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Så nærmer vi oss atter vårens vakreste eventyr - årsmøtet i 
Rogaland legeforening!

Datoen blir som før 12.juni  men obs obs - i år bytter vi arena. Vi satser friskt på 
Sola strand hotell med årsmøte, foredrag og en bedre middag - lar du deg friste?

Dette nummeret av Sydvesten er nok mer “indremedisinsk” enn de to siste 
numrene der vi har gått bredt ut og forkynt vår mening om samhandling og forskrift. Vedlagt 
finner dere årsmelding, regnskap og en invitasjon til en kjekk kveld med god mat og gode kol-
leger i særdeles vakre omgivelser. 

Vi lokker ellers med et foredrag om stressmestring - et tema som faller seg naturlig i disse dager. 
Er det noen ende på hva legen skal kunne fylle av oppgaver? Som fastlege er det i hvertfall ingen 
ende på hva vi blir bedt om å uttale oss om. Vi skal kunne sette opp treningsopplegg, gi kost-
holdsveiledning, rådgi om sosiale tilbud, veilede om NAV og rettigheter, sykepenger, pleiepenger, 
feriepenger, arbeidssøknader, tilrettelegging og skrive attester. Hauger og lass med attester. Attest 
på at Oda var forkjølet og borte fra skolen i 3 dager for 2 dager siden, at mammaen til Oskar (15)  
ikke har vært for lettsindig med å melde Oskar syk i forbindelse med kyssesyken - måtte han være 
hjemme 10 eller 12 dager? Attest til NAV om at Gunn er gravid. Før var det godt nok med kopi av 
UL skjema fra kontrollen i uke 18 - nå krever NAV en egen attest skrevet ut etter uke 26.  Og ikke 
prøv deg med en attest skrevet i uke 24 (som er et kontrolltidspunkt ihht svangerskapsprogram-
met - neste kontroll i uke 32 er lovlig sent ift NAV sin behandlingstid). Jeg forsøkte meg på det 
vågale stuntet - og fikk attesten i retur. 

Vi blir i økende grad byråkratisert. Byråkratiets “ToDo” lister oversvømmer oss. Kvalitetsmåling, 
brukerinvolvering, spørreskjema om fag og driftsrutiner. Kun 20 minutter her og 30 minutter 
der - flere ganger i uken til tider. 

Blir det bedre bare man kan krysse av for at de formelle krav er oppfylt? 
Dessverre er en legeerklæring alt for ofte på “ToDo” listen. Når skal vi sette ned foten? Hvor mye 
ressurser skal vi bruke på dette? Orker vi? Eller er det like greit å bare skrive attesten og bli ferdig 
med det?

Jeg prøvde å gjøre noe med det. Jeg forsøkte å finne ut hva nytten ved NAV sin rigide attestpraksis 
for de gravide skulle kunne være. Kanskje det hadde en hensikt jeg ikke kunne se . For det kan 
vel umulig være at de krever 60.000 attester årlig for å finne den lille prosenten av de 0,3% svan-
gerskapene som ender i dødfødsel etter 20 svangerskapsuke? Hvor mange av dem er det egentlig 
som urettmessig hever svangerskapspenger??
Det viste seg ekstremt utfordrende å få et klart svar. På tross av gjentatte eposter og telefoner.
Hvem er det som har bestemt dette? Er det i det hele tatt er noen vits i å ta kampen? Hvem skal ta 
den? Er det de tillitsvalgte? Hvordan skal vi organisere tillitsvalgt-arbeidet for å klare å håndtere 
en stadig økende arbeidsmengde? Det er en sak på min “ToDo” liste...

Apropos kamp - fastlegeforskriften skal få ligge men jeg vil få referere Dagens Medisin: de 300 
høringssvarene som har kommet inn rapporteres overveiene negative med Statens helsetilsyn i 
spissen. De er negativ til alle punkter.Går det da an å vedta forskriften uten vesentlige endringer? 
Man skulle ikke tro det men jeg er langt fra sikker. Derfor bruker jeg tid på Legeforeningens Plan 
B for helprivat allmennlegetjeneste som tar form i disse dager. 

Personlig ønsker jeg at fastlegeordningen skal bestå fordi den gir hele befolkningen et likeverdig 
medisinsk tilbud. Jeg jobber derfor for en løsning som ivaretar kommunene og pasientene sine 
behov. Det er fint mulig å tenke seg en helprivat ordning som faktisk fungerer vel så godt som 
dagens fastlegeordning. 

Sykehjemsjournalene kommer til å bli et hovedfokus for foreningen etter sommeren. Vi har 
utfordret sykehjemslegene til å lage reportasjer og artikler fra hverdagen sin på sykehjemmet. 
Hvordan fungerer journalprogrammene? Hvordan er arbeidsflyt og arbeidsmiljø? Hva trenger 
de for å kunne gjøre en god jobb som en viktig del av samhandlingsreformen? 
Knut Vassbø presenterer et pilotprosjekt i denne utgaven av Syd-Vesten der han har utfordret leger 
som jobber med ulike journalprogrammer på og utenfor sykehus og ikke minst i sykehjem til å 
utføre en enkel oppgave på tid - den bør kanskje en og annen direktør / rådmann få med seg...
Vi kommer til å gå så tungt inn i denne materien som vi klarer men det betinger oppslutning fra 
våre kolleger på sykehjemmene.

Men først en velfortjent  sommerferie til oss alle. Håper jeg ser riktig mange av dere på Sola 12.juni.

Jan Robert Johannessen, Leder RLF.
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Medisinstudentenes 
Humanitæraksjon 2012

De fleste barn som dør av AIDS har, logisk 
nok, blitt smittet av moren sin. Uten behand-
ling overfører hele 35% av HIV-positive mødre 
smitten til sine barn. Optimal medisinsk 
behandling og veiledning kan redusere denne 
smittefaren til under 5%. Heldigvis fødes det 
nå flere og flere barn av HIV-positive mødre 
uten selv å bli smittet på grunn av innovative 
AIDS-program. I 2004 fikk kun 10% av HIV-
positive gravide i u-land medisinsk behandling 
(antiretroviral) for å hindre smitteoverføring til 
barnet, mens i 2009 var antallet økt til hele 53%! 
I Mosambik betyr dette at så mange som 30.000 
barneliv spares årlig, noe som er et stort sprang 

i riktig retning. Men allikevel blir mer enn 1000 
barn daglig smittet av sine HIV-positive mødre 
under svangerskap, fødsel og amming. Uten 
medisinsk behandling vil minst halvparten 
av disse barna dø før de har rukket å runde 2 
år. Sammen med UNICEF skal MedHum 2012 
arbeide for at dette tallet skal bli null!

MedHum 2012 vil bidra til:
– Innovasjon i praksis - styrke helsestasjonene 

for å forhindre HIV-smitte fra mor til barn i 
henhold til eksisterende retningslinjer fra 
WHO (godkjent i 2010). Eksempel på dette 
er en brukervennlig og kostnadseffektiv 

MEDHuM 2012

MedHum er norsk medisinstudent-
forening sin humanitæraksjon. Fak-
tisk så er MedHum Norges største 
studentdrevne humanitærkasjon, 
og den har vært drevet i hele 20 år! 
Aksjonen arrangeres annethvert år, 
og inntektene går til et veldedig for-
mål. I år går aksjonen under navnet 
”Født uten HIV – drøm eller virke-
lighet”, og er et samarbeidsprosjekt 
med UNICEF. Prosjektet går ut på å 
forhindre HIV-smitte fra mor til barn 
i Mosambik.
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HLR
HELSETJENESTE FOR 
LEGER I ROGALAND
Rogaland legeforening, 
Postboks 3049, 4095 Stavanger

STØTTELEGER I ROGALAND 
LEGEFORENING

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

Reno Karlsen, 
Dr. Karlsens legekontor, Stavanger, 
Tlf. 51 89 41 55, privat: 51 56 06 43, 
mobil: 915 56 700, 
e-post: renomk@online.no

Elin Haarr, 
Ort.kir.avd. Sus, Tlf.: 05151, 
privat: 51 32 18 60, mobil: 990 39 861

Halvor Kyllingstad, 
Tasta legesenter, Stavanger, 
Tlf.: 51 54 52 50 / 60, privat: 51 66 85 17, 
mobil: 414 89 063
 
Haugesund:
Anne Faksvåg, 
psyk.avd. Fsh, 
Tlf.: 52 73 20 00, privat: 52 73 52 86

Åse-Britt Sannes, 
Legekontoret SØR, 
Tlf.: 52 73 73 66, privat: 52 71 63 81

Thorolf Holst-Larsen, 
gyn.avd. Fsh, Tlf.: 52 73 20 00, 
privat: 52 71 40 82, mobil: 924 82 335
 
Jæren:
Pernille Nylehn, 
Krokeidesenteret avd. Nærland, 
Tlf.: 51 79 82 70 / 922 42 957

Dette er erfarne kolleger som kan kon-
taktes 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 bekym-
ringsmeldinger 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

”Mother-baby pack”, som inneholder alle 
medisinene mor og barn trenger fra 14 uker 
ut i graviditeten til 6 uker etter fødsel.

– Tilgjenglighet - etterutdanning av lokale hel-
searbeidere slik at de kan veilede, behandle 
og følge opp HIV-postive gravide og mødre 
i utkantstrøk.

– Teknologisk oppfølging – bruk av mobiltek-
nologi for å nå gravide og mødre, som sms 
for blant annet å minne om betydningen av 
å ta medisinene regelmessig.

– Hjelp til selvhjelp - opprettelse og drift 
av mødregrupper. Disse mødregruppene 
består av HIV-positive mødre og funger som 
samtale- og støttefora. De deler informasjon 
og kunnskap med hverandre om hvordan 
en best mulig kan leve med HIV/AIDS og ta 
beste vare på barna.

