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Nytt år og og nye
muligheter
Litt utbrukt men veldig riktig for helsevesenet i 2012.
2012 blir året samhandlingsreformen ble iverksatt, avtaler ble inngått og fastlegetjenesten ble kastet ut i forskriftsopprør. Hva akkurat det resulterer i vil vi nok
se i løpet av det neste halve året.
Har vi en fastlegeordning i 2013? Har kommunene lykkes i å ta i mot utskrivningsklare pasienter uten å proppe ventelistene for sykehjemsplasser? Vil medfinansieringsordningen føre til at alle kommuner må bygge opp spesialistkompetanse
og bli B- sykehus? Er det i så fall kostnadseffektivt? Hvor skal det lokalmedisinske
senteret ligge? Hva er et lokalmedisinsk senter?
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Vi har ikke svaret men deltar i debatten med et nytt nummer av Syd-Vesten og
samhandlingskonferanse på SUS torsdag 16.februar.
Vi har invitert avtalefysioterapeutene til å komme med noen tanker for god samhandling. Samlokalisering og deltagelse i PKO ordningen trekkes frem. Samhandling
om muskel- skjelettlidelser er viktig. Dette er en av de store diagnosegruppene
som medfører lange sykemeldinger og ventelister for behandling.
God lesning !
Jan Robert Johannessen
Leder Rogaland legeforening
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En god krise er en forferdelig
ting å kaste bort
Jan Robert Johannessen
Fastlege Hinnatrekanten legesenter, Stavanger
Praksiskonsulent SUS
HTV Allmennelegereningen Stavanger
Leder Rogaland legeforening

Syd-Vesten

Da er alle baller i luften og ingen vet riktig
hvordan de skal ta imot. Min analyse sier meg
følgende:
• Oslo Universitetsykehus er i kaos  med svære
omstillinger uten konsekvensutredning eller
de nødvendige midler til gjennomføring.
Helse Øst er et milliardsluk ute av kontroll,
og det koker av misnøye nedover i systemene.
• Det statlige monopolet Norsk Helsenett
leverer utrolige 1 Mb købånd til den nette
sum av 25.000 i året. Hver gang vi skal oppdatere nettleseren må vi ringe kundesenteret og overtale dem til å sende linken til en
uferdig oppdatering som kreves for å få bruke
internett. Monopol er ikke sunt - heller ikke
i forskrifts form...
• NAV sliter ennå med den flotte reformen de
ble utsatt for. Behandlingsfrister overskrides,
brukere er frustert og NAV ansatte sykemeldt
på grunn av stresset de lever i. Fastleger har
lenge kunnet kommunisere elektronisk med
NAV men når NAV skal kommunisere med oss
skjer det via brev eller styrete telefonavtaler
om å opprette kodebasert epost korrespondanse med halvveis sensitiv informasjon som
flyr nakent rundt i cyberspace.
• Fremfor å løse problemene vi allerede har,
har man nå satt i gang en enorm samhandlingsreform i helsevesenet - igjen uten konsekvensanalyse og med aktører som fortvilet
prøver å finne fotfeste og et kart å styre etter
eller regnemodeller som kan forklare hvilke
tiltak som lønner seg.
Ingen interesserer seg for å finne de små gode
praktiske løsningene som etterlyses i hverdagen vår. Hvorfor ringer ikke HOD meg og spør
hvordan jeg har det? Hva de kan gjøre for meg
for å gi meg bedre verktøy slik at jeg kan bli enda
mer effektivt? Hvorfor er fokuset på adminstrativ og fancy informatikk som tar 10 år+ å
utvikle når jeg påstår at jeg mest av alt trenger
litt bredere bånd, en bitteliten epostmulighet
til sykehuslegene slik at jeg kan kommunisere
på en tidseffektiv måte for begge parter og en
nettside som samler informasjonen jeg i min
omnipotente rolle som fastlege skal prøve å
fylle?

På toppen av dette regjeringsstyrte kaoset finner
HOD på å slenge ut en fastlegeforskrift totalt
uten forankring i allmennlegekorps eller de
kommunene som klarer å ha konstruktiv dialog
med fastlegene sine.
Dersom forskriften blir stående sitter kommunene igjen med tidenes svarteper. De er
forpliktet til å levere allmennlegetjenester
til befolkningen men kan fort befinne seg i
en situasjon der alle avtaler må sies opp for
reforhandling. Har regjeringen tenkt igjennom
hva dette vil si? Så lenge kommunen ikke har
en avtale med fastlegene sine har de ikke helsestasjonslege, sykehjemslege eller lege til å
bemanne legevaktene sine!
Det er ikke en utenkelig situasjon. Det krever
heller ingen aksjonsvilje eller samling fra
legenes side - det vil bli et helt naturlig behov
for reforhandling siden alle leger som forstår
konsekvensen av endringene vil nekte å fortsette uten store endringer i avtaleverket.
Jeg tror vi trygt kan slå fast at vi er midt oppi
en god krise her. I krisetider må man se etter
løsninger.
“Look to Stavanger”
Stavanger kommune har lenge fått til det samarbeidet som fastlegeavtalen i sin tid la opp til.
Det var faktisk meningen at avtalene skulle
videreutvikles innenfor rammene av både
legenes og kommunen sin kapasitet. Så sent
som i 2008 var et partsammensatt utvalg enig
om hvilke utfordringer man måtte løse (Utviklingsstrategi for legestjenester i kommunene.
Helsedirektoratet. 2008). Norsk forening for
allmennmedisin har vært på saken i årevis
og Legeforeningen har bedt om midler til å
opprette et senter for allmennmedisinsk kvalitetsutvikling (SAK). Fastleger har utviklet HMS
/ kvalitetsprogrammet Trinnvis og Legeforeningen har dratt i gang NOKLUS som det eneste
virkelig gode kvalitetshevningsprosjektet som
har hatt full bredding i fastlegepraksisene det
jeg kan komme på.
Hva har staten gjort? De har kastet legenes
viktigste faglige kvalitetsverktøy ut av Helsebiblioteket og satset stort på løsninger ingen
bruker...
I Stavanger har vi lagt stein på stein og utviklet
avtaler som gjør at forholdet styrkes. I dag har
vi en velfungerende legevakt med stabil legedekning, gode relasjoner på tillitsvalgtnivå i
lokalt samarbeidsutvalg (LSU) med fokus på
problemløsning før problemet oppstår. Har vi
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et problem søker vi løsning fremfor konflikt. Vi
har noen utfordringer igjen men begge parter
har forståelse for at det tar tid å få til endringer.
Og noe er utenfor vår kontroll.
Når fastlegeforskriften kom på høring inviterte
Stavanger kommune legene til å komme med
innspill. De har ansatt en fastlege i 20 % stilling
for å jobbe med samhandlingsreform og høringen. Vi forventer ikke å få legge vår signatur på
høringsuttalelsen men er veldig glad for å få
gi vårt syn og våre konsekvensanalyser videre
til kommunen vår. Dette borger for et godt og
konstruktivt samarbeid. Og argumentasjonen
for å beholde et avtalesystem baserer seg jo på
at man får de beste løsningene når man har
parter som er uenig. Derfor skal vi ikke bli sure
om kommunen vår mener noe annet enn oss om
forskriften men notere det som et utgangspunkt
for det videre samarbeidet.
Var det noen som fikk med seg pandemihåndteringen i Stavanger? I Bergen og mange andre
kommuner var det bråk. Tildels kraftig bråk
med løse kononer i mange retninger. I Stavanger ble dette løst stille og elegant. Fagstab og
tillitsvalgte hadde raskt klar løsninger. Vaksineringen foregikk som et samarbeidsprosjekt
mellom fastleger og kommunens helsestasjoner
og vi klarte til og med å unngå køer ved å finne
rutiner for epostbestilling og fordeling av vaksinasjonsdager.
Gjennom sin organisering og med en Helsesjef
og direktør som aktivt velger konstruktivt samarbeid fremfor ensidig styringsvilje finner vi de
gode løsningene. Det handler om å bruke “gulrot
fremfor pisk” slik helsesjefen vår formulerer det.
En dyktig ledelse er essensielt men øvrig organisering er også viktig. Med fokus på kontinuitet
og fag har kommunen 4 fastleger i 33 % stilling
som tar kommunerollen sin seriøst men som
også vet hvor skoen trykker for fastlegene. Dette
er mennesker som har god forankring blant
kollegene og som er engasjert i flere fora slik
at de får oversikt og mulighet til å påvirke i
mange prosesser.
Dette gir helhetlig tenkning og ikke minst forankring i fastlegekorpset. Her gjør altså Stavanger kommune det forskriften foreslår. Man
bruker fastleger til systemarbeid. Problemet
oppstår når det blir en plikt. Når kommunen
kan kommandere hvilken som helst fastlege
inn i en stilling får de en fragmentert og dårlig
samfunnsmedisinsk løsning. Kombinert med et
tradisjonelt lavt lønnsnivå får man da ikke inn
interesserte leger. Kommunen får heller ikke
incitament til å ansette leger i store stillinger
som kan gi kontinuitet og faglig fordypning i
det samfunnsmedisinske arbeidet.
Stavanger har satset på bærekraftige løsninger
for legevakt og sykehjem som gir fastlegene den
roen som skal til for å klare å overleve arbeidspress og forventninger som daglig håndteres i
lys av mer eller mindre realistiske forventninger
til vår sjongleringsevne. I de 10 årene som har
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gått siden fastlegereformen ble innført (etter
utprøving og samarbeid mellom KS/departement og Legeforeningen) har forventninger og
arbeidsmengde økt jevnt til strikken nå er i ferd
med å ryke. Fastlegeforskriften er bare dråpen
som får det til å renne over.
Stavanger kommune er etter det jeg vet den
eneste kommunen som har sett verdien av å
ha en tillitsvalgt lege i frikjøpt stilling (20%).
Det har gitt meg som HTV tid og overskudd
til å prioritere å delta på møter i helsesjefens
fagstab og deltagelse i styringsgruppen for
samhandlingsreformen. Det gir meg som HTV
kontinuitet og oversikt og tid til å jobbe med å
finne de gode løsningene. Bli kjent med kommunens arbeidsmetode og premisser. Bli kjent
med saksbehandlere. I andre enden kan jeg
hjelpe kommunen ved å delta i saksarbeid eller
finne de rette folkene som kan løse kommunens
behov for legemedvirkning i en saksprosess
eller utredning.
Fremfor streik og protest får de servert visjoner og muligheter med forankring i fastlegekorpset. Uten min vante blygsel vil jeg påstå at
jeg har servert spennende visjoner for digital
samhandling på tvers av både fag, kommune
og spesialitetsnivå (se www.fastlegeservice.no).
De har fått konstruktive og helhetlige tanker om
hvordan man kan fusjonere en ønsket utvikling
av fastlegetjenesten med kommunens planer
om et lokalmedisinsk senter. Se forøvrig en egen
artikkel her i bladet. Dette har også forankring
blant mine kolleger som ønsker å finne måter
å utvikle drift av allmennpraksis på. Hvis kommunen vil kan vi ta dette til et helt nytt nivå men
det betinger at vi slutter å jobbe etter adhoc
metoden i planleggingen av nye hjemler og plassering av legesenter og kommunens tjenester.
Vi må planlegge i 10 års+ perspektiv og satse
på samlokalisering innenfor frivillige rammer.
Jeg har tidligere med flere kolleger presentert
visjoner for hvordan kommuner, fastleger og
sykehus kan fusjonere sitt koordingeringsbehov
i praksiskonsulentordningen (PKO). Dette ble
presentert i forrige nummer av Sydvesten. Ikke
bare kommuner men også tillitsvalgte fastleger
kunne ha noe å hente på en litt mer proaktiv
holdning, noe vi har sett flere steder i det siste.
Også fastlegene må våkne opp og inta en mer
aktiv rolle i samarbeidet med de andre aktørene.
Vi har samme mål - gi en riktig prioritert helhetlig effektiv tjeneste for våre brukere.
Vi får nå presentert en forskrift som brenner
lyset i begge ender med svære konsekvenser
for både pasienter og kommune.
Det finnes ikke rom i fastlegeordningens kapasitet til å klare å ta opp i seg alle de forslagene
departementet kommer med. Dersom dagens
forskriftsforslag blir stående kommer vi i en
situasjon der ingen pasienter skal prioriteres
foran andre. Svangerskapsattester til NAV i uke
26 blir likestilt med kreftutredning eller hjerteinfarkt. Alle skal ha krav på time innen 2 eller 5
dager. Noen i departementet har hørt om “time

