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Nye helselover til det bedre eller verre?
Så er de her, de første faktiske resultatene av Samhandlingsreformen. Forslag
både til ny kommunal helse- og omsorgslov og ny folkehelselov er på høring. Bare
innholdsfortegnelsen til høringsnotatet om helse- og omsorgsloven dekker de
første 24 sidene, hele høringsnotatet er på 487 sider. Måtte kvaliteten samsvare
med volumet! Legeforeningen har så vidt begynt på arbeidet sitt, det ser ut til
å være nok å ta fatt i.
”Styring” er det nye ordet for fastlegenes del. Mer styring ser ut til å være en
viktig del at løsningen for fremtidens kommunale helsetjeneste. Slik jeg kjenner
allmennlegene, så finnes det en utbredt allergi mot nettopp styring. Samhandling derimot, det er noe man stadig har blitt bedre på. Så lenge det foregår med
noenlunde respekt for legenes arbeidsmessige rammebetingelser.
”Etter departementets vurdering har fastlegene en helt sentral rolle for å nå målsettingene for samhandlingsreformen. .. Det tas sikte på at mer vil bli regulert
i forskrift og mindre i avtaleverket. .. Slike forskriftsforslag vil også ha som mål
å etablere et tydeligere nasjonalt rammeverk for fastordningen som vil bidra til
bedre kommunal styring”.
Det er altså kommunene som nå skal finne ut hvor rattet er. Fastlegene blir
tildelt rollen som hovedmotor når nye oppgaver skal flyttes til kommunene.
Ikke helt uten logikk, siden man tenker seg mer avanserte helsetjenester løst
utenfor sykehus. Kommunene har til nå vært passive eiere av fastlegetjenesten.
Det blir spennende å se hvordan man skal klare en mer aktiv rolle. De gode
hjelperne her blir kommuneoverlegene, som fortsatt skal være lovpålagt tilstede
i kommunene.
Siden fastlegene holder tjenesten nærmest fri for problemer så har den også
gått fri for politisk og administrativ interesse, på godt og vondt. Min lesning av
høringsutkastene så langt avslører dessverre at liten interesse også har medført
liten innsikt i departementet. Det er ingen bombe. Tidligere statssekretær i
HOD, kommunelege Ellen B Pedersen, har etter sin fratredelse karakterisert
departementets innsikt i fastlegesystemet som ”skremmende dårlig”. Det er i
drøftingene av de økonomiske forutsetningene for endringer at dette kommer
tydeligst fram. Satt på spissen så tenker man at legene nok vil fatte en økt interesse for nye (og hittil ukjente) kommunale oppgaver dersom man gjør det ekstra
lønnsomt å ha en lang liste.
Jeg synes at det er forfriskende med nye perspektiver på gamle tjenester. Bjarne
Håkon Hansens kongstanker om flere og bedre tjenester nærmere pasienten
har absolutt noe for seg. Men jeg skremmes av et departement som ikke bygger
mer på det vi har av erfaringer om god drift av primærlegetjenester. Det er tid
for å legge øret til bakken, helseminister. Hør på helsearbeiderne dine, når du
nå først spør.
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Doktorgradsdisputaser i Rogaland

Også i dette nummeret presenteres
kollegaer som har disputert.

Ny doktorgrad - Vi gratulerer!
Bedrer trening risiko for nye stenoser ved angina pectoris?
Peter Scott Munk er født i La Jolla, USA og ble
cand.med. ved Universitetet i Freiburg, Tyskland i 1997. Munk er spesialist i indremedisin og
hjertesykdommer og er ansatt som overlege ved
medisinsk klinikk, kardiologisk seksjon, Stavanger Universitetssjukehus. I perioden 2008-2010
fikk han doktorgradsstipend fra Nasjonalforeningen for Folkehelsen, og var som stipendiat
tilknyttet kardiologisk seksjon, Stavanger Universitetssykehus og Institutt for indremedisin,
Universitetet i Bergen. Veileder har vært professor dr.med Alf Inge Larsen SUS/UiB.

Overlege Peter Scott Munk disputerte 22. oktober for PhD-graden ved
Universitetet i Bergen med avhandlingen ”High-intensity Interval Training after Percutaneous Coronary
Intervention. A randomized controlled study evaluating the effect of
exercise training on late luminal loss
with relationship to inflammation
and endothelial function”.

Om avhandlingen
I en randomisert kontrollert studie gjennomført
ved Stavanger Universitetssjukehus fant man
ut at regelmessig trening med høy intensitet
reduserte risikoen for nye forsnevringer hos
pasienter som hadde gjennomgått utblokking
med implantasjon av stent i kransarterier på
grunn av angina pectoris.

Ved hjelp av gjentatte blodprøver fant man at
utblokkingen i hjerteårene fører til en kompleks
betennelsesreaksjon der tallrike betennelsesmarkører forbigående øker i konsentrasjon i blodet.
Videre påviste man at trening i seks måneder
reduserte konsentrasjonen av betennelsesmarkører som for eksempel C-reaktivt protein.
Studien bekrefter verdien av høyintensitets-intervalltrening som effektiv behandlingsform hos
koronarsyke pasienter. Studien er relativt liten,
og funnene må bekreftes i et større materiale.
Trening etter utblokking for hjertekrampe er
per i dag ikke et etablert behandlingstilbud og
dekkes ikke av rikstrygdeverket.