Hver av de 4 medisinstudiebyene i Norge, 
samt studiebyer i utlandet, arrangerer hver 
sin aksjonsuke. Aksjonsuken er satt til den siste 

uken i september, og blir en uke full av arran-
gementer og aktiviteter som studenter kan bli 
med på. I Bergen vil vi arrangere bamsesykehus 
på Torgallmenningen og Haukeland for alle 
barn, vi vil holde foredragskveld og konserter 
for alle studenter på tvers av fakultetene og 
ikke minst drive den klassiske bøsseinnsam-
lingen.  Uansett hva studentene måtte velge å 
bli med på i løpet av aksjonsuken vil bidraget 
være med på å skape en bedre situasjon for 
barn født av HIV-positive mødre i Mosmabik. 
Dette er en ypperlig anledning for oss som 
medisinstudenter å bli med på å redde liv før 
vi er ferdigutdannet leger!

For mer utfyllende informasjon og oppdate-
ringer se: 
www.medhum.no, 
følg oss på Facebook www.facebook.com/
pages/MedHum-Bergen/279347032132648 
og tvitre til oss på twitter twitter.com/
MedHumBergen!
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Bare vent litt, eg logge inn…
Det hender eg tar telefonen på legekontoret, 
og det er ein pasient som skal tinga ein time. 
Viss ikkje datasystemet er oppe og går, så må eg 
høfleg informera pasienten om at ”Det tar litt 
tid før dataen har starta”. Dermed stoppar heile 
konversasjonen med pasienten opp.

”Datamaskina som årsak til ventetid” er ei uni-
verselt anerkjent kode som langt inn i medisinens 
kvardag gir umiddelbar forståing for at ”dette vil 
ta litt tid”. Her om dagen ringte eg til Stavanger 
Universitetssjukehus for nokre prøvesvar, og 
fekk til beskjed at ”her ligg heile dataen nede”. Til 
tross for den ganske nedslåande beskjeden, var 
det vanskeleg å bli irritert på den stakkaren som 
sat inne på SUS og ikkje kunne gjera noko anna 
enn å venta på ”dataen”. Når noko ikkje fungerer, 
er det eit trygt verkemiddel å skulda på dataen. 
”Du må venta litt, for DIPS skal starta opp” – og 
vips, så sit me tolmodig og ventar i begge endar 
av telefonen, mens det hektiske livet på sjukehus 
og legekontor går sin gang.

Små (irriterande) pausar
I ein hektisk kvardag er 1 minutt lang tid. 15 
sekund ventetid på ein printer eller ein buypass-
signeringsrutine er irriterande, fordi desse små 
pausane er akkurat så små at du ikkje får gjort 
noko anna mens du ventar, men likevel så lange 
at du mister flyten i arbeidet ei kort stund – fordi 
alt stoppar opp i påventa av at datamaskina skal 
få dei korrekte signala fram til rett stad. Er det 
nokon som opplever dette som stressande når 
pasientane sit og ventar?

Kor raskt går det eigentleg?
Kor mykje tid bruker me på ”dataen”? Ein ting 
er den tida me bruker på alle feil, epikrisar som 
kjem i hopetal, innlegging av elektroniske sam-
handlingspartar etc. Men kor mykje tid bruker 
me når alt faktisk fungerer slik det skal. Er det då 
effektivt å bruka datamaskina?

Store forskjellar?
Eg bruker WinMed2 på legekontor og legevakt. 
Det hender eg er innom ein sjukeheim. Der 
bruker dei CosDoc. I møtet med CosDoc forstår 
eg at sjukepleiarar sanneleg er utstyrt med ein 
heilt utruleg stor porsjon tolmod. For at det går 
an å måtta bruka så lang tid, og så mange taste-/
musetrykk for å gjera enkle operasjonar, det er 
ganske ufatteleg.

Kjapt og effektivt?
Det er på tide at helsepersonell fokuserer på at 
dataverktøy ikkje berre skal vera sikre (sjølvsagt), 
men dei skal også vera brukarvenlege og effektive. 
Kor kjapt kan me gjennomføra enkle, daglegdagse 
prosedyrar? Dette har Syd-Vesten undersøkt, på 
følgjande måte:

Konkurranse
Eit par kollegar fekk følgjande utfordring:

Du skal delta i ein uformell test av EPJ-system. 
Testen går ut på kor raskt ein kan gjennomføra eit 
par prosedyrar. Testen forutsetter at datamaskina 
har starta opp, og at brukaren har logga inn i 
Windows, men IKKJE starta opp EPJ-programmet. 
Det må vera klargjort ein ”placebo-pasient” i 
journalsystemet, t.d. Kalle Krank (evt bruk din 
eigen identitet).
 
Dette er prosedyren som skal gjennomførast:
– Start EPJ-programmet
– Logg inn i EPJ-programmet (det er ein fordel at 

du var den siste som var innlogga, så du slepper 
å henta fram brukarnamnet på ny)

– Hent ein pasient (f.eks. Kalle Krank eller Ole 
Duck eller deg sjølv)

– Legg inn diagnose Hjertesvikt, og merk som 
kronisk diagnose

– Legg inn Furix 20 mg tabl x 1 som fast medisin, 
med valgfritt gyldig refusjonspunkt

– Skriv ein henvisning med diagnose Hjerte-
svikt,  liste over faste medisinar (skal minimum 
innehalda Furix 20 mg x 1) og  tekst ”Dette er ein 
test”. Henvisning skal vera adressert til valgfri 
adresse og printa ut.

– Logg ut av EPJ-programmet.
 
Det er lov å øva seg inntil 5 gonger før du gjen-
nomfører testen.

Resultata for fire forskjellige EPJ-system:
Fire sporty kolleger gjennomførte testen. Her 
er resultata:

Infodoc: 1 minutt 23 sekund

WinMed med e-resept: 1 minutt 38 sekund
Kommentar frå deltakar: ventetid på printer

DIPS (SUS):  1 minutt 42 sekund
Kommentar frå deltakar: I DIPS registreres diag-
noser, men det har avregningskonsekvenser, så  det 
måtte utgå. Det er ingen «faste medisiner modul» 
i bruk, derfor ble det laget en resept.

CosDoc: 4 minutt 25 sekund
Kommentar frå deltakar: COSDOC har ikke 

mulighet å registrere refusjonspunkt. En ikke-
erfaren bruker hadde brukt minst 15 min, eller 
ikke klart det.

Denne uformelle og uvitenskaplege testen viser 
at det tar ca tre gonger så lang tid å utføra et sett 
vanlege og enkle prosedyrar i CosDoc, saman-
likna med Infodoc. Som CosDoc-brukaren skriv, 
så er enkelte av oppgåvene såpass kompliserte 
å gjennomføra at det for svært mange (tilfel-
dige legar som skal registrera noko i CosDoc i 
samband med eit legevaktbesøk?) vil ta svært 
lang tid, eller knapt vera gjennomførbart. Slik 
tidsbruk stjeler store ressursar i helsevesenet, 
og skaper frustrasjon. Viss det medfører at jour-
nalføringa blir mangelfull, skaper det også risiko 
for feilbehandling.

Delta i vår uformelle konkurranse!
Korleis er situasjonen på dei forskjellige lege-
kontora, legevaktene, sjukehusa og sjukehei-
mane? Kor raskt går det an å gjennomføra den 
prosedyren som er skissert over? Oppstår det 
situasjonar som fører til at heile arbeidsproses-
sen stoppar opp?

Utfordring
Er det nokon som kjem under 1 minutt? Eller er 
det nokon som har eit datasystem som nekter å 
gjera prosedyren på under 5 minutt?

Eller har du eksempel på enkelte oppgåver som 
går irriterande treigt?

Send e-post til underteikna, og legg gjerne ved ein 
video (for eksempel tatt med mobiltelefon) som 
dokumenterer kor raskt du gjennomfører prose-
dyren, eller kor lang ventetida er for å få respons 
frå EPJ-systemet på enkelte trinn i arbeidsflyten.

Resultata blir presentert i neste nummer av Syd-
vesten!

Knut Vassbø, Bjerkreim legekontor
kvassbo@gmail.com

PS: takk til Kjetil Meling Hetta, Aart Huurnink, 
Lars Kåre Selland Kleppe og Eirik Viste som gjen-
nomførte testen for Sydvesten!

Knut Vassbø
Bjerkreim legekontor

Datamaskina – legens beste venn?
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Oppfølgingsintervju etter hudkurset
Etter Rogaland legeforening sitt  
hudkurs i februar sendte Ruth Midt-
garden (fastlege og overlege Stavan-
ger kommune) noe oppfølgingsspørsmål 
til hudavdelingen ved Professor, avdel-
ingssjef dr. med Thomas Ternowitz. 
Etter avtale gjengis spørsmål og svar 
da de antas å ha generell interesse i 
fastlegekollegiet.

Hvordan opplever hudpoliklinikken fastlege-
nes henvisningsprofil? Henviser vi for mange? 
Er henvisningene gode nok for å prioritere?
Sammen med Asgeir Haugedal sitter jeg i et 
prosjektgruppe som skal gjør det mulig å sende 
kliniske fotos sammen med henvisningen. Dette 
vil gi betydelige flere informasjoner om hudle-
sjonene . Dette er spesielt viktig mtp 20-dagers 
regel av pasienter med kreft. Dette vil gjør det 
mulig for oss å skjelne mellom de suspekte nevi 
og hudcarcinomer og benigne hudtumorer. 
Vi ønsker å innføre dette i 2012 og vi har både 
planlagt teknisk support, fotokurs og utvikling av 
software til både Winmed, Infodoc og System- X.
Jeg har nettopp sendt søknad om økonomisk 
støtte til dette så fastlegene kan bli etablert med 
denne mulighet.
Det er meget vanskelig å vurdere henvisningene 
som denne « pas. Har mange nevi, flere av dem 
virker suspekte. Malignitet kan ikke utelukkes». 
Klinisk foto vil være en stor hjelp her. Det vil  
være lett for fastlegene og gjøre dette med min. 
tidsforbruk og det er det vi prøver å få til.

Hvorfor må leggsår vente lenger enn diverse 
flekker som kan laserbehandles?
Jeg er blitt overrasket over at en av fastlegene i 
auditoriet sagde under mitt foredrag at hennes 
ulcus cruris pas. Har ventet 6,5 mnd for å 
komme in, mens en pasient med banal lentigo 
kom inn innen 3 mnd. Hun mente at årsaken 
til dette var at Hudavdelingen tjente bedre på 
laserbehandling fremfor sårbehandling. Dette 
er  en stor misforståelse som jeg håper at kunne 
hjelpe med å avklare.
 