samme dag” og mener derfor at alle kan drive
på denne måten. Slik er det ikke. Fastleger er
forskjellig som alle andre mennesker. Noen er
flink til å organiseres arbeidet sitt, være rask og
fokusert, ta unna komplekse problemstillinger
på kort tid eller avgrense pasienter med lange
problemlister - noen har kanskje lav terskel for
å henvise. Det er en antagelse. Noen har en tung
pasientpopulasjon som krever tid og fokus og
rom for en dypere kjennskap enn tekniske data
som blodtrykk og kolesterolverdi. Noen liker å
utrede og følge opp så mye som mulig, andre
prioriterer å sortere og sende problemstillinger
i riktig retning inn i spesialisthelsetjenesten.
En liste med 800 pasienter kan være mye mer
arbeidskrevende enn en liste med 1500.
Alle fastleger bør ha som intensjon å kunne
tilby time innen 1- 2 uker og øyeblikkelig hjelp
samme dag men uten en lovpålagt plikt.
En av grunnpilarene i fastlegeordningen er
kontinuiteten i lege - pasientforholdet. Det er
essensielt for god oppfølging av kronikeren med
KOLS, hjertesvikt og diabetes. Legen må over tid
få muligheten til å bygge opp en detaljkunnskap
om ikke bare sykdomspanorama, medikasjon
og koordineringsbehov men også pasientens
bakgrunn som grunnlag for forståelse og samarbeid samt målsettinger for behandlingen.
Dette er ikke målbare kvaliteter.
Denne muligheten forsvinner idet man gir fastlegene plikt til å vikariere for hverandre. I praksis
vil det nemlig si at kommunen kan pålegge legen
å ta en annen lege sine pasienter ved korttids
sykdom eller lengre fravær. Kommunen har da
ikke noe incitament til å finne gode løsninger.
Dette vil medføre et enormt arbeidspress på
toppen av dagens gjennomsnittlige arbeidstid
på 46 timer.
Det vil også bli et svært usikkerhetsmoment for
legene som i andre enden skal sørge for time
til alle uansett problemstilling innen 2 eller 5
dager. Hadde vi hatt flust med legehjemler og
god kapasitet på alle lister ville det kanske vært
mulig. Men dette overskuddet eksisterer ikke.
Bjarne Håkon Hanssen skulle skaffe 2000 nye
fastleger men Hanssen er vekk og vi har ikke hørt
mer om det siden. Fastleger er kreative og løsningsorienterte mennesker. Konsultasjonstiden
vil gå ned og henvisningsraten opp. Kronikeren
vil tape gjennom mer fragmentert oppfølging.
Fastlegens helhetlige perspektiv vil skrumpe
inn. Via helseteknologi vil oppfølgingen preges
av hjemmebaserte målinger, dataanalyse og
logaritmisk behandlingsfokus fremfor pasientens totale behov. Pasienten vil måtte gå til
lungelegen med sin KOLS, hjertelegen med
sine hjertesvikt og diabetessykepleieren med
sin diabetes. Fastlegens viktigste oppgave vil
bli å koordinere tiltak, skrive oppfølgingsplaner
og kjøre journalsøk for å identifisere mennesker med mulig forebyggingsbehov og mer enn
6 medikamenter. Det blir i så fall slutten på
fastlegetjenesten slik vi kjenner den - og som
gjentatte ganger har scoret høyt i befolkningen.

Ny fastlegeforskrift - HLR
meir til dei friske?

HELSETJENESTE FOR
LEGER I ROGALAND

Rogaland legeforening,
Postboks 3049, 4095 Stavanger

Truls Eide
Fastlege Sandnes
1.Landsråd / HTV AF Rogaland

HOD har sendt forslag til ny fastlegeforskrift ut til høyring, og det har alt oppstått
ein heftig debatt omkring innhaldet. I seg sjølv er det oppsiktsvekkande at det blir
gjort så store endringar i ei ordning som både legar, kommunar og pasientar for det
meste er nøgde med. Det er også uvisst kven som vil nyte godt av endringane - legen
får sterke føringar på tilgjengelighet og heilt nye krav til ikkje-klinisk arbeid. Pasientar
får lovnad om kortare ventetid , såvel i telefonkø som på konsultasjon, men heilt utan
at klinisk skjønn ligg til grunn for tildeling av tid. Dette er ein trussel mot helsetilbodet
til dei sjukaste. Fallskjermattest får altså same prioritet som utredning av mistenkt
malign sjukdom, eller hjelp til suicidale pasientar.

Fastlegen skal no bruke tid på å finne fram til
folk som går for lite til legen, kalle desse inn til
time eller tilby heimebesøk. Deltaking i møter
skal aukast, både møter med kommune og med
NAV. Legen skal drive brukarundersøking hos
eigne pasientar, og registrere tilbakemeldingar
frå desse. Alle pasientar med meir enn 6 legemiddel skal ha årleg gjennomgang av medisinlista der legen samarbeider med farmasøyt eller
sjukepleiar. Kommunen kan kreve rapportering
om korvidt legen har utført sine forebyggande
plikter etter forskrifta, og legar som ikkje etterlever krava kan få økonomiske sanksjonar i
form av tilbakehald av tilskotet. Det er ikkje
tatt stilling til korleis fastlegen skal få frigitt tid
til dei nye oppgåvene. Det er heller ikkje tatt
stilling til honorering av denne typen arbeid.
I tillegg skal telefonar svarast innan 2 minutt,
og alle skal få tilbod om time etter 48 timar,
uavhengig av årsak til legekontakten.
Dei to samtidige måla, altså meir administrativt
og forebyggande arbeid samtidig som pasientar
får betre tilgang på timar og telefonkontakt,
synes å vere innbyrdes motstridande. I beste
fall kan ein kome eit stykke på veg ved å kutte
på konsultasjonslengda og unngå å engasjere
seg i meir kompliserte problemstillingar.
I praksis vil dei sjukaste då bli dei skadelidande. Psykiatriske pasientar med behov for
samtaleoppfølging må henvisast til kommunal
psykiatriteneste eller poliklinikkar, eventuelt
privat andrelinjeteneste. Revmatikarar, lungepasientar, kroniske smertepasientar, samansette lidingar, hjertepasientar, kreftpasientar
- alle desse må finne seg i å kjempe om tida til
legen saman med dei friske som vil ha attestar
på den gode helsa si, for å kunne køyre store
bilar, dykke eller hoppe fallskjerm. Alle har krav
på tid innan 48 timar.

