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Godt nytt
To gledelige hendelser har innledet høsten.
Det er så man kan bli litt oppstemt!
Helseministeren har bestemt seg – midlertidige stillinger for leger i spesialisering på våre sykehus skal bort, så langt det går. Det er all grunn til å gratulere
legeforeningen, og ikke minst YLF, for meget effektivt arbeid med en meget
viktig sak. Dette var en av de store sakene på landsstyremøtet i mai, og nå er vi
nesten i mål. Imponerende.
Denne saken er et eksempel på godt politisk håndverk. Vår lokale stortingsrepresentant Bent Høie tok saken opp i stortinges spørretime, på en slik måte at
det ikke var mulig lenger å forsvare dagens praksis.
Vi ser også fornuftens seier over regelrytteriet. Det er ikke lenge siden at Spekter
– helseforetakenes arbeidsgiverforening – hevdet at leger i spesialisering var å
betrakte som ”praksisarbeidere” og at man derfor ikke trengte å følge arbeidslivets
normale rettsregler for et meget høyt antall leger. En slik oppfatning har nå fått
sin juridiske avklaring. Arbeidsdepartementet gir full støtte til det Legeforeningen
hele tiden har hevdet, nemlig at det ikke finnes hjemmel i arbeidsmiljøloven for
midlertidige stillinger for legene. Jeg går ut fra at ledelsen i Spekter reflekterer
over en så kraftig politisk og juridisk overkjøring som her har funnet sted.
Rogaland legeforening har de siste 5 årene arbeidet målbevisst med å forbedre
legevaktene, både organisatorisk, faglig og økonomisk. Vi vil ha en mer profesjonalisert drift, på alle felt.
Vi fikk et gjennombrudd i årets særavtale mellom KS og Dnlf, i form av en unnselig liten setning: ”Det kan inngås lokal avtale mellom kommunen og legene
om samhandlingstrening og akuttmedisinske kurs knyttet til legevaktsarbeid.”
Dette er svaret på en av våre fanesaker: samhandlingstrening er arbeid, og ikke
hobby. Det er ikke lenger noen grunn til at dette arbeidet ikke kan gjennomføres
når legene og kommunen finner det for godt. Vårt råd er å legge slike aktiviteter
til dagtid, og det er altså nå klarlagt en gang for alle at det er kommunene som
har ansvaret for finansieringen. Ikke legene og ikke Helfo.
Vi vil nå i samarbeid med våre tillitsvalgte legge opp et forhandlingsløp, for å få
på plass nødvendige lokale avtaler.
Ivar Halvorsen
leder
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Doktorgradsdisputaser i Rogaland

Også i dette nummeret presenteres
kollegaer som har disputert.

Ny doktorgrad - Vi gratulerer!
Aina Basilier Vaage (f.1952) er utdannet sykepleier og lege og avla medisinsk embetseksamen
ved Universitetet i Oslo i 1982. Hun er spesialist i
psykiatri og barne- og ungdomspsykiatri og har
vært ansatt ved Stavanger Universitetssykehus
(SUS) siden 1990. Fra november 2003 har hun
kombinert stipendiatstilling ved RBUP med
arbeid som overlege ved Barne- og Ungdomspsykiatrisk avdeling (SUS). Avhandlingen går
ut fra Regionsenter for barn og unges psykiske
helse (R-BUP), UniHealth, i samarbeid med
Psykiatrisk Institutt ved Universitetet i Oslo og
Stavanger Universitetssykehus.

Aina Basilier Vaage disputerte 23.
april med avhandlingen: ”Mental
health of Vietnamese refugees.
Long-term and trans-generational
perspectives.” ved UiB

Avhandlingen omhandler den tredje intervjufasen i en langtids oppfølgingsstudie av en gruppe
vietnamesiske flyktninger som kom til Norge
i 1982. De ble først intervjuet ved ankomst,
deretter fulgt opp etter 3 år og nå etter 23 års
bosetting i Norge. Studien omfattet denne
gangen også flyktningenes ektefeller og barn
født i Norge.

Den selvrapporterte psykiske helsen hos barna
som var født i Norge var signifikant bedre enn
hos deres norske jevnaldrende. Foreldreprediktorer for god psykisk helse hos barna var
fravær av posttraumatisk stresslidelse (PTSD)
hos fedrene ved ankomst og fedrenes deltakelse
i et norsk nettverk etter 3 års bosetting. Funn
av lavt symptomnivå hos norsk-vietnamesiske
barn kan illustrere resiliens og tokulturell kompetanse, men også være et resultat av skjevrapportering basert på kulturelle faktorer. Funnet
viser imidlertid at det blant de undersøkte
barna ikke er noen generell risiko for psykiske
vansker.

Vietnamesiske flyktninger er blant de flyktninggrupper i verden som er mest undersøkt. Det
finnes imidlertid ingen langtidsstudier (over
20 år) av den psykiske helse hos flyktninger og
deres barn. Vi fant at til tross for at flyktningenes
selvrapporterte psykiske stress på gruppenivå
hadde bedret seg betydelig siden ankomsten

Uwe Ehrt, født 1969, ble utdannet som psykiater
og psykoterapeut ved Martin-Luther universitetet i Halle/Tyskland. Han flyttet til Norge i
2002. Siden da har han jobbet som overlege ved
Psykiatrisk divisjon ved Stavanger Universitetssykehus, Alderspsykiatrisk seksjon.
Parkinsons sykdom er den nesthyppigste nevrodegenerative lidelsen, etter Alzheimers sykdom.
Forløpet er kronisk og omtrent 1 % av befolkningen over 65 år, det vil si vel 6000 nordmenn
er rammet. Tradisjonell oppfattes Parkinsons
sykdom som bevegelsesforstyrrelse. I de senere
år har man forstått mer og mer at de ledsagende
psykiatriske symptomer er vel så plagsomme
for pasienten, og gjør at denne pasientgruppen
er vanskelig å behandle. Depresjon er det hyppigste av disse psykiatriske symptomer.

Uwe Ehrt disputerte 7. mai 2010
med avhandlingen: ”Depression in
Parkinson’s Disease.” ved UiB

til Norge, var den fortsatt dårligere enn hos
nordmenn. Likevel hadde de høyere deltakelse i
arbeidslivet enn nordmenn. Funn ved studiens
tredje fase støtter viktigheten av å undersøke
flyktningers psykiske helse i den første perioden
etter ankomst, da forhøyet nivå av psykisk stress
i denne fasen indikerer langtids risiko.

står klinisk annerledes enn vanlig depresjon og
dermed er vanskeligere å behandle.
Ehrt viste at også lettere symptomer kan ha
betydning for pasientene. Han viste videre
en sterk sammenheng mellom depresjon og
smerter, noe som kan bety at adekvat smertebehandling også kan forbedre depresjon. Det
ble funnet spesifikke biokjemiske forandringer
i hjernen av deprimerte Parkinsonpasienter.
Et annet viktig funn var at bestemte medisiner bidrar til mental, svikt eller til og med
demens, og bør derfor unngås i så stor grad
som mulig.

I Ehrts avhandling ble flere aspekter ved depresjon og Parkinsons sykdom undersøkt. Undersøkelsen er basert på en stor pasientgruppe samlet
i Rogaland. Det ble også inkludert pasienter
fra andre europeiske land via internasjonale
sammenarbeidsprosjekter.
Avhandlingen som bygger på seks artikler
publisert i internasjonale fagtidsskrifter viser
at opp til 40 % av Parkinsonpasientene har lett
eller moderat depresjon. Videre fant Ehrt at
depresjon ved Parkinsons sykdom ofte frem-
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Ny doktorgrad - Vi gratulerer!
Stephen J. M. Sollid er født i 1972, er cand. Med.
fra universitetet i Lübeck/Tyskland og har etter
turnustjenesten gjennomført spesialisering i
anestesi ved Stavanger Universitetssjukehus.
Godkjent spesialist 2007.For tiden arbeider
Sollid som sjefslege i Stiftelsen Norsk Luftambulanse og overlege ved Luftambulanseavdelingen, Oslo Universitetssykehus. Fra høsten2010
har han også bistilling som førsteamanuensis
ved UiBi.
Hovedmålet med avhandlingen har vært å
undersøke og diskutere implementering av
metoder for risikovurdering i akutt- og intensivmedisin som ledd i klinisk risikostyring.

Stephen J. M. Sollid disputerte for
ph.d.-graden ved Universitetet i Stavanger 7. mai. Med si avhandling om
risikoanalyse i akuttmedisin er han
den første medisiner som disputerer
ved UiS.

