MEDLEMSBLAD FOR ROGALAND LEGEFORENING
NR. 1 • ÅRG. 25. 2019

Syd-Vesten

• LIS på vent
• Pakkeforløp psykisk helse og rus
• Reisebrev fra Hiimss19 Orlando
• Effektivisering IT

MEDLEMSBLAD FOR ROGALAND LEGEFORENING

Syd-Vesten
LEDE R

I NNHOLD
4 AutoHotKey, PhraseExpress,
X-keys og touch - verktøy som kan
gjera din kvardag meir effektiv
6 Fastlegekonferansen 2018
"Teknologiens helsevesen" ruller inn over oss full av innovasjonslyst. Pasientnære måleapparater. Apper som skal finne ut om noe er galt, slå av en prat en gang iblant om den kroniske
sykdommen din for å finne ut om du trenger en kontroll - eller rett og slett holde deg med
selskap om du er ensom. Timebestilling på nett. Videokonsultasjoner når det passer deg.
Implantater som måler blodsukkeret, styrer hjertet eller musklene dine. Kunstig intelligens
som kan liste opp de 2467 mest sannsynlige sykdommene basert på et 5 millisekunders
søk blant de 50 mill artiklene som passer best overens med dine symptomer, demografiske
forhold og hva du hadde til middag i går.
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Alt skal dokumenteres strukturert i programmer som både måler farten du skriver, hvor
på skjermen du ser og klikker og hvilke funksjoner du ikke bruker for å hele tiden veilede
deg til å bli bedre. Bedre til å bruke programmet. Bedre til å dokumentere, bedre til å jobbe
raskt og effektivt. Med mulighet for bedre kontroll og rapportering. Med det godes hensikt
fremhevet men definitivt ikke uten potensial for overvåkning og fjernstyring av oss som skal
finne en måte å gjøre den egentlige jobben vår i all klikkingen - møte mennesker, se, snakke,
undersøke, lindre og behandle.

16 Juletrefest/-forestilling

Vi skjønner alle at det ikke nødvendigvis blir forenlig med "Pasientens helsevesen". Men
vi kan heller ikke avfeie teknologien. Det finnes eksempler på gode journalløsninger, gode
apper, lovende dingser og nye måter å gjøre ting på som kan bli et gode - både for pasienter
og behandlere.
Hvis teknologien skal bli bra må de understøtte allerede gode arbeidsprosesser eller definere
nye bedre prosesser. Prosesser som man som behandler og pasient kan forstå og som passer
inn i helheten vi kaller det norske helsevesenet.
Leger har ikke monopol på å vite best men med leger tungt inne i utvikling og implementasjonsprosesser er jeg overbevist om at man kommer mye raskere til målet. Noen vil sikkert
hevde at leger får tilbud om å engasjere seg. Sågar hevde at de har vært med via en tillitsvalgt
representasjon. Men vi som har vært med i noen slike prosesser etter hvert vet at det ikke
holder. Det blir for lite og for tilfeldig og gjerne i sandpåstrøingsfasen.
Dette er et felt som krever både interesse og en erfaring som bygges opp over tid. Vi trenger
dedikerte leger som har bygget seg opp erfaring med å beskrive og oversette behov til et språk
og en presentasjon som teknologene forstår. Vi trenger leger som er trent i prosjektarbeid,
har en organisasjonsforståelse og evne til å forhandle frem de gode løsningene. Vi trenger
leger som har nok teknologiforståelse til at de kan møte teknologene på hjemmebane slik at
man raskere kommer til en felles forståelse.
I andre land har man egne legestillinger for dette - Chief medical informatics officers (CMIO)
jobber som translatører mellom helse og IKT. Dette trenger vi i Norge også for å lykkes i å
møte fremtiden.
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AutoHotKey, PhraseExpress, X-keys og touch
- verktøy som kan gjera din kvardag meir effektiv
Av Bjarte Sørensen
Fastlege,
Hjelmeland legekontor

Helsedirektoratet sin tidsbruksundersøkelse synte at fastlegane i Noreg
arbeidde i snitt 55,6 timar i veka. Pasientretta arbeid har auka med 5 timar
sidan 2014, trass liten endring i listelengder. Dette er nok ikkje ei utvikling
berre for fastlegane, men kanskje heller
ein refleksjon av at alle legar har meir
å gjera?
I ein slik setting har ein mykje å vinna
på å kutte ned på tidsbruk på områder der det ikkje går ut over kvaliteten
på arbeidet. Eit område mange av oss
kan vinne tid på er å vera effektive i
papirarbeidet.
Eg var på besøk hjå spesialist i indremedisin, hjerte- og lungemedisin dr Finn
Finsnes i Kirkegata for å sjå korleis han
har klart å effektivisere kvardagen. Han
fortel at han no er 8-10% meir effektiv
etter introduksjon av ulike datatekniske løysingar, og dette utan at han
i følge han sjølv er rask på tastaturet.
Tre verktøy har effektivisert kvardagen
hans. Programvareverktøya AutoHotKey og PhraseExpress i tillegg til spesialtastatur frå X-keys.
AutoHotKey er gratis programvare med
open kjeldekode og kan lastast ned frå
www.autohotkey.com. I sin enklaste
form kan ein programmere dette til å
skrive ord ein skriv ofte som i Finsnes
sitt tilfelle “h” for “hoste”, “t” for “tungpust” osb. Ein kan også programmera
slik at ein får autokorrektur på dei mest
vanlege skrivefeila, slik at “alvolrig” blir
“alvorlig” osb.
For dei av dykk som har lest dr Finsnes
sine epikriser med velformulerte setningar utan skrivefeil, kan eg no avsløra
at enkelte av formuleringane kan ta få
sekunder å skrive. Han skriv om lag
30 A4 sider tekst dagleg. Til dømes har
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han standardisert anamnese, funn og
resultat med konklusjon etter egendefinerte logiske utløysande stikkord eller
bokstavar. Finsnes poengterer at han
nok har ein del å vinne på at han trass
alt har mange pasientar med liknande
problemstillingar.
PhraseExpress er ein såkalla “text
expander” og liknar på det mange av
dykk er kjende med frå telefonen der
etter kvart som du skriv kjem programvaren med forslag på kva ord eller
uttrykk du skal skrive. Du kan så velgje desse frå ei liste med eit tastetrykk.
Dette kan fint brukast parallelt med
AutoHotKey, då dei utfyller kvarandre. Finsnes har laga eit utløysande ord
“eilo” og da kommer det fram ein rekkje
relevante forslag som har med Exercise
Induced Laryngeal obstruction å gjera,
med viktige karakterstika og skilnader
i anamnesen og differensialdiagnosen
til astma. Dette lettar arbeidet, men er
samtidig ein intern kvalitetskontroll
for at man får spurd pasienten om de
rette tinga. I samme frase eilo kjem
så funn og betraktningar, eventuell
behandling, informasjon og oppfølging
kor ein velgar komponenter av relevans
for komposisjon av ein reliabel epikrise

som ikkje er generisk.
Eit område der AutoHotKey briljerer
er når du programmerer det med det
relativt enkle programmeringsspråket
slik at med eit enkelt tastetrykk utfører
maskina ei rekke oppgåver automatisk,
inkludert å opne programmer, trykke
på knappar på skjermen, osb. Ein kan
også legge inn pausar slik at ein tek
høgd for at maskina di jobbar seinare
enn makroen klarer å produsere nye
tastetrykk. Det er grense for kor mange
slike hurtigtastar ein kan lage på eit
vanleg tastatur (f.eks. Ctrl+shift+8 osb)
og hugse, så når slike makroar blir
kombinert med spesialtatastatur frå
produsenten X-keys (www.x-keys.com)
blir det ei briljant løysing. Dette er ulike
tastatur der kvar knapp kan programmerast til å bety nett det du vil, og dei
kjem i ulike størrelsar, frå dei minste
med berre 4 tastar og opp til heile 128
tastar. Desse kan merkast med det du
vil, og programmerast, til dømes ved
hjelp av AutoHotKey. Då kan dr Finsnes
ved hjelp av eit enkelt tastetrykk utføre
komplekse rekker med handlingar i
journalsystemet som han ofte treng og
som kan spare han opp til 11 museklikk
og inntasting av kodar og ord. Eksempel

på dette kan vera å ved eit tastetrykk
å gå frå den løpande journalen inn i
reseptmodulen, lage resept på eit gitt
medikament med bruksanvisning, signere denne elektronisk og gå tilbake
til journalmodulen. Dette verkar nok
spesielt godt for ein spesialist med eit
noko mindre repertoir av medisiner,
men fastlegar kan ha andre oppgåver
som ein ofte utfører. Sjølv har eg skaffa
meg det same oppsettet som dr Finsnes
med eit 80-tastars tastatur, det kosta
3780 kroner inklusiv moms. Når eg får
tid og gnisten, skal eg setje meg ned å
programmere til dømes funksjonar for:
• Å komma til biletet der eg kan skriva
ein melding til pasienten gjennom
digital dialog via helsenorge.no
• Å lage legeerklæring til ungdomar
på vidaregåande, elektronisk signert
med idfy.no og sendt som vedlegg på
digital dialog
• Å sende gitt legeerklæring direkte til
skrivaren i staden
• Lage ferdige sjukemelingar med den
aktuelle diagnosen i notatet som
gjeldande, kanskje til og med eigne
knappar for 3 dagar, 7 dagar, 14 dagar
osb., ferdig signert (og eigne knappar
for usignerte sjukemeldingar der eg
kan legge til tekst der det er nødvendig).
• Knappar for rekningskort med dei
vanlegaste takstkombinasjonane
Finsnes har med sitt velutstyrte kontor
ein flott hjerte- og lungelab med ulike
spirometriapparat, kroppspletysmografi, tredemølle og sykkel, ultralyd,
søvnregistrering osb. På kvar av desse
stasjonane og i resepsjonen finn ein
maskinar kopla mot journalsystemet,
og her har hjelpepersonellet og Finsnes små versjonar av x-keys med 4-8
knappar, der ein lett kan utføre dei mest
vanlege operasjonane på nett den stasjonen.
Viss Finsnes har klart å bli 10% meir
effektiv, er eg sikker på at andre òg kan
få til det. Kanskje har han perfeksjonert
dette systemet fordi han ikkje er veldig
rask på tastaturet i følge han sjølv. Sjølv

