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En ting er sikkert: det kommer ingen rolig periode for oss i helsevesenet. Kanskje 
er det bra, selv om det av og til kjennes litt slitsomt.

Ny IA – avtale. Blir det en ny retning på sykmeldingskurven? Mye støy og lite 
substans? Sist det var reform, i 2004, fikk vi en forbigående dupp i sykmeldings-
kurven. Sett i ettertid fremstår det mer som en krusning i en ellers stabil kurve, 
som ligger der på 7 %. Ekspertutvalgets forslag til endringer i IA – avtalen er 
interessant lesning.  Det vanskelige forholdet mellom sykmelding, diagnose og 
helseplager har fått en god avklaring. Kortversjonen: Det er ikke så enkelt. Man 
foreslår klokt nok å                      
• Fokusere på hva arbeidstakere faktisk kan gjøre på tross av helseproblemer
• Redusere fokuset på diagnose

Vi leger er uansett en del av kulturen på feltet. Det viser seg for eksempel at vi 
bruker den graderte sykmeldingen på svært forskjellig vis. Fra under 10 % til godt 
over 60 % av alle tilfeller etter 8 uker. Man konkluderer med av vi faktisk ikke vet 
nok om hva som er optimalt for pasientene. Det er derfor ikke overraskende at 
man foreslår et Kompetanseløft og erkjenner at  det er et behov for styrket sam-
arbeid mellom sykmeldere og NAV. Her treffer ekspertene blink - det er som å 
lese Rogaland legeforening sine hovedmålsettinger. Vi samarbeider gjerne, men 
forlanger imidlertid at virkemiddelet ikke skal være pisk, men ”gulrot”.  Med gulrot 
tenker vi ikke på annet enn at obligatorisk kompetanseheving må foregå som en 
del av jobben – som ellers i samfunnet.  Staten har til nå tenkt at denne formen 
for ”administrativ” kompetanseheving ikke er arbeid, og derfor ubetalt. 

Det vil være ille for NAV om man skal måtte tvinge alle landets fastleger til 
obligatoriske møter. Dette er ikke måten å få til godt samarbeid på, og det er 
heller ikke slik man letter arbeidsbyrden for slitne fastleger. 2000 nye fastleger 
er Hansens anslag. Det er på høy tid å flytte reelt arbeid inn på betalt dagtid og 
dele primærlegearbeidet på flere leger.
 
Samhandlingsreformen? Blir det en ny innretning av helsevesenet? Mye støy og 
lite substans? Til våren får vi se hva som blir igjen etter Stortinges behandling. 
Det merkes godt at Bjarne Håkon Hansen traff noe i tiden med konseptet sitt. 
Helse Fonna har sendt på høring sin nye Plan Somatikk. Man er tydelig inspirert 
til å satse på et  bredere anlagt samarbeid når arbeidsdeling og pasientforløp skal 
forbedres. Friske tanker og nye innfallsvinkler trenger vi. En kort omtale finnes 
lenger bak i dette nummeret. At det også blir frisk meningsbrytning er bare å regne 
med. Vi forstår at det blåser friskt i utkantene av helseforetaket i nordfylket.

Ivar Halvorsen
leder
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Styret i Helse Fonna vedtok 26. januar å sende forslaget til omstrukture-
ring av dei somatiske spesialisthelsetenestene ut på høyring: «Plan for 
somatiske spesialisthelsetenester i Helse Fonna HF 2010-2020» viser 
retninga for nokre sentrale behandlingsforløp og innhaldet i sjukehusa 
fram mot 2020.

Helse Fonna sin strategiplan 2009-2013 seier 
at helseføretaket skal gje trygge og nære helse-
tenester til befolkninga innan dei vanlegaste 
lidingane. Dette inneber ei styrking av tilbodet 
til mellom anna eldre og kronisk sjuke.

«Plan somatikk» er ei konkret oppfølging av 
strategiplanen. 
Helse 2020, styringsdokument og Samhand-
lingsreforma aktualiserer behovet for å analy-
sere og avdekkje føretaket sine utfordringar og 
forbetringsområde.

Samhandling med primærhelsetenesta
I planen er det foreslått at Helse Fonna mellom 
anna skal fokusere på å styrkje samarbeidet med 
primærhelsetenesta, samt i auka grad involvere 
fagmiljø i avgjersle,- utviklings- og endringspro-
sessar, med særleg fokus på legar.

I tråd med St. meld. Nr 47 (2008-2009) har Helse 
Fonna utarbeidd forbetringsforslag knytt til 
pasientforløp for dei store pasientgruppene der 
både helseføretaket og kommunane yter helse-
tenester. Det er retta særleg fokus på følgjande 
sju pasientgrupper og utfordringsområde:
• diabetes
• KOLS
• enkel rehabilitering
• palliasjon
• læring og meistring
• interkommunal legevakt (IKL) og felles akutt-
mottak (FAM)
• fødselsomsorg

Fleire tiltak er foreslått for å nå målet om betre 
samhandling med primærhelsetenesta. Det 
er mellom anna ønskeleg å etablere eit fagleg 
kompetansenettverk for behandlarar i kom-

munar og spesialisthelsetenesta. I planen står 
òg at det bør vurderast om ein skal opprette ein 
felles nettportal med dei kommunane Helse 
Fonna samarbeider med. Her skal ein kunne 
dele informasjon og standardiserte opplærings-
pakkar for helsepersonell.
Vidare må ein vurdere kva polikliniske kontrollar 
i spesialisthelsetenesta som kan overførast til 
primærhelsetenesta.

Styrkja tilbod innan indremedisin og 
geriatri
«Plan somatikk» legg opp til å styrkje dei indre-
medisinske tenestene ved alle sjukehusa, samt 
utvikle både tilbodet innan spesialisert reha-
bilitering og spesialisthelseteneste til eldre, 
geriatri.
Det er foreslått at Helse Fonna sikre at alle tre 
sjukehusa har hjartemedisinsk kompetanse 
med kardiolog. Vidare er det foreslått å styrkja 
endoscopitilbodet ved alle sjukehusa, samt 
satse på kvalitet og kompetanse innan lunge-
sjukdomar med spesialist i Haugesund og på 
Stord, og poliklinisk tilbod i Odda.

Forsking viser at førekomst av primære hofte-
brot aukar ved aukande alder. Etter «Plan soma-
tikk» er det er derfor behov for ei kjerneeining 
for ortogeriatri med eigne senger for pasientar 
med hoftefrakturar og kompresjonsfrakturar. 
Planen legg òg opp til at ein bør omgjere nokre 
ortopediske senger til ortogeriatriske senger.

Onkologi
Det er forventa ein auke i talet på krefttilfelle 
på 25 prosent fram mot 2020. For å kunne 
handsame dette, legg «Plan somatikk» opp til 
at diagnostikk og behandling må utviklast i 
tråd med utviklinga innan medisinsk teknologi 

og dimensjonerast ut frå forventa behov for 
tenester. Medikamentell kreftbehandling med 
lindrande formål blir i aukande grad sett på som 
lokalsjukehusoppgåver og det vil derfor være 
behov for å auke kapasiteten i Helse Fonna.

I «Plan somatikk» vert Helse Fonna oppmoda 
om å vurdere behovet for eigen onkolog som 
ei vidareutvikling av det eksisterande nettverk-
samarbeidet med Haukeland universitetssju-
kehus.

Vegen vidare
«Plan somatikk» er ute på høyring fram til 24. 
mars. Både høyringsinstansar som kommunar, 
fylkeskommunar, fastlegar og brukarorgani-
sasjonar tar del i den eksterne høyringa. Dei 
tilsette i Helse Fonna er inviterte til ein intern 
prosess for uttalingar og tilbakemeldingar.
Planen er tilgjengeleg frå Helse Fonna sine nett-
sider, www.helse-fonna.no.

HELSE FONNA MOt 2020

Stina Steingildra, 
Kommunikasjonsrådgivar, 
Helse Fonna
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Ny FAGDIREKtøR I HELSE StAvANGER

Jeg begynte som assistentlegevikar på medisinsk 
avdeling ved daværende Rogaland sykehus i 
november 1978. Avbrutt av sideutdannelse på 
nevrologen og endokrinologitjeneste i Bergen 
har jeg siden vært her. I 1999 ble jeg ansatt som 
avdelingsoverlege, senere klinikkdirektør og 
ved omorganisering i 2009 leder for tidligere 
Rehabiliteringsklinikken, klinikk for blod og 
kreftsykdommer (KBK) og medisinsk klinikk.
Korridorpasienter og budsjettutfordringer har 
derfor vært mitt ansvar i mange år.

I den nye stillingen skal jeg arbeide på tvers 
av alle enheter og avdelinger og sykehuset har 
mange utfordringer i årene som kommer og 
nevner noe av det jeg vil bli engasjert i:
Befolkningen i Helse Stavanger er blant de 
som øker raskest i hele Norge. Halvparten av 
befolkningsøkningen i Helse Vest skjer i Helse 
Stavanger sitt nedslagsfelt. Vi vet at særlig den 
somatiske delen av sykehuset allerede har det 
trangt. 
Det er derfor gledelig at Helse Stavanger nå er 
i gang med å revidere sin arealplan. Vårt styre 
har vedtatt at sykehuset fortsatt skal ligge på 
Våland. Vi er i dialog med Stavanger kommune 
om mulig felles utnyttelse av arealene etter den 
tekniske skolen (”Teknikken”).
Ellers er vi nå glade for at bygging av nytt hus 
for barne- og ungdomspsykiatrien  (BUPA) 
omsider er startet.
Samtidig med arbeidet med arealplanen, har 
sykehuset startet en rullering og oppdatering av 
sin strategiplan. Dette gjøres for å ha et bedre 
utgangspunkt for å prioritere de utfordringene 
sykehuset vil få. 
Begge disse planene skal være ferdige til styre-
behandling i juni 2010. 