For laser/IPL behandlinger får vi en refusjon på 
680 NOK + en egen andel på 307. Ulcus cruris 
utløser samme takst. Prioriteringen av henvis-
ningene foretas av meg med stor hjelp av hud-
avdelingens seksjonsoverlege Bjarte Steinkjer.
 
Hvordan er ventetida for ulike lidelser?
Her kommer en kort oversikt over våres priori-
teringsrutiner over utvalgte diagnoser:
a. Ulcus cruris: innen 3 mnd rett til prioritert 

helsehjelp
b. Vaskulære lesjoner: innen 6 mnd uprioritert
c. Kronisk eksem: innen 4 mnd prioritert
d. Ustabil psoriasis: innen 3 mnd prioritert
e. Solar Keratoser: innen 6 mnd uprioritert
f. Urticaria: innen 6 mnd prioritert
g. Hudcarcinomer: innen 20 dager prioritert
h. Mistanke om MM: innen 1 uke prioritert
i. Suspekte nevi: innen 2 mnd prioritert
j. Hirsutisme ved PCOS: innen 12 mnd uprio-

ritert

k. Vitiligo: innen 12 mnd uprioritert.
l. Alopecia: innen 12 mnd uprioritert
m. Acne : innen 6 mnd prioritert
n. Rosacea: innen 6 mnd prioritert
o. Ustabil atopisk eksem: innen 2 mnd priori-

tert
p. Kontakteksem: innen 3 mnd prioritert
q. Kloasma: avvist pga manglende medisinsk 

indikasjon
r. Lentigines: avvist pga manglende medisinsk 

indikasjon
s. Hirsutisme uten PCOS: avvist manglende 

medisinsk indikasjon
t. Vorter: avvist pga manglende kapasitet

Ventetiden ved hudpoliklinikken
Vi har aktuelt ca. 1000 pasienter på ventelisten. 
Gns. Ventetid for pas. Med prioritert helsehjelp 
er aktuelt 60 dager og for uprioritert helsehjelp 
på 95 dager. Hudavdelingen, SUS har 25 000 
pasientkontakter per år med 10 ansatte leger, 
hvorav 5 er spesialister og 4 leger i spesialisering 
og 1 spesialist i 30% stilling. Dette er det høyeste 
antall pasienter per lege ved universitetsavde-
linger i Norge.
 
Finnes der noen muligheter for ØHJ vurde-
ringer og hvordan avtales disse?
Pas. med øyeblikkelig hjelp mottas daglig av 
forvakten inntil kl. 16:00. Forvakten kontaktes 
direkte på tlf. 5151 3012. Vi har også bakvaktord-
ning ved Hudavdelingen.

Hva slags tilstander kan trenge en øhj vur-
dering?
Øyeblikkelig hjelp omfatter veskende infiserte 
eksemer, utbredte bulløse tilstander som pem-
figoid, Steven Johnson, TEN, alvorlige kutane 
infeksjoner som fulminant herpes simplex, acne 
fulminans, erythrodermi, generalisert pustuløs 
psoriasis etc.

Finnes der noen mulighet for veiledning og 
drøfting pr telefon for fastleger og hva er 
bruksanvisningen for dette?
Fastlegene kan daglig ringe til forvakten med 

spørsmål. Forvakten kan viderestille samtalen 
til bakvakten ved mer kompliserte spørsmål. 
Vi arbeider på å innføre «dialog boksen» i DIPS 
som skal koples til henvisningen, for en «chat» 
med den henvisende lege. Systemet skal kunne 
virke fra høst 2012.

Kan vi henvise feks psoriasis til lysbehandling 
uten at de skal om hudlege først?
Det er ikke mulig å henvise en pasient med 
kjent psoriasis direkte til lysbehandlingen på 
nåværende tidspunkt. Dette kan vi arbeide på 
i felleskap med fastlegene.

Utfordringen her er:
a. Fastlegen har ikke oversikt over den totale 

UVA eller UVB dose mengden i Joule/cm2 
som er tillat innen 12 mnd og den totale livs-
dose for en pasient.

b. Lysbehandlinger ved psoriasis omfatter både: 
UVB, smalspektret UVB, Bade-PUVA, PUVA, 
universelle og lokale lysbad.

c. Psoriasis kan ha endret seg og kan kreve at 
pas. oppgraderes til systemisk behandling 
med MTX, Neotigason, Sandimmun eller 
biologisk behandling med sprøyter/infusjon.

d. Jeg har tenkt å innføre «nurse practionals» 
for den type pasienter. Pas. vil kunne komme 
fort til vurdering av en erfaren sykepleier i 
lysavsnittet.

Hva bør være prøvd og beskrevet før henvis-
ning for :
a. Acne: topikal behandling med Differin, 

Epiduo.
b. Rosacea: topikal behandling med Finacea, 

Rozex.
c. Psoriasis: topikal behandling med Daivobet.
d. Eksem: topikal behandling med gruppe II/

III kortisonpreparater
e. Solare Keratose: topikal behandling med 

Solaraze krem.
f. Urtikaria:  H1 blokker i min 3 mnd
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Oppfølging av private 
avtalespesialister i Helse Vest

I mars 2012 sluttet styremøtet i Helse Vest RHF 
seg til tilrådingene gitt i en egen revisjonsrap-
port kalt ”Oppfølging av private avtalespesia-
listar i Helse Vest”.
Formålet med internrevisjonsrapporten 
var å kartlegge hvordan avtalespesialistene 
bidrar til Helse Vest sitt ”sørge-for ansvar” 
overfor pasientene. Problemstillingene i 
revisjonsrapporten var utviklet på tre nivå: 
Pasientnivå (hvordan fungerer saksgang og 
informasjonsflyt mellom pasient, fastlege og 
avtalespesialist), Foretaksnivå: (hvordan blir 
avtalespesialistene integrert som en del av 
spesialisthelsetjenesten i helseforetakene), 
Regionalt nivå (bidrar avtalespesialistene til 
at offentlige ressurser nyttes på en tilfredstil-
lende måte). Hovedkonklusjonen i rapporten 
er at spesialistene yter et omfattende og svært 
viktig bidrag til j12 spesialisthelsetjenesten i 
regionen, men at utfordringene særlig innen 
psykiatrien er store, innen alle temaområdene 
som ble undersøkt.

I PSL Rogaland har vi i flere år etterlyst økt 
interesse og satsing på avtalespesialistene fra 
Helse Vest. Vi mener at vi er viktige aktører i 
regionens spesialisthelsetjenestetilbud og har 
høy pasientrettet aktivitet med god kvalitet 
og et godt samarbeid med fastlegene. Vi ser 
imidlertid også at det på enkelte områder kan 
være gunstig med et bedre samarbeid med de 
lokale sykehusene. Dette kan være avtale om 
fordeling av pasientstrøm, felles prosedyrer 
og retningslinjer, kompetanseoppbygging, 
erfaringsoverføring og forskningsmuligheter. 
Helse Vest RHF ønsker nå å inngå en skrift-
lig samarbeidsavtale ved overtakelse av nye 
hjemler og indikerer at en slik avtale også kan 
bli aktuelt hos eksisterende hjemmelshavere. 
Vi mener at dette ikke kan gjøres ensidig da det 
strider mot Rammeavtalen og Legeforeningen 
sentralt har engasjert seg i denne saken.

Ved gjennomlesning av internrevisjonsrap-
porten får man forståelse av at rapporten er 
skrevet av Helse Vest for Helse Vest. Hovedan-
kepunktet til foretaket synes å være at henvis-
ning fra fastlege til spesialist innen psykisk hel-
severn fungerer dårlig. Det hevdes at fastleger 
som har vært lenge i systemet får sine pasienter 
lettere fram til en avtalespesialist. Ventetiden 
er forsøkt løst med en sentral henvisningsko-
ordinator, men dette fungerer ikke godt nok. 
Det ønskes en bedre oversikt over kapasitet og 
ventelister hos den enkelte spesialist.

Rapporten anfører videre at avtalespesialistene 
ikke er godt nok organisatorisk forankret i spe-
sialisthelsetjenesten og sår tvil om ressursene 
brukes på en tilfredsstillende måte. 
Et problem med rapporten innen psykisk 
helse, slik vi ser det, er at internrevisjonen ikke 
differensierer tilstrekkelig hvordan forholdene 
er mellom psykologer og psykiatere. Privatprak-
tiserende psykologer med driftstilskudd regnes 
nemlig også som avtalespesialister og det er 
totalt i Helse Vest 93 årsverk for psykologer og 
bare 28 for psykiatere. Innen somatiske fag er 
det totalt 108 årsverk. 

Avtalespesialistene følger naturligvis Pasi-
entrettighetsloven. Helse Vest synes i det 
vesentligste å fokusere på ett punkt; § 2-1b 
”Rett til nødvendig helsehjelp fra spesialist-
helsetjenesten” og den såkalte prioriterings-
forskriften. Det følger av Pasientrettighetsloven 
at pasienter som henvises til spesialisthel-
setjenesten har rett til å få sin helsetilstand 
vurdert innen 30 (10) virkedager, og at det 
skal settes en individuell behandlingsfrist for 
de pasientene som er vurdert til å ha rett til 
nødvendig helsehjelp. Det er imidlertid slik at 
avtalespesialistene omfattes ikke av lovkravet 
om rett til vurdering, men kan likevel være 
den som innfrir en pasients rett til helsehjelp. 
At vi ikke kan vurdere pasientens rettighets-
status kan muligens ha sammenheng med 
de økonomiske konsekvensene et eventuelt 
fristbrudd vil kunne ha for foretaket. I praksis 
er det vel slik at de aller fleste henvisninger 
blir vurdert av avtalespesialistene tidlig og 
får tilbud om utredning hos avtalespesialist 
før en poliklinisk konsultasjon ved sykehus. 
I rapporten står det imidlertid at “Revisjonen 
viser at dagens system med tilvising frå fastlege 
til avtalespesialist har i seg ein stor risiko for at 
pasienten ikkje får sine rettar innfridde.” Dette 
mener vi i PSL Rogaland gir et galt bilde av de 
reelle forhold og at det blir feil av Helse Vest 
å advare mot bruken av avtalespesialister på 
denne bakgrunn. Utover dette skulle vi ønske 
mer fokus på kostnadseffektivitet og vurdering 
av parametere innen kvalitet. 

