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Syd-Vesten i sommerutgave – se det!
Porsche laget i 1972, en versjon der oljetanken ble flyttet slik at påfyllingslokket
ble plassert slik at det stod plassert slik at det samsvarte med bensinlokket
på andre biler – det ble mange ødelagte motorer.
Men årsmodellen er blitt et samlerobjekt som bare stiger i pris (ref. fotballfar
med mer enn gjennomsnittlige interesse for Porsche). Og her sitter du altså
med et once in a lifetime sommernummer av Syd-Vesten…
Som for Porsche skyldes det et lite arbeidsuhell. Det ble for travelt. Våren ble
for hektisk og vi klarte ikke å følge vanlig utgivelsestakt. Muligens symptomatisk for det vi alle kjenner på om dagen – det er et voldsomt aktivitetsnivå
og stigende forventninger til hva vi skal klare å håndtere i helsevesenet. Både
i og utenfor sykehus.
Sykehus skal bygges, dyre medisiner skal finansieres, overtid skal jobbes, nye
oppgaver skal håndteres – alt uten å tilføre mer penger – eller bedre IKT verktøy
eller tilpassede avtaleverk for den saks skyld. Så det ender med sykehus som
blir for små og time på time med overtidsarbeid som man ikke får betalt for.
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Selv er jeg relativt omfattende engasjert i ulike IT relatert prosjekter om dagen.
Om og om igjen ser vi i EPJ-løftet mulighet for å ta grep som ville effektivisere
og heve kvaliteten på jobben vi gjør – men om og om igjen stoppes vi av at det
ikke er noen sammenheng mellom potensiell gevinst og investeringsevne.
Tiltak som kunne utløst besparelser i 100-millioners klassen og mer stoppes
av mangel på investeringsmidler. Fordi staten er organisert i sektorer med
nærmest vanntette skott mellom sine ulike budsjetter.
Det blir for dumt. Men til høsten er det valg.
Jeg synes vi alle skal tenke oss veldig godt om i ferien. Hvem skal få din
stemme til høsten?

Teknisk redaktør:
Sekretær Heidunn S. Nordtveit
Utkommer 4 ganger i året.

Hvilke krav skal vi stille til dem som ønsker å representere oss på tinget?

Adresse: Rogaland legeforening
Postboks 3049 Hillevåg, 4095 Stavanger. Tlf. 928 57 712
E-post: rogaland.legeforening@gmail.com

Kan du gjøre noe for å løfte frem helsepolitiske saker i media eller overfor
politikerne?

Leder: Jan Robert Johannessen,
Hinnatrekanten legesenter
Kurskomitè: Leder: Nina Thorsen Wikene, Riska legesenter

God sommer – og godt valg!

Jan Robert Johannessen
Leder RLF

Forsidefoto: Villt og vakkert på Preikestolen.
Foto: Peter Christersson
Utgiver: Cox Kommunikasjonsbyrå
Annonser: Cox Bergen as
Geir Karstensen, Tlf.: 930 04 871
Mail: geir.karstensen@cox.no
Grafisk fremstilling: www.cox.no
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Årsmøte 2017

Rogaland legeforening
Primærmedisinsk fors
Årsmøtet i Rogaland legeforening vedtok fredag 9.juni
å opprette Primærmedisinsk
forskningsfond. Rogaland
legeforening ønsker å stimulere til mer og bedre forskning
i primærhelsetjenesten og
understøtte oppbyggingen av
de lærerkreftene vi trenger for
å kunne tilby medisinsk master
ved Universitetet i Stavanger.
Rogaland legeforening vedtok på
sitt årsmøte 9. juni 2017 å opprette
Primærmedisinsk forskningsfond Rogaland. Fondet tilføres kr 1.mill
av medlemsmidler og planen er å
tilføre ytterligere midler fra foreningens overskudd fra Grunnkurs D de
kommende årene. Kurset arrangeres
av forskermiljøet som er utgangspunktet for Allforsk og har allerede
generert et overskudd som nå altså
pløyes tilbake inn i en betydelig
satsning på forskning i primærhelsetjenesten. Vi vil forsøke å slå dette
sammen med «Fond for primærmedisin» om det lar seg juridisk sett.
Fondet har som formål å bidra til
videreutvikling og vedlikehold av
et allmenn- og samfunnsmedi-
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F.v.: Jan Robert Johannessen (leder Rlf), Ole Arild Osmundnes
(Allm.legeforeningen), Anne Matilde Hanstad (styremedlem Primærmedisinsk
Forskningsfond), Olav Thorsen (styreleder Primærmedisinsk Forskningsfond)
og Svein Kjosavik (Allforsk)
sinsk forskningsmiljø i Rogaland.
Det er miljøer under oppbygging
både i sør- (Allforsk) og nordfylket
(Primforsk). Fondet representerer
en viktig finansieringskilde for
oppbyggingen av et sterkt og viktig
forskningsmiljø med utgangspunkt
i primærhelsetjenesten og i grenseflaten mot spesialisthelsetjenesten.
Man vil søke samarbeid med kommuner, spesialisthelsetjenesten og
Universitet i Stavanger for å sikre
nærhet mellom praksisfeltet og
forskningen.