Den varslede samhandlingsreformen repre-
senterer en omlegging og utfordring i forhold 
til planlegging både for kommunehelsetjenes-
ten og spesialisthelsetjenesten. Vi har dialog 
med kommunene og vil ha behov for mange 
avklaringer etter hvert. Reformen har også stor 
betydning for hvordan sykehuset skal dimensjo-
neres og planlegges, men det er problematisk 
at mye av innholdet i reformen foreløpig ikke 
er konkretisert.

Moderne medisin gir mange muligheter for 
behandling, men også utfordringer i forhold 
til hvor lenge det er meningsfullt å behandle 
de dårligste pasientene mot slutten av livet. Vi 
må balansere det som er ”mulig å gjøre” mot 
det som er ”riktig å gjøre”. 
I Sandnes kommune har geriatrisk sykepleier 
Astrid Frøysland laget en prosedyre for gjen-
nomføring av ”den nødvendige samtalen” med 
alle pasienter og eventuelt deres pårørende som 
får permanent sykehjemsplass. Samtalen er 
med ansvarlig lege og sykepleier for å avklare 
forventninger og innstilling til behandlingsnivå, 
eventuell sykehusinnleggelse og livsforlengende 
behandling i livets sluttfase. 
Vi opplever på sykehuset av og til at pasienter 
utredes og behandles for lenge før en tar slike 
nødvendige samtaler/avklaringer og arbeider 
derfor med å forbedre våre rutiner på dette 
området.

Over 70% av driftsutgiftene ved et sykehus går 
til å lønne personalet. Vi er en svær kompetan-
sebedrift med over 5000 ansatte. Jeg opplever at 
de ansatte har et stort engasjement i arbeidet 
sitt og stor lojalitet først og fremst til pasientene, 
men også til sin arbeidsplass. 
Det er også en uttalt vilje og ønske i hele orga-
nisasjonen til kompetanseoppbygging, fagut-
vikling og forskning. Som fagdirektør ser jeg 
selvsagt disse områdene som svært viktige og 
jeg opplever at sykehusets ledelse har prioritert 
dette innenfor stramme budsjettrammer.
SUS er en meget spennende arbeidsplass med 
mange svært engasjerte medarbeidere som 
stadig utfordrer oss som ledere – og slik skal 
det være.

Sverre Uhlving
Fagdirektør i Helse Stavanger

Undertegnede begynte som fagdirektør 
01.02.2010., men har lang fartstid på 
sykehuset.

S
yd

-V
es

te
n

Sverre Uhlving
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DR.GRADER vED SUS

Stein Ørn f. 1968, cand.med. Universitetet i 
Oslo 1994, Overlege kardiologisk avdeling Sta-
vanger Universitetssjukehus. Ørn har publisert 
14 internasjonale artikler, 32 presentasjoner 
på nasjonale og internasjonale kongresser, 
skrevet lærebok kapittel om hjertemedisiner og 
er redaktør for lærebok i sykdomslære. Han er 
redaksjonsmedlem i 2 internasjonale tidsskrift 
(J Card Fail, Eur J Heart Fail) og har omfattende 
undervisningserfaring.

PhD-arbeidet oppsummeres slik i pressemel-
dingen i forbindelse med disputasen. 

”Hjertesvikt er en alvorlig tilstand der hjertet 
ikke klarer å pumpe nok blod til å dekke krop-
pens behov. Hjerteinfarkt er årsak til 70 prosent 
av alle tilfellende av hjertesvikt. 

Ved hjerteinfarkt dør et område av hjerte-
muskulaturen på grunn av manglende blod-
tilførsel. Etter hjerteinfarktet fjernes det døde 
hjertemuskelvevet og erstattes av et arr. For å 
tilpasse seg tapet av hjertemuskulatur endrer 
hjertet form og struktur. Denne prosessen 
kalles ”remodellering” og har muligens positive 
effekter på kort sikt, men bidrar på lang sikt til 
at pasienten utvikler hjertesvikt. 

Ny teknologi gjør at man i dag kan studere 
infarktet og hjertefunksjonen direkte ved 
Magnet Resonans (MR) undersøkelse. I dette 
PhD arbeidet, er det brukt kontrast MR, samt 

blodprøver for å studere tilhelingsprosessen og 
remodelleringen etter hjerteinfarkt. To pasient-
grupper ble undersøkt: Gruppe 1: 42 pasienter 
ble behandlet med utblokking på grunn av 
akutt hjerteinfarkt. Denne gruppen ble under-
søkt med MR 2 døgn, 1 uke, 2 måneder og 1 år 
etter utblokkingen. Gruppe 2: 57 pasienter med 
gammelt hjerteinfarkt ble undersøkt med MR 
4 år etter et infarkt. 

Resultatene av undersøkelsene viste at stør-
relsen på hjertemuskelskaden er den viktigste 
enkeltfaktoren for remodellering og senere 
hjertesviktutvikling. I motsetning til det man 
har trodd tidligere, hadde plasseringen av hjer-
teinfarktet liten betydning. Ved akutt hjertein-
farkt var skaden på hjertemuskelen størst ved 
MR undersøkelsen 2 døgn etter hjerteinfarktet. 
Deretter ble infarktområdet gradvis mindre som 
en konsekvens av sårtilheling. Sårtilhelingen 
var dårligst hos de pasientene som etter 1 uke 
fremdeles hadde tegn på manglende funksjon 
i de små årene (kapillærene) som forsynte sår-
området (ca. 30 prosent av pasientene). Disse 
pasientene hadde en kraftigere betennelses-
prosess og fikk en mer uheldig remodellering 
enn de øvrige. Disse resultatene er viktige for 
planleggingen av fremtidige studier og behand-
ling av pasienter med hjerteinfarkt.”

Fredag 11. september disputerte overlege Svein Ørn ved 
Kardiologisk avdeling for PhD-graden med avhandlingen 
”Myocardial infarction: Healing, scar size, and left ventricular 
remodelling. 
A contrast enhanced magnetic resonance study”. 

         Ny DoKtorgrAD - Vi grAtUlerer!

i løpet av 2009 disputerte mer 
enn 10 kandidater til PhD-graden, 
de fleste av dem leger. Sydvesten 
kommer i fremtiden til å presentere 
kolleger som gjennom sitt forskning-
sarbeide har fått PhD-grad. 

i dette nummeret konsentrerer vi 
oss om forskningen ved kardiologisk 
avdeling hvor det i løpet av høsten 
var 3 leger som disputerte. Kardiolo-
gisk avdeling har lenge hatt et sterkt 
fokus på forskning og har utviklet et 
solid forskningsmiljø. 
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HLR
HELSETJENESTE FOR 
LEGER I ROGALAND
Rogaland legeforening, 
Postboks 3049, 4095 Stavanger

STØTTELEGER I ROGALAND 
LEGEFORENING

Stavanger:
Avdelingsrådgiver: Terje Vevatne, 
Tananger legesenter, 4056 Tananger, 
Tlf. arbeidstid: 51 71 89 22, 
privat: 51 54 23 71, mobil: 905 65 445, 
e-post: tvevat@online.no
Reno Karlsen, Dr. Karlsens legekontor, 
Stavanger, Tlf. 51 89 41 55, 
privat: 51 56 06 43, mobil: 915 56 700, 
e-post: renomk@online.no
Elin Haarr, Ort.kir.avd. Sus, 
Tlf.: 05151, 
privat: 51 32 18 60, mobil: 990 39 861
Halvor Kyllingstad, Tasta legesenter, 
Stavanger, Tlf.: 51 54 52 50 / 60, 
privat: 51 66 85 17, mobil: 414 89 063
 
Haugesund:
Anne Faksvåg, psyk.avd. Fsh, 
Tlf.: 52 73 20 00, privat: 52 73 52 86
Åse-Britt Sannes, Legekontoret SØR, 
Tlf.: 52 73 73 66, privat: 52 71 63 81
Thorolf Holst-Larsen, gyn.avd. Fsh, 
Tlf.: 52 73 20 00, privat: 52 71 40 82, 
mobil: 924 82 335
 
Jæren:
Pernille Nylehn, Orstad legesenter, 
Orstadvn. 191, 4353 Klepp stasjon, 
Tlf.: 51 78 98 60 / 922 42 957

Dette er erfarne kolleger som kan kon-
taktes 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 kate-
gorien 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

Fredag 6. november disputerte overlege Volker Pönitz for 
PhD-graden ved UiB med avhandlingen: ”Studies on risk predic-
tion in patients with chest pain and associations of the contact 
system to coronary heart disease, with reference to specific 
forms of activated Factor Xii”. 

         Ny DoKtorgrAD - Vi grAtUlerer!

Volker Pönitz (f. 1969) avla cand.med.-graden 
ved Universität zu Lübeck 1998. Han ble spesia-
list i hjertesykdommer i 2009, og arbeider som 
overlege ved Kardiologisk avdeling, Stavanger 
Universitetssjukehus. Pönitz har publisert 13 
internasjonale artikler og 37 presentasjoner på 
internasjonale kongresser.

Hensikten med avhandlingen har vært å 
undersøke om aktivert faktor XII (XIIa) i en 
blodprøve hos hjertepasienter kan forutsi risi-
koen for fremtidige hjerteinfarkter og død. XIIa 
har en sentral plass i kontaktsystemet og er 
av betydning for blodproppsdannelse. Men 
Xlla har også innflytelse på andre prosesser 
som betennelse, blodproppsoppløsning og 
komplementsystemet som regulerer beten-
nelsesprosesser i kroppen. 

Nyere data viser at XIIa er knyttet til koronar 
hjertesykdom, og at høye XIIa verdier målt 
etter et hjerteinfarkt øker risikoen for utvikling 
av nye infarkter senere i forløpet. Dyrestudier 
tyder på at XIIa kan ha årsakssammenheng med 
selve blodproppdannelsen i hjertekarene. 