I følge Norsk Pasientregister utførte alle helse-
foretakene i Helse Vest regionen i 2009 drøyt 
en million konsultasjoner, mens avtalespesia-
listene stod for over en halv million konsulta-
sjonen innen spesialisthelsetjenesten.

S
yd

-V
es
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n

Finn Finsnes
dr. med
tillitsvalgt i PSL. Rogaland
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INVItASjON tIL HtV-MøtE
Rogaland Legeforening ønsker å invitere alle lokale tillitsvalde i kommunane 

til samling i forkant av årsmøtet.

I tillegg til dei lokale tillitsvalde, vil også leiar i Allmennlegeforeningen/visepresident i 
Dnlf Trond Egil Hansen og mangeårig leiar i Rogaland legeforening og no styremedlem i 

AF Ivar Halvorsen delta på samlinga. Sentrale tema vil vere arbeidet med fastlegeforskrifta 
og kommunikasjon mellom dei tillitsvalde. 

Dei som må avbryte arbeidsdagen tidlegare for å delta på samlinga vil få praksiskompensasjon 
for dette. Nytt høvet til å bli kjend med TV-kollegaer frå fjern og nær!

Vel møtt!

tid: tirsdag 12. juni 2012 
kl. 16.00 - 17.30

Sted: Sola Strand hotel
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Sola Strand Hotel
tirsdag 12. juni 2012 kl. 18.00-19.00

Etter Årsmøtet: Foredrag med middag kl. 19.00

INNkALLING tIL ÅRSMøtE 2012

Årsmøtets saksliste:
 1 Valg av møteleder
 2 Godkjenning av innkallingen
 3 Årsmelding for Rogaland legeforening 2011
 4 Regnskap 2011
 5 Budsjett 2013
 6 Kurskomitéen årsmelding og regnskap 2011
 7 Kurskomité for nord-fylket
 8 HLR årsmelding 2011
 9 Stavanger TBC-fond årsmelding og regnskap 2011
10 Rogaland legeforenings Fond for primærmedisin årsmelding og regnskap 2011
11 Valg av revisor

Saksdokumentene legges ut på våre internettsider www.legeforeningen.no/rogaland. Kopier vil bli delt ut før møtet.

Riv ut og ta med

Det er mulig bare å være med på årsmøtet, bare være med på foredrag  med middag, eller være med på begge 
deler. Partner er velkommen!
Vi håper at mange vil delta! Målet er at dette skal være en årlig sosial begivenhet som virker samlende for 
leger i hele fylket, i og utenfor sykehus. 

Påmelding for foredrag med middag:
Ved betaling til 3201.35.01776 innen 1. juni 2012,
Pris: leger kr. 150,-/ledsagere kr. 245,-.
Husk merk betalingen med deltakernavn og ”årsmøtemiddag 2012”.

Etter årsmøtet:
Kl. 19-20.00:   Ane Johnsen Lien holder foredrag om stressmestring «Stress; hva det gjør med oss, og hva vi gjør med det»
Hva gjør stress med vår tenkning og vår kommunikasjon med andre? Noen ganger er det vanskelig å finne den bærekraftige balansen 
mellom jobb og fritid. Hvordan er samspillet mellom verdier, valg, prioritering og stress?

Ane Johnsen Lien, spesialist i klinisk voksenpsykologi, har 15 års erfaring, senest nesten 10 år ved Jæren DPS før hun gikk over 
som faglig leder for Bjørnson Psykologsenter i 2010. Jobber med både klinisk arbeid, arbeidsmiljøtiltak, konflikthåndtering, 
stressmestringsgrupper, foredrag og teamutvikling. 

Ca. kl. 20.30: middag

Vel møtt!
Jan Robert Johannessen, leder

For tilreisende fra Nordfylket dekker Rogaland legeforening reiseutgifter tilsvarende rutegående skyss.
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ÅRSMELDING FOR ROGALAND LEGEFORENING 2011
Medlemmene i Rogaland fordeler seg slik på yrkesforeningene. Antallet leger i Rogaland stiger.

Styret i Rogaland legeforening 01.08.2011–31.08.2013

Leder
Ivar Halvorsen fastlege/samfunnsmedisiner, Stavanger

Styremedlemmer
Bjarne Bråtveit kommunelege Suldal - nestleder
Knut Vassbø fastlege, kommunelege i Bjerkreim

Varamedlemmer
Åshild Soltvedt lege i spesialisering, Anestesiavd. SUS
Kent Are Jamtøy lege i spesialisering, ØNH, Haugesund 

Landsstyrerepresentant
Ivar Halvorsen leder av Rogaland legeforening
Vara: Bjarne Bråtveit, Knut Vassbø

Yrkesforeningenes avdelingstillitsvalgte
AF Jan Robert Johannessen Hinnatrekanten legesenter
Vara Bjarte Sørensen Hjelmeland
LSA  Hans Petter Torvik Kommuneoverlege i Sandnes 
Vara Egil Bjørløw Stavanger
Namf John Hjelle Mediteam, Stavanger
Vara Frode Kleppestø Stavanger
OF Erna-Gunn Moen Psykiatrisk klinikk, Sus  
PSL Finn Finsnes Avtalespesialist i lungemedisin
Vara Herdis Garborg Bryne
Ylf Lars Kåre Kleppe, Med avd. SUS
Vara Katrine Haga Nesse Hauges.

Styret i Rogaland legeforening 01.09.2011–31.08.2013
Leder
Jan Robert Johannessen fastlege, Stavanger

Styremedlemmer
Knut Vassbø fastlege, kommunelege i Bjerkreim - nestleder
Hilde Hustoft psykiater, Jæren DPS

Varamedlemmer
Kent Are Jamtøy lege i spesialisering, ØNH, Haugesund 
Marie Skontorp lege i spesialisering, Anestesi avd SUS
Line Ravndal fastlege, Sandnes

Landsstyrerepr.
Jan Robert Johannessen leder av Rogaland legeforening
Vara:  Knut Vassbø, Hilde Hustoft

Yrkesforeningenes avdelingstillitsvalgte
AF Truls Eide Skeiane legesenter  
LSA  Egil  Bjørløw Helsesjef Stavanger

Vara Hans Petter Torvik Sandnes
Namf Olav Langhelle pensjonist Stavanger
Vara Frode Kleppestø Stavanger
OF Erna-Gunn Moen Psykiatrisk klinikk, Sus
Vara Marion Bauregger Stavanger
PSL Finn Finsnes Avtalespesialist i lungemedisin
Vara Herdis Garborg Bryne
Ylf Lars Kåre Kleppe Med avd. SUS
Vara Torleif Kvalvik Haugesund

Kurskomitéen
Leder Hans Ågotnes 
Medlemmer Knut Arve Omdal, Mariette Punte, Kari Sinnes, 

Gunn Aadland, Anne Aronsen. Peter Christers-
son og Håvar Aurstad fra hhv sept. og des. 2011

Valgkomité
Torger Gilje Lid leder, allmennlege, Stavanger
Linda Hatleskog ass. fylkeslege, Fylkesmannen i Rogaland
Jon Egge overlege radiologisk avd Haugesund (gjv)

Styret har hatt 9 møter i 2011, og behandlet 81 store og små saker.

Våre hovedmål for perioden ble utarbeidet og fastlagt en arbeidshelg i 
Berlin 2011 og det etterfølgende styremøte. Styret ønsker å fokusere på 
de viktigste sakene, og legge energi i å nå klare mål. 

Vi velger å legge fram hovedmålsettingene for inneværende periode, 
som grunnlag for en statusrapport i årsmøtet, med mulighet for innspill 
fra medlemmene:

Hovedmålsettinger for styret i Rogaland 
legeforening 2011-2013

Våre innsatsområder, ut fra ”lokalforeningens formål og 
oppgaver” i legeforeningens lover. 

Helsepolitikk
Vi vil sette fokus på ressursbruk og prioritering i helsevesenet. Henvis-
nings- og utredningsrutiner skal være enkle, målrettede og hensikts-
messige, og resultater av undersøkelser skal ha en behandlingsmessig 
konsekvens. Organisering og drift av poliklinikker må strømlinjeformes.

Sykehjemmene må styrkes med kapasitet, journalprogramvare og kom-
petanse slik at en større del av eldremedisinen kan foregå utenfor sykehus 
i tråd med samhandlingsreformens intensjon.

Vi ønsker å stimulere leger til å søker lederstillinger i sykehus.

Riv ut og ta med

       Prosentvis
 Pr  Pr Pr Pr Pr Pr endring  
Yrkesforeninger  01.01.2006 01.05. 2008 01.02. 2009 01.02.2010  04.01.2011 01.01.2012 4.1.11-1.1.12 

Almennlegeforeningen   299 336 350 398 400 408 2

LVS - leger i vitenskapelige stillinger 4 3 2 4 6 5 -16

Namf - Norsk arbeidsmedisinsk forening 41 47 43 40 53 49 -7,5

OF - Overlegeforeningen 400 444 465 479 497 532 7

LSA – Leger i samfunnsmedisinsk arbeid 40 36 33 35 42 42 0

PSL - Praktiserende spesialisters landsforbund 69 80 81 82 88 84 -4,5

Ylf - Yngre legers forening 367 429 445 466 497 534 7,5

Sum 1220 1375 1419 1504 1583 1654 4,5
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Kontaktflaten mellom fastlegene og NAV må forbedres

Rogaland legeforening skal være en pådriver for samhandling mellom 
HF/kommuner/NAV og jobbe for en god kommunikasjonsflyt mellom 
helsetjenestens ulike nivå og faggrupper samt overfor brukerene.

Rogaland legeforening vil jobbe for bedre kommunikasjon med og 
mellom sine tillitsvalgte og tilby et digitalt arbeidsrom som muliggjør 
dette på en effektiv måte.

Vi har arbeidet for å styrke PKO ordningen og styrke denne som organ 
for å sikre gode prosesser i samhandlingen mellom tjenestene.

Via aktiv deltagelse på kommunenivå gir vi innspill for å prøve å sikre 
mest mulig praktiske og målrettede løsninger.