Treningen ved Hjertelaget fysioterapi bestod
av høyintensitetsintervaller på fire ganger fire
minutter med sykling eller løping med 90 prosent
av makspuls, og tre minutters rolig aktivitet
mellom øktene. Etter seks måneder var diameteren i hjerteårene der stenten var satt inn, signifikant større i treningsgruppen sammenliknet
med kontrollgruppen. Treningsgruppen hadde
også bedret arbeidskapasitet, bedret funksjon
av blodårene og en prognostisk gunstig økning
i variasjonen av hjertefrekvensen.

Kan MR avdekke endringer i hjernen som forklarer mild kognitiv
svikt i en tidlig fase av Parkinsons sykdom?
Turi Olene Dalaker er født i 1976, og ble cand.
med. fra Universitetet i Bergen i 2001. Dalaker
er lege i spesialisering ved radiologisk avdeling
ved Stavanger Universitetssjukehus. Veiledere
har vært professor dr. med. Jan Petter Larsen
ved SUS/UiB, dr. Mona Beyer, PhD ved SUS og
professor dr. med. Dag Årsland ved SUS.
Om avhandlingen
Parkinsons sykdom er en kronisk hjernesykdom
med økt risiko for å utvikle demens. Demens har
en rekke negative konsekvenser både for pasienter og pårørende, men innebærer også viktige
samfunnsøkonomiske utfordringer. Parkinsons
sykdom rammer særlig eldre, og med eldrebølgen i nær fremtid er det ventet om lag en dobling
i tallet på pasienter med denne diagnosen.

Turi Olene Dalaker disputerte 12.
november for PhD-graden med
avhandlingen ”Structural brain MRI
and cognition in newly diagnosed
Parkinson’s disease”.

Mild kognitiv svikt er nedsatt evne til å tenke,
huske, oppfatte og lære som ikke er uttalt nok til
å gå ut over dagligdagse aktiviteter. Slik svikt kan
indikere en økt risiko for å utvikle demens. Ved
å kartlegge særtrekk ved et mulig forstadium til
demens i Parkinsons sykdom, ønsker en å oppnå
kunnskap som kan være med på å forhindre en
svært negativ side av sykdommen.

Målet med avhandlingen har vært å undersøke
om det ved MR er mulig å avdekke endringer i
hjernen som kan forklare mild kognitiv svikt i
tidlig fase av Parkinsons sykdom. Materialet i
arbeidet er hentet fra Park Vest, en stor og unik
studie som skal følge pasienter med nydiagnostisert Parkinsons sykdom i Sør- og Vest-Norge
over en 10-årsperiode.
MR-bilder av eldre kontrollpersoner og pasienter
er analysert i samarbeid med Buffalo Neuroimaging Analysis Center, Buffalo, New York, USA.
Avanserte databaserte analyser kan tyde på at
endringer i hjernens blodårer spiller en liten
rolle i tidlig kognitiv svekkelse hos pasientene.
Volumanalyser viser ikke uttalt tap av hjernevev som årsak til redusert kognitiv yteevne. Av
særlig vitenskapelig interesse, er funn av økt
ventrikkelsystem hos de med mild kognitiv svikt
sammenlignet med kontrollpersonene. Det kan
likevel tyde på en viss grad av nervecelledød
i hjernestamme, midthjerne og temporallapper. Fremtidig forskning bør derfor lete videre
i disse delene av hjernen for å prøve å avdekke
sykdomsmekanismene bak kognitiv svikt i Parkinsons sjukdom.
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Hva er

TraumaCareEthiopia?
TraumaCareEthipoia ( TCE) ble etablert i 2008 som en
ideell stiftelse av entusiastiske medarbeidere ved Stavanger Universitetssykehus (SUS). En traumeenhet
er etablert ved det koreanske sykehuset MCM i Addis
Abeba og fungerer som en integrert del av dette. Sykehuset har en rekke ulike spesialister fra mange vestlige
land. Bl a blir nevrokirurger utdannet her med hjelp fra
Universitetet i Bergen.

Traumacare, stor fallhøyde uten sikring.

Visjonen til TraumaCareEthiopia
(TCE) er å gi livstruende skadede
medmennesker i Etiopia en mulighet til å overleve. Virksomhetsideen
er å medvirke til at Etiopia settes i
stand til å håndtere kritisk skadde
medmennesker i landet. Dette skal
skje gjennom praktisk trening og
kursing av etiopisk helsepersonell
innen ortopedi og kirurgi. Opptrente deltakere skal selv overta
rollen som lærere for utdanning
av nye spesialister. Kompetansehevningen skal kombineres med
aktiv pasientbehandling.
Traumacare, etiopisk bil, bilen er ikke full før noen faller av.

Håpet er at kunnskapen og kompetansen som bygges opp ved
traumesenteret vil spre seg til alle
sykehus i landet på sikt, og slik sikre
et godt akuttilbud til befolkningen. Mange etiopiske leger forlater i dag landet fordi situasjonen
kan synes håpløs. TCE ønsker å
snu denne ”brain drain” til ”brain
gain” gjennom å profesjonalisere
og effektivisere arbeidet og dermed
gjøre det mer attraktivt.
Hvorfor Etiopia ? Etiopia rangerer
jevnlig på bunnen av FNs listen for
levekår. Spesielt er situasjonen vanskelig innen traumebehandling.