Nettopp omsorg for dei kronisk sjuke er med
på å definere noko av det særskilde for allmennmedisin: kunnskapen om den enkelte
pasienten som veks fram gjennom kontinuitet,
lett tilgjenge til nye reseptar og rekvisisjonar,
mulighet for å drøfte tiltak i lys av tidlegare
erfaringar. Dette er verdiar vi risikerer å miste
dersom fastlegen får mindre tid til dei som
treng det mest.
Sjølvsagt ligg det her ein stor fare for at pasientar
blir henvist utan at det er gjort godt forarbeid.
Dermed forplantar prioriteringsvanskane seg til
andrelinja - dersom den initiale vurderinga er
for svak blir det vanskeleg for dei som les henvisninga å plukke ut den som mest sannsynleg
har alvorleg sjukdom. Fastlegen blir redusert
til ein sekretær som fyller ut reseptar, attestar
og henvisningar, og sjukehus og poliklinikkar
risikerer å få lagt stein til børa, som alt er tung
nok. Portvaktfunksjonen inn i det spesialiserte
helsevesenet har også vore sentral i allmennmedisin.
Dermed ligg det og ein klar fare for aukande
framvekst av heilprivate løysingar, og eit slags
A- og B-lag i helsevesenet avhengig av kva den
einskilde/forsikrings-bransjen/arbeidsgjevar vil
betale for. Konturane av dette kan vi sjå alt idag.
Også dette vil kunne ramme kronikarar hardt.
Ikkje berre er det kamp om å kome til hos fastlegen på grunn av all kapasiteten som skal gå
til dei friskaste, også sjukehusa risikerer å få for
mange svakt begrunna henvisningar, som også
går utover dei sjukaste i køen.
Og ettersom det ikkje er så lønnsomt å vere sjuk,
er det ikkje sikkert at kronisk sjuke kan kjøpe
seg spesialisttenester ved eit privat senter kvar
gong dei treng det.

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,
Krokeidesenteret avd. Nærland,
Tlf.: 51 79 82 70 / 922 42 957
Dette er erfarne kolleger som kan kontaktes ved behov for kollegastøtte. De
skriver ikke journaler - tar ikke betalt og
skal gi støtte uansett årsak til behovet
for hjelp. De har likevel en taushetsplikt
som er muligens enda strengere enn
den vi lever med hver dag. De vil kunne
bistå med støttende råd og handling selv
om du har et problem du vet kommer
i kategorien uetisk eller ”ulovlig” - eller
kanskje du bare ønsker å ha en som
du kan lufte dine bekymringer med?
Muligens trenger du råd på grunn av
somatiske plager? Der er en ikke ukjent
problemstilling. Vi tar også imot bekymringsmeldinger av typen omsorg dersom
du vet en god kollega trenger støtte.
Vi tar ofte kontakt direkte med en som
eventuelt er omtalt negativt i pressen.
Terje Vevatne,
Avd.rådgiver i Rogaland legeforening
NR. 1 • ÅRG. 18. 2012 SYD-VESTEN 7

Allmennlegeforeningens syn på
forslag til revidert fastlegeforskrift

Av Ivar Halvorsen
fastlege Stavanger
Styremedlem Allmennlegeforeningen
Det er kanskje grunn til å takke helseministeren
for å så åpenlyst og utilslørt å ha avdekket regjeringens tanker om framtidens fastlegeordning.
Det har vekket landets fastleger, til interesse og
engasjement om premissene for fastlegenes
yrkesutøvelsen.
Situasjonen er dramatisk. Allmennlegeforeningens leder sa det slik, i et medlemsbrev den
4. januar:
“Fastlegeordningens fremtid bestemmes nå.
Hvis departementets forslag til ny fastlegeforskrift blir vedtatt uten vesentlige endringer,
vil det ødelegge fastlegeordningen.
Departementets forskriftsforslag inneholder
mange gode intensjoner, men mangler gode
virkemidler. Den stiller svært detaljerte krav
til fastlegene, men synliggjør ingen tilrettelegging for at det skal bli mulig for fastlegene å
oppfylle disse kravene.
Så detaljerte bestemmelser passer ikke i en
forskrift, det hører hjemme i avtale, hvor
forpliktelser og tilrettelegging for å oppfylle
forpliktelsene kan balanseres”.
Siden den tid har vel 60 % av alle fastleger undertegnet på opprop til helseministeren, og en lang
rekke allmøter (ALU) har sendt brev til kommunen sin og til ministeren, om at man er beredt
til å ikke forlenge avtalene om å være en del av
fastlegesystemet. De aller fleste understreker
samtidig at intensjonene om bedre tilgjengelighet og kvalitet er noe man gjerne ønsker bedre
muligheter for å kunne levere.
Hvordan kan departementet ha surret seg inn
i en så alvorlig konflikt med fastlegene? Om
den ordningen som fremstår som den største
suksessen i norsk helsevesen? Det kan hjelpe å
se litt bakover.
Da fastlegereformen var på plass i 2001 var det
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klart for alle parter at dette var en strukturreform. Videre utvikling av innholdet i tjenesten var og er nødvendig. Partene hadde laget
strukturene for dette, gjennom et sentralt samarbeidsutvalg og to avtaler. Mulighetene for å
forbedre innholdet i ordningen skulle være de
beste. Men sørgelig lite har skjedd.

med tilstrekkelig tid til å løfte oppgavene til
et høyere faglig nivå.
• Legevakt har fått sitt forslag til Nasjonal
handlingsplan. Man har avdekket store behov
for endringer. Kommunene har gjort så lite
som mulig i mange år. Men intet skjer (– man
venter vel på en forskrift ..)

Siden 2001 har fastlegeordningen utviklet seg i
negativ retning på en rekke områder:
• Unge fastleger får ikke lenger pensjon. SOP –
legenes pensjonsfond – kunne ikke håndtere
alle nye leger i selvstendig næring, og staten
har ikke villet øke tilskuddet til pensjonsfondet.
• Helsebiblioteket vedtok i 2007 å avslutte å tilby
Norsk elektronisk legehåndbok til landets
helsearbeidere - en symboltung neglisjering
av fastlegenes behov for praktisk beslutningsstøtte.
• Det er ikke lenger praktisk mulig å ansette
sykepleiere hos fastlegene, som en utilsiktet
følge av KLP sine regler for pensjonsansvar.
Staten vil ikke finansiere KLP til sykepleiere,
et tydelig budskap: kvaliteten skal ned på
fastlegekontorene.
●• Fondsbidraget til spesialistutdanningen reduseres, og det innføres kr 4000 i egenandel for å
bli spesialist. (Et svar på legenes mangeårige
ønske om at alle fastleger skal være spesialister i allmennmedisin?)
• Utviklingen av EPJ og elektroniske meldinger skal skje ved at ”alle betaler sin del”. For
fastlegene betyr det at staten bestiller ny
funksjonalitet, mot at legene går ned i lønn
(- siden staten ikke har villet refundere de
reelle kostnadene i etterhånd).
• Har legene gått ned i lønn?  Ja.  Lønnen har
steget, men utgiftene har steget mer.

Ser man nøye etter så har det skjedd svært lite
positivt med fastlegeordningen siden 2001. Så
lite at det er grunn til å stille spørsmålstegn ved
oppdragsgivernes interesse for primærlegetjenesten. Mye av det man nå foreslår å forskriftsfeste ville ha egnet seg for avtalefesting, som
ledd i en naturlig forbedring av en god ordning.
Det er underlig at man ikke har prøvd.