Avhandlingen består av 6 delarbeider. De to
første arbeidene er en kvalitativ vurdering av
risiko i forbindelse med henholdsvis perkutan
dilatasjons trakeotomi (PDT) og pre-hospital
intubasjon utført av anestesiologer. De to neste
arbeidene er relatert til metode. Man brukte
prediktiv Bayesiansk tilnærming til risikovurdering i denne avhandlingen. Dette er en sannsynlighetsbasert tilnærming til risikovurdering
og –analyse hvor risiko beskrives som mulige
hendelser (A), konsekvensene av disse (C) og
usikkerheten (U) forbundet med A og C, f.eks.
når og hvor ofte vil A opptre og hva er eventuelle
konsekvenser. For å uttrykke denne usikkerheten angis det sannsynligheter for hendelser og
konsekvenser basert på tilgjengelig kunnskap.
Viktige verktøy i risikoanalysen er feil-tre og
hendelses-tre hvor kausalitetene som leder frem

Legene Tor Paaske Utheim og Sten Ræder ved
Oslo universitetssykehus, Ullevål og SUS har
utviklet metoder og utstyr for å lagre og transportere dyrkede stamceller fra hornhinner.
Prosjektet har dannet grunnlaget for en felles
doktorgradsavhandling og har resultert i flere
forsknings-/innovasjonspriser og forskningsopphold ved Harvard Medical School.

Sten Ræder disputerte for PhDgraden 11. mai med avhandlingen
”Novel technology in regenerative
medicine: Eye bank storage of limbal
explant cultures for transplantation”
ved Universitetet i Oslo
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Velfungerende stamceller i hornhinnen er en
forutsetning for et klart syn. En rekke tilstander, deriblant etseskader og infeksjoner, kan
imidlertid skade stamcellene og resultere i
smerte og blindhet. Ny behandling kan gjøre
pasientene smertefrie og gi synet tilbake ved
å transplantere stamceller fremdyrket i laboratoriet fra små vevsprøver, men tilbudet av
dyrket hornhinnevev på verdensbasis har vært
begrenset. Dette skyldes at dyrkning av stamceller foregår ved spesialiserte laboratorier, og at
det ikke har eksistert gode systemer for lagring
og transport av vev.
I doktorgradsarbeidet ble det benyttet en rekke
biokjemiske, immunologiske og genteknologiske teknikker for å karakterisere transplantatene og optimalisere dyrknings- og lagringsbetingelsene. Prosjektet har frembrakt klinisk
viktige resultater og viser at dyrket hornhinnevev kan lagres i en lukket beholder ved rom-

til hendelsen og konsekvensene blir modellert
og sannsynlighets verdier kan beregnes.
Et viktig prinsipp i risikovurderingen er å basere
risikoanalysen på best mulig tilgjengelig kunnskap. Mangel på kunnskap øker usikkerheten rundt hendelsene og konsekvensene. For
å bedre kvaliteten på kunnskapen ifm. prehospital intubasjon ble det i ett av delarbeidene etablert en mal for registrering av data
fra pre-hospital intubasjon gjennom en internasjonal konsensusprosess (”Utstein-style”).
Denne malen vil danne grunnlaget for fremtidige studier på pre-hospital intubasjon og gjøre
det mulig å sammenligne data mellom studier
og dermed øke kvaliteten på vår kunnskap om
betydningen av PHI.
I de to siste delarbeidene gjorde vi en risikovurdering av PDT og pre-hospital intubasjon i
henholdsvis en intensivavdeling og en luftambulanse tjeneste. Ved siden av å angi sannsynlighets verdier for uønskede hendelser og mulige
konsekvenser av disse gav risikovurderingen
også et viktig innblikk i prosessene som fører
frem til disse hendelsene og konsekvensene.
Avhandlingen konkluderer med at sannsynlighetsbasert risikoanalyse og -vurdering bør være
en integrert del risikostyring i helsevesenet.

temperatur i inntil to uker. Videre er det påvist
forhold ved dyrkningsprosessen som påvirker
differensiering og tykkelse av hornhinnevevet som antas å kunne gi bedre resultater ved
transplantasjon.
Forskningen bidrar til at behandlingen kan bli
tilgjengelig over hele verden, og metoden muliggjør kvalitets- og sterilitetskontroll. Lagring
og transport av dyrkede stamceller fra øyet
og andre organer antas å få større betydning
fremover da EU-direktiv har skjerpet kravene
til vevslaboratorier, og da nye og krevende dyrkningsteknikker øker behovet for sentralisering av produksjonen. Lagringssystemet kan
være en modell for andre celletyper, noe som
allerede er blitt bekreftet gjennom forskernes
arbeid i USA.

Ny doktorgrad - Vi gratulerer!
Hildegunn Aarsetøy er født og oppvokst i Volda i
Møre og Romsdal, og tok medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Bergen i 2001 og har fra
2003 arbeidet som assistentlege ved Medisinsk
Klinikk ved Stavanger Universitetssjukehus. I
2005 ble hun opptatt som PhD-kandidat ved det
Medisinske Fakultet ved Universitetet i Bergen,
og har fra samme tidspunkt kombinert klinisk
arbeid med 50 % forskning finansiert av doktorgradsmidler fra det Regionale Samarbeidsorganet i Helse Vest.

Hildegunn Aarsetøy disputerte 3.
juni 2010 med avhandlingen: ”N-3
fatty acids in relation to risk markers
and clinical outcome in the acute
coronary syndrome” ved UiB

Etter mangeårig forskning på dyr har man
kommet frem til at omega-3 sannsynligvis
har en direkte effekt på hjertemuskelcellene
slik at disse i mindre grad utløser en hjerterytmeforstyrrelse (ventrikkelflimmer) som gir
opphav til hjertestans. Sammensetningen av
fettsyrer i hjertemuskelcellene har vist seg å
være svært lik den man finner i sirkulerende
røde blodceller. Det er dermed mulig å beregne
hjertets fettsyreprofil basert på en enkel blodprøve. Den prosentvise andelen av de to viktigste omega-3 fettsyrene, EPA og DHA, blir kalt
omega-3 indeksen.
I doktorgradsarbeidet har Aarsetøy sett nærmere
på sammenhengen mellom omega-3 indeksen
og faren for hjertestans og fremtidig død eller
nye hjerteinfarkt hos 460 pasienter med hjerterelaterte brystsmerter. Pasientene ble fulgt

Tor Melberg er født og oppvokst i Stavanger. Han
ble cand.med. ved Universitetet i Bergen 1984.
Spesialist i hjertesykdommer 1998. Utenom spesialistutdanning ved St. Olavs Hospital og Haukeland Universitetssykehus, har han arbeidet ved
Medisinsk klinikk Stavanger Universitetssykehus
der han i dag er tilknyttet hjerteavdelingens
invasive virksomhet.

Tor Melberg disputerte 25. juni for
ph.d.-graden ved Universitetet i
Bergen med avhandlingen: ”Theinitiation and evaluation of a percutaneous coronary intervention program
at a hospital without on-site cardiac
surgery in Western Norway.”

Stadig flere pasienter med koronar hjertesykdom tilbys perkutan coronar intervensjon (PCI)
som alternativ til aortokoronar bypasskirurgi
(ACB). Behovet for primær PCI i forbindelse
med akutt hjerteinfarkt har gjort etablering av
nye PCI sentre utenom store regionale sykehus
med hjertekirurgisk service særlig aktuelt.
Utviklingen av PCI senteret ved Stavanger Universitetssykehus evalueres i prosjektet. Forut for
oppstart av PCI ved SUS evalueres utkommet
etter enten PCI eller ACB operasjon ved Haukeland sykehus 1995-98. Man fant at risikoen
for akutte komplikasjoner var lav ved begge
behandlingsformer, og samt at forekomsten
av hjertedød var sammenlignbar etter ti års
oppfølging.

opp over 2 år. De høyeste nivåene av omega-3
indeksen reduserte ikke risikoen for et nytt
hjerteinfarkt eller død, men risikoen for ventrikkelflimmer var høyere hos pasienter med lave
verdier. Forskningsarbeidet har avdekket at
denne forskjellen ikke skyldes effekter av selve
hjertestansen, da nivåene av omega-3 indeksen
er stabile gjennom de første 48 timene etter et
hjerteinfarkt, både med og uten hjertestans i
infarktforløpet.
Mye taler for at omega-3 har en stabiliserende
virkning på de elektriske potensialene i hjertemuskelcellene. I dette forskningsprosjektet er det for første gang vist at opptreden av
ventrikkelflimmer i akuttfasen av et hjerteinfarkt hos mennesker henger sammen med
nivået av omega-3 i cellemembranene. Effekter
av omega-3 på sykdomsprosessen i hjertets
kransårer er vanskeligere å påvise, og i dette
doktorgradsarbeidet hadde omega-3 tilskudd
ingen innvirkning på nivået av arteriosklerosemarkører.
Hjertestans er fortsatt en tilstand med høy
dødelighet. Dersom funnet i dette arbeidet
bekreftes i større studier, vil man kanskje kunne
oppnå en reduksjon i forekomsten av hjertestans i befolkningen og en bedret prognose i
forbindelse med et akutt hjerteinfarkt.

akutt hjertekirurgi var nødvendig. Utkommet
med hensyn til anginaplager, arbeidskapasitet
og livskvalitet var uavhengig av hvor utblokkingen var foretatt.
Ved store akutte hjerteinfarkt er hurtig gjenåpning av den okkludert koronararterie essensielt.
En regional plan sikret døgnbasert primær PCI
service ved HUS og SUS for hele Vestlandet
fra 2004. Melberg og hans kolleger har vist at
primær PCI er overlegent alternativet medikamentell trombolyse ved SUS.