Stiftelsens styre består av 3 medlemmer og 2 vara medlemmer som
alle velges for en periode av 4 år på
årsmøtet til Rogaland Legeforening.
Styrets leder velges på årsmøtet.
Leder: Olav Thorsen
Medlem : Ingvild Vatten Alsnes
Medlem: Anne Matilde Hanstad
1. varamedlem: Jacques Honorê
2. varamedlem: Truls Eide
Styret utarbeider budsjett og årsberetning for fondets arbeid og regn-

oppretter
kningsfond
skap. Årsberetning og regnskap legges fram for årsmøtet i Rogaland
legeforening.
Tildeling av midler er avgrenset til
medlemmer av Den norske legeforening bosatt i Rogaland og skjer etter
prioriteringer foretatt av fondets
vitenskapelige råd i samsvar med
fondets formål og tildelingskriterier.
Fondets vitenskapelige råd består
av tre medlemmer. Dette rådet
oppnevnes av styret i Rogaland
Legeforening og skal bestå av to
medlemmer etter tilråding fra Allforsk (Allmennmedisinsk forskning
Rogaland). Det tredje medlemmet
skal være fastlege.
Fondet sikter i første omgang på å
kunne gi støtte i den tidlige fasen
av et prosjekt der man jobber med
å utforme prosjekt og søknad. Fondet kan gi ulike former for støtte,
eksempelvis, men ikke avgrenset
til: oppstartstøtte, «såkornmidler»,
frikjøp av veiledere og driftsmidler.
Et sterk t pr i mær me d i si n sk
forskningsmiljø vil bli en viktig
faktor for å kunne møte utfordringer kommunehelsetjenesten står
overfor med økende antall eldre og
stadig fokus på oppgaveoverføring

til primærhelsetjenesten. Vi trenger
mer kunnskap om den kommunale
helsetjenesten og hva som virker og
ikke. Et styrket allmenn- og samfunnsmedisinsk forskningsmiljø
vil dessuten være en nøkkelfaktor
for å stå rustet med lærekrefter til
et medisinsk masterstudium som
forutsettes å få et mye sterkere fokus
på primærmedisin enn de tradisjonelle lærestedene.
Et sterkt og velorganisert forskningsmiljø vil også kunne bli en viktig
støttespiller for næringsliv og innovasjonsmiljøer som ønsker å bidra
til å videreutvikle helsetilbudet i
primærhelsetjenesten. Forskning på
behov og dokumentasjon på effekt
av tiltak er veien å gå for å finne frem
til effektive innovasjoner.
En samlet legestand i Rogaland har
med dette sendt et tydelig signal
til våre politikere om at det er på
tide å satse på primærmedisinsk
forskning. Vi vil fremover jobbe for
å få næringslivet og kommunene til
å bli med og bidra til i denne strategiske satsingen.

Tildelingskriterier
Kriterier for tildelinger fra
Primærmedisinsk forskningsfond - Rogaland vedtatt av
årsmøtet til Rogaland Legeforening i forbindelse med
opprettelse av fondet
9. juni 2017.
Kriteriene er gjeldende inntil
endringer foretas av styret i
Rogaland Legeforening.
Etter fondets formål, jfr. fondets vedtekter punkt 2, kan det
tildeles
a) til et enkelt prosjekt en sum
avgrenset tilsvarende 3 månedsverk etter satsene til Allmennmedisinsk forskningsutvalg
(AFU) i Den norske legeforening.
b) midler til frikjøp av veileder
med inntil 50 timer honorert
etter halv takst 14 i Normaltariffen.
c) en sum inntil 1/5 månedsverk
etter satsene til Allmennmedisinsk forskningsutvalg (AFU).
til mindre prosjekter og tiltak.
Dette kan tildeles av det vitenskapelige råd på delegering fra
styret innenfor de rammer som
styret har anvist i de årlige budsjettene
Søknader og spørsmål sendes:
Styret Primærmedisinsk Fond
Olav Thorsen
Mail: olav.thorsen@sus.no
Mob: 91316476
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Jannicke Berland ble takket av som
leder for TBC fondet. Hans Petter
Torvik overtar.

Årsmøte

Konserthuset, inspirer
middag satte en flot
årsmøte

Å ta en tur i
skogen fikk en ny
mening denne
kvelden…

Ole Arild Osmundnes presenterte sak
om Primærmedisinsk forskningsfond Rogaland

e 2017

rende foredrag og
tt ramme rundt
et.