Viktige utviklingsbehov har ikke blitt ivaretatt:
●• Utdanningsstillinger er fortsatt eksisterende
kun i fest-taler. Hjelp til leger for å etablere
null-lister finnes nesten ikke. Man har altså
ikke løst det vanskeligste punktet – å få nye
leger inn som fastleger på en god måte.
• Oppbyggingen av allmennmedisinsk forskning går i sneglefart. Man har nådd kr 12
millioner kroner i årlig avsetning (!)
• Fastlegenes kvalitetsarbeid har fått ”det
nytter” – prisen. Men knapt nok ett øre i
støtte. Legeforeningen har finansiert Senter
for allmennmedisinsk kvalitetsarbeid (SAK).
Det ser ut til at regjeringen er motstander av
at legene selv driver med kvalitetsarbeid. På
prinsipielt grunnlag?
Kommunenes bidrag siden 2001:
• Offentlig legearbeid er fortsatt en utgift for
fastlegene. Mild tvang er nødvendig for å fylle
stillingene. Dette er sterkt beklagelig, også for
de faglige sidene av dette arbeidet, som lider
under mangel på genuint interesserte leger

Sett i et slikt grelt lys fremstår regjeringens
forslag til revidert fastlegeforskrift som et ganske
dramatisk brudd på forutsetningene for hele
ordningen. Man vil ikke lenger utvikle gjennom
å endre avtalene for ordningen. Man vil i stedet
forskriftsfeste en lang rekke nye krav, og forutsetter at endringene ikke skal koste noe. Legene
skal være selvstendig næringsdrivende, men
hver krone i egenandel og refusjon skal fortsatt
være fastsatt i forskrift (normaltariffen). Og man
innfører en straff, for manglende oppfylling av
hva det skal være i forskriften.
Slik Allmennlegeforeningen ser det så finnes det
en grense for hvor langt allmennlegene kan la
seg presse. Dersom regjeringen står fast på at
legene ikke skal være noen part i fastlegeordningen, at man ikke skal ha anledning til å avtale
hva som skal leveres, på fornuftige vilkår, så vil
man ha en fastlegeordning som legeforeningen
ikke kan anbefale noen leger å delta i. Vi er da
nødt til å finne andre løsninger for å ivareta
befolkningens helsebehov.
Det er merkelig å måtte minne en sosialdemokratisk helseminister om at den nordiske
modellen for suksess handler om involvering av
partene i arbeidslivet. Legene var involvert da
fastlegeordningen ble laget. De gode løsningene
for å få til de beste intensjonene i forslaget til
revidert forskrift finner man kun gjennom å
involvere partene på ny. Det er ingen grunn til å
begrave fastlegeordningen, den må bare utvikles
etter den opprinnelige masterplanen, gjennom
et respektfullt trepartssamarbeid.

Screening og forebygging
Knut Vassbø
Fastlege, Bjerkreim legekontor

Helsebiblioteket har i 2009 gjennomgått tilgjengeleg litteratur vedrørande forebygging
av forskjellige tilstandar og risikofaktorar. Ved
summarisk gjennomgang av litteratur er det
identifisert tiltak som synest å vera effektive for
å forebygga forskjellige utfordringar i folkehelsa.
Dette er her gjengitt i kortversjon.
Eg har gjennomgått tiltak, og markert med raud
farge dei tiltaka der fastlegen er sentral. I tillegg

FAKTA:
ASTMA
• ingen forebyggande tiltak var dokumentert
effektive
KREFT
• mammografiscreening
• kjemoprevensjon med tamoksifen for kvinner
med høg risiko for brystkreft (kven skal identifisera desse kvinnene?)
• screening for kolorektalkreft med testing for
blod i avføring eller med sigmoidoskopi
• screening for livmorhalskreft
• vaksine mot humant papillomavirus (HPV)
• kjemoprevensjon med 5ARI for prostatakreft  
(men: effekten av PSA-screening har ukjent
effekt)
DEMENS
• ingen effektive tiltak
DIABETES TYPE 2
• vekttap, fysisk aktivitet og diett hos personar i
høgrisikogrupper (kven skal identifisera desse?)
KOLS
• tilrå røykeslutt (men kven identifiserer røykarane
viss ikkje dei sjølv oppsøker lege?)

har eg lagt inn spørsmål og kommentarar ved
enkelte punkt – ikkje minst er det avgjerande
KVEN som skal identifisera dei som er i risikogrupper.
Dersom det er slik at screening på BMI er effektivt, kven skal plukka ut dei som skal screenast
og kalla dei inn? Dersom Helsebibliotekets oppsummering er korrekt – kven skal ta ansvar for
at desse effektive tiltaka blir gjennomført?

I forslaget til ny fastlegeforskriften skal fastlegen
opptre meir pro-aktivt, blant anna for å motverka underforbruk av helsetenester.
Tenk gjennom din praksis – kor mykje av dette
kan du utføra i dag? Og kor mykje ville pasienten
satt pris på at du gjorde – dersom det var du, og
ikkje pasienten, som tok initiativ til kontakten.
OBS: dagens normaltariff gjeld kun der lege vert
søkt for sjukdom, skade eller lyte. Det er pr i
dag kun mammografi og cervix-cytologi som
blir honorert etter normaltariffen utan at det er
pasienten som oppsøker lege, eller som (saman
med svangerskapskontroll) ikkje er basert på
mistanke om sjukdom/skade/lyte.

PSYKISKE LIDINGAR
• screening for depresjon blant voksne (kven skal
screenast?)
• litium for forebygging av sjølvmord hos pasientar med stemningslidingar (fastlegens rolle?)

med  råd om kosthaldsendring og auka fysisk
aktivitet
• screening (BMI), intensiv rådgivning og støtte for
åtferdsendring, for voksne som lid av  fedme
(kven skal innkalla vaksne til “kjøtkontroll”)

BRUK AV ALKOHOL
• gjentatte korte samtalar – opptil fire konsultasjoner – i primærhelsetenesta (kven identifiserer
desse?)

BRUK AV TOBAKK  
• screening og råd om røykeslutt, blant vaksne,
inklusiv gravide kvinner - minimum 3 minutt
konsultasjon - fleire enn to konsultasjonar total tid for konsultasjonane   opp til 90 minutt
• råd fra ulike type klinikarar
• gruppeterapi
• individuell rådgjeving om røykeslutt
• råd via telefon, fleire samtalar
• nikotin i tyggegummi, plaster, nasespray, inhalator eller sugetablettar
• bupropion
• vareniklin
• klonidin, under tilsyn av lege
• nortryptilin, under tilsyn av lege
• kombinasjon av rådgjeving og medisiner

FYSISK INAKTIVITET
• råd om auka fysisk aktivitet som blir gitt saman
med skriftleg materiale, og fulgt opp med telefonsamtalar
• råd om høgintensitetstrening (samanlikna med
råd om lågintensitetstrening)
OVERVEKT ELLER FEDME
• kosthald basert på matvarer med låg glykemisk
indeks
• farmakologisk behandling, herunder for personar med type 2 diabetes
• tilråding om spesifikt treningsprogram, spesielt
i kombinasjon med kosthaldsråd
• samansette tiltak for born (åtferdsterapi, råd om
kosthald og fysisk aktivitet) retta mot  familien
(skal fastlegen koordinera?)
• psykologiske tiltak (atferds- eller kognitiv
atferdstilnærming), spesielt i kombinasjon

Kjelde: Denison E, Fretheim A. Primærforebyggende tiltak og screening i helsetjenesten: En
summarisk gjennomgang av rapporterte effekter. Notat, kunnskapsoppsummering 2009. Oslo:
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten,
2009.
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Sjukeheimen i Samhandlingsreformen
Intensjonen om “rett behandling på rett stad
til rett tid” er det lett å vera enig i.
Spekteret frå rein førebygging via læring og
meistring til behandling av dei sjukaste, ofte
gamle pasientar, er omtalt i reformen. Ein av
mytene som blir gjentatt og er utan fagleg belegg
er at effektiv førebygging reduserer behovet for
omfattande behandling mot slutten av livet, i
beste fall er det snakk om ei svært begransa forskyving, multimobiditeten og skrøpelegheten
kan ingen førebygge seg frå.

Kåre Øygarden
sjukeheimslege/fastlege

Flytting av behandling og til ein viss grad
utredning av desse pasientane frå sjukehus til
kommunen betyr oftast til sjukeheim. Dette
er klart for fastlegane og delvis for kommunal
pleie og omsorgsteneste men blir i liten grad
uttalt i klartekst i sentrale lover og forskrifter.
Dette kjem klart til syne ved at kommunane
frå 1.1.12 med få unntak ikkje har auka antal
sjukeheimsplassar.
Skal sjukeheimane kunna yte denne tenesta
med forsvarleg/god kvalitet trengst det fagleg
opprusting i tillegg til fleire senger.
Nokre forhold synest innlysande og er overmodne:
• EPJ i sjukeheimane er pr idag svært dårlege,
alle sjukeheimslegar slit med dette og det er
påpeika gjentatte gonger gjennom mange
år, ikkje minst ved statlege tilsyn på sjukeheimane.
• Legebemanninga er på rett veg men det
gjenstår mykje før ein når Legeforeninga
sin norm, denne normen er sett lenge før
Samhandlingsreformen var påtenkt. Større
stillingar trengst.
• Epikrise same dag frå sjukehuset. Kravet om
å ta imot same dag som pasienten er utskrivingsklar er ikkje forsvarleg utan at epikrise
fylgjer.
Andre forhold som er avgjerande for god overføring til og behandling i sjukeheimen:
• Avklaring av behandlingsintensitet ved utskriving frå sjukehuset. Eit spørsmål bør særleg
omtalast i epikrisa: Vil denne pasienten ha
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nytte av nye innleggingar i sjukehuset eller
bør behandling i sjukeheimen vera fyrstevalg?
Fastlegar og sjukeheimslegar drøftar gjerne
dette med sjukehuslegen, ring oss!
• Betra laboratorieservice for sjukeheimane,
forsending av prøver og elektroniske svar
6-7dagar i veka.
• Etablering av vaktordning for sjukeheimslegane jfr Stavanger og Klepp.
Nettverk for sjukeheimsmedisin på Nord-Jæren
er eit godt etablert forum for fagutvikling både
for legar og sjukepleiarar. Dersom sjukeheimane
blir opprusta som nemnt over vil dei sjukaste
pasientane med relativt begrensa levetid kunna
få ei fagleg betre behandling der enn dei får ved
dagens spesialiserte/seksjonerte sjukehus som
ikkje er organisert for å gje denne gruppa gode
helsetenester.