På bakgrunn av disse erfaringene utviklet man
et sett med lavrisikokriterier for PCI uten hjertekirurgisk beredskap på stedet. Dette ble testet
ut i en prospektiv randomisert studie som sammenlignet utkommet etter PCI hos lavrisikopasienter behandlet enten på HUS eller SUS.
Det var ingen hendelser i studieperioden der
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«Å ta vettet på service»
En begeistret bokanmeldelse

Syd-Vesten

Ruth Midtgarden
Fastlege Legesenteret Mariero
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Forrige nummer av Syd Vesten hadde viktige
innlegg om forebygging av uheldige hendelser,
forbedringsarbeid og avviksregistrering .
Det er imidlertid slik at det viktigste verktøyet i vårt
arbeid med diagnostikk og behandling er vårt eget
hode og ”vettet” som forhåpentligvis befinner seg
der. Der skjer våre beslutningsprosesser påvirket
av våre holdninger, verdier, tidspress, kunnskap
og erfaringer.
Vi er opptatt av å fine gode rutiner, men går det
an å ta ”vettet vårt på service”.?
Gode kollegasamtaler, kurs og artikler kan gi
erkjennelse, økt respekt for pasienter og prosessene vi er i sammen med dem og økt arbeidsglede.
Enkelte bøker har og en slik virkning. På en flyplass i USA snublet jeg over boken ”How doctors
think” av onkologen og helseskribenten Jerome
Groopman.
Han hevder at tekniske feil som for eksempel å
skrive feil dosering eller operere feil fot står for en
langt mindre del av feil i diagnostikk og behandling
enn tankefeil eller kognitive feilslutninger.
Denne boka har begeistret meg, og beskrives
som:
“A mix of soul and science”
Et vindu inn i legers hode.
En skisse over kognitive feller og farer som truer
legers diagnostikk og behandlingsvalg.
En kartlegging av ubeviste krefter og tankeprosesser som styrer legers medisinske avgjørelser.
Tanker og emosjoner kan ikke skilles. Emosjoner
skaper holdninger og tåkelegger tankeprosesser.
Tidlig i boken gjengis en fortelling om en pasient
som i 15 år lider av en somatisk diagnose som
forsinkes av at pasienten har en tykk journal med
diagnose spiseforstyrrelse som forfører alle hun
konsulterer inntil en lege legger vekk journalen og
med åpent sinn ber henne fortelle hele sin historie
på nytt og oppdager noe som ikke stemmer og
dermed kan stille den somatiske diagnosen.

Vi tror de lyver eller overdriver når symptomene de
angir ikke kan knyttes direkte til funn eller ligner
ting vi kjenner igjen. Forskning viser at disse som vi
tenker stereotypt omkring, får forsinkede diagnoser
og manglende behandling fordi legers tanker og
beslutninger tåkelegges av legens følelser.

Tankefellene deles i 3 hovedkategorier. De tre
A ene

Fortellingene eksemplifiserer og reflekterer rundt
de 3 A ene igjen og igjen og på ulike måter. Der
er og en rekke henvisninger til ulike forskere og
forsking omkring usikkerhet i beslutningsprosesser, om psykologi som tangerer temaet, om
kognisjon og forskning på legers adferd, klager
og feilbehandling.
I tillegg er der egne kapittel om tidspresset i helsetjenesten, om hva det gjør med oss, og om at
det likevel er mulig å reflektere over hvordan vi
tenker og føler og hvordan dette påvirker oss i
akuttsituasjoner og i utredningsarbeid.
Boken er lettelest, den er skrevet for lekfolk, men
nyttig for helsepersonell. Den har lenge vært en
bestselger i USA
I bokens avslutningskapittel gjengis 3 spørsmål
pasienter kan stille leger for å hjelpe oss mot tankefeller:

Anchoring
Dette betyr at vi ankrer opp den diagnostiske
prosessen for tidlig, trekker slutningen for tidlig.
Intuisjon kan være nytting, men forskning viser at
vi stoler for mye på intuisjon og binder oss for tidlig
til en teori basert på intuisjon. Vi lager et bilde av en
pasient hvor vi legger for få brikker inn i rammen.
De symptomer og funn som ikke passer utelukkes
og resultatet blir feil. Diagnostisk kirsebærplukking.
Vi plukker bare de bærene vi vil ha.
En hjelp for å demme opp mot dette er spørsmålet,
Er det noe som ikke stemmer?
Attribution:
Det handler om holdninger til pasienten, for
stor grad av sympati fører til at vi overser viktige
symptom på alvorlig sykdom eller overdiagnostiserer.
Antipati gjør at vi gjør oss for fort ferdig. Det er fort å
mislike pasienter som over tid klager på symptomer
uten forklaring og får diagnoser som funksjonelle
plager, psykosomatikk og somatisering.

Availability:
Tilgjengelighet, det handler om de nærmest tilgjengelige erfaringene i vår bevissthet. Hvis vi nylig har
hatt en pasient m lignende symptom er vi snare til
å stille samme diagnose. Tenk på metaforen om
hest og sebra. Det er ikke ofte vi ser sebra i Norge,
men har vi møtt en er det fort å tenke sebra når
vi hører hovslag,
Leger er ulike i spesialiteter, væremåte, personlighet, osv, men kognitive feilslutninger er forunderlig like.
Fortellinger er egnet for refleksjon, læring og
endring av praksis.
Boken er full av fortellinger om feildiagnostikk
som leder til tragedier og om diagnostikk hvor
årvåkenhet, rask intervensjon, grundighet og åpne
fordomsfrie holdninger redder liv.. Fortellingene
er skrevet m en dyp respekt for de pasienter det
gjelder og speiler forfatterens kjærlighet for faget
og de menneskene han møter. Respekten for de
menneskene det gjelder er rørende på en faglig
oppbyggelig måte. Fortellingene er personlige,
og forfatteren er en dyktig forteller som skaper
undring og engasjement.
Selv om fortellingene og stoffet er hentet fra USA
og mye er fra sykehusmedisin er der mye gjenkjennelse i fortellingene. Forfatteren opplevde at hans
egne fortellinger om de diagnostiske nederlagene
fikk andre leger til å begynne å fortelle om sine og
slik kan nok fortellingene senke terskelen for å
dele nederlag i smågrupper og boken gir oss et
språklig verktøy for å reflektere over dem.

Hva annet kan det være?
Kan det være at jeg feiler mer enn en ting?
Er der noe i min historie eller ved undersøkelsen
eller v laboratorieundersøkelser som ikke stemmer
med arbeidsdiagnosen?

Seksjon for kvalitet og pasientsikkerhet
ved Helse Stavanger HF
Seksjon for kvalitet og pasientsikkerhet (FF-KP)
er en del av Fag- og foretaksutviklingsavdelingen i Helse Stavanger HF og seksjonen rapporterer til fagdirektøren.
Seksjonen ledes av fagsjef og består av fem
ansatte, to spesialsykepleiere, bioingeniør, lege
og jurist. Denne sammensetning av kompetanse medfører ulike tilnærmingsmåter til
oppgaver og problemstillinger som er svært
nyttig i arbeidet internt i Helse Stavanger HF
og i ulike samarbeidsfora eksternt.
I tillegg er EPJ-senteret (elektronisk pasientjournal) med fire ansatte, en del av FF-KP.
Helse Vest RHF har på bakgrunn av nasjonale
føringer utarbeidet 5 ulike områder som til
sammen utgjør strategi for regional kvalitetssatsing:
• Kunnskap som grunnlag for faglig virksomhet
• Pasientfokus for å møte pasientene og deres
behov på en god måte
• Pasientsikkerhet – redusere risiko for utilsiktede hendelser
• Måling av resultat som grunnlag for forbedring
• Internkontroll
Innen de ulike områdene er det igangsatt en
rekke aktiviteter og Seksjon for kvalitet og pasi-

entsikkerhet har en sentral rolle i dette arbeidet. Eksempler på pågående prosjekter er:
• Utprøving av Global trigger tool, systematisk
journalgjennomgang
• Implementering av sjekkliste for Trygg
kirurgi
• Utprøving og evaluering av beslutningsstøtteverktøyet mini-HTA
• Utarbeide system for fagrevisjoner
• Deltagelse i delprosjektgruppe av LOP, legemidler og pasientsikkerhet
Seksjon for kvalitet og pasientsikkerhet har et
overordnet ansvar for å utvikle og vedlikeholde
kvalitetssystemet ved Helse Stavanger HF. Dette
bygger på ISO-standarden 9001 som beskriver
de ulike elementer som må være tilstede i et
helhetlig kvalitets- og internkontrollsystem.
Elementene vil til sammen bidra til å fremme
kvalitet og sikkerhet i pasientbehandlingen.

