Skottland like før det smalt…

Ross County FC
Neste dag var det tidlig møte i regi-
onutvalget, med flere viktige saker. 
Etter en kjapp skotsk lunsj, satte de fire 
mest fotballgale av oss seg i bilen og 
kjørte tilbake til Dingwall. Det er smått 
utrolig at bittelitte Dingwall har et eget 
lagt i SPL. Ikke bare det, klubben som 
ble stiftet i 1929, har sågar vunnet den 
skotske ligacupen i 2015/16-sesongen 
(2-1 mot Hibernian FC). 

Global Energy Stadium (tidligere 
Victoria Stadium) har en kapasitet 
på 6541 tilskuere, og denne iskalde 
ettermiddagen i november, var det 
helt utsolgt. Selveste Aberdeen, med 
Skottlands villeste fans, kom på besøk. 
De eneste billettene vi klarte å få tak i, 
var blant bortelagets supportere. Det 
ble en selsom opplevelse, med bluss og 
røykbomber kastet på banen, banestor-
ming og en solid 3-1 seier til Aberdeen. 
Kanskje ikke et minne for livet, men 
definitivt ikke langt derifra. 

Kampen passet godt inn i rammen 
rundt turen for øvrig; veldig bra opp-
legg både faglig og sosialt, i nyde-
lige skotske Highlands. Definitivt et 
område det frister å besøke igjen.

Ross County - mer enn en fotballklubb - det er et fylke også
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Anders Drabløs Bostad
Anders kommer fra Tromsø/ 
Bergen/Stavanger, jobber ved 
Madlaklinikken legesenter 
og startet i kurskomitéen i 
 september 2019.

Innledningsvis vil Anders presisere at 
siden spørsmålene i intervjuet speiler 
tidsånden - som utvilsomt har en stenk 
av foetor ex ore - blir responsen noe sur 
og pretensiøs. Videre besvares enkelte 
spørsmål samlet, mens andre modifi-
seres eller hoppes over.

Hvorfor begynte du i kurs-
komiteen og hvorfor valgte du 
å bli lege?
Her åpnes det for forvirrende motiv-
granskning og pinefull selvransaking, 
da man må bevege seg inn i en stik-
kende krattskog av ytre påvirkninger, 
refleksjoner, tilfeldige innfall, vage 
fornemmelser, romantiske vrangfo-
restillinger , etterrasjonaliseringer og 
primitive impulser for å konstruere 
noen årsakskjeder eller finne spuri-
øse sammenhenger. Slik vil jeg kun 
stikkordsmessig si følgende om mine 
mulige beveggrunner: forfengelighet, 
ambisjoner, sjalusi, virketrang, uro, 
altruisme, dårlig samvittighet, plikt, 
nødvendighet og lydighet.

Hva er et godt kurs, og hva er det 
beste kurset du har deltatt på?
Her lurer konkurransementaliteten 
med sitt rangeringshysteri bak spørs-
målene, og undertegnede vil helst 
unngå å bidra til denne spastiske 
pokalpolkaen der grad av eksaltasjon 
og underholdningsverdi blir et kvali-
tetsmål. Slik begrenser jeg meg hel-
ler til å si at det å gjøre et viktig men 
udelikat tema om til et middelmådig 
måltid, som kan tygges uten å frem-
kalle brekninger, er en stor prestasjon!

Hva er det beste med å være lege?
Her handler det om å finne det beste i 
det verste. Da legegjerningen nå i større 
grad må tilpasses harde forretnings-
realitetet og det kravfulle merkantile 
mennesket, blir utfordringen å fylle vår 
servile bevertningsrolle med mening. 
Tenker da at mestring av kunsten å ta 
imot kalde kontanter med varme hen-
der gir en viss glæde, og tilfører et slags 
innhold til denne nye kjerneoppgaven.

Spørsmålet om det er  medisinske 
felt som interesserer ekstra, 
omformuleres til om det er tema 
vi alle bør ha et visst fokus på?
Siden de fleste av oss statistisk sett 
befinner seg i en prekankrenøs fase 
bør vel onkologi være av interesse.

Hobby?
Skræves over.