Årsmøteforelesningen
Pellegrino Riccardi:
«La dolce vita»
Om kommunikasjon
og kulturforskjellger

Olav Thorsen mottok pris for sin
forskning på henvisninger fra Fond
for primærmedisin

Kurskomitéen på Fagtur til Berlin
Første helgen i mai reiste 8
personer fra Kurskomitéen på
fagtur til Berlin.
Det var nyttig faglig å samles en
hel arbeidsdag. Vi fikk brukt tid
på å gå grundigere gjennom bl.a.
retningslinjer, rutiner og planlegging av nye kurs.
Ikke minst fikk vi vært sammen på
en ny og sammen-sveisende måte
og ble bedre kjent med hverandre.
Vi er alle enige om at det sosiale i
våre arbeidsmøter framover gjerne
kan prioriteres og har allerede
besluttet at neste møte skal avholdes i kolonihagen til en av oss.
I retningslinjene for legeforeningens Kurskomitéer står at Funksjonstiden til det enkelte medlem
bør være 4 år.

F.v.: Dan Wilhelm Petter Thomseth-Lerström, Håvar Aurstad og Robert Wilhelm
Joseph på Menschen Museum
viser bl.a. mange av kroppens
detaljerte funksjoner.

fantastisk og nesten like billig som
førstnevnte.

God mat er, som kjent, viktig i sosiale sammenhenger og komitéens
Peter Christersson er en kløpper
til å finne fram til de gode restaurantene. Vi hadde middag på en
litt bortgjemt, særdeles spartansk
og enkel indonesisk restaurant for
under 1000-lappen for oss alle 8
personer. Utrolig god mat og hyggelig betjening! Kan anbefales! Peter
oppdaget også en skatt av en syrisk
restaurant hvor maten også her var

Vi hadde ellers også en flott opplevelse da vi var på konsert i den
kjente Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche, hvor The orchestra London Concertante fremørte Vivaldi,
The four seasons by candelight.

F.v. Robert Wilhelm Joseph, Anne Aronsson, Dan Wilhelm Petter Thomseth-Lerström, Nina T. Wikene, Peter Christersson, Nikolaj Vinther og Håvar Aurstad
på indonesisk restaurant

Peter Christersson, Nikolaj Vinther og
Dan Wilhelm Petter Thomseth-Lerström på syrisk restaurant

Flere av kurskomitéens medlemmer har sittet lengre enn denne
tiden som retningslinjene sier, noe
som vitner om høy trivselsfaktor,
og en har også opparbeidet god
kompetanse i arbeidet.
I Berlin ble det bl.a. avlagt et
besøk på den kjente utstillingen
Menschen Museum. Menschen
Museum er verdens første museum
dedikert til menneskets kropp og

Alt i alt en veldig kjekk og vellykket
tur!
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Venøse tappinger på fastlege
– problem med eksterne rekv
Av Ole Arild Osmundnes,
(APLF) Lura legesenter
I forbindelse med medlemsmøte i
Allmennlegeforeningen høsten 2016
ble det hevdet at laboratoriene på
fastlegekontorene i økende grad
ble benyttet av eksterne rekvirenter. Dette var angivelig en betydelig
merbelastning som kunne gå utover
den daglige driften av fastlegekontoret og/eller medføre økte personalkostnader. Det ble bestemt at Allmennlegeforeningen skulle forsøke
å få til en nærmere kartlegging av
problemstillingen.
Det ble sendt ut et registrering- og
spørreskjema til omtrent halvparten
av alle fastlegekontorene i alle Rogalands kommuner. Utvalget var tilfeldig ved at det ble sendt brev til annethvert legekontor på en alfabetisk liste
gruppert per kommune. Totalt ble det
sendt ut 69 brev, 41 legekontor valgte
å besvare henvendelsen.
Registreringen skulle gjøres en valgfri uke i mars 2017. Det var en måned
uten ferie/fridager hvor normaldrift
kunne påregnes. Registreringen
skulle skille mellom venøse prøver rekvirert av fastlege, sykehus/
poliklinikk, avtalespesialist eller
helprivat helsetjeneste. Antall fastlegestillinger på kontoret og hjelpepersonell faktor skulle angis. Videre
ble legekontoret bedt om å vurdere
belastningen på laboratoriet den
aktuelle uka, hvordan belastningen
fra eksterne rekvirenter generelt ble
oppfattet og hvordan utviklingen
hadde vært siste 2 årene. Det ble også
gitt anledning til å komme med kommentarer / innspill.
Registreringene viser at det ble utført
10
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426 tappinger etter rekvisisjon fra
sykehus/poliklinikk . Antallet tappinger varierte nokså mye mellom
legekontorene. Det ble utført totalt 72
tappinger for private helsetjenester
og avtalespesialister, likt fordelt
mellom gruppene og hovedsakelig
utført på et titalls legekontor i helt
sentrale strøk.
Halvparten av legekontorene rapporterte at pågangen under registreringen var mindre eller langt mindre
enn normal. Om dette skyldes reelt
mindre pågang eller at opplevelsen

av den generelle pågangen overvurderes er usikkert.
20 legekontor hadde dessverre
bare registrert tappinger utført for
eksterne rekvirenter slik at det ble
vanskelig å få gode data for hvor
stor del dette arbeidet utgjorde av
totalmengden. For de som hadde
fylt ut skjemaet komplett utgjorde
eksterne rekvirenter i hovedsak mellom 10-20% .
Spredningen i antall venøse prøver
per legekontor varierte mye (149-3)

laboratoriene
irenter?