I tillegg bistår seksjonen divisjonene i deres
arbeid med kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet. Vi gir råd og veiledning i forhold til
helselovgivningen og bistår med kompetanse
inne forbedringsmetodikk.

Seksjonen er sekretariat for sykehusets kvalitetsutvalg og leder Skadeutvalget. Vi har koordineringsansvar for klager i enkeltsaker fra
Helsetilsynet og Norsk pasientskadeerstatning.
Seksjonen saksbehandler også spørsmål om
innsyn i pasientjournaler, loggkontroller og
databehandlingsavtaler. I tillegg tilbyr seksjonen en utstrakt undervisningsvirksomhet.
EPJ-senterets oppgaver er undervisning og
brukerhjelp overfor ansatte i sykehusets elektroniske pasientjournal, DIPS. Senteret overvåker og kvalitetssikre data som blir registrert
i Dips og samordner og prioriterer foretakets
utviklings- og endringsønsker i journalsystemet samt tar ut ulike styringsrapporter til
ledelsen.
Kvalitet og pasientsikkerhet har fått stadig
økende oppmerksomhet i helsetjenesten den
siste tiden. Sammen med ledelsen og divisjonene i sykehuset, vil vår seksjon arbeide aktivt
for at det skal bli stadig tryggere å være pasient
ved vårt sykehus.
Kontaktperson for Seksjon for kvalitet og pasientsikkerhet: Fagsjef Sølve Braut

Figuren viser kvalitetssystemet i Helse Stavanger HF og FF-KPs ansvar og oppgaver knyttet til dette.
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Pasientsikkerhet
*Ulykke: Dette er som en vannmelon: Diger, dyr,
og umulig å svelge. Eksempel er pasienten som
får operert bort feil nyre. Dette utløser de store
erstatningssummene.
En gang opplevde jeg et avvik på jobben som jeg
ønsket å melde, men fikk beskjed av en overordnet at det måtte jeg ikke gjøre fordi det skapte så
mye papirarbeid. Men hvis man skal forebygge
de veldig sjeldne ulykkene, så må man se under
toppen av isfjellet og melde alle uønskede hendelser selv om de ikke er så alvorlige. Det kan
gi oss innsikt i å forhindre ulykkene ”som bare
venter på å skje”.

Conrad Bjørshol
Anestesilege SUS
Å bli beskyldt for en legetabbe og ha påført en
pasient skade er noe av det verste en lege kan
oppleve. Likevel forekommer feilbehandlinger,
og det har en lei tendens til å pryde nyhetene.
Helseministeren krevde nylig i et brev til alle
landets helseforetak at de må forsterke sitt arbeid
for å sikre pasientsikkerheten (VG 07.09.10).
Mange tror at feilbehandling skyldes udyktige
personer (”the bad apple”), og at løsningen
består i å fjerne disse. Men det er menneskelig
å gjøre feil, og alle gjør det i ulik grad til ulike
tider og under ulike betingelser. Vi er mye mer
påvirket av våre omgivelser enn vi selv ønsker
å innse, det er ofte forklaringen på at vi utfører
handlinger som etterpå virker irrasjonelle. Dessuten bør vi ikke kalle det feil eller legetabbe, men
uønskede hendelser. Negativt ladde ord har en
tendens til å fremprovosere konflikt og forsvar
i stedet for samarbeid om løsninger.
Vi kan ikke forhindre alle uønskede hendelser,
men hvis man innser at de oppstår, og takler dem
profesjonelt, kan man redusere sannsynligheten
for at de skjer igjen, enten i egen avdeling, i egen
institusjon eller i andre helseinstitusjoner.
Når det oppstår kritiske hendelser går det som
oftest bra til slutt. Det oppstår lett en god følelse
når man har mestret en slik situasjon med sin
erfaring og kompetanse. Som leger er vi opplært i
faglig perfeksjonisme og ufeilbarlighet, og et godt
utfall gir en illusjon av kontroll. Ofte hender det
at det går godt på grunn av flaks. Flaks er aldri
fortjent. Hvis du aksepterer at flaksen skal redde
deg i dag, så godtar du samtidig at uflaksen tar
deg i morgen.
Det er ulike alvorlighetsgrader av uønskede
hendelser:
*Avvik: Disse er som tyttebær i skogen: De er
mange, de er små, og de er lett å overse. Eksempel kan være en brystsmertepasient som ikke fikk
acetylsalisylsyre, det går som regel bra likevel,
og få legger merke til det. Avvikene koster ofte
ingenting.
*Feilbehandling: Disse er som epler: større og
mye færre, men likevel mulig å spise for de fleste.
Eksempel er pasienten som får dobbel dose
antibiotika i forhold til det som er foreskrevet.
Kostnadene kan begynne å løpe hvis det får
konsekvenser.
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Som leger er vi opplært i faglig
perfeksjonisme og ufeilbarlighet
Tekniske hjelpemidler hindrer ikke alle menneskelige feil, det endrer dem. Alarmer på medisinsk
utstyr er laget for å varsle oss om en forverring
som er under oppseiling. Vi kan da løse problemet og slå av alarmen, og vi har avverget
et ”avvik”, for eksempel hypoksi. Men for at en
alarm skal virke etter hensikten må vi forstå
hvordan menneske og maskin arbeider sammen.
Undersøkelser har vist at når du legger en pasient
på respirator så går alarmen av et titalls ganger.
Da er den ikke lenger et hjelpemiddel, men en
distraksjon som personalet lærer seg å slå av.
Men en dag vil det å slå av alarmen være det
siste en gjør før ulykken inntreffer…
Hvordan jobber vi leger under stress? Greier
vi å utføre arbeidet vårt slik vi er trent til når vi
blir avbrutt av kolleger, callinger, eller må gjøre
en annen oppgave som haster mer først? Legetidsskriftene er fulle av artikler som med utsøkt
detaljrikdom beskriver hvordan sykdommer
og tilstander reagerer på ulike behandlinger
og tiltak. Men svært lite omhandler hvordan
vi som leger og annet helsepersonell fungerer

Dersom man konkluderer
med at noe skyldes menneskelig feil,
så har man bare så vidt begynt etterforskningen
sammen i team, og hvordan sammensetningen
av ulike personligheter påvirker kvaliteten på
det arbeidet vi selv eller andre i teamet gjør. I
1979 publiserte NASA en rapport som beskrev
hvordan piloter i en 747-simulator gjorde flere
alvorlige feil når det ble utsatt for distraksjoner. Først 30 år senere er en tilsvarende studie
gjennomført blant helsepersonell som utfører
avansert hjerte-lunge-redning.
Arbeidsmiljøet på en avdeling er ofte relativt
stabilt. Mange har et godt arbeidsmiljø blant
sine arbeidskolleger som stimulerer til en trygg
arbeidssituasjon. Men klimaet skifter raskt.
Jobber vi like sikkert når personer eller hendelser
forsurer klimaet på arbeidsplassen?
Situasjonsbevissthet (”situation awareness”) er
avgjørende for å takle en farlig situasjon som

plutselig oppstår. Hvis man for eksempel har
en pasient med koronarsuspekte brystsmerter,
så er det vesentlig å vite hvor hjertestarteren
befinner seg, hvordan den brukes og hvilket telefonnummer man ringer for å tilkalle ambulanse
eller stansteam. Situasjonsbevissthet påvirkes av
kompetanse, erfaring, trening og hukommelse,
men også av omgivelsene, slik som arbeidsbelastning, distraksjoner o.l.
Vi har mange sikkerhetsbarrierer for å forhindre
uønskede hendelser: Det kan være grunnopplæringen, egne holdninger, prosedyrer, overvåkingsutstyr, dobbelkontroll utført av andre osv.
Men alle sikkerhetsbarrierer har hull, akkurat
som skivene i en sveitserost. Noen hull er store
og noen er små. En sjelden gang overlapper alle
hullene, og da får vi en uønsket hendelse.
Men hva skal til for å forebygge uønskede hendelser? For det første må man ikke diskutere
om man har dem eller ikke, men hvordan man
takler dem. Det er viktig å lære av andres feil. I
dag får ofte bare personer på samme avdeling
lære av andres uønskede hendelser.
Det er vesentlig å ha et meldesystem for uønskede hendelser. Alle må bruke det, og terskelen
for å melde avvik må være lav. Har man et stort
antall meldinger kan man se etter mønster og
opphopninger av hendelser. Og når man ser
at avviksmeldinger fører til forbedringer er det
motiverende for å melde flere uønskede hendelser. I tillegg må meldesystemene løftes opp på et