skriv eg veldig raskt på tastaturet, og
har kanskje av same grunn ikkje sett
poenget med slike løysingar før, men eg
ser defintivt nytten av å kunne sleppe å
klikke med musa ørten gonger! Finsnes
framfører at X-key lett kan tilpasses
Infodoc, SystemX og CGM. Ein kan programmere sjølv, men han anbefalar
å betale en konsulenthjelp for dette,
Adrian Semb kronoshjelp@gmail.com
driver eit eige lite IT-firma som har fått
midlar frå Innovasjon Noreg og kan
kontaktas på epost.
Når det gjeld det å skrive raskt, vil eg
likevel slå eit slag for dette, då eg er
sikker på at sparer fleire timar i veka
på det. Sjølv har eg sidan 6-årsalderen
perfeksjonert touch-teknikken og kan
takke far for at eg ikkje fekk bruke PC-en
på 80-talet utan ein plastpose over
hendene mine. No skriv eg med eit Apple-tastatur (på ei Windows-maskin), for
dette har for meg dei beste knappane
som bruker minst tid å trykkast ned
og gir god respons på fingrane mine.
På ulike testar kan eg skrive frå 85-95
ord (rundt 450 tastetrykk) i minuttet
med 90-100% nøyaktigheit. Dette kan
eg gjera utan å sjå på tastaturet eller
skjermen i det heile tatt, noko som gjer
at eg ofte skriv journal under sjølve
anamneseopptaket. Pasientane påstår
at dei ikkje tykkjer det er distraherande.
Eg har heile kroppen vendt mot pasienten og gir god augekontakt sjølv om
hendene mine stikk ut til sida og skriv.
Eg pleier ikkje å bruke tid på å rette
skrivefeil med mindre dette forandrar
meininga på teksten. Å klare dette tek
mykje trening og tilvenning, men eg er
sikker på at det er godt anvendt tid for
den som går inn for å lære seg dette. Ein
kan finne mange læringsressursar og
øveprogram på internett i dag.
Hadde det berre vore ein knapp for ferdig utført legeerklæring til NAV hadde
eg kanskje sluppe å sitje på kontoret på
søndagskveldane også!

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

Tildelingskriterier
Kriterier for tildelinger fra
Primærmedisinsk forskningsfond
- Rogaland vedtatt av årsmøtet til
Rogaland Legeforening i forbindelse med opprettelse av fondet 9.
juni 2017.
Kriteriene er gjeldende inntil
endringer foretas av styret i Rogaland Legeforening.
Etter fondets formål, jfr. fondets vedtekter punkt 2, kan det tildeles
a) til et enkelt prosjekt en sum
avgrenset tilsvarende 3 månedsverk
etter satsene til Allmennmedisinsk
forskningsutvalg (AFU) i Den norske
legeforening.
b) midler til frikjøp av veileder med
inntil 50 timer honorert etter halv
takst 14 i Normaltariffen.
c) en sum inntil 1/5 månedsverk
etter satsene til Allmennmedisinsk
forskningsutvalg (AFU). til mindre
prosjekter og tiltak. Dette kan tildeles av det vitenskapelige råd på
delegering fra styret innenfor de
rammer som styret har anvist i de
årlige budsjettene
Søknader og spørsmål sendes:
Styret Primærmedisinsk
forskningsfond - Rogaland
Mail: olav.thorsen@sus.no
Mob: 91316476
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Fastlegekonferansen 2018
Peter Christersson, Fastlege, HTV Stavanger kommune,
Leder Rogaland Allmennlegeforening

Fastlegekonferansen ble arrangert, på selveste fastlegedagen, 5.
desember 2018. Dette var andre året på rad, og vi har vel da etablert
en tradisjon. Helsedirektoratet inviterte til konferanse i sine nye
brutalistiske lokaler i Nydalen/Storo i Oslo. Det var en særdeles kjølig,
men flott vinterdag. Fastleger, kommuneleger, politikere, brukere,
byråkrater, tillitsvalgte og annet godtfolk strømmet inn fra hele landet.
Divisjonsdirektør Geir Stene-Larsen påpekte at fastlegene «er viktige
for oss», og fortalte at den norske fastlegeordningen (FLO) ofte trekkes fram internasjonalt. Utfordringene i ordningen er velkjent, og
tas på alvor. Ordningens suksess og popularitet er på mange måter
dens egen forbannelse. På lik linje med folkeskolen, «skal alt inn i
FLO». Direktoratet har, angivelig, fokus på hvordan en kan redusere
oppgaveporteføljen.
Helseministeren var opptatt med spørsmål om abort i Stortinget, og
sendte i stedet sin protesje, statssekretær Maria Jahrmann Bjerke ut
til ulvene. Hun hadde kledd seg for storm med et retorisk grep hvor
fastlegene ble sammenlignet med friskuser på tur, med stadig tyngre
sekk på ryggen. Det ble presisert at det var viktig at vi ikke brekker
ryggen. Likevel ville ikke HOD love oss kortere pasientlister før flere
fastleger er rekruttert. Noe paradoksalt da at HOD ensidig kutter ut
mulighet for å bruke takst 5 (for sending/utskrift av journal) – noe
som kan koste fastlegene anslagsvis 30 millioner kroner i året (tall
sitert fra Ivar Halvorsen). Unge leger i etableringsfasen, vil som regel
oppleve større grad av pasientmigrasjon enn mer rutinerte kollegaer. Altså vil bortfallet av denne taksten ramme våre nye kollegaer
i betydelig større grad.
Helsedirektør Guldvog påpekte at mange nyutdanna leger kvier seg
for å bli fastleger. De oppfatter jobben som spennende og viktig, men
kombinasjonen av høy arbeidsbelastning og følelsen av å være sekretær
for andre, ødelegger. De siste 20 årene har forventet levetid i Norge økt
med 6 år – sammen med dette har en i gjennomsnitt fått 9 måneder
ekstra med sykdom. Parallelt med dette, har samhandlingsreformen
medført at flere oppgaver har blitt flyttet fra spesialisthelsetjenesten
til primærhelsetjenesten. Denne reformen skulle dempe veksten i
spesialisthelsetjenenesten. Likevel har veksten av legeårsverk vært
21,7% i spesialisthelsetjenesten vs 15,5% i primærhelsetjenesten i
perioden 2011-16, påpekte rådmann Camilla Dunsæd i Nye Kristiansand kommune.
Denne utviklingen må snus, og FLO må reddes, for som leder av NFA,
Petter Brelin, siterte en anonym sykehusdirektør: «Hvis FLO ikke
stabiliseres, har vi bygget for små sykehus».

6
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LIS på vent
Av Kristin Marie
Fagereng,
Yngre legers forening

Ventehistorien

Nyutdannede leger med bakgrunn fra
både utenlandske og norske universiteter har lenge vært vant til å vente på
«nybegynnerstillingene» som turnuslege og LIS1-lege. Før 2012 hadde staten
i henhold til turnusforskriften plikt til
å sikre alle kandidater turnusplass.
Alle med Cand Med, uansett statsborgerskap eller studiested, kunne
søke. En statsgaranti for turnusjobb
kombinert med fritt arbeidsmarked
førte etter hvert til større antall søkere
enn antall turnusplasser og la et stort
press på ordningen. I 2012 var ventetiden gjennomsnittlig 6 måneder, og
man forventet at den kunne stige til
18 måneder. Det var en direkte årsak
til at Helsedirektoratet fikk gjennomslag for å skrote trekningsbasert turnus
samme år. Samtidig ble autorisasjonstidspunktet for norskudannede leger
flyttet, slik at autorisasjon gis etter endt
utdanning, men med krav til turnus
for å kunne starte spesialisering.
Etter omleggingen i 2013 søkte altså
alle nyutdannede leger arbeid på lik
linje med samfunnet for øvrig. Det var
heftig debatt om temaet før endringen
ble vedtatt. At det ville være vanskelig
å vurdere kandidatene opp mot hverandre etter endt studium der de fleste
har tilnærmet lik CV ville åpne for
nepotisme fryktet kritikerene. Andre
var bekymret for negative effekter på
rekruttering til distriktene, og flere
tok til ordet for å øke turnusplassene
med fortsatt trekningsbasert tjeneste.
Daværende president i DNLF, Torunn
Janbu, sa: "Det å søke på en stilling er
en annen situasjon enn loddtrekning,
men man kan ikke si at det er noe automatikk i at dette vil redusere antallet
som er interessert i å jobbe.". Noen år
senere, i Mars 2017, fikk vi ny spesialistforskrift som innebar at turnusordningen ble avviklet og erstattet av LIS1.
Denne stillingen skal være en felles
plattform for videre spesialisering i LIS
2 og LIS 3 i, og representerte samtidig
8
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en innstramming i regelverket som
medfører at et større antall leger må
nå gjennomføre LIS1, dette har ført
til enda flere søkere. Våren 2018 var
det ca 1270 søkere til i alt 456 ledige
LIS1-stillinger. Kun 36% av søkerene
kunne forvente å få en stilling. Aldri
har andelen vært lavere og man kjenner ikke nøyaktig til forløpet til nyutdannede som søker gjentatte ganger
og om de på et tidspunkt slutter å søke.