og antallet venøse prøver / legestilling den aktuelle uka viste også stor
variasjon (49 – 3). Hva som ligger til
grunn for dette og om det er ønsket
variasjon kan ikke registreringen si
noe om. Hjelpepersonellfaktoren var
gjennomgående nokså lik med 0,8-1
medhjelperstilling per lege.
Med et par unntak hadde alle besvart
tilleggsspørsmålene om arbeidsbelastningen påført av eksterne rekvirenter. Nesten alle rapporterte flere
eller langt flere antall venøse tappinger utført for eksterne rekvirenter
siste 2 årene. Vel 20% rapporterte
om langt flere tappinger.
I forhold til hvordan belastningen
oppleves er det større variasjon. 10
legekontorer opplevde belastningen
som liten eller uproblematisk. 10
legekontorer opplevde merarbeidet
fra eksterne rekvirenter som stort
eller svært stort. Resterende rapporterte moderat belastning.
I kommentarfeltet var det noen
kommentarer som gikk igjen eller
var kommentarer av rent prinsipiell karakter. Flere rapporterte at

eksterne rekvirenter ofte bestilte et
stort antall prøver med flere rekvisisjoner per tapping. Dette medførte
ekstra både under og etter tappingen.
Det ble rapportert om manglende
utfylte rekvisisjoner eller at pasienten var manglende forberedt til
prøvetakingen, f.eks fastende. Det
var også rekvirert spesialprøver som
ikke kunne tas på legekontoret slik
at pasienten likevel måtte sendes til
sykehus for blodprøvetaking. Noen
oppgav vansker med å vite hvem som
hadde ansvar for å følge opp prøvesvarene og at dette medførte ekstra
telefoner og konsultasjoner. Det var
også et problem at pasienten bare
stakk innom for å få tatt en blodprøve
fra ekstern rekvirent uten at dette
var planlagt i kontorets arbeidsliste.
Det ble hevdet at pasientene bruker
legekontorene for lab-tjenester for
å unngå lange køer på sykehusene.

brorparten av legekontorene opplever dette som en moderat eller stor
belastning. Det er grunn til å tro at
dette kan gå utover andre oppgaver
på legekontoret, i alle fall for de kontorene som vurderer merbelastningen til stor eller svært stor. Dersom
merarbeidet skaper større behov for
hjelpepersonell eller går utover annet
inntektsskapende arbeid på fastlegekontoret, vil det påføre fastlegene
en merkostnad. Denne kostnaden
vil nok ikke kunne dekkes av nåværende takster for blodprøvetaking
i allmennpraksis. Resultatet blir at
fastlegene dekker denne utgiften for
andre helseaktører og pasientene
slipper å reise til sykehus eller sitte i
lang kø for blodprøvetaking.

Man skal være forsiktig med å trekke
konklusjoner ut fra denne registreringen, men undersøkelsen tyder på
at antallet venøse tappinger etter
ekstern rekvirering har økt over de
siste par årene. Fastlegekontorene
har nok klart å ta imot økningen, men
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Villmarken kaller
Av Peter Christersson,
kursleder
Det kan være nyttig å delta på årsmøtet i Rogaland Legeforening. Det
fikk vi i kurskomiteen erfare i fjor.
Kathrine Finsnes, anestesilege på
SUS med masse erfaring fra ekspedisjoner fra hele verden, tok kontakt
med undertegnede og ville lage et
kurs i villmarksmedisin på Prekestolen. Som sagt, så gjort.
Intens planlegging ble gjort, stort sett
per mail, da Kathrine var ute i den
store verden og jobbet. Vi fikk satt
sammen et meget spennende program, og kurset var fulltegnet med
venteliste, nesten før det var utlyst.
27 eventyrlystne leger fra hele Norge,
og 3 turnusleger fra Kalmar i Sverige
(!), møtte opp på Prekestolshytta i
nydelig, men kaldt vårvær - en langhelg i slutten av april. I villmarksmedisinens ånd, var det en del fravær
fra foredragsholdere i siste liten, da
disse var utkalt på ekspedisjoner,
militæroppdrag og lignende. Vi
måtte flere ganger improvisere programmet underveis, slik som seg hør
og bør. Særdeles dyktige og entusi-