Alle sikkerhetsbarrierer har hull,
akkurat som skivene i en sveitserost
nasjonalt plan. Ingen ved andre sykehus lærer
av dine feil hvis de bare behandles intern på din
avdeling. Vi må også lære av andre næringer, som
luftfarten og oljenæringen. Disse har utviklet
avanserte sikkerhetssystemer som helsevesenet
kunne ha implementert. Menneskelig svikt angår
oss alle uansett yrke.
Det er viktig at man ikke blander undersøkelser etter uønskede hendelser og straff. Dette
er et dilemma siden befolkningen forventer at
uaktsomhet straffes på lik linje med uaktsomhet
som for eksempel i trafikken. Men muligheten
for negative følger for en selv kan være til hinder
for en åpen meldekultur. Eksempler på slike
negative følger kan være tap av prestisje, latterliggjøring, at man ikke får forlenget et vikariat
eller ikke får fast stilling.
Alle flygere bruker sjekklister for å unngå å
glemme vesentlige ting. Det siste året har vi
også brukt sjekklister inne på operasjonsstuen
for å øke sikkerheten ved kirurgi (”trygg kirurgi”).
Jeg tror sjekklister kan øke sikkerheten i de fleste
områder av helsevesenet, men det kreves en
holdningsendring for å innse at man ikke husker
alle viktige punkter til enhver tid, og for å synes
det er greit å bruke et slik hjelpemiddel.
Etter en flyulykke er det å finne ”den svarte
boksen” med lydopptak fra cockpit’en ofte
nøkkelen for å finne årsaken til ulykken. Den
inneholder ofte de siste ordene som ble sagt

før ulykken inntraff. Hvorfor har vi ikke lyd- og
video-opptakere i helsevesenet, for eksempel i
akuttmottaket, på operasjonsstuen eller på legevakten? For noen vil dette virke som overvåkning,
men brukt på rett måte kunne slike opptakere
bidra til å øke pasientsikkerheten.
I sommer fikk helsevesenet sin første etterlengtede ”havarikommisjon”. Dette er en utrykningsgruppe som skal undersøke hendelsesforløp etter
alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten. Ett
problem er imidlertid at det er helseforetaket
som avgjør hvem som skal være mellomledd og
varsle videre til denne utrykningsgruppen. Ofte
er omgivelsene (systemet) like ansvarlige som de
som er direkte involvert i hendelsen. Dette kan
åpne for en seleksjon som ikke er ønskelig.
De fleste uhell i helsevesenet skyldes ikke manglende kunnskaper eller ferdigheter blant leger
eller sykepleiere, men dårlig kommunikasjon,
teamarbeid eller ledelse i en kritisk situasjon.
Dette er egenskaper de færreste av oss har fått
opplæring i gjennom grunnutdanningen eller
spesialiseringen. SAFER er et simuleringssenter
som er spesielt tilrettelagt for å trene på slike
ferdigheter. Statoil har sett nytten av dette og
sender alt offshore helsepersonell på tre dagers
simuleringskurs annethvert år. Hvorfor må ikke vi
som jobber i helsevesenet gjennom det samme?
Hvorfor trenger ikke vi trening i det å jobbe i team,
i det å kommunisere effektivt og i å lede kollegaer
i en kritisk situasjon?
Mobbing forekommer også i helsevesenet. Dessverre. Mange oppfatter det som et arbeidsmiljøproblem. Men det er like mye et pasientsikkerhetsproblem. Mobbing eller andre konflikter på
jobben fjerner fokus fra vår viktigste oppgave som
er å gi trygg helsehjelp til våre pasienter.
De færreste av oss har kompetanse i å undersøke uønskede hendelser i helsevesenet. Likevel
skjer det at slike hendelser blir forklart i detalj
av kollegaer som ikke var involvert i hendelsen,
gjerne neste dag når utfallet er kjent, og gjerne
med plassering av skyld på en annen som ikke
er tilstede. Dersom man konkluderer med at noe
skyldes menneskelig feil, så har man bare så vidt
begynt etterforskningen. Ingen kommer på jobb
for å skade en pasient. Utfordringen da blir ikke
bare å finne ut hva vedkommende gjorde som var
galt, men hvorfor akkurat den måten å gjøre det
på virket fornuftig for ham eller henne i akkurat
den situasjonen. Det er lett å skylde på personell
i ”den skarpe enden” (personellet, vanligvis legen
eller sykepleieren), men vanskeligere å oppdage
faktorer som ligger bak (systemet, dvs. ledelsen,
prosedyrene, arbeidspresset, prioriteringene osv.).
Ofte viser det seg også at det er forskjell på teori
(prosedyrer) og praksis (hva som gjøres), og man
kan fort øke denne forskjellen med å skrive enda
mer (for eksempel prosedyrer). I stedet bør man
spørre hvorfor noen gjør noe annerledes enn det
som er forventet. Svaret kan ligge langt unna
selve hendelsen.
Skal vi komme videre for å øke pasientsikkerheten,
må vi starte med å si til oss selv at vi alle gjør feil.
Først da kan vi jobbe videre med avviksmeldesystemer, teamtrening, simuleringer, opplæring
i kommunikasjon, havarikommisjoner, design
av utstyr, arbeidsmiljø osv. Først når det er gjort
kan vi sende svarbrev tilbake til helseministeren
og si at helseforetakene tar pasientsikkerheten
på alvor.
Folk som vil forbedre hele verden, kan med hell
starte i dens centrum og begynde med sig selv.
Piet Hein

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
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 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.

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
Per Ivar Våje. Det er tatt på Madagaskar
og viser ambulansen som ble sendt dit
fra Stavanger.

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 1. desember
Julemøte med middag, Victoria hotell

Emnekurs i
tropemedisin
Det planlegges emnekurs i Tropemedisin
i Kamerun 8.-23.4.2011. Kurset er søkt
godkjent med 32 timer.
Detaljert program og påmelding:
www.ravinala.no/tropemedisin

Terje Vevatne,
Avd.rådgiver i Rogaland legeforening
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EMNEKURS I TROPEMEDISIN
Det planlegges emnekurs i Tropemedisin i Kamerun 8.-23.4.2011.
Kurset er søkt godkjent med 32 timer.
Detaljert program og påmelding: www.ravinala.no/tropemedisin
Program:

Tropemedisinsk kurs
8. - 23. april 2011
Kamerun

Fredag 08. april | Avreise fra Stavanger
kl 06.45. Flybytte i Amsterdam og Paris,
ankomst Douala kl19.20. Overnatting på
hotell i Douala.
Lørdag 09. april | Frokost på hotellet.
Vi flyr fra Douala til Garoua. Garoua er
en varm og fin by i utkanten av Sahara.
Her renner Benue floden, som gjør byen
til et viktig handelssted. Flodhestene
svømmer i elven like inn til byen, og
er du heldig møter du den tamme
flodhesten ”Africa”. Overnatting på hotell
i Garoua.
Søndag 10. april | Etter frokost setter
vi oss på bussen og kjører sørover
til Ngaoundèrè. Overnatting på
misjonsstasjonen.
Mandag 11. april | Kurs: På sykehuset
i Ngaoundèrè. Ettermiddag:
Omvisning på misjonsstasjonen
og misjonssykehuset. Møte med
misjonærene, presentasjon av NMS sitt
arbeid i Kamerun.
Misjonsstasjonen i Ngaoundéré er
den største misjonsstasjonen i Vest
– Afrika, her er det skole, fotballbane
og boliger. Kirkens hovedkvarter og
Milleniumskirken ligger like ved.
(Se eget program)
Tirsdag 12. april - Fredag 15.
april | Kurs i Ngaoundèrè. Sosiale
sammenkomster på kveldene.
Lørdag 16. april | Vi kjører til
Boubandjida Nasjonal Park. På veien
kjører vi gjennom Benoue Nasjonal Park.
Overnatting i camp som vi ankommer
sent på ettermiddagen.
Søndag 17. april | Dagen i Boubandjida
Nasjonal Park. I denne parken fines det
bla. Elefanter, løver, giraffer, leopard,
antiloper og bøfler, men det er ikke
sikkert vi ser alle sammen. Overnatting i
parken.
Mandag 18. april | Dagen i parken, safari.
Overnatting i parken.
Tirsdag 19. april | Busstur til Garoua, fly
videre til Douala. Buss videre til Kribi.
Kribi er en liten perle av en kystby. Her
er det lange sandstrender og gode
bademuligheter. Elven Kienké ender opp
i Lobé fossen. Her kan du stå i saltvann og
dusje i ferskvann.
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Onsdag 20. april | Dagen disponeres
fritt til strandliv og bading. Muligheter
for små utflukter, blant annet til en liten
pygmélandsby.
Torsdag 21. april | Dagen i Kribi.
Fredag 22. april | Etter lunsj forlater vi
Kribi og kjører tilbake til Douala. Sent på
kvelden (kl 22.35) går flyet tilbake til Paris.
Lørdag 23. april | Ankomst Paris kl 06.10.
Via Amsterdam til Stavanger. Ank 11.35