Godt samhandlingsår!

Syd-Vesten

Irma Brandeggen Blaker
Avtalefysioterapeut, master i
helsefagvitenskap, Stavanger

Som fysioterapeuter og ansvarlige helsearbeidere er vi positive til Samhandlingsreformens
intensjoner. Visjonen er der; vi skal ha et helsevesen med effektive, fleksible og sammenhengende pasientløp. Pasienten skal settes i
sentrum, og pasientens egne ressurser skal
utnyttes. Dersom visjonen skal gjennomføres
må det settes fokus på helsevesenets viktigste
ressurs: vi som jobber der. Vårt ansvar, våre
roller, våre oppgaver og vår kompetanse. De helsefaglige utfordringer vi står foran i årene som
kommer setter krav til nettopp samhandling.
Vi har mange dyktige og engasjerte helsearbeidere, og det ligger et stort potensiale i å utnytte
samarbeidet mellom oss bedre.
Det helsepolitiske arbeidet i forkant av innføringen av reformen kan synes noe top-down
preget. Manglende involvering av helsearbeidere i initiering og framdrift av prosessen har
skapt usikkerhet omkring de endringsprosesser
vi nå står foran. Slik sett er det viktig at vi melder
oss på nå, at vi tas med i fora hvor vi kan påvirke
det videre arbeidet. Toget går nå!
Nye organiseringsformer
Fastleger og avtalefysioterapeuter er ikke ansatt
i kommunen, men vi er en del av primærhelsetjenesten. Organisatoriske forhold må ikke stå
i veien for god samhandling. Kommunene bør
være pådrivere for utvikling av helsesentermodeller hvor flere helseprofesjoner kan samles
under ett tak. Kan vi tenke oss at vi kan fordele
oppgavene annerledes enn i dag?
Muskelskjelettlidelser er grunnlag for hver
femte fastlegekonsultasjon. Erfaringsmessig er behandlingen som gis for tilfeldig. Det
gjøres mye unødvendig bildediagnostikk, og
bestillingen av denne kan være upresis. Vi ser
et spesielt behov for raskere oppfølging av
ryggpasienter. Kunne vi opprettet en muskelskjelett-poliklinikk i primærhelsetjenesten,
hvor kompetente fysioterapeuter og manuell
terapeuter tok imot disse pasientene til en vurdering, og ga tilbakemelding til fastlege om funn
og forslag til tiltak? Vi vet at jo lengre pasientene
går sykemeldt, jo mindre sannsynlig er det at de
kommer tilbake til jobb. En flaskehals i dag er
ventetid for vurdering i spesialisthelsetjenesten.
Jeg mener at vi har kompetanse til å hjelpe flere
av disse pasientene i primærhelsetjenesten.
Vi har også mange pasienter til opptrening
som er operert utenfor helseforetaket, og som
skal tilbake på kontroll. Dette gjelder spesielt
kne- og hofteproteseopererte som stort sett
er eldre pasienter. I samråd med ortoped ved
det aktuelle sykehus har jeg i noen tilfeller tatt
etterkontrollen selv, mens fastlegen har rekvirert røntgenbilder. Dermed har vi både spart
Helse Vest for penger og pasienten for en lang
reise. Kunne dette systematiseres og legges
inn under en slik poliklinikk? Og kunne en slik
poliklinikk ligge i et lokalmedisinsk senter?
Kompetanse
I Stavanger kommune har vi avtalefysioterapeuter med mange ulike spesialiteter og mange
har mastergrad. For fysioterapi er det slik sett
ikke lenger en selvfølge at de fleste spesialis-

tene sitter i andrelinjetjenesten, her er LEON
(lavest effektive omsorgsnivå) også BEON (beste
effektive omsorgsnivå).
Satsning på fysisk aktivitet både som primær
og sekundær forebygging er økende, og en
økende grad av forskningsbasert dokumentasjon viser til positive effekter for stadig flere
pasientgrupper.
Her har fysioterapeuter noe av sin nøkkelkompetanse. Trening er i mange tilfeller like effektivt
og bedre enn operasjon eller medikamenter.
Dette har vi god dokumentasjon på, og vi må
ta i bruk ”best practise”. Vi ser en økende etterspørsel etter fysioterapitilbud til pasienter med
livsstilssykdommer, innen eldreomsorgen og
til langtidssyke. For alle disse gruppene er det
vesentlig at framtidens helsearbeidere har god
samhandlingskompetanse.
Avtalefysioterapeuter i Stavanger har mange
ulike gruppetilbud, og vi ønsker å utvikle våre
tilbud ytterligere. Gruppetrening har mange
fordeler; det er effektivt, samfunnsøkonomisk,
sosialt og gir økt motivasjon. Å drive grupper
forutsetter mye organisering. Vi ønsker et bedre
samarbeid med kommunen omkring dette. Vi
ser for oss at pasienter som er kommet godt i
gang med trening kan gå over i grupper i en
frisklivssentral når denne kommer i gang. Dette
vil føre til at vi får bedre turnover. Vi ønsker
også tettere samarbeid med SUS i forhold til
gruppetilbud for kolspasienter, kreftpasienter og overvektsopererte. At det blir opprettet
praksiskoordinatorstillinger for fysioterapeuter
er et ønske for 2012. Vi tar gjerne på oss flere
oppgaver, men til det trenger vi flere fysioterapistillinger. Rogaland er det fylket som har
dårligst dekning av fysioterapeuter i landet,
og Stavanger kommune trenger 25 nye stillinger for å komme opp på gjennomsnittsnivået
til de ti største kommunene i Norge (ASSSkommunene).
Nytt fokus
Vi trenger et nytt fokus i helsetjenesten.
Endringsprosesser er krevende, men vi må
innse at rigide faggrenser kan stå i veien for
gode pasientløp. Manglende samhandling
kan få konsekvenser for behandlingskvalitet, ressursutnyttelse og effektivitet. Et tradisjonsdrevet og profesjonsdrevet helsevesen
må avløses av et kunnskapsdrevet og oppgavedrevet helsevesen. Vi har et behov for å styrke
kunnskapsgrunnlaget for faglige beslutninger
i helsetjenesten.
I den nye loven om kommunale helse- og
omsorgstjenester som ble vedtatt i sommer
heter det at kommunene skal medvirke til forskning. Man har nå en unik sjanse til å følge
opp dette, for derved å oppnå bedre kvalitet
på tjenestene og å rekruttere engasjerte og
kompetente helsearbeidere. Det vil føre til at
Samhandlingsreformen blir en reform med
innhold, ikke bare en pengeflytte-reform. Og
vi får rett behandling på rett sted til rett tid,
utført av helsepersonell med rett kompetanse.
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SUS utlyser nyopprettede deltidsstillinger for
allmennleger med interesse for pallativ medisin

Per Egil Haavik
Seksjonsoverlege Smerteklinikken
Overlege Mobilt Palliativt Team

Syd-Vesten

For å skape et bedre tilbud i lindrende behandling av alvorlig syke og døende pasienter opprettet SUS for 6 år siden et tverrfaglig palliativt
team. Teamet består av legespesialister og kreftsykepleiere som har et nært og systematisk
samarbeid med sosionom, fysioterapeut og
prest. For 3-4 år siden fikk man også tilknyttet
en allmennlege i 20 % stilling.
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Teamet arbeider som konsulenter som gir råd
og veiledning i symptomlindring både overfor
sykehusavdelinger og primærhelsetjenesten.
Målsettingen er å følger pasientene og deres
pårørende både innenfor sykehuset, i hjemmet
og på andre institusjoner.
Behovet for teamets tjenester har økt betydelig
de siste årene, og i tråd med samhandlingsreformens intensjoner har man derfor opprettet
to nye 20% deltidsstillinger for allmennleger.
Det vil være naturlig å arbeide på teamet en
dag pr. uke.
Det er ønskelig at søkere har bred klinisk erfaring, gjerne spesialitet i allmennmedisin. Vi kan
love spennende og givende arbeidsoppgaver i
et trivelig miljø med meget høy faglig kompetanse. Nyansette leger vil få gode muligheter
for opplæring og faglig utvikling, på sikt vil
der trolig også bli muligheter til å oppnå den
nyopprettede spesialiteten i kompetanseområdet palliativ medisin.
Stillingene utlyses nå i ”Tidsskriftet”, på internett og Web Cruiter. Supplerende opplysninger
kan innhentes ved å kontakte overlege Per Egil
Haavik eller allmennlege Målfrid Holmaas Bjørgaas som er å finne på sykehuset hver onsdag,
øvrige ukedager på Håbet helsehus. Teamet kan
kontaktes direkte kl.09-1500 på tlf. 51518901
eller 51518903.