Fortsatt snø.
astiske foredragsholdere og instruktører, lærte villig bort kunnskap om
slangebitt, hvordan lyse etter skorpioner, vannrensing, leiroppsett og
planlegging av fjellekspedisjoner.
Store deler av kurset bestod av praktiske øvelser, flere ble gjort underveis
til og på Prekestolen. Vi behandlet
hypotherme kollegaer med “burrito-wraps” og stoppet arterielle blødninger med torniquet. De lå fortsatt

snø på veien til Prekestolen, men alle
kom seg heldigvis trygt ned fra fjellet.
Vi ble delt i ulike grupper som øvde
på kommunikasjon med radio, vi
lette forulykkede ved hjelp av kart
og kompass, og evakuerte skadde
ved hjelp av improviserte bårer laget
av presenning og rep. Frivillige markører gjorde øvelsene særdeles realistiske, og det var både utfordrende
og kjekt å måtte håndtere vanskelige
medisinske problemstillinger langt
uti skauen. Vi måtte jobbe i team,
og tenke utenfor boksen. Alle ting
du har med deg på ekspedisjon skal
helst kunne brukes til flere ting, for
det er til syvende og sist doktoren sjøl
som må bære tingene.
Under et av scenarioene, ble en
doven huggorm observert like ved
den forulykkede. Heldigvis slapp vi
å bruke våre oppdaterte kunnskaper
om slangebitt i denne omgang.

En forulykket SUPer måtte reddes fra hypothermi.
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Inkludert i programmet, var forsøk
med zipline, som de modigste våget
seg ut på. På kveldene var det kos
i restauranten på Prekestolshytta.

LEGE FOR LEGER

Burrito wrap.
Søndag ettermiddag reiste en sliten
og glad gjeng hjem - mange erfaringer og venner rikere. Dette var

et annerledes og veldig spennende
kurs. Vi håper på flere slike kurs i
framtiden.

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.

OVERSIKT OVER
LEDIGE VIKARIATER
- E-post abbonnement
på ledige stillinger
Alle ledige legestillinger som
annonseres i Tidsskrift for Den
norske legeforening finnes
på tidsskriftet.no/stillinger.
Annonsene publiseres på Internett før Tidsskriftet kommer ut.
Her har du også mulighet for
å registrere deg slik at du blir
varslet hver gang det publiseres en stilling som passer med
dine ønsker.
Les mer om dette på
tidsskriftet.no/stillinger
Pasient
med brudd
og arteriell
blødning.

Husk våre nettsider:
www.legeforeningen.no/rogaland
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INFORMASJON FRA KURSKOMITEEN
DAGKURS

EMNEKURS I SYKEHJEMSMEDISIN 2017

Målgruppe: Sykehjemsleger i full stilling og i deltidsstilling.
Allmennleger med sykehjem som bistilling. Det er ønskelig
at leger og samarbeidende sykepleiere melder seg på sammen
som et medisinsk team fra sykehjem eller bofelleskap. Allmennpraktikere som ønsker økt kunnskap i geriatriske emner.
Sykehuskolleger som finner emnene relevante. Styrere og avdelings-sykepleiere som samarbeider nært med sykehjemslegen.
Kurset søkes godkjent som emnekurs i allmennmedisin med
24 timer samt med 24 poeng for kompetanseområdet aldersog sykehjemsmedisin.
Tid: 31. januar, 25. april, 19. september og 21. november 2017
kl. 12-18.00.
Sted: Arkeologisk museum i Stavanger
Pris: kr. 3000,- (kr. 750,- pr. dag)
For påmelding og for mer informasjon: se www.legeforeningen.no/rogaland

PREIKESTOLKURS:

EMNEKURS I SØVN OG SØVNPROBLEMER

på Preikestolen Fjellstue.
Kurset er godkjent for spesialitetene allmennmedisin (klinisk
emnekurs i psykiatri), psykiatri, nevrologi, indremedisin,
lungesykdommer, ØNH-sykdommer, barne- og ungdomspsykiatri med 16 timer samt for spesialiteten arbeidsmedisin
med 7 timer.
Målgruppe: Leger i primærhelsetjenesten, psykiatri, lungemedisin, indremedisin, øre-nese-hals, nevrologi, barne-ung-

UKE 39 – 2017

EMNEKURS I NEVROLOGI

Tid: 25.-26.9.2017
Sted: Clarion Hotel Energy
Antall deltakere: 50
Påmelding: innen 15.8.2017 i skjema på www.legeforeningen.no/rogaland.
Pris: Kr. 3300,- i kursavgift + kostpenger
Kurset er godkjent med 15 poeng som emnekurs/
klinisk emnekurs i nevrologi til videre- og etterutdanningen i Allmennspesialiteten.

EMNEKURS I ØYESYKDOMMER
Fotograf: Svein Lunde,
Sus.
Tid: 27.-28.9.2017
Sted: Øyeavdelingen Sus,
Torgveien 25 B
Antall deltakere: 25
Påmelding: kurset er nå fullt og vi har venteliste:
www.legeforeningen.no/rogaland
Pris: Kr. 3300,- i kursavgift + kostpenger
Kurset er godkjent med 16 poeng som emnekurs/
klinisk emnekurs i øyesykdommer til videre- og etterutdanningen i Allmennspesialiteten.