Kursprogram
Dagsprogram
08.00- 08.30 Røntgenmøte
0830 – 10.00 – Visit i grupper på 5.
Indremed, kirurgi, pediatri, gyn obst.
og Helsestasjon
10.00-10.30 – Kaffe/te
10.30 – 12.00 Kasuistikk med diskusjon
og samtale
12.00- 15.00 Pause med lunch
15.00-16.15 Forelesninger innen
dagens tema
16.15 – 17.00 Forberedelse av neste dags
kasuistikk / lab kurs/besøk øyeklinikk/
besøk fengsel og fengselshelsetjeneste
Mandag: Feber unntatt diarésykdommer.
Malaria
Dengue og Chikungunya
Afrikansk flåttfeber og andre
ricketsioser etc.
Tirsdag: Diaré og/ eller magesmerter
Tyfoidfeber
Dysenteri - amøbe
- bakteriell
Onsdag: Hoste og /eller tungpust.
Lungetuberkulose og tuberkuløs
perikarditt
Pneumocystis carinii pneumoni
(Det som nå heter pneumocystis jirovecci)
Torsdag: Hud og bløtvevs-sykdommer
Lepra
Filariasis
Barnesykdommer på svart hud
med potensielle komplikasjoner

Kurs i ”infeksjonssykdommer og
internasjonal helse”
Godkjent av Dnlf som emnekurs og
allmennmedisin
Fredag: Diverse tema
08.00 -08.30 RTG møte
08.30 – 10.00 Hiv – AIDS – situasjonen
i Ngaoundere. Hva gjør lokale
helsemyndigheter?
10.00-10.30 Kaffe/te
10.30 – 12.00 –”Fattigdommens patologi”
15.00- 17 .00– Interkulturell forståelse /
evaluering/hva sitter vi igjen med?
Forelesere blir lokale leger, allmennlegene
Hans Petter Torvik og Rolf Bergseth,
og fra SUS pediater Gunn Aadland og
infeksjonsmedisiner Åse Berg, alle med
bred U-lands-erfaring.”
Målsetting
Øke kunnskapen innen
infeksjonssykdommer og
internasjonal helse for allmennleger,
samfunnsmedisinere og andre leger
med behov for slik kompetanse. Øke
den interkulturelle forståelsen og
Kunnskapsoverføring
Gi innsikt i ”fattigdommens patologi”

Helse Vest

Deres ref.:

Vår ref.:

Dato: 20.06.10

Henvisning til opptrenings-/rehabiliteringsopphold
Legene i vår helseregion har mottatt brev om at det fra nyttår har det skjedd en endring vedrørende
henvisning til opptrenings- og rehabiliteringsopphold. Vi har tidligere fått det samme, og meldt tilbake at
”Inntil videre oppfordres medlemmene til å sende brev i stedet for å bruke dette skjema.”
Vi har på ny styrebehandlet denne utsendingen, og mener fortsatt det samme. Vi forundres i enda større
grad over at det går an å sende ut noe slikt.
• Samhandling krever kontakt. Ensidighet og ”pålegg” om merarbeid for den ene parten tilhører
gårsdagen.
• Alle aktører må ha en forståelse for hensiktsmessig arbeidsdeling i helsetjenesten.
• Alt koster, også utenfor helseforetakene. Omfattende henvisninger må lages av noen.
• Vi har avsluttet avkryssingsskjemaer for mange år siden. Alle sendinger må dokumenteres i EPJ.
Praksiskonsulentordningen er etablert over hele helseregionen. Man arbeider der med praktisk samhandling
og arbeidsdeling. Helse Vest bør finne en tilsvarende drøftingsarena for sine formål. Helse Nord RHF har
års erfaring i dette.
Vi kommer på ny til å melde til legene i Rogaland at skjemaet kan neglisjeres.

Med hilsen, og håp om samarbeid
Ivar Halvorsen
Leder
Rogaland legeforening

Rogaland legeforening • Lokalforening i Den norske legeforening • Postboks 3049 Hillevåg • 4095 Stavanger • Telefon 92 85 77 12
rogaland.legeforening@c2i.net • Org.nr. 971 338 970 • Bankkto. 3201 35 01776 • www.legeforeningen.no/rogaland
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Informasjon fra kurskomiteen
EMNEKURS
Det blir emnekurs/kveldskurs i
uke 7/2011.
Mer informasjon kommer når det er klart.
Følg med på hjemmesiden:
www.legeforeningen.no/rogaland

Akuttmedisin
Blålysdager
Det blir to-dagers emnekurs/klinisk emnekurs i Akuttmedisin, i samarbeid med Stavanger Universitetssykehus, 14.-15.03.2011, i lokalene
til Safer i Stavanger.
Påmelding: innen 24.1.11 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
høst 2011.
Mer informasjon om disse kursene finnes på nettsiden vår
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!!!

Ny leder av kurskomitéen
Hans M. Ågotnes,
fastlege Riska legesenter,
er fra august 2010, valgt til ny leder i
Rogaland legeforenings kurskomité.

Husk også våre nettsider:
www.legeforeningen.no/rogaland
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LEGE FOR LEGER
KS + Rogaland legeforening = sant?
Høsten 2009 satt styret i Rogaland legeforening
i dype tanker i Berlin. Tema: hva tar vi fatt på
de to årene som kommer? Et av de åpenbare
spørsmålene var: Hva gjør vi med Samhandlingsreformen? Stortingsmeldingen beskrev et
behov for en strammere styring av fastlegene.
Og et behov for å løse flere og mer avanserte
oppgaver i kommunene.
Vi landet på følgende målsetting:
Vi vil sette fokus på god oppgavedeling i helsetjenesten, og bidra til gode omstillingsprosesser som berører legenes virkefelt. Vi vil bidra
ved å ..
• stimulere til god drift av lokale samarbeidsutvalg, (med spesielt fokus på kvalitet, samhandling og løsning av nye oppgaver)
Strammere styring av fastlegene? Etter vår oppfatning trenger man ikke å finne opp hjulet på
nytt. Kommunene kan bruke de styringsverktøyene man har, på en langt bedre måte. Sam-

tidig er det tydelig at legene også ser oppgaver
som ikke så lett lar seg løse innen den enkelte
leges praksis. Vi bestemte oss for å satse på at det
finnes en felles interesse og at fastlegesystemet
lever i beste velgående.
29. september gjennomførte Rogaland legeforening et seminar om God drift av fastlegeordningen, sammen med KS. 50 deltakere,
med president Torunn Janbu på ”første benk”,
fikk tenkt gjennom hva som trengs får å drive
en god legetjeneste. Her har legene og kommunene felles interesser. God dialog og god
problemløsningsevne i de lokale samarbeidsutvalgene og allmennlegeutvalgene vil være en
bra ting for legene. Og antakelig uunnværlig for
kommunene, dersom Samhandlingsreformens
intensjoner blir tatt ut i den praktiske virkeligheten. Vi prøver å følge opp med innspill til
våre tillitsvalgte.

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

Ivar Halvorsen
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Ambulanse fra stavanger
til Madagaskar
Av Svein Kjosavik

Ambulansesjåfør Leidulf Gausel og lege Svein Kjosavik har nylig gjennomført et
lite prosjekt som de håper skal få stor betydning. De har skaffet en brukt ambulanse til Hospitalet Andranomadio på Antsirabe. Antsirabe er en av Madagaskars
største byer med over 200.000 innbyggere, men sykehuset har likevel ikke hatt
noen ambulanse.
Allerede i 2002, mens Kjosavik bodde på Antsirabe, fikk han spørsmål om muligheten for å
kunne skaffe en ambulanse fra Norge. Først nå
har det latt seg gjøre å etterkomme dette ønsket.
Det var ambulansesjåfør Leidulf Gausel som
gav inspirasjon til å forsøke å få prosjektet gjennomført. Gausel visste at sykehuset i Stavanger
hadde en ambulanse som hadde vært ute av
drift. Han utfordret derfor ambulansetjenesten
til å donere denne ambulansen til prosjektet.
Gausel forteller at det kun var girkassen som
var defekt i den ellers så ”strøkne” Mercedesen.
Gausel og Kjosavik gikk derfor i gang og fikk
samlet inn penger nok til å dekke både reparasjonen av bilen og forsendelsen til Madagaskar.
I tillegg fikk de donert adskillig annet medisinsk
utstyr som de fylte ambulansen og resten av
containeren med.
Både Antsirabe by og sykehuset Andranomadio
er grunnlagt av nordmenn og har mye kontakt
med Norge. Sykehuset var i sin tid regnet blant
de beste sykehusene i Afrika, men hadde betydelige problemer på 90 - tallet. Dr. Harrison
har klart å snu utviklingen. Det er igjen et veldrevet og godt sykehus. Sykehuset har blant
annet vært en viktig del av et Norad finansiert
prosjekt mot tuberkulose. Sykehuset har ofte
studenter fra Norge på praksisbesøk. Antsirabe
er også Stavanger kommune sin vennskapsby
på Madagaskar. Det var derfor ekstra kjekt at
ambulansen kom fra Stavanger, når det endelig
lot seg gjøre å få dette til.
Like etter pinse ble containeren sendt fra Stavanger, og i slutten av juli kom den til bestemmelsesstedet. Papirarbeidet for å få ambulansen