Syd-Vesten
Syd-Vesten har vært aktivt brukt for å fremme våre mål med sterkt fokus 
på samhandlingsreform og forskrift. Vi oppfatter tilbakemeldingene som 
at vårt budskap når frem til andre aktører og vil satse videre på å bruke 
bladet helsepolitisk.

Lønn og arbeidsbetingelser
Vi vil ivareta at sentrale avtaler og anbefalinger følges. Disse skal være 
styrende og representere et minstemål i forhold til lokale avtaler.

Sykehus
Sykehusleger skal ha adekvat, prosentuell lønnsutvikling, på linje med 
sammenlignbare grupper i samfunnet. Kompetanse, fleksibilitet og 
ansvar skal honoreres. Lokalt kostnadsnivå må hensyntas.
LIS leger skal i størst mulig grad ha faste stillinger.
Vi vil jobbe for en bedre lederrolle og utdanning for leger i sykehus.

Kommunene
Leder / AF TV søker å ha kontakt med KS / NAV for å holde fokus på 
samhandlingsproblemene.

Leger i kommunehelsetjensten skal ha adekvat, prosentuell lønnsutvik-
ling, på linje med sammenlignbare grupper i samfunnet. Kompetanse, 
fleksibilitet og ansvar skal honoreres. Lokalt kostnadsnivå må hensyntas.

Leger i deltidsstilling skal ha pensjonsrettigheter på linje med andre 
ansatte i kommunen.

Legevakt:
Vi jobber for at alle kommune skal avholde driftsmøter minst 2 ganger 
per år og akuttmedisinsk trening minst 1 ganger per år. Driftsmøter og 
akuttmedisinsk trening er kommunen sitt ansvar og arbeidet skal foregå 
i betalt arbeidstid eller med praksiskompensasjon.

Beredskapsavlønning må gjenspeile at den skal kompensere for at legene 
påtar seg et vaktansvar på toppen av full arbeidsuke med de bindinger 
den arbeidsbelastningen dette medfører.

Aktiviteter i perioden
Interne forhold

Kontakt med tillitsvalgte og medlemmer
Kontakten med tillitsvalgte for fastlegene har ellers vært gjennomført 
som gruppeutsendt e-post. 

Stormøteåpent for alle leger knyttet til allmennlegenes faste kurs i 
februar ble avviklet. Temaet “Lar helsevesenet seg styre?” samlet ca 130 
deltakere i februar 2011. 

Årsmøtet 2011 ble avholdt med 13 deltakere i Folkets Hus, Stavanger

Jubileumsfest/bankett i anledning Dnlf’s 125 års jubileum ble holdt i 
Atlantic Hall, Stavanger, med 236 deltakere. 

Prosjekt bærekraftig legevakt har blitt videreført som incitament i 
forhandlingsarbeidet. 

Tillitsvalgtkurs YLF ble holdt i januar med 30 deltakere.

Møte med tillitsvalgte er avholdt både i sør- og nordfylket. Vi håper å 
få styrket dette arbeidet.

Akuttmedisinsk samhandlingstrening. 
Sus har åpnet sine treningssamlinger for ambulansepersonell for lege-
vaktsleger.

Regionsutvalg Vest
Sigrun Solberg, Hordaland, har vært leder av regionsutvalget i perioden. 
Fra Rogaland har Ivar Halvorsen, Bjarne Bråtveit og John Hjelle vært 
medlemmer i 2009-11. Fra høsten 2011 har Jan Robert Johannessen og 
Lars Kåre Kleppe vært medlemmer av utvalget.

Syd-Vesten
Det har kommet ut i 4 nummer pr år. Media Vest er teknisk utgiver og 
ivaretar annonsefinansieringen.

Hjemmeside
Nyheter, referater og medlemsblad blir jevnlig lagt ut. 

Støttegruppe for leger
Denne tjenesten fortsetter som før, som en kollegabasert utstrakt hånd 
(ikke en legetjeneste). Terje Vevatne er leder for støttelegene og nedlegger 
en stor personlig innsats.

Sekretær
Heidunn S. Nordtveit ble tilsatt 1/1-08 i 30 % stilling, felles for kursko-
mitéen og styret. 1.1.-31.1.11 var hun ansatt i 50% stilling og fra 1.2.11 
i 70% stilling.
Hun deltar i samlinger for sekretærer i lokalforeningene 1-2 ganger pr år.

Annet
Styret har i en lang rekke saker avgitt høringsuttalelser til legeforeningen.
Vi har ytt bistand til enkeltmedlemmer i noen få konfliktsaker og bistått 
med rådgivning i andre saker.

Eksterne forhold

Forhandlingsvirksomhet
Akuttmedisinsk samhandlingstrening mellom legevaktleger og lokal 
ambulansetjeneste Haugesund.
Driftsmøter for legevakten Haugesund.

Forhold til media
Vi har fortsatt et prinsipp om å ha en åpen og aktiv holdning til media, 
og ber medlemmene være klar over at presisjonsnivået ikke blir perfekt 
når det er journalister som lager oppslag. 

Deltakelse i andre fora

Samarbeid med trygdeetaten
Faste møter med HELFO (tidligere NAVs oppgjørsenhet) to ganger pr år. 
Kontakten har endret seg vesentlig over tid. Det siste året har det ikke 
vært avholdt møter.

På vegne av styret i Rogaland legeforening

Jan Robert Johannessen
Leder

Riv ut og ta med
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AktIVItEtSREGNSkAp
 Note 2011 2010

Anskaffede midler
Medlemsinntekter 4 831 490 804 150
Tilskudd 3 311 011 201 652
Sum anskaffede midler  1 142 501 1 005 802

Aktiviteter som oppfyller formålet
Kursinntekter 2 2 083 258 1 376 625
Sum aktiviteter som oppfyller formålet  2 083 258 1 376 625

Finansinntekter  127 103 109 575

Sum anskaffede midler  3 352 862  2 492 002

Forbrukte midler
Kostnader til formålet
Produksjonskostnader tidsskrift   20 000 20 312
Kurs og konferanser 6 1 662 761 1 141 321
Faglige arbeid 7 742 177 282 917
Sum kostnader til formålet 9 2 424 938 1 444 550

Administrasjonskostnader 8,9,11 560 173 466 951 
Sum forbrukte midler  2 985 111  1 911 501

Årets aktivitets resultat   367 751 580 501

Tillegg/reduksjon formålskapital (egenkapitalen)
Overført till(fra) fri formålskapital: Rogaland legeforening   (252 896)  218 643
Overført till(fra) fri fonnålskapital: Rogaland kurskomite   620 647  361 858

Sum tillegg formålskapital 10 367 751 580 501

BALANSE
 noter Pr. 31/12-11 Pr. 31/12-10

EIENDELER
Omløpsmidler
Fordringer
Andre kortsiktige fordringer 5  71 014 75 921
Sum fordringer  71 014 75 921
Kontanter og bankinnskudd  4 707 887 4 403 295

Sum omløpsmidler  4 778 901 4 479 216

SUM EIENDELER  4 778 901 4 479 216

FORMÅLSKAPITAL OG GJELD
Formålskapital
Fri formålskapital: Rogaland Legeforening  970 131 1 223 027
Fri formålskapital: Rogaland kurskomite   3 464 213 2 843 566

Sum formålskapital 10 4 434 344 4 066 593

Gjeld
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld  97 970 5 000
Forskuddstrekk  100 556 143 109
Skyldig arbeidsgiveravgift  32 615 49 680
Annen kortsiktig gjeld  113 418 214 834
Sum kortsiktig gjeld  344 557 412 623

Sum gjeld  344 557 412 623

SUM FORMÅLSKAPITAL OG GJELD  4 778 901 4 479 216

 Jan Robert Johannesen Knut Vassbø Hilde Hustoft
 Leder nestleder

Note 1. Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med God 
Regnskapsskikk (F) for ideelle Organisasjoner 
(Standarden) og består av følgende:
- Aktivitetsregnskap
- Balanse
- Noter
Foreningen er ikke skattepliktig for sin virk-
somhet, jfr. Skattelovens §2-32.

Fordringer som skal tilbakebetales innen et 
år er klassifisert som omløpsmidler. Omløps-
midler vurderes til laveste av anskaffelseskost 
og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres 
til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klas-
sifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er 
klassifisert som omløpsmidler. Anleggsmidler 
med begrenset økonomisk levetid avskrives 
planmessig.

Kontingenter inntektsføres i den perioden 
medlemskapet gjelder. Inntektsføring av 
annonseinntektene skjer når annonsen er 
levert. Videre inntektsføres tilskudd i den 
periode de er bevilget til og kursinntekter 
inntektsføres når kurset er gjennomført.

