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Syd-Vesten
Leder

I nnhold

Uheldige hendelser i
helsetjenesten
Går det an å få ned antall feil i legenes virksomhet? Peter F Hjort mener det. Han
har trykket resepten i bokform (Uheldige hendelser i helsetjenesten – en lære,
tenke og faktabok – Gyldendal 2007). Han begynte på den for 10 år siden, fordi
hans kone ble rammet av en alvorlig uheldig hendelse.
Hjort mener at Norge ikke gjør det vi burde for å forebygge og håndtere de
uheldige hendelsene. I motsetning til Danmark, Sverige og England har vi ikke
innført et nasjonalt rapporteringssystem for uheldige hendelsen, dog det er etter
hans vurdering nøkkelen i det forebyggende arbeidet. Dermed får vi ikke bygget
opp en sterk nok kultur for sikkerhet og kvalitet.

5
6
10
11
12
13
13
14
16
18
19
19
20
24
25

Innkalling til Årsmøte 2010
Ny doktorgrad - Vi gratulerer
Hospitering ved kvinneklinikken, sus
Aktuelt fra Relis Vest
Informasjon fra kurskomiteen
Tilretteleggelse for elektroniske meldingar
Pasientreiser
Årsmelding
Regnskap 2009
Gull av gråstein, eller stein til børa.
Har helsetjenesten grepet avvikenes
mulighet?
Avviksmeldingar, til ergrelse eller nytte?
Forebygging av faglige feil på
allmennlegekontoret
MedHum 2010
Universitetslegen (februar)
Styret

Hjort har nå bidratt til at legeforeningen har fått sende ut boken vidt og bredt i
foreningen. I følgebrevet sier Hjort: ”Jeg håper at Legeforeningen kan engasjere
seg sterkere og mer aktivt i dette forbedringsarbeidet. Derfor håper jeg at dere
som får boken vil lese den, tenke over budskapet, og gjøre det som må til.”
Det er få som er verdt å lytte mer til enn Peter F Hjort. Vi starter med å gjøre
det som må til i dette nummeret at Syd-Vesten. Vi har utfordret fylkeslegen
til å kommentere dagens situasjon, slik den fremtrer for dem som leser av de
groveste feilene i Rogaland. Bjarne Bråtveit oppfordrer til å bruke systemet for
avviksregistrering i Helse Fonna for å lære av feil om mangler når pasientene
skrives inn og ut av sykehus. Kirsti Malterud har sendt oss pekere til gode artikler
om internkontroll og avviksregistrering hos fastlegene.
Vi håper å komme tilbake med mer fra dette særdeles viktige feltet utover året.

Teknisk redaktør:
Sekretær Heidunn S. Nordtveit
Utkommer 4 ganger i året.

Pasientreiser
Det går fort i svingene i statens avlukker i Oslo for tiden. Det ser ikke ut til at man
tar seg tid til å sjekke med utøverleddene før man setter i gang store prosjekter.
Siste skudd på stammen er automatisk frikort og elektronisk rekvirering av
pasientreiser. Kjekt å ha, dersom det virker. Og ikke fortrenger viktige tjenester
for pasientene.
Regionsutvalget vårt (legeforeningens organisasjonsledd for vår helseregion)
har sett nøyere på konsekvensene av elektronisk reiserekvirering for spesielt
fastleger og avtalespesialister. Her har man nok ikke sjekket terrenget før kartet
var ferdig. Konsekvensene av en økt telefonstrøm til legekontorene kan bli flere
uheldige hendelser og større lekkasje til legevaktene, på grunn av redusert
telefon-tilgjengelighet. Det er ikke bra. Regionsutvalget ber legene å avvente
med å ta i bruk ny elektronisk løsning til konsekvensene er utredet. Les brev
til Helse Vest.
Ivar Halvorsen
leder

Adresse:
Rogaland legeforening
Postboks 3049 Hillevåg, 4095 Stavanger
Tlf. 928 57 712
Leder: Ivar Halvorsen, Køhler legesenter
Kurskomitè:
Leder: Oddny Bilstad
Riska legesenter
Forsidefoto: MS Sandnes.
Fotogradert av Eirik Hustvedt, Haugesund.
Utgiver: Cox
Trykk: Scanner Grafisk
Annonser: Cox Bergen as
Cecilie Dahle, Tlf.: 55 54 08 15
Mail: cecilie.Dahle@cox.no
Grafisk fremstilling: Cox
www.cox.no
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Riv ut og ta med

Innkalling til årsmøte 2010

MS Sandnes, på Skagenkaien, Stavanger
Torsdag 17. juni 2010 kl. 18.00-19.00,
Båttur med deilig rekebord, avgang fra kai kl. 19.00, retur til kai kl. 22.00.
Det er mulig bare å være med på årsmøtet, bare være med på båttur
med rekebord, eller være med på begge deler. Partner er velkommen!
Fjordårets båttur ble en stor suksess, og vi håper at minst like mange vil delta i år! Målet er at dette skal være en
årlig sosial begivenhet som virker samlende for leger i hele fylket, i og utenfor sykehus.
Påmelding for båttur m/rekebord:
Ved betaling til 3201.35.01776 innen 5. juni 2010,
Pris: leger kr. 150,-/ledsagere kr. 245,-.
Husk merk betalingen med deltakernavn og ”årsmøte 2010”.

Årsmøtets saksliste:
1. Valg av møteleder
2. Godkjenning av innkallingen
3. Årsmelding for Rogaland legeforening 2009,
med mulighet for kommentarer og forslag
4. Regnskap 2009
5. Budsjett 2010
6. Kurskomitéen årsmelding og regnskap 2009
7. HLR årsmelding
8.	Stavanger TBC-fond årsmelding og regnskap
9. Rogaland legeforenings fond for primærmedisin årsmelding og regnskap
10. Valg av revisor
Saksdokumentene legges ut på våre internettsider
www.legeforeningen.no/rogaland.
Kopier vil bli delt ut før møtet.
Vel møtt!

For tilreisende fra Nordfylket dekker
Rogaland legeforening reiseutgifter
tilsvarende rutegående skyss.
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Dr.grader ved SUS

Ny doktorgrad - Vi gratulerer!

Også i dette nummeret presenterer vi
kollegaer som i den siste tiden har
disputert til PhD-grad.

Thomas Rudolph

Syd-Vesten

”Long-term functioning and well-being in chronic idiopathic
polyneuropathy and Guillain- Barré syndrom”
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4. desember disputerte konstituert overlege
Thomas Rudolph for PhD-graden ved UiB med
avhandlingen: ”Long-term functioning and
well-being in chronic idiopathic polyneuropathy and Guillain- Barré syndrom”. Thomas
Rudolph, f. 1977, er oppvokst i Tyskland. Han
ble cand. med. ved Friedrich-Schiller-Universitet i Jena, Tyskland, 2002 og kom til Norge i
2003. Han jobber som konstituert overlege ved
nevrologisk avdeling, Stavanger Universitetssjukehus. Veileder for arbeidet har vært avdelingsoverlege Dr. med. Elisabeth Farbu
Presentasjon av arbeidet
Polynevropati er et samlebegrep for påvirkning
av kroppens nerver ut i hud og muskulatur. Det
er en hyppig nevrologisk tilstand. Sykdomsforløpet kan variere fra en akutt og livstruende
tilstand til en situasjon med lette, men kronisk
progredierende symptomer. Hos majoriteten
av pasientene finnes det en tilgrunnliggende
årsak, men dette kan ikke påvises hos mellom
10-40 prosent av pasientene. I disse tilfellene
betegnes tilstanden som kronisk idiopatisk
polynevropati (CIP). Et langsomt progredierende forløp er typisk, men de fleste pasienter
har fortsatt god gangfunksjon flere år etter
debut. Guillain-Barré syndrom (GBS) er en
sjelden dysimmun akutt polynevropati som
kan utvikle seg til livstruende respirasjonssvikt innen fire uker etter debut. Et monofasisk
forløp er typisk. Etter immunmodulerende
behandling har ca 80 prosent av pasientene et
godt fysisk funksjonsnivå 1-2 år etter debut.

I motsetning til pasientens forholdsmessig
gode fysiske funksjonsnivå, har studier vist at
pasienter med GBS oppgir en lavere selvopplevd helsestatus noen år etter sykdommen. Det
finnes lite kunnskap om langtidsfunksjonsnivået og helsestatus hos pasienter med CIP. I
dette PhD-arbeidet er det brukt spørreskjema
for evaluering av generell funksjonsnivået og
helsestatus hos pasienter med CIP og tidligere
GBS, sammenlignet med friske kontroller. I
tillegg ble det gjort ny evaluering av pasienter
med CIP for å belyse langtidseffekter av disse
tilstandene.
Resultatene viser at pasienter med CIP er
den største gruppen. Pasienter med CIP og
GBS opplever vedvarende lavere helsestatus
og generelt funksjonsnivå 5-6 år etter debut
sammenlignet med friske kontroller. Mens
pasienter med GBS opplyser om vedvarende
nedsatt fysisk funksjonsnivå, smerter og fysisk
velbefinnende, har pasienter med CIP i tillegg
opplevelse av økt utmattelse og redusert sosioemosjonell velbefinnende. CIP gir hovedsakelig
sensoriske symptomer. Endret glukosemetabolisme var den hyppigste årsak til revurdering av
CIP-diagnosen hos 16 prosent av pasientene.
Disse resultatene viser behovet for langtidsoppfølging av pasienter med CIP og GBS for
mer symptomspesifiske behandlingstiltak, og
er viktige for å gi best mulig informasjon om
sykdomsforløpet.

Ny doktorgrad - Vi gratulerer!