Foto. Per Ivar Våje.
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Fra venstre sykehusdirektør og sjefslege Harison, NMS sin representant på Madagaskar Arild
Bakke, visepresident i den gassiske lutherske kirke Trabonjy Alson og rådmann i Antsirabe Randriantiana Henri. Foto. Per Ivar Våje.
innregistrert på Madagaskar har tatt mer tid enn
forventet, men nå er de formelle prosedyrene
gjennomført og bilen klar for ny innsats. Den
har til og med fått nye merking med sykehusets
navn satt på taket samt ”Fiara - Miasa Stavanger
Antsirabe” på sidene. Det siste betyr ”Samarbeid
Stavanger Antsirabe”.
Prosjektene ble gjennomført i nært samarbeid
med representanten for det Norske Misjonsselskap (NMS) på Madagaskar, Arild Bakke.
NMS sin avtale med gassiske myndigheter sikret
også fritak fra importavgift for ambulansen og
utstyret.
Fredag 1. oktober ble ambulansen formelt overlevert til sykehusdirektør og sjefslege Harison.
Arild Bakke stod for selve overrekkelsen. Ordføreren Olga Ramalason var dessverre bortreist,
men rådmann Randriantiana Henri fra Antsirabe kommune var til stede ved overrekkelsen.
Det var også ledelsen for den gassiske lutherske
kirke med både kirkepresident Rakoto Endor
Modeste, generalsekretær Samoela Georges,
visepresident Trabonjy Alson kirkekasserer

Lahiniriko Jean og direktør for den gassiske
lutherske kirke sitt helsedepartement, Andreas
Richard.
Prosjektet sin første fase er herved over, men vi
ønsker også å bidra til drift og vedlikehold av
bilen. Sykehuset har beskjedne midler. De vil
gjøre så godt de kan, men det vil ha stor betydning om det lar seg gjøre å samle inn noe mer
penger til prosjektet. Vi oppfordrer derfor deg
som leser dette til å gi din støtte til drift og vedlikehold av ambulansen til kontonummer:
3260.16.01353
(merk gjerne gaven ”ambulanse - prosjektet”)
Hver krone teller og alle penger blir sendt videre
til Andranomadio.
Oktober 2011 planlegger Kjosavik sammen med
Ravinala Reiser å arrangere en tur til Madagaskar. De vil blant annet besøke sykehuset og se
hvordan det går med ambulansen. Vil du være
med på det kan du finne mer informasjon på
www.ravinala.no.

Foto: Bente M. Kjosavik

Rogaland
kristelige
legeforening
program høsten
2010
Onsdag 27. okt. kl.20 i Hinnasenteret:
Mennesker med utviklingshemming –
en utfordring for kristen spiritualitet v/Rune Rasmussen, prest i Bogafjell
menighet med ansvar for HEL i Sandnes, konfirmasjons opplæring for barn med psykisk
utviklingshemming/autisme osv
Fredag 10. des. kl. 19 på Himmel & Hav, Sola:
Julemøte
”Når fremtiden kommer bakfra. Tidsforståelse
i ulike kulturer” v/Øyvind Dahl.
Egen invitasjon kommer i november.
Styret i 2010:
Inger Hellerdal Rasmussen, leder,
tlf. 92221451
e-mail: inger.h.rasmussen@gmail.com

Foto: Bente M. Kjosavik

Foto: Bente M. Kjosavik

Foto: Bente M. Kjosavik

Marit Gundersby Løvås, kasserer,
tlf. 51585295
e-mail: johannes.lovas@lyse.net
Liv Eriksen, sekretær,
tlf. 51546763
e-mail: erik.l.eriksen@lyse.net
Velkommen til møtene!
Hilsen styret

Vi vil takke alle som har bidratt til
gjennomføringen av prosjektet,
og tør nevne spesielt våre største
sponsorer:
Fagforbundet Helse Stavanger HF
El & It Forbundet Distrikt Rogaland
Lothe Bygg AS
Ravinala Reiser AS
Samt
Aksjon for Håp / Hjelpemiddelsentralen i Rogaland Norengros Kjosavik AS og Medinor AS Sandnes
For mye nyttig utstyr som ble
sendt med i containeren.
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Den kombinerede
Indretning’s venner
Sykepleie- og medisinhistorisk samling
ved Stavanger Museum

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.

Referat fra Årsmøte 2010
Som ble holdt i hovedbygget til Stavanger Museum
tirsdag 13. april kl. 19.00.

Tilstede: 18 stk
Solveig ønsket velkommen i museets kafeteria. Deretter tok museumspedagog Nina Olsen
oss gjennom en omvisning i museets nyeste
utstilling, med temaet: Darwin og artenes opprinnelse- en utstilling om Charles Darwin og
evolusjonsteorien. På veien dit kikket vi innom
venneforeningens kontor ( Alle medlemmer er
velkommen innom på onsdager mellom 11-13
for en prat og orientering om hva vi holder på
med. En kan også benytte anledningen til å spise
lunsj eller ta en kaffe i museets kafeteria).
Rundturen stoppet i lokalet som skal huse DkI
sin første utstilling på museet, i det såkalte
”Mette-Marit”-rommet. Temaet for utstillingen
er unnfangelse, svangerskap og fødsel, med en
kjempestor livmor som utstillingens midtpunkt.
Målgruppen er barn, unge og eldre, i alle aldre.
Museumsdirektør Ove Magnus Bore orienterte
og fortalte om prosessen og samarbeidet med
arbeidsgruppen fra venneforeningen så langt.
Deltakerne samlet seg deretter til smørbrød og
kringle før en startet på årsmøtesakene. Styremedlem Tore Kopren var møteleder.

Årsmøte:
Styrets årsberetning for 2009, ble godkjent.
Årsregnskap for 2009, ble godkjent.
Forslaget til vedtektsendring, om å gå fra 7 til
6 styremedlemmer og 2 varamedlemmer, ble
godkjent.
Valg: Til nytt styre ble valgt: Solveig Sandvik,
Joyce Åkesson, Liv Vasstveit, Kari Raugstad (
ny), Ernst Nessler og Anita Middelthon. Oddny
Frøiland og John Olsen fortsetter som varamedlemmer.
Valgkomiteen består av: Olive Risa, Kåre Ronold
og Kjellaug Tveit(ny)
Nils Tunset vil være revisor i ett år til.
20.4.2010
Anita Middelthon
Refr.

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.

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.

Interesserte kan ta kontakt
med leder av fondsstyret:
Helsesjef Hans Petter Torvik
Lura legesenter
4313 Sandnes
for nærmere informasjon
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PSL 30 år
Dr. med. Finn Finsnes,
leder PSL Rogaland

Privatpraktiserende spesialisters landsforening (PSL) er 30 år og jubileet ble feiret på årsmøtet
ved Losby Gods i Lørenskog 27 og 28 august.

Fra 1980 til 2010 har vi vokst til 1.355 medlemmer, fordelt på 335 kvinner og 1.020 menn. Det
ble en flott feiring med bl.a presidenten og
visepresidenten i legeforeningen til stede med
festtale av Truls Diesen som tok oss gjennom
PSL’s historie. Redaktøren av Legekunsten,
organet for PSL’ere, Anne Beth Moslet ble tildelt
æresmedlemsskap, en utmerkelse ellers bare
Truls Diesen innehar. Journalist Anne Beth
Moslet har sannsynlig vært vår viktigste lobbyist, en pådriver for å profilere vårt arbeid
overfor samfunnet, overfor lokalpolitikere og
rikspolitikere. Hun har også vært en døråpner
for mange av oss medlemmer i møte med det
offentlige og har fått helsepolitikere og statsråder til praksisbesøk. Legekunsten distribueres
også til politikere og helsebyråkrater, vi har
inntrykk av at bladet blir lest, og vi blir i større
grad hørt.
Avtalespesialistene er effektive og kvaliteten
i arbeidet er meget bra. Hva var nå egentlig
privat spesialistpraksis? Gjør de noe nyttig og
bidrar de til prioriterte helsetjenester eller var
det ”avansert allmennpraksis”? Omslaget kom
i 1997 med Ot.Prop 47 om ny avtalepolitikk for
privatpraktiserende helsepersonell. Det syntes
nå ikke lengre å være et mål å bekjempe private
spesialister på ideologisk grunnlag. Da ble
privatpraktiserende spesialister i større grad
akseptert og innlemmet som en del av det
offentlige spesialisttilbudet. Dette ble stadfestet gjennom rammeavtalen mellom KS og
Legeforeningen i 1998 og det ble presisert at
de privatpraktiserende spesialister også hadde
et ansvar for å være en del av det offentlige
helsetilbudet. Kontrollen med dette har økt og
det er blant annet innført rapporteringsplikt
for all vår kliniske virksomhet til Norsk Pasient
Register som inkluderer prosedyrekoding av
virksomheten. Det er også etablert normtall
for antall årlige konsultasjoner i de forskjellige
spesialitetene som det regionale helseforetaket
kontrollerer. Myndighetene fikk også en mer
positiv holdning til avtalespesialistene etter
to SINTEF rapporter, fra 1996 og 2000. Begge
rapportene viser at privat spesialistpraksis er
mer kostnadseffektiv enn offentlige poliklinikker og at de i stor grad behandler samme
pasientpopulasjon. For somatiske fagområder
sto avtalespesialistene i 2008 for en tredjedel
av den totale polikliniske aktiviteten, i psykisk
helsevern sto spesialistene for en fjerdedel
av den totale aktiviteten. På nasjonalt nivå
utfører nå de private ØNH avtalespesialistene
og øyelegene over 70 % av all aktivitet innen
polikliniske konsultasjoner inkludert dagkirurgi i de respektive fag.
Endrede rammebetingelser. Det har i flere år