Traumcare.
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Dette skyldes en kombinasjon av en
nesten total mangel på effektiv skadebehandling kombinert med en
ekstrem skadefrekvens. Det finnes
ikke noe nødnummer i Etiopia og
heller ingen ambulansetjeneste. I
Etiopia dør 128 personer pr. 10 000
kjøretøy hvert år. Dersom vi overfører dette tallet til Rogaland og vår
bilpark, skulle det tilsi 2500 trafikkdrepte hvert år! TCE er i ferd med
å starte et pilotprosjekt hvor 500
drosjesjåfører i Addis får opplæring
i førstehjelp sammen med Lærdal
Medical. Lærdal Medical har laget
en førstehjelpspute som skal deles
ut til drosjesjåførene etter opplæringen. Blir prosjektet vellykket,
kan opptil 30 000 drosjesjåfører bli
livreddere ved trafikkulykker. Fallskader og brannskader er også svært
hyppige i Etiopia og tar mange liv,
som kunne vært unngått ved hjelp
av god førstehjelp.
Et standard scenario på et offentlig akuttmottak i Etiopia er at
mange pasienter blir liggende i
flere dager uten at de blir sett til
av helsepersonell, og til slutt dør
mange som følge av tilleggskomplikasjoner som kunne vært løst
på minutter. Moderne traumebe-

Traumacare,
TCE-kalender.

Leif Johan Sevland
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handling slik vi kjenner det i Norge
er ikke-eksisterende. Behovet for
hjelp til å skape systemer, rutiner,
gode pasientforløp og ikke minst
kompetanseutvikling på alle nivå
av helsearbeidere er med andre ord
umåtelig stort.
For tiden (oktober 2010) består
bemanningen av kirurgen Kjell
Mange Kiplesund og spesialsykepleier Anne Sissel Dyrstad. Også
flere andre spesial- og intensivsykepleiere fra SUS har arbeidet der for
TCE i kortere eller lengre perioder
siden starten.
Arbeidet til TCE krever finansiering. Gjennom enkeltdonasjoner er
avansert medisinsk utstyr kommet
på plass, men driften representerer en utfordring. TCE har derfor
lansert forskjellige ”produkter” for
å sikre best mulig kontinuitet.
Hvordan kan man bidra ?
TCE ønsker å være mest mulig
fleksible i forhold til hvordan støttespillere (leger/legesentre/privatpersoner) ønsker å bidra. TCE
kan levere plakater (innrammet
på vegg), brosjyrer (til venterom)
og eventuelt bilder til elektroniske
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billedrammer for å markere støtten
utad. Alle kan bidra enten ved å
spre informasjon om TCE eller
støtte økonomisk med faste eller
variable beløp. Hva med å gi et
kronebeløp per konsultasjon?
Eventuelle plakater eller elektroniske bilder vil kunne gjenspeile
støtteformen som er valgt. Kontakt
sponsoransvarlig Sjur Bjerke
(95294110 / sjur@bjerke.com) for
nærmere informasjon.
2011 Kalender
TCE har i år for første gang produsert en kalender. Den har temaet
”Stavanger-kjendiser” og har bla.
et bilde av Leif Johan Sevland. Vi
har et begrenset opplag så vi regner
med at de selges fort – kontakt Sjur
Bjerke for å sikre deg et eller flere
eksemplarer av denne unike kalenderen ! Prisen er NOK 299 per stk.

Traumacare, K. M. Kiplesund med amerikansk og nederlandsk kollega.

Det er også mulig å støtte på andre
måter. Du kan lese mer om det på
våre nettsider www.traumacareethiopia.org.
Styret i TCE

Traumacare, Kjell Magne Kipesund på akuttrommet.
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Filosofen i Legenes Hus
Blant jurister, leger og alskens fagfolk befinner deg seg også en filosof i Legenes Hus.
Men Terje Sletnes går ikke langsomt rundt i korridorene og funderer på eksistensielle spørsmål.

Av
Tove Myrbakk

Syd-Vesten

Terje Sletnes.
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Gjennom filosofistudiet i Bergen er han blant
annet blitt en kløpper til å fremme gode argumenter og avsløre dårlig argumentasjon. Kunnskap
som kommer godt med når han regelmessig samtaler og argumenterer med stortingspolitikere og
departementsbyråkrater i helsepolitiske spørsmål.
Som fungerende avdelingsdirektør i avdeling for
informasjon og helsepolitikk er det travle dager
og liten tid til å filosofere. Han ble derfor veldig
fornøyd da vi spurte om han kunne komme til
Svolvær for å filosofere om lykke.

fulgte med på lasset da Sosial- og helsedirektoratet ble etablert og prioriteringsfeltet overflyttet dit. Fagkombinasjonen har jeg hatt god nytte
av hele tiden, kanskje spesielt som sekretær for
Nasjonalt Råd for Prioritering. I min nåværende
jobb i Legeforeningen får jeg arbeide med hele
spekteret av saker i skjæringspunktene mellom
fag, fagpolitikk og helsepolitikk, og også her er
fagbakgrunnen helt klart relevant, mener jeg.
Legeforeningen får være med på mange arenaer
og har stor innflytelse. Det gjør min jobb veldig
meningsfull og spennende.