Note 2. Kursinntekter 2011  2010

Pediatri  112 000  0
Drift av legekontor  475 280  0
Ortopedisk medisin  51 200  0
Tropemedisin i Kamerun  85 500  0
Muskel og skjelettlidelser  76 180  0
Prøvetaking for 
allmennpraktikeren  521 860  0
Sykehjemsmedisin  196 000  0
”Vondt i kroppen”  0  409 356
”Et strålende kurs”  0  410 909
Grunnkurs C  350 720  326 960
Ortopedisk medisin  0  115 800
blålyskurs  214 518  113 600

SUM KURSINNTEKTER  2 083 258  1 376 625

Note 3. Tilskudd 2011  2010

Tilskudd kurs  296 511  189 952
Dnlf-støtte  14 500  11 700

SUM TILSKUDD  311 011  201 652

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

Note 5. Andre kortsiktige fordringer
 2011 2010

DNLF refusjon  68 514  73 421
Diverse fordringer  2 500  2 500

SUM KORTSIKTIGE 
FORDRINGER 71 014 75 921

REGNSkAp 2011

Signert utgave vil foreligge på årsmøtet Riv ut og ta med
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Note 12. Rogaland legeforening kurskomite
Anskaffede midler  2011  2010
Tilskudd  296 511  189 952
Sum anskaffede midler  296 511  189 952

Aktiviteter som oppfyller formålet
Kursinntekter  2 083 258  1 376 625
Aktiviter som oppfyller formålet  2 083 258  1 376 625

Finansinntekter  109 507  81 453

Sum anskaffede midler  2 489 276  1 648 030

Forbrukte midler
Kostnader til formålet
Kurs og konferanser  1 662 761  1 141 321
Sum kostnader til formålet  1 662 761  1 141 321

Administrasjonskostnader  205 868  144 849

Sum forbrukte midler  1 868 629  1 286 170

Årets aktivitetsresultat  620 647  361 860

BALANSE
EIENDELER
Omløpsmidler
Fordringer
Andre kortsiktige fordringer  71 014  73 421
Sum fordringer  71 014  73 421
Kontanter og bankinnskudd  3 835 239  3 169 557

Sum omløpsmidler  3 906 253  3 242 978

SUM EIENDELER  3 906 253  3 242 978

FORMÅLSKAPITAL OG GJELD
Formålskapital
Fri formålskapital  3 464 213  2 843 566

Sum formålskapital  3 464 213  2 843 566

Gjeld
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld  0
Forskuddstrekk  65 050  74 202
Skyldig arbeidsgiveravgift  18 202  12 815
Gjeld til Rogaland legeforening  286 230  264 135
Annen kortsiktig gjeld  72 559  48 260
Sum kortsiktig gjeld  442 040  399 412

Sum gjeld  442 040  399 412

SUM FORMÅLSKAPITAL OG GJELD  3 906 253  3 242 978

Note 6. Kurs og konferanser 
 2011 2010

Honorarer 434 900 250 700
Arbeidsgiveravgift  61 317  35 349
Leie lokaler  74 070  96 850
Mat v/arrangement  475 791  411 063
Andre honorarer 
(til næringsdrivende)  407 425  244 912
Kursmateriell  107 821  57 742
Reisekostnader  81 751  36 166
Andre kostnader  19 685  8 539

SUM KURS OG 
KONFERANSER  1 662 761  1 141 321

Note 7. Faglige arbeid 
 2011 2010

Honorarer, 
arbeidsgiveravgift  95 844  103 945
Praksiskompensasjon  100 940  57 700
Andre honorarer 
(til næringsdrivende)  58 000  12 450
Møtekostnader  80 087  95 999
Bilgodtgjørelse  6 175  1 959
Reisekostnader  98 887  10 864
Jubileumsfest  302 244  0

SUM FAGLIGE ARBEID  742 177  282 917

Note 8. Administrasjonskostnader  
 2011 2010

Lønnskostnader  270 642  190 424
Styrehonorar 
inkl.arbeidsgiveravgift  79 870  86 716
Andre honorarer, 
arbeidsgiveravgift & 
sos.kostnader  70 565  43 694
Kostnadsført utstyr  0  17 417
Regnskapshonorar  52 811  37 250
Revisjonshonorar  23 063  28 063
Faglig oppdatering  14 380  4 375
Kontorrekvisita  16 084  19 168
Reisekostnader  9 051  17 433
Andre kostnader  23 706  22 411

SUM ADMINISTRASJONS-
KOSTNADER  560 173  466 951

Note 9. Administrasjons- og 
formålsprosent

Formålsprosent og administrasjonsprosent 
beregnes som midler anvendt til formålet, 
hhv til administrasjon i forhold til sum for-
brukte midler.
 2011  2010
Formålsprosent  81 %  76 %
Administrasjonsprosent  19 %  24 %

Note 10. Formålskapital
 Rogaland legeforening Rogaland kurskomite SUM

Formålskapital per 1.1. 2011 1 223 027 2 843 566 4 066 593
Årets aktivitetsresultat (252 896) 620 647 367 751

Formålskapital per 31.12. 2011  970 131 3 464 213 4 434 344

Note 11. Personalkostnader og ytelser til ledelsen
Foreningen har en sekretær ansatt i 70% stilling. Foreningen er ikke pliktig til å ha tjenstepen-
sjonsordning etter lov om obligatorisk tjeneste pensjon.

Godtgjørelse til ledelsen  Styrehonorar Andre  honorarer

Styrets leder  70 000 7 750
Styrets nestleder  0 7 750
Øvrige medl. styre  0 68 500

Sum  70 000 84 000

Riv ut og ta med

Det er i 2011 kostnadsført honorar til revisor med kr. 18 125 (ink. mva) for revisjon og kr. 27 753 
for annen bistand (inkl. mva).
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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 oppfor-
drer 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. Fast-
legene 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.

OVERSIkt OVER  
LEDIGE VIkARIAtER 
- E-post abbonnement 
på ledige stillinger
Alle ledige legestillinger som annonse-
res i Tidsskrift for Den norske legefore-
ning 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

Å lære av uønskede hendelser står 
i høysetet når håndteringen av 
meldeordningen etter spesialisthel-
setjenestelovens § 3 -3 overføres til 
Kunnskapssenteret fra 1. juli 2012. 
Kunnskapssenteret har hverken 
ønske om eller mulighet til å sanks-
jonere overfor helsepersonell som er 
involvert i uønskede hendelser.

Daglig oppstår situasjoner i helsetjenesten 
som i verste fall kan skade pasienten. Noen 
ganger går det riktig galt, oftest går det bra - 
noen ganger fordi vi har bygget flere lag med 
sikkerhetsmekanismer, og noen ganger fordi 
helsepersonell er observante og oppdager at 
noe uønsket er i ferd med å skje, og retter opp.  

– I begge tilfeller er det viktig at vi lærer av 
det som gikk galt eller kunne ha ført galt av 
sted, slik at vi kan forebygge at det samme 
skjer igjen, sier Øystein Flesland, prosjektleder 
for etablering av den nye meldeordningen.  
Han understreker at det er viktig å melde om 
nesten-hendelser fordi det ofte er lettere å 
analysere og lære av hendelser der pasienten 
ikke ble skadet. 

– Ofte skjer det flere nesten-hendelser før en 
hendelse der pasienten blir skadet. Læring av 
nesten-hendelser kan derfor være god forebyg-
ging, sier Flesland.

Vil avdekke systemfeil
Meldeordningen omfatter hendelser i spesia-
listhelsetjenesten som har eller kunne ha ført 
til betydelig skade på pasient. I dag håndteres 

slike meldinger av Helsetilsynet i fylkene. Over-
føringen til Kunnskapssenteret er et resultat 
av at spesialisthelsetjenesteloven er endret.

Den nye loven rendyrker lærings- og forbe-
dringsperspektivet, og retter oppmerksom-
het mot å avdekke systemfeil. Dette er i tråd 
med internasjonal praksis og anbefalinger, 
som tilsier at vi lærer best når meldinger om 
uønskede hendelser ikke knyttes til en sank-
sjonsmyndighet. 

– Mange uønskede hendelser skyldes sys-
temsvikt. Ved å rette søkelyset mot svakheter 
i systemene og rette opp disse, blir det enklere 
for helsepersonell å gjøre ting riktig og for-
hindre at feil får konsekvenser for pasienten, 
sier Flesland.

Trygt å melde
Hensikten med å melde er å forbedre pasi-
entsikkerheten. 

– For å kunne forebygge må helsepersonell 
rapportere om uønskede hendelser og nesten-
hendelser. Da må de også oppleve at det er trygt 
å melde, og at de ikke risikerer represalier når 
de melder. Meldinger som sendes til Kunn-
skapssenteret, kan ikke brukes til å sanksjonere 
mot enkeltperson.  Ved å fjerne meldeordnin-
gen fra sanksjonsmyndighet, håper vi også at 
omfanget av innrapporterte hendelser øker, 
sier Flesland. 

Han presiserer at myndighetene kan sanksjo-
nere mot enkeltpersoner som gjør noe ulovlig 
eller uforsvarlig, men da må dette rapporteres 
til andre enn Kunnskapssenteret, for eksempel 
til fylkeslegen.  Den nye ordningen begrenser 
ikke pasientenes rett til å klage.

Øystein Flesland

Meldeordning med læring i høysetet

Syd-Vesten



N R .  2  •  Å R G .  1 8 .  2 0 1 2  S Y D - V E S T E N  1 9

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 pros-
jekt  som det er mulig å formulere 

noe fornuftig om eller et ferdig pros-
jekt som kan egne seg til en presen-
tasjon. Forutsetningen for pristilde-
lingen 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. Fondssty-
ret 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

Meldeordning med læring i høysetet
Helseforetakets ansvar
Når Kunnskapssenteret overtar håndteringen 
av meldeordingen, er kravet at meldingene 
skal sendes fra institusjonen innen 24 timer 
etter at hendelsen er oppdaget. I dag er kravet 
to måneder.

– 24-timers regelen innebærer at hendelsene 
ikke kan analyseres før de meldes til Kunn-
skapssenteret, og gjør det vanskelig for ledelsen 
i helseforetaket å vurdere hva som skal sendes 
inn. Loven pålegger institusjonen å melde; det 
er ikke den enkelte helsearbeiders ansvar. Det 
er likevel trolig at det er helsepersonell som må 
melde. Datasystemene og ledelsen i helsefor-
etakene må legge til rette for det, sier Flesland. 

– Kan den som melder være anonym? 

– Kunnskapssenteret skal ikke ha informasjon 
om hvem som har vært direkte involvert i hen-
delsen, men vi må ha kontaktinformasjon til 
en i organisasjonen slik at vi kan få utfyllende 
informasjon i saken dersom noe i meldingen 
er uklart, og for å ha dialog om tiltak for for-
bedringer, opplyser Flesland. 

Tilbakemeldinger til melder
At læring og forbedring blir satt i høysetet, 
fordrer at helsetjenesten får tilbakemeldinger 
fra Kunnskapssenteret. 

– Det er naturlig at institusjonene selv best 
kan sette i verk lærings- og forbedringstiltak. 
Hvordan kan Kunnskapssenteret bidra?

– Vi vil analysere meldingene og gi tilbakemel-
dinger til helseforetakene om dokumenterte 
tiltak og om hvordan de kan lære av det som har 
skjedd. Vi vil samle forskningsdokumentasjon 
knyttet til hendelsene, og vi vil se på hvordan 
andre har håndtert tilsvarende hendelser. Vi vil 
gi innspill i enkeltsaker og på aggregert nivå, 
forklarer Flesland. 