Losby Gods.
vært bebudet et nytt finansieringssystem for
avtalepraksis. Det har vært planlagt avlønning
etter samme DRG-system som ved sykehusene.
Fortsatt består Normaltariffen, som faktisk er
113 år gammel! Som kjent er det årlige mindre
justeringen i Normaltariffen, men om myndighetene hadde sørget for kostnadsrelaterte
takster tilpasset moderne polikliniske prosedyrer gjennom Normaltariffen kunne vi i enda
større grad avlaste sykehusenes poliklinikker.
Det er vedtatt at refusjonsbetalingen til avtalespesialistene fra HELFO flyttes og belastes de
regionale helseforetakene fra 1 juli 2010.
Det offentlige bør i større grad satse på private
avtalespesialister enn på offentlige poliklinikker. Vi har en langt mer rasjonell driftsmodell
i privat praksis og en økt satsing på avtales-

pesialister vil komme både pasientene og det
offentlige til gode. De fleste avtalespesialister
har sine faggrupper for kollegial hjelp og støtte,
noen knyttet til intranett. Trivselen og tilfredsheten blant avtalespesialister er meget høy, noe
som blant annet skyldes høy grad av autonomi.
Friheten til i stor grad å bestemme over egen
arbeidstid, forme sin egen arbeidsplass også
hva angår anskaffelse av ønsket teknisk utstyr
og de medarbeidere man trenger er her viktige
faktorer. Overraskende nok har det siste årene
vært vanskelig å rekruttere nye leger til avtalehjemler her i Helse Vest. I Helse Sør-Øst er det
planlagt å utlyse flere nyopprettede hjemler.
I Rogaland synes dette per i dag ikke aktuelt,
men vi tror likevel at det om 10 år til vil være
flere privatpraktiserende spesialister, gjerne
knyttet til gruppepraksiser.
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Kjære kollega
i vestlandsk allmennpraksis!
Dette vert skrive før statsbudsjettet vart lagt fram og medan vi i
tillegg venta på ikkje mindre enn tre store og viktige dokument frå
regjeringa; Ny folkehelselov, ny helse- og omsorgslov og nasjonal
helse- og omsorgsplan. Alle dokumenta skal på høyring framover,
og eg er ikkje i tvil om at organisasjonane våre kjem til å markere
kva dei synes er bra og dårleg for oss i forslaga.
Den nye helse- og omsorgslova vil truleg innehalde ulike forslag
til ”sørge for-ansvar” når det gjeld helsepolitikk i kommunane, slik det er for spesialisthelsetenesta frå før. Dette
trur eg i utgangspunktet er bra, for det er trong for å
straumlineforme ein del kommunale helsetenester
betre enn dei er i dag. Det er litt for store forskjellar
mellom kommunar, og dei dårlege heng for langt
etter dei andre.
Den nasjonale helse- og omsorgsplanen skal verte meir
operativ enn før. Det betyr at vi kan vente oss konkrete

Steinar Hunskår

forslag til endringar i fastlegeordninga og legevakt. Helsepolitikarane frå regjeringspartia har sagt at dei ønskjer at fastlegane skal
integrerast meir i resten av helsevesenet og at ein ønskjer tettare
kobling mellom fastlegar og sjukehus. Regjeringa vil truleg foreslå
at fastlegane skal ut av eksisterande avtaleverk og regulerast meir
gjennom lovverk. Her ligg det an til harde meiningsutvekslingar
og forhandlingar om framtidige vilkår.
Skal samhandlingsreforma bety meir avanserte medisinske
tenester i kommunane, må det også i mange kommunar
bety meir bruk av fastlegar i andre funksjonar enn dei
kurative på kontoret. Kommunale observasjonssenger,
meir avanserte medisinske prosedyrar lokalt og ei oppbemanna legevakt med bakvakt og meir beredskapstid,
betyr at fastlegane i kommunen må rekne med å stå for
legebemanninga for nye tenester. Det skal vi både bu oss
på og sjå som ei positiv utfordring.

steinar.hunskar@isf.uib.no

Doktorgrad: Måling av blodsukker
Reidun Lisbet Skeide Kjome disputerte 24.09.2010 for ph.d.graden med avhandlingen: ”Diabetes Care in Community pharmacy – Focus on Self-Monitoring of Blood Glucose”. De fleste
pasienter med diabetes utfører egenmålinger av blodsukker.
Nytten av disse avhenger av at pasientene utfører målingene
riktig og at de vet hva de skal gjøre hvis blodsukkerverdien ligger
for høyt eller lavt.
Det har vist seg at pasienter har vansker med å utføre egenmålingen riktig. Doktoranden diskuterer om blodsukkermåling burde
blitt fulgt opp bedre av helsepersonell for å oppnå en større nytteverdi av ressurser brukt til egenmåling av blodsukker.
Kjome fant at det ble solgt blodsukkerstrimler til 97000 personer i Norge i 2008, til 350 millioner kroner, i gjennomsnitt 3600
kroner per pasient. Ti prosent av pasientene brukte nok strimler
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til å kunne måle i snitt ti ganger daglig eller mer, tilsvarende en
gjennomsnittlig årlig kostnad på 28000 kroner per pasient.
I en annen del av arbeidet rekrutterte seksten apotek 338 diabetespasienter som to ganger fikk kontrollert måleapparat, strimler
og måleteknikk av apotekpersonalet. Studien viste nesten en
halvering av antall brukerfeil etter kontrollen på apoteket. Kontrollbesøket på apoteket førte til at pasientene følte seg tryggere
på måleresultatene, og en stor andel ønsket en slik tjeneste fra
apoteket.
Reidun Kjome er født i Berlin i 1977, og er oppvokst på Askøy. Hun
er cand.pharm. fra Danmark og har vært stipendiat ved Institutt
for samfunnsmedisinske fag med professor Sverre Sandberg
som hovedveileder.

Styret i Rogaland legeforening
for perioden 2009 - 2011
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

Hvordan leger blir til
Høsten 2010 vil møtene i Filosofisk Poliklinikk dreie seg om
”dannelse” i medisinen. Hvordan blir en vanlig ungdom ”lege” i
løpet av 6 år? Hva skjer med tenkemåter, følelser og dømmekraft
underveis?
3. november: Pål Gulbrandsen: Å være lege – eller å kunne medisin?
Om utvikling av personlig kompetanse i legeyrket. Gulbrandsen
er forskningsleder ved Akershus universitetssykehus, tidligere
medisinsk redaktør i legetidsskriftet, og kursholder i legepasientkommunikasjon.
1. desember: Esperanza Diaz og Yngvild Skåtun Hannestad:
Nyutdannet lege – og hva så? Om yrkesidentitet på sykehus og i
allmennpraksis. Diaz er førsteamanuensis i allmennmedisin ved
UiB og fastlege. Hannestad er assistentlege på Kvinneklinikken
ved Haukeland universitetssjukehus og har doktorgrad fra UiB.
Begge er styremedlemmer i Filosofisk poliklinikk.

Doktorgrad: Hvordan påvirkes vi
av årstidene?
Nicolas Øyane disputerte 10.9.2010 for ph.d.-graden med
avhandlingen «Seasonal Changes in mood and behaviour in the
general population - associations with mood, sleep and health
risk factors.»
I studien er det målt årstidsvariasjoner i humør og atferd hos
innbyggere i Hordaland og sett på sammenhenger med demografiske parametre, angst, depresjon, søvn og generelle helserisikofaktorer.
Uttalte årstidsvariasjoner var hyppigere hos kvinner, personer
med lav utdannelse, lav inntekt og hos enslige. Symptomer på
både angst og depresjon var mer vanlig hele året hos personer
med høy grad av årstidsvariasjoner sammenlignet med andre.
Ulike typer søvnvansker var også mer vanlig hos personer med
uttalte årstidsvariasjoner. Man fant også en sammenheng mellom
uttalte årstidsvariasjoner, overvekt, høyt midjemål og ugunstige
kolesterolverdier.
Funnene synes å støtte opp under en allerede foreslått teori om
at uttalte årstidsvariasjoner er et eget personlighetstrekk, som
kan resultere i tilbakevendende depresjoner hos personer som
samtidig er sårbare for depresjon.
Nicolas Øyane er født i Bergen i 1979 og er cand.med. fra UiB i
2004. Veileder har vært professor Bjørn Bjorvatn. Øyane driver
allmennpraksis i Os kommune og jobber også som terapeut ved
Bergen Søvnsenter.

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

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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