HLR

HELSETJENESTE FOR
LEGER I ROGALAND

Rogaland legeforening,
Postboks 3049, 4095 Stavanger
STØTTELEGER I ROGALAND
LEGEFORENING
Stavanger:
Avdelingsrådgiver: Terje Vevatne,
Rogaland A-senter, Dusavikveien 216 .
Tel 51 72 90 00, privat: 51 54 23 71,
mobil: 905 65 445,
e-post: terje.vevatne@lyse.net
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

Erna Harboe
”Nevropsykiatriske fenomener og fatigue hos lupus og Sjøgren
pasienter”

Erna Harboe disputerte 22. desember for PhD
graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: ”Neuropsychiatric manifestations and
fatigue in systemic lupus erythematosus and
primary Sjøgren’s syndrome.”. Erna Harboe
er født i 1968, cand. med Bergen 1996, spesialist i indremedisin 2008, assistentlege ved
mikrobiologisk / medisinsk avdeling, SUS. For
tiden gjennomfører hun Gruppe I tjeneste ved
infeksjonsmedisinsk avdeling på Oslo Universitetssjukehus. Veileder for arbeidet har vært
professor dr.med Roald Omdal SUS/UiB.
Beskrivelse av arbeidet:
Systemisk lupus erythematosus (SLE) og
primært Sjøgrens syndrome (PSS) er begge
kroniske autoimmune sykdommer. Disse
sykdommene kan blant annet føre til skade
på hjernen, det perifere nervesystemet og
forårsake psykiske symptomer (nevropsykiatriske manifestasjoner). I tillegg kan pasientene oppleve ”fatigue” som er en opplevelse
av tretthet, utmattethet og mangel på energi.
Det er uklart om sykdomsassossierte faktorer
påvirker fatigue-opplevelsen.
Studien sammenlignet forekomsten av nevropsykiatriske manifestasjoner hos SLE og
PSS. Videre om det var sammenheng mellom
hyperintense lesjoner ved magnettomografi
av hjernen (MR), betennelses signaler (cytokiner) i cerebrospinalvæsken og fatigue-opplevelsen.

Undersøkelsene viste at nevropsykiatriske
manifestasjoner forekommer like ofte hos
SLE og PSS pasienter. Likhetene kan tyde på
felles sykdomsprosesser for noen av de nevropsykiatriske manifestasjoner. Forekomsten
av hyperintense lesjoner ved MR av hjernen er
økt hos SLE pasienter og økt mengde hyperintense lesjoner er assossiert med økende fatigue,
mens PSS pasienter ikke har økt forekomst av
hyperintense lesjoner i hjernen. Økte nivåer av
betennelses signaler i IL-1 systemet ble påvist
i cerebrospinalvæsken hos pasienter med PSS
og hadde sammenheng med økende fatigue.
Dette tyder på at cytokinet IL-1 påvirker fatigue
opplevelsen hos pasienter med PSS slik det gjør
det ved sykdomsatferd i dyremodeller.
Fremtidig forskning vil ta sikte på å undersøke de underliggende sykdomsmekanismene
knyttet til de ulike nevropsykiatriske manifestasjonene. En behandlingsstudie med medikament som blokkerer cytokinet IL-1 vil kunne
gi innsikt i hvilken rolle dette har for fatigue
opplevelsen til PSS pasienter.

Halvor Kyllingstad, T
asta 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 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
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Oppløsning av
PL Rogaland
Rogalandsgruppen av Privatpraktiserende leger ble opprettet 23.09.1980.
Bakgrunnen da var redsel for a bli fastlønnet, og vi jobbet de første årene mot
dette.
Kollega Christian Cappelen Smith var
”primus motor”, men etter at han ble syk,
overtok Terje Larsen formannsvervet.
Vi har i alle år hatt ca 60 medlemmer,
disse har vært både fra sør og nordfylket.
Frammøtet på årsmøtene har vært godt 20 til 35 - fram til de siste 2 - 3 årene.
Gjennom årene har vi økonomisk støttet
flere gode saker: bl. a. Sykehuset i våre
hender, Rogaland Medisinske Selskap,
legetidsskriftet sendt til Polen i flere år.

Kenn Freddy Pedersen
”Apathy in Parkinson’s disease: A community-based study”

Fredag 9. april 2010 disputerte Kenn Freddy
Pedersen for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: ”Apathy in
Parkinson’s disease: A community-based study”
Kenn Freddy Pedersen er født i 1971 og oppvokst på Reine i Lofoten. Han avla medisinsk
embetseksamen ved Universitetet i Tromsø
i 2001, og jobbet etter turnustjenesten som
lege i spesialisering ved Nevrologisk avdeling,
Nordlandsykehuset i Bodø. Han har siden 2006
vært ansatt ved Nevrologisk avdeling, Universitetssjukehuset i Stavanger, der han nå jobber
som konstituert overlege. Han er også tilknyttet
Najonalt Kompetansesenter for Bevegelsesforstyrrelser (NKB) i 50% post. doc. stilling.
Professor Jan Petter Larsen har vært veileder
for avhandlingen.
Apati ved Parkinsons sykdom: Er det noe å
bry seg om?
Parkinsons sykdom er en degenerativ hjernesykdom som særlig fører til tap av dopaminproduserende nevroner i substantia nigra og dannelse
av Lewylegemer i de gjenværende nevronene.
Sykdommen kjennetegnes ved gradvis økende
motoriske symptomer som skjelvinger, treghet,
stivhet og holdningsendringer. Mange pasienter
vil også over tid utvikle ikke-motoriske symptomer som apati, depresjon, kognitiv svikt og
demens. Apati beskriver atferdsendringer som
skyldes motivasjonssvikt, slik som manglende
initiativ til handling, lite interesse for omgivelsene og generell affektmatthet. Det er begrenset
kunnskap om forekomst og utvikling av apati
ved Parkinsons sykdom, særlig i populasjonsbaserte pasientgrupper.
8 SYD-VESTEN NR. 2 • ÅRG. 16. 2010

Årsmøtet 09.03.10 vedtok å nedlegge
Rogalandsgruppen av Privatpraktiserende leger da vi ikke lenger har ”makt
og myndighet”. Det ble videre vedtatt å
gi kapitalen gruppen har til veldedige
formål - ca 100.000 kr til ”Etiopia prosjektet” (omtalt i Syd-Vesten 1/10) og ca
50.000 kr til Leger Uten Grenser.
Terje Larsen

Studien har tatt utgangspunkt i en gruppe parkinsonpasienter fra Sør-Rogaland undersøkt i
perioden 1993-2001 og en gruppe bestående
av nydiagnostiserte, ubehandlete parkinsonpasienter fra Sør-Vest Norge undersøkt i tiden
2004-2006.
Studien viser at relativt enkle spørsmål om motivasjon og initiativ kan brukes for å screene for
apati, men at høy spesifisitet går på bekostning
av lav sensitivitet. Forekomsten av apati var
23% hos nydiagnostiserte parkinsonpasienter,
mot 63% hos pasienter med gjennomsnittlig 17
års sykdomsvarighet. Apati var særlig assosiert med depresjon, kognitiv svikt og demens,
og mer alvorlige motoriske symptomer. Hos
nydiagnostiserte parkinsonpasienter fant man
også en høyere andel menn blant de som var
apatiske. Over halvparten av de pårørende til
pasienter med apati beskrev denne atferden
som følelsesmessig belastende. Andre viktige
funn i avhandlingen er at apati er et vedvarende
og økende atferdsproblem hos pasienter som
har hatt sykdommen noen år, og at demens og
raskere progresjon av talevansker og aksiale
symptomer er viktige risikofaktorer for utvikling av apati.
Avhandlingen har særlig brakt internasjonal ny
kunnskap om forekomst og utvikling av apati
over tid hos pasienter med Parkinsons sykdom.
Funnene er møtt med stor interesse og arbeidene er publisert i velrenommerte internasjonale tidsskrifter.

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

Ny doktorgrad - Vi gratulerer!

Inge Joa er født i 1962 og oppvokst på Sola.
Han er utdannet sykepleier i 1987, gjennomførte videreutdanning i psykiatrisk sykepleie
1990, og tok hovedfag i sykepleievitenskap ved
Universitetet i Bergen 2001. Har jobbet ved
Rogaland Psykiatriske Sykehus siden 1987. Han
har siden 1997 jobbet i TIPS studien, og siden
2008 vært ansatt som administrativ leder ved
Regionalt nettverk for klinisk psykoseforsking
Helse Vest, Stavanger Universitetssykehus.
Foto: Marte M. Strandskog, SUS.

Inge Joa
”The Importance of Information Campaigns in the Early detection of Psychosis. A historical comparison study”

Fredag 30. april disputerte Inge Joa for PhDgraden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: ”The Importance of Information
Campaigns in the Early detection of Psychosis.
A historical comparison study”.
Avhandlingen er det foreløpig siste bidraget til
en omfattende vitenskapelig produksjon basert
på data fra TIPS-prosjektet.
Psykoselidelser generelt og schizofreni spesielt
er blant de mest alvorlige psykiske lidelsene.
Ofte debuterer disse tilstandene i ungdomsalderen, og mange pasienter har allerede ved
første behandlingskontakt utviklet alvorlige
symptomer og omfattende funksjonssvikt. Risikoen for et alvorlig forløp øker med lengden
av ubehandlet sykdom. Tidlig Intervensjon
ved Psykose - TIPS-prosjektet (1997-2000) viste at det var mulig å forkorte varigheten av
ubehandlet psykose (DUP) ved hjelp av tidlig
oppdagelses-team (OT). Dette vil si at spesialisthelsetjenestene har lav terskel, er lett tilgjengelige og at tjenesten gjøres kjent gjennom
informasjonskampanjer.
Hva forsinker?
Flere faktorer er tydelige: pasienten mangler sykdomsinnsikt, familien normalattribuerer endret
oppførsel som vanlig avvik i ungdomsalderen og
behandlerne inntar en vente-og –se-holdning.
I det siste er bildet ytterligere komplisert ved at
kombinasjonen rus/psykose gjør det vanskelig
ved at psykiatrien tolker psykosen som rus og
rusomsorgen tolker rusen som psykose.
Informasjon og målgrupper
Hensikten med studien har vært å undersøke

effekten av informasjonskampanjer på varighet
av ubehandlet psykose. Det har vært begrenset
kunnskap om hva som er virksomme og nødvendige faktorer i et tidlig oppdagelsesprogram.
Informasjonskampanjene for TIPS har hatt to
hovedmålgrupper: Befolkningen generelt og
skole og helsetjenesten spesielt. Befolkningen
har blitt informert gjennom omfattende kampanjer bestående av avisannonser, radio, lokaltv og etter hvert internett. Helse- og skolevesen
har hatt mer skreddersydde kampanjer tilpasset
f. eks. lærere der bl.a. brosjyrer og undervisningsprogrammer har vært viktige. Fastlegene
er en viktig målgruppe, men ikke den største
henviseren. Dette harmoniserer med det senere
undersøkelser har vist: unge mennesker orienterer seg i økende grad om psykiske lidelser på
internett framfor etablerte helsetjenester. Fra
2008 – 2009 var det en økning i henvisninger
fra fastlegene, men ikke overraskende er mor
fortsatt den viktigste henviser.
Resultater ved tidlig oppdagelse
I forhold til kontrollgruppen i Oslo og Roskilde,
viser funnene i Sør-Rogaland at pasientene som
kommer inn er yngre, har mindre symptomer
og lavere suicidalitet. Flere i Rogaland enn i
kontrollgruppen har en rusproblematikk ved
innkomst, men flere slutter å ruse seg under
behandlingen i Rogaland. Gjennomsnittlig tid
DUP + remisjon i Rogaland er 22 uker, mens
det er 44 i kontrollgruppen. Både 1-års-, 2-årsog 5-års oppfølgingsstudiene viste at ”våre”
pasienter har mindre symptomer enn kontrollgruppen.