Favoritt mat?
Kan vel ikke i denne sammenheng helt 
se relevansen av å kringkaste mine 
eksesser in bacchus et venere (som 

det altså her litt jålete fremkommer 
på latin, er det pinlig å bekjentgjøre 
dette siden det orale og genitale griseri 
på et vis henger sammen slik fransk-
mennene har lært oss)

Favoritt feriested?
Bør og skal være et tabuemne.

Bokanbefaling?
Man bør absolutt ikke lese, det bare 
forvirrer og gir impotens. Et klart blikk 
fordrer et tomt hode! Eller som Trump 
har vist oss: den kunnskapsløse til-
nærming gir handlekraft til nye og 
innovative løsninger!

Favoritt sport?
Hva behager?

Og med det runder Syd-Vestens 
utsendte av intervjuet for denne gang, 
og vil ha store betenkeligheter med å 
avlegge pasienten nye besøk!

Her handler det om å
finne det beste i det

verste. Da legegjerningen
nå i større grad må

tilpasses harde
forretningsrealitetet og
det kravfulle merkantile

mennesket, blir
utfordringen å fylle vår
servile bevertningsrolle

med mening.

Intervju med våre nyeste  medlemmer i kurskomitéen: 



Guro Hafnor Røstvig
Guro kommer fra Stavanger, 
jobber på Stavanger legevakt 
og startet i kurskomitéen i 
 september 2019. 

Hvorfor begynte du i kurs-
komitéen, Guro?
Jeg ble spurt om å bli med. Det er en 
fin måte å kunne bidra i arbeidet til 
Legeforeningen. 

Hva er et godt kurs?
Et godt kurs minner kursdeltakerne på 
basalkunnskapene, utdyper det som 
er viktig og nytt i fagområdet og får 
oss til å reflektere rundt egen praksis. 
Et godt kurs for allmennlegen er kur-
set som fokuserer på vår hverdag, og 
motiverer oss til å bruke det vi lærer 
aktivt i vår kliniske praksis. I tillegg 
har et godt kurs nok pauser og gir rom 
for refleksjon, sosialt samvær og erfa-
ringsutveksling.  

Hva er det beste kurset du har vært på?
Vanskelig spørsmål! Kanskje kurs 
i søvnsykdommer i Bergen? Etter kur-
set var jeg veldig motivert for å jobbe 
med pasienter med søvnproblemer, og 
fikk verktøy som jeg har brukt i praksis 
i ettertid. 

Hvorfor valgte du å bli lege?
Jeg har «alltid» tenkt at jeg skulle bli 
lege: jeg liker å jobbe med mennesker 

og hadde et ønske om å hjelpe andre. 
Siste året på videregående var jeg litt 
overveldet over alt det potensielle 
ansvaret og forsøkte meg på sivil-
ingeniør kjemi i stedet. Det ble fort 
tydelig at det var feil. Jeg søkte meg 
inn på medisinstudiet, og her er vi. 

Hva er det beste med å være lege?
Den enorme tillitten pasienten har til 
oss, og den forskjellen vi får lov til å 
være i andre menneskers liv, enten i 
en kort eller en lengre periode. 

Er det et medisinsk felt som du 
interesserer deg ekstra for?
Etter sykehusåret på Smerteklinikken 
har jeg en ekstra interesse for pasienter 
med kroniske smerter. Ellers syns jeg 
egentlig hele medisinen er spennende. 
Det er noe av det fine med allmennme-
disin, man får drive litt med alt. 

Har du noen hobby 
(utenom kurskomitéen)?
Jeg er med som hjelpetrener i Skjalg 
(fortiden for tredjeklasse), strikker eller 
syr i et hvert ledige øyeblikk og liker å 
være ute på tur. 

Favoritt mat? 
Jeg har ingen favorittmat, det varierer 
med humør og dagsform. 

Favoritt feriested?
Sted spiller liten rolle. Det viktigste er 
hvem jeg er sammen med. 

Hvilken bok vil du anbefale  
andre å lese?
“This is going to hurt: Secret diaries 
of a junior doctor” av Adam Kay, eller 
“Never let me go” av Kazuo Ishiguro.
 