EMNEKURS I ULANDS-/TROPEMEDISIN
i Ngaoundéré, Kamerun.

domspsykiatri, arbeidsmedisin, og tilsynsleger ved sykehjem.
Tid: 8.-9.9.2017
Sted: Preikestolen Fjellstue
Påmelding: kurset er nå fullt og vi har venteliste: www.legeforeningen.no/rogaland.
Pris: Kr. 3300,- i kursavgift + konferansepakke
Antall deltakere: Ca. 30
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Tid: 2.-6.10.2017
Pris: 7000,- i kursavgift
+ reise og opphold mm.
Antall deltakere: 20
Påmeldingsfrist:
innen15.8.17 til http://
plussreiser.no/reiser/ .
Volleyball på stranden i Kribi.
For mer informasjon:
Foto: Ingeborg Ask Torvik
Kontakt Hans Petter
Torvik på hpt@lyse.net
eller på tlf. 90115005.
Kurset er godkjent med
• 32 timer som emnekurs/klinisk emnekurs i
u-lands-/ og tropemedisin til videre- og etterutdanningen i Allmennspesialiteten
• 32 timer for etterutdanningen i Samfunnsmedisin
• 32 timer for etterutdanningen i Barnemedisin
• 32 timer for etterutdannningen i Infeksjonsmedisin

EMNEKURS I ENDOKRINOLOGI, HAUGESUND

Arr: Kurskomitéen for Fonna-regionen.
Tid: 27.-28.10.2017
Sted: Scandic Hotel Maritim, i Haugesund
Antall deltakere: 40
Påmelding: innen 15.9.17 i skjema på www.legeforeningen.
no/rogaland
Pris: Kr. 3300,- i kursavgift + kostpenger
Kurset er godkjent med 16 poeng som emnekurs/klinisk
emnekurs i endokrinologi til videre- og etterutdanningen i
Allmennspesialiteten.

EMNEKURS I AKUTTMEDISIN
BLÅLYSDAGER
DAGKURS

Det blir emnekurs/klinisk emnekurs i Akuttmedisin, i samarbeid
med Stavanger Universitetssykehus, i lokalene til Safer, Seehusensgate 1, Stavanger:
Tid: 13.-14.11.2017
Påmelding: innen 12.08.2017 i
skjema på www.legeforeningen.
no/rogaland. Tid for resertifisering/spesialisering må opplyses.
Pris: Kr. 3300,- i kursavgift + kr 250,- for Nettkurs i akuttmedisin for legevaktsperosnell + kostpenger
Antall deltakere: 35
Det kreves forberedelse og bestått internettbasert teoritest
både i AHLR (på www.nrr.org) og i «Nettkurs i akuttmedisin
for legevaktspersonell» (på www.legevaktmedisin.no) før
fremmøte.
Kurset er godkjent med 30 timer som obligatorisk emnekurs/
klinisk emnekurs i akuttmedisin til videre- og etterutdanningen i Allmennmedisin.

EMNEKURS I RADIOLOGI

Tid: 7.-8.2.2018
Sted: Clarion Hotel Energy
Antall deltakere: 50
Påmelding: innen 10.12.17 i skjema på www.legeforeningen.
no/rogaland
Pris: Kr. 3300,- i kursavgift + kostpenger
Kurset søkes godkjent med 15 poeng som emnekurs/klinisk
emnekurs i radiologi til videre- og etterutdanningen i Allmennspesialiteten.

KVELDSKURS/EMNEKURS «HUD – ET SÅRT
TEMA»

planlegges 5.-8.2.2018. Mer informasjon kommer når det
er klart.

For mer informasjon om de enkelte kurs: se
www.legeforeningen.no/rogaland

GRUNNKURS D FORSKNING
I ALLMENNPRAKSIS

Sola Strand hotell
Det blir Grunnkurs D Forskning i allmennpraksis
4.-7.9.2017 på Sola Strand hotell.
Tid: 4.-7.9.2017
Sted: Sola Strand hotell
Påmelding: snarlig i skjema på www.legeforeningen.
no/rogaland.
Pris: kr. 6100,- i kursavgift + kostpenger

GRUNNKURS C, DEL 2,
FOREBYGGENDE MEDISIN

Victoria hotell fra Gamle Stavanger

Det blir Grunnkurs C Forebyggende medisin (del 2),
6.-7.9.2017 på Victoria hotell i Stavanger. Grunnkurs
C består av et nettkurs tellende med 15 poeng (del 1),
samt 2 vanlige kursdager tellende med 15 poeng (del
2). Nettkurset (del 1) må være bestått før deltakelse
på de vanlige kursdagene (del 2).
Tid: 6.-7.9.2017
Sted: Victoria hotell, Stavanger
Påmelding: kurset er nå fullt og vi har venteliste:
www.legeforeningen.no/rogaland.
Pris: kr. 3300,- i kursavgift + kostpenger
Se også våre nettsider:
www.legeforeningen.no/rogaland