Tull med tall om behov for
spesialister

Antall LIS1 stilinger har ligget stabilt
rundt 950 de siste åtte årene, mens
andre stillinger har økt betydelig. Helsedirektoratet gjennomførte i 2014 en
vurdering av behovet av antall LIS1
stillinger for å dekke etterspørsel etter
spesialister. De tok utgangspunkt i
SSBs beregninger om vekst i stillinger, pensjonsavgang og importleger
(HELSEMOD). Den gang konkluderte
de med at dagens antall ville være nok
for å dekke fremtidens behov for spesialister.
Etter påtrykk fra aktører som legeforeningen ba HOD (Helse- og Omsorgsdepartementet) Direktoratet om å
vurdere dimensjoneringen av LIS1.
Helsedirektoratets vurdering i 2014
la til grunn at man ville importere ca
350 spesialister i året. Det i seg selv er
problematisk all den tid Norge har som

uttalt ambisjon å utdanne egne leger. Å
drenere andre land for verdifulle akademisk personell vil de fleste mene er
uheldig og sågar uetisk. Av ulike årsaker har det vært en nedgang i antall
konverterte spesialister fra utlandet,
og beregningene fra 2014 er feilslåtte
på dette punktet. Det viser seg at det i
perioden 2014 – 2017 har vært en større
vekst i legestillinger enn tidligere fremskrivninger tilsa. De siste årene har vi
altså hatt en paradoksal situasjon der
vi har et økende antall leger utdannet
til arbeidsledighet, samtidig som det
er mangel på legespesialister.

Fastlegekrisen

Samtidig som antall ferdigutdannede
leger som venter på LIS1 øker, tilspisses
fastlegekrisen. I 2018 utførte Helsedirektoratet på oppdrag fra HOD en
undersøkelse for å kartlegge fastlegers arbeidstid. Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin ledet
arbeidet, og den avdekket at fastleger jobber gjennomsnittlig hele 55,6
timer i uken. Det er altså en betydelig
mangel på fastleger, og i en rykende
fersk rapport utarbeidet av KS, DNLF
og Helsedirektoratet har man regnet
seg frem til at det årlig er behov for
500 ALIS for å demme opp for leger
som går av med pensjon, fremtidig
befolkningsvekst og for å redusere
arbeidsbelastningen blant fastleger.
For å sikre befolkningen et fortsatt

godt fastlegetilbud må man både øke
antall LIS1, og man må finne tiltak
som rekrutterer legene til fastlegeyrket. HDir foreslår i sin LIS1-rapport å
opprette «øremerkede» utdanningsstillinger i allmennmedisin. Tiltaket er
primært ment for å øke rekrutteringen
til allmennmedisin men kan også ville
føre til økt gjennomstrømning. Det
er skissert to alternativer: 1 – Direkte
ansettelse i kommunehelsetjenesten
samtidig med LIS1 ansettelse. Denne
modellen har fått støtte av både legeforeningen og medisinstudentene. Den
andre modellen tar sikte på oppstart i
ALIS etter LIS1 i sykehus. LIS1 får da
ingen tradisjonell kommunetjeneste,
men fortsetter direkte i ALIS-stillingen
etter sykehusåret. Dette alternativet
krever endring i forskriften.

som i arbeidsgiver mener kan dekkes
av LIS1, derfra er ikke veien lang til å
gjøre det til en fullverdig LIS1 tjeneste
med supervisjon, veiledning og kurs.

Postlegen

Fra Granvolden til Høie
- To Be Continued

I likhet med situasjonen blant fastlegene ser man på sykehus et økt behov
for flere leger til å dele oppgavene på
postene med. Overlegene har ofte helhetlig ansvar, og legene i spesialisering
mister progresjon i utdanningen fordi
de, heller enn å bli supervisert av en
spesialist i ulike pasientmøter eller
operasjoner, går visitt på post. Den siste
tiden har det dukket opp dedikerte stillinger som «postlege» eller «innkomstlege», stillinger beregnet på nettopp
LIS1-ventende. Det er imidlertid svært
betenkelig å opprette egne stillinger
som ikke inngår i spesialiseringsløp.
Arbeidsgiver argumenterer med at det
er et bedre alternativ for leger som venter på LIS1, for slik kan de skaffe seg
erfaring for å få en LIS1-stilling, men
det er dessverre like logisk som å argumentere for våpenkappløp. Så lenge
det er et vesentlig større antall søkere
til LIS1 enn LIS1-stillinger vil det aldri
bli nok slike stillinger i en konkurransesituasjon. Her blander arbeidsgiver
kortene. Siden LIS1 ansettelser skal
følge kvalifikasjonsprinsippet må man
naturlig nok ta med tidligere arbeidserfaring når man skal skille kandidatene,
men LIS1 er ment til å være nettopp steg
1 i en videre spesialisering, og det kreves i så måte ingen arbeidserfaring for
å kvalifisere til stillingen. Det er altså
er udekket behov for leger i sykehus

#200nyeLIS1nå

YLF og Legeforeningen sentralt har
prioritert arbeidet med å synliggjøre
konsekvensene av å la ferdigutdannede leger vente på LIS1 mens man
mangler både spesialister og fastleger,
og man har satt søkelyset på at det ikke
er etisk holdbart for Norge å basere
sin legedekning på «braindrain» fra
andre land. Emneknaggen #200nyeLISnå dukket opp i sosiale medier i
2018, YLF avholdt høsten 2018 fakkeltog
og appell foran stortinget, og medisinstudentene har naturligvis engasjert
seg sterkt i saken.

Det sterke fokuset på manglende
LIS1-stillinger har gitt resultater, og i
januar dette året kom det, til manges
store lettelse, og glede, inn i den nye
regjeringserklæringen at man skulle
«Øke antall LIS1-stillinger, for å imøtekomme rekrutteringsutfordringene i
fastlegeordningen og spesialistmangelen i spesialisthelsetjenesten». Det står
imidlertid ikke spesifisert hvor mange
stillinger man vil øke med, og legeforeningen jobber videre for at minister
Høie følger opp erklæringen for å nå
målet om minimum 200 nye stillinger.

Kvalitet over kvantitet

Dersom man skal øke antall LIS1-stillinger er det av avgjørende betydning
at de nye stillingene også fylles med
innhold, det vil si at kandidatene får
både supervisjon og veiledning samt
tilgang på læringsaktiviteter som i sum
vil oppfylle læringsmålene som kreves
for å godkjenne tjenesten. De regionale helseforetakene har spilt inn at
de er bekymret for kvaliteten på LIS1
tjenesten dersom man øker antall

stillinger for raskt. På flere steder har
foretakene fortsatt utfordringer med
implementering av LIS1 utdanningsløp
melder de. Hvordan de samme foretakene da mener at de kan tilby «post- og
innkomstlege» de samme betingelsene
innenfor dagens økonomiske ramme
fremstår noe underlig. Slik jeg tolker
det trenger «post- og innkomstlegen»
kun en formell godkjent LIS1-stilling
for å få læringsmåloppnåelsen godkjent i det aktuelle tidsrommet. Det er
da også et av forslagene til HDir for å
øke kapasiteten i LIS1-løpene; Å la alle
slike stillinger være tellende til LIS1.
For spesielt interesserte anbefales Helsedirektoratets rapport «Vurdering av
antall LIS1-stillinger» (IS-2808)
Kristin Fagereng

Husk også våre nettsider:
www.legeforeningen.no/rogaland
NR. 1 ÅRG. 24.52019 SYD-VESTEN
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Pakkeforløp psykisk helse og rus
og mer forutsigbarhet!
Carina Paulsen, rådgiver Helse Vest

Hva er et pakkeforløp
Pakkeforløp for psykisk helse og rus er
et behandlingsforløp som er helhetlig
og forutsigbart, og uten unødig ventetid. Det er utviklet seks pakkeforløp
innenfor psykisk helse og rus som skal
implementeres våren 2019.
- Pak keforløp for utredning og
behandling i psykisk helsevern,
barn og unge
- Pak keforløp for utredning og
behandling i psykisk helsevern,
voksne
- Pakkeforløp for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)
- Pakkeforløp for mistanke om psykoseutvikling og psykoselidelser
- Pak keforløp for utredning og
behandling av tvangslidelse (OCD)
- Pakkeforløp for spiseforstyrrelser
hos barn og unge
Det jobbes også med Pakkeforløp for
gravide som bruker/har brukt alkohol, vanedannende legemidler og/
eller illegale rusmidler, som kommer
på et senere tidspunkt.

Hvorfor pakkeforløp
Fordi pasienter med psykiske lidelser og rusavhengighet skal få bedre
behandling og mer forutsigbarhet!
Pakkeforløp innebærer at pasienten
skal få vite hva som skal skje – når det
skal skje – og hvem som har ansvaret. Pasienten skal medvirke i alle
avgjørelser om sin egen behandling
og oppfølging. Pårørende skal også
involveres der det er hensiktsmessig.
Samhandling mellom spesialisthelsetjeneste, kommune, fastlege og
andre relevante aktører er sentralt i
pakkeforløpene. Samhandlingen skal
10
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Pakkeforløp psykisk
helse og rus

Helsedirektoratet

styrkes ved henvisning, underveis og
i avslutningen av et forløp.
De fem målene for pakkeforløpene
er:
1. Økt brukermedvirkning og brukertilfredshet
2. Sammenhengende og koordinerte
pasientforløp
3. Unngå unødig ventetid
4. Likeverdig tilbud til pasienter og
pårørende uavhengig av hvor i landet de bor
5. Bedre ivaretakelse av somatisk
helse og gode levevaner

Henvisning og vurdering av
henvisning
Mange som henviser gjennomfører en
grundig kartlegging før henvisning
sendes. For å sikre at alle henvisningene er like gode, er det utarbeidet en
liste over hva som bør være kartlagt
når henvisningen sendes, for mer
info se https://helsedirektoratet.no/
folkehelse/psykisk-helse-og-rus/pakkeforlop-for-psykisk-helse-og-rus#informasjon-til-henviser-om-pakkeforløp-for-psykisk-helse-og-rus.

1

I pakkeforløpene er og anbefalt at
pasienten er med på å utforme egen
henvisning, for å sikre at det som er
viktig for pasienten kommer tydelig
fram.
Fra 1.1.2019 henvises alle pasienter
til pakkeforløp psykisk helse og rus.
Henvisende instans starter pakkeforløpet ved å sende en henvisning
til spesialisthelsetjenesten. Når
spesialisthelsetjenesten har mottatt
henvisning, gjøres en vurdering av
om pasienten har rett til helsehjelp
i spesialisthelsetjenesten. Har pasienten rett til helsehjelp, fortsetter
pakkeforløpet.
Er spesialisthelsetjenesten i tvil om
pasienten har rett til helsehjelp, bør
det vurderes å møte pasienten før et
eventuelt avslag. Dersom pasienten
ikke får innvilget rett til helsehjelp
avsluttes pakkeforløpet. Ved avslag
skal spesialisthelsetjenesten gi en
faglig begrunnelse for avslaget og gi
anbefalinger/råd for annen aktuell
behandling eller oppfølging av pasienten.