Kunnskapssenteret skal knytte til seg fagfolk 
som også er i klinisk arbeid som skal behandle 
meldingene. Dette er for å sikre at de som 
arbeider i meldeordningen forstår hva som 
har skjedd og har evne til å sette seg inn i situa-
sjonen slik den var når hendelsen oppsto.

– Vårt mål er at både den som melder og den 
som skal arbeide videre med forbedringer i 
sykehuset opplever at de får nyttige og rele-
vante tilbakemeldinger fra Kunnskapssenteret. 
Videre er målet å få redusert individperspekti-
vet og styrket systemperspektivet i den lokale 
saksbehandlingen, sier Øystein Flesland. 

FAktA:

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
er et faglig uavhengig forvaltningsorgan som oppsummerer forskning om effekt av tiltak 
i helsetjenesten, måler kvaliteten på tjenestene og bidrar til kvalitetsforbedring og bedre 
pasientsikkerhet. 

Gjennom helsebiblioteket.no gir Kunnskapssenteret helsepersonell gratis tiltang til en lang 
rekke tidsskrifter, databaser og oppsummert forskning.

Vil du vite mer? Gå inn på våre nettsider www.kunnskapssenteret.no.

Syd-Vesten
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INFORMASjON FRA kuRSkOMItEEN

AkuttMEDISIN
BLÅLYSDAGER

Det blir emnekurs/klinisk emnekurs i Akuttmedisin, i samarbeid med 
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. 2500,- i kursavgift, ca. kr. 500,- i 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 emne-
kurs/klinisk emnekurs i akuttmedisin til videre- og etterutdanningen i 
Allmennmedisin.
Kurset er planlagt arrangert hvert halvår videre, neste gang 18.-19.3.2013.
Mer informasjon om disse kursene finnes på nettsiden vår www.lege-
foreningen.no/rogaland

kVELDSkuRS I ELDREMEDISIN 
1.-4.10.12
er under planlegging. Mer informasjon kommer når det er klart.

DAGkuRS I kIRuRGIA MINOR
2.-3.10.12 er under planlegging. Mer informasjon kommer når det er klart.

EMNEkuRS I SYkEHjEMSMEDISIN 
2012
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 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.

INVItASjON tIL AkuttMEDISINSk 
SAMHANDLINGStRENING
Fagdagene går fra 08.30-14.30. Det er plass til tre leger på hver dag. Føl-
gende 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.

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

EMNEKURS

NYE MEDLEMMER TIL KURSKOMITÉEN SØKES

For å fortsatt kunne lage lokale kurs, søker vi erstattere for avtroppende 
medlemmer i kurskomiteen. 
Medlemmer i Rogaland legeforening, som kan tenke seg den utfordring det 
er å arrangere kurs for seg selv og andre, oppfordres herved til å kontakte 
oss. Send gjerne en e-post til rogaland.legeforening@c2i.net. 
Nå har DU sjansen til å prege kursene til å bli slik DU alltid har ønsket dem!!!

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.
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Livet som tillitsvalgt har tiltatt i omfang 
de senere årene. Det tar til dels mye tid 
dersom man vil gå inn i materien og sette 
seg godt nok inn i saker, få kontroll på 
saksgangen og forståelse for organisa-
sjonsprosessen hos dem vi jobber opp i 
mot. Tillitsvalgtarbeid foregår mer eller 
mindre på fritiden og med venstrehån-
den skal vi jobbe opp mot byråkrater som 
sitter fulltid på livstid :-)

Med Legeforeningen sin håndbok og kurs 
får man en grei innføring men det er nok 
vel så viktig å stå i stillingen over tid og 
utveksle erfaringer for å klare å gjøre en 
god jobb. Som lokalforeningen fungerer 
vi også bedre med en noenlunde felles 
agenda og retning og samarbeid mellom 
de tillitsvalgte. 

Erfaring med forhandlingsprosesser, tidli-
gere resultater, hvem man har å spille på, 
hvem som kjenner hvem, hvorfor ting har 
blitt som de er, hva som har vært forsøkt 
før og hvorfor det gikk som det gikk osv.

Rogaland legeforening prøver aktivt å 
bygge et fellesskap blant våre tillitsvalgte 
for å øke interesse, fokus og retning på 
arbeidet. Det er morsommere når man 
har noen å spille ball med og det er lettere 
å vinne frem når man deler på oppgavene.

I årets lønnsforhandlinger kan alle HTV 
henvende seg og få tilgang til oversikter 
over tidligere års lønnsoppgjør. HTV har 
mulighet til å få tilgang til egne nettsider 
med oversikt over dette samt annen nyttig 
lokal informasjon.

Jeg håper også at medlemmene tenker på 
å gi lyd fra seg når den tillitsvalgte hen-
vender seg for å få respons på en sak eller 
svar på en spørring. 

Et eksempel på hvor effektivt dette kan 
være er episoden vi hadde med NAV i 
høst. NAV hadde fått det for seg at legene 
i Rogaland ikke var flinke nok til å sende 
sykemeldinger elektronisk og ville sette 
inn en nær sagt irettesettende artikkel 
om dette i Syd-Vesten. Vi utfordret dem 
på dokumentasjon og ville ikke trykke 
det før vi fikk dette. I løpet av en kort uke 
innhentet vi via en spørring blant leger 
i Stavanger og Sandnes tilbakemelding 
fra 100 kolleger der samtlige svarte at 
de sendte elektronisk. Vi kunne dermed 
underbygge vår skepsis til behovet for å 
gi samtlige leger en oppstrammer. At NAV 
likevel valgte å sende ut brevet til alle fast-
leger i Rogaland får stå for deres regning 
men på grunn av rask tilbakemelding fikk 
vi som representerer dere gjort en god og 
konstruktiv jobb.

I forkant av årsmøtet på Sola strand hotell 
inviterer vi til samling for alle AF sin HTV 
i fylket. Trond Egil Hansen og Ivar Halv-
orsen vil være med på møtet og gi oss 
informasjon om status for arbeidet med 
forskriften. Jeg håper alle de tillitsvalgte 
tar turen 12.juni. Se egen invitasjon i 
bladet.

Jan Robert Johannessen
Fastlege Hinnatrekanten legesenter, Stavanger
Praksiskonsulent SUS
HTV Allmennlegeforeningen Stavanger
Leder Rogaland legeforening

tillitsvalgtarbeidet i Rogaland

Sus ønsker å invitere til tverrfaglig seminar om 
hvordan vi sammen kan tilby gode tjenester i livets 
sluttfase. Vi ønsker å få en debatt omkring ressurs-
bruk, omsorgsnivå, behandlingsnivå, behov for 
sykehusinnleggelse og samhandling i livets sluttfase. 
Det endelige programmet er ikke klart foreløpig, 
men vi kan nevne at i tillegg til egne krefter fra 
kirurgi, indremedisin og intensiv så har vi også 
gode eksterne foredragsholdere. Prosjektdirektør 
Hans Petter Aarseth, Helsedirektoratet, skal snakke 
om ”Gode tjenester ved livets avslutning”, og inten-
sivsykepleier og forsker PhD Kristin Halvorsen skal 
snakke om ”Ressurshensyn i intensivavdelingen: 
paradoks og dilemma”. Videre skal kommunelege 
Bjarte Sørensen dele sin hverdag med oss, og han 
har valgt et tema som bør bidra til at det blir fart i 
debatten: ”Ein naturleg død i lokalmiljøet: Korleis 
hindre terminale pasienter å hamne i sjukehusets 
klør”. 

Vi skal ha til sammen 6 innlegg, og avslutter med en 
paneldebatt. Tidsrammen er 1530 – 1900, vi serverer 
rundstykker og kaffe fra kl 1500. Vi finner også tid til 
en liten pause med lett servering midtveis. Sted blir 
aulaen på SUS, og det koster ingenting å delta men 
vi trenger påmelding pga servering. Påmelding kan 
skje allerede nå til ostr@sus.no, merk påmeldingen 
med antall du ønsker å melde på samt ”seminar 
060612”. Siste frist for påmelding er 01. juni. Vi 
ønsker en tverrfaglig vinkling, så ta gjerne med deg 
andre fra kontoret og kommunen som kan bidra til 
at vi får en god debatt!

På vegne av programkomiteen,
Siri Tau Ursin

Avdelingsoverlege anestesi SUS
stst@sus.no

DøDEN; 
naturlig avslutning 

eller høyteknologisk 
arena

Seminar på SuS 
06. juni 2012
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Doktorgrad: 
Bedre lege-pasientsamtaler?
Liv Tveit Walseth disputerte 14. februar 2012 for ph.d.-graden ved UiB 
med avhandlingen: ”Change through ethical dialogue. A theoretical 
and qualitative study of lifestyle counselling in general practice.”

Hvordan sikre at legeråd om ny livstil fører til endring og ikke bare 
til frustrasjon? Walseth viser i sitt doktorgradsarbeid at legen må 
forstå pasientens hverdagsliv og forpliktelser for å bidra til endring. 
I en god dialog må pasienten utfordres til å tenke over sine verdier, 
hvem man er og hvordan man vil leve. Walseth tar utgangspunkt i 
pasientintervjuer og fastlegekonsultasjoner, og har undersøkt om 
pasientsentrert medisin kan forbedres ved bruk av sosiologen Jürgen 
Habermas’ teori om kommunikativ handling i samtaler mellom lege 
og pasient.

Liv Tveit Walseth (f. 1960) er utdannet lege (1984) og spesialist i all-
mennmedisin. Hun arbeider nå i psykiatrien ved SSHF Kristiansand. 
Professor Edvin Schei var hovedveileder.

Mange ting tyder på at sjukeheimsmedisinen skal få eit fagleg 
og akademisk løft, og at fagmiljøa våre i Bergen skal spele ei 
viktig rolle.

Samhandlingsreforma tilseier auka fagleg kvalitet og 
meir legearbeidskraft i sjukeheimane. Både reforma, 
stortingsmeldinga om velferdsutdanningane som kom 
nyleg, og studieplanarbeid ved fakultetet i Bergen, 
seier at det må bli meir undervisning og praksis knytt 
til sjukeheimar, og at institusjonane er underbrukt 
som undervisningsarena for legar.