ANG. KURSAVGIFTER: Vi følger takstene for Den norske
legeforening for de fleste av våre kurs.
RETNINGSLINJER VED KURSPÅMELDING OG AVMELDING hvis ikke annet er annonsert for det enkelte kurs:
* Påmelding effektueres ved betaling av kursavgiften.
* Ved deltakelse på kurs uten forhåndspåmelding
påløper det kr. 500,- ekstra i kursavgift.
* Ved eventuell avmelding etter 3 uker før kursstart
vil det bli krevd kr.1000,- i avmeldingsgebyr og ved
avmelding etter 1 uke før kursstart vil det ikke bli
tilbakebetalt kurs- og kostpenger. Avmelding ved
kurs Blålysdager og Grunnkurs C, del 2: Etter 3 uker
før kursstart blir ingenting refundert.
NR. 2 • ÅRG. 23. 2017 SYD-VESTEN
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Rogaland legeforening har i forbindelse med
årsmøtet hatt valg for perioden 2017-2019
Følgende tiltrer fra 1.9.2017:
Leder:
• Jan Robert Johannessen, gjenvalg
Styrerepresentanter:
• Marit Halonen Christiansen,
overlege Kvinneklinikken,
Stavanger Universitetssykehus
• Anne Sandvik, turnuslege Medisinsk avdeling,
Haugesund Sjukehus
Vararepesentanter med møte og stemmerett:
• Janne Kristine Bethuelsen, spesialist i patologi,
Stavanger Universitetssykehus,
konserntillitsvalgt og leder av Regionsutvalget
• Siv Helene Eriksen, LIS Medisinsk avdeling,
Haugesund Sjukehus
• Bjarte Sørensen,
fastlege/spesialist i allmennmedisin,
Hjelmeland
Valgkomité:
• Erna Gunn Moen, overlege, psykiatrisk klinikk,
Stavanger Universitetssykehus
• Kari Ersland, spesialist i allmennmedisin
og i radiologi, fastlege, Nytorget legesenter.
• Ingrid Gjellesvik Børtveit, overlege,
Radiologisk avdeling, Haugesund sjukehus

Det ble også foretatt valg av ny leder og
ett nytt styremedlem for Stavanger Tuberkulosefond.
Fra 10.6.17 er styret som følger:
• Hans Petter Torvik, leder
• Tesfaye Madebo, styremedlem
• Lars Kåre S. Kleppe, styremedlem

Husk også våre nettsider:
www.legeforeningen.no/rogaland
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I år skal innsamlede midler fra årets TV-aksjon gå til UNICEF
under slagordet «hvert barn er en mulighet»
UNICEF er verdens største hjelpeorganisasjon for barn og har som hovedoppdrag å sørge for at
alle barn får sine rettigheter ivaretatt. Når barn i krig og konflikt ikke får utdanning, står et helt
lands fremtid på spill. TV-aksjonen skal gi skolegang og håp til barn i Syria, Colombia, Sør-Sudan,
Pakistan og Mali.
Fakta om barn i krig og konflikt
- I Syria er 7000 skoler ødelagt, skadet eller brukt som tilfluktssted
- I Sør-Sudan er det kun 27% av befolkningen over 15 år som kan lese
- I Pakistan står 60% av jenter i skolealder uten skolegang
- I Mali har 600 lærere flyktet fra konfliktområdene
- I Colombia har 1/5 ungdommer hverken skole eller jobb å gå til
Også i år er Rogaland Legeforening bedt om å være ambassadør for TV-aksjonen. Det er vi glade
for! Vi oppfordrer alle våre medlemmer til å skape synlighet og engasjement rundt saken. Engasjer
kollegaer og familie, arranger kakesalg eller lotteri på arbeidsplassen, lag interne konkurranser,
eller finn på noe enda mer kreativt. Det vil også i år bli mulighet for å bruke T-skjorte med logo på
arbeidsplassen i uken før aksjonen. Selvsagt oppfordrer vi også våre medlemmer til å melde seg
som bøssebærere.
På blimed.no er det mulig å finne mer informasjon om saken.
På salaby.no er det informasjon rettet mot barn, laget for å bruke i skoleverket.
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Ny legevakt i Sandnes
Av Line Ravndal, fastlege
Hanadalen legesenter,
Sandnes
I april flyttet legevakten i Sandnes
til nye lokaler i Brannstasjonsveien,
ved Hovedbrannstasjonen på Stangeland. I dette lokalet finner man
nå også Jæren Øyeblikkelig Hjelp,
som har kommunale akutte døgnplasser tilgjengelige for medlemskommunene.
Den gamle legevakten hadde sin
sjarm, blant annet med korte
avstander mellom pasienter, leger
og sykepleiere, men lokalene var
med tiden både blitt slitte og for
små. Den nye legevakten er stor, lys
og moderne. Den inneholder blant
annet fire legekontorer, flere akuttbehandlings- og observasjonsrom,
samtalerom og store luftige garderober. Den er med andre ord bygget
for fremtiden.
Det er nå enklere å sortere ulike
pasientgrupper og man har større
mulighet for å observere pasienter
over tid. Det er alarmsnorer på alle
rom, noe som gjør det mulig for
pasienter og pårørende å tilkalle
assistanse. I tillegg er det tavler på
veggene som indikerer hvor det er
folk til enhver tid.