– bedre behandling
LEGE FOR LEGER
Raskere utredning og behandling
Pasientene skal få raskere utredning
og behandling! På samme måte som
i pakkeforløpene for kreft innføres
noen forløpstider. Basisutredning
i poliklinikk i psykisk helsevern er
satt til seks uker fra første frammøte
til klinisk beslutning. I TSB er veiledende forløpstider for basis utredning tre uker i poliklinikk og en uke
i døgnavdeling. For mer informasjon
om andre veiledende forløpstider se
lenker under.

Somatisk helse og levevaner
Pakkeforløpene skal sikre at den
somatiske helsen til pasienten utredes, og at pasienten får
behandling om nødvendig. Ansvaret for hvem som skal følge opp den
somatiske helsen er tydeliggjort i
pakkeforløpene.
Dersom pasienten er innlagt i spesialisthelsetjenesten, er det institusjonen som har ansvar for videre oppfølging av pasientens helse, jf. forskrift
om fastlegeordning i kommunene.
Dersom legen ved institusjonen ikke
har kompetanse på sykdomsområdet,
har hun/han et ansvar for å konferere med relevant spesialistkollega
inkludert fastlege. Ved innleggelse
må det i samråd med pasienten gjøres en konkret vurdering om tiltak
bør gjennomføres mens pasienten
er innlagt for å sikre at nødvendig
somatisk oppfølging blir ivaretatt.
Ved polik linisk behandling er
behandlingsansvarlig i spesialisthelsetjenesten ansvarlig for at det
er tydelig avklart hvem som følger
opp pasienten somatisk, enten det
er fastlegen eller lege i spesialisthelsetjenesten. Det bør i samråd med
pasienten gjøres en konkret vurdering

ut fra pasientens tilstand og behov
hvem som bør følge opp pasienten.

Forløpskoordinator
Forløpskoordinator i kommunen og i
spesialisthelsetjenesten er et sentralt
grep for å sikre god oppfølging og forutsigbarhet. Forløpskoordinatoren
skal være med å sikre at utredning,
behandling og oppfølging er individuelt tilpasset og skjer uten unødvendig ventetid.
Forløpskoordinator vil være en viktig kontaktperson for pasienten og
eventuelt pårørende, og kan svare på
spørsmål og gi informasjon om hva
som skal skje underveis i et forløp.
Telefonnummer til forløpskoordinatorene i spesialisthelsetjenesten
står på nettsidene til helseforetakene,
private med avtale og private ideelle.
Vi i Helse Vest tar gjerne imot tilbakemeldinger og forslag til forbedringer når det gjelder pakkeforløpene og
praktiste utfordringer du som henviser eventuelt møter på. Ta kontakt på
e-post til helse@helse-vest.no
Mer info se:
https://helsedirektoratet.no/folkehelse/psykisk-helse-og-rus/pakkeforlop-for-psykisk-helse-og-rus
https://helse-vest.no/nyheiter/
nyheiter-2018/pakkeforlop-for-psykisk-helse-og-rus
https://helsenorge.no/psykisk-helse/pakkeforlop-for-psykisk-helse-og-rus/hva-er-pakkeforlop-for-psykisk-helse-og-rus

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

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

Husk våre nettsider:
www.legeforeningen.no/rogaland
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Syd-Vestens utskremte reportere lar
seg ikke stoppe og har atter en gang
kastet stetoskopet, trykket

og ofret seg for fellesskapets gode! I
skarp konkurranse med det beste av
det beste av internasjonale magasiner rapporterte vi forrige gang fra
Wonca i "Gagnamstyle" fødeby - Gagnam i Seoul - og denne gangen tar
vi deg med til hjertet av Disneyland
- Orlando Florida!
Det var selvsagt med tungt hjerte jeg
forlot 12 timers dagene på kontoret
og satte meg på flyet over dammen
en tidlig lørdag morgen 9. februar.
Reisen var behagelig siden reisekassen rakk til SAS + billetter. Ikke så
mye søvn riktignok men pritty happy
landet jeg utpå kvelden i Florida og

hokket opp med et par reisekompanjonger som kom inn fra Trondheim
og Nordland - bare for oppdage at
litt mer reisevante sjeler selvfølgelig legger inn bud på oppgradering
med bonuspoeng og møter opp pritty
uthvilt og happy etter å ha tilbragt
største delen av turen i horisontalen…
Neste gang…
Vi tok opp konkurransen med Uber
i leiebil og tok turen til hotellet der
Legeforeningens IKT - delegasjonen
var booket inn. En slapp hamburger
senere var det bare å stupe i seng - ca
03.30 norsk tid. Ca 20 år siden jeg sist
spiste hamburger på den tiden av
døgnet .

Men etter hvert kom sjefene sjøl - Jan
Emil Kristoffersen og Eirik Arnesen
og da var det bare å trekke i finstasen
og gjøre seg klar for det mer formelle
opplegget. Første punkt på programmet var en tur til Nemours Children's
Hospital. For oss som har gått litt i
gangene på barneavdelingen på
SUS var det en annen verden. Ingen
hadde spart på kvadratmeterne når
de bygget for å si det slik. Store åpne
resepsjoner, flotte installasjoner, fine
farger og ingen lange sterile ganger.

Resten av delegasjonen valfartet inn
påfølgende dag mens vi andre var
godt i gang med å blende inn med
lokalbefolkningen på Walmart og
diverse Shopping Malls.

Tactical Logistics Center = AMK+

På tur til Himss19 / Nemour’s: Fra venstre: Nina Anita Kongshaug, Torstein Sakshaug
(Helseplattformen), Eirik Arnesen (Spesialrådgiver LF), Bent Asgeir Larsen (Fastege/ Dir.
for ehelse), Stein Helge Tingvoll (Nevrolog/ Leder Oppland LF) og Jan Emil Kristoffersen
(Fagsjef LF). Undertegnede tok bildet. Aadel Heilemann (Advokat LF, Anne Ringnes
(spesialrådgiver LF), Kjartan Olafsson (fastlege / leder i LF IT-utvalg, Lasse Folkvord
(Helseplattformen/ Fastlege) og Morten Sundnes (Fung fylkeslege Nordland) hadde
meldt seg på ekstra forelesninger og var ikke med på sightseeingen.
12
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Hjertet av Nemours CH er en overvåkningsentral som der man kan
fjern monitorere pasienter på overvåkning og eventuelt koble seg opp
på video om en alarm går av. Paramedics gir algoritmebasert støtte til
behandlerne. Enten på eget sykehus
eller duPont Hospital for Children
i Wilmington. Sentralen overvåker
også beleggsituasjonen på eget og
omkringliggende sykehus og ambulanse- og helikopteraktivitet i sanntid
som vi kjenner det fra våre egne AMK
sentraler.

Utformingen av sykehuset bærer
tydelig preg av at man har ønsket å
skape en god atmosfære for barna og
foreldre under innleggelse. Det bærer
tydelig preg av vel gjennomtenkte
og funksjonelle romløsninger og en
visuell utforming som minsker sykehuspreget. Integrerte virtuelle tjenester fungerer som informasjonskanal
men også for interaktiv opplæring og
journalinnsyn fra en TV skjerm på
rommet. Trivselen er nok på topp med
både X-box og stemningslys med ca
14 mill fargere som barnet kan styre
selv fra en fjernkontroll i sengen. Som
dere ser av bildet under lot Eirik seg
fascinere av lysshowet. Et bildesøk
på Google viser deg hvordan det ser
ut utenfra når alle barna har valgt
hver sin farge.

Bildet under viser en informasjonsskjerm som henger ved inngangen til
hvert pasientrom. Disse angir viktig
informasjon som væskerestriksjon,
leie, smittestatus og annet slik at
dette er lett å få med seg for alle som
behandler barnet.

Personalet var t ydelig stolte av
arbeidsplassen sin og vi kan bare
håpe at norske sykehus i støpeskjeen
får muligheten til å tilby noe lignende. Så har jeg gitt noen en god
unnskyldning for å foreslå en inspirasjonsvisitt .
Selve Himss19 åpnet offisielt tirsdag
12. februar. Healthcare Information
and Management Systems Society
(HIMSS) er en global non-profit organisasjon med mål om å bistå med
IKT transformasjonen i helsevesenet.
Organisasjonen har 72000 medlemmer og 630 helse IT medlemsbedrifter. Kongressen bærer preg av det.
42000 besøkende er litt overveldende
selv for en eksil bergenser.
De store trendene som kan rapporteres hjem til oss på berget er
at «interoperabilitet» er tingen. De
ulike systemene skal kunne snakke
sammen. Seema Verma (direktør for
Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) annonserte på åpningssesjonen at det i USA nå legges frem
et lovforslag som skal sikre interoperabilitet og frigjøre helsedata ved at
den enkelte aktør må tilpasse seg et
felles grensesnitt for å dele sine data
med andre systemer. Trump mener
at 28 milliarder (eller trillioner eller
noe slikt) i stimuleringstiltak over
flere år hadde ikke gitt nok resultater
så nå var det paragraftid.
Pasienten skal ha tilgang til sine helsedata på tvers av både forsikringsordninger og helsetjenestetilbydere.
Man ser også for seg at dette skal åpne
opp for de små innovative aktørene
ved at det dannes et økosystem av