– Hvorfor filosofi?
– Når jeg tok grunnfag i sosialøkonomi og statsvitenskap fanget grunnlagsproblematikken alltid
mest interesse, og dermed ble det også grunnfag
i filosofi. Her kom jeg i kontakt med noe som het
Etika-prosjektet, i regi av proffessor Reidar K. Lie
som hadde vært leder på senter for medisinsk
etikk på Ullevål. Jeg endte opp med å følge dette
prosjektet gjennom studiet, med hovedvekt på
modeller for rettferdig fordeling av helse og prioritering. Denne tematikken har siden vært sterkt
tilstedeværende i mitt yrkesaktive liv.

Filosofien har Terje Sletnes hatt mye bruk for både
på jobb og som menneske. Og lykke for han er
når han er på fluefiske i Øvre Anarjokka i Finnmark og ørreten biter. Etter seks uker på Borneo
i sommer tror han også at han kan bli lykkelig av
å fiske etter tropisk fisk og planlegger nå en raus
40-årspresang til seg selv.
Wikipedias definisjon av filosofi:

På mellomfaget jobbet han mye med hvordan
man måler helsegevinst, og hovedfagsoppgaven
hans tok for seg prioritering gjennom tildeling av
beinmargstransplantasjon. Mange pekte på at det
var vanskelig å få jobb med hovedfag i filosofi, og
dermed ble det også et mellomfag i statsvitenskap
før han gikk tilbake til hovedfag filosofi.

Filosofi (gr. ϕιλοσοϕíα «å være venn av visdom»
eller ”Kjærlighet til visdom”) er en intellektuell
fagdisiplin som kritisk studerer de mest grunnleggende spørsmål som angår menneskets tilværelse.
Filosofiens oppgave er å stille abstrakte, grunnleggende og sannhetssøkende spørsmål, og forsøke
å finne universelle svar på spørsmålene. Søkning
etter dypere forståelse og kunnskap angår alle
vitenskapelige fagdisipliner.

– Jeg var først ansatt ansatt i to år i sykehusavdelingen i Helse- og omsorgsdepartementet, men

Nettsider du kan se nærmere på:
http://www.webfilosofen.no/

En handlekraftig jubilant!

Legeforeningen
125 år i 2011

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

Herborg Bryn
Kommunikasjonsdirektør

I 2011 er det 125 år siden Den norske legeforening ble dannet den 6. juli 1886. Organisasjonen har siden denne tid hatt 43 presidenter
og 13 generalsekretærer. Den har vokst fra
462 medlemmer i september i stiftelsesåret
til den i dag har passert 27 000 medlemmer,
og vil i jubileumsåret sannsynligvis passere
28 000 medlemmer.
Foreningen har hele tiden vært kjent for å
bidra sterkt i folkehelsearbeidet og i utviklingen
av en moderne helsetjeneste i Norge. Norske
leger har i alle disse årene hatt en drivkraft
til å utvikle faget og til å dele sin kunnskap
med andre.
- Dette skal bli et aktivt år som vi skal bruke til
å få frem det flotte og gode legearbeidet som
gjøres landet rundt. Det skjer mye nytt i helsevesenet, det omstruktureres og nye modeller
introduseres. Samtidig ser vi at medlemmene
gjør den samme gode jobben til beste for pasientene og faget. Mye av dette håper jeg vi i fellesskap skal kunne få oppmerksomhet omkring
i løpet av året, sier kommunikasjonsdirektør
Herborg Bryn.
Medlemmer og tillitsvalgte er opptatte mennesker, vi legger derfor opp til å gi god støtte
med informasjon om hvordan dere arrangerer for eksempel et folkemøte om medisinske
temaer. Vi tror også at det er stor interesse for
mange av de politiske temaene som nå preger

helse-Norge og et forslag kan være at lokalforeningene inviterer lokale og sentrale politikere
til å snakke om helse - og samfunnsspørsmål i
vid forstand, sier Bryn.
Flere av de fagmedisinske foreningene har hatt
stor suksess med publikumsrettede faglige
foredrag og vi håper at noen av disse kan ha
lyst til igjen å tilby slike til publikum. Vi vet at
de har blitt satt stor pris på med auditorier fulle
av interesserte tilhørere. Slike arrangementer
er gode arenaer til å formidle medisinsk kunnskap om temaer som folk er opptatt av. Vi må
by på den kunnskap legene har, det er den
beste måten å øke kjennskap til og interesse
for medisinske spørsmål, og gjennom dette
øke kunnskapen om helsetjenesten og sette
publikum bedre i stand til å ta vare på egen
helse.
Hvordan vil medlemmene merke at foreningen
runder en milepæl?
- Gjennom lokale arrangementer, jubileumsspalter i Tidsskriftet, en egen nettside om jubileet hvor nye tiltak og arrangementer legges
inn, og gjennom en stor markering av selve
jubileet under landsstyremøtet i Oslo i mai.
Vi har også en del andre baller i luften, men
vil gjerne ta dem ned før vi forteller om dem,
avslutter Bryn

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,
Krokeidesenteret avd. Nærland,
Tlf.: 51 79 82 70 / 922 42 957
e-post: pernille.nylehn@kleppnett.no
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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Fra sjukehuset

Kassettens stille sorti
Av
Lars Kåre S. Kleppe

Så stille og ubemerket forlot en av våre gamle
slitere sykehuset i november måned. En
mandag morgen var det slutt. Ingen avskjedsforelesning eller markering i aulaen, som om
den ikke hadde noen verdi i seg selv, som om
det ikke betød noe. Det ble ikke holdt noen
festtaler og ingen blomster ble lagt på graven.
Den ble bare sneket ut og erstattet av noe nytt,
moderne og bedre.