Kalsiumscore og CT angiografi
Egil Vaage, kardiolog
Stavanger Hjertesenter

Kalsiumscore er en relativt ny metode til å
vurdere om pasientene har hjertesykdom. Det
er en enkel CT-undersøkelse undersøkelse
uten kontrast og med svært lite stråling. Det
er den beste måten til å påvise begynnende
koronarsykdom. Dette avslører selv minimale
kalkmengder i åreveggen og fremtidig risiko blir
vurdert ut fra et parameter som kalles Agatston-score. Det er først og fremst pasienter uten
symptomer som kan anbefales kalsiumscore
som ledd i risikovurdering. Undersøkelsen
fanger opp begynnende koronarsykdom lenge
før noen annen form for test og den sier en god
del om fremtidig risiko og oppfølging. Ikke minst
gjelder dette behovet for statinbehandling og
evt. blodtynnende medikamenter.
Utvelgelse av pasienter som kan ha nytte av
kalsiumscore gjøres ut fra alder, kjønn og risikofaktorer. Det er først og fremst menn over
40 år og kvinner over 50 år som vil være egnet.
Dette gjelder de med moderat risikoprofil, dvs.
familiehistorie og en eller flere risikofaktorer.
Ved Agatston-score 0 finnes det ikke kalsifiserte
plakk i koronarkarene. Hos symptomfrie pasienter tilsier dette en statistisk risiko for en kardial
hendelse de neste 10 årene på under 2% og årlig
risiko under 0,11%. Ved kalsiumscore mellom
100 og 400 regnes det som lite sannsynlig at det
foreligger obstruktiv koronarsykdom, men forebyggende behandling med statiner og evt. ASA
vil være aktuelt. Er Agatston-score over 400 øker
sannsynligheten for signifikant koronarsykdom
betydelig og det regnes en årlig event-rate opp
mot 10 %. Disse pasientene pleier vi ta inn til
arbeids-EKG og vurdering selv om de ikke har
symptomer. Reduksjon av risikofaktorer og
intensiv statinbehandling og ASA står sentralt.
Det er etter hvert et økende antall av pasienter
som henvises til spesialisttjenesten på bakgrunn
av familiehistorie og risikofaktorer og pasientens engstelse for hjertesykdom. Symptomfrie
pasienter har liten nytte av arbeids-EKG og
andre tekniske undersøkelser. Hos disse vil kalsiumscore være den absolutt beste undersøkelsen
til å vurdere risiko og plan for videre oppfølging.

De siste årene har det skjedd en betydelig
utvikling innen CT teknikk og denne undersøkelsesmetoden vil i fremtiden få en sentral
plass i vurderingen av pasienter med spørsmål
om hjertesykdom. I England har CT-angiografi
rykket opp som førstelinje undersøkelse av pasienter med brystsmerter foran arbeids-EKG som
ofte gir lite informasjon.

Dersom pasientene har symptomer hvor koronarsykdom ikke kan utelukkes, bør de få utført
komplett CT-angiografi, som også innbefatter
kalsiumscore.

Kalsiumscore og CT angiografi er foreløpig ikke
omfattet av refusjonsordningene.

Pasienter med brystsmerter, tung pust eller
påfallende tretthet kan få avklart om de har
koronarsykdom med 98 til 100 % sikkerhet.
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Dr.grader ved SUS
Også i dette nummeret presenterer vi
kollegaer som i den siste tiden har
disputert til PhD-grad.

Tor-Christian Aase
Johannessen
Molecular mechanisms
of drug resistance in
glioblastoma
multiforme

Syd-Vesten

Ny doktorgrad - Vi gratulerer!
Tor-Christian Aase Johannessen disputerte
07.12.2011 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen. Johannessen er født i Bergen
i 1984, og avla medisinsk embetseksamen
med Forskerlinjen ved UiB i 2009. Fra 2009
til 2011 var han stipendiat ved Institutt for
biomedisin. For tiden er han turnuslege ved
medisinsk avdeling ved Stavanger Universitetssjukehus.
Glioblastoma multiforme er den hyppigst
forekommende og mest ondartete form
for hjernesvulst hos voksne. Virkningen av
cellegiftbehandling ved hjernesvulster er
som regel dårlig, i motsetning til ved mange
andre typer ondartete svulster. Til tross for
behandling som omfatter kirurgi, stråling og
cellegift, dør de fleste pasienter etter gjennomsnittlig 12-15 måneder. Denne dystre
prognosen ligger til grunn for dette doktorgradsarbeidet, hvor målet har vært å prøve
å finne molekylære mekanismer i svulstene
som gjør at cellegiftbehandling har så dårlig
effekt. Johannessen har studert problemer
rundt følsomheten mot cellegift i denne
typen svulster, og forsøkt å finne måter å
redusere motstanden i svulstene på.

finnes i stamceller, viser økt motstandsdyktighet mot cellegift. Effekten av cellegiftbehandling kan imidlertid økes ved å hemme
sentrale intracellulære signalveier i disse
svulstene.
Økt nivå av proteiner som reparerer DNAskade forårsaket av cellegift kan også spille
en viktig rolle for den dårlige prognosen for
denne typen svulster. Ved å begrense funksjonen til disse reparasjonsproteinene kan
svulstenes motstandsdyktighet mot cellegift
reduseres. I tillegg kan spesifikke småmolekylære hemmere stabilisere enkeltproteiner
som medfører celledød, og på denne måten
kan disse stoffene potensere effekten av cellegift i kreftcellene. Videre arbeid vil fokusere på målrettet terapi mot de identifiserte
mekanismene.

I sitt arbeid viser Johannessen at flere ulike
molekylære mekanismer kan bidra til mangelfull effekt av cellegift i hjernesvulster.
Svulster som vokser infiltrerende i dyremodeller og som uttrykker gener som vanligvis
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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.

Einar Gudlaugsson
Proliferation, lymph
vessel invasion and
histologic type as
prognostic factors in
lymph node negative
breast cancer.

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.

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

Oversikt over
ledige vikariater
- E-post abbonnement
på ledige stillinger
Alle ledige legestillinger som annonseres i Tidsskrift for Den norske legeforening finnes på tidsskriftet.no/stillinger.
Annonsene publiseres på Internett før
Tidsskriftet kommer ut. Her har du også
mulighet for å registrere deg slik at du
blir varslet hver gang det publiseres en
stilling som passer med dine ønsker.
Les mer om dette på
tidsskriftet.no/stillinger
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Ny doktorgrad - Vi gratulerer!
14.12.2011 disputerte overlege Einar Gudlaugsson for ph.d—graden ved Universitetet i Bergen. Gudlaugsson er født på Island
i 1959, er utdannet lege fra Universitetet
på Island og senere videreutdannet innen
patologi ved Universitetet i Denver og Wayne
State University i Detroit. Han har siden 1996
arbeidet ved avdeling for patologi, Stavanger
universitetssjukehus.
Brystkreft er den hyppigste kreftsykdommen hos kvinner. Moderne diagnostiske
metoder har ført til at flere diagnostiseres i
et tidlig stadium uten spredning til lymfeknuter eller andre organer. Disse pasientene
har en relativt god prognose. Primærbehandling er operasjon. Strålebehandling og
medikamentell tilleggsbehandling benyttes
for å redusere risikoen for tilbakefall. Bedre
markører for å forutsi sykdomsforløp vil
kunne føre til at flere pasienter kan unngå
tilleggsbehandling med cellegift og dermed
skånes for bivirkninger. Gjeldende nasjonale
retningslinjer for anbefaling av tilleggsbehandling avgjøres av kreftspesifikke funn,
bl.a. andel kreftceller i celledeling.
I arbeidet har Gudlaugsson sett nærmere
på muligheter for bedre metoder for å få
mer nøyaktig diagnose. Målinger utføres
på tynne snitt fra svulstvevet ved bruk av
et mikroskop, en metode som krever nøyaktighet. Ved bruk av standardisert metode
for telling og bruk av immunhistokjemiske
metoder som spesifikt farger celler i delingsfasen, kombinert med dataassistert digital
bildeanalyse, oppnådde man svært nøyak-

tige og reproduserbare målinger og identifiserte flere stadium I-pasienter med minimal
risiko for tilbakefall, og som dermed kan
unngå tilleggsbehandling.
Påvisning av kreftceller i lymfekar, som anses
å gi økt risiko for spredning, kan forbedres
ved bruk av immunhistokjemiske metoder.
En undertype av brystkreft, som oppstår hos
10-15% av alle brystkreftpasienter, såkalt
lobulært karsinom, har lavere andel kreftceller i celledeling enn den vanligste formen.
Funnet kan derfor påvirke behandlingsvalg.
Funnene må bekreftes i uavhengige studier
før metodene kan få konsekvenser for pasientbehandling.

ROGALAND
LEGEFORENINGS
FOND FOR
PRIMÆRMEDISIN

Inger Økland
Feilkilder ved ultralydbasert terminbestemmelse i 2.
trimester, relatert til
prediksjonsmetoder
og målinger

Kjære kollegaer i
Rogaland legeforening!
Rogaland legeforenings fond har til
formål å fremme vitenskapelig
virksomhet innen primærmedisin,
fortrinnsvis i eller med tilknytning
til Rogaland.