produkter som via et felles grensesnitt snakker samme «dataspråk»
og slik sett kan fungere som f.eks en
«App store» gjør. Akkurat som man
laster ned den appen man vil ha til
telefonen og forventer at den bare
virke - snakker med andre apper og
funksjoner på telefonen – skal man
kunne koble på den appen man
ønsker til journalprogrammet. Eller
som pasient kunne koble den opp mot
egne helsedata og gjenbruke dem i
den appen man ønsker å benytte for
et eller annet helseformål.
«Språket» som trekkes frem i alle
sammenhenger er FHIR (Fast Healthcare Interoperabillity Resources).
I korte trekk ferdiglagede «dataingredienser» som kan gjenbrukes i
ulike apper slik at det går raskere å
lage og det blir likt i alle appene som
bruker dem. Med SMART on FHIR
(Substitutable Medical Applications
Reusable Technologies) skal disse
appene snakke sammen på tvers av
systemer. Hørte jeg et Zzzznork? Jeg
vet ikke om du skal holde pusten i
påvente av nye samsnakkende løsninger men vårt eget direktorat for
ehelse har i hvertfall nylig gått ut
med en anbefaling om at våre egne
leverandører også begynner å bevege
seg i den retningen. Vi har allerede
prosjekter for integrasjon av kritisk
informasjon mellom Kjernejournal
og ditt eget journalprogram som skal
basere seg på dette konseptet. Hvis
man lykkes med å innføre dette som
standard også i Norge vil du kunne
logge deg på ditt eget program men
jobbe mot andre apper eller skjema
NR. 1 ÅRG. 24.52019 SYD-VESTEN
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som egentlig ligger på nettet og snakker med programmet ditt. I praksis
slippe å logge deg på hver gang du
f. eks vil inn i Kjernejournal men
bare åpne en side som viser innholdet og gjøre endringer en gang - så
har du det både i egen journal og i
Kjernejournal. Tilsvarende for diabetesskjema, helsekort for gravide osv.
Det var ellers tydelig at de høye herrer
og damer så på ikke-helsedata som
det neste store. Altså data som den
enkelte samler via apper og «werables» (på godt norsk dingser man
bærer på seg). Man ønsker altså å
koble forbrukerdata mot helsesystemene for bedre å kunne forutsi
behov for helsetjenester. Jeg går ikke
inn på hvordan dette kan misbrukes
men konstaterer at det var dem som
mente dette kunne ha stor prediktiv
verdi på helseutkomme og derfor
også kunne hjelpe oss å fange opp
dem som trengte ekstra oppmerksomhet fra helsevesenet.
Så er det åpenbart at ingen aktør lenger tror at man kan få dette til uten
at man involverer legene i utvikling
og implementering av nye systemer
i vesentlig grad. I det store utland
(USA; England) har man Chief Medical Informatics Officers (CMIO) stillinger der leger opererer i grenselandet mellom IT og medisinen som
brobyggere og translatører av behov
og kvalitetssikring av utvikling og
implementering. I begge land har
man gjort seg noen dyrekjøpte erfaringer med doctor burnout i systemer
som ikke fungerer godt i den kliniske
hverdagen fordi man legger opp til
en alt for rigid strukturell datainnhenting og ikke har klart å forstå
arbeidsprosessene og faget godt nok.
Vår egen Kjartan Olafsson (leder av
LF IKT utvalg) har lenge jobbet for
å innføre tilsvarende stillinger på
norske sykehus. Det er åpenbart et
behov for at leger går inn i denne
typen stillinger slik at vi sikrer at
vi får påvirke utviklingen i disse
systemene – som vi vel alle innser
er et grunnleggende verktøy for jobben vi skal gjøre. Epj-løftet er sånn
sett en slags CMIO funksjonen for
14
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fastlegesektoren. Brukerrepresentanter som kommer inn i tidlig fase
og kan påvirke prosjekter allerede i
startgropen gir muligheten for raske
tilbakemeldinger på faktisk funksjon
lenge før en linje er kodet. Men vi som
er med der ser at det er en kultur som
er vanskelig å snu. Systemene lages
enda i alt for stor grad slik at de skal
være effektive å drifte – ikke nødvendigvis effektive å bruke.
Foreningens fremskutte IT-nerder
hadde noen hektiske dager og prøvde
etter beste evne å fange opp ulike
tema og strømninger og få inntrykk
av hva som kommer og hvilke tjenester som allerede finnes der ute. Det
var et rikholdig utvalg av utstillere.
Alt fra fulle journalsystemer via pasientnære dingser til det litt mer kryptiske blokkjedeteknologi- fokuserte
(Bitcoin teknologi i helsevesenet –
den så du ikke komme .
Noen trender er kanskje ekstra verdt
å ta med seg:
Pasientkommunikasjonsapper er en
voksende trend. Enten det er manuell
chat med doktoren eller robotisert
oppfølging av kronisk sykdom. Vi så
demonstrasjoner av robotkommunikasjon som med jevne mellomrom
tok kontakt med pasienter med f.eks
astma og ba om tilbakemelding på
symtombilde og måledata. Ut fra
dette bruker man algoritmer til å
selektere hvem som burde kalles
inn til kontroll. Man kan jo se for seg
at en slik systematikk kan redusere
antall kontroller innenfor mange sykdomsgrupper. (Og nei – jeg har ikke
glemt verdien av å se og snakke med

mennesker men tror vi bør kunne
bruke denne typen systemer til å se
dem som trenger det bedre og snakke
grundigere med dem).
Ellers kan det jo se ut som video er
kommet for å bli Både for kommunikasjon pasient – lege men også som
komplement til annen telehelseteknologi der man vil tilby kommunikasjon rundt løsningen. Videokonsu ltasjon i hjem met f ra
hjemmesykepleier og som støtte for
ambulansepersonell ved behov for
rask tilstandsvurdering (slagvurdering f.eks) eller i en skadestedsvurdering. Teknologien er god og fokuset
er nå på god integrasjon og brukeropplevelse for både pasient og
behandler. Robotteknologi (som chat
roboten som ikke kan svare på noen
ting i nettbanken ja…) skal hjelpe oss
enten det er for å sørge for en god
pasientinngang til tjenesten eller
innhøsting av strukturerte data til
støtte for legen. Ut fra demonstrasjonene er det en del systemer som
har en del spennende løsninger her.
Ingen nevnt, ingen glemt - men noen
av dem bør kanskje inviteres til å
delta i det norske markedet.
I forhold til vår egen Helsenorge
plattform må vi nok konstatere at den
åpenbart er i sin spede begynnelse.
Og det spørs om ikke Helsenorge i
mye større grad bør legge opp til å
bli en hub/ knutepunkt som tilbyr
pasientene et kontaktpunkt mot
den tjenesten man velger å benytte
og mindre grad egenutvikle selve
tjenestene. Til det går utviklingen
altfor raskt.

Med et sterkt innslag i delegasjonen
fra Helseplattformen i Helse Midt
var det lagt opp til en presentasjon
av EPIC. Den ble jo slik presentasjoner gjerne blir med glansbilder av
hvor bra ting kan se ut – og det ser jo
imponerende ut! Spesielt løsninger
for problemlister og hjelpefunksjoner
for å huske å følge opp ulike oppfølgingspunkter samt pasientportalen
ser spennende ut fra fastlege synspunkt. Vi måtte jo ta opp situasjonen
i København og Epic er nokså tydelig på at de vil få det bedre til med
Helseplattformen. Men det krever
altså også noe fra oss som skal bruke
systemene. Det krever involvering
i bestilling og utforming. Noe som
igjen krever at HF og kommune frikjøper leger og leier inn ekstra hjelp
for å få unna jobben disse skulle gjort.
Noe man jo gjerne har problemer med
å få til i de norske finansieringsmodellene der kommune, fastlege og HF
økonomi er adskilt og alt skal tas over
driften i allerede tynnslitte budsjetter. Det blir spennende å se hvordan
Helseplattformen får dette til. Med
Epic ser de ut til å ha alle muligheter –
både til å få et supert system men også
til å gå i alle mulige tidstyv/- og energi
feller om ikke ledelsen setter inn nok
ressurser i utviklingsarbeidet.

produkt. Jeg lot meg i hvert fall fascinere av hvor morsomt det er å se
et 3-D-fremstilling av en anatomisk
figur som du kan gå rundt, plukke
ut et organ fra, dissekere, skille ut
nerve eller blodforsyning osv. Det
kommer til å bli en hit i anatomiundervisningen – når det blir litt billigere å bruke ….
For kirurgene er det sannsynligvis
allerede et nyttig verktøy i preoperativ planlegging ved at det kan visualisere en rekonstruert nerve- og blodforsyning til en tumor eller et organ
ut fra MR biler. Nyttig eller ikke – i
hvert fall på høyde med det beste fra
Playstation
.

På besøk hos IBM og «Doktor Watson»
Ellers var vi på besøk hos IBM og så
litt på hva de får til med superdatamaskinen Watson. Når du kan lese
2 millioner artikler på 2 sekunder
ligger det jo godt til rette for å kunne
presentere noen godt funderte konklusjoner. I praksis fokuserer man på
legemiddelforskning og kreftbehandling fra IBM sin side. Som onkolog
kan du med Watson få presentert
forslag til standardbehandling (førstelinje) men også forslag til 2. og
3.linje basert på ulik karakteristika
ved individ eller tumor basert på litteratursøk. Watson finner også nye
brukomsområder for legemidler på
tilsvarende måte.

I den litt mer morsomme enden har
man produkter som kanskje begeistrer mer enn man ser det umiddelbare nytten for fastlegene i hvert
fall. Microsoft Hololens er et slikt

tilbudet. Men hvis det skal være en
hovedkonklusjon å trekke så må det
være at det skjer så mye på IKT fronten i helsevesenet nå at vi som leger
må kjenne vår besøkelsestid og henge
oss på. Vi må sørge for å sette oss i
stand og posisjon til å være meningsbærere og premissleverandører man
ikke kommer utenom. Ellers blir det
IT avdelingen som bestiller det som
passer dem best. Utviklingen vil gå
i stadig økende tempo og vi står i fare
for å måtte forholde oss til løsningene
uansett. Da er det jo godt å vite at
det er mange ideer og løsninger der
ute som har et godt potensial om det
får de nødvendige korrigeringer og
justeringer.