Syd-Vesten

Den har fulgt sykehuset i flere tiår, forandret
form, størrelse og prøvd å holde seg moderne
og frisk. Den har gjort alt den kunne for å henge
med, skiftet farge fra grå til sølv metallic, skiftet
materiale fra metall til det mer moderne plastmaterialer, den gjorde seg til og med trådløs og
mobil, men nyttet det? Var det ikke godt nok,
hadde den ikke gjort så godt den kunne?

Analog sølv metallic mot digital grå plast.
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Nådestøtet er gitt, det er nok ingen vei tilbake
nå. Analogt er ikke godt nok lenger. Den holdt
ut lenge, sikkert fordi den var mange så kjær.
Den var så trygg, det var noe vi hadde for oss
selv. Den beskyttet oss mot moderne datateknologi, vi slapp å gå på datakurs for å skrive
raskt nok, det var jo bare å skru opp farten på
avspillingen. Hadde man for lys og lite maskulin stemme var det jo bare å skru ned farten.
Den kunne så mye, men nei – den var ikke
digital, den fikk ikke være med i fremtidens
sykehus. Nå er det andre ting som er viktig.
Skrivemaskinagenturet til motstandskjemperen Max Manus har nok innsett det lenge, det
kom ikke til å vare evig. En mandag morgen
var det store deler av SUS sin tur. Paller med
nye, moderne digitale diktafoner sto klare,
plug – and – play, lett som bare det. Jammen
på tide synes vel mange, har vi ikke fått det før
nå? Ikke med talegjenkjenning engang. Bare
at små firkantede sendebud med livsviktig
informasjon som leveres fra hånd til hånd nå
er erstattet av små lydfiler som svever rundt i
sykehusnettverket.
Ja så flott da, man kan høre dem med en gang,
ingen forsinkelser lenger, ingen overarbeidede
skrivestuer og 1 måneds forsinkelse på polikliniske notater, vi har informasjonen – med en
eneste gang. Telefoner mellom kolleger blir
unødvendige, alt kan gjøres foran skjermen.
Man trenger ikke løfte på baken hele dagen,
bare pøse ut på bits og bytes og la systemet
gjøre jobben.
Men, det er alltid et men. Kassetten, det som
før var et hemmelig område, kun forbeholdt
den som snakket og den som hørte på. Med

de mulighetene det innebar, diskresjon, små
hilsener før og etter de tørre fakta, kanskje
en historie, kanskje en måte å levere fra seg
litt frustrasjon, kanskje en invitasjon til noe
mer, talefeil og sekretærens diskrete retting av
grammatikk og gebrokken uttale. Alt er borte,
ingenting kan man ha for seg selv, vi er ikke
lengre oss selv, vi er artister og hele sykehuset
kan høre, le og tenke sitt. Scenen er klar – du
må ta mikrofonen, 1000 ører vendes mot deg.
Tenk deg ditt første notat – hvor nervøs du var,
knappene gjorde ikke det du ville, du skalv i
stemmen, spolte og begynte på nytt, båndet
skurret og hang fast. Nå stiger prestasjonsnivået, du går direkte på lufta, ingen mulighet
for å skjule noe.
Hva med menneskekontakten da? Beskjedene
på konvolutten, et smil, eller en påminnelse
om en glemt epikrise. Alt er borte, intet behov
for direkte kontakt lenger, skrivestuen kunne
vært flyttet til Kina uten at det hadde betydd
noe. Gjør det noe da? Hvem vet…
Rundt omkring på kontorene ligger forlatte
kassetter uten oppdrag, de bare ligger der, i
pussbekken og i kontorskuffer. Diktafonene blir
snart fjernet. Bunkevis av konvolutter hoper
seg opp overalt, som om vi ikke har innsett
enda at det faktisk er over, gjort er gjort – det
er ingen vei tilbake, fremtiden er kommet for
å bli.
Heldigvis er sykehuset stort, kanskje det fremdeles er rom for kassettfanatikere, kanskje det
dannes en hemmelig sammensvergelse akkurat
nå? Ikke alle vil innse at verden må gå så fort
frem, enda har ikke alle nordmenn en mobiltelefon, blir de straffet for det?
Det er nå endelig godt at alt ikke skjer på en
gang. Lenge før dikafonen ble introdusert ble
et annet merkantilt mesterstykke oppfunnet.
Blåpapiret! Blåpapiret lever enda i beste velgående og har foreløpig ikke fått noen best
før dato. Ja dere leser riktig. Hver eneste dag
bruker våre sykehuskolleger blåpapir for å
kunne ha orden på kaoset. Med håndskrevne
medikamentlister for nyinnskrevne pasienter
kopiert på blåpapir for å diktere dem inn som
lydfiler som skrives av sekretærene holder vi
kursen inn i fremtiden, med blåpapiret som
et viktig drivanker, som nå har fått en enda
viktigere rolle, når den analoge diktafonen nå
har forlatt oss.
Takk for alt!
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BEDRIFTSHELSETJENESTE FOR
ALLMENNLEGEKONTORER OG
PRIVATPRAKTISERENDE SPESIALISTER
Våre virksomheter (legekontorene), er som kjent, pålagt å være tilknyttet godkjent BHT fra 1.
januar 2010. Godkjente ordninger i Rogaland fremgår av Arbeidstilsynets oversikt;
www.arbeidstilsynet.no/bhtreg/index.html?fylke=Rogaland
Det er en utfordring å gjøre kvalitativ vurdering av de ulike ordningene/tilbudene, men NHO har
utarbeidet informasjon som er til god hjelp i denne prosessen;
www.nho.no/arbeidsliv/bransjespesifikke-krav-til-bedriftshelsetjenesten-article21322-1.html
Prissettingen på BHT er oftest en kombinasjon av abonnement (eks. avgift pr.ansatt), og direkte
fakturering av spesifikke oppdrag(rådgivning, kartlegginger, arbeidsplassbefaringer o.l.). De
enkelte legekontorene vil ganske sikkert ha ulik kompetanse og ulike behov.
Selve prosessen med å definere egne behov og så be om tilbud vil være et viktig (og kanskje
nødvendig) bidrag til forståelse av HMS i egen bedrift.