I motsetning til tidligere antakelser, foreligger 
XIIa i flere forskjellige subformer i blodet og 
er delvis bundet til proteiner, lipider og celler. 
Målsettingen med studien var å undersøke 
den prognostiske verdien av XIIa`s forskjellige 

former hos pasienter innlagt med brystsmerter 
og hjerteinfarkt. 

I dette PhD arbeidet ble 871 pasienter under-
søkt i forbindelse med innleggelse med hjer-
teinfarkt-suspekte brystsmerter. Blodprøver 
for bestemmelse av forskjellige former av XIIa 
ble tatt ved innleggelsen og pasientene ble 
fulgt opp i 2 år. 
Oppfølging viste at høye verdier av spesielt 
en form av XIIa (XIIaA), som representerer 
hovedsakelig det fritt sirkulerende XIIa i blodet, 
ga sterkt økt risiko for død i løpet av oppfølg-
ningstiden. 

Denne risikoøkningen var til stede i hele popu-
lasjonen, men overraskende mest tydelig hos 
pasienter innlagt uten et fullt utviklet infarkt. 
Undersøkelsen bekrefter XIIa’s potensiale som 
risikomarkør hos infarktpasienter, og den nye 
formen av XIIa har forbedret den prognostiske 
yteevnen. Utover dette tyder resultatene også 
på en potensiell betydning av XIIa som risi-
komarkør hos pasienter uten allerede etablert 
hjerteinfarkt, og at XIIas forskjellige former 
bidrar til en mer nøyaktig risikostratifisering 
av pasienter med brystsmerter. 
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Trygve Brügger-Andersen f. 1968, cand.med. 
Universitetet i Lund, Sverige 1997, overlege 
ved Kardiologisk seksjon, Stavanger Univer-
sitetssjukehus. Brügger-Andersen er spesialist 
i indremedisin og hjertesykdommer. Brügger-
Andersen har publisert 12 internasjonale arti-
kler og over 30 presentasjoner på nasjonale og 
internasjonale kongresser og har vært fagvur-
derer i internasjonale tidsskrift.  

I presentasjonen i forbindelse med disputasen 
beskrives arbeidet på følgende måte. 

Noen pasienter med brystsmerter blir utskre-
vet fra sykehus med underkjent hjertesykdom. 
Ettersom dagens diagnostiske hjelpemidler ikke 
alltid strekker til, og det mangler metoder for 
antydning av prognose. Dette forskningspro-
sjektet har hatt til hensikt å identifisere sirku-
lerende risikomarkører i blod ved det akutte 
koronare syndrom (hjerteinfarkt og truende 
infarkt). Slike biomarkører må med rimelig grad 
av sannsynlighet kunne gi informasjon om nye 
hjerterelaterte hendelser. 

Økte nivåer i blodet av hjertemarkøren tropo-
nin er vanligvis ensbetydende med en akutt 
koronar syndrom. Denne biomarkøren henger 
sammen med hjertemuskelskaden og avspeiler 
ikke prosessen i selve åreveggen. 

Det er i tillegg til troponin et klart behov for 
biomarkører som kan gi informasjon om syk-
domsprosessen, og flere slike markører er iden-
tifisert, som B-type natriuretisk peptid (BNP), 

høysensitivt C-reaktivt protein (hsCRP) og pen-
traxin 3 (PTX3). Disse markørene indikerer syk-
domsaktivitet før tilkomst av hjerteinfarkt. 

Det aktuelle prosjektet er basert på to pasient-
studier ved Stavanger Universitetssjukehus. I 
den første studien ble det inkludert 300 pasi-
enter som var innlagt med et akutt hjerteinfarkt 
i perioden september 1995 til desember 1996 
med en total oppfølgingstid på 4 år. Den andre 
studien inkluderte 871 pasienter innlagt med 
akutte brystsmerter med en oppfølgingstid på 2 
år. Blodprøver ble innhentet og analysert både 
ved innleggelse og senere i forløpet. Alle kliniske 
hendelser ble registret fortløpende under opp-
følgingstiden. 

Forskningsresultatene har vist en klar sam-
menheng mellom et forhøyet nivå av BNP og 
PTX3 målt i blod umiddelbart etter innleggelse 
og risikoen for utvikling av fremtidige hjerter-
elaterte hendelser. 

Prosjektet belyser også verdien av flere andre 
biomarkører og inkluderer blodlevringsanalyser, 
som fibrinmonomer og D-dimer, i risikovurde-
ringen av brystsmertepasienter. 

Fredag 27. november disputerte overlege 
trygve Brügger-Andersen for PhD-graden ved UiB med 
avhandlingen ” Biomarkers for global risk assessment in 
the acute coronary syndrome”. 

         Ny DoKtorgrAD - Vi grAtUlerer! LEGE FOR LEGER
Ordningen Lege for leger ble i sin tid oppret-
tet 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 Roga-
land legeforening alle leger til å skaffe seg 
en fastlege, ved å ringe eller skrive til den 
man ønsker. Vi mener at leger bør kunne 
velge sin fastlege, uavhengig av fulle lister/
plass osv. Fastlegene oppfordres til å ta imot 
kolleger som melder seg.

Så du bør spørre rundt, og velge en lege, 
og så ta en telefon eller skrive brev. Gjerne 
si at du gjør dette etter råd fra Rogaland 
legeforening.

Ivar Halvorsen, leder

StøttELEGER
Stavanger:
Avdelingsrådgiver: Terje Vevatne, 
Tananger legesenter, 4056 Tananger, 
Tlf. arbeidstid: 51 71 89 22, 
privat: 51 54 23 71, 
mobil: 905 65 445, 
e-post: tvevat@online.no

Reno Karlsen, 
Dr. Karlsens legekontor, Stavanger, 
Tlf. 51 89 41 55, 
privat: 51 56 06 43, 
mobil: 915 56 700, 
e-post: renomk@online.no

Elin Haarr, Ort.kir.avd. Sus, 
Tlf.: 05151, 
privat: 51 32 18 60, 
mobil: 990 39 861

Halvor Kyllingstad, 
Tasta legesenter, Stavanger, 
Tlf.: 51 54 52 50 / 60, 
privat: 51 66 85 17, 
mobil: 414 89 063
 
Haugesund:
Anne Faksvåg, psyk.avd. Fsh, 
Tlf.: 52 73 20 00, 
privat: 52 73 52 86

Åse-Britt Sannes, 
Legekontoret SØR, 
Tlf.: 52 73 73 66, 
privat: 52 71 63 81

Thorolf Holst-Larsen, 
gyn.avd. Fsh, 
Tlf.: 52 73 20 00, 
privat: 52 71 40 82, 
mobil: 924 82 335
 
Jæren:
Pernille Nylehn, 
Orstad legesenter, Orstadvn. 191, 
4353 Klepp stasjon, 
Tlf.: 51 78 98 60 / 922 42 957



N R .  1  •  Å R G .  1 6 .  2 0 1 0  S Y D - V E S T E N  9

Broden har jobbet med tidlig intervensjon 
overfor gravide og spebarnsmødre i 20 år på 
Victoriagården i Malmø. Hun foreleste for 250 
deltakere på Konferansen Evne til å se- mot 
til å handle, på Sola 20.og 21.januar, i regi av 
Rogalandsnettverket. Konferansen hadde som 
tema barn av foreldre med psykiske lidelser og 
rusmisbruk.

Broden har stor tro på at man kan hjelpe mødre 
med negative holdninger til barnet, eller mødre 
som er deprimerte og trenger tidlig hjelp med 
samspill, slik at barnet får mulighet til å utvikle 
seg normalt.

Foreldreskap starter i svangerskapet
Ifølge Broden starter foreldreskapet allerede 
under graviditeten og svangerskapet åpner for 
følelsesmessig tilgjengelighet for det ufødte 
barnet. Denne prosessen beskytter barnet, og 
har betydning for forløsningen. 

Hvordan kan mors psykiske tilstand påvirke 
barnet i magen? Hormonelle og nevronale 
transmittorer som leder til forandringer i blod-
sirkulasjon og immunsystem, kan medføre 
svangeskapskomplikasjoner som kan påvirke 
barnet. Slike komplikasjoner eller risikofaktorer 
hos barnet kan medføre en negativ følelsestil-
stand. Negative tanker om barnet, graviditet 
eller morsrollen, kan påvirke barnets ankomst, 
eller redusere beskyttelse for barnet.

Faktorer i prenatal tilknytning
Barnet «blir til» når foreldrene kan forestille 
seg barnet, og etableres ofte i forbindelse med 
fosterbevegelser. I tredje trimester ser de fleste 
barnet som en egen person. Aksept av gravi-
diteten, ønske om å få kjennskap til barnet, 
glede over samspill med barnet både i fantasi 
og virkelighet, har betydning for tilknytning 
i graviditeten. Ønsket om å beskytte barnet 
overskygger egne behov. Prenatal tilknytning 
krever både koginiv og emosjonell evne.  Føler 
foreldrene seg hjelpeløse, kan foreldrene som 
omsorgssystem disorganiseres. Overbevisende 
forskning viser at tilknytningsmønster mellom 
foreldre og og barn overføres mellom genera-
sjoner. ( van Ljzerdorn 1995). 

Foreldrenes lydhørhet for barnets signaler og 
kommunikasjon er sentral sammen med aksept 
av barnet som det er, respekt for barnets inte-
gritet, samt psykisk og fysisk tilgjengelighet. 
Noen foreldre kan erfare at tidligere relasjons-
konflikter reaktiveres når de utsettes for sterke 
følelser som i graviditet og spebarnstid.  Dersom 

foreldrene ikke klarer å forberede seg psykolo-
gisk under graviditeten, kan dette føre til brister 
i internaksjonen med barnet og en risiko for 
psykisk insufficiens ved fødsel. 

Forutsetninger for personlighetsutvikling
En forutsetning for personlighetsutvikling er 
tilknytning som skapes første leveår. Spebarn 
har kun glede av kjærlighet hvis den uttrykkes 
gjennom foreldrenes følelsesmessige handlinger 
og reaksjoner. Barnets selvopplevelse er avhen-
gig av deres psykiske nærvær og handlinger, 
understreker psykologen. 

