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Syd-Vesten
I dette nummeret av Sydvesten serverer vi dere blant
annet to flotte artikler som tar for seg to meget dagsaktuelle tema.
Elisabeth Farbu har med sin bakgrunn som avdelingsoverlege og mastergrad i ledelse fra BI tatt
utfordringen og skrevet om New Public Mangeament (NPM). Hun leder oss igjennom en kort
innføring i bakgrunnen for NPM og en interessant diskusjon rundt effekt og mangler. Interessant
og viktig lesning som hjelper oss å løfte ledelsesdiskusjonen opp på et kunnskapsbasert nivå der
vi kan begynne å diskutere hvordan administrasjon og ledelse kan gi oss de gode løsningene.
Artikkelen er et ledd i en pågående satsing i Rogaland legeforening. Vi ønsker å stimulere til
debatt - om hva ledelse er og hvordan fag og administrasjon bedre kan balanseres. Vi mottar
gjerne innlegg.
Knut Vassbø tar oss med inn i en drøfting av det kommunale øhjelpstilbudet som i disse dager
opprettes. Plikten inntrer ikke før i 2016 men mange kommuner er allerede i gang med tilbudet
eller planlegging av tilbudet. Sannsynligvis fordi man i krysningen mellom økonomiske incentiver, fremtidig plikt og et ønske om et verdig og trygt tilbud til sine innbyggere ser at det er riktig
vei å gå. Stavanger og Hå er allerede i gang og presenterer sitt tilbud i bladet. Det er viktig at vi
deler erfaringene med øhjelpsplassene slik at de får en form og innhold som blir trygt og godt
for brukerene.
Tilbudet opprettes som følge av et pålegg men ikke helt uten forankring i et behov som mange av
oss har følt på. Som leger møter vi iblant mennesker som ikke lenger klarer å ta vare på seg selv,
trenger observasjon og trøst eller følge opp behandling som forordnet av legen. Uten sykehusets
høyspesialiserte behandling. I slike situasjoner har noen kommuner allerede hatt ordninger der
man kan legge pasienten inn i en seng på et sykehjem. Vi andre har måttet legge pasienten inn
på sykehus som en overgangsordning før pasienten kunne få plass på et sykehjem eller få avklart
behov. Med plikten til å etablere kommunale akutte døgntilbud (KAD) må alle kommuner kunne
gjennomføre hastevedtak og ta imot disse pasientene.
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Jeg tror det er riktig å opprette et slikt tilbud men rasjonalet bak kapasitetsberegningen kan
utfordres. Man baserer seg på en antagelse av at det finnes pasienter på sykehuset som blir lagt
inn uten at det er behov for det. I et leserinnlegg i Dagens Medisin referer Vegard Bruun Wyller til
en av få undersøkelser som skal være gjort.Bjørn O. Eriksen skrev i 1999 en avhandling med tittel:

Teknisk redaktør:
Sekretær Heidunn S. Nordtveit

The potential for reducing inappropriate hospital admissions: a study of health benefits and costs in a department
of internal medicine
(Inst.for samfunnsmedisin og Medisinsk avdeling, Regionssykehuset i Tromsø, disputas 23.10.99)

Adresse:
Rogaland legeforening
Postboks 3049 Hillevåg, 4095 Stavanger
Tlf. 928 57 712

Han fant at et ekspertpanel på innleggelsestidspunktet kun klarte å finne ¼ av de 1 av 7 som i
etterkant ble bedømt som unødvendige innleggelser - etter at sykehusundersøkelser var gjennomført. Videre
...Dersom man hadde brukt panelenes forutsigelser på innleggelsestidspunktet for å redusere antall innleggelser, ville
dette kun ha resultert i beskjedne kostnadsbesparelser, men noen pasienter ville lidd helsetap fordi en del nødvendige
innleggelser ikke ville ha blitt gjennomført. I forhold til besparelsene ville disse helsetapene ha vært uakseptabelt
store. (Tidsskriftet DNLF nr 12/2000)

Dette forteller meg at innleggende leges kliniske vurdering må være avgjørende for valg av
omsorgsnivå. Ikke kommunens økonomiske incentiver eller mangel på indremedisinske senger
på sykehuset. Kommunen må planlegge sin øhjelpskapasitet ut fra faktisk opplevd behov og ikke
statens stimuleringsordninger.
Pasienter som ikke blir innlagt når de burde vært det er tross alt et større problem - for pasienten.
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Leger i ledelse
Elisabeth Farbu,
avd.overlege dr.med/Helse Stavanger HF

Syd-Vesten

Skal leger lede i sykehus?
”Hvor mange offentlige ansatte må
til for å skifte en lyspære?” raljerer
Dagens Næringsliv på forsiden
13.10.12 og presenterer en rekke
eksempler på ”rapporteringshysteri”,
”revisjonssamfunnet”, byråkratisering og kostnadseksplosjon i offentlig
sektor etter innføring av New
Public Management (NPM). Denne
høsten har vi gjennom rapporten
fra Gjørv-kommisjonen fått innsikt
i en forstemmende virkelighet i offentlig sektor – flere etater sviktet
fundamentalt under en stor nasjonal
krise. Like fullt er det blitt stuerent
å snakke om en ledelseskrise i offentlig sektor – den er ”overstyrt og
underledet” slik som Lars Haukaas i
Spekter uttrykte seg (1). Har det da
noe for seg at leger engasjerer seg i
ledelse?

Hva er egentlig NPM?
NPM er en samlebetegnelse på et paradigme/
konsept som fikk fotfeste i offentlig sektor
fra slutten av 1970-årene. Flere land innførte
NPM i varierende grad, uavhengig av om det
var borgerlig og sosialdemokratisk styre. Noe
av bakgrunnen var en stadig økende kritikk at
offentlig sektor var for regelfiksert og lite fleksibel,
med dårlig ledelse og liten brukermedvirkning. I
tillegg ble det antatt at det ble bedre styringsmuligheter dersom offentlig administrasjon ble klart
atskilt fra bevilgende politikere. Forkjemperne for
NPM anbefalte at offentlig sektor skulle lære av
privat sektor og bruke økonomiske og rasjonelle
prinsipper som styrende for virksomhetene.
Helseforetaksreformen er et eksempel på NPM i
Norge; Sykehusene ble ikke lenger sykehus under
fylkeskommunal forvaltning, men ble helseforetak med eget styre, og ulike avdelinger er lagt
inn i divisjoner med ledergrupper på ulike nivåer.
Det er vanlig å beskrive to søyler i NPM (2,3):
-den økonomiske søylen illustrerer tilknytning til
en liberalistisk markedsorientering, og kommer
ofte til uttrykk med privatisering, nye selskapsdannelser, offentlig-privat partnerskap, brukerbetaling, og frie brukervalg
-den ”managerialistiske” eller administrative
søylen tar for seg organisasjon og ledelse der forestillingen er at utprøvde prinsipper i privat sektor
(divisjonsinndeling, ledergrupper, teamledelse
og strategisk ledelse) vil forbedre offentlig sektor
En forutsetning er at en har et marked – eller et
kvasimarked. der brukere defineres som konsumenter med frie valg. Pasientene har fått lovfestet valgfrihet gjennom pasientrettighetsloven
(fritt sykehusvalg), og innføringen av DRG med
aktivitetsbaserte inntekter framfor kun rammefinansiering. Og hvorfor heter det ”bestillerkontor”
i kommunen? ”Bestiller-utfører”-modellen tar
utgangspunkt i at offentlige tjenestetilbydere
skulle fungere som selvstendige organer innenfor
definerte rammer med klare krav til produksjon
og ressursutnyttelse. Bestilleren kan være en
individuell bruker – men også helseforetak får et
”bestillerdokument” fra det regionale foretaket
med krav til hvilke tjenester som skal produseres
til en gitt pris.
En grunnleggende forutsetning for flere av teoriene som inngår i NPMs andre søyle er at ansatte
i offentlig sektor er drevet av opportunisme og
dermed utøver egoistisk, rasjonell og nyttemaksimerende atferd. Derfor nedfelles mange av
målene i kontraktsform, med incentiver i form
av straff eller belønning (3).
”Prinsipal-agentteori” er et sett med teorier som
gir råd om hvordan styringsproblemer kan løses.
Prinsipalen kan være for eksempel et regionalt
helseforetak, mens agenten er det lokale foretaket. I kommunen kan politikerne være prinsipaler mens rådmann og administrasjon blir
agenter. Typiske problemområder er
1) ulik målstruktur hos prinsipal og agent – prinsipalen ønsker primært økonomisk overskudd