Fremgangsmåte ved OT
Førstegangs psykose er en prioritert pasientgruppe, og OT har mulighet til å få pasienten
inn til behandling og videre utredning uten
unødig ventetid. TIPS har en nærhet til Akutt
Mottakspost C2 som gir mulighet for frivillig
innleggelse dersom vedkommende ønsker det.
Hvis man vurderer poliklinisk behandling som
det mest hensiktsmessige, knyttes vedkommende til en poliklinisk behandler innen 1 uke.
OT vil få gjennomført et diagnostisk intervju
kalt SCID. OT får av og til henvisningsskriv fra
fastleger, men det er bare å ringe. Teamet kan
komme til legekontoret, men ofte er det mer
hensiktsmessig å formidle kontakt, så tar OT
hjemmebesøk.
Ikke bare psykoser
Ofte treffer OT personer som ikke har psykoseproblematikk. Dette kan være rusproblemer,
depresjoner, angstlidelser og lignende. OT har
bred kjenneskap i forhold til de fleste lidelser,
og godt kjennskap til det aktuelle hjelpetilbudet.
Ved andre tilstander enn psykose vil OT være
behjelpelige med å få vedkommende inn til
videre behandling og utredning.
Kontaktinformasjon
TIPS OT kan kontaktes på telefonnummer 51
51 59 59. Telefonen er betjent av 4 psykiatriske
sykepleiere på hverdager mellom 08-15. Det er
mulighet å legge igjen beskjed på telefonsvareren utover disse tidspunktene. Mer informasjon
om TIPS gis på www.TIPS-info.com. Det er også
mulighet å sende en e-mail til tips@sus.no.
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Hospitering ved Kvinneklinikken, SUS
miljø hva som skal til for å endre adferd.
Noen klarer seg med noen linjer i Praksisnytt,
mens andre må ha det inn med teskje.
Selv hører jeg nok til sistnevnte og syntes derfor
en ukes hospitering var en ypperlig anledning
til å oppdatere seg, spesielt når jeg var så heldig
å ha vikar i praksisen allerede.

Lisbeth Økland
Fastlege ved Legesenteret
Mariero, Stavanger

22 år etter et vikariat på gynekologisk avdeling,
den gang SiR, har jeg nå vært tilbake en uke
som hospitant. Spesialiteten i allmennmedisin
må fornyes hvert 5. år, og som et ledd i dette
gis det nå tilbud om hospitering ved enkelte
avdelinger ved SUS.
Det diskuteres jevnlig i det allmennmedisinske
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Fødeloftet har gjennomgått mange endringer
den senere tid. Den siste fra september 2009.
Det foreligger et informasjonsskriv som ligger
som skjema på PKO sine sider. Dette kan med
fordel deles ut ved første svangerskapskontroll.
Her er telefonnummer for bestilling av time
til journalskriving for de som ikke har vært til
screening ved fødepoliklinikken. Det inneholder
også telefonnummer den fødende skal ringe
når hun går i fødsel.

Det var kjekt å se hvor godt dette fungerte i
praksis, spesielt for en i utgangspunktet skeptiker.
Pasientene opplever seg godt ivaretatt og er
stort sett fornøyd.
Spesielt sykepleier legger ned et stort arbeid
i å informere pasienten. Et par uker før selve
inngrepet møter pasienten på poliklinikken
for journalopptak, der det blir gitt resepter på
næringsdrikk og smertestillende medikamenter.
I tillegg gis det informasjon av både lege, sykepleier og anestesisykepleier. Operasjonsdagen
møter pasienten direkte på post 4A om morgenen og reiser som oftest hjem samme ettermiddag, evt. dagen etter. Det medikamentelle
regime er annerledes både pre- og peroperativt,
bl.a. med tilskudd av steroider. Det er vist at rask
mobilisering er viktig.

Medisinsk abort er nå nærmest den eneste tilgjengelige metode for provosert abort. Det er
ikke lenger mulig å velge kirurgisk abort, som
utføres kun i spesielle tilfeller. Det forutsettes
at henvisende lege har tatt prøve til chlamydia,
og helst også Rhesus-prøve, dersom dette ikke
er tatt tidligere.
De fleste skriver gode henvisninger, men fremdeles mottas henvisninger med kun; ”Gravid,
ønsker abort”. Her må vi skjerpe oss.

Det var hyggelig å være tilbake på gynekologisk
avdeling. De har et ungt, aktivt og positivt miljø.
En kan føle seg litt som i studietiden når man
vil ”henge seg på” kollegaer, men skal man få
sett en del er man avhengig av å ta initiativ
selv. Jeg opplevde stor velvilje fra kollegaene
jeg fulgte.
Jeg ble tildelt eget kontor og tilgang til datasystemet. Dette var imidlertid så tregt at jeg valgte
ikke å bruke tid på det.

”Fast track” er et nytt begrep, og det er kommet
noe informasjon om dette tidligere. Det er en
moderne metode som brukes på de aller fleste
gynekologisk kirurgiske inngrep dersom pasienten for øvrig er nokså frisk.

Takk for en flott uke, dette kan jeg trygt anbefale!
Dersom noen ønsker se hvordan vi har det i allmennpraksis, er mange av oss åpne for gjensidig
praksisbesøk også fra sykehuskollegaer.

Aktuelt fra RELIS Vest

Kvartalsvise temakvelder i 2010
RELIS Vest starter nå opp en møteserie med
kvartalsvise temakvelder, i samarbeid med
Seksjon for klinisk farmakologi, Laboratorium
for klinisk biokjemi, Haukeland universitetssykehus. Temaene er aktuelle problemstillinger og henvendelser til RELIS Vest. Tilbudet er
primært rettet mot allmennpraktiserende leger
i Helseregion Vest, men leger fra andre fagfelt er
også velkomne til å delta. Det vil bli søkt Legeforeningens kurskomité om godkjennelse som
møteserie, slik at deltakelse på minst 6 timer i
løpet av 12 måneder vil kunne gi poeng.
Vitamin B12 og folsyre
Det første kveldsmøtet finner sted i Bergen
tirsdag 8.juni kl 18-21, og temaet vil være
”Vitamin B12 og folsyre”. Vitamin B12 og folsyre
har vært mye i media den siste tiden, etter at
Ebbing og medarbeidere høsten 2009 publiserte
en studie som viste at tilskudd av folsyre og
vitamin B12 ga en høyere forekomst av kreft
og totaldødelighet blant pasienter med iskemisk hjertesykdom (1). RELIS mottar mange
henvendelser fra leger knyttet til behandling
med folsyre og vitamin B12, noe som viser at
interessen for temaet er stor.
Foredragsholdere:
Jan Schjøtt, RELIS Vest: Hva spør legene RELIS
om når det gjelder folsyre og B12?
Marta Ebbing, Hjerteavdelingen: Er folsyre og
B12 farlig?
Anne Lise Bjørke Monsen, Laboratorium for
klinisk biokjemi: Hvordan doseres og monitoreres folsyre og B12?
Tid:
Sted:

Tirsdag 8. juni kl 18-21 (uke 23).
9. etg., Laboratoriebygget, Haukeland universitetssykehus, Bergen
Påmelding: relis@helse-bergen.no innen fredag
4. juni.
Pris:
Gratis
Det vil bli enkel bevertning.
1) Ebbing M, Bønaa KH et al. Cancer incidence
and mortality after treatment with folic acid and
vitamin B12. JAMA 2009; 302 (19): 2119-26.

Hva er RELIS?
RELIS - regionale legemiddelinformasjonssentre - er etablert for å bidra til rasjonell og riktig
legemiddelbruk gjennom produsentuavhengig
legemiddelinformasjon til helsepersonell. Vi er
etablert i samtlige helseregioner, og alle sentrene er knyttet til de klinisk farmakologiske
fagmiljøene ved universitetssykehusene. RELIS
er offentlig finansiert.
Vi har en felles nettside (www.relis.no) der
legemiddelrelaterte nyheter og problemstillinger publiseres. Elektronisk nyhetsbrev
sendes jevnlig ut til abonnenter. Hjemmesiden gir tilgang til en gratis, søkbar spørsmålsvar database (www.relis.no/database) som
er beregnet for helsepersonell og er unik i sitt
slag i Norge.
Spørsmål-svar tjenesten gir helsepersonell
hjelp i legemiddelspørsmål, ofte tilpasset den
enkelte pasient. I mange situasjoner er generell
informasjon om preparater, samt retningslinjer, ofte ikke tilstrekkelig utdypende i forhold
til problemstillingen. Målgruppe og brukere
av tjenesten er i første rekke leger, men også
farmasøyter, tannleger, sykepleiere, helsesøstre,
jordmødre med flere.
En annen viktig rolle for RELIS er legemiddelovervåkning. RELIS mottar bivirkningsmeldinger fra helsepersonell, vurderer hendelsesforløp og årsakssammenheng, og kommenterer i
skriftlig tilbakemelding til melder. Bivirkningsrapportene registreres i en nasjonal bivirkningsdatabase, i nært samarbeid med Statens
legemiddelverk.
RELIS Vest er lokalisert i Bergen, i det nye laboratoriebygget ved Haukeland Universitetssykehus.

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.