Ny doktorgrad - Vi gratulerer!
Inger Økland disputerte 13.1.2012 for graden
dr. philos. ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Økland er født 1958
i Stavanger. Cand. med. ved Universitetet
i Bergen 1984. Spesialist i fødselshjelp og
kvinnesykdommer 1994. Hun har arbeidet
ved Kvinneklinikken, Stavanger Universitetssjukehus siden 1989.
Rutineundersøkelsen med ultralyd rundt
svangerskapsuke 17-19 har vært en viktig
del av norsk svangerskapsomsorg siden den
ble innført i 1986. Når skjer fødselen? - altså
sikker fastsettelse av fødselstermin, er ett av
spørsmålene rutineundersøkelsen skal gi
svar på. Ultralydterminen er blitt bestemt
ved at fosterstørrelsen måles med ultralyd
og relateres til antatt fosteralder. Termindato
er vanligvis basert på målinger av fosterets
hodestørrelse, men lengden av femur kan
også brukes. Det er viktig at modellene som
brukes til terminberegning og målingene
de baserer seg på, ikke har svakheter som
fører til utilsiktede, systematiske feil i ultralydterminene.
I tre forskjellige studier ble tre norske modeller for terminbestemmelse sammenliknet:
’Snurra’, ’Terminhjulet’ og ’eSnurra’. Man
analyserte registrerte rutineundersøkelser
fra St. Olavs Hospital i Trondheim, Stavanger
Universitetssjukehus og Helse Innlandet
HF i Oppland fylke. Tilsammen ble ultralydterminer og reelle fødselstidspunkt fra
73 000 svangerskap sammenliknet. For to
av modellene fant man reproduserbare og
systematiske avvik; Snurra beregnet termin

for seint og Terminhjulet for tidlig i forhold
til reelt fødselstidspunkt. Avvikene varierte
med fosterstørrelsen på undersøkelsestidspunktet, de strakte seg fra 0 til 4 dager og
i hver sin retning. Sannsynligvis skyldes
avvikene at det litt snevre datagrunnlaget
til de tradisjonelle modellene ikke er godt
nok tilpasset den populasjonen de brukes i.
For den nye populasjonsbaserte modellen,
eSnurra, var avviket mellom fødselstidspunkt og ultralydtermin stort sett mindre
enn 1 døgn.
I den fjerde studien undersøkte man hvorvidt smalere strålebredde i ultralydapparatene som følge av forbedret teknologi, kan
tenkes å påvirke alle typer lengdemålinger
som gjøres på tvers av lydstrålens retning.
Vi sammenliknet strålebredde i gamle og
nye maskiner og analyserte deretter 41 941
ultralydmålinger av fosterfemur, samlet over
en 18-års periode. Tekniske forbedringer har
redusert strålebredden, og dette påvirker
enkelte ultralydmålinger ved at strukturen
blir målt kortere. Gamle måletabeller kan
gi feil resultat.
En undersøkelse som tilbys alle gravide bør
være standardisert og resultatene til å stole
på. En termindato med avvik på 4 dager kan
ha konsekvenser både for behandling av
svært preterme fostre og for håndtering av
overtidige svangerskap. En populasjonsbasert modell for terminfastsettelse (eSnurra)
synes å være bedre tilpasset norske svangerskap enn de tradisjonelle modellene.

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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Samhandlingsreformen:

Lokalmedisinsk senter - hva skal det være?
Jan Robert Johannessen
Fastlege Hinnatrekanten legesenter, Stavanger
Praksiskonsulent SUS
HTV Allmennlegeforeningen Stavanger
Leder Rogaland legeforening

Kommunene utreder i disse dager
konseptet lokalmedisinsk senter
(LMS). I Stavanger skal saken være
klar tidlig i 2013. Utredningen er
helt avhengig av innspill på hvilke
problemer som skal løses. Personlig
mener jeg at samfunnsmedisinen i
mye større grad må vektlegges og at
en helhetlig løsning avhenger av at
fastlegekorpset signaliserer hva de
trenger og kan bidra med.
Det har kommet noen signaler fra sentralt hold
om tanken med et slikt senter men det er i stor
grad opp til kommunene å bestemme innhold
og konsept. Dette arbeidet er i gang i flere kommuner. Stavanger går i gang med første møte i
prosjektgruppen nå i februar.
Fastlegene bør være oppmerksom på denne
prosessen og kaste seg på i debatten om hva et
slikt senter skal inneholde. I denne prosessen
trenger kommunen innspill på hvilken retning
vi ønsker å utvikle fastlegetjenesten. Har vi
felles interesser?
Vi må ikke bruke for mye tid på å tenke på hva
staten har sagt om hva et lokalmedisinsk senter
skal være. Innhold må formes etter utgangspunktet man har. Innholdet må nødvendigvis
bli forskjellig avhengig av befolkningstetthet
og endringsvilje blant aktørene.
Mulighetsbildet i Stavangerområdet er enormt.
Vi har en høy befolkningstetthet, flere kom-

muner som naturlig kan samarbeide ut fra
geografiske forhold og et godt utgangspunkt
for god samhandling mellom kommunene og
aktørene i helsetjenesten.
Stavangerregionen har alle tiders mulighet til å
lykkes med samhandlingsreformen. Fastlegene
og kommunen har allerede et godt samarbeid.
Vi har flere leger som er interessert i å utvikle
større enheter med tro på at det vil gi faglig
og sosial bonus. Sykehuset har et godt forskningsmiljø, fokus på akuttmedisin og man
ønsker å opprette et fullverdig medisinstudium
med primærmedisinsk vinkling. Næringslivet
med Lærdal og Altibox utvikler medisinsk- og
velferdsteknologi for morgendagen. Med interesserte og endringsvillige fastleger på lag kan
Stavangerregionen bli et primærmedisinsk
lokomotiv.
Min visjon er at Sandnes og Stavanger slår seg
sammen (som i samarbeid, ikke nødvendigvis sammenslåing...) med omkringliggende
kommuner, oppretter et “samhandlingssenter” med fokus på administrativ samhandling
mens den praktiske behandlingen foregår i
“lokalmedisinske satelitter” / legesenter fordelt
etter bydeler og kommuner. 18 kommuner som
samhandler og deler ressurser kan få en tydelig
fag- og forhandlingstyngde inn mot SUS. Bygg
på praksiskonsulent (PKO) filosofien. Koble
representanter for leger, sykepleiere og fysio
/ ergoterapeuteri i et representativt praktisk
fokusert samhandlingsorgan med støtte fra
kommunale rådgivere / støtteressurser og forhandlingskompetanse.
Gi oss en digital plattform som fungerer på tvers
av spesialitet, organisasjon og kommunegrense
slik at vi lett kan finne informasjon og hveran-

dre. Dyrk frivillig deltagelse og skalerbarhet og
sats på det som fungerer fra før. La fastleger
som ønsker det få den forutsigbarheten som
gjør det mulig å danne større enheter med
avtalespesialister og andre behandlere. Legg
NAV og hjemmetjenesten i samme bygg som
fastlegene holder til og kall det noe sånt som
en lokalmedisinsk satelitt. Sonder interessen
hos andre faggrupper.
Legg noen bydekkende funksjoner til hvert
senter men send fagpersonen på rundgang
fremfor å henvise pasienten. Det gir mulighet
for erfaringsoverføring og kvalitetsbygging i
hele helsetjenesten fremfor i et miljø sentrert i
et bestemt hus. Kanskje SUS legene også kunne
tenke på noe tilsvarende? Må de ha poliklinikk
på sykehuset eller kan de tenke seg en callingfri poliklinikkdag med erfaringsoverføring til
pasientens fastlege og en dypere forståelse for
arbeidsforholdene utenfor sykehuset?
I denne situasjonen må fastlegene komme på
banen og presentere sine ønsker for fremtiden.
Ønsker vi å organisere oss i større senter, ha
tverrfaglig fokus? Tror vi at vi kan oppnå stordriftsfordeler ved å drive flere sammen, få inn
spesialister og andre faggrupper? Faglig? Økonomisk? Sosialt? Dette må vi ta stilling til nå.
Kom ut av boksen, bli med og tenk nytt!
Vi er allerede flere interesserte leger / legesenter
som diskuterer hva vi ønsker for fremtiden. Vi
har tenkt å komme med innspill til utredningen
av lokalmedisinsk senter. Alle interesserte kolleger inviteres herved til å delta. Ta kontakt på
epost: johannessen@fastlegeservice.no

Rogaland kristelige legeforening program Våren 2012
Styret våren 2012:
Inger H. Rasmussen ( leder )
Liv Eriksen
Ingunn S. Røed
Gunhild Husby

Ingvar Fløysvik, teolog og bibelomsetter,
forteller. Årsmøte RKLF.

stiftsdirektør, Stavanger bispedømme
• Onsdag 25.april kl 20, Hinnasenteret
Fellesmøte med presteforeningene i Stavanger.
Tema og foredragsholder følger senere.