for handlingsrom mens agenten ønsker best
mulig tjenestetilbud
2) Prinsipal og agent får asymmetrisk informasjon; det er ulik kontaktflate mellom interessentene. Politikerne står på stand og snakker
med velgere, mens rådmannen primært forholder seg til de ansatte
3) Ulik risikoaversjon hos prinsipal og agent.
Eksempelvis kan et regionalt HF være opptatt
av å begrense legestillinger mens avdelingen
ser klart et behov for mer arbeidskraft for å
kunne yte et best mulig tilbud til pasientene
Prinsipalens løsning på problemområdene er
styrings- og kontrollrutiner som blir etablert for
å unngå at agenten utøver en virksomhet som
ikke tjener prinsipalens interesser. Alle disse systemene og rutinene påfører virksomheten ekstra
kostnader – styringskostnader. Dette aksepterer
prinsipalen dersom resttapet (endringen i prinsipalens måloppnåelse fordi agenten handler
på en annen måte en prinsipalen ville gjort)
blir redusert.
”Public-Choice teorien” hevder at opportunisme
er vanlig i offentlig sektor, - alle vil tilstrebe å øke
sitt eget budsjett og egen avdeling med ressurser
fra bevilgende myndigheter. Dermed kan overproduksjon eller lav produktivitet bli et problem,
og en mulighet for å styre dette kan være å konkurranseutsette oppgaver (3).
Ved konkurranseutsetting er transaksjonskostnadsteorien viktig – velger kommunen å sette ut
for eksempel renovasjon til en privat aktør vil
kommunen få kostnader med anbud/overføring
av funksjoner, kontraktsforhandlinger, kontroll
av kontraktsoppfyllelse og økte kostnader ved
et eventuelt kontraktsbrudd.
Motivasjon
NPM forutsetter altså at offentlig ansatte – inkludert helsearbeidere - er grunnleggende egoistisk
og opportunistisk motiverte, og løsningen er
mer administrasjon og styring gjennom systemer. Og opportunistisk atferd kan forekomme
også i helsevesenet. Flere oppslag om enkelte
foretaks kreative bruk av koder og takster for å
øke inntjening er ikke tillitsvekkende. Forleden
deltok jeg på et fagmøte der ulike prosedyrer
ble diskutert. Samtlige av oss hadde organisert
en behandlingsprosedyre som dagbehandling
– unntatt et sykehus: ”Vi legger dem inn som
døgnpasienter, vi syns vi fortjener døgnprisen”.
Til tross for eksempler på opportunisme: forskning innenfor atferdspsykologi og motivasjonsteorier gir ikke holdepunkter for at egoisme og
opportunisme er viktigste motivasjonsfaktorer
innen offentlig sektor (2,3). Tvert i mot finnes
det et mangfold av ulike motivasjonsfaktorer
som gjør at ulike mennesker strekker seg langt
og finner glede og tilfredsstillelse i å gjøre en god
jobb. Mange av oss har kjent på gleden over å
lykkes med faglige utfordringer, med et sterkt
ønske om å lære mer, der arbeidet i seg selv er
meningsfylt. Altruisme finnes ikke bare i frivillig
sektor, men er også en motivasjonsfaktor i ulike
yrkesroller – det gir mening for den enkelte å være
til nytte for andre. Så skal en ikke glemme det
sosiale fellesskapet som jobben tilbyr. I helsevesenet og kunnskapsbedrifter er indre motivasjon
og kompetanse hos medarbeiderne den viktigste
ressursen som finnes.
Såkalt benchmarking og prissetting av arbeidsoppgaver kan være direkte ødeleggende: Da
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Storbritannia innførte betaling til blodgivere sank
antallet betraktelig (4). De som gav blod fordi de
ønsket å gi noe til samfunnet mistet motivasjonen når de fikk betaling. De som syntes betaling
i og for seg var i orden sluttet fordi de opplevde
at summen var altfor liten i forhold til verdien
av det å gi blod. Noen nye blodgivere kom til,
men rekrutteringen kom i hovedsak fra grupper
som ikke var egnet som blodgivere; mennesker
med overhyppighet av rusmisbruk og bærere av
smittsomme sykdommer som hepatitt og HIV.
Jeg har ennå til gode å se forskning eller annen
dokumentasjon som forteller at styringssystemene i norske helseforetak resulterer i minimale resttap og begrensede styringskostnader.
Derimot kan vi notere oss at halvparten av alle
nye stillinger i helseforetakene etter 2002 er ikkemedisinske stillinger (1). Og lønnskostnader er
som kjent største utgiftspost i sykehus.
Begrepet ”verdibasert ledelse” brukes noen
ganger som et eksempel på motvekt til NPM,
og kan forstås som at ledere kommuniserer en
visjon med tilhørende verdier som blir meningsbærende for organisasjonen (5). Teorien tar
utgangspunkt i at leder og medarbeidere har
samme indre motivasjon, og at lederen synliggjør
og håndterer dette slik at en felles kultur utvikles.
Dressurhester og kongstanker
NPM legger stor vekt på organisering og administrasjon. Dersom vi oversetter administrasjon til
engelsk er det naturlig å bruke ordet management
eller manage. Ordet manage har en interessant
opprinnelse; det kommer av det italienske ordet
maneggiare – som betyr å kontrollere og dressere
hesten slik at den tripper med korrekt og estetisk
ganglag i manesjen. Innenfor ledelsesteori ser en
ofte på administrasjon som vesensforskjellig fra
ledelse; administratoren sørger for å bevare status
quo og holder den daglige driften i gang mens
lederen framfører visjon og mål – og beveger
medarbeiderne framover, i endring. Administratoren er opptatt av å gjøre tingene riktig, lederen
ønsker å gjøre de rette tingene.
Ibsen fanget distinksjonen mellom administrasjon og ledelse i skuespillet ”Kongsemnerene” (6). Hertug Skule Bårdsson er kongsbror
og landets fremste aristokrat – klar til opprykk
til kongetronen, vel kvalifisert som suksessfylt
administrator, ekspert på nettverksbygging med
gode allianser til den katolske erkebiskopen.
Men Hertug Skule har fått en nagende tvil om
kongsgjerningen – kongens uekte sønn Håkon
Håkonsson har kommet med et ord som tar
nattesøvnen fra Skule: Håkon har en kongstanke.
Håkons kongstanke er at han vil at det norske
folk skal føle seg som ett folk. Det går opp for
Skule at han selv har ingen kongstanke, og i en
søvnløs natt spør han skalden Jatgeir om han kan
ta kongsgjerningen på som han tar kongekappen
på. En kongstanke er eksistensielt forankret, men
inneholder samtidig noe som er større enn en
selv – det må være altruisme i det. Ingen betviler
Skules ambisjoner om toppstillingen som sikkert
var eksistensielt forankret hos ham, men Håkon
viser at kongstanken er noe mer: det er ønsket
om å bevege andre og gå utover seg selv – i våre
dager ville vi kanskje sagt at Håkon forsøker å
opprette verdibasert ledelse.
Helseforetakene er gjennomtrukket av ulike
styrings- og kontrollsystemer, tilsynelatende
med en umettelig output av mer eller mindre
kvalitetssikrede tall som helst skal framstilles i
Excel. Den verden som ikke kan settes inn i Excel
er en verden som knapt finnes, med mindre det
kan saksbehandles i ephorte eller dokumenteres
i DIPS. Ulike koordinatorer koordinerer seg selv
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og noen ganger andre, og det er til enhver tid
noen som er jakt etter ”de rette verktøyene som
de kan legge i verktøykassen for å implementere
bedre målstyring basert på kvalitetsindikatorer”.
Eller noe sånt.
I en travel sykehushverdag er det lett å tenke
at administrasjon er kjedelig, tidkrevende og
til tider meningsløst med rapporteringsmani
under NPM-regimet. Like fullt er administrasjon helt nødvendig for at den daglige driften
går rundt, for at forsvarlig medisinsk hjelp gis,
rutiner utvikles og vedlikeholdes, lønn utbetales
og vakter dekkes. Rutiner gir trygghet i stressende situasjoner og er nødvendig for at vi skal
kunne jobbe effektivt i team, det gjør det lettere
å etterleve retningslinjer og forskrifter, og det gir
en forutsigbarhet. Er det da rom for ledelse i det
hele tatt på klinisk nivå? Og dersom det er så mye
administrasjon så vil det vel være meningsløst å
bruke legearbeidskraft i ledelse? Min mening er
at det er viktigere enn noen sinne at det er faglig
ledelse og ikke bare administrasjon.
1) Kjerneoppgavene: Helseforetakene har fire
hovedoppgaver: pasientbehandling, forskning, utdanning av helsepersonell og undervisning av pasienter. Legers innsats er helt
nødvendig i alle disse oppgavene – et sykehus
uten leger finnes ikke. Leger diagnostiserer og
behandler – og legger premissene for bruk av
ressurser hos den enkelte pasient. Da har vi
også et ansvar for å yte best mulig helsehjelp
innenfor de ressursene vi har – dårlig medisin
er også dyr medisin. Hvilken lege ønsker du
selv å bli behandlet av? Rekruttering av spesialistkandidater, undervisning av studenter
og hospitanter gir mulighet for å påvirke både
nåværende og framtidige kolleger. Forskning
krever ressurser – men gir inspirerende kolleger med kunnskap og kompetanse som drar
hele kollegiet med seg. Alt som sykehusene
foretar seg skal i teorien kunne spores til en av
disse oppgavene – og det er et ledelsesansvar
å legge til rette for at dette kan utføres på best
mulig måte innenfor de rammene som er.
Grunnleggende innsikt og forståelse av hva
de fire oppgavene innebærer er nødvendig for
å kunne iverksette det – teorien om at en god
leder kan lede alt mulig uten faglig bakgrunn
og erfaring er utelukkende en fantasi uten
støtte i verken empiri eller forskning.
2) Behov for endring. Medisin og helseinstitusjoner må forholde seg til stadig skiftende
omgivelser og premissleverandører, i tillegg til
at organisasjonene i seg selv er komplekse og i
stadig behov for endring i tråd med medisinsk
utvikling. Hierarkiske organisasjoner med
tungt byråkrati - ”maskinbyråkrati” - er den
dårligste organisasjonsformen til å fange opp
både eksterne forandringer og gjennomføre
indre endring. En motvekt til sementert administrasjon er faglig og verdibasert ledelse. Vi
kan og skal framheve faget, både lokalt, men
også innenfor ulike regionale og fagmedisinske fora. De fleste leger er faglige entusiaster,
drevet av en indre motivasjon og ønske om å
være ”gode doktorer”, - vi kan sette mål for
faglig utvikling og endre utøvelse av faget i
tråd med ny kunnskap.
3) Realiteter og fantasier. Tall og statistikk brukes
opportunt av bevilgende myndigheter og
media. Et eklatant eksempel er GTT (7) som
estimerer betydelige pasientskader og dødsfall
i norske sykehus basert på en metode som
er av svært diskutabel kvalitet. Hva som er
realitet og virkelighet er ofte relativt – noen
ganger må det komme korrektiv fra aktørene
når kontrollørene lar seg forføre av virtuelle