Favoritt sport?
Å se på: Friidrett! Å gjøre selv: Yoga.

Og med det runder Syd-Vestens 
utsendte av intervjuet for denne gang.

Den enorme tillitten 
pasienten har til oss, 

og den forskjellen vi får 
lov til å være i andre 

menneskers liv, enten  
i en kort eller en lengre 

periode. 

Intervju med våre nyeste  medlemmer i kurskomitéen: 

Rogaland kristelige legeforening
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
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Hvem er Yngsterepresentant 
Helse Vest? 
Mitt navn er Beanca Grottenberg og jeg 
er Yngsterepresentant Helse Vest. Jeg 
jobber som LIS1-lege ved Helse Stavan-
ger og var ferdigutdannet ved NTNU i 
Trondheim våren 2019. Har tidlig hatt 
en engasjert stemme og var som medi-
sinstudent lokal arbeidslivsansvarlig i 
Nmf (Norsk medisinstudentforening), 
der mitt hovedfokus var LIS1-ansettel-
sesprosessen. 

Hva gjør en Yngsterepresentant?
Det velges en Yngsterepresentant for 
hver helseregion, og vervet går over 
2 år, altså til høsten 2021. For LIS1-le-
ger i distrikt i regionen, er jeg deres 
tillitsvalgt. Som Yngsterepresentant 
for Helse Vest sitter jeg i Landsrådet, 
som er vår fagforenings øverste organ, 
med stemmerett. Man har dermed stor 
innflytelse og representerer regionens 
LIS1-leger.

Motivasjon for vervet?
Nyutdannede leger er i en sårbar situa-
sjon, og vi er mer utsatt enn noen gang 
til å utnyttes av arbeidsgiver. Målet skal 
ikke være å få en LIS1-legestilling, men 
å få den spesialiseringen vi har krav 
på. Som Yngsterepresentant ønsker 
jeg å bidra til at Ylf forblir en sterk og 
støttende fagforening for nyutdannede 
leger og representere Helse Vest med 
en tydelig stemme. 

Hvilke saker er jeg opptatt av?
Arbeidsbelastning, lønnsvilkår og 
kvalitet på spesialistutdanningen er 
sentralt. Essensielt er videreformidling 
av hva vi faktisk har krav på og hvordan 
vi som tillitsvalgte kan være behjelpe-
lige til våre medlemmer. Da stadig flere 

ikke får LIS1 etter endt studium, er det 
viktig å ta vare på medlemmene før 
spesialisering, da de har en tendens til 
å falle mellom Nmf og Ylf. Fastlegekri-
sen er et faktum, og hvordan kan man 
unngå at dette går utover kvaliteten av 
LIS1-utdanningen i distrikt? 

Mine samarbeidspartnere 
i Helse Vest?
Lokale tillitsvalgt for LIS1-leger ved de 
ulike foretakene, foretakstillitsvalgte 

og andre Yngsterepresentanter både 
regionalt og sentralt. Videre er arbeids-
giver en viktig part i de fleste saker. 

Bare til å ta kontakt på mail: 
beancasofie@outlook.com /  
yngste.hv@legeforeningen.no  
eller på melding: 48118887, om du 
har spørsmål eller en problem stilling!

Ny Yngsterepresentant 
i Helse Vest

Av Kristin Marie 
Fagereng, Yngre legers forening



LEGEFESTEN 2020 

FREDAG 31. JANUAR

STED: SCANDIC MARITIM 
TID: FREDAG 31. JANUAR KL. 19.00 
PRIS: 600,- 
PÅMELDING KOMMER - HOLD AV DATOEN

STAVANGER 

Legefesten
Hosted by kvinneklinikken

Fredag, 24. januar 2020.  
Kl. 19.00

Radisson Blu Atlantic Hotel
Olav Vs gate 3, Stavanger, Rogaland 4005

HAUGESUND

LEGEFEST
STED: SCANDIC MARITIM 
TID: FREDAG 31. JANUAR 
KL. 19.00 

PRIS: 600,- 
PÅMELDING KOMMER  
- HOLD AV DATOEN

Ny Yngsterepresentant 
i Helse Vest
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INFORMASJON FRA KURSKOMITEEN

DAGKURS

EMNEKURS I SYKEHJEMSMEDISIN 2020
Tid: 18. februar, 21. april, 15. september og  
17. november 2020
Sted: Arkeologisk museum, Stavanger

Påmelding i skjema på: www.legeforeningen.no/rogaland
Målgruppe: Sykehjemsleger i full stilling og i deltidsstil-
ling. 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 samarbei-
der 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.