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

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

Kontaktinformasjon:
Telefon: 55 97 53 60
E-post: relis@helse-bergen.no
Post: RELIS Vest, Haukeland universitetssykehus, 5021 Bergen
Legemiddelspørsmål kan også sendes inn via
nettsiden vår (www.relis.no).
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Informasjon fra kurskomiteen
EMNEKURS
Det blir Røntgenkurs/kveldskurs
i uke 40.
Mer informasjon kommer når det er klart.
Følg med på hjemmesiden: www.legeforeningen.no/rogaland

Ortopedisk medisin

Dagkurs i
, uke 40-2010,
4.-7. oktober.
Dette kurset vil vi videre få som en serie – fortsettelse våren 2011 og
høsten 2011 for resten av kroppen, og evnt. gjentakelse jevnlig:
Tid: 4.-5.10.10
Tema: Diagnostikk og behandling av lidelser i albue og hånd
Sted: Stavanger Forum
Påmelding: innen 24.8.10 til rogaland.legeforening@c2i.net
Pris: kr. 2000,- + kost
Antall deltakere: 30

Akuttmedisn
Blålysdager
Det blir to-dagers emnekurs/klinisk emnekurs i Akuttmedisin, i samarbeid med Stavanger Universitetssykehus, 8.-9.11.10, i lokalene til Safer
i Stavanger.
Påmelding: innen 20.9.10 til rogaland.legeforening@c2i.net
Pris: kr. 2000,- i kursavgift, kr. 400,- i kostpenger
Antall deltakere: 25
Kurset vil kreve forberedelse og bestått internettbasert teoritest i AHLR
før fremmøte.
Emnekurs i akuttmedisin blir obligatorisk for godkjenning av allmennspesialiteten fra 2012. Vi planlegger allerede at det skal bli slike kurs vår
og høst hvert år, som skal tilfredsstille kravene for dette. Neste kurs blir
14.-15.3.11.
Mer informasjon om disse kursene finnes på nettsiden vår
www.legeforeningen.no/rogaland

Tid: 6.-7.10.10
Tema: Diagnostikk og behandling av lidelser i Cervital columna +
legg- ankel
Sted: Stavanger Forum
Påmeldings: innen 24.8.10 til rogaland.legeforening@c2i.net
Pris: kr. 2000,- + kost
Antall deltakere: 30

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.

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

Elektroniske meldinger
Regionsutvalg Vest
v/ leder Sigrun Solberg
Lille Øvregate 20 D
5018 Bergen							
	
14.april 2010
Helse Vest RHF
Postboks 303 Forus
4066 Stavanger

Pasientreiser
De regionale helseforetakene melder om innføring av nytt system for rekvisisjon av
pasientreiser.
Vi støtter prinsippielt alle forenklinger av helsetjenestens logistikkoppgaver og vi mener
at alle parter i helsevesenet må gi sine bidrag til bedre totalløsninger.
Organisatoriske og økonomiske problemstillinger må imidlertid være avklart før innføring av større endringer. For pasientreiseordningen er det tydelig at man ikke er ferdig
med slike vurderinger.
I denne forbindelse er det spesielt forholdet til pasientsikkerhet og service som vekker
vår bekymring.
Transportrekvisisjonene vil nå måtte bli utfylt etter at tidspunktet for sykehuskontakt
er kjent. Dette medfører en ny legekontorhenvendelse fra pasienten. I de fleste tilfeller
vil dette være ved en telefonkontakt. Dette vil føre til ytterligere press på telefontilgjengeligheten til henvisende leges kontor. Det er godt dokumentert, sist i den offisielle
evalueringen av fastlegeordningen, at denne telefontilgjengeligheten tidvis er så presset
at det ikke er tilrådelig mht pasientsikkerheten, å øke belastningen ytterligere.
Telefontrafikken til fastlegene består både av helt enkle administrative henvendelser og
det som viser seg å være akutt og mulig alvorlig sykdom.
Ny rekvisisjonsordning vil øke arbeidsoppgavene, særlig for medarbeiderne, både hos
de henvisende instanser og ved sykehuspoliklinikkene.
Slik ordningen nå presenteres, mener vi at dette vil medføre at enkelte grupper av avtalespesialister og poliklinikker får en vesentlig økning i logistikkoppgavene.
Vi kan ikke se at man i dette tilfellet har vurdert finansiering av ekstra arbeidsoppgaver
knyttet til pasientreiser, verken for henvisende leger eller sykehuspoliklinikkene. Vi går
ut fra at økt antall pasienthenvendelser skal finansieres gjennom dagens takstsystem,
men det er uklart om dette skal gi økte egenandeler for pasientene eller økte refusjoner.
Vi mener at uklarheter om bruk av egenandeler og refusjoner må avklares under vårens
forhandlinger for avtalespesialister og fastleger, samt for spesialistpoliklinikker. I motsatt
fall vil det gå et år til neste mulige tidspunkt for avklaring.
For pasientene vil det være en fordel at utgiftene dekkes via refusjonsordningene og ikke
ved at får økning i egenandelstaksten med ny giro og girobetalingsavgifter til følge.
Regionsutvalget vil ta opp med Legeforeningen sentralt hvordan de finansielle økte
kostnadene kan kompenseres.
Konklusjon:
På bakgrunn av argumentasjonen over har Regionsutvalg Vest besluttet å tilrå legene
på Vestlandet å fortsette med dagens papirbaserte løsninger fram til det foreligger en
løsning som ikke øker telefontrafikken til legekontorene.
Vennlig hilsen
Sigrun Solberg
Leder Regionsutvalg Vest

Helfo og NAV melder om at stadig flere fastleger
sender oppgjør, sykmeldinger og legeerklæringer
elektronisk. Vi som bruker elektronisk sending opplever få driftsvansker. Elektronisk sending går meget
raskt og er utvilsomt et framskritt.
For å kunne sende oppgjør og NAV-meldinger må
man ha et ”PKI-sertifikat”. Dette kommer til å bli
nødvendig også for å kunne sende og motta meldinger
til sykehusene.
Det er ingen grunn til å vente. Vi oppfordrer fastlegene
i Rogaland til å ta kontakt med EPJ - leverandørene
og få gjort de enkle grepene som skal til for å komme
i gang.
Ivar Halvorsen, leder

Hyppigere innsending av
oppgjør
Nytt system for at frikort skal kunne genereres automatisk forutsetter at alle behandlere, apotek og transportører melder innbetalinger mye hyppigere enn
tidligere. Minst hver 14. dag. Helfo er bekymret over
at ca halvparten av legene henger etter.
Vi har drøftet situasjonen med Helfo, Det er først og
fremst pasientene som er tjent med den nye ordningen. Automatisk frikort vil være en stor fordel for alle
dem som ikke så lett tar seg fram til et NAV – kontor.
Gevinsten for pasientene ved hyppig innsending fra
legene er at frikortet kommer i rett tid, og at det blir
færre etterbetalinger.
Legene skal selvfølgelig ikke sende inn noe oppgjør
i ferier. Men send før avreise. Akutt alvorlig sykdom
hos legene er en sjelden ting, og det får man finne
løsninger på når det skjer.
Vi vil oppfordre til at legene endrer innsendingsrutinene sine, til seinest hver annen uke.
Ivar Halvorsen, leder

Nye krav til innsending av
oppgjør
Egenandelsregisterforskriften trådte i kraft 01.01.10.
Ingen får dispensasjon fra forskriften.
Dine oppgjør er grunnlaget for pasientenes rettigheter til frikort
For at dine pasienter skal motta frikort innen tre uker
etter at egenandelstak 1 er nådd, må oppgjør sendes
HELFO senest innen 14 dager etter konsultasjonsdato.
For at dine pasienter skal få sine egenandeler korrekt
registrert i egenandelsregisteret er det avgjørende at
personopplysninger i regningskortene er korrekte.
Informasjon om automatisk frikort
Informasjon om automatisk frikort vil bli lagt ut fortløpende på www.helfo.no/frikort. Du er også velkommen til å kontakte HELFO i din region.
HELFO Region Vest
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Årsmelding for Rogaland legeforening 2009
Medlemmene i Rogaland fordeler seg slik på yrkesforeningene. Antallet leger i Rogaland stiger.

Yrkesforeninger
Almennlegeforeningen

Pr
01.01.2006

Pr
01.05. 2008

Pr
01.02. 2009

Pr
01,02.2010

Prosentvis endring
1.5.08-1.2.09		

299

336

350

398

13,5

LVS - leger i vitenskapelige stillinger

4

3

2

4

100

Namf - Norsk arbeidsmedisinsk forening

41

47

43

40

-7

OF - Overlegeforeningen

400

444

465

479

3

LSA – Leger i samfunnsmedisinsk arbeid

40

36

33

35

6

PSL - Praktiserende spesialisters landsforbund

69

80

81

82

1

Ylf - Yngre legers forening

367

429

445

466

4,5

1220

1375

1419

1504

6

Sum
Styret i Rogaland legeforening 01.09.2007–31.08.2009
Leder
Ivar Halvorsen

fastlege/samfunnsmedisiner, Stavanger

Styremedlemmer
Linda Hatleskog
ass. fylkeslege - nestleder
Bjarne Bråtveit
kommunelege Suldal
Varamedlemmer
Helga Lunde
Knut Vassbø

lege i spesialisering, ØNH, Haugesund
fastlege, kommunelege I Bjerkreim

Landsstyrerepresentant
Ivar Halvorsen,
leder av Rogaland legeforening
Vara:
Linda Hatleskog, Bjarne Bråtveit
Yrkesforeningenes avdelingstillitsvalgte
AF
Jan Robert Johannessen, Hinnatrekanten legesenter
vara Bjarte Sørensen,
Hjelmeland
LSA
Hans Petter Torvik,
Kommuneoverlege i Sandnes
vara Egil Bjørløw, 	Stavanger
Namf John Hjelle, Mediteam, 	Stavanger
vara Frode Kleppestø, 	Stavanger
OF
Erna-Gunn Moen,
Psykiatrisk klinikk, Sus
PSL
Johan Bergh,
Avtalespesialist i gyn/obst, Stavanger
vara Finn Finsnes, 	Stavanger
Ylf
Alexander Seldal,
Ortopedisk avd. Sus
vara Christer Aase,
Haugesund
Styret i Rogaland legeforening 01.09.2009–31.08.2011
Leder
Ivar Halvorsen
fastlege/samfunnsmedisiner, Stavanger
Styremedlemmer
Bjarne Bråtveit
kommunelege Suldal - nestleder
Knut Vassbø
fastlege, kommunelege i Bjerkreim
Varamedlemmer
Åshild Soltvedt
Kent Are Jamtøy

lege i spesialisering, Anestesiavd. SUS
lege i spesialisering, ØNH, Haugesund

Landsstyrerepresentant
Ivar Halvorsen,
leder av Rogaland legeforening
Vara:
Bjarne Bråtveit, Knut Vassbø
Yrkesforeningenes avdelingstillitsvalgte
AF
Jan Robert Johannessen, Hinnatrekanten legesenter
vara Bjarte Sørensen,
Hjelmeland
LSA
Hans Petter Torvik,
Kommuneoverlege i Sandnes
vara Egil Bjørløw, 	Stavanger
Namf John Hjelle,
Mediteam, Stavanger
vara Frode Kleppestø, 	Stavanger
OF
Erna-Gunn Moen,
Psykiatrisk klinikk, Sus
PSL
Finn Finsnes,
Avtalespesialist i lungemedisin,
vara Herdis Garborg,
Bryne
Ylf
Lars Kåre Kleppe,
Med avd. SUS
vara Katrine Haga Nesse,
Hauges.
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Kurskomitéen
Leder
Medlemmer
Valgkomité
Torger Gilje Lid
Linda Hatleskog
Jon Egge