skjermbilder. Virkeligheten kan som kjent
forstås på mange måter og noen ganger blir
sannheter skapt og ikke funnet. Samtidig
forplikter det oss som leger at vi hele tiden
jager etter best mulig kvalitet, at vi hele tiden
forsøker å redusere risiko for uheldige hendelser og møter nødvendige korrektiver og
uheldige hendelser med åpenhet og ydmykhet. Ledelse er å legge til rette for best mulig
utøvelse av medisin – og ta ansvar også de
gangene det ikke går bra. Dette krever igjen en
grunnleggende innsikt og erfaring i hva som
skal utføres. Befolkningen har store krav til
hva helsetjenesten skal omfatte og tilby – noen
ganger urimelig høye. Ressurssterke grupper
får ofte stor påvirkning gjennom media. Det
er ikke sikkert at disse gruppene er de som
medisinsk skal prioriteres – desto viktigere
trengs det faglig styrke og ikke minst mandat
til å styre prioriteringen på faglig grunnlag.
Quo vadis?
Har NPM bare vært negativt for helsevesenet?
Nei, det behandles flere pasienter, ventetidene
har gått ned, det er færre fristbrudd, epikrisene
kommer tidligere, og kvalitetsindikatorer blir
publisert. Samtidig har det blitt påbegynt en
nødvendig opprydning i en sykehusstruktur
som ble lagt under helt andre geografiske og
samferdselsmessige forhold. Den gamle forvaltningsstrukturen var neppe mindre hierarkisk og
endringsdyktig enn hva dagens system er, og med
dagens administrative struktur har en også mer
fakta og grunnlagsmateriale tilgjengelig på tvers
av avdelinger og divisjoner når en skal planlegge
driftsendringer. Sist men ikke minst; større brukermedvirkning og mer innsyn er positivt.
Spørsmålet er nå om ikke vi har nok dressurhester. Dressurhestene går jo stort sett i ring. Det
er derfor gledelig å se at små kongstanker kan
endre praksis til det bedre; et flott eksempel er
hvordan plastikk- og endokrinkirurger på SUS
har opparbeidet tilbudet om umiddelbar brystrekonstruksjon ved brystkreftkirurgi , godt støttet
av en divisjonsdirektør som er en pådriver for
at vi skal gjøre det viktige og riktige med verdighet. Sykehusene og helsevesenet forøvrig må
gjennom mange slike endringer i fremtiden, og
endringer skal drives framover av verdier, faglig
engasjement og ikke bare økonomiske insentiver. Administrative systemer er til nytte for å
kvalitetssikre og systematisere endringer, men
driver ikke endringene fram i seg selv. Vi trenger
leger som tør å lansere kongstanker, som bruker
administrative systemer i kvalitetssikring og støttefunksjoner – tar dere utfordringen?
1) Braaten KE: Mot en ny ledelseskultur i offentlig
sektor, Tidsskr. Nor Legeforen 2012; 20: 132
2) Busch T, Johnsen E, Vanebo J.O. Endingsledelse i det offentlige. Oslo, Universitetsforlaget, 2003.
3) Busch, T, Johnsen E, Klausen K.K., Vanebo
J.O. Modernisering av offentlig sektor . Oslo,
Universitetsforlaget, 2005
4) Le Grand, J. Motivation, Agency, and Public
Policy. Of Knights and Knawes, Pawns &
Queens. Oxford, Oxford University Press, 2003
5) Kaufmann G, Kaufmann A. Psykologi i organisasjon og ledelse. 4. Utgave. Oslo, Fagbokforlaget, 2009.
6) Ibsen H. Kongs-emnerne. Oslo, Transit Forlag,
2005. Utgitt første gang 1864.
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Øyeblikkelig hjelp senger
i sykehjem, en fastleges
første erfaringer

● Kriterier for hvilke pasienter som er aktuelle
for disse plassene
● Krav til henvsining som skal inneholde
behandlingsplan for de første 16 timer.
Umiddelbart er det vanskelig å se for seg hvem
disse pasienter kan være, og dette med behandlingsplan oppleves som en terskel. Hva er godt
nok som behandlingsplan, hvor mye skal den
inneholde og hva?
Er dette en praktisk mulighet i en travel hverdag?
Er det trygt nok som alternativ til innleggelse
på SUS?
Jeg deler en bekymring med mange andre for
at eldre nå ikke skal få nødvendig diagnostikk
og behandling.
Jeg hadde ikke tenkt at det skulle bli aktuelt for
meg, men i løpet av 2 uker har jeg overrasket
meg selv og benyttet tilbudet to ganger, og gjort
meg følgende erfaringer:
Pasient 1
Stabil pasient med stort smerteproblem etter
kompresjonsfraktur påvist 2 uker tidligere. I
løpet av et 3 dagers opphold fikk pasienten god
hjelp og nødvendig observasjon under opptrapping av smertebehandling. Opptrappingen ville
vært uforsvarlig i hjemmet, sus-innleggelse ble
vurdert. Pasienten ønsket ikke dette.
Pasient 2
Intravenøs væske-behandling av skrøpelig
dehydrert pasient etter manglende mat og
væskeinntak som bivirkning av antibiotika
og opiater. Pasienten synes øhjelp tilbudet på
Stokka var mer fristende enn en SUS innleggelse. Før innleggelse Stokka ble det tatt blodprøver ved kontoret slik at pasienten kunne
videresendes til SUS dersom alvorlig elektro-

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

Ruth Midtgarden
Fastlege og Overlege
Stavanger kommune

Samhandlingsreformen har medført at kommuner får statlig støtte for øyeblikkelig hjelp
senger i kommunen, men må betale ved såkalt
med-finansiering for kommunens pasienter
innlagt i medisinske avdelinger.
Mange kommuner har opprettet og oppretter i
disse dager slike senger i sykehjem.
Undertegnede arbeider som fastlege i Stavanger
og har nylig fått utlevert informasjon i allmennlegeutvalget med beskrivelse av

ROGALAND
LEGEFORENINGS
FOND FOR
PRIMÆRMEDISIN

lyttforstyrrelse ble avdekket.
I begge tilfeller ble telefonen kjapt besvart, jeg
fikk raskt avklart med sykepleier at pasienten
kunne mottas.
Behandlingsplanen ble skrevet inn under
“Aktuelt” med overskrift “Behandlingsplan”:
Pas 1: 4 linjer som beskrev opptrapping av
smertebehandlingen (omtrent som på resept)
og observasjon av blodtrykk, bevissthet og
bivirkninger.
Pas 2: 1 linje som beskrev behov for væske dvs 1
l saltvann langsomt iv og god pleie med hensyn
til å få i gang mat og drikkeinntak.
Pasient og pårørende var fornøyd. De rapporterte om ro og trygghet og gode omgivelser.
Min erfaring er at det var overraskende raskt
og trygt å legge pasientene inn i øhjelp- seng
på Stokka.
Det frister til gjentakelse ved lignende problemstillinger. I praksis avklarte diagnoser uten fare
for rask forverring. Flertallet som vurderes for
innleggelse ved akutt oppståtte infeksjoner og
symptomer trenger imidlertid innleggelse for
nødvendig diagnostikk og bør fortsatt havne
på SUS, men for noen er øhjelp- sengene gode.

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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Øyeblikkeleg hjelp døgnopphald
- la sjukehuset vera sjukehus
Knut Vassbø
Styremedlem Rogaland Legeforening
Kommuneoverlege / fastlege Bjerkreim kommune

§ 3-5. Kommunens ansvar for
øyeblikkelig hjelp

Frå 2016 vil kommunane få plikt til å
ha eit tilbod om øyeblikkeleg døgnopphald. Kva har det å seia for legar og
pasientar?

Kommunen skal straks tilby eller
yte helse- og omsorgstjenester
til den enkelte når det må antas
at den hjelp kommunen kan gi er
påtrengende nødvendig. Kommunens ansvar for øyeblikkelig
hjelp etter første punktum gjelder
undersøkelse, behandling eller
annen hjelp som det er forsvarlig at
kommunen yter.

Kommunane - gode på elektiv omsorg, men
øhjelp blir overlatt til sjukehusa
Kommunane har i lang tid hatt lovfesta ansvar
for naudsynte helsetenester til dei som bur og
oppheld seg i kommunen. Det omfattar blant
anna allmennlegetilbod, legevakt og sjukeheim. Det har aldri vore noko forbod mot å ha
eit øyeblikkelig døgntilbod i den kommunale
helse- og omsorgstenesta. Faktisk er det slik at
også den gamle lova gjerne kunne gitt grunnlag for å pålegga kommunane eit øyeblikkelig
døgntilbod.

FAKTA

Plikten til å yte øyeblikkelig hjelp
etter første ledd inntrer ikke
dersom kommunen vet at nødvendig hjelp vil bli gitt av andre som
etter forholdene er nærmere til å
gi den i tide.
[Kommunen skal sørge for tilbud
om døgnopphold for helse- og
omsorgstjenester til pasienter og
brukere med behov for øyeblikkelig hjelp. Plikten gjelder kun for de
pasienter og brukere som kommunen har mulighet til å utrede,
behandle eller yte omsorg til.]
(Dette leddet er ikke satt i kraft,
se § 13-1)
Kongen i statsråd kan i forskrift
fastsette nærmere bestemmelser
om innholdet i plikten etter første
til tredje ledd, herunder hvilke
pasient- og brukergrupper som skal
omfattes av tilbudet.
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Men enkelte tenester blir gitt på grunnlag av
vedtak etter Forvaltningslova – og blant desse
tenestene er døgnbasert helse og omsorg. Det
har ikkje vore praksis for at det vert gjort hastevedtak når det gjeld døgnbaserte helse- og
omsorgstenester – fordi tenestene på mange
måter er eit knapphetsgode der pasientens
behov må vurderast opp mot behovet til andre
pasientar. Vurderingane som ligg bak tildeling
av sjukeheimsplassar, har difor vore såpass
tidkrevjande at det ikkje har vore praksis at
kommunane gir døgnopphald som øyeblikkeleg
hjelp. Kor vidt kommunane hadde hatt råd til å
gi eit slikt tilbod, er ein annan diskusjon.
Diverre har pasientane, spesielt dei eldre, ein
lei tendens til å få raskt innsetjande funksjonstap og akutt pleiebehov, utan å ta omsyn til
at kommunen treng tid til å gjera eit grundig
forvaltningsarbeid før pasienten kan få plass
på sjukeheimen. Løysinga i mange av desse
tilfella er at fastlege eller legevaktlege legg inn
pasienten i sjukehus, i mangel av noko anna
alternativ. På sjukehuset har pasienten fått pleie
og omsorg, og eventuelt helsetenester som like
gjerne kunne blitt gitt i kommunen.
I mange år har difor sjukehusa fungert som
gratis avlastning for kommunal pleie og omsorg.
Og der avstanden frå kommune til sjukehus er
kort, har dette fungert rimeleg greitt, og pasienten har uansett vore godt nøgd med å få ligga i
ei rein seng med tilsyn av kvitkledd personale.
I dei tilfella der avstanden mellom heim og sjukehus har vore lang, har det nok hendt at kom-

munane har gitt pleie og omsorg i institusjon
som øyeblikkelig hjelp – men berre unntaksvis.
Nye realitetar – smuttholet er stengt
Eit tungrodd kommunalt system har altså
forsynt sjukehusa med pasientar som ikkje har
hatt behov for spesialiserte helsetenester. Desse
pasientane har hatt behov for pleie og omsorg
og kanskje allmenne legetenester, men vegen til
kommunal pleie og omsorg har gått via sjukehuset. Og sidan det har vore gratis å ha pasienten
liggande på sjukehus, og praktisk tala gratis å
ha dei liggande etter at dei var utskrivningsklare, så har det ikkje hasta for kommunane å
ta pasientane tilbake til eit kommunalt tilbod.
Etter 1. januar 2012 er reglane endra. Det er
ikkje gratis å ha pleiepasientane liggande på
sjukehus, i alle fall ikkje på medisinsk avdeling, der slike pasientar havnar. Og det er ikkje
gratis å ha dei liggande på sjukehuset etter at
dei er utskrivningsklare. Så reknestykket for
kommunane har plutseleg fått ei utgiftsside.
Ein pasient som blir innlagt på sjukehus utan
å ha behov for spesialiserte helsetenester, vil
bli meldt utskrivningsklar i løpet av kort tid, og
då har kommunen i realiteten berre oppnådd å
opparbeida seg medfinansieringsansvar (DRGpoenga vert ikkje mindre av at opphaldet er
kort), samt å påføra pasient og helsevesen ekstra
påkjenning og arbeid. Det seier seg sjølv at kommunane må sjå annleis på reknestykket no – og
handla deretter.
Kanskje ville dei økonomiske mekanismane i
seg sjølv vora nok til at kommunane etter kvart
hadde etablert øyeblikkeleg døgntilbod – viss
dei økonomiske mekanismane hadde blitt tilpassa betre?
Men – i tillegg til at kommunane no får ei økonomisk interesse av å halda pasientane utanfor
sjukehuset, så vert det i tillegg lovpålagt, sannsynlegvis frå 1. januar 2016, å ha eit kommunalt
øyeblikkeleg hjelp døgntilbod (sjå faktaramme),
i den nye kommunale helse- og omsorgslova.
Spørsmålet er imidlertid: korleis skal kommunane innretta det nye tilbodet?
Keep it simple & safe
Dagens sjukeheimar utfører oppgåver som for
nokre år tilbake berre blei utført på sjukehus.
Spesialisthelsetenesta har over lang tid skrive
ut stadig dårlegare pasientar med større krav
til medisinsk behandling til dei kommunale

institusjonane og i heimesjukepleien. Dette har
vore ei fagleg fornuftig utvikling, men det nok
også vore eit resultat av stort press på sjukehussengene. Resultatet er ei gradvis styrking av
det medisinske og sjukepleiefaglege tilbodet i
kommunal helse- og omsorgsteneste. Intravenøs behandling og dagleg blodprøvetaking er
standarden på mange sjukeheimar. Terminal
pleie og omsorg blir gjort i pasientens heim
eller institusjon i heimkommunen i dei aller
fleste tilfella.
Det har skjedd ei stor utvikling i kommunal
helse- og omsorgsteneste som i liten grad har
vore gjenstand for offentleg merksemd, og som
heller ikkje har vore resultat av store reformar. I
stor grad har sjukepleiefaglege og –etiske vurderingar vore styrande i denne prosessen, men
også sjukeheimslegar har vore premissleverandørar. Fokus på kva som er verdig for pasienten
har gjort at det gradvis har vorte tilrettelagt for
at pasienten kan få tenestene der pasienten bur.
Og alle bur i ein kommune.
For det er viktig å syta for at pasienten kan leva
livet sitt midt oppi sjukdom og funksjonstap.
Så langt som mogleg skal pasienten ha kontakt
med familie og nettverk. Pasienten skal ikkje
sendast som pakkepost fram og tilbake mellom
kommunar og sjukehus med mindre det er
tvingande naudsynt. Skrøpelege pasientar skal
ikkje transporterast i utide!
Risiko for feil ved overføring av informasjon
mellom forskjellige institusjonar er heller ikkje
neglisjerbar. Og den helsemessige konsekvensen ved å påføra pasienten miljøskifte kan vera
alvorleg for enkelte pasientgrupper, spesielt
demente eldre. På toppen kjem risiko for sjukehusinfeksjonar, noko også pasientane er klar
over. Dette er vurderingar som sjukepleiarar og
legar i kommunane må gjera, og der konklusjonen ofte blir at det er minst like bra for pasienten
å verta verande i det kommunale tilbodet, sjølv
om helsetilbodet er mindre spesialisert.
Mange eldre pasientane, og deira pårørande,
ønsker dessutan ikkje innlegging på sjukehus
- fordi ein ønsker ro, tryggleik og stabilitet –
heller enn nokre ekstra levedøgn i spesialisthelsetenesta.
Mellom tilbodet i kommunal døgnomsorg og
spesialisthelsetenesta finst det ikkje noko stort
helse- og omsorgsgap som må fyllast av intermediære tenester. Det finst ikkje store pasientgrupper som er for sjuke til kommunal omsorg,
men for friske til sjukehusopphald. I mange
tilfelle kan både kommune og sjukehus levera
likeverdige tenester - og bør ein velga det lågaste
omsorgsnivået der dette gir det totalt tryggaste
og enklaste forløpet. Det er heile essensen i
LEON-prinsippet, og det bør vera eit mål at
finansieringsordningane understøtter dette.
Kommunal øyeblikkelig hjelp
Eit helsevesen med pasienten i sentrum tilseier
at tenestene blir leverte til pasienten, og ikkje
omvendt. Tenestene skal så langt som råd leverast i nærmiljøet, og helst av fagfolk som kjenner
pasienten frå før dersom det gir auka kvalitet på
tenestene. Men då må kommunane vera i stand
til å levera alle tenester på kort varsel.

Kommunal øhjelp døgnopphald
handlar strengt tatt ikkje om å gjera
noko nytt, men å gjera det raskt.
Merk at lova omtalar både ”pasienter og
brukere” - altså ikkje berre ”pasientar”. I tillegg
vert det presisert at tilbodet gjeld dei som kommunen har ”mulighet til å utrede, behandle
eller yte omsorg til”. Det handlar altså ikkje
om at kommunane skal overta pasientar som
skulle hatt eit tilbod i spesialisthelsetenesta. Det
handlar om dei pasientane som aldri burde vore
i spesialisthelsetenesta. Eller sagt på ein annan
måte: det handlar om at sjukehuset skal få lov
til å vera sjukehus.
Kva vil kommunal øyeblikkeleg hjelp få å seia
for legane?
Øyeblikkeleg hjelp døgnopphald inneber at det
vert mogleg å legga inn ein pasient eller brukar
i ein kommunal institusjon direkte frå heim,
legekontor eller legevakt.
Det vil ofte – eller alltid – vera ein lege som legg
ein pasient inn i eit øyeblikkeleg hjelp døgntilbod, fordi plutselege endringar i funksjonsnivå
alltid skal vurderast av fastlege eller legevaktlege. Det vil, som ved alle konsultasjonar, vera
legen som må avgjera om ein pasient skal ha
oppfølging i eller utanfor sjukehus. Det er framleis her hovudskillet vil gå. Dersom pasienten
ikkje skal på sjukehus, vil valget stå mellom
heim og kommunal institusjon.
Tvil om diagnose eller behandling vil ofte vera
sterkt medverkande til at pasienten vert hospitalisert. Dersom tilstanden er så usikker at legen
ikkje kan diagnostisera og laga behandlingplan,
må pasienten innleggast på sjukehus til spesialisert utgreiing og behandling.
Dersom pasienten etter legens vurdering skal
heim eller til ein kommunal institusjon, bør
pasienten ha ein diagnose og ein behandlingsplan. Det vil etter mitt syn ikkje vera uakseptabelt å senda pasienten til ein kommunal
institusjon med ei melding om at ”dette får
tilsynslegen finna ut av i morgon”. Legevakt- og
fastlegen vil i utgangspunktet vera like godt kvalifisert som tilsynslegen, og ha like godt utstyr,
og like god evne til å organisera utgreiing og
behandling.

måte som ein del pasientforløp på sjukehuset
kan planleggast i akuttmottaket.
I ein del tilfelle vil det imidlertid vera naudsynt
at ein pasient får eitt eller fleire planlagte legetilsyn i døgnet av medisinske grunnar. Skulle
det vera trangt om plassen i det kommunale
tilbodet, vil det dessutan vera naudsynt at ein
lege vurderer kva for ein pasient som skal skrivast ut først. Og viss ein pasient ikkje responderer på behandlingsplanen, må tilsynslege
vurdera om pasienten skal utgreiast vidare i
kommunen, eller leggast inn på sjukehus. Og
når pasienten vert skriven ut få det kommunale øhjelps-tilbodet, så må det gå epikrise til
fastlege. Det vil difor vera heilt naudsynt med
ei god legeteneste i tilbodet, men det vil vera
stort rom for å gjera det på ein fleksibel måte.
Kommunen har ansvar for akutte legetenester
døgnet rundt til alle som oppheld seg i kommunen, inklusiv i dei kommunale institusjonane. Tenesta må utførast av fastlege, legevakt
eller sjukeheimslegevakt. Kor vidt det vil vera
tenleg med ei separat vaktordning for eit kommunalt øyeblikkelig hjelp døgnopphald, vil i dei
fleste tilfella vera ei hypotetisk, meir enn reell,
problemstilling. Ein må nytta dei eksisterande
ordningane.
Kommunen på lag med legane
Eit kommunalt øhjelps døgntilbod vil i mange
tilfelle gi legen ein etterlengta og viktig reiskap
i pasientbehandlinga. Døgnbaserte helse- og
omsorgstenester i nærmiljøet vil gi oversiktlege
pasientforløp med veldefinerte ansvarsforhold
og enkle kommunikasjonslinjer, utan å fjerna
pasienten frå nettverket sitt.

I dei tilfella der fastlegen henviser
pasienten til eit slikt tilbod, er eg
overtydd om at dei beste forløpa vil
dannast der fastlegen planlegg heile
forløpet, og lagar ein behandlingsplan som er enkel å følga, men som
også tar på alvor det sjukepleiefaglege skjønnet som finst i kommunen.
Fastlege og vaktlege må bruka den nye rolla
aktivt for å skapa eit fleksibel og pasientvenleg
tilbod!

Etter at pasienten er innlagt i det kommunale
tilbodet, vil det vera behov for legetilsyn undervegs. Men i mange tilfelle vil opphaldet i den
kommunale institusjonen kunna gjennomførast og avsluttast utan at det er medisinsk
naudsynt med legevisitt. Ein pasient som blir
innlagt i eit kommunalt tilbod av sin fastlege
for å få behandling og observasjon for pneumoni, kan skrivast ut når CRP er synkande og
allmenntilstand er god, med vidare antibiotika
behandling per os, og oppfølging hos fastlege i
etterkant. Det same gjeld ein eldre person med
gastroenteritt og redusert allmenntilstand som
treng væskebehandling og kontroll av diurese.
Kor vidt det trengst ein lege for å sjekka at CRP
er synkande og allmenntilstand er god, er ein
tilbakelagt diskusjon. Heile forløpet kan i realiteten planleggast av innleggande lege, på same
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HELSETJENESTE FOR
LEGER I ROGALAND

Rogaland legeforening,
Postboks 3049, 4095 Stavanger
STØTTELEGER I ROGALAND
LEGEFORENING

ØH-tilbod
ved Hå sjukeheim
Gerd Signy Solberg Omland,
fastlege Hå helsesenter Nærbø

Stavanger:
Avdelingsrådgiver: Terje Vevatne,
Forusakutten, Stavanger
Tel 51 70 94 94, 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:
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
Ryfylke:
Bjarte Sørensen,
Hjelmeland legekontor,
mobil: 46464700
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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Hå sjukeheim.
I går tok eg ein pasient ekstra for ein kollega
som hadde gått heim etter vakt. Mannen har ei
kronisk liding som gjer han utsett for infeksjonar, og han har hatt fleire pneumoniar i haust
korav ein som krevde sjukehusinnlegging. Han
hadde no stått på tablettar i 5 dagar men var
ikkje i form, stigande CRP og nedsett funksjonsevne.
Han og døtrene hadde lese i bladet om det nye
tilbodet på sjukeheimen og ynskte seg dit.
Etter undersøking og telefonar til aktuelle personar fann me ut at det var ei god løysning i
dette høvet. Behandling vart ordinert og overført
elektronisk og stadfesta som mottatt av ansvarleg sjukepleiar. Melding vart gitt til fastlegen
som neste dag gjekk oppom pasienten i tillegg
til visitt ved sjukeheimslege.
Då eg var utfordra til å skriva nokre ord om det
nye kommunale tilbodet gjekk eg og oppom og
slo av ein prat med han og avdelingssjukepleiar.
Begge var nøgde og samtykka til å la seg avbilda
i Syd-Vesten.
Frå 12. november er det no formelt mogeleg å
leggja inn pasientar direkte på Hå sjukeheim.
Dette er i praksis ei formalisering og oppgradering av eit tilbod som tidlegare har vore til
stades når det har vore praktisk mogeleg med
tanke på plass og ressursar

Tilbodet er lokalisert ved rehabiliteringsavdelinga ved Hå sjukeheim. Personalet ved
avdelinga har fått påfyll av kunnskap i form av
undervisning og hospitering ved observasjonsavdelinga på sjukehuset. Sjukepleiar administrerer prøvetaking i form av CRP, Hb, glukose,
INR, Ekg og u-stix. Laboratoriepersonell ved
Nærbø legekontor i same hus er og tilgjengelege
i vekedagar. Trengs avklaring med røntgen eller
andre prøvar før innlegging reiser pasienten
til SUS og kjem attende når dette er gjort. I
vekedagane er det fast tilsyn av sjukeheimslege
dagleg. På helgedagar er det gjort avtale om
visitt ved legevaktslege.
Status etter snart 2 vekers drift er at det er ting
som må gå seg til som med alle nyvinningar,
men at personale, legar og pasientar er nøgde
med tilbodet.
Ingen har så langt trengt å henvisast viare til
SUS, men fleire har hatt behov for å forlenga
opphaldet.
Hå er i landssamanheng ikkje ein liten
kommune, og me tenkjer at me vil kunna gje
eit godt tilbod til brukarane i forhold til denne
problemstillinga.
For brukarane gjer det tryggleik å få eit nært
tilbod med tilsyn og pleie av folk som kjenner
dei.

Øyeblikkelig hjelp
døgnopphold i
Stavanger kommune
Janne Dahle-Melhus
smittevernoverlege i
Stavanger og Sola kommune

Målgruppen for ØHD-sengene er ikke avgrenset
til spesifikke diagnosekategorier, men det er en
forutsetning at pasienten kan undersøkes og
behandles med allmennmedisinske metoder,
inkludert intravenøs væske- og antibiotikabehandling. Pasienten må kunne forventes å være
klar for utskrivning til hjemmet etter maksimalt
tre døgns opphold.
Alle ØHD-plassene har enerom, med bad på
rommet. Dette gjør at også pasienter med kjent
eller mistenkt smitte vil kunne være aktuelle
for dette tilbudet.
Både fastleger og legevaktsleger kan legge inn i
ØHD-plassene. Det forventes innleggelsesopp-

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.

Den 1. oktober åpnet Stavanger kommune,
som en av de første kommunene i landet, sine
fire døgnbemannede øyeblikkelig hjelp-senger
(ØHD). Sengeplassene er lokalisert til intermediæravdelingen på Stokka sykehjem, der
personalet gjennom flere år har opparbeidet
seg erfaring med komplekse problemstillinger,
ut over vanlig sykehjemsmedisin.
Stavanger kommune har lagt Legeforeningens
norm for legedekning for intermediæravdeling
til grunn for legebemanningen. Det vil si at
det er avsatt tre timer per seng per uke, som
dekkes av fast ansatte leger på Stokka sykehjem.
I tillegg er sykehjemslegevakten tilgjengelig for
telefonkonsultasjoner og sykebesøk fra klokken
18 til 21 på kveldstid på hverdager, og fra 15 til
18 på helg og helligdager. Utenom disse tidspunktene er legevakten i beredskap ved behov
for medisinsk hjelp.

LEGE FOR LEGER

Oversikt over
ledige vikariater
- E-post abbonnement
på ledige stillinger
Stokka sykehjem.
lysninger som ved sykehusinnleggelse, samt
en plan for observasjon og behandling for de
første 16 timene etter innleggelse, for raskt å
kunne komme i gang med ønsket behandling.
Det kreves ingen søknad, vedtak eller egenbetaling for tilbudet, men plassene er reservert
for personer som er folkeregistrert i Stavanger
kommune.

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

Det har siden oppstarten vært god kapasitet på
ØHD-sengene, og det er sannsynligvis mange
pasienter som vil kunne ha god nytte av dette
tilbudet. Stavanger kommune har fått gode
tilbakemeldinger både fra pasienter, pårørende
og leger som har benyttet seg av tilbudet for sine
pasienter, og hilser flere brukere velkommen.

Disse pasientene er aktuelle for de kommunale ØH sengene på Stokka:
■ Pasienter som har akutt forverring av kjent tilstand og hvor kjent utløsende årsak er avklart
■ Pasienter som har akutt ny-oppstått sykdom som krever observasjon og behandling, men
ikke spesialiserte helsetjenester.
■ Pasienter som har lett til moderat funksjonstap og hvor det ikke er mistanke om alvorlig
diagnose eller fare for livstruende sykdomsutvikling.
■ Pasienter med ny-oppstått eller sterkt økt pleie- og omsorgsbehov, eksempelvis når
omsorgsperson blir innlagt på sykehus.
■ Pasienter som forventes å skrives ut til hjemmet i løpet av maks tre dager.
Direktenummer til sykepleier med ansvar for ØHD-sengene: 51849684

Husk også våre nettsider: www.legeforeningen.no/rogaland
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FØRERKORTATTEST HOS SPESIALIST
Nedanfor er gjengitt brev frå fylkesmannen Sør-Trøndelag vedrørande spesialistvurdering i førerkortsaker. Her framgår
kva ansvar spesialisthelsetenesta har i slike saker - noko som kan vera av interesse både for fastlegar og pasientar.

Knut Vassbø
Fastlege, Bjerkreim legekontor

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Postboks 4710 Sluppen
v/ June Iversen
Fylkesmannen
i Sør-Trøndelag
7468 TRONDHEIM
Postboks 4710 Sluppen
v/ June Iversen
7468 TRONDHEIM

Deres ref.:
Saksbehandler:
Vår ref.:
Dato:
Deres ref.:
Saksbehandler:
Vår ref.:
Dato:

2011/1023-737.1
MAKIL
11/5581
29.06.2012
2011/1023-737.1
MAKIL
11/5581
29.06.2012

Spesialisthelsetjenestens ansvar for å utstede legeerklæringer i førerkortsaker
Spesialisthelsetjenestens
ansvar for å utstede legeerklæringer i førerkortsaker
Innledning
Helsedirektoratet viser til deres henvendelse av 30. august 2011, samt vårt
Innledning
midlertidige svar av 22. februar 2012. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag ber om
veiledning angående spesialisthelsetjenestens praksis i saker om utsteding av
Helsedirektoratet
viser som
til deres
henvendelse
av fra
30.helsekrav
august 2011,
samt vårtVi beklager
legeattest til pasienter
søker
dispensasjon
for førerkort.
midlertidige
svar av 22. februar 2012. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag ber om
den lange saksbehandlingstiden.
veiledning angående spesialisthelsetjenestens praksis i saker om utsteding av
legeattest
pasienter
som søker
dispensasjon
fra helsekrav
førerkort.
Vi beklager
Det
har visttilseg
at pasienter
som har
behov for vurdering
hosfor
lege
i
den
lange saksbehandlingstiden.
spesialisthelsetjenesten
for å kunne søke om slik dispensasjon, har opplevd at
henvisning for vurdering av spesialist blir avvist fra helseforetakets side på grunn av
Det
har vist seg at pasienter
som har
behov for dere
vurdering
i
kapasitetsproblemer.
Det konkrete
eksempelet
viser hos
til erlege
en avvisning
fra
spesialisthelsetjenesten
forfor
å kunne
søke
slik
dispensasjon,
har opplevd at § 3
avdeling for hjertemedisin
vurdering
avom
krav
i vedlegg
1 til førerkortforskriften,
henvisning
for vurdering av spesialist blir avvist fra helseforetakets side på grunn av
nr. 6.
kapasitetsproblemer. Det konkrete eksempelet dere viser til er en avvisning fra
avdeling for hjertemedisin for vurdering av krav i vedlegg 1 til førerkortforskriften, § 3
nr.
6.
Helsedirektoratets
vurdering

Syd-Vesten

Helsedirektoratet mener at det ikke kan gis et generelt svar på hvorvidt
Helsedirektoratets vurdering
spesialisthelsetjenesten
har plikt til å utstede legeattest til ulike formål. I tilfeller hvor
legeattesten ikke er en del av et direkte behandlingsforløp må det vurderes konkret
Helsedirektoratet
mener
at det ikke
genereltslik
svar
på hvorvidt
hvorvidt spesialisthelsetjenesten
harkan
pliktgis
til et
å utstede
attest.
Formålet med
spesialisthelsetjenesten
har plikt til å utstede legeattest til ulike formål. I tilfeller hvor
attesten må da vektlegges.
legeattesten ikke er en del av et direkte behandlingsforløp må det vurderes konkret
hvorvidt spesialisthelsetjenesten har plikt til å utstede slik attest. Formålet med
attesten
må dasom
vektlegges.
Om
legeattest
helsehjelp

12 SYD-VESTEN NR. 4 • ÅRG. 18. 2012

Etter en konkret vurdering vil utstedelse av attester kunne være å anse som
”helsehjelp” i henhold til helsepersonelloven § 3 tredje ledd og pasient- og
Om
legeattest som helsehjelp
brukerrettighetsloven
§ 1-3 bokstav c, dersom utstedelse av slik attest er nødvendig for
Etter
konkret vurdering
vil dokumentasjon
utstedelse av attester
være å anse som
videreen
behandling,
eller som
for å fåkunne
ulike trygdeytelser.
I den
”helsehjelp”
i henhold
til helsepersonelloven
§ 3 tredje ledd og pasientog
sammenheng
vil attesten
være en del av pasientbehandlingen
spesialisthelsetjenesten
brukerrettighetsloven
§
1-3
bokstav
c,
dersom
utstedelse
av
slik attest er nødvendig for
er forpliktet å tilby, jf. spesialisthelsetjenesteloven § 3-8.
videre behandling, eller som dokumentasjon for å få ulike trygdeytelser. I den
sammenheng vil attesten være en del av pasientbehandlingen spesialisthelsetjenesten
er forpliktet å tilby,
jf. spesialisthelsetjenesteloven
§ 3-8.
Helsedirektoratet
Divisjon
spesialisthelsetjenester
Legeattest
som •ikke
er del
av et direkte behandlingsforløp
bioteknologi og helserett
IAvd.
noen
tilfeller
følger
det
direkte
av
lov
eller
forskrift
at det skal avgis attest. I andre
Marit Kildal, tlf.: 810 20 050
tilfeller
følger det• Divisjon
indirekte
ved at det er en forventning om at helsetjenesten skal avgi
Postboks 7000 St. Olavs
plass,
0130 Oslo • Besøksadresse: Universitetsgata 2, Oslo • Tlf.: 810 20 050
Helsedirektoratet
spesialisthelsetjenester
attest.
Et
eksempel
er
førerkortsakene,
hvor
hele
ordningen
bygger på at man for å få
Faks:bioteknologi
24 16 30 01og
• Org.
nr.: 983 544 622 • postmottak@helsedir.no • www.helsedirektoratet.no
Avd.
helserett
eller
det 20
godet
Marit beholde
Kildal, tlf.: 810
050 det er å ha førerkort, må fremlegge helseattest. Dette kan
gjelde
enten
forOlavs
å få plass,
førerkort
første
omgang eller
at man for å2,få
tilbake
et tidligere
Postboks
7000 St.
0130iOslo
• Besøksadresse:
Universitetsgata
Oslo
• Tlf.: 810
20 050
Faks: 24 16
30 01 • Org.
983 544 622 • helsemessig
postmottak@helsedir.no
• www.helsedirektoratet.no
inndratt
førerkort
månr.:
dokumentere
skikkethet
ved fremleggelse av ny
attest. I noen tilfeller tilsier de helsemessige forhold at slik attest må skaffes fra
spesialisthelsetjenesten.
Utstedelse av legeattester som ikke er en del av et behandlingsforløp, vil normalt
måtte prioriteres bak kjernevirksomheten til spesialisthelsetjenesten, som
undersøkelse, diagnostisering og behandling, jf prioriteringsforskriften § 2.
Spesialisthelsetjenesten må i prinsippet også kunne avvise anmodninger om attest i
tilfeller hvor det ikke følger av lov eller forskrift at attest/vurdering skal utstedes, eller
der hvor det ikke er snakk om saksfelt hvor hele ordningen er bygd opp på en
forutsetning om at leger skal utstede slike attester
Henvisninger i førerkortsakene
Siden ordningen med behandling av førerkortsakene bygger på at det skal fremlegges
legeattest, mener Helsedirektoratet at utstedelse av slik attest/vurdering er en tjeneste
som spesialisthelsetjenesten har plikt til å tilby. Slike henvisninger kan da ikke avvises.
Utstedelse av slik attest vil imidlertid normalt ikke komme inn under retten til
”nødvendig helsehjelp” etter spesialisthelsetjenesteloven § 2-1 b, og vil da måtte
prioriteres etter undersøkelse, diagnostisering og behandling av pasienter.
I mange tilfelle vil pasienter få en vurdering som kan fremlegges i en førerkortsak, i
forbindelse med at de er inne til nødvendig undersøkelse og/eller behandling hos
spesialist. Dersom en person tidligere har vært til undersøkelse og/eller behandling i
spesialisthelsetjenesten, vil pasienten kunne be om å få kopi av epikrise. En epikrise
vil imidlertid ikke alltid inneholde tilstrekkelige opplysninger for behandling av
førerkortsaken.

Vennlig hilsen
Kristin Cordt-Hansen e.f.
avdelingsdirektør
Dokumentet er godkjent elektronisk

Marit Kildal
seniorrådgiver
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Informasjon fra kurskomiteen
Emnekurs
KVELDSKURS
Uke 6 – 2013

AKUTTMEDISIN

KVELDSKURS/EMNEKURS I RUS
4.-7.2.13

er under planlegging. Mer informasjon kommer når det er klart.

DAGKURS

EMNEKURS I ØRE, NESE, HALSSYKDOMMER
Tid:
Sted:
Pris:
Antall deltakere:
Påmelding:

4.-5.2.2013
St. Svithun hotell
kr. 2500,- i kursavgift+ kr. 790,- i kostpenger
40
på www.legeforeningen.no/rogaland

EMNEKURS I ØYESYKDOMMER
Tid:
Sted:
Pris:
Antall deltakere:
Påmelding:

6.-7.2.2013
Øyeavdelingen Sus, Torgveien 25B, Stavanger
kr. 2500,- i kursavgift+ kr. 620,- i kostpenger
30
innen 31.12.12 på www.legeforeningen.no/rogaland

EMNEKURS I SYKEHJEMSMEDISIN
2013
er under planlegging.
Tid: 29. januar, 23. april, 17. september og 19. november 2012 kl.
12-18.00.
Sted: Arkeologisk museum i Stavanger
Pris: kr. 3000,- (kr. 750,- pr. dag)
Mer informasjon kommer når det er klart.

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

DAGKURS – 2 DAGER
Tid:
Påmelding:

11.-12.11.2013
innen 12.8.2013 på www.legeforeningen.no/rogaland.
Tid for resertifisering/ spesialisering må opplyses.
Pris:
ca. kr. 3000,- i kursavgift + kostpenger
Antall deltakere: 28

Kurset vil kreve forberedelse og bestått internettbasert teoritest både i
AHLR (på www.nrr.org) og i «Akuttmedisin for leger» (på www.nakos.
no) før fremmøte. Det er godkjent med 26 timer som obligatorisk emnekurs/klinisk emnekurs i akuttmedisin til videre- og etterutdanningen i
Allmennmedisin.
Kurset er planlagt arrangert hvert halvår videre.
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 våren 2013:
Fagdag 1: AHLR
10,11, 23, 24 og 25 januar og 6, 7, 8, 13 og 14 februar.
RETNINGSLINJER VED KURSPÅMELDING
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.

Fagdag 2: Skarpe oppdrag, rus/vold og psykiatri
17, 18, 19, 24, 25 og 26 april og 2, 3, 7 og 8 mai.
Påmelding: rogaland.legeforening@c2i.net
Sted: SAFER, Seehusensgate 1, Stavanger
Samhandlingstreningen koster ikke noe.
Mange kommuner dekker nå tapt arbeidsfortjeneste for legene sine.

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

Ny doktorgrad
Vi gratulerer!

Michael Busch ph.d.-graden
ved Universitet i Bergen 2. november 2012
«Therapeutic Hypothermia after Out-of-Hospital
Cardiac Arrest – implementation and clinical
management-»

Michael Busch, født 1969, er fra Göttingen,
Tyskland. Han er cand. med. fra Universitet
Göttingen og ansatt ved anestesi avdeling ved
Universitet Stavanger.

Syd-Vesten

Avhandlingen omfatter pasienter som ble vellykket gjenopplivet utenfor sykehus men som ikke
er våknet opp ved ankomst sykehus. To publikasjoner fra henholdsvis Australia og Europa viste
i 2002 at nedkjøling av slike pasienter til 32-34
grader i 12-24 timer førte til bedre overlevelse og
mindre nevrologisk skade. Samme år innførte
Stavanger Universitetssykehus som ett av de
første sykehusene en enkel nedkjølings protokoll
som viste seg å være trygg, effektiv og kunne
implementeres i løpet av veldig kort tid. Resultatet ble en dobling i overlevelse lokalt fra 2001
til 2003 og at de som overlevde overlevde uten
store hjerneskader. Dette viser at nedkjølingsterapien fungerer også i den kliniske hverdag
utenom strengt kontrollerte studiebetingelser.

En undersøkte også erfaringer med de forskjellige nedkjølingsmetoder i bruk, hvilken
påvirkning nedkjølingsbehandling kunne ha
på prognostisering og om pasientgrupper som
ikke var inkludert i de første studiene kunne ha
nytte av nedkjøling. Diverse nedkjølingsmetoder
var veldig forskjellige mtp viktige elementer som
støy, hygiene, pasientmonitorering, arbeidsbelastning og brukervennlighet. Videre fant en at
prognostisering av bevisstløse pasienter etter
hjertestans ikke var forandret etter innføring av
hypotermi behandling, noe det var stor grunn
til å stille spørsmål med.
De initiale studier fra 2002 hadde ekskludert
pasienter over 75 år. I avhandlingen fant en
at nedkjølte pasienter eldre enn 75 år hadde
lavere overlevelse enn de yngre men at 50 %
likevel overlevde. Derfor mener en at alder alene
ikke skal være en limiterende faktor for å tilby
nedkjølingsterapi.

Ane Cecilie Dæhli Munk, ph.d.-graden
ved Universitetet i Bergen 9. november 2012
”Molecular biomarkers, human papillomavirus-genotypes
and clinical factors in regression prediction of cervical
intraepithelial neoplasia grades 2-3”

Ane Cecilie Dæhli Munk (f. 1972) er oppvokst i
Søgne, og avla medisinsk embetseksamen ved
Universitetet i Bonn, Tyskland, i 1998. Hun er
overlege ved Kvinneklinikken, Stavanger Universitetssjukehus.
Mange kvinner rammes av celleforandringer på
livmorhalsen. Disse forårsakes av forskjellige
typer humant papillomavirus, der noen er mer
kreftfremkallende enn andre. Celleforandringer
kan utvikle seg videre til livmorhalskreft, men
hos 30-40 % vil celleforandringene gå tilbake av
seg selv uten behandling fordi immunsystemet
bekjemper viruset (spontan tilbakegang). Det
finnes ikke sikre metoder som kan skille mellom
celleforandringer som går spontant tilbake og de
som utvikler seg videre til kreft. Operasjon med
fjerning av vev er eneste behandlingstilbud for
kvinner med mer uttalte celleforandringer, og
3000 kvinner opereres årlig i Norge. Operasjon
kan forårsake svakere livmorhals, og dermed økt
risiko for senabort eller for tidlig fødsel.

høy sannsynlighet for spontan tilbakegang av
celleforandringer. Ved utredning av celleforandringer tas vevsprøver. Etter fire måneders oppfølging viste studien at ved å bruke vevsmarkører
(pRb og immunmarkører), kunne kvinner med
celleforandringer deles inn i grupper med høy
(53 %) og lav (6 %) sannsynlighet for spontan
tilbakegang. Ved å bruke kondom ved samleie
økte sannsynligheten for spontan tilbakegang til
67 %, og for kvinner med mindre kreftfremkallende virustyper til 73 %.
I avhandlingen konkluderes det med at vevsmarkører og analyse av virus-undergrupper kan
skille ut pasienter med celleforandringer som
har høyere sannsynlighet for spontan tilbakegang. Bruk av kondom kan øke sannsynligheten
for spontan tilbakegang ytterligere. Studien har
bidratt til bedre diagnostikk og økt forståelse
av mekanismene bak celleforandringer på livmorhalsen, noe som igjen kan føre til færre
operasjoner.

Målet for doktorgradsarbeidet har vært å identifisere faktorer som kan skille ut pasienter med
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Samarbeidsavtale mellom
avtalespesialister og Helse Vest.
Skal vi tøyles?

Syd-Vesten

Av Finn Finsnes,
dr. med. Tillitsvalgt i PSL-Rogaland
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Helse Vest ønsker å innføre en samarbeidsavtale mellom den enkelte avtalespesialist og
minst et lokalt helseforetak (f.eks Stavanger,
Fonna, Bergen, Førde). I første omgang var det
planlagt innført for de nye hjemmelsavtalene
som inngås. Formålet med samarbeidsavtalen
er i følge Helse Vest ”å legge til rette for et godt
samarbeid mellom avtalespesialisten og helseforetaket til beste for pasientene”.
Samarbeidsavtalen skal bidra til samordning og
koordinering på det tjenesteytende nivået og
legge til rette for god utnyttelse av ressursene
i spesialisthelsetjenesten. Det er meningen at
avtalen konkret skal inneholde en mer eller
mindre fullstendig struktur for arbeidsdeling;
hvilke pasienter som bør behandles i sykehus
og hvilke i avtalepraksis, hele pasientforløpet.
Pasientgrupper med lang ventetid på sykehusene skal kunne bli overført til avtalespesialisten. Felles prosedyrer og kliniske retningslinjer
skal avtales og deltakelse i såkalt kompetanseutvikling (undervisning) med bidrag fra begge
parter. Helse Vest ønsker videre et pasientadministrativt samarbeid, som særlig er aktuelt
der pasientforløpet er delt mellom helseforetak
og avtalespesialist, og der pasienter som har
fått rett til nødvendig helsehjelp i Helse Vest,
senere får oppfylt denne rett hos en avtalespesialist. Her er det i grunn Helse Vest som setter
premissene.
Samarbeidsavtalen kommer i tillegg til den
ordinære hjemmelsavtalen med Helse Vest (per
i dag er det altså en avtale mellom hjemmelshaver og Helse Vest). Legeforeningen og PSL
har vært kritiske til kravet fra Helse Vest om en
slik samarbeidsavtale fordi vi mener at dette
involverer en annen part, nemlig det lokale
helseforetaket (f.eks Helse Stavanger). PSL og
Legeforeningen er opptatt av å opprettholde
de regionale helseforetakene som avtalepart
og mener at Helse Vest setter frem vilkår som
er i strid med rammeavtalen. Saken er under
behandling i Legeforeningen sentralt og administrasjonen i Helse Vest og kan mulig ende opp
i en rettslig tvist. For Legeforeningen synes det
dertil å være av stor prinsipiell betydning om
Helse Vest, som eneste regionale foretak, skal
kreve at nye avtalespesialister i en region skriftlig skal forpliktes til ”samarbeid”.

PSL Rogaland frykter at dette kan være starten
på slutten, at Helse Vest steg for steg vil tøyle
avtalespesialistene ved å tilstrebe kontroll
over vår hverdag. En viktig drivkraft er nemlig
vår frihet til selv å organisere driften av egen
virksomhet til beste for pasienten. Dette gir
motivasjon og arbeidslyst som fører til høy produktivitet, som gruppe utfører vi 1/3 av alle
polikliniske konsultasjoner. Formodentlig er
den også av faglig god kvalitet.
5. desember 2012 skal styret i Helse Vest
behandle en sak om ”Oppfølging av avtalespesialistar i Helse Vest”. Saksdokumentene tar
utgangspunkt i internrevisjonsrapporten som
foretaket presenterte for styret tidligere i år
(beskrevet i Sydvesten nr 2/2012). Vi mener at
rapporten inneholder vesentlige feil og er meget
unyansert. Like unyansert er saksfremlegget og
fakta presenteres feil: ”Dagens system med tilvising frå fastlege til avtalespesialist ikkje fungerer
optimalt, men snarare er prega av tilfeldigheiter,
manglande oversikt over kapasitet og ventetider, manglande og for sein informasjon mellom
aktørane og usikker status i høve til pasientrettane.” Vi kjenner oss ikke igjen i dette og ville
funnet det riktigere om vi hadde blitt hørt før
styremedlemmene får presentert ”fakta”.
Vi er nok i en brytningssone, hvor vi kan forvente at Helse Vest ønsker å få mer styring og
kontroll over avtalespesialistene. De åpner
også for å innføre endringer i alle eksisterende
individuelle avtaler for å integrere avtalespesialistene med sine andre deler av spesialisthelsetjenesten. Helse Vest vil sannsynlig teste ut
handlingsrommet de har for å styre oss innen
det som de oppfatter er mulig innenfor rammeavtalen. Vi vil være på vakt og i dialog med
Legeforeningen sentralt.

Informasjon til
våre tillitsvalgte i
kommunene
Truls Eide,
HTV Sandnes / Landsråd 1

Først av alt vil vi benytte sjansen til å takke
alle tillitsvalgte for god innsats i årets lønnsoppgjør. Det er gjort en glimrende jobb både i
forhandlingsarbeidet og ved innrapportering
av resultater underveis. Rapportering er svært
nyttig både under forhandlingene og for å ha
statistikk å vise til i kommende oppgjør. Noen
av oss har også godt samarbeid med andre
akademikerforbund i kommunen, noen er i
startgropen på dette.
Vi som er tillitsvalgte ser at saksspekteret nå
er så stort at det kan være vanskelig å holde
fokus blant stadig oppdukkende mål mellom
samhandlingsreform, lokalmedisinske senter,
forskrifter og den egentlige jobben vår med
pasienten.
Rogaland legeforening har formulert noen
hovedmålsettinger som kan være et hjelpemiddel. Tanken er at vi ved å ha noen felles målsettinger kan dra veksler på hverandres arbeid og
dermed slippe å ta alt fra bunnen i hver enkelt
kommune. Vi jobber også opp mot sentralt
hold for å prøve å få dem til å legge til rette for
at de ulike lokalforeningene kan samkjøres i
større grad. Det er lettere å få gjennomslag når
man kan vise til utvikling og resultater i andre
kommuner.

Jan Robert Johannessen,
Leder RLF / HTV Stavanger

Målsettinger oppnås ved å jobbe med dem over
tid og vi må treffes for å få en god forankring
av felles mål.
Rogaland legeforening har derfor som mål å
gjennomføre minst to møter per år med sine
kommunetillitsvalgte for å drøfte prioriteringer og fokus. Vi ønsker å ha med oss våre tillitsvalgte i nordfylket og siden vi var på Sola i
forbindelse med årsmøtet drar vi denne gangen
til Haugesund.
Møtedato vil være 23. januar 2013. Nærmere
invitasjon vil komme men sett av kvelden allerede nå.
Med dette håper vi å øke oppmerksomheten
på målsettingene og ta ut potensialet i å jobbe
i samme retning.

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
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Kjære kollega
i vestlandsk allmennpraksis!
Dåverande Institutt for almenmedisin vart høgtidleg opna 21
april 1972, og akademisk allmennmedisin i Bergen feirer såleis
40 år i 2012. Dette vart både markert og feira på eit arrangement
på Solstrand i november. Det var ein donasjon frå Legeforeningen som gjorde at UiB kunne starte med allmennmedisin som
undervisnings- og forskingsfag nokre år etter Oslo.
Instituttmiljøet har gjennomgått ei utruleg utvikling og
vekst på desse 40 åra, og er i dag det største allmennmedisinske fagmiljø-et i landet, medrekna «avleggarane» Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, NOKLUS og Allmennmedisinsk forskningsenhet.

For to år sidan trykka vi ei komplett samling av SAMklang, meldingsblad for Seksjon for allmennmedisin, som kom ut i åra
1995 til 1998. Etter 1998 var det ein pause i utgjevingane, før
meldingsbladet oppsto i ny drakt i 2001 som Universitetslegen,
ein del av Paraplyen, bladet til legeforeiningane i Hordaland og
Sogn og Fjordane, seinare også i Syd-Vesten, bladet til Rogaland
legeforening, i tillegg til at informasjonen ligg på nettsidene
til instituttet. Vi har no utgitt ei komplett samling Universitetslegen frå åra 2001-2011. Som vedlegg har vi samla
nokre historiske dokument; om opninga av instituttet frå
Tidsskriftet 1972, og artiklar om dei to første professorane,
Sigurd Humerfelt og Per Fugelli. Dersom nokon ønskjer
eit eksemplar av heftene, ta kontakt med underteikna.

Vi har i dag eit godt undervisningsprogram for legestudentane, stor aktivitet i allmennmedisinsk fagutvikling
og debatt, og ein stor forskings-produksjon i form av
publikasjonar og doktorgradar.

Steinar Hunskår

steinar.hunskar@isf.uib.no

Doktorgrad: Fastlegen som livsstilsveileder
Eirik Abildsnes disputerte for ph.d-graden ved UIB den 23.11.2012
med avhandlingen ”The general practitioner as lifestyle advisor. A
focus group study exploring case story discussions”.
Avhandlingen undersøkte holdninger, handlinger og refleksjon hos
fastleger knyttet til å veilede pasienter i å endre en usunn livsstil. I
avhandlingen påviser Abildsnes mange ulike metoder som fastlegene
brukte i slike konsultasjoner. Han analyserer også aspekter ved makt
og avmakt i forholdet mellom pasient og lege. Den siste delen av
avhandlingen er en analyse av interaksjonen mellom legene når de
la fram og diskuterte konsultasjoner de hadde gjennomført.
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I studien deltok seks grupper med leger som regelmessig møttes i forbindelse med videre- eller etterutdanning i fokusgruppe-diskusjoner.
Presentasjon og diskusjon av kasuistikker har lange tradisjoner i medisinen, og er blitt en nyttig læringsform i grunn- og videreutdanning.
Eirik Abildsnes (f. 1960) er utdannet lege fra UiB, spesialist i allmennmedisin og arbeider som fastlege og kommuneoverlege i Kristiansand. I forbindelse med ph.d. prosjektet har han vært tilknyttet
Forskningsgruppen for allmennmedisin. Veiledere har vært Per
Stensland og Signe Flottorp.

Mer tverrfaglig undervisning i
kommunikasjon
Kommunikasjon er kjernekompe-tanse blant de kliniske ferdighetene. Tidligere var det i stor grad allmennleger og psykiatere som
hadde ansvar for undervisningen blant legestudenter. De siste årene
har dette endret seg, og ved UiB deltar nå undervisere fra en rekke
spesialiteter. «Kommunikasjons-kurset» er et ukeskurs for 3. års
legestudenter. For gruppen på 80 studenter er det 10 undervisere til
stede hele uken: Allmennmedisin, psykiatri, anestesi, gynekologi,
indremedisin, kirurgi, lungemedisin, oftalmologi og pediatri er alle
representert på lærersiden. Dette gir mulighet for en stor spennvidde
i undervisningen, og en vektlegging av kommunikasjonsferdigheter
som gjelder uavhengig av klinisk setting. På kommunikasjonskurset
bruker en ulike undervisningsformer: øvelser og samtale i smågrupper, besøk av pasienter og pårørende, film, rollespill med skuespiller,
lærernes erfaring med feilbarlighet, og plenumsforelesninger med
diskusjon. Det tverrfaglige samarbeidet på kurset har fått svært god
tilbakemelding fra studentene.

Allmennmedisin
- et usikkert prosjekt!
Neste års praksislærerkurs blir arrangert i Florø onsdag 24. (kveld)
- fredag 26. april 2013 med tittelen: «Allmennmedisin – et usikkert
prosjekt. Fastlegen mellom klinisk skjønn og juridiske regler» (kursnr.
27334).
Målgruppen er universitetslektorer og andre allmennleger som veileder, eller planlegger å veilede, legestudenter, turnusleger og yngre
kolleger. Målet med kurset er at deltakerne skal tilegne seg en økt
forståelse av de juridiske rammene for arbeidet i allmennmedisin og
for de dilemmaene som er knyttet til medisinsk feilbarlighet. Praksis
opererer i et grenseland mellom medisin og jus. Mens helsetilsynet
ser praksis som styrt av regler og juridiske rammer, vil praktikere
legge vekt på faglighet og klinisk skjønn. Kan vi undervise feilbarlighet og jus i en ramme av praktisk hverdagsmedisin? Kan vi dele egen
feilbarlighet med studentene?
Kurset er godkjent med 15 poeng som klinisk emnekurs i allmennmedisin og som 15 timer valgfritt kurs for samfunnsmedisin. Påmelding
(frist 01.02.13) til: kirsti.nordstrand@isf.uib.no

Doktorgrad:
Sjeldne sykdommer
Aasne Aarsand disputerte 2.11.2012 for ph.d.-graden ved UiB med
avhandlingen “Diagnosing and monitoring the porphyrias.”
Porfyri er felles betegnelse på en gruppe sjeldne, hovedsakelig arvelige
sykdommer. Aarsand har gjennom sin avhandling bidratt til å øke
kunnskapen om hvordan porfyrisykdommene best kan diagnostiseres og følges opp.
Aasne K. Aarsand (f. 1973) er lege fra NTNU, spesialist i medisinsk
biokjemi og overlege ved Haukeland universitetssjukehus. Avhandlingen utgår fra Institutt for samfunnsmedisinske fag med professor
Sverre Sandberg som hovedveileder.

NR. 4 • ÅRG. 18. 2012 SYD-VESTEN 19

20 SYD-VESTEN NR. 4 • ÅRG. 18. 2012

NR. 4 • ÅRG. 18. 2012 SYD-VESTEN 21

Vårprogram 2013
Rogaland kristelige
legeforening

22 SYD-VESTEN NR. 4 • ÅRG. 18. 2012

Styret i Rogaland legeforening for perioden 2011 - 2013
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)			

Vara:
Hans Petter Torvik
Olav Langhelle

egil.bjorlow@
stavanger.kommune.no

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

B - Økonomi