EMNEKURS I HODEPINE
Tid: 5.-6.2.2020
Sted: Clarion Hotel Energy
Antall deltakere: 50
Påmelding: snarlig 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 All-
mennspesialiteten.

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: snarlig i skjema på 
www.legeforeningen.no/rogaland.
Pris: kr. 6500,- i kursavgift + kostpenger

Kurset er godkjent med 19 poeng som emnekurs/klinisk 
emnekurs i sexologi til videre- og etterutdanningen i All-
mennspesialiteten

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.

DAGKURS

EMNEKURS I MUPS  
(MEDISINSKE UFORKLARTE PLAGER OG SYKDOMMER)
Tid: 3.-4.2.2020
Sted: Clarion Hotel Energy
Antall deltakere: 40
Påmelding: snarlig 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.
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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 emne-
kurs i helserett til videre- og etterutdanningen i allmennmedisin 
samt 15 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og 
spesialistenes etterutdanning i Rus- og avhengighetsmedi-
sin, og 15 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og 
spesialistenes etterutdanning i fysikalsk medisin og rehabili-
tering, 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.

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

DAGKURS

EMNEKURS I AKUTTMEDISIN  
BLÅLYSDAGER
Tid: 9.-10.11.2020
Sted: Safer, Seehusensgate 1, Stavanger
Påmelding: innen 12.8.2020 på  
www.legeforeningen.no/rogaland.
Antall deltakere: 36

Pris: ca kr. 3600,- i kursavgift + kr 250,- for Nettkurs i akutt-
medisin for legevaktpersonell (for kursbevis som betales til 
www.legevaktmedisin.no) + kostpenger

Kurset er godkjent med 22 timer som obligatorisk emnekurs/
klinisk emnekurs i akuttmedisin til videre- og etterutdan-
ningen 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.

KURSKOMITÉEN FOR FONNA-REGIONEN,  
ROGALAND LEGEFORENING:

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 etter-
utdanningen i Allmennspesialiteten

Det planlegges Emnekurs i dermatologi i uke 36-2020,  
i  Haugesund. Mer informasjon kommer når det er klart.

Se også våre nettsider: www.legeforeningen.no/rogaland

GRUNNKURS C, DEL 2,  
FOREBYGGENDE MEDISIN
Victoria hotell fra Gamle Stavanger
Det blir Grunnkurs C Forebyggende medisin (del 2), 8.-10.9.2020 
på Victoria hotell i Stavanger. Grunnkurs C består av et nettkurs 
tellende med 8 poeng (del 1), samt 3 vanlige kursdager tellende 
med 22 poeng (del 2). Nettkurset (del 1) må være bestått før 
deltakelse på de vanlige kursdagene (del 2). 

Tid: 8.-10.9.2020
Sted: Victoria hotell, Stavanger
Påmelding: innen 8.5.20 på www.legeforeningen.no/rogaland.
Pris: Ca. kr. 5200,- i kursavgift + kostpenger

GRUNNKURS D FORSKNING  
I ALLMENNPRAKSIS
Det blir Grunnkurs D Forskning i allmennpraksis 24.-27.8.2020 
på Sola Strand hotell. 

Tid: 24.-27.8.2020
Sted: Sola Strand hotell
Påmelding: innen 8.5.2020 i skjema på  
www.legeforeningen.no/rogaland.
Pris: Ca. kr. 6500,- i kursavgift + kostpenger
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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 bekym-
ringsmeldinger 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

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
 
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

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

STØTTELEGER I ROGALAND LEGEFORENING

For mer informasjon om de enkelte kurs:  
se  www.legeforeningen.no/rogaland

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.