Epilog: Noen av oss hadde fly hjem lørdag og med leiebil ble det en tur til Cape
Caneveral og Kennedy Space Center
med Torstein Sakshaug som pilot. Med
fastlegepraksis i Helse Midt der Epic nå
innføres blir han muligens også pilot
for det som på mange måter blir vår
egen månelanding. En god implementasjon vil nok få store betydning for hva
som skjer i resten av landet.
Jan Robert Johannessen

Etter noen fullspekkede dager sitter
man igjen med veldig mange inntrykk
– sannsynligvis uten å ha fått med seg
(og kanskje forstått) mer enn 10% av
NR. 1 ÅRG. 24.52019 SYD-VESTEN
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Juletrefest/-forestilling
30. november, hold the date!
Peter Christersson, Fastlege, HTV Stavanger kommune,
Leder Rogaland Allmennlegeforening
I tidligere nummer av Syd-Vesten
skrev jeg om planene om å arrangere
en årlig juleekstravaganse for hele
familien, i regi Rogaland Legeforening. Saken fikk støtte i styret, og vi
har nå inngått avtale om å arrangere juletrefest/-forestilling for alle
medlemmer i Rogaland legeforening
(fram til det er fullt da) og deres barn,
stebarn, barnebarn, nevøer og nieser. Vi har leid en hel forestilling av
barne- og ungdomsteaterets forestilling på selveste St. Andrews dag - 30.
november.
Rogaland legeforening subsidierer
billetter og enkel bevertning med
snop, jusboks og kaffi i pausen. Det
blir en egenandel på 100 kr per billett. Når tiden nærmer seg, vil det
gå ut invitasjon per e-post. En får
da en link til nettside hvor en kan
melde seg på og kjøpe billetter. Det
er 353 plasser i teatersalen, og disse
selges ut etter først-til-møllla-prinsippet. Da leger som kjent er ivrige
etter å fullføre Erna Solbergs visjon
om 4-5 barn i alle hjem, har vi ikke
satt noe tak på antall billetter i denne
omgang.
Foreløpig vil jeg bare si:
Hold av datoen! Dette blir gøy!
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Klinisk emnekurs forebyggende
Den lokale kurskomitéen i
Fonna-regionen arrangerer
3. til 4. mai 2019 et klinisk emnekurs i forebyggende medisin.
Vi ønsker deg velkommen til Haugesund og et nytt og spennende kurs i
forebyggende medisin. Etter kurset skal
deltakerne ha tilegnet seg ny innsikt i
hvordan de kan bruke forebyggende
og helsefremmende teorier og metoder
i møte med pasientene sine på legekontoret. Det er også et mål at de skal
sitte igjen med en dypere forståelse
for sammenhengen mellom individ og
samfunn. Dette er noen av temaene på
kurset som vi håper skal åpne opp for
diskusjon og refleksjon:
• Fysisk aktivitet som medisin
• Fastleger og forebyggende
helsearbeid
• Forebygging av diabetes
og hjertesykdom
• Kan selvmord forebygges?
• Hva gjør vi med stressrelaterte
plager?

18
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Ole Petter Hjelle.

John Gunnar Mæland.

• Bruk av elektroniske verktøy for
å nå de som trenger det mest
• Fastlegers kjennskap til og
rolle i lokalsamfunnet
Fastlege og hjerneforsker Ole Petter
Hjelle kommer og vil fortelle om hvordan fysisk aktivitet kan brukes som del
av behandlingen av ulike sykdommer,
og hvordan han gjør det i praksis.
Professor John Gunnar Mæland har
skrevet lærebok om forebyggende
helsearbeid. Han innleder kurset med
en presentasjon om fastlegen og forebyggende helsearbeid, og avklaringer
knyttet til sentrale begreper innen
forebygging og folkehelse.

Ruth Marie S. Donovan.

I tillegg kommer fastlege og rådgiver
Roger Veiby fra SKIL, psykiater Bjarte
Stubhaug og en rekke dyktige lokale
forelesere. Dag 2 avsluttes med ei innovasjonsøkt ledet av Ruth Marie Stensland Donovan og hennes kollega Kari
Voldsund fra Høgskolen Vestlandet.
Kan vi nærme oss en mer salutogen
allmennpraksis? Vi tror vi kan love at
det blir både lærerikt og gøy!
Kurset vil bli arrangert på Scandic
Maritim Hotell fredag 3. og lørdag 4.
mai. Hotellet ligger midt i Haugesund
sentrum ved Smedasundet og har alle
fasiliteter.

medisin

Emnekurs ultralyd i
allmennpraksis
Peter Christersson, Fastlege, HTV
Stavanger kommune,
Leder Rogaland Allmennlegeforening
41 dedikerte allmennpraktikere –
fra hele Norge, møtte opp til ultralydkurs på Clarion Hotel Energy i
RLFs tradisjonelle kursuke. Canh
Le Nygaard fra FUA (Forening
for Ultralyd i Allmennpraksis) og
Sonos Scandinavia loset oss trygt
gjennom tema som fysikk, sikkerhet, aorta, DVT, FAST, nyrer og
urinveier mv.

ger, og fikk diverse organ grundig
gjennomlyst. I tillegg stilte det
ekte pasienter med barn i magen,
deQuervains tendinopati og skulderplager. Arrangørene hadde også
med spennende simulatorer hvor
en kunne undersøke kritisk syke
pasienter med ECHO, gjøre vaginal
UL eller simulere ultralydveileda
injeksjoner.

Et kobbel av instruktører og maskiner, gjorde at det ble nok av
hands- og probe-on tid for alle
deltakerne. De fleste fikk anledning til å kle av seg for sine kolle-

19 klokketimer spredd på kun to
dager, fløy forbi. Konklusjon: Et
fantastisk bra, spennende og nyttig kurs.

Kurset kan for de som ønsker kombineres med Haugesund Vise- og lyrikkfestival under ledelse av Helge Toft kjent
fra Vamp. Festivalen arrangeres på
Høvleriet vegg i vegg med kurshotellet fredag 3. og lørdag 4. mai. Privat
påmelding.
Kurset er søkt godkjent som 15 timers
klinisk emnekurs i forebyggende medisin, og for samfunnsmedisin. Det er
åpent for påmelding. Se også hvilke
aktuelle læringsmål kurset berører i
henhold til nye LIS-regler.
Velkommen til Haugesund!
På vegne av kurskomitéen
Dag-Helge Rønnevik, kursleder.
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Anmeldelse av den store
Peter Christersson, Fastlege, HTV Stavanger kommune,
Leder Rogaland Allmennlegeforening
Like sikkert som skatt, regn på 17.
mai, selvmotsigelser fra HOD og
oppgaveoverføringer fra spesialisthelsetjenesten, er det at legefesten
avholdes. Denne populære ekstravagansaen avholdes i år for 10. gang,
denne gang i regi kardiologisk avdeling. Festen har i år 280 påmeldte, og
har blitt så populær at en nå snakker
m å innføre venteliste. Av praktiske
hensyn vil den bli håndtert av inntaksteamet på Stavanger DPS. Neste
år vil festen bli arrangert av gynekologisk avdeling.
Årets fest ble avholdt 25. januar i
legendariske Atlantic Hall på Radisson Blu Atlantic i Stavanger. Årets
tema var glam. Syd-Vestens utsendte
forholder seg strengt til Legeforeningens dekret om max 3 enheter, og
var sånn sett godt rustet til å dekke
festen.

Kjolene
Årets tema, glam, ble vel av de fleste
tolket dithen at en skulle finne inspirasjon fra 70- og 80-tallets glamhelter
som Mötley Crüe, Twisted Sister og
Alice Cooper. Det var imidlertid skuffende få med tupert hår, pannebånd,
skinn og nagler å se. Dresser, smoking
og alle slags fargerike og delikate kjoler, var det imidlertid flust av.

Maten
Til de karnivore, ble det servert en
mør biff av storfe, med aspargesbønner og fløtegratinerte poteter. Til de
med vegetarisk eller pescatariansk
legning, ble det servert noe annet.

Drikken
Ved ankomst ble det servert en aperitiff med sprudlevin eller -brus. Noen
20
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overleger på en viss kardiologisk
avdeling, ble observert å gå for sistnevnte – uten at det påvirket effekten.
Placebo-effekten ble igjen bekreftet.
Ved bordene ble det servert vann,
og, vel, ingenting annet. Baren ble
da vannhullet hvor festløvene etterhvert samlet seg. Halvliterene (0,33glass) gikk ut i høyt tempo, og det blå
skålet i (visstnok) dårlig rødvin og,
synes i alle fall Syd-Vesten, ganske
god hvitvin.

Bandet
Også årets band var basert på tverrfaglig samarbeid. Mama MIOs består
av gastroenterolog, infeksjonsmedisiner, nefrolog og immunolog.
Skuffende er det at en heller ikke i
år har funnet plass til en allmennlege
i bandet.
På settlista var det hits som I Believe In A Thing Called Love av The
Darkness, Can’t Stop av Red Hot

Chili Peppers, Joker And The Thief av
Wolfmother, og en medley av diverse
kramgoda låtar. Til neste år ønsker
Syd-Vesten seg Dr Feelgood på settet.

Underholdningen for øvrig
Kardiologisk avdeling stilte med
egenprodusert film, hvor de både lot
sine kritikere komme til orde, samtidig som de forsøkte å framstille seg
i et godt lys.
DJ spilte opp til dans, også under
middagen.
Styret i Rogaland Legeforening holdt
en gripende tale. Ikke et øye var tørt,
og det ble rapport om flere tilfeller av
spontan eggløsning.

Atmosfære
Atlantic hall, i nyoppusset stand, er
en legendarisk festarena. Runde småbord var vakkert dekket opp. Bedre
kan det ikke gjøres!

legefesten 2019
Tilreisende
Det ble observert minst 5 kolleger fra
Nord-fylket, i tillegg til noen gatecrashere.