Ansgar Hatteland
Fastlege Ganddal legesenter

Ad.: HMS-Dokumentasjon
Det er krav til dokumentert HMS-aktivitet i våre virksomheter, og hvordan vi etterlever lover og
forskrifter. I praksis vil dette innebære utarbeiding av en HMS-perm/håndbok/oversikt etter
internkontrollprinsippet. ”regelhjelp.no” gir en god oversikt over hva vi må tenke på;
www.regelhjelp.no/Templates/Bransje____5406.aspx?bransjeid=5406
Det er mulig å kjøpe verktøy til dette arbeidet(eks.”Trinnvis”som er omtalt på legeforeningens
sider). En må uansett avsette egen og ansattes tid for å samle eksisterende prosedyrer, og om
nødvendig utarbeide nye, for å komme ajour.
Jeg har selv mest tro på å utarbeide et dokument i egen regi. Det vil også kunne være en god
anledning til å engasjere BHT som hjelper i denne prosessen.
Noen momenter i forbindelse med utarbeiding av HMS-håndbok:
– Beskrive virksomheten og organisasjon (leder og HMS-ansvarlig ev. verneombud)
– I hvilke sammenhenger jobber vi formelt med HMS (personalmøter, HMS-møter eller annet)
– Gjøre risikovurderinger
www.arbeidstilsynet.no/binfil/download2.php?tid=79062
(eks. voldelige pasienter og sprøytestikk)
– Utarbeide handlingsplan
www.arbeidstilsynet.no/binfil/download2.php?tid=79063
(finne satsningsområder, HMS-program med tidsfrister og ansvar)
– Viktige pålagte rutiner (eks. sykefraværsoppfølgning)
– Datablader for ALLE kjemikalier
– Rutiner for yrkesskader
– Avvikshåndtering
– Bedriftshelsetjeneste
Det er mange virksomheter som har lagt ut sin HMS-aktivitet på nettet, og det er mulig å finne
gode tips ved å bruke litt tid på surfing. Vi (legekontorene) kan ikke lenger velge bort et kontinuerlig
fokus på HMS. Selv om de fleste av oss er små arbeidsplasser, er det likevel mulig å tilrettelegge
systemer og aktiviteter til et fornuftig nivå.

Husk også våre nettsider:
www.legeforeningen.no/rogaland
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Styret i Rogaland legeforening
for perioden 2009 - 2011

Hjelper du pasienter
med å skrive søknad
til NAV?
Har du gamle søknadsskjemaer liggende? Nå ber vi deg om å kaste
gamle papirskjemaer, og gå inn på www.nav.no neste gang du
skal sende inn et skjema eller hjelpe en pasient med en søknad
til NAV.
Fra nå av vil søknadsskjema til NAV inneholde en forside, et
søknadsskjema og eventuelle vedlegg. I november 2010 startet vi
gradvis med skanning av nye søknader. Dokumentene lagres nå
elektronisk fra det øyeblikket vi mottar dem. Det gjør at dokumentene kommer raskere fram til riktig enhet i NAV.

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

Når skjema hentes på www.nav.no får hver enkelt person med
seg en individuell førsteside til saken. Førstesiden viser både
hvilke vedlegg som må følge med saken, og riktig adresse i NAV.
På den måten blir det enklere for søker å sikre at alle relevante
opplysninger er vedlagt. Når vi mottar saken bruker vi førstesiden
til raskt å identifisere sak og person, og hvilken enhet i NAV som
skal behandle den.

Jan Robert Johannessen

Vi er avhengig av at alle, både pasienter og samarbeidspartnere,
alltid går inn på www.nav.no og tar utskrift av skjemaet, pluss
førstesiden som følger med. Det samme gjelder hvis man skal
ettersende dokumenter til en sak. På forsiden av www.nav.no ligger
det en tydelig lenke både for skjemaer og for ettersendelser.

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

Samarbeidspartnere til NAV har egen inngang fra nav.no
Fra forsiden på nav.no finner du også en egen lenke for deg som
samarbeidspartner. Den går til de skjemaene du bruker i din samhandling med NAV. Hjelper du din pasient med å skrive søknad
til NAV bruker du lenken ”Privatpersoner”.
Vi takker for samarbeidet,
og ønsker deg og pasientene dine
velkommen til nav.no.