Spebarn har behov for at foreldre regulerer 
emosjonelle uttrykk for å kunne organisere 
egen indre tilstand.Dette muliggjør menings-
fult samspill med andre. Blir barnet overlatt til 
egen regulering, utvikler ikke barnet tilstrekkelig 
selvregulering, opplevelse av seg selv. Gjennom 
å bli sett merker barnet sin eksistens, hvilket 
gjør det mulig å relatere seg.

Foreldrene regulerer barnets opplevelse av seg 
selv i mange dimensjoner; bevissthetstilstand, 
fysisk tilstand( mat /søvn), trygghet, affektavlast-
ning, stimulans, nysgjerrighet, oppmerksomhet, 
affektintensitet og kognitivt engasjement.

Affektregulering skjer gjennom samspill med 
foreldrene; barnet lærer hva affekter er og 
hvordan de kjennes, hvilke konsekvenser de 
har, gi adekvat uttrykk for følelsene, avlese og 
tyde andre følelser, utvikle språklige uttrykk. 
Å regulere ned negative affekter, gir trygghet 
og initierer de positive som fremmer lek. Sel-
vutvikling og affektregulering skjer ved tillit 
til at foreldre besvarer signaler og  selvtillit i 
foreldresamspill.

Psykisk uhelse
Forekomsten av prenatal depresjon er 12-15 
% og er underdiagnostisert. Ubehandlet varer 
disse i 6-8 måneder, og hindrer tilknytningsut-
vikling. Negative følelser fortsetter og kan ha 
direkte og indirekte effekt på barnet. Psykisk 
uhelse innebærer ofte vanskeligheter i relasjo-
ner og foreldreskap.
Oppfostring av små barn bygger først og fremst 
på følelsesmessig relatering, og er mer betyd-
ningsfull enn bevisste kognitive strategier, særlig 
i preverbal periode.
Beskyttelsfaktorer for barnet er foreldres syk-
domsinnsikt, grunnleggende foreldreferdighe-
ter, tilgang til effektiv depresjonsbehandling, at 
den andre foreldren kompenserer, at det er lett 
å oppdage tilbakefall.

HvORDAN OppDAGE SMåBARN SOM HAR vONDt I SjELA?

Av Marit vasshus,
Kompetansesenter rus 
region vest Stavanger.

en begynnende relasjon til et barn starter allerede i svangerskapet og 
graviditet er en overgangsperiode med økt psykisk sårbarhet. tidligere 
erfaringer med tap og ubearbeidet sorg kan gi angst og depresjon. Mo-
rens affekt kan påvirke barnet i magen, sier psykolog Margretha Broden.
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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. Annon-
sene 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

FOtOKONKURRANSEN 
FORtSEttER
For dere som liker å fotografere.
De beste bildene blir trykket 
som forsidebilde i Syd-Vesten.
Send ditt forslag til 
rogaland.legeforening@c2i.net.
Bildene må leveres i digital form, stående 
format. Det er fint om du forteller om ditt 
bidrag; hvor det er tatt osv.

Fotograf til forsidebildet denne gang er 
Ruth Midtgarden. Bildet er av Rlf’s leder Ivar 
Halvorsen som hun traff på Stokkavannet i 
Stavanger, en søndag i januar, hvitrimet på 
ryggen i full fart på isen. Det illustrerer vel 
kanskje hans fighting spirit, vennskapelige og 
lune stil og sterke engagement, sier hun.

Rogaland Medisinske 
Selskap
Møtedatoer 2010
Onsdag  21.  april
Onsdag 15.  september
Onsdag 1.  desember

ROGALAND KRIStELIGE 
LEGEFORENING 
pROGRAM våREN 2010
Onsdag 24. februar kl 20:
Fellesmøte med presteforeningen:

Onsdag 24. mars kl 20:
Tidligere fylkeslege Ole Mattis Hetta: Lik 
helsetjeneste er ikke alltid likeverdig hel-
setjeneste.

Onsdag 28. april kl 20:
Overlege Svein Arne Hapnes: Hjelp fra oven.

Alle møter holdes i Hinnasenteret som ligger 
i samme bygning som Hinna kirke. Alle leger 
og medisiner-studenter og deres ektefeller/
partnere er velkomne. 

Hilsen styret.

Arrangør:  Nettverk for sykehjemsmedisin på Nord-Jæren ved Praksiskonsulentordningen 
ved Stavanger universitetssykehus.

 Stavanger kommune. Sandnes kommune

Målsetning:  Økt kunnskap og fagutvikling innen sykehjemsmedisin ved å tilby årlige 
emnekurs med rik anledning til faglige diskusjoner. Det blir lagt stor vekt på 
samhandling og arbeidsfordeling mellom 1. og 2. linjetjeneste.  Tas sikte på også 
å trekke inn relevante sykehuskolleger både som foredragsholdere og deltakere 
i diskusjoner. 

Målgruppe:  Sykehjemsleger i full stilling og i kommunal deltidsstilling.
 Allmennpraktikere som ønsker økt kunnskap i geriatriske emner.  Sykehus-

kolleger som finnere emnene relevante. Styrere/Avdelings-sykepleiere som 
samarbeider nært med sykehjemslegen. Leger og sykepleiere melder seg på 
samlet v legen som et team.

Kurset består av 4 kursdager på 5 undervisningstimer. I tillegg regnes 1 time for audit. Kursene 
går fra kl 12 – 18, inkludert lett lunch.

For deltidsansatte leger i Sandnes kommune gies kommunal lønn og praksiskompensasjon 
fra 12 – 15.30.

Kurset er søkt godkjent som emnekurs i allmennmedisin med 21 timer.

Møtedager:  9. mars, 11 mai,14. sept., 16.nov.2010
 Kurssted: arkeologisk museum i Stavanger 

Kursavgift:  Ingen

Påmelding: Leger og sykepleiere som arbeider sammen melder seg på sammen som et 
team.

 Sykehjemsleger og sykepleiere i Stavanger kommune som kan melde seg på i 
kursbasen på intranett i Stavanger kommune gjør dette.

 Leger og sykepleiere som ikke har tilgang til kursbasen i Stavanger kommune 
melder seg på via epost til :

”mhelland@stavanger.kommune.no”

Program: 

Tirsdag: 09.03.10:  God behandling ved livets slutt uansett diagnose 
 Palliasjon, den gode samtalen, når er en pasient døende?
 Ved Aart Huurnink og flere sykehjemsleger

Tirsdag 11.05.10:  Adferdsforstyrrelser i sykehjem 
 Alderpsykiatri ved alderspsykiater fra sus
 Erfaringer m pasientrettighetsloven kap. 4A 
 Forskning i sykehjem 

Tirsdag 14.09.10:  Ernæring og vektoppfølging i sykehjem, hva er god praksis?
 Arbeidsoppgaver og utfordringer for sykehjemsleger i små stillinger.

Tirsdag 16.11.10:  Fall tendens, utredning og forebygging
 Sår i sykehjem, forebygging og behandling

Praktiske spørsmål kan rettes til ”ruth.midtgarden@lyse.net”

EMNEKURS I SyKEHjEMSMEDISIN 2010
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EMNEKURS

KVELDSKuRS uKE 40-2010 
ER uNDER PLaNLEGGING:
Det planlegges nytt kveldskurs i uke 40. 
Mer informasjon kommer når det er klart.
Følg med på hjemmesiden: www.legeforeningen.no/rogaland

INFORMASjON FRA KURSKOMItEEN

Husk også våre nettsider:

www.legeforeningen.no/rogaland

RETNINGSLINJER VED 
KuRSPÅMELDING

Påmelding til alle kurs sendes på e-post til 
rogaland.legeforening@c2i.net.

Ved eventuell avmelding etter 3 uker før kursstart vil det bli krevd 
kr.1000,- i  avmeldingsgebyr. Påmelding effektueres ved betaling av 
kursavgiften.
Avmelding ved kurs Blålysdager: Ved avmelding etter 3 uker før kursstart 
blir ingenting refundert.

NYE MEDLEMMER TIL 
KuRSKOMITÉEN SØKES

For å fortsatt kunne lage lokale kurs, søker vi erstattere for avtroppende 
medlemmer i kurskomiteen. 

Medlemmer i Rogaland legeforening, som kan tenke seg den utfordring det 
er å arrangere kurs for seg selv og andre, oppfordres herved til å kontakte 
oss. Send gjerne en e-post til rogaland.legeforening@c2i.net. 
Nå har DU sjansen til å prege kursene til å bli slik DU alltid har ønsket 
dem!!!

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

aKuTTMEDISIN
BLÅLYSDaGER

Det blir to-dagers emnekurs/klinisk emnekurs i Akuttmedisin, i samar-
beid med Stavanger Universitetssykehus, 8.-9.11.10, i lokalene til Safer 
i Stavanger.
Påmeldingsfrist: 21.9.10
Kurset vil kreve forberedelse og bestått internettbasert teoritest i AHLR 
før fremmøte.
Emnekurs i akuttmedisin blir obligatorisk for godkjenning av allmenn-
spesialiteten fra 2012. Vi planlegger allerede at det skal bli slike kurs vår 
og høst hvert år, som skal tilfredsstille kravene for dette.

Mer informasjon om disse kursene finnes på nettsiden vår 
www.legeforeningen.no/rogaland
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Gjennom dette innlegget ønsker undertegnede 
å formidle følgende budskap:  

I. Subspesialisering innen radiologi har endret 
faget radiologi de siste årene uten at allmenn-
legene har fått noen større glede av dette. 

II. Universitetssykehusene i Norge har grunnet 
dårlig økonomi selektert bort deler av faget 
radiologi, noe som er svært faglig uheldig. 

III. Allmennlegene bør skaffe seg mer oversikt 
over kvaliteten på radiologiske tjenester og 
stille høyere krav til disse enn i dag.