Skandalene
Av plasshensyn vil vi komme tilbake
til dette i et eget temanummer

Totalinntrykk
Kandidatene har oppnådd tilfredsstillende håndtering av de ulike
læringsmålene. Fullstendig rapport
kan lastes ned fra Dossier.
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Samarbeidsmøte med
NAV Rogaland
Peter Christersson,
Fastlege, HTV Stavanger
kommune, Leder Rogaland
Allmennlegeforening
Et nytt halvår - et nytt samarbeidsmøte med NAV Rogaland. Ny leder av
NAV Rogaland Merete Prytz Haftorsen
(nord-fylking), leder av NAV arbeidsrådgivning Rogaland Trond Nessa,
rådgivende overlege Elin Kvadsheim
Neset og undertegnede braket sammen
til møte om felles utfordringer en solfylt
februardag i Stavanger.
Som vanlig er det ikke manko på
viktige tema å diskutere. Noen emner
går igjen; NAV-konsulenter som bruker
pasient som bud og ikke kommuniserer
direkte med legen, varierende bruk av
dialogmeldinger av NAV-ansatte, forespørsler uten oppgitt takst - eller feil
takst, og purringer på allerede besvarte
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forespørsler. Det som er veldig positivt,
er at NAV ser ut til å ta disse sakene på
alvor, og virker oppriktig interessert i
å få orden i sysakene.
Et nytt Excel-ark med telefonnummer og e-post til NAV-konsulenter er
også på vei. Kjekt å se at det å holde
lista oppdatert, nå ser ut til å ha kommet inn i faste rutiner. NAV Rogaland
vil ellers gjerne slå et slag for bruk av
“lege/behandler-telefonen”; Telefon 55
55 33 36 og tast 2.
Et tidligere problem, med NAV-forespørsler sendt til feil legekontor, privatadresse til legen etc, har jeg ikke fått
meldt nå i det siste. NAV har hatt fokus
på denne saken, og den ser ut til å være
løst for nå.
Det har vært en del bekymring for
hvordan det vil gå med legeerklæringene til NAV i framtiden; stadig flere
spørsmål - til dels veldig tidkrevende
- dukker opp i sykmeldingsblanket-

tene. Dette er en tidsmessig, praktisk
og EPJ-messig utfordring for legene.
NAV viser stor forståelse for dette, og
sender våre tilbakemeldinger videre til
Arbeids- og velferdsdirektoratet.
I media har det også vært en del fokus
på endringene i regelverk rundt AAP.
Dette ble diskutert på møtet. Hvilke
konsekvenser disse endringene vil få,
er fortsatt uvisst. Blir det flere på sosialstønad? Blir det flere på uførepensjon?
Avslutningsvis informerte NAV
om sitt satsingsprosjekt “for positiv
påverknad av fastlegars sjukmeldingspraksis”. NAV Rogaland har allerede
kjørt en møteserie overfor fastleger i
Sola kommune. En planlegger nå muligens et heldagsmøte/kurs for fastleger,
og ser også for seg å kunne stille opp
på smågruppemøter og gruppeveiledningsmøter.

INFORMASJON FRA KURSKOMITEEN
DAGKURS

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

PREIKESTOLKURS;
EMNEKURS I OPPMERKSOMT NÆRVÆR
Tid: 6.-7.9.2019
Sted: Preikestolen Fjellstue
Påmelding: innen 15.5.19 i skjema på www.legeforeningen.
no/rogaland.
Pris: kr. 3500,- i kursavgift + konferansepakke
Antall deltakere: Ca. 30
Kurset er godkjent med 15 timer som emnekurs/klinisk
emnekurs i oppmerksomt nærvær til videre- og etterutdanningen i Allmennspesialiteten.

Kurskomitéen for emnekurs i sykehjemsmedisin: Stefan
Sudkamp, Ruth Midtgarden, Aart Huurnink, Khadija Khalifa.

Preikestolen.

EMNEKURS I FOREBYGGENDE MEDISIN
Tid: 3.-4.5.2019
Sted: Scandic hotel Maritim, Haugesund
Påmelding: snarlig i skjema på www.legeforeningen.
no/rogaland. Pris: kr. 3400,- i kursavgift + kostpenger
og evnt. festmiddag. Antall deltakere: max 60
Kurset er godkjent med 15 timer som emnekurs/klinisk emnekurs i forebyggende medisin til videre- og
etterutdanningen i Allmennmedisin. Kurset søkes også
godkjent for samfunnsmedisin og arbeidsmedisin.
Kurskomitéen for Fonna-regionen,
Rogaland legeforening:

EMNEKURS PEDIATRI I PRAKSIS
– PRIMÆRMEDISINSK SAMARBEID
Tid: 3.4.19, 28.8.19 og 21.11.19, kl. 10.00-15.30
Sted: Tysværtunet kulturhus, Aksdal
Påmelding: snarlig i skjema på
www.legeforeningen.no/rogaland
Pris: kr. 4800,- i kursavgift + kostpenger
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DAGKURS

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

KVELDSKURS

KVELDSKURS/EMNEKURS
«GULT ER KULT; REISEN I URINVEIENE»
Tid: 23.-26.9.2019 kl. 16.00-20.45
Sted: Clarion Hotel Energy
Påmelding: innen 15.8.19 i skjema på www.legeforeningen.
no/rogaland.
Pris: kr. 6500,- i kursavgift + kostpenger
Kurset søkes godkjent med 20 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i urologi til videre- og etterutdanningen i
Allmennspesialiteten

GRUNNKURS C, DEL 2,
FOREBYGGENDE MEDISIN
Det blir Grunnkurs C Forebyggende medisin (del 2),
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: 10.-12.9.2019
Sted: Victoria hotell, Stavanger
Påmelding: innen 8.5.19 på www.legeforeningen.no/
rogaland.
Pris: kr. 5000,- i kursavgift + kostpenger

Victoria hotell fra Gamle Stavanger

GRUNNKURS D
FORSKNING I ALLMENNPRAKSIS
Det blir Grunnkurs D Forskning i allmennpraksis på
Sola Strand hotell.
Tid: 26.-29.8.2019
Sted: Sola Strand hotell
Påmelding: innen 8.5.2019 i skjema på www.legeforeningen.no/rogaland.
Pris: kr. 6500,- i kursavgift + kostpenger

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

Sola Strand hotell

For mer informasjon om de enkelte kurs:
se www.legeforeningen.no/rogaland
NR. 1 ÅRG. 24.52019 SYD-VESTEN
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MINNEORD:

Marit Thorsheim
Marit Thorsheim sovnet stille
inn hjemme i Jåttåvågen 23.
september, omgitt av sine
kjære. Hun ble bare 55 år.
Marit var eldst i en søskenflokk på fem. Hun vokste opp
på Thorsheim ved Knarvik,
og var nok en typisk storesøster som tidlig tok ansvar
både hjemme og ute. Hun
var aktiv i idrettsmiljøet i
alle år. Etter Gymnaset gikk
hun på Husflidskole, og reiste
så til Stavanger for å studere
kunsthistorie, ved Distriktshøyskolen i Stavanger. Etter
dette jobbet hun som flyvertinne i flere år, og stortrivdes
i yrket og i miljøet. Her fikk
hun gode venner som hun
holdt kontakten med i alle år.
Hun flyttet til Sandnes da hun giftet seg, og fikk
kjenne på den store gleden å bli en god bonus-mor.
Marit var lett å like, og hun elsket å bli kjent med
gode folk. Hun hadde også en iboende nysgjerrighet
på livet, og klarte alltid å håndtere utfordringer
på en forbilledlig måte. Mens hun jobbet som flyvertinne, tok livet en ny retning, og hun bestemte
seg for å studere medisin, selv om hun var blitt 37
år. Men hun manglet realfagene fra videregående,
siden hun hadde tatt språklinjen, så dette måtte
hun først komme gjennom. Til tross for studier
ved siden av sin vanlige jobb, med hektisk turnus
og travle dager, fikk hun så gode resultater at hun
kom inn på medisinstudiene i Bergen ved første
forsøk. Det var en stolt Marit som startet sitt nye
liv som lege i en alder av 44 år. Og hun var en fan-

tastisk lege, med sin livserfaring, kunnskap, nysgjerrighet
til faget, og en klok tilnærming
til pasientene sine problemstillinger. Den gode samtalen
var viktig for Marit.
Hun begynte å jobbe på Forusakutten i 2013, og stortrivdes i
dette miljøet. Her fikk hun nye
venner, men var klar for nye
utfordringer etter noen år, og
var derfor med å starte Forus
Helse sammen med gode kolleger. Dessverre ble hun syk
bare noen måneder før legesenteret åpnet. Men hun var
hele tiden fast bestemt på at
dette skulle hun klare, og at
hun skulle tilbake til et arbeid
hun elsket. Marit klarte å ha en
positiv innstilling på det livet
hadde å by på, og sa alltid «nå er det sånn, og det
må jeg forholde meg til».
Hun var en dame som var like flott inni som utenpå.
Hun hadde et imponerende nettverk fra alle de
ulike livsfasene, for hun «samlet» på gode venner.
Hun holdt også nær kontakt med sine nevøer og
nieser som hun var så glad i, og så stolt av.
Hun var også sjeldent god til å fange de gode øyeblikkene, og feire de anledninger som kunne feires.
Vi er utrolig ydmyke og takknemlige for at vi fikk
lære Marit å kjenne. Hun var en raus, humørfylt,
tøff, klok, sporty, sterk og fantastisk dame. Våre
tanker går til familien som har mistet en datter,
storesøster, super-tante og svigerinne.