Oddny Bilstad.
Knut Arve Omdal, Mariette Punte, Kari Sinnes, 		
Gunn Aadland, Anne Aronsen
leder, allmennlege, Stavanger
ass. fylkeslege, Fylkesmannen i Rogaland
overlege radiologisk avd Haugesund (gjv)

Styret har hatt 9 møter i 2009, og behandlet 80 store og små saker.
Våre hovedmål for perioden ble utarbeidet og fastlagt en arbeidshelg
i Berlin og det etterfølgende styremøte. Styret ønsker å fokusere på de
viktigste sakene, og legge energi i å nå klare mål.
Vi velger å legge fram hovedmålsettingene for inneværende periode, som
grunnlag for en statusrapport i årsmøtet, med mulighet for innspill fra
medlemmene:

Hovedmålsettinger for styret i
Rogaland legeforening 2009-2011
Våre innsatsområder, ut fra ”lokalforeningens
formål og oppgaver” i legeforeningens lover
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 kommunene
• 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 pasientene
• arbeide for gode oppstartsforhold for nye fastleger
• stimulere til å få utvidet rammene for legenes virksomhet (muliggjøre
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.

Riv ut og ta med

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 skjermingstiltak 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

Aktiviteter i perioden
Interne forhold
Kontakt med tillitsvalgte og medlemmer
Kontakten med tillitsvalgte for fastlegene har vært gjennomført som
gruppeutsendt e-post.
Jan Robert Johannessen arrangerte tillitsvalgtkurs umiddelbart før årsmøtet 2009.
Lars Kåre S. Kleppe arrangerte tillitsvalgtkurs for sykehusansatte i desember 2009.
Stormøteåpent for alle leger knyttet til allmennlegenes faste kurs i februar
ble avviklet. Temaet Samhandling samlet 125 deltakere i februar 2009.
Årsmøtet 2009 ble avholdt med 42 deltakere på MS Sandnes. 50 leger og
ledsagere ble med på etterfølgende tur på fjorden.
Det ble avholdt valg med 37 stemmegivere, 3 av valglappene ble forkastet.

Prosjekt bærekraftig legevakt har blitt videreført som incitament i forhandlingsarbeidet.
Regionsutvalg Vest
Sigrun Solberg, Hordaland, har vært leder av regionsutvalget i perioden.
Fra Rogaland har Ivar Halvorsen, Bjarne Bråtveit, Erna-Gunn Moen og
John Hjelle vært medlemmer i 2007-09.
Syd-Vesten
Det har kommet ut i 4 nummer pr år. Media Vest er teknisk utgiver og
ivaretar annonsefinansieringen.
Hjemmeside
Nyheter, referater og medlemsblad blir jevnlig lagt ut, og sekretæren utvider
stadig sidene til en mer aktiv informasjonskilde.
Støttegruppe for leger
Denne tjenesten fortsetter som før, som en kollegabasert utstrakt hånd
(ikke en legetjeneste). Terje Vevatne er leder for støttelegene og nedlegger
en stor personlig innsats.
Sekretær
Heidunn S. Nordtveit ble tilsatt 1/1-08 i 30 % stilling, felles for kurskomitéen
og styret. Hun deltar i samlinger for sekretærer i lokalforeningene 1-2 ganger
pr år.
Annet
Styret har i en lang rekke saker avgitt høringsuttalelser til legeforeningen.
Vi har ytt bistand til enkeltmedlemmer i noen få konfliktsaker og bistått
med rådgivning i andre saker.

Eksterne forhold
Forhandlingsvirksomhet
Forhandlinger om vilkår for legevakt for Stavanger/Sola/Randaberg gjennomført våren 2009. Flere viktige gjennombrudd:
Egne stillinger for nattleger, utvidet legedekning om nettene i helger, økt
betaling når en lege er alene om nettene, kompensasjon for stengt kontor
dag etter nattevakt for fastleger, kr 2700.
Driftsmøter og samhandlingstrening honorer som for takst 14.
Det etableres et fagråd for legevakten, på honorert dagtid.
Egen avtale om legedekning i sommerferien.
Forhold til media
Vi har fortsatt et prinsipp om å ha en åpen og aktiv holdning til media, og
ber medlemmene være klar over at presisjonsnivået ikke blir perfekt når
det er journalister som lager oppslag.
Viktige mediasaker:
• Uforsvarlige forhold ved medisinsk klinikk – konsekvenser for pasientene
• Uforsvarlige forhold ved Stavanger legevakt, om nettene (RA)
• Tilgjengelighet til psykolog (Bergens Tidende)
• Influensa (NRK, RA, SA)
• Offentliggjøring av behandlingsresultater (NRK)
• Konsekvenser av uteblivelse for fastlege
• NEL ut av Helsebiblioteket (NRK, NHI)
Deltakelse i andre fora
Samarbeid med trygdeetaten
Faste møter med HELFO (tidligere NAVs oppgjørsenhet) to ganger pr år.
Kontakten har endret seg vesentlig over tid. Vi har bl a behandlet:
• Ny tilhørighet – nye muligheter. Helfo går fra NAV til Hdir.
• Ny kollektivavtale
• Muligheter for elektronisk forsendelse av refusjonssøknader – Helfo
vurderer kompetanseoverføring fra NAV
• Kjøp av frikort for utvalgte grupper – Helfo har meldt dette som ønske
fra Rlf, og vil holde i saken
• Elektronisk generering av frikort – prosjekt som er i gang
• Ønske fra legene om årsavregning for utbetalte refusjoner – kan vurderes
• Mulighet for å avvikle at spesialister må sende inn kopi av alle henvisninger – Helfo vurderer IT – løsinger
Sporadiske møter med NAV Rogaland sin ledelse.
På vegne av styret i Rogaland legeforening
Ivar Halvorsen
Leder
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Riv ut og ta med
Signert utgave
foreligger på årsmøtet

Regnskap 2009
Aktivitetsregnskap

Note 1. Regnskapsprinsipper

Note

2009

2008

Anskaffede midler
Medlemsinntekter
4
Tilskudd
3
Sum anskaffede midler		

789 474
198 159
987 633

704 550
93 172
797 722

Aktiviteter som oppfyller formålet
Kursinntekter
2
Sum aktiviteter som oppfyller formålet		

1 259 290
1 259 290

623 480
623 480

Finansinntekter		

129 726

89 691

Sum anskaffede midler		

2 376 649

1 510 893

Forbrukte midler
Kostnader til formålet
Produksjonskostnader tidsskrift		
Kurs og konferanser
6
Faglige arbeid
7
Sum kostnader til formålet
9

24 375
977 560
688 112
1 690 047

17 686
361 96
349 960
729 608

8,9,11

454 396

552 102

Administrasjonskostnader

Sum forbrukte midler		

2 144 443

1 281 710

Årets aktivitetsresultat		

232 206

229 183

Tillegg/reduksjon formålskapital (egenkapitalen)
Overført til/(fra) fri formålskapital: Rogaland legeforening		
Overført til/(fra) fri formålskapital: Rogaland kurskomite		

41 292
190 914

44 768
184 415

Sum tillegg formålskapital

232 206

229 183

10

noter

Pr. 31/12-09

Pr. 31/12-08

EIENDELER
Omløpsmidler
Fordringer
Andre kortsiktige fordringer
5
Sum fordringer		
Kontanter og bankinnskudd		

110 586
110 586
3 772 689

75 285
75 285
3 406 044

Sum omløpsmidler		

3 883 275

3 481 329

SUM EIENDELER		

3 883 275

3 481 329

FORMÅLSKAPITAL OG GJELD
Formålskapital
Fri formålskapital: Rogaland Legeforening		
Fri formålskapital: Rogaland kurskomite 		

1 004 384
2 481 708

963 092
2 290 794

Sum formålskapital

10

3 486 092

3 253 886

Gjeld
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld		
Forskuddstrekk		
Skyldig arbeidsgiveravgift		
Annen kortsiktig gjeld		
Sum kortsiktig gjeld		

40 264
162 946
56 012
137 961
397 183

7 656
94 437
36 664
88 686
227 443

Sum gjeld		

397 183

227 443

SUM FORMÅLSKAPITAL OG GJELD		

3 883 275

3 481 329
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Bjarne Bråtveit
nestleder

Fordringer som skal tilbakebetales innen et år
er klassifisert som omløpsmidler. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og
virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til
nominelt beløp på etableringstidspunktet.
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er
klassifisert som omløpsmidler. Anleggsmidler
med begrenset økonomisk levetid avskrives
planmessig.
Kontingenter inntektsføres i den perioden
medlemskapet gjelder. Inntektsføring av
annonseinntektene skjer når annonsen er
levert. Videre inntektsføres tilskudd i den
periode de er bevilget til og kursinntekter
inntektsføres når kurset er gjennomført.

Note 2. Kursinntekter

BALANSE

Ivar Halvorsen
Leder

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med god
regnskapsskikk (F) for ideelle Organisasjoner
(Standarden) og består av følgende:
– Aktivitetsregnskap
– Balanse
– Noter
Foreningen er ikke skattepliktig for sin virksomhet, jfr. Skattelovens §2-32.

Knut Vassbø

Reisemedisin
Grunnkurs C
Palliativ medisin
Førerkort og Helse
Psykiatrikurs
Idrett/blålyskurs

2009

2008

382 900
0
77 240
0
378 300
0
103 690
0
0 459 100
117 160 164 380

SUM KURSINNTEKTER 1 259 290 623 480

Note 3. Tilskudd
Tilskudd kurs
Dnlf-støtte

136 145
62 014

62 325
30 847

SUM TILSKUDD

198 159

93 172

Note 4. Medlemsinntekter
Medlemsinntektene innkreves i sin helhet
gjennom den norske legeforening.