Radiologi er som kjent en egen spesialitet. Radio-
logen utfører spesialisttjenester som hovedsakelig 
har til hensikt å stille riktige diagnoser.

I en del tilfeller tilbyr radiologen invasive prose-
dyrer som er en del av dagens behandlingsregime 
hos enkelte pasienter. 

En radiolog når oftest de beste resultatene i sam-
arbeid med sine kliniske kolleger. Radiologen er 
avhengig av en god henvisning for å kunne stille 
riktig diagnose. Radiologene er også avhengig av 
tilbakemeldinger. Både om riktig stilt diagnose 
og feil stilt diagnose. Bare på denne måten vil 
radiologen lære mer og utvikle seg faglig.

De siste årene har det radiologiske miljøet ved 
store norske sykehus hatt en blomstrende faglig 
utvikling i takt med de andre fagmiljøene på syke-
husene. Det har vært økende fokus på kvalitetets-
sikring  og subspesialisering, noe som har vært 
et unngåelig resultat av subspesialiseringen også 
innen de kliniske fagene. Det er etablert seksjo-
ner innen bl.a. neuroradiologi, barneradiologi, 
gastrologisk-urologisk-gyneokologisk radiologi, 
muskel-skjelett radiologi, intervensjonsradiologi, 
thorax radiologi og mammo-diagnostikk. Det har 
vært en betydelig fremgang i billeddiagnostik-
ken. Den generelle radiologen har etter hvert 
viket for den radiologiske subspesialisten ved 
de store sykehus.

Allmennlegene og andre behandlere utenfor syke-
husene virker imidlertid å ha hatt lite kjennskap 
til denne utviklingen. De har kanskje også vært litt 
passive og godtatt å nærmest ha blitt ekskludert 
av ”det gode selskapet” innenfor sykehusene. Ved 
mange store offentlige sykehus reduserer ledel-
sen det ambulante tilbudet innen radiologi for å 
kunne yte bedre service til inneliggende pasienter. 
Grunnet kapasitetsproblemer ved offentlige rønt-
genavdelinger har allmennlegene blitt henvist til 
private aktører. Private radiologiske  institutter 
utgjør per i dag en viktig aktør innen radiologi 
i Norge. I Rogaland undersøkes 1 av 4 pasienter 
ved private institutt. Dette er i utgangspunktet et 
positivt element siden pasientene slipper lange 
ventelister. En bør allikevel også kjenne til ulem-
pene ved dagens praksis.

En viktig ulempe er utviklingen innen muskel-

skjelett radiologi. Ved mange norske sykehus 
defineres denne pasientgruppen som mindre 
viktige og ”kan vente”. Dette resulterer i at disse 
pasientene kommer bakerst i køen ved f.eks 
MR undersøkelser. Radiologer som jobber med 
muskel-skjelett radiologi ved sykehusene får 
lite trening i å tolke MR-muskel-skjelett. Faget 
fremstår som lite spennende for ass.legene noe 
som resulterer i dårlig rekruttering. Radiografene 
som skal ta bildene får heller ingen optimal opp-
læring. Dette har allerede resultert i at mange 
erfarne radiologer forlater sykehusene til fordel 
for private institutt. Ulempene med dette blir 
at radiologene ofte da får et mindre faglig miljø 
med mindre kontakt med klinikere. Det daglige 
samspillet med ortopedene ved sykehuset blir 
skadelidende. Det eksisterer som oftest ingen 
faglig samarbeid mellom offentlig radiologi og 
privat radiologi. 

Nå er heller ikke de private instituttene så heldige 
at de har subspesialister i alle radiologiske fag 
ved hvert enkelt institutt. Oftere er det slik at en 
”generell radiolog” eller en radiolog med f.eks 
spesialkompetanse innen nevroradiologi tolker 
muskel-skjelett bildene. Dette er uheldig da alle 
radiologer vet at ”det du ikke ser etter-ser du heller 
ikke” dvs en må vite hva slags patologi en skal 
være på jakt etter ved en bestemt problemstilling. 
Hvis ikke vil en ofte overse patologien. 

Allmennlegene bør være bevisste på disse pro-
blemene. Privat radiologi er en viktig aktør og er 
kommet for å bli. Det er et viktig supplement til 
sykehusene. Det finnes mange dyktige radiologer 
ved private institutt i Norge. Allmennlegene bør 
imidlertid få kjennskap til hva de lokale radio-
logene har spisskompetanse i.  Allmennlegene 
bør kreve høy kvalitet helst med subspesialise-
ring da dette er teknisk mulig med dagens IT-
løsninger. 

Allmennlegene bør være bevisste på at det eksis-
terer subspesialister innen radiologi. Den gene-
relle radiologen som kan ”alt om alt” er heldigvis 
på vikende front. 

Min erfaring er ofte at allmennlegene oftest er 
mer opptatt av å få gjennomført en radiologisk 
undersøkelse enn hvordan og av hvem denne 
utføres.

Til slutt vil undertegnede oppfordre allmenn-
legene å engasjere seg i denne utviklingen. All-
mennlegene skal ha tilgang til oppdaterte og 
tidsriktige radiologiske tjenester til enhver tid. 
De bør ikke nøye seg med ”allmenn-radiologi” 
i stedet for ”subspesialisert-radiologi” da sist-
nevnte vil være det beste for pasientene, slik at 
de raskest kan få riktig diagnose og behandling.
 

HAR ALLMENNLEGENE Et BEvISSt FORHOLD 
tIL KvALItEtEN på RADIOLOGISKE tjENEStER?

Mehdi Behzadi
Overlege i radiologi
Curato Røntgen Stavanger/ 
Stavanger Universitetssjukehus
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Målet er å utvikle ny basiskunnskap innenfor 
ulike temaer, utvikle og teste kliniske metoder 
og å utvikle optimale organisasjonsrammer for 
disse metodene.

Samarbeid og nettverk
For å favne en så sammensatt problemstilling, 
har KORFOR valgt en organisatorisk modell 
som knytter sammen og inkluderer samar-
beidspartnere i fagmiljøer på tvers av fore-
taksgrenser og som også inkluderer private 
og ideelle institusjoner.  KORFOR driver egen 
virksomhet, forpliktende partnerskap med 
kliniske miljøer, forsknings- og undervis-
ningsmiljø i helseregionen, og samarbeid med 
nasjonale og internasjonale fagmiljøer. Ulike 
miljøer har anledning til å ta egne initiativer 
som kan stimulere til kunnskapsutvikling og 
kunnskapsanvendelse gjennom metodeutvik-
ling på feltet. Alle miljøer skal gis anledning til 
å delta i de temaene som senteret prioriterer, 
og som bestemte nettverksaktører er blitt gitt 
ansvar for å drive fram. Alle miljøer som har 
kompetansemessig forutsetning for det, vil 
bli invitert til å ta ansvar for et spesifikt tema-
område.

Kort karriere – lang merittliste
KORFORs samarbeidsmodell sikrer høy akti-
vitet og stor bredde i arbeidet, noe som nøk-
keltallene fra 2009 viser. 12 vitenskapelige- og 
andre forskningspublikasjoner ble produsert, 

22 ulike forskningsprosjekter ble startet, og 
resultatene fra disse vil bli publisert allerede fra 
2010.  Utfordringen er å sikre den nødvendige 
faglige kvalitet og støtte for disse prosjektene. 
Det tilbys kvalitetssikring/støtte direkte fra 
senteret og fra relevante forskningsmiljø og 
de universiteter som prosjektene knyttes opp 
til. Ser en på undervisnings- og informasjons-
virksomhet, vil en telle over 50 små og store 
arrangementer som strekker seg fra pasient- og 
pårørendeundervisning til fag-, forsknings- og 
tjenestepresentasjon for alle nivåer i behand-
lingsapparatet opp til ministernivå. I tillegg har 
representanter fra de ulike prosjektene hatt en 
rekke opptredener i ulike medier.

Veien videre
Strategisk satsing på rusmiddelforskning i 
Helse Vest, 2009 – 2013 (inkludert utvikling 
og implementering av et kvalitetsregister for 
rusbehandling) er blitt startet opp. Hovedmålet 
med denne satsingen er å etablere en rusmid-
delforskning i Helse Vest som kan bidra til bedre 
kvalitet i alle de deler av behandlingsapparatet 
som arbeider med rusrelatert problematikk. 
Satsingen inneholder forslag til prosjekter på 
seks ulike områder. Dette er en videreføring av 
den kursen for forskningsinnsatsen KORFOR 
har valgt i samråd med oppdragsgiver og i nær 
dialog med de kliniske fagmiljøene:

Følgende temaområder og prosjekt er tatt inn 
i programmet:

1. Utvikling og implementering av et kvali-
tetsregister for rusbehandling.

2. Helsetjenesteforskning med særlig vekt på 
tema som implementering av rus, livsstil 
og helse - strategier og tiltak i somatiske 
sykehus-settinger, organisering av behand-
lingsprosesser, studier av brukermedvirk-
ning, studier av fler-nivå-styring og studier 
av rushelsetjenester i et komparativt per-
spektiv. 

3. Avhengighet med to definerte prosjekt:
 a)Karakteren og tidsperspektivet for nor-

malisering av nevrobiologiske, psykologiske 
og sosiokulturelle forhold når en person 
arbeider seg ut av en rusmiddelavhengig 
posisjon.

 b)Kognitive funksjoner ved langvarig, regel-
messig bruk, nedtrapping og seponering av 
benzodiazepiner.

4. Rus og psykiatri med tre definerte prosjekt:
 a) Rus og depresjon med kartleggings- og 

epidemiologiske studier i en første fase, og 
utvikling, implementering og effektevalu-
ering av integrerte behandlingstiltak i en 
neste fase.

 b) Rusindusert psykose med utvikling av 

KORFOR - det nye nøkkelordet innen rusforskning

KorFor - regionalt kompetans-
esenter for rusmiddelforskn-
ing i Helse Vest ble etablert av 
Helse Vest rHF i 2007 og har 
som mandat å fremme forskn-
ing og kunnskapsformidling, og å 
bidra til fag- og tjenesteutvikling 
innen rusfeltet. Feltet er bredt, 
utfordringene mange og prob-
lemområdene rusrelaterte 
helseskader, sosiale problemer og 
avhengighet av rusmidler rammer 
både på individ- og samfunnsnivå.