Sett av datoene:
Hjertelig velkommen!
• Onsdag 25.jan kl 20, Hinnasenteret
Den nye bibeloversettelsen – hva bør vi vite?
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Fra idé til prosjekt
Forskning for fastleger I - III
Klinisk emnekurs, dag II 15.3.12
Kurskomite:
Arrangører:
Målgruppe:
Godkjenning:
Pris:
Sted:

Svein Kjosavik, Kristina Iden, Olav Thorsen, John Nessa, Kjell Harald Horpestad, Torgeir Gilje Lid
Allmennmedisinsk forskningsenhet i Bergen, Korfor – Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning og Stavanger helsetjenesteforskning
Alle interesserte fastleger, med eller uten egne forskerambisjoner.
Klinisk emnekurs med 18 poeng. Hvert enkeltkurs er godkjent med 6 poeng.
Kr. 500 pr kursdag, betales ved tilsendt regning.
Lagårdsveien 78 (tidligere Statens hus), 7.etg, hos Korfor

Kvalitative forskningsmetoder
Kursledere: Svein Kjosavik og Olav Thorsen
12.00
Lunsj og velkommen
Lunsj spises i 2.etg, men oppmøte i 7.etg rett før 12.00
12.30 -13.15 Kvalitative forskningsmetoder – hva og hvordan? Professor
Kirsti Malterud
1330 - 1430: Konkrete prosjekteksempler (15 min hver):
Fokusgrupper på sykehjemmet. Stipendiat Kristina Iden
Fokusgrupper og samhandling. Spes i allmennmedisin
Olav Thorsen
Observasjonsdata om språklig samhandling. Førsteamanuensis John Nessa
Observasjonsdata om livsstilsrådgivning. Stipendiat Liv
Tveit Walseth
14.30 - 15.00 Oppsummering ved Kirsti Malterud

15.00 - 15.45
15.45 - 16.00
16.00 - 16.45
16.45 - 17.00
17.15 - 18.30

Kaffe og gruppearbeid.
Kort diskusjon etter gruppearbeidet
Pasienterfaringer og brukermedvirkning – teori og metode.
Forskningsleder Sverre Nesvåg og Ingrid Elin Dahlberg
Kaffepause
God og dårlig forskning med kvalitative metoder. Kirsti
Malterud
Diskusjon og avrunding

Kontaktperson:
Kurskomiteen v/ Torgeir Gilje Lid, tlf. 90 06 06 56
KORFOR v/ Liljan Kristensen, tlf. 48 13 67 02
Påmeldingsfrist 01.03.12
Påmelding på E-post til Liljan Kristensen: LHKR@SUS.NO

Praksiskonsulentordningen, Barneavdelingen,
BUPA og Østerlide ved SUS inviterer til
møteserie våren 2012
Begge møtene vil finne sted i auditorium rom F301 i forsknings-/undervisningsavd.
ved Psykiatrisk klinikk, SUS.
Ritalinmøtet: 17. april (psyk. klinikk rom )
15.00
Magne Berget – Hjertesykdom og behandling
med sentralstimulantia
15.45 - 16.15 Pizzapause
16.15 - 17.00 Fylkeslegen informerer
17.00 - 17.45 Johan Aske Lund og Siv Adele Johannesen Praktisk erfaring med utprøving og behandling
med metylfenidat
Minikurs i barnenevrologi: 15.mai
15.00
Johan Aske Lund – Nytt om kromosomer og
syndromer
15.45 - 16.15 Pizzapause
16.15 - 17.00 Hanne Marit Bjørgaas – Livskvalitet og psykisk
helse hos barn med cerebral parese
17.00 - 17.10 Pause
17.10 - 17.55 Inger Hellerdal Rasmussen - Sein utvikling

Alle kursdeltagere betaler kr. 50 for pizza og drikke.
Alle fastleger er hjertelig velkommen, men det er ønskelig
med påmelding til e-post: ritalinmote@gmail.com, dette med
tanke på matbestilling.
For leger som deltar på begge møtene, vil det søkes om godkjenning som møteserie med 6 valgfrie poeng til etter-/videreutdanning i spesialiteten allmennmedisin.
Mvh
Peter Christersson (Praksiskonsulent, Østerlide, BUPA og barneavd.) og Inger Hellerdal Rasmussen (Overlege, Østerlide)

NR. 1 • ÅRG. 18. 2012 SYD-VESTEN 21

Informasjon fra kurskomiteen
Emnekurs
EMNEKURS I
AKUTTMEDISIN
BLÅLYSDAGER
SYKEHJEMSMEDISIN 2012
Det blir emnekurs/klinisk emnekurs i Akuttmedisin, i samarbeid med
Tid:

31. januar, 24. april, 18. september og 20. november 2012
kl. 12-18.00.
Sted:
Arkeologisk museum i Stavanger
Påmelding: rogaland.legeforening@c2i.net
Pris:
kr. 2000,- (kr. 500,- pr. dag)
Kurset er godkjent som emnekurs i allmennmedisin med 25 timer.
Tirsdag 24. april 2012:
Den gode samtalen: Kommunikasjon i forhold til pårørende, pasient og
personal. Håndtering av onkologiske problemstillinger hos sykehjemspasienter.
Tirsdag 18. september 2012:
Palliasjon i sykehjem. Smertebehandling ved ikke maligne tilstander.
Symptomlindring hos demente. Trivsel og velvære som behandling i
sykehjem: miljøterapi, musikk, kunst m.m. Tilrettelegging for unge i
sykehjem.
Tirsdag 20. november 2012
Håndtering av pasienter m nedsatt samtykkekompetanse. Erfaringer
med kapittel 4a. Nyresvikt i sykehjem, praktiske konsekvenser.

Stavanger Universitetssykehus, i lokalene til Safer, Seehusensgate 1,
Stavanger:

DAGKURS – 2 DAGER

Tid:
12.-13.11.2012
Påmelding: innen 12.8.2012 til rogaland.legeforening@c2i.net. Tid for
resertifisering/ spesialisering må opplyses.
Pris:
kr. 2200,- i kursavgift, ca. kr. 500,- i kostpenger
Antall deltakere: 28
Kurset vil kreve forberedelse og bestått to internettbasert teoritester før
fremmøte og er godkjent med 23 poeng som obligatorisk emnekurs/
klinisk emnekurs i akuttmedisin til videre- og etterutdanningen i Allmennmedisin.
Emnekurs i akuttmedisin er obligatorisk for godkjenning av allmennspesialiteten. Vi planlegger 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

INVITASJON TIL AKUTTMEDISINSK
SAMHANDLINGSTRENING
Fagdagene går fra 08.30-14.30. Det er plass til tre leger på hver dag. Følgende dager samhandlingstrening for ambulansetjenestens personell
og legevaktsleger er satt opp i 2012:

Fagdag 2 – Hovedfokus på barn
Mars: 21, 22, 23, 29 og 30
April: 18, 19, 20, 25 og 26

Fagdag 3 – Hovedfokus på geriatri
September: 5, 6, 7, 13, 14, 18, 20, 21, 27 og 28

Fagdag 4 – Hovedfokus på traume
November: 7, 8, 9, 14, 15, 21, 22, 23, 28 og 29

Påmelding: rogaland.legeforening@c2i.net v/ sekretær Heidunn S.
Nordtveit
Sted:
SAFER, Seehusensgate 1, Stavanger
Samhandlingstreningen koster ikke noe.
Mange kommuner dekker nå tapt arbeidsfortjeneste for legene sine.

Kursleder på Blålysdager Kristian Lexow.

RETNINGSLINJER VED KURSPÅMELDING
Påmelding til alle kurs sendes på e-post til rogaland.legeforening@c2i.net.
Ved eventuell avmelding etter 3 uker før kursstart vil det bli krevd
kr.1000,- i avmeldingsgebyr. Påmelding effektueres ved betaling av
kursavgiften.
Avmelding ved kurs Blålysdager: Ved avmelding etter 3 uker før kursstart
blir ingenting refundert.

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

Verv

Arbeidsplass

Telefon

E-post

Jan Robert
Leder
Johannessen		
		

Fastlege
Hinnatrekanten
legesenter, Stavanger

M 928 52 913
P 51 58 26 44

johannessen@
hinnatrekanten.no

Knut Vassbø

Styremedlem
Nestleder
		
		

Kommunelege,
Bjerkreim
Fastlege Bjerkreim
legekontor

M 412 21 525
P 51 45 26 21

kvassbo@gmail.com

Hilde Hustoft
Styremedlem
		

Psykiater,
M 926 17 790
Jæren Dps		

hilde.hustoft@ihelse.net

Kent Arne
Varamedlem
Jamtøy		

LIS ØNH
Haugesund sjukehus

M 934 32 635

keajamt@hotmail.com

Marie Skontorp

LIS Anestesi avd. Sus

M 470 11 939

marieskontorp@gmail.com

Varamedlem

Line Ravndal
Varamedlem
Fastlege
M 975 82 980
		
Skeiane legesenter, 		
		 Sandnes

lineravndal@gmail.com

Truls Eide

truleide@online.no

Allmennlegeforeningen
Fastlege,
(APLF)
Skeiane legesenter,
		 Sandnes
Egil Bjørløw

M 472 77 865

Leger i samfunnsmed.
Helsesjef Stavanger
M 901 07 578
Arbeid (LSA)			

egil.bjorlow@
stavanger.kommune.no

Vara: Hans Petter Torvik
Olav Langhelle

Norsk arbeidsmedisinsk		
forening (Namf)
Vara: John Hjelle			

M 934 82 168

olanghe@online.no

Erna-Gunn
Moen

Voksenpsyk. avd. Sus

M 414 95 453

erna.gunn.moen@sus.no

Spes. i indremed./
Avtalespes Stavanger

P 51 56 75 88

finn@finsnes.no

M 905 24 746

kllk@sus.no

Norsk
overlegeforening (Of)

Vara: Marion Bauregger		
Finn Finsnes

Praktiserende
Spesialisters Landsforening

(PSL)
Vara: Herdis Garborg			
Lars Kåre
Yngre legers forening (Ylf)
Kleppe		

LIS Medisinsk avd.
SUS

Vara: Torleif Kvalvik		
		

LIS Medisinsk avd.
Haugesund Sjukehus
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