Note 5. Andre kortsiktige fordringer
Påløpte renter
DNLF refusjon
Diverse fordringer

0
108 086
2 500

4 825
62 325
8 135

SUM KORTSIKTIGE
FORDRINGER

110 586

75 285

Riv ut og ta med

Noter 2009
Note 6. Kurs og
konferanser
Honorarer
Praksiskompensasjon
Arbeidsgiveravgift
Leie lokaler
Mat v/arrangement
Andre honorarer
(til næringsdrivende)
Kursmateriell
Reisekostnader
Andre kostnader
SUM KURS OG
KONFERANSER

Note 10. Formålskapital
2009

137 800 79 100
25 400 13 000
19 438 10 434
95 000 36 500
379 141 146 027
232 667
52 428
29 408
6 278

Foreningen har en sekretær ansatt i 30% stilling. Foreningen er ikke pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjeneste pensjon.

15 100
17 848
17 780
26 173

977 560 361 962

Honorarer, arbeidsgiveravgift 206 653 12 283
Praksiskompensasjon
120 300 170 650
Andre honorarer
(til næringsdrivende)
105 809 35 450
Møtekostnader
234 074 97 907
Bilgodtgjørelse
0
2 466
Reisekostnader
21 276 31 204
688 112 349 960

Note 8. Administrasjonskostnader
Lønnskostnader
Styrehonorar
inkl.arbeidsgiveravgift
Andre honorarer
inkl.arbeidsgiveravgift &
sos.kostnader
Husleie
Kostnadsført utstyr
Regnskapshonorar
Annonser
Kontorrekvisita
Reisekostnader
Andre kostnader

Rogaland kurskomiteSUM

Formålskapital per 1.1. 2009
Årets aktivitetsresultat

Note 7. Faglige arbeid

SUM FAGLIGE ARBEID

Rogaland legeforening

2008

198 211 264 637
79 870

99 267

44 200
4 541
0
70 625
8 750
35 339
8 211
4 649

32 986
45 513
18 631
30 321
7 025
21 127
5 551
27 044

SUM ADMINISTRASJONSKOSTNADER
454 396 552 102

Note 9. Administrasjons- og
formålsprosent

Formålskapital per 31.12. 2009

963 092
41 292

2 290 794
190 914 

3 253 886
232 206

1 004 384

2 481 708 

3 486 092

Note 11. Personalkostnader og ytelser til ledelsen
Godtgjørelse til ledelsen 	Styrehonorar

Andre honorarer Andre ytelser

Styrets leder
Styrets nestleder
Øvrige medl. styre

70 000
0
0

38 250 
4 000 
38 250 

50 500
0
34 800

Sum

70 000

80 500 

85 300

2009
136 145 
136 145 

2008
62 325
62 325

1 259 290 
1 259 290 

623 480
623 480

Note 12. Rogaland legeforening kurskomite
Anskaffede midler
Tilskudd
Sum anskaffede midler
Aktiviteter som oppfyller formålet
Kursinntekter
Aktiviter som oppfyller formålet
Finansinntekter

94 499 

47 745

1 489 934 

733 550

Forbrukte midler
Kostnader til formålet
Kurs og konferanser
Sum kostnader til formålet

977 560 
977 560 

341 324
341 324

Administrasjonskostnader

321 460 

207 811

Sum forbrukte midler

1 299 020 

549 135

Årets aktivitetsresultat

190 914 

184 415

BALANSE
EIENDELER
Omløpsmidler
Fordringer
Andre kortsiktige fordringer
Sum fordringer
Kontanter og bankinnskudd

108 086 
108 086 
2 500 940 

67 150
67 150
2 369 636

Sum anskaffede midler

Sum omløpsmidler

2 609 026 

2 436 786

Formålsprosent og administrasjonsprosent
beregnes som midler anvendt til formålet,
hhv til administrasjon i forhold til sum forbrukte midler.
2009
2008

SUM EIENDELER

2 609 026 

2 436 786

FORMÅLSKAPITAL OG GJELD
Formålskapital
Fri formålskapital

2 481 708 

2 290 794

Formålsprosent
Administrasjonsprosent

Sum formålskapital

2 481 708 

2 290 794

40 264 
56 626 
30 428 
-
-
127 318 

7 656
5 800
2 086
128 570
1 880
145 992

79 %
21 %

56 %
43 %

Gjeld
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Forskuddstrekk
Skyldig arbeidsgiveravgift
Gjeld til Rogaland legeforening
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld
Sum gjeld
SUM FORMÅLSKAPITAL OG GJELD

127 318 

145 992

2 609 026

2 436 786
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ROGALAND
LEGEFORENINGS
FOND FOR
PRIMÆRMEDISIN
Kjære kollegaer i
Rogaland legeforening!
Rogaland legeforenings fond har til
formål å fremme vitenskapelig
virksomhet innen primærmedisin,
fortrinnsvis i eller med tilknytning
til Rogaland.

1.
Det utlyses herved en
prisoppgave på kr 3.000,Noen av dere er kanskje ferdig med
en godbit i en artikkels form, et
prosjekt som det er mulig å formulere noe fornuftig om eller et ferdig
prosjekt som kan egne seg til en presentasjon. Forutsetningen for pristildelingen er at oppgaven presenteres
(helst av forfatter selv) på årsmøtet
for Rogaland legeforening.

Gull av gråstein, eller stein til børa.
Har helsetjenesten grepet avvikenes mulighet?
Fylkeslege i Rogaland
Pål Iden.

Med et avstandens blikk til verden der ute, vinner
man det ene, men taper noe annet. For en som
steller med tilsyn og kontroll på heltid, og som har
fjernet seg fra den kliniske hverdag, vil bildet av
verden der ute gradvis endres. Det unormale kan
bli det normale, og man kan få inntrykk av at alt
går galt hele tiden. Etter hvert får man et nærmere
forhold til Murphys lov enn til de biomekaniske
lovmessighetene. Alt som kan gå galt, går galt.
Og faktisk går mye galt, men heldigvis ikke hele
tiden. Kunsten er å trekke lærdom ut av det som
går galt, så man står bedre rustet til å møte nye
utfordringer neste dag.
Avvikene, slik disse framkommer i bekymringsmeldinger, lovpålagte meldinger, avisoppslag
og pasientklager, og ikke minst hvordan disse er
håndtert i tjenesten selv, blir i tilsynsmyndighetens
overordnede perspektiv et viktig grunnlag for
bedømmingen av tjenestens kvalitet: Fungerer
den eller fungerer den ikke?
Det interessante med avvik er ikke at de skjer eller
hvorfor de skjer, men heller hvordan de skjer,
hvorfor de skjer igjen og igjen, hvordan man kan
avdekke at de er i ferd med å skje og til syvende
og sist hvordan man kan minimalisere skadevirkningene av avvik som skjer.

2.
og det tildeles stipend på kr 10.000,Midler her vil bli tildelt etter søknad
der en kort presenterer prosjektet.
Prosjektet må være innen rammen
av det ovenfornevnte mål. Fondsstyret er av den klare oppfatning at
det er viktig å stimulere til forskning
på ”grasrot-planet” - vær derfor ikke
redd for å sende inn søknad også på
enkle prosjekter.

Min erfaring er at helsetjenesten, fortsatt, etter
flere år med internkontroll-plikt, meldeordninger,
avvikssystemer og kvalitetsutvalg i for liten grad
har tatt i bruk avvikene som kilde til refleksjon og
forbedring. Der ute oppleves fortsatt avvikshendelser som resultat av personlig utilstrekkelighet
og individsvikt, som er befengt med skyld og skam
og som mer blir stein til børa enn råstoff til framstilling av gull. I sykehusene lever avvikssystem
og klinisk hverdag fortsatt hver sine parallelle liv,
og få i den stadig mer hektiske kliniske hverdag
har et nært forhold til at det som gikk galt, nesten
gikk galt eller kunne ha gått galt, er en enormt
kraftfull erfaring som kunne ledet til forbedring.
I helsetjenesten, i og utenfor sykehus.

Interesserte kan ta kontakt
med leder av fondsstyret:

For legene har avviksmeldinger blitt noen ”sykepleier-greier”, og dessuten er det ikke slikt som
kommunens eller sykehusets ledelse og styre
primært etterspør. Man kunne fristes til å si: Vel;
- kanskje har da ikke avvikene som læringsarena
noen nytteverdi i den kliniske hverdag, og i styringen av helsevesenet?

Helsesjef Hans Petter Torvik
Lura legesenter
4313 Sandnes
for nærmere informasjon
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Ut fra tilsynsmyndighetenes erfaring vil de absolutt
ha det. Det er ikke potensiell nytte som mangler,
men fokus til å ta potensialet i bruk.
Hvordan skjer avvikene? Ofte i en kaskade av
uheldige omstendigheter, der gjerne flere aktører
veksler på ansvaret, der den ene lener seg på sin

egen eller andres vurdering uten å stoppe opp og
evaluere underveis. Der man ikke på forhånd har
stilt seg spørsmålet: Hva kan gå galt her, hva kan
svikte i min plan?
Hvorfor skjer de samme avvik igjen og igjen?
Ofte fordi man ikke nysgjerrig søker mønsteret,
men slår seg til ro med at et individ har sviktet,
og ikke fokuserer på hvor kaskaden startet: Ved
rutineopplæringen, ved ansvarsplasseringen, ved
journalføringen under forrige innleggelse, ved
oppsett av vaktplan, ved prioriteringen av ressurser eller valget av behandlingsstrategi. Fordi
man opplever avviket som et personlig nederlag og
ikke holder det fram for kolleger, naboavdelinger
og søstersykehus: Se hva jeg opplevde! Hvordan
kan vi forhindre at dette skjer på nytt?
Hvordan avdekke at et avvik er i ferd med å skje?
Vi vet at å feile er menneskelig, og det er bare
den som ikke gjør noe, som aldri gjør en feil. (Og
slike ønsker vi oss ikke i helsevesenet). Helsevesenet er fortsatt styrt av en ideologi som ikke har
erkjent den menneskelige feilbarlighet. Man stoler
på samspillet mellom solospillere som hver for
seg er ekstremt dyktige, men ikke ufeilbarlige på
sitt felt. Man mangler et reflektert forhold til at
man ved de mest kritiske avgjørelser i behandlingsforløpet har behov for dobbeltsikring, hva
enten dette er et teknisk blålys i datasystemet
ved forskrivning av farlige medikamentkombinasjoner, eller en kollega som uavhengig vurderer
og dobbeltkontrollerer en klinisk beslutning. En
røntgenlege alene er satt til å vurdere et bilde som
vil avgjøre om pasienten skal videreutredes eller
ei, en legevaktslege alene er satt til å vurdere en
uklar sykehistorie og et uklart klinisk bilde hos en
ukjent pasient. Har helsevesenet gjort en analyse
av hvilke av de beslutningene som treffes i klinikken som i alle fall ikke må være feil, og har man
lagt inn dobbeltsikring for å trygge disse?
Hvordan kan man minimalisere skadevirkningene
av de avvik som skjer? For det første handler dette
om å fange dem opp og erkjenne dem tidlig nok.
Heri ligger også at man ikke blindt må stole på
autoriteter, men sette spørsmålstegn ved egne og
andres vurderinger. Med andre ord vil det dreie seg
om kritisk evaluering og revurdering underveis,
om å lytte til pasienten og pårørende selv om
de kan være både kravfulle og krevende. Avvik
skjer ofte i ledd av en kaskade, der helsevesenets
velmenende soloaktører styrer stødig mot et mål
som var riktig ut fra den tentative diagnosen som
ble satt i går, men som kan være feilaktig i dag.
Gjennom å utvikle en kultur for kritisk evaluering og revurdering, kan kaskadene brytes og
feilbeslutninger kan rettes opp, også før skaden
på pasienten er ubotelig.
Å fokusere på avvik er ikke eneste strategi, men
er en av de viktige strategiene i kvalitetsarbeidet i
helsetjenesten. Før gråstein kan gjøres til gull, må
steinene tas fra børa til den enkelte.
Og innenfor helsevesenet må nok også en del
steiner snus, og snus igjen..