Forskningsleder Sverre Nesvåg er travel og fornøyd, og melder at også fastleger er velkommen til 
KORFORs forskning, og nevner Torgeir Gilje Lid sitt prosjekt Alkoholproblemer i allmennpraksis 
som eksempel. Foto: Jan Inge Haga.
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Lege/stipendiat Kristian  Oppedal er prosjektle-
der i to prosjekter innen temaet rus og somatikk, 
Scand-ankel og Helsedøgnet 2009. Foto: Jan 
Inge Haga.

et nytt prosjekt på basis av et samarbeid 
mellom TIPS III – studien forankret i fors-
kningsmiljøet i Stavanger og psykosefors-
kningsmiljøet i Bergen.

 c) ADHD-forekomst blant rusmiddelav-
hengige som er et europeisk samarbeids-
prosjekt der Bergensklinikkene utfører den 
norske delen av prosjektet.

5.  Rus og somatikk er et forskningsfelt der 
det alt er en omfattende forskningsaktivi-
tet. Denne aktiviteten foreslås videreført 
innenfor denne satsingen, og følgende to 
forskningstema er aktuelle som tema for 
nye prosjekt:

 a) Effekter av korte intervensjoner overfor 
ungdom (og deres foreldre) etter innleggel-
ser for alkoholintoks og skader etter akutt 
rus

 b) Kartlegginger av somatisk helsetilstand 
hos rusavhengige og utvikling, utprøving 
og effektevaluering av behandlingstiltak 
rettet mot ulike målgrupper

6. Rus, barn og familie er det siste temaet som 
foreslås prioritert i denne satsingen. Her er 
det definert fire konkrete prosjekt:

 a) Barn eksponert for rus i svangerskapet 
er en oppfølgingsstudie for å kunne kart-
legge kortsiktige og langsiktige skader og 
utviklingsforstyrrelser.

 b) Tidlig hjelp til sped- og småbarn i risiko 
er en studie av et spesielt tiltak som har 
som mål å øke oppdagelsen, bedre samar-
beidet og kvaliteten på tjenester til denne 
gruppen

 c) Barn, rus og vold er et prosjekt der en vil 
undersøke effekten av et behandlingstilbud 
for foreldre med rus og voldsproblema-
tikk

 d) Familieinvolvering i rusbehandling 
er en studie av to ulike tilnærminger for 
involvering av familier i rusbehandling; en 
”pårørende-modell” og en ”familieterapi-
modell”.

En oversikt over de konkrete prosjektene, invi-
tasjoner til kurs, foredrag og mer informassjon 
om KORFORs virksomhet finnes på www.sus.
no/korfor

DIXI prisen deles ut til en person eller bedrift 
som har jobbet spesielt iherdig og målrettet 
for å hjelpe ofre for seksuelle overgrep. I år 
går denne prisen til Oshaug da hennes arbeid 
blir sett på som svært viktig og og som en god 
støtte for voldtatte. DIXI ønsker mer fokus 
på dette temaet og viser med utdelelse av 
prisen at de følger arbeidet som gjøres på 
dette feltet. 

Oshaug har jobbet ved voldtektsmottaket 
siden oppstarten for 17 år siden, både som 
legevaktsjef og rullerende lege. Hun beskrives 
som en drivkraft for å holde mottaket igang 
og bidrar til å vedlikeholde et godt tilbud til 
ofrene. Oshaug sier hun har en sterk mortiva-
sjon til å gjøre denne jobben. Hun er opptatt 
av likeverd og forteller at menneskene hun 

møter trenger hjelp til å gå videre med ver-
digheten i behold etter overgrep. Dette er 
noe av det viktigste med jobben, sier Oshaug, 
som legger til at hun er blitt inspirert til å 
drive mer med forebygging etter  å ha mottatt 
denne prisen. Brukerne ved voldtektsmot-
taket opplever optimisme og medfølelse og 
får hjelp og støtte til å komme seg gjennom 
en vanskelig tid. 
                     
Oshaug beskrives av sine medarbeidere 
som driftig, flink, samvittighetsfull, meget 
omsorgsfull og ærlig og hennes arbeid er til 
stor inspirasjon for kollegaer og medarbei-
dere. Oshaug har vært og er svært engasjert 
i arbeidet ved voldtektsmottaket og vi gratu-
lerer henne med Dixi prisen 2009!

ALLMENNLEGE MARGAREt OSHAUG 
FåR DIXI pRISEN 2009 FOR SIN INNSAtS 
vED vOLDtEKtSMOttAKEt
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Den unge etiopiske mora har fargerik kjole og triste øyne. Hun ammer sin 
7 måneder gamle sønn.  Ansiktets hans er vakkert, men hodet har vokst 
så altfor fort og mye; han har vannhode.  Men det finnes håp, for hun har 
klart å komme seg med sin lille sønn den lange veien fra Harar-regionen til 
hovedstaden Addis Abeba.  På universitetssjukehuset Black-lion arbeider 
den norske nevrokirurgen gabriel lende.  ei støttegruppe i rogaland, 
”Brain Care”, dekker lønna hans.  Medio  januar viste han oss rundt på 
Black lion, og vi fikk møte denne  lille pasienten.  Nå kan vi glede oss over 
at veslegutten er vellykket operert for hydrocephalus!   

Et par dager etter at vi var der, skulle det feires 
at de første to etiopiske leger har fått sin spesia-
listutdannelse som nevrokirurger i Etiopia.  En 
stor begivenhet!  Sykehusene MCM (Myungsung 
Christian Medical Center) og Black Lion samar-
beider om spesialistutdanningen.   

MCM er et ganske nytt og flott sykehus som er 
gitt til Etiopia av kristne sørkoreanere.  Helseper-
sonell fra flere land hjelper til med bemanningen 
av ”det koreanske sykehuset”. Sykehusdirektør 
er for tida den norske plastiskkirurgen Einar 
Eriksen, med støttegruppa ”Child Burn Care ” 
bak seg.  Der var vi så heldige å få en omvisning 
ved overlege Kjell Magne Kiplesund, traumeki-
rurg med permisjon fra SUS og lønn fra prosjektet 
”Trauma Care”.  Stolt viste han oss bl.a. det nye 
akuttmottaket med moderne utstyr fra Lærdal 
Medical. Samme natt hadde han berga livet til 
en uheldig mann, som var blitt skutt med mas-

kingevær av politiet, som trodde han var en tyv. 
Mannens hell i uhell var at dette skjedde nær 
MCM, hvor kvalifisert hjelp fantes. 

Alle de 3 nevnte kirurgene er oppvokst som mis-
jonærbarn i Etiopia og kjenner folket.  De er 
ildsjeler som arbeider for å bygge opp et bedre 
helsetilbud, samtidig som de og annet helse-
personell vi møtte utdanner legespesialister og 
spesialsykepleiere og selv er forbilder for de 
nasjonale med sin iver i tjenesten.   Samme uke 
som vi var der, skulle det på MCM installeres 
en ny CT-maskin, gitt av et anonymt ektepar i 
Sandnes, og den kostelige gaven inkluderer også 
3 års vedlikehold!  

Vår tur i Etiopia 23.12.09 – 16.01.10 var ”Den Store 
Julereisen” for hele vår familie.  For de fleste av 
oss var det første gjensyn med land og folk etter 
at vi bodde i Mendi, langt vest i Etiopia, i 1983-
1986. De årene var bl.a. prega av sultkatastrofe, 
vilkårlige fengslinger, tvangssending av unge 
gutter til krigen i Eritrea og en økende geriljaak-
tivitet.  Mye hadde endra seg siden sist – og det 
meste til det bedre!  

Turen vår gikk med 2 leide landcruisere med 
sjåfører først nordover til Lalibela og Lake Tana, 
siden vestover til Mendi og så sørover til Lake 
Awasa, alt gjennom et utrolig variert landskap 
i dette fantastiske fjellandet.  Til slutt hadde vi 
omvisning på de omtalte sykehus i Addis Abeba. 
De yngste døtrene våre, som studerer medisin, 
fikk dermed litt faglig alibi for å forlenge julefe-
rien.  Barna fikk også se klinikken som vi tidli-
gere arbeidet ved i Mendi, 63 mil vest for Addis 
Abeba.  

De enkle forholdene der var som sist, bortsett 
fra at det nå var strøm hele døgnet.  Da jeg 
fødte vår datter Marianne hjemme i Mendi  i 
1985, var det med stearinlys. På 80-tallet var 
Hans Petter ansvarlig lege for 6 klinikker, Blue 
Nile Public Health Project og vaksinasjonspro-
grammet.  Arbeidet ble drevet av den etiopiske 
Mekane-Yesus-kirken og var eneste helsetilbud i 

et område med mange hundre tusen mennesker.  
Nå var det kommet flere private klinikker i tillegg, 
men det var dårligere tilgang på medisiner.  Tidli-
gere lå det ofte 2 pasienter i hver seng, særlig når 
en tysk øyelege var på besøk og opererte masse 
øyepasienter - og det samtidig var dysenteriepi-
demi.  Nå var det ingen lege og mange ledige 
rom på Mendi klinikk. Men noen av de trofaste 
klinikkarbeiderne var der ennå! 