Tabassum på et av legekontorene.
20
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Personalrommet er stort, med både
godt ut- og innsyn, men venterommet er forholdsmessig lite og litt
uoversiktlig. Sykepleierne har fått
«telefonbåser», noe som gjør det lettere å ivareta taushetsplikten under
telefonsamtaler. Det er av samme
årsak flere avlukker for pasienter
som melder seg i luken.
Sandnes legevakt skiftet journalsystem fra Winmed 2 til CGM legevakt like før flyttingen, så det er
mye som er nytt nå i starten. Noen
av de ansatte beskriver de første
ukene nesten som å begynne i ny
jobb, og de ser fremdeles behov for
å legge om på mange av rutinene
for å få til en drift som er bedre tilpasset de nye lokalene.

Tabassum Sufian Lien har vært
ansatt som daglege ved legevakten
i 60% stilling siden september 2016.
Hun jobber som sykehjemslege ved
Rovik BOAS i tillegg, og har blant
annet erfaring fra BUP og gastrokirurgisk avdeling ved SUS.
Hun synes at det var på høy tid å
forlate de gamle lokalene og sier
at det er trivelig å være på jobb i
Brannstasjonsvegen. Hun kan lattermildt fortelle at flyttingen for
hennes del gikk strålende, fordi
hun tilfeldigvis hadde langfri i hele
flytteperioden. Da hun var tilbake
hadde kaoset lagt seg, men hun har
hørt fra andre at det var en del tekniske og organisatoriske utfordringer i starten. Nå synes Tabassum at
ting stort sett fungerer som det skal.

En av «telefonbåsene».

HLR

HELSETJENESTE FOR LEGER I ROGALAND
Rogaland legeforening, Postboks 3049, 4095 Stavanger

STØTTELEGER I ROGALAND LEGEFORENING
Stavanger:
Avdelingsleder for kollegastøttegruppen i Rogaland legeforening:
Terje Vevatne, privat mobil: 905 65 445,
e-post: terje.vevatne@lyse.net
Elin Haarr, Ort.kir.avd. Sus, mobil: 990 39 861,
e-post: elin.haarr@lyse.net
Halvor Kyllingstad, Tasta legesenter, Stavanger,
Tlf.: 51 54 52 50, 41489063, mobil: 414 89 063,
e-post: hkylling@online.no
Sven Håland, Pat.avd. Sus, tlf.: 51514422,
privat mobil: 905 05 408,
e-post: Sven.haland@gmail.com
Haugesund:
Monika Wiese, Haugesund medisinske senter,
tlf: 473 00 987,
e-post: mali_wiese@hotmail.com

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

Ryfylke:
Bjarte Sørensen, Hjelmeland legekontor,
mobil: 464 64 700,
e-post: bjarte.sorensen@gmail.com
Anita Fjukmoen, Finnøy legekontor,
tlf.: 905 94 398,
e-post: afjukmoen@gmail.com

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
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PKO nytt 2017

Praksiskonsulentordningen, Stavanger Universitetssjukehus, PKO - SUS
Olav Thorsen, Fastlege, Leder PKO SUS

TAKEDA
Sendt
PKO SUS består av følgende personer: Pia Skoglund,
Ivar Halvorsen, Kjetil Hetta, Jan Robert Johannessen,
Runar Johannessen (Rogaland A-senter), Knut Vassbø,
Heidi Nilsen, Magni Sønnesyn (for Jæren DPS) og Olav
Thorsen (leder). I tillegg har samhandlingslege Svein
Kjosavik deltatt på de fleste møtene. Formålet med
PKO-stillingene er å bidra til å utvikle helhetlige og
godt koordinerte pasientforløp mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.

mennlegeutvalgsmøtene (ALU) for fastlegene i kommunene og på Rogaland legeforenings kurs og møter,
hvor det informeres om PKO og innhentes informasjon
og eventuelle klager på samarbeid og rutiner ved SUS.

Aktuelle saker siste året har vært: preoperativ undersøkelse hos fastlege, EPJ adresseregister, hemmelige
telefonnummer til fastlegene, triagering ved mottak,
Stavanger DPS: avviste pasienter, KULE-prosjektet,
VIP pasienter ved SUS, legemiddelavstemming på
SUS, Diagnostisk senter, telefoner til sykehuslegene,
forskningen på SUS, pasientreiser, tjenestekatalogen
for mikrobiologen og samarbeid med radiologen. Olav
Thorsen representerer