AVVIKSMELDINGAR,
TIL ERGRELSE ELLER NYTTE?
Bjarne Bråtveit
Kommunelege
4230 Sand

I både Helse Fonna og Helse Stavanger-området har me forpliktande og gjensidige avtalar
mellom sjukehusa og kommunehelsetenesta.
Desse avtalane regulerar ansvar og plikter ved
inn- og utskriving, som melding om innleggelse,
medisinske opplysingar ved innleggelse, krav til
innhald i epikriser osv. Dette er for å sikre pasientane rett behandling ved inn og utskriving.
Brot på avtalane kan medføre feilbehandling,
og skal meldast som avvik, uavhengig av om
avviket har medført skade eller ikkje. Til dømes
skal pasienten ha mottatt epikrisa før fyrste
anbefalte kontroll hos fastlegen, og medisinlista
i epikrisa skal være korrekt og presis med tanke
på medikamentnavn, type, styrke og dosering,
og kva medikamenter som er seponert, og kva
som er nytt.
Ved tvil om medikasjonen har fastlegen vanligvis ringt sjukehuset for å oppklare medikasjonen, og latt det bli med det. For å sikre at
kvaliteten på medisinlistene blir betre er det
viktig at feil i medisinlistene også blir meldt
som avvik, slik at feilen blir registrert, og kan
brukast til interne kvalitetsforbetrande tiltak.
Mange avvik vil være eit alvorleg signal om at
tiltak må iverksetjast.

Sjukehusa melder svært sjeldan avvik i primærhelsetenesta, og spesielt ikkje hos fastlegane.
Feil blir utvilsomt gjort også her, og det er viktig
at me blir gjort merksame på desse feila.
Eg trur betydeleg større bruk av avviksmeldingar vil være viktig for å heve kvaliteten både på
sjukehusa og i kommunehelsetenesta. Når du
neste gong mottar ei avviksmelding skal du
ikkje ergre deg over denne, men være glad for
at det er nokon som vil hjelpe deg til å forbetre
tenesta! For Helse Fonna har avviksmeldingane
medvirka til at talet på feiladresseringar av epikriser og lignende har blitt kraftig redusert, og
kvaliteten på epikrisene/ medisinlistene har
blitt vesenlig betre. Husk og at avviksmelding
ikkje er ei klage på behandlinga, men melding
om feil i forhold til inngåtte avtalar.
Skjema for avviksmeldingar for Helse Fonna
området finnes her:
http://www.helse-fonna.no/stream_file.
asp?iEntityId=6253
Samarbeisavtalar med tilhøyrande dokumentasjon finnes her:
(http://www.helse-fonna.no/modules/
module_123/proxy.asp?D=2&C=1402&I=5808
&rid=1074&iDepartmentId=488

Husk årsmøtet på MS Sandnes,
Skagenkaien, Stavanger,
torsdag 17. juni 2010 kl. 18.00

Forebygging av
faglige feil på
allmennlegekontoret
Norske allmennleger har et selvstendig ansvar
for faglig forsvarlig praksis. Enhver som yter
helsetjeneste skal nemlig etablere et internkontrollsystem for virksomheten og sørge for
at virksomhet og tjenester planlegges, utføres
og vedlikeholdes i samsvar med lover og forskrifter. I en travel hverdag er det ikke bare
enkelt å sette seg ned på egen hånd og finne
ut av myndighetskrav og hva man skal gjøre i
praksis. Det er imidlertid hjelp å få.
Kirsti Malterud, forsker og fastlege ved Fjellsiden legesenter i Bergen, er den som har skrevet
mest om temaet. Hun har sendt oss en oversikt
over lett tilgjengelige artikler:
Fjellsiden legesenter har utviklet et enkelt
opplegg – obs-registering – der formålet er
forebygging av faglige feil gjennom identifisering og intern gjennomgang av saker som
representerer rutinesvikt. Hun beskriver dette
opplegget i artikkelen Forebygging av faglige
feil på allmennlegekontoret, Tidsskr Nor
Lægeforen nr. 17, 2007; 127: 2239–41. Her finner
man premisser, forutsetninger, prosedyrer og
erfaringer siden 2000.
Fjellsiden legesenter har også utviklet et internkontrollsystem, som inkluderer en årlig kvalitetsgjennomgang. Malterud har beskrevet
dette systemet i artikkelen Internkontroll på
et allmennlegekontor, Tidsskr Nor Lægeforen
nr. 17, 2007; 127: 2236–8. Hun fikk Dnlfs kvalitetspris for denne artikkelen.
Helsetilsynets Rapport 7/2009 heter Læring av
feil og klagesaker. Svein Zander Bratland og
Sverre Lundevall er redaktører for rapporten.
Her kan man finne mye om kvalitettenkning
og forbedringsarbeid.
Alle fastleger bør også gjøre seg kjent med hva
man finner på Norsk forening for allmennmedisins hjemmeside. NFAs referansegruppe
for praktisk kvalitetsarbeid legger ut gode
eksempler, både i form av lysbildeserier, artikler og dokumenter. Se
http://www.legeforeningen.no/id/151599.0
Ivar Halvorsen, leder
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Medhum 2010
Medisinstudentenes Humanitæraksjon 2010,
sykepleie og jordmorutdannelse i Malawi
Agnete Lossius Olsen,
leder MedHum Bergen

I verden i dag finnes det så utrolig mange
urettferdige forhold. 20 prosent av verdens
befolkning forbruker 80 prosent av dens ressurser. Dette betyr at hver dag lider små barn,
kvinner og menn i mangel av mat, medisiner
og vann fordi at fordelingen er så ekstremt
ujevn. Medisinstudentenes humanitære aksjon
handler i 2010 om å bedre kvaliteten og tilbudet
på sykepleie og jordmorutdannelse i Malawi.
Det vil si at gjennom årets prosjekt, så kan vi
som medisinstudenter være med og gjøre primærhelsetjeneste i Malawi til en rettighet og at
det ikke forblir et privilegium slik som det er i
dag. I Norge er helse og helsetjenestetilbud noe
som tas for gitt. Vi trenger ikke å bekymre oss
for at hvis vi en gang skulle bli alvorlig syke eller