Vi fikk et fantastisk gjensyn med venner fra 24 år 
tilbake.  Vi møtte også en prest som vi den gang 
bare hørte navnet på, fordi han var i fengsel. 
Der satt han i 5 år fordi han måtte velge mellom 
kommunismen og kristendommen.  Han var ikke 
interessert i å snakke om det, men om vi kanskje 
kunne skaffe menigheten støtte til et prosjekt for 
å leie drosjer til Addis Abeba for kvinner som 
trenger operasjon ved Fistulahospitalet.  Mange 
kvinner får urovaginale fistler pga fødselsskade.  
Pga lukt blir de utstøtt og kan heller ikke reise 
med bussen til Addis, men etter operasjonen 
kan de ta bussen hjem! 

En flott opplevelse for oss var etiopisk julaften (6. 
januar) i Mendi, da hundrevis av smilende barn 
gikk syngende hjemover fra kirka med stearinlys i 
hendene i den stille natt under stjernehimmelen.  
For oss var dette stort, særlig fordi det på 80-tallet 
ikke var tillatt med barne- og ungdomsarbeid 
eller for ungdom under 30 år å gå på gudstjeneste 
eller samles til møter hjemme.  

Vi var også en tur nede i Blånildalen, fant kro-
kodilleegg på elvebredden og ble invitert inn 
til ei mor som fremdeles maler familiens korn 
mellom 2 steiner.  Stort var spranget i standard 
fra bambushytta i Blånildalen til mercedesimpor-
tørens hjem i Addis, som inviterte hele familien 
vår hjem på festmiddag fordi en venn av ham 
reiste sammen med oss.  Men gjestfriheten var 
den samme! 

Etiopia er hjemlandet til anslagsvis 85 millioner 
mennesker. De fleste av dem var ute og gikk langs 
veiene!  Folketallet har dobla seg siden vi var 

GjENSyN MED EtIOpIA

tekst og foto: 
Ingeborg Ask torvik, fastlege i Stavanger     

Den lille gutten på Black Lion.
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der sist, og det er vanskelig for et land å brødfø 
en så raskt voksende befolkning.   Det pågår en 
stor utbygging av veier - og i byene bygging av 
høye hus med spinkle stillaser. Trafikkulykker og 
fallskader er økende skadeårsaker.  I trafikken 
gjelder ”Tut og kjør!” Koking over åpen ild er ofte 
årsak til brannskader hos barn.  

Rehabilitering er nesten fraværende.  På Mercato, 
det store markedet i Addis, så vi noen tiggere som 
manglet de fleste lemmer og ålte seg framover 
på magen med ansiktet i søla. Den som kunne 
løftet dem opp og gitt dem en rullestol!  Etter det 
var jeg lykkelig hver gang jeg så noen som hadde 
fått en rullestol. 

Etiopia har utrolig mange kulturskatter, ikke 
minst nord i landet. Vi fikk oppleve ortodoks 
messe i kirkene som er hogd ut i fjellet i Lali-
bela på 1400-tallet, og båttur på Lake Tana med 
besøk i like gamle klostre ute på øyene - med 
bibelhistorien malt som fargerike tegneserier på 
veggene!  På vei nordover, i 3500 meters høyde, 
møtte vi pilegrimer med et knytte på staven sin. 
De var ute på flere ukers vandring mot Lalibela 
for å feire jul der, og barføtte barn i fillete klær 
dukka opp fra skodda og lurte på om vi hadde 
noe å gi dem.   

Etiopia er kontrastenes land.  Helsearbeidet som 
drives av norsk helsepersonell, ikke minst leger 
med tilknytning til Rogaland, er både livreddende 
og med på å løfte nivået på helsehjelp på sikt! 

Overlege Kiplesund viser fram akuttmottaket.

Medisinstudent Marianne på fødestua i Mendi.

Glade barn på julaften i Mendi.Nevrokirurg Gabriel Lende fra Nærbø.
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Helsepolitikk
Vi vil sette fokus på god oppgavedeling i helsetjenesten, og bidra til gode 
omstillingsprosesser som berører legenes virkefelt. Vi vil bidra ved å 
• definere konkrete forebyggingsprosjekter som må etableres i kom-

munene
• stimulere til god drift av lokale samarbeidsutvalg, (med spesielt fokus 

på kvalitet, samhandling og løsning av nye oppgaver)
• avklare premissene for at allmennleger kan legge pasienter inn direkte 

i sykehjem
• avklare hvordan sykehjemmene best kan styrkes med legekapasitet 

og - kompetanse slik at en større del av eldremedisinen kan foregå 
utenfor sykehus

• understreke at praksiskonsulentordningen PKO er et sentralt verktøy 
i utvikling av bedre samhandling

Vi vil sette fokus på styrking og utvikling av allmennlegetjenesten. Vi 
vil bidra ved å
• understøtte fastlegens rolle som den sentrale koordinatoren for pasi-

entene
• arbeide for gode oppstartsforhold for nye fastleger
• stimulere til å få utvidet rammene for legenes virksomhet (mulig-

gjøre forebyggingsprosjekter og åpning for større bruk av kompetent 
hjelpepersonell) 

• kreve en plan for legetjenesten i alle kommuner

Vi ønsker å stimulere leger til å søke lederstillinger i sykehus

Kontaktflaten mellom fastlegene og NAV må forbedres

Avtalespesialister utgjør en viktig og stor del av spesialisthelsetjenesten. 
Dette må synliggjøres.

Lønns og arbeidsvilkår 
Sykehus
• Vi vil ivareta at sentrale avtaler og anbefalinger følges. Disse skal være 

styrende og representere et minstemål i forhold til lokale avtaler. 
• Sykehusleger skal ha adekvat, prosentuell lønnsutvikling, på linje med 

sammenliknbare grupper i samfunnet. Kompetanse og ansvar skal 
honoreres.

• Kjerneverdiene i sykehusmedisinen må bevares 
 – god spesialistutdanning 
 – høyt faglig nivå 
 – solid faglig utvikling 
 – godt arbeidsmiljø og gode arbeidsforhold
• Sykehusene må dyktiggjøre leger som ledere
• Omgjøring av LIS - stillinger fra midlertidige til faste stillinger skal 

være påbegynt

Kommunene 
Lønn
• Leger ansatt i kommunene skal minst ha samme lønnsnivå som 

snittlønn i sykehus - uavhengig av stillingsstørrelse
• Leger i kommunal deltidstilling skal nå kr 600.000 i årslønn. Det skal 

være en plan mht kompetanseutvikling og dekning av utgifter til 
dette. 

• Fastleger som påtar seg større sykehjemsstillinger enn 20 % får forhøyet 
praksiskompensasjon

• Kontaktmøter mellom fastleger og NAV lokal avvikles på betalt dagtid, 
jfr takst 14.

Legevakt
• Alle primærleger i Rogaland som ønsker det skal fremme krav overfor 

sin kommune om at 200 overtidstimer pr år er øvre grense. Passiv vakt 
omregnes etter 1:4.

• Passivt vaktarbeid skal minimum lønnes tilsvarende 100 % overtid
• Legevakt er arbeid, ikke hobby. Driftsmøter og samhandlingstrening 

med ambulansetjenesten skal honoreres 
 Dagtid:  som takst 14. 
 Kveldstid:  som halv takst 14
• Belastningen med legevakt må ned. Vi skal utvikle forslag til skjermings-

tiltak for nattarbeid. Krav skal fremmes i lokale forhandlinger.
• Leger skal slippe at egen bil brukes som kommunens vaktkjøretøy

Arbeidsvilkår
• Kommunen skal sørge for tilgang til elektronisk journal i sykehjem 

fra sykehjemslegens kontor

Omsorg og hjelp til enkeltmedlemmer
Styret i Rogaland legeforening og støttelegeordningen skal være synlige 
instanser for omsorg og hjelp til enkeltmedlemmer. Vi vil jobbe for å 
bedre tilgjengeligheten, bla. gjennom medlemsbladet Syd-Vesten og 
nettsidene våre.

Kurs og møter
Vi vil arrangere årlige tillitsvalgtkurs for sykehuslegene i Rogaland.  

Kollegialitet og fellesskap
Vi skal etablere og vedlikeholde arenaer der alle legene i og utenfor 
sykehus kan møtes – på begge sider av Boknafjorden.
• Temamøter lagt til allmennlegenes kurs i Stavanger
• Haugaland medisinske selskap

HOvEDMåLSEttINGER FOR StyREt I ROGALAND 
LEGEFORENING 2009-11

våRE INNSAtSOMRåDER, Ut FRA ”LOKALFORENINGENS FORMåL OG OppGAvER” 

I LEGEFORENINGENS LOvER
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StAtEN tRENG pRAKSISKONSULENt!

Allmennlegar veit at elektronisk kommunikasjon er noko 
staten pålegg (no i lovs form) samarbeidande instansar 
i helse- og trygdevesenet. Pålegget omfattar imidlertid 
ikkje NAV. Argumenta om at legar skal senda elektroniske 
sjukmeldingar og legeerklæringar for å spara mottakarane 
for scanning etc, er ikkje fullt så sterke motsatt veg. Me må 
fortsatt finna oss i å få NAV sine vedtak i papirform.

Dette syns eg imidlertid me skal sjå stort på. Eller, for 
å vera heilt presis: me må sjå smått på det. For alle all-
mennlegekontora rundt om i landet er jo så små. Så me 
aksepterer det meste. Og dessutan: me har jo smådrifts-
fordelar. Me installerer Helsenett når det kjem, og gjer 
oss klar til å senda og motta meldingar. Så er det bare å 
venta på Staten. Staten, derimot, har stordriftsulemper. 
Staten har så mykje ressursar og kompetanse å dra på at 
det mest ikkje er å forventa at sending av elektroniske 
meldingar skal kunna innførast i ei handvending. Difor 
tar det tid.

Men staten er flink til å sørga for at alt blir likt. Dei av oss 
som pusla med svineinfluensa hausten 2009 hugsar kor 
viktig det var at staten skulle ha hand om annonseringa 
av tidspunkt for vaksinar. I staden for at kvar kommune 
fekk ressursar til å annonsera på eiga hand, blei annon-
seringa styrt frå sentalt hald. Det var sjølvsagt upraktisk 
for kommunane, for tidspunkt for vår innmelding av 
vaksinasjonsplan samsvarte dårleg med det tidspunktet 
me fekk vita når vaksinane kom i hus. Men me forsto at 
det var viktig å la staten ha hand om dette. For sjølv om 
vår eigen kommune ville handtert informasjonsarbeidet 
bra, kunne me nok ramsa opp eit par andre kommunar 
som sannsynlegvis ville snubla grovt i dette kompliserte 
informasjonsarbeidet. Så for at alle innbyggarar skulle få 
lik kvalitet på informasjonen, var det best at staten sto for 
arbeidet. Me hugsar at det blei ein del rot, men i motset-
nad til kommunalt rot, er det statlege rotet så lett å få auge 
på, at det var få innbyggarar som let seg villeia.

Staten er også flink med skjema. Det nye skjemaet for 
refusjon av reiseutgifter har styrka lege-pasientforholdet 
vesentleg. Etter at NAV utpå hausten fekk forbod mot 
å hjelpa pasientane med dette, fekk me endeleg vist 
pasientane kva seks år på universitetet er verd. Gløymt 
var både vond rygg, beinskjørhet og hyppig vasslating, 
for her hadde pasientane verkeleg fått noko å bryna seg 
på. Igjen fekk me demonstrert det gamle ordtaket om at 
pennen er mektigare enn skalpellen. Kulepenn-praksisen 
kom igjen til heder og verdighet.

Og godt var det. For like over nyttår, då alle spor av 
frikort var blitt fjerna frå journalsystemet, skulle det 
nye eigenandelskortet takast i bruk. Tidlegare har jo slike 
eigenandelskort hatt den svakheten at nær sagt alle typar 
blekk-, laser- og nåleskrivarar kunne prenta naudsynte 
personalia tydeleg på framsida av kortet. Dei fleste forstår 
nok at dette ikkje kunne halda fram. Me lever tross alt 
i ID-tjuverias tidsalder. Så frå 01.01.2010 var det slutt. 
Då måtte kulepennen fram att, med uleselege namn og 
fødselsnummer. Datatilsynet må vera henrykt.

Me blir ikkje sinte på staten. Alt blir sikkert betre. Men det 
må vera lov å spørra kvifor det tek så lang tid. Og kvifor det, 
i 2010, er slik at utviklinga har gått frå printer til kulepenn. 
Og kvifor overgangen til elektronisk egenandelskort kjem 
midt i eit kalenderår.

Det er viktig å vera konstruktiv. Difor vil eg koma med kon-
struktive forslag til Staten: Kanskje helsedepartementet 
burde innreidd eit eige allmennlegekontor i kontorbygget 
sitt? Så kunne dei prøvd ut ideane sine i den verkelege 
verda? Eller dei kunne gjort som stadig fleire sjukehus: 
fått ein praksiskonsulent!

Samhandling er stikkordet i alle helse-debattar. tidlegare var det ressursar, heimlar eller 
forvaltningsnivå. No er det samhandling. ordet er fint. Men kva er samhandling i praksis?

S
yd

-v
es

te
n

Knut vassbø
allmennlege

I skrivande stund er 
det eit døgn sidan Steve 
Jobs lanserte Apples nye 
iPad. Som illustrasjons-
foto har eg difor valgt å 
presentera iPad saman 
med vårt eige, statlege 
eigenandelskort. Ein 
klode. To verdenar.
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På annan stad i denne spalta står det at Seksjon for allmennme-
disin ved Institutt for samfunnsmedisinske fag no blir historie. 
Dette er resultatet av ei svært vanskeleg sak for fagmiljøet, der 
vi meiner at viktige sider ved det akademiske allmennmedisin-
ske universitetsmandatet går tapt i omorganiseringa. Betre blir 
det ikkje ved at økonomien ved instituttet er svært stram for 
tida og at den nye pengefordelingsmodellen i praksis medfører 
at allmennmedisinfaget i Bergen er fråtatt alle økonomiske 
ressursar.

Bakgrunnen er ein modell for forskingsorganisering 
som mange institutt ved universitetet har tatt i bruk. 
Forskargrupper med smal og spissa profil skal få 

konsentrere seg om forsking og skal ha større sjansar for å nå 
gjennom med søknader om større prosjekt og forskingsmidlar. 
Undervisninga skal organiserast på tvers av forskargrupper i 
”faggrupper”.

Ulempa med dette er at det ikkje er ”plass” til det vi kallar all-
mennmedisinfaget som sådan; fagutviklinga, teoridanninga, 
formidlinga og ei akademisk adresse for den største  medisinske 

spesialiteten. Utgangen på historia er ikkje skriven enno, 
men eg kan love at det akademiske allmennmedisinmiljøet 
i Bergen skal vise att på mange arenaer, som før. We are 
dead, but we won’t lay down!

Kjære kollega 
i vestlandsk allmennpraksis!

U N I V E R S I T E T S L E G E N
F e b r u a r  2 0 1 0

S t e i n a r  H u n s k å r   steinar.hunskar@isf.uib.no

Ta bilder relatert til legevaktarbeid og bli med i fotokonkurranse! 
Stikkord for motiv kan være lege/pleier/pasient-relasjon, legevakt-
lokalet, kliniske motiv, sykebesøk, skadested med mer. Nasjonalt 
kompetansesenter for legevaktmedisin ønsker bilder som kan 
vise mangfoldet i norsk legevaktarbeid. Bildene med fotogra-
fens navn vil kunne bli brukt i forbindelse med presentasjon av 
fotokonkurransen, på internettsider og i foredrag/publikasjoner. 
Konkurransen er åpen for alle og har følgende regler: 1. Motivet 
skal være fra legevaktarbeid i Norge. 2. Fotografen kan knytte tekst 
til bildet. 3. Deltakerne kan sende inn flere bilder. 4. Fotografen 
må få tillatelse fra den som blir fotografert til å publisere bildet. 

5. Manipulerte bilder er ikke tillatt. Tekniske forbedringer som 
beskjæring, justering av lys, kontrast, farge, oppletting og nedto-
ning blir godtatt.

Bildene blir vurdert av en jury på tre personer. Vinnerbildet blir 
presentert på internettsidene til Nklm. Premier til de beste bil-
kdene! Send bildet digitalt til legevaktmedisin@uni.no Frist for 
innsending av bilder er 1. juni 2010.

Fotokonkurranse om legevakt
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Seksjon for allmennmedisin blir 
historie!
Institutt for samfunnsmedisinske fag vedtok for to år siden å omorga-
nisere seg fra fagseksjoner til forskergrupper og faggrupper. Seksjon 
for allmennmedisin ønsker likevel å fortsette sin virksomhet i størst 
mulig grad som et samlet fagmiljø. De fleste av Seksjonens for-
skere vil derfor fortsette sin forskning i regi av Forskergruppe for 
allmennmedisin, mens undervisning og andre faglige aktiviteter 
samles i Faggruppe for allmennmedisin. Faggruppen skal ivareta 
akademisk virksomhet som legeutdanning, formidling, debatt og 
allmennmedisin som fagområde.

Legevakt som del av 
Samhandlings-reformen
Samhandlingsreformen. Rett behandling - på rett sted - til rett tid 
(St.meld.nr.47) behandles for tiden i Stortinget og det er knyttet 
stor spenning til utfallet både når det gjelder fastlegeordningen og 
organisering av legevakt. Nasjonalt kompetansesenter for legevakt-
medisin (Nklm) holdt innlegg om legevaktens rolle og betydning for 
samhandlings-reformen under en åpen høring i Stortingets helse- og 
omsorgskomité i slutten av januar.

Det ble gitt en presentasjon om situasjonen for legevakt slik den 
er i dag og visjonen for fremtidens legevakt slik den er presentert 
gjennom Nklms forslag til Nasjonal handlingsplan for legevakt. Det 
hele ble knyttet opp mot Samhandlingsreformen.

Helse- og omsorgskomiteen utrykte spontant at presentasjonen var 
svært lærerik, informativ og til ettertanke. Det ble stilt flere aktuelle 
spørsmål i etterkant av presentasjonen. 

Kurs: Influensa i allmennpraksis
Allmennmedisinsk forskningsenhet i Bergen og Norsk forening for 
allmennmedisin inviterer til kurs om influensa i allmennpraksis 
15.-16. mars 2010. Kurset er godkjent som klinisk emnekurs 15 timer 
i fagområdene infeksjonsmedisin og samfunnsmedisin i videre- og 
etterutdanning i allmennmedisin. Målsettingen er å øke kunnskap 
om klinikk og behandling av influensa, samt presentere og skape 
forståelse for evidensgrunnlaget som foreligger. Kurset skal også 
skape arena for debatt om kunnskap, organisering av legetjenesten 
og gjennomføring av handlingsplaner. Kursavgift: 2000 kr for begge 
dager. Dagpakker på 695 kr per dag kommer i tillegg. Påmelding 
innen 12.februar 2010, men kan skje fortløpende inntil kursstart hvis 
ledige plasser. Sted: Legenes Hus, Kalfarveien 37, Bergen. Påmelding 
skjer best elektronisk ved bruk av nettsidene til Norsk forening for 
allmennmedisin.

Pris til Geir Thue
NOKLUS’ hederspris er tildelt allmennpraktiker og professor Geir 
Thue (f. 1953). Prisen deles hvert år ut til en som har utmerket seg 
ved et betydelig bidrag til NOKLUS’ arbeid. Thue har vært med i 
organisasjonen siden starten i 1992 og har spesielt arbeidet med 
den kliniske bruken av laboratoriet. Dette dreier seg blant annet 
om utsendelser av kasuistikker til landets leger der laboratorie-
prøver er av vesentlig betydning for beslutningstakingen samt 
utviklingen av NOKLUS’ praksisprofil og Norsk diabetesregister 
for voksne. 
 Geir Thue er fastlege i Bergen og professor i allmennmedisin ved 
Institutt for samfunnsmedisinske fag.
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