NR. 4 • ÅRG. 16. 2010 SYD-VESTEN 13

Helsetilbud som du vet lite om

JUVÅSEN
LÅGTERSKELTILBOD FOR RUSMISBRUKARAR

Bjarne Bråtveit
Kommunelege, 4230 Sand

Lav terskel – høy kvalitet (IS-1809) er tittelen på
eit hefte frå Helsedirektoratet som skal ”være til
hjelp og inspirasjon, og bidra til at kommuner
satser på lavterskeltjenester til mennesker som
står i fare for å utvikle eller har utviklet rusmiddelproblemer”. For kommunane vil det være
vanskelig å etablere eit godt tilbod for dei tyngste
misbrukarane som åpenbart ikkje kan nyttiggjere
seg poliklinisk behandling og som heller ikkje
greier å tilpasse seg krava på rusinstitusjonar i
spesialisthelsetenesta før dei har vore nøkterne
over lengre tid. Stiftelsen Karmsund ABR-senter
sitt avrusning-, vente- og motivasjonssenter på
Juvåsen på Sand er eit lågterskeltilbod med 20
plassar. (http://www.stiftelsen-karmsund.no/
om-oss/juvasen-ressurssenter.html) Juvåsen
er ikkje ein behandlingsinstitusjon i spesialisthelsetenesta, men gir eit bu og omsorgstilbod.
Opphaldet blir betalt av heimkommunen, og
varer vanligvis frå ein til fleire månader. Til vanleg
er det kort ventetid for å få plass.
Det er ikkje krav om avrusing på førehand, mange
kjem rett frå gata, og har ofte rusa seg ukontrollert
med det meste like til innkomsten. Blandingsmisbruk med narkotiske stoffer/ legemidler er
hyppigast, for nokre er alkohol hovedproblemet.
Ein del kjem med bestilling om avrusing før oppstart i LAR, eller dei er i LAR og skal avrusast for
sidemisbruk. Andre skal avrusast/ stabiliserast
før behandling i spesialisthelsetenesta, og nokre
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treng ein pause frå det harde livet på gata for å
kome seg i betre form fysisk og psykisk.
Som tilsynslege i 40 % stilling (utleigd frå Suldal
Kommune, utan direkte økonomiske forbindelsar til stiftelsen) prøvar eg å nytte opphaldet til å
samle og systematisere livshistorie og medisinsk
informasjon som kan gi grunnlag for diagnostisk
vurdering. På grunn av rusing og ustabilitet er
mange svært mangelfullt utreda, dei har ofte
mange, men korte og ufullstendige utrednings/
behandlingsforløp. Storparten har hatt store
psykiske vanskar heilt frå barndommen med
funksjonssvikt i skulen lenge før misbruket starta.
Særleg er ADHD-problematikk vanleg, ca 15 %
har ADHD. Eg prøvar å innhente opplysingar frå
PPT og andre kontaktar i barndommen. Fastlegane får brev med melding om at pasienten er
på Juvåsen, og med anmodning om relevante
opplysingar. Pasientane får tilbod om testing/
somatisk sjekk, og evt vaksinasjon mot hepatitt.
Nevropsykologisk utredning kan ordnast. Ved
utskriving sendes det epikrise til fastlege.
Etter år med tungt misbruk kan ein ikkje forvente
umiddelbar rusfrihet. Pasientane får vanligvis
nedtrapping av opiater (buprenorfin) ila 1 mnd,
og bensodiazepiner ila 2 månader. Pasientar som
får påvist ADHD kan få prøve ut medikamentell
behandling med sentralstimulerande middel
under opphaldet. All medikasjon blir gitt under

observasjon og kontrollert inntak dose for dose,
og det er hyppige urinkontrollar, fyrst og fremst
for å sikre at det ikkje føregår misbruk / omsetjing
i miljøet.
Dei fleste som kjem til Juvåsen har vore til gjentatte behandlingsforsøk i PUT og forskjellige
behandlingsinstitusjonar, og har ofte avbrote
behandlinga der. Me greier sjølvsagt heller ikkje
å gjere alle desse rusfri, men dei aller fleste blir
varande så pass lenge at dei blir nøkterne nok
til å ta ansvar for seg sjølve. Nokre har greidd å
starte eit nytt og rusfritt liv, andre har kome seg
inn i langtidsbehandling, og ein del har kome
inn i LAR og fylgjer opplegget der.
Behandling av rusmisbrukarar bør følge Hippokrates sitt motto ”Av og til kurere, ofte lindre,
alltid trøste”. Eit lavterskeltilbod der ein kan kome
direkte frå gata, og få nedtrapping i skjerma
omgivelsar eit godt stykke frå rusmiljøet, er viktig
for at dei tyngste misbrukarane skal kome seg så
pass til hektene at dei blir mottakelige for meir
aktive behandlingstilbod/ Tverrfaglig spesialisert behandling. For ein del vil rusfrihet være
urealistisk, og målet vil være skadereduksjon og
etablering av eit permanent omsorgstilbod som
kan gi eit verdig liv trass misbruk.
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Informasjon fra kurskomiteen
EMNEKURS
Uke 7 – 2011
Kveldskurs

Drift av legekontor - HMS
Kurset dekker den obligatoriske opplæring for arbeidsgivere jamfør
arbeidsmiljølovens §3-5.
Tid:
14.-17.2.2011
Sted:
Aulaen, Stavanger Universitetssykehus
Pris:
kr. 4000,- i kursavgift + kr. 1156,- i kostpenger.
Påmelding: innen 17.1.2011
Kurset søkes godkjent med 20 poeng som emnekurs i HMS til videre- og
etterutdanningen i Allmennmedisin.
Det blir også temamøte i samarbeid med Rogaland legeforening sitt
styre og Sus i tilknytning til dette kurset.
Mer informasjon og program legges på
www.legeforeningen.no/rogaland når det er klart.