På vegne av kolleger på Forus Helse,
og legekolleger i «små-gruppen»
Merete Ree Frafjord
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Styret i Rogaland legeforening for perioden 2017 - 2019
Navn

Arbeidsplass

Telefon

E-post

Jan Robert
Leder
Johannessen		
		

Fastlege
Hinnatrekanten
legesenter, Stavanger

M 928 52 913
P 51 58 26 44

johannessen@
hinnatrekanten.no

Marit Halonen
Styremedlem/
Christiansen
nestleder
		

Overlege
M 901 29 089
marithc@me.com
Kvinneklinikken.		
Sus		

Anne Sandvik
Styremedlem
		
		

Turnuslege, med
M 91 63 12 96
Avd. Haugesund 		
sjukehus

sandvik.anne@gmail.com

Janne Kristine
Varamedlem
Bethuelsen		
		

Spes. i patologi
M 98 04 81 08
Sus 		

janne.kristine.bethuelsen@sus.no

Siv Helene
Varamedlem
Eriksen		
		

Lis, med. Avd.
M 99 27 43 99
Haugesund		
sjukehus

siv.helene.eriksen@gmail.com

Bjarte
Varamedlem
Sørensen		
		

Fastlege,
Hjelmeland
legekontor

M 46 46 47 00

Bjarte.sorensen@gmail.com

Peter
Allmennlegeforeningen
Christersson
(APLF)
		

Fastlege,
Stavanger
medisinske senter

M 99 39 40 34

peter.christersson@gmail.com

Tord A. Haaland

Leger i samfunnsmed.
Arbeid (LSA)

Helsesjef
M 911 53 170
Stavanger kommune		

tord.anton.haaland@lyse.net

Elin Watts

Norsk arbeidsmedisinsk
forening (Namf)

Bedriftslege
Statoil ASA

M 947 80 080

eliw@statoil.com

Alexander Seldal

Norsk
overlegeforening (Of)

Ort. Avd. Sus

M 924 27 960

alexanderseldal@gmail.com

Vara:
Hans Petter Torvik

Vara: Audun
Osland Vik-Mo
Finn Finsnes
Vara: Tore Bru

Verv

Praktiserende
Spes. i indremed./
M 901 12 073
Spesialisters Landsforening
Avtalespes Stavanger		
(PSL)		

Kristin Marie
Yngre legers forening (Ylf)
Fagereng		

finn@finsnes.no

LIS Anestesi
avd. Sus

P 938 78 636

kristinfagereng@gmail.com

Postdoktor/
overlege Sus, /
førsteamanuensis Uis

M 90 06 06 56

giljelid@gmail.com

Vara:
Inga Thorsen
Torgeir Gilje

Leger i Vitenskapelige
stillinger (LVS)
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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

PROGRAM 2019.
ROGALAND KRISTELIGE LEGEFORENING
30. jan:
27. mars:
25. sept:

Årsmøte og valg, innlegg av kirurg Mahfoud Hassoud: "Fra Syria til Norge"
Vårmøte: "Etikk og refleksjon i profesjonell praksis" av Lars Helge Myrseth
Høstmøte: Tema "Selvivaretakelse" av Kjetil Moen

Sted:
HINNASENTERET,
KURS- OG
AKTIVITETSSENTER
Adr: Gamleveien 30B,
4018 Stavanger
Kl: 19:30

Silje Thingbø, Målfrid Holmaas Bjørgaas, Kari Østerholt, Ruth Midtgarden og Ingunn Rørvik.
Ikke tilstede Barbro Tvedt.

28

SYD-VESTEN NR. 1 • ÅRG. 25. 2019

U N I V E R S I T E T S L E G E N m a r s 2 0 1 9
Nytt frå Faggruppe for allmennmedisin, UiB

Kjære kollega
i vestlandsk allmennpraksis
Legevakthistoria har sterke røter i Vest!
Norsk legevakthistorie er både lang og kort, alt etter perspektivet. Før dei utdanna legane kom, var det «legevakt»
i form av barberkirurgar. Seinare måtte distriktslegar og
praktiserande allmennlegar ta seg av skader og akutte
sjukdomstilfelle, utan at dette var organisert som en
formell legevaktordning. Men sjølv om legevaktfunksjonen er gammal, er legevakthistoria kort dersom vi leitar
etter spor av legevakt i form av ord, begrep, system eller
eige fagfelt. Rett nok har legevaktene i Oslo og Bergen
passert hundre år. Men idear om akuttmedisinske tenester utanfor sjukehus starta så seint som på 1960-tallet,
utvikla seg på 1970-tallet og vart del av helsepolitikken
først på 1980-tallet.

På 1980-talet starta så utviklinga av naudmeldetenesta,
som har enda med 113, 116117 og nytt digitalt naudnett.
Her var Bergen og Hordaland heilt sentrale. Den manuelle mobiltelefonen kom i bruk midt på 1960-talet, automatisk mobiltelefon (NMT) frå 1981. men det var ikkje
noko system for å komme i kontakt med helsetenesta
ved akutte tilfelle. Ein måtte ringe rundt, fekk ofte ein
telefonsvarar, og det var ikkje kommunikasjon internt
mellom sjukehus, ambulanse og legevakt. Haukelandslegen Paul F Forstrønen ville endre dette, og han skapte
«Hordalandsmodellen», som vi bygger på den dag i dag.
Prinsippa var slik:
- Folk skulle vite kor dei skulle ringe, og komme til
eit nettverk, ikkje berre ein sentral

Det som kanskje ikkje er så kjent for alle noverande
legar, er kor sentral Bergen, Hordaland og Vestlandet
har vore i utviklinga av legevakt i Norge i moderne tid.

- Fagfolk skulle ta telefonen, og skulle både kunne
sortere etter hastegrad og sette i verk transport og
adekvate tiltak

Alt dette og meir til er no omtalt i ei 300 siders rikt illustrert bok «Legevaktens historie – Frå barberkirurg til
digital vaktlege», frå Nasjonalt kompetansesenter for
legevaktmedisin. Boka kan bestillast via senteret sine
nettsider.

- Alle einingane i sjukehus, ambulanse og legevakt
skulle vere knytt saman i eit lukka radionettverk

Heilt inntil ca. 1980 meinte staten at legevakt var noko
legane sjølv måtte syte for, og at det var det offentlege
uvedkommande. Men legane ville ha meir ordna forhold,
beredskapspengar, telefon og kommunalt ansvar. På
nyåret 1981 var det legestreik, som enda med full
siger til legane. På 1980-talet vart legevakt lovregulert, men elles stort sett som før; vaktlege
med privatbil og legekoffert med sjukebesøk
som hyppigaste tiltak.

Steinar Hunskår

Slik fekk vi AMK (den første ved nye Haukeland sjukehus
), 003 som felles naudnummer (1989), samt kommunale
legevaktsentralar (LVS). Sotra LVS vart den første i landet
(1986). Hordalandsmodellen var gjennomført i heile
landet i 1995, med 45 AMK og 203 LVS. Men det var faktisk Rogaland fylke som var det første til å gjennomføre
Hordalandsmodellen i eit heilt fylke.
På den organisatoriske sida vart ideen om interkommunale legevakter eit stort stridstema frå
midten av 1990-tallet til 2005. Legane meinte
dette måtte til for å betre rekrutteringa, redusere
vakttyngda og sikre kvaliteten. Ei rekke lokale

steinar.hunskar@isf.uib.no

Faggruppe for allmennmedisin (ALFA)
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legar gjorde ein stor innsats for legevakt i denne
perioden, gjennom utgreiingar og fagpolitisk arbeid.
Gunnar Ramstad (Bergen) var i Aplf-styret og leiar i
Dnlf sitt legevaktutval, Ola Jøsendal (Radøy) og Ernst
Horgen (Fedje) arbeidde for legevakt gjennom OLL (no
LSA), Grete Wold (Meland) var medlem i Haga-utvalet
som skreiv NOU om akuttmedisinske tenester. Dei
interkommunale legevaktene på Sotra og i Nordhordland er resultat av denne utviklinga rundt år 2000.
Norsk legevaktforum (NLF) vart starta i 1997 som
legevaktene sin eigen organisasjon. Kvart år har NLF
konferansar og deler ut legevaktprisen. Bergen legevakt har arrangert den nasjonale legevaktkonferansen
to gongar (2007 og 2017), av dei 17 som har fått legevaktprisen kjem heile 8 frå Hordaland og Rogaland.
Leiar i NLF i år er Silje L Todnem, legevaktsjef på Voss.
Det var såleis kanskje ikkje tilfeldig at Bergen vart
staden for Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (Nklm), frå starten i 2004. Senteret har desse
snart 15-åra vore ei drivkraft for auka kvalitet i legevakt på mange område. Sjølv om senteret dekker heile
landet, er det ikkje tvil om at forankringa lokalt både
har styrka senteret og har gitt lokale legevakter sjanse
til deltaking i forsking og utviklingsprosjekt. I 2019
er Nklm involvert i utvikling av nasjonal rettleiar for
legevakt, med mange lokale personar involvert. Nklm
skal også stå for evalueringa av eit stort prosjekt i Sogn
og Fjordane, der Sunnfjord og Ytre Sogn legevakt skal
gjennomføre eit pilotprosjekt med ny organisering av
legevakt, mellom anna med lege i legevaktsentralen.
Dette var nokre få glimt frå ein viktig del av utviklinga
av allmennlegetesta i Norge, med sterke lokale innslag, og som no har fått si samla framstilling i bokform.

Eivind Meland fikk
Mannsprisen for 2018
På den internasjonale mannsdagen 19.11.2018 ble
professor emeritus Eivind Meland tildelt prisen
fra MannsForum. Juryen sier at Meland gjennom
klinisk arbeid, forskning og kronikker og innlegg
med en vitenskapelig og kunnskapsorientert tilnærming har bidratt til å løfte ny viten om at fedre er
svært viktig for barna sine også etter samlivsbrudd.

Aslak Bråtveit med bok: På glytt
Mange kjenner til Aslak Bråtveit, tidlegare fastlege
på Finnøy, sine tekstar om legelivet i små samfunn.
I 2016 fekk han Norsk forening for allmennmedisin
sin skribentpris: No er nye og tidlegare tekstar samla
i boka «På glytt. Deltakar og tilskodar», hovudsakleg tekstar med tema frå klinisk praksis. Boka kan
bestillast på epost hos forfattaren.

15 mill. til prosjekt om depresjon
Allmennmedisinsk forskningsenhet i Bergen har
fått en stor tildeling fra Forskningsrådet til et prosjekt som skal bidra til bedre helsetjenester for pasienter med depresjon. Prosjektet ledes av professor
i allmennmedisin Sabine Ruths.
Målet er å utvikle ny kunnskap om samarbeid
mellom ulike aktører og nivåer i helse- og velferdstjenestene og hvordan tilbudet kan forbedres for
å hjelpe pasienten best mulig. Prosjektet benytter
data fra omfattende koblinger mellom nasjonale
helseregistre og befolkningsregistre, samt innsamling av data gjennom intervju og fokusgrupper.
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