Helse Vest har nyleg finansiert fleire professorat i 
eldremedisin, og også vårt institutt har no lyst ut 
stilling som professor i sjukeheimsmedisin. Det 

siste er ein del av ei satsing på å bygge opp eit Senter for sjuke-
heimsmedisin, knytt til Institutt for samfunnsmedisinske fag og 
Forskingsgruppe for allmennmedisin. Vi har også sterke signal 

om støtte frå fond og legat, slik at det kan komme i gang god 
aktivitet ved eit slikt senter i løpet av året. Senteret skal drive 

forsking og fagutvikling i sjukeheimsmedisin med vekt på 
legane si faglege rolle.

I tillegg har NOKLUS allereie ein viktig aktivitet knytt til 
sjukeheimane, gjennom kontroll av laboratorieverksemda. 
Dei har no fått pengar til også å involvere sjukeheimsle-

gane i arbeidet sitt, som omtalt annan stad på denne 
sida.

Sjukeheimsmedisinen er med andre ord i 
vinden for tida!

Kjære kollega 
i vestlandsk allmennpraksis!

S t e i n a r  H u n s k å r   steinar.hunskar@isf.uib.no

Seks millioner til 
sykehjemsprosjekt
For å bidra til realisering av Samhandlingsreformen gjennom 
kompetanseheving på sykehjem har NOKLUS fått bevilget 6 mil-
lioner kroner fra statsbudsjettet i 2012. Det skal bl.a. utarbeides 
fagprogram tilrettelagt for sykehjemsleger i form av kasuistikker 
der ulike problemstillinger er knyttet opp til sykehjemsmedisin. 
NOKLUS utarbeider svarrapport med faglige tilbakemeldinger, 
slik at legene kan se sine egne svar sammenlignet med kol-
legaenes svar. Dessuten skal det utvikles prosedyrer for hva en 
skal gjøre ved et avvikende og/eller uventede prøvesvar, og for 
når sykehjemslegen skal kontaktes. Målet er at god kvalitet på 
laboratorieanalysene gir økt trygghet til syke eldre ved at feil 
behandling og unødvendig innleggelse på sykehus kan bli hindret.
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Doktorgrad: 
Unge og selvopplevd helse
Hans-Johan Breidablik disputerte 24. februar 2012 for phD-graden 
ved UiB med avhandlingen: ”Selvopplevd helse (SRH) hos barn og 
unge. En undersøkelse av samvarierende og predikerende faktorers 
betydning for selvopplevd helse”.

Emnet er belyst gjennom fire studier basert på ulike nasjonale 
materialer som HUNT og ulike skolekartlegginger. En markert 
kjønnsforskjell for SRH i jenters disfavør formidles trolig gjennom 
andre variabler enn kjønn i seg selv. Grunnskolejenter rapporterer 
om slanking og misnøye med egen kropp og utseende mer enn 
gutter. Slik kroppsmisnøye samsvarer med negativ SRH. Moderne 
idealer for utseende som eksponeres via dagens mediebilde kan 
være medvirkende til en negativ oppfatning av egen helse. SRH 
viser betydelig grad av stabilitet gjennom ungdommen. Endringer 
i mange faktorer påvirker SRH, mens derimot det å ha en medisinsk 
diagnose hadde liten betydning. SRH hos foreldrene samsvarer bare 
i moderat omfang med SRH hos deres barn.
Hans-Johan Breidablik er lege fra UiB (1980) og spesialist i ØNH-
sykdommer, allmennmedisin og samfunnsmedisin. Han er nå 
fagdirektør i Helse Førde. Veileder var professor Eivind Meland.

Forskingsmidlar til Vestlandet
Styret i Allmennmedisinsk forskningsfond har tildelt stipend for 
2012, i alt over 7 mill kroner. Ein god slump av dette kom til prosjekt 
i vår region:
− Fastlege i Kristiansand Erik Abildsnes. Hvordan samtaler fastleger 

med sine pasienter om livsstilsendring? AFE Bergen.
− Fastlege i Oslo Mari Bjørkman, Bedre helsetjeneste for lesbiske 

kvinner. AFE Bergen.
− Stipendiat Robert Burman, Bergen. Brystsmerter på legevakt. 

Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin.
− Fastlege i Stavanger Torgeir Gilje Lid. Utfordringer og tiltak ved 

alkoholproblemer i allmennpraksis. AFE Bergen og Regionalt 
kompetansesenter for rusforskning, Helse Vest (KoRFor).

− Fastlege i Lindås Kristian Simonsen. Influensaepidemien 2009 
belyst ved aktivitetsdata fra legevakt og fastlegepraksis. AFE 
Bergen.

− Fastlege i Stavanger Olav Thorsen. Henvisninger fra fastleger til 
sykehus. Forskningsgruppe for allmennmedisin, UiB.

− Fastlege i Vennesla Aase Aamland. Sick leave among MUPS-
patients. AFE i Bergen.

Allmennmedisinsk forskningsfond (AMFF) er med dette svært viktig 
for den akademiske aktiviteten vår.

U N I V E R S I T E T S L E G E N
A p r i l  2 0 1 2

Kjære leser av SYD-VESTEN.

Som du vet har det i mange år vært arrangert kursuker for all-
mennpraktikere i Stavanger, vår og høst. Det er dag- og kveldskurs 
og mange kollegaer har gjennom årenes løp vært innom som 
medlemmer i komiteen som arrangerer disse kursene. Sittende 
komité nå er i ferd med å ”tynnes ut”, idet flere har sittet lenge i 
komiteen, og det er behov for friskt blod. 
Kan du tenke deg å bli medlem av komiteen?
Det er ikke spesielt krevende. Vi møtes med nokså jevne mellom-
rom, på kveldstid, 1,5-2 timer. I 2011 hadde vi 10 møter. Sammen 
prøver vi å snekre sammen et kursprogram som kan falle i smak for 
kollegaene. Arbeidet med å kontakte forelesere deler vi mellom oss.
Hva får du igjen for å være kurskomitemedlem?
Du får mulighet til å komme med tanker om, og arrangere kurs 
som du mener kan være spennende både for deg selv og resten 
av kollegiet. Det er inspirerende og lærerikt å arbeide i en gruppe. 
Økonomisk: Honorar for deltagelse på komitemøtene og for ledelse 
av kvelds-/dagkurs, og du slipper å betale kursavgift for kurset.
Er det noen unge kollegaer med pågangsmot og entusiasme, eller 
noen gamle slitere som er ferdig med legevaktskjøringen og som 
dermed har lange frikvelder hjemme, som kunne tenke seg å ta i 
et tak? Nøl ikke med å ta kontakt!

Mvh Hans Ågotnes, 
leder i kurskomitéen i sørfylket. aagotnes@online.no

kurskomité for 
Nordfylket

Rogaland Legeforening har i mange år arrangert kurs for almenle-
gar/ fastlegar i Rogaland. Kursa har vore ettermidags/kveldskurs 
og emnekurs på dagtid. Kursa har vore populære, men stort sett 
med deltakarar berre frå Sør-Fylket. Kursa gir fagleg påfyll og 
kurspoeng, men er og eit viktig treffpunkt for fastlegane og sju-
kehuset.  RLF ynskjer å få til eit liknande tilbod i Nord-Fylket, og 
har vedtatt å opprette ein kurskomite for Nord-Fylket. Leiinga og 
Praksiskonsulentane ved Helse Fonna er glade for initiativet frå 
RLF, og håpar det er mulig å få til eit liknande tilbod for legane i 
heile Helse-Fonna-området. Legar som kan tenkje seg å være med 
i kurskomiteen kan ta kontakt med leiar i RLF, Jan Robert Johan-
nessen, johannessen@hinnatrekanten.no eller praksiskoordinator 
Bjarne Bråtveit, bjarne.brtveit@haugnett.no 

Bjarne Bråtveit, 
praksiskoordinator Helse Fonna

Fra kurskomitéen, 
i sørfylket
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Navn Verv Arbeidsplass Telefon E-post

Jan Robert  Leder Fastlege M 928 52 913 johannessen@
Johannessen  Hinnatrekanten P 51 58 26 44 hinnatrekanten.no
  legesenter, Stavanger

Knut Vassbø Styremedlem Kommunelege,  M 412 21 525 kvassbo@gmail.com
 Nestleder Bjerkreim P 51 45 26 21
  Fastlege Bjerkreim 
  legekontor
  
Hilde Hustoft Styremedlem Psykiater, M 926 17 790 hilde.hustoft@ihelse.net
  Jæren Dps   

Kent Arne Varamedlem LIS ØNH M 934 32 635 keajamt@hotmail.com
Jamtøy  Haugesund sjukehus  

Marie Skontorp Varamedlem LIS Anestesi avd. Sus M 470 11 939 marieskontorp@gmail.com

Line Ravndal Varamedlem Fastlege M 975 82 980 lineravndal@gmail.com
  Skeiane legesenter,   
  Sandnes

Truls Eide Allmennlegeforeningen Fastlege, M 472 77 865 truleide@online.no
 (APLF) Skeiane legesenter, 
  Sandnes

Egil Bjørløw Leger i samfunnsmed.  Helsesjef Stavanger M 901 07 578 egil.bjorlow@
 Arbeid (LSA)   stavanger.kommune.no
Vara:
Hans Petter Torvik 
Olav Langhelle Norsk arbeidsmedisinsk  M 934 82 168 olanghe@online.no
 forening (Namf)
Vara: John Hjelle   
 
Erna-Gunn Norsk Voksenpsyk. avd. Sus M 414 95 453 erna.gunn.moen@sus.no
Moen overlegeforening (Of)

Vara: Marion Bauregger  

Finn Finsnes Praktiserende Spes. i indremed./ P 51 56 75 88 finn@finsnes.no
 Spesialisters Landsforening Avtalespes Stavanger

 (PSL)
Vara: Herdis Garborg   

Lars Kåre Yngre legers forening (Ylf) LIS Medisinsk avd. M 905 24 746 kllk@sus.no
Kleppe   SUS

Vara: Torleif Kvalvik  LIS Medisinsk avd.  
  Haugesund Sjukehus

StYREt I ROGALAND LEGEFORENING FOR pERIODEN 2011 - 2013
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Rogaland legeforening, 
Postboks 3049 Hillevåg
N-4095 Stavanger
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