Akuttmedisin

Blålysdager
Det blir følgende emnekurs/klinisk emnekurs i Akuttmedisin, i samarbeid
med Stavanger Universitetssykehus, i lokalene til Safer, Seehusensgate
1, Stavanger:

Dagkurs – 2 dager
Tid:
Påmelding:
Pris:
Antall deltakere:
Og
Tid:
Påmelding:
Pris:
Antall deltakere:

14.-15.3.2011
innen 24.1.11 til rogaland.legeforening@c2i.net
kr. 2000,- i kursavgift, ca. kr. 500,- i kostpenger
28
7.-8.11.2011
innen 19.9.2011 til rogaland.legeforening@c2i.net
kr. 2000,- i kursavgift, ca. kr. 500,- i kostpenger
28

Kveldskurs – 3 dager

Tid:
14.-15.2.2011
Sted:
Barneavdelingen, Stavanger Universitetssykehus
Pris:
Kr. 2000,- i kursavgift + kr. 610,- i kostpenger
Påmelding:
innen 3.1.2011 til rogaland.legeforening@c2i.net
Antall deltakere: 16
Kurset er godkjent med 15 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i
pediatri til videre- og etterutdanningen i Allmennmedisin.

Tid:
5.-7.4.2011
Påmelding:
innen 15.2.2011 til rogaland.legeforening@c2i.net
Pris:
kr. 3000,- i kursavgift, ca. 650,- i kostpenger
Antall deltakere: 28
Kursene vil kreve forberedelse og bestått internettbasert teoritest i AHLR
før fremmøte og er godkjent med 20 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i akuttmedisin til videre- og etterutdanningen i Allmennmedisin.
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.
Mer informasjon om disse kursene finnes på nettsiden vår www.legeforeningen.no/rogaland

Dagkurs

Tropemedisin

Dagkurs

Pediatri for allmennpraktikeren

Ortopedisk medisin
Diagnostikk og behandling av
kne og hofte
Tid:
16.-17.2.2011
Sted:
St. Svithun hotell, v. Stavanger Universitetssykehus
Pris:
Kr. 2000,- i kursavgift + ca. kr. 610,- i kostpenger
Påmelding:
innen 3.1.2011 til rogaland.legeforening@c2i.net
Antall deltakere: 30
Kurset søkes godkjent med 15 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i
ortopedi til videre- og etterutdanningen i Allmennmedisin.

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

Grunnkurs C i allmennmedisin –
forebyggende medisin
Tid:
Sted:
Påmelding:
Kurspris:

28.-31.3.2011
Victoria hotell, Stavanger
innen 15.2.2011 til rogaland.legeforening@c2i.net
kr. 4000,-

Retningslinjer ved kurspåmelding

Nye medlemmer til Kurskomitéen søkes

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

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

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.

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.

Husk også våre nettsider:
www.legeforeningen.no/rogaland
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Nå har DU sjansen til å prege kursene til å bli slik DU alltid har ønsket
dem!!!

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.

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

Rogaland
kristelige
legeforening
program Våren
2011
Onsdag 26. jan. kl.20 i Hinnasenteret:
Misjonskoordinator i Norges kristelige legeforening Hans Kristian Maridal: Misjonslegen – gått ut på dato eller?
Årsmøte
Onsdag 23. febr. kl.20 i Hinnasenteret:
Helsesjef Hans Petter Torvik med flere:
Ærefrykt for livet.
Fellesmøte med presteforeningen
Onsdag 30.mars kl.20 i Hinnasenteret:
Margun Sandvold Pettersen: ”Pilegrim på
kjøl”.
Onsdag 27.april kl.20 i Hinnasenteret:
Overlege Ole Jacob Greve : ”Den katolske
kirke i dag og St. Svithun menighet i Stavanger. ”
Styret i 2010:
Inger Hellerdal Rasmussen, leder,
tlf. 92221451
inger.h.rasmussen@gmail.com
Marit Gundersby Løvås, kasserer,
tlf. 51585295
johannes.lovas@lyse.net
Liv Eriksen, sekretær,
tlf. 51546763
erik.l.eriksen@lyse.net
Vi ønsker leger og medisinerstudenter med
“feller” hjertelig velkommen til møtene!
Hilsen styret

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

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.
Bildet til forsiden er denne gang av
Rosenkildehuset i Stavanger, et gammelt,
ærverdig hus i Nedre Strandgate, hvor
Rogaland legeforening pleier å leie
lokale for sine styremøter. Huset har
navn etter Peder Valentin Rosenkilde,
som fikk huset bygget i 1812.

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
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Returadresse:
Rogaland legeforening,
Postboks 3049 Hillevåg
N-4095 Stavanger