skulle få et sykt familiemedlem, at muligheten
for behandling skulle være liten eller eventuelt
ikke tilstede fordi det ikke finnes nok helsepersonell til å ta seg av deg eller dine.
MedHum 2010 handler om håp. Prosjektet vil i
år ikke bare gå til å ruste opp det grunnleggende
helsetilbudet i Malawi, det vil også være rettet
mot utdanning og kampen mot hjerneflukt. Å
satse på utdanning vil ikke bare gjøre livene
lettere til de kvinnene og mennene som får
følge sykepleie og jordmorutdannelsen som vil
være vårt støtteprosjekt denne høsten, det vil
også ha store ringvirkninger for det samfunnet
som kan dra nytten av den kompetansen disse
kvinnene og mennene tilegner seg.
I Malawi er det en akutt mangel på helsepersonell. Det er totalt rundt 7000 sykepleiere i
en befolkning på 13,1 millioner mennesker.
Til sammenligning kan vi se på vårt eget land,
Norge, hvor dekningen er på rundt 98.000 sykepleiere på en befolking på litt over 4,5 millioner.
Helsepersonell-tørken i Malawi skylles at alt
for få utdannes, men også at de som har en
utdannelse drar til andre land med bedre vilkår
for å jobbe.
Det er store helseutfordringer i Malawi. Under
20 prosent av alle fødslene i landet gjennomføres med kvalifisert helsepersonell til stede.
I tillegg er også dette landet rammet av HIV/
AIDS epidemien, samt andre sykdommer som
malaria og tuberkulose. I Malawi vil 56 av 1000
barn dø før de er 5 år og den forventede levealderen er 53 år!
Gjennom kirkens nødhjelp kan vi som medisinstudenter være med på dette fantastiske prosjektet. Mange av dere spør kanskje dere selv om
det er riktig å støtte en i bunn og grunn kristen
organisasjon. Sakens kjerne er at i Malawi, så
er kirkene viktige og store på leveranser av
helsetjenester. På landsbygden leverer kirkene
40-45 prosent av all helsehjelp, og 70 prosent av
alle sykepleierne og jordmødrene utdannes av
CHAM, Christian Health Assosiation of Malawi.
Gjennom et tett samarbeid med CHAM kan
MedHum og KN utgjøre en forskjell!
Målet med årets aksjon er å doble antall utdannede sykepleiere/jormødre i Malawi fra ca 700
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til 1500 per år innen utgangen av 2011, men
prosjektets mål er også å bedre kvaliteten på
sykepleieutdannelsen. Dette skal gjøres ved å
bygge opp skole og campus området, utvikling
av pensum og undervisningsmateriell, utvikling
av eksisterende stab samt trening og opplæring
av denne, videreutvikle opplæring og treningsmetoder og undervisningsmetoder og et stekt
nettverkssamarbeid mellom både malawiske
og norske høyskoler.
Det skal samarbeides omfattende mellom 13
malawiske sykepleierhøyskoler og 6 norske, ved
Akershus, Stord, Telemark, Vestfold, Østfold og
Diakonhjemmet. Norske lærere skal bidra med
kurs, undervisning og utvikling av pensum i
Malawi. I tillegg til dette vil prosjektet bidra til
at malawiske lærere kan komme på studiebesøk
til Norge og at man gjennom dette får en økt
kompetansebygging mellom de to landene.
Prosjektet er ikke bare et samarbeid mellom
CHAM og KN, men også mellom sykepleierforbundet i Norge og Malawi. Dette samarbeidet
tar sikte på å bedre rammebetingelsene for
sykepleierne i Malawi. Det er en rammeavtale
mellom Ministry of health og CHAM som har
ført til at midler til lønninger og drift så langt
har kommet fra myndighetene.
Jeg håper at dere gjennom denne korte presentasjonen av årets prosjekt, har fått en bredere
innsikt i hva årets aksjon skal gå til. Dette blir
utrolig spennende og morsomt. Årets lokalstyre
i Bergen jobber knall hardt for å lage en fantastisk aksjonsuke, og vi håper at dere alle vil være
med og støtte MedHum. I den sammenheng vil
vi si tusen takk for støtten vi har fått fra dere i
Rogaland legeforening! Verdien av bidraget og
hver enkelts engasjement er stor. Bare slik kan
verden forandres. Selv om det mange ganger
kan føles som at den innsatsen man gir kun
er en dråpe i havet, så skal man ikke se bort i
fra at akkurat der hvor dåpen treffer, så vil den
gjøre en forskjell. Ved å være med og bidra til
årets aksjon, kan du og dine kollegaer, være
med og sørge for at de fremtidige kvinnene som
føder barn i Malawi, føder det i trygge og gode
omgivelser, og at det barnet forhåpentligvis kan
få vokse opp i en verden som er enda litt mer
rettferdig enn hva den er i dag.
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Kjære kollega
i vestlandsk allmennpraksis!
Denne kommentaren vert skriven like før innstillinga til Stortinget om Samhandlingsreforma vert lagt fram frå Helse- og
omsorgskomiteen. Eg tillet meg å spå at innstillinga vil innehalde
både skuffelsar og gleder sett frå allmennmedisinen sin ståstad.
Gledene er først og fremst knytt til at Regjeringa og Stortingsfleirtalet synes samstemte i at fastlegeordninga framleis skal bestå og
vere grunnsteinen i helsetenesta. Det synes også klart at det er
forståing for at kapasiteten må aukast, og at dei grunnleggande
prinsippa som ordninga bygger på, skal bestå, inkludert
privat næringsdrift som vanlegaste avtaleform med det
offentlege. Eg har også stor tru på at det vert lagt opp
til styrking av kvaliteten i legevakta og at fastlegane
skal utgjere ryggraden i legevakttenesta.
Når det gjeld skuffelsar, kjem det nok an på auga
som ser, og kva den enkelte vil legge vekt på. Skal det
verte fleire fastlegar, meir tid til offentlege oppgåver
og meir tid til kronikargrupper og pasientar som ikkje

Steinar Hunskår

så lett kan komme til legekontoret, må den gjennomsnittlege
pasientlista bli kortare. Dette er eit matematisk faktum. Korleis
dette skal skje, vil nok verte tema for diskusjon og forhandlingar.
Ingen er tent med ei massiv tvangsflytting av pasientar mellom
noverande og nye fastlegar, her må det lagast smidige ordningar
som verkar over tid.
Eg er også spent på korleis fastlegane vil ta i mot signal om sterkare
fagleg styring i form av kvalitetsmålingar og rapportering av
slike. Det synes å vere sterk tverrpolitisk semje om at det er
på tide å kikke kvaliteten til fastlegane nærare i korta. Da
er det ikkje godt nok berre å vise til at vi gong etter gong
i brukarundersøkingar er svært populære! Eit grunnleggande arbeid med kvalitetsmålingar vil tvinge seg fram.
Det offentlege og legeforeininga må her gå i tospann om
å utvikle gode løysingar, ikkje lage konflikt på noko som
uansett vil måtte tvinge seg fram for å halde på det gode
omdømmet til fastlegeordninga.

steinar.hunskar@isf.uib.no

Doktoravhandling om Rød respons og akuttmedisin
Cand polit Erik Zakariassen skal 26 mai 2010 forsvare avhandlingen
”Red response - Studies on the role of primary care doctors in
out-of-hospital emergency medicine” for phd-graden ved UiB.
Zakariassen er ansatt som forsker ved Nasjonalt kompetansesenter
for legevaktmedisin (Nklm) og seniorforsker ved Stiftelsen norsk
luftambulanse. Dette er den første doktoravhandlingen som i sin
helhet utgår fra Nklm.
Hovedmålet med avhandlingen var å undersøke hvilken rolle og
erfaringer leger som jobber i primærhelsetjenesten har ved akuttmedisinske hendelser, definert som rød respons. Avhandlingen
har sett på primærhelsetjenestens befatning med de sykeste og
mest alvorlig skadete pasienter gjennom hele døgnet.
Det ble gjennomført to tverrsnittsstudier der informasjon om
kommunal organisering av legevakt og fastleger erfaring med
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akuttmedisin ble innsamlet. To andre studier var prospektive
observasjonsstudier. En der datainnsamling ble foretatt gjennom
et helt år fra et representativt utvalg av legevaktdistrikt og en
over tre måneder der alle røde responser ble samlet inn fra tre
AMK sentraler.
Avhandlingens fire publiserte artikler har følgende hovedfunn:
Det er mangel på bruk av helseradio i halvparten av landets
vertskommuner for legevakt. Forskjellen i antall alarmerte legevaktsleger mellom AMK-distriktene var stor. Den viktigste faktoren
for hvorvidt legevaktslegen ble alarmert, var hvilken AMK-sentral
legen tilhørte. Fastleger tok del i akuttmedisinsk arbeid og hadde
en god selvsikkerhet ved utførelse av akuttmedisinske prosedyrer. Legevakten er en viktig del av den akuttmedisinske kjeden
utenfor sykehuset.

Styret i Rogaland legeforening
for perioden 2009 - 2011
Etikk i klinisk praksis
Dagseminaret Dignity Violation in Health Care blir arrangert
den 27.05.10 kl 10.15 - 16.00. Seminaret er tenkt for forskere og
helsepersonell med interesse for etikk og menneskerettigheter
i klinisk praksis. Gjesteforeleser er associate professor Nora
Jacobson (University of Toronto). Det blir dessuten innlegg ved
post doktor Kristine Bærøe (Nklm/Uni helse og UiO) og forsker/
fastlege Janecke Thesen (Nklm/Uni helse). Seminarspråk er
engelsk. Av programmet nevnes:
Nora Jacobson: The Dignity Model - and dignity violation in
health care
Kristine Bærøe: Ethics in the out-of-hours services
Janecke Thesen: The Oppression Model
Faglig ansvarlige: Janecke Thesen og Kirsti Malterud (AFE Bergen/
Uni helse og UiB).
Påmelding med navn og arbeidsplass til kirsti.malterud@isf.
uib.no.

Ivar Halvorsen, Leder
Fastlege/overlege
	Stavanger kommune
Køhler legesenter
M 992 98 562
ivar.halvorsen@lyse.net
Bjarne Bråtveit, Nestleder

Kommunelege i Suldal, Eidsv. 3,
4230 Sand		
M 404 06 335
bjbraatv@online.no

Knut Vassbø, Styremedlem

Kommunelege I, Bjerkreim
Fastlege Bjerkreim legekontor
M 412 21 525
P 51 45 26 21
kvassbo@hotmail.com

Åshild Soltvedt, Varamedlem

Ass lege Anestesi avd. Sus
M 414 78 421
ahso@sus.no

Kent Are Jamtøy, Varamedlem Ass lege ØNH Haugesund sjukehus
M 934 32 635
keajamt@hotmail.com

Fire gode vaner
Høsten og vinteren 2010/ 11 arrangerer kolleger ved Allmennmedisinsk faggruppe (ALFA) i samarbeid med sykehuskollega ved
Haukeland Universitetssykehus et kurs over flere ettermiddager
i klinisk kommunikasjon (valgfritt kurs for alle spesialiteter).
Kurset blir arrangert ved Haukeland Universitetssykehus. Det
er bygget over en amerikansk konsultasjonsmodell (Four habits
for the consultation) som er tilpasset norske forhold i en utgave
som vi har kalt: Fire gode vaner i konsultasjonen. Konsultasjonsmodellen har vært presentert i Tidsskriftet av Pål Gulbrandsen.
Programmet finner du på nett i legeforeningens kurskatalog.
Kurset vil gi god trening i å bedre kommunikasjonsferdigheter.
Det er lagt opp med en passe blanding av forelesninger, øvelser
i grupper, refleksjon og tilbakemelding, og egenøvelser i intervallene mellom kursdagene. Påmelding innen 28. juni til kurs.
bergen@legeforeningen.no

Jan Robert Johannessen

Allmennlegeforeningen (APLF)
Fastlege Hinnatrekanten legesenter, 		
	Stavanger
M 928 52 913
P 51 58 26 44
jan.robert.johannessen@lyse.net
Hans Petter Torvik

Leger i samfunnsmed. Arbeid (LSA)
Kommuneoverlege Sandnes, p.b. 583,		
4305 Sandnes
M 901 15 005
hpt@lyse.net
Vara: Egil Bjørløw, Helsesjef Stavanger

John Hjelle

Norsk arbeidsmedisinsk
forening (Namf)
Mediteam AS, Verksgt. 62,
4013 Stavanger
M 408 505 00 A 51 85 61 11
john.hjelle@mediteam.no

Erna-Gunn Moen

Norsk overlegeforening (Of)
Voksenpsyk. avd. Sus
M 414 95 453
erna.gunn.moen@sus.no

Finn Finsnes

Praktiserende Spesialisters
Landsforening (PSL)
	Spes. i indremed./
Avtalespes Stavanger
H 51 56 75 88
finn@finsnes.no			
Vara: Herdis Garborg		
Lars Kåre Kleppe

Yngre legers forening (Ylf)
Ass lege Medisinsk avd. Sus
M 905 24 746
kllk@sus.no
Vara: Katrine Haga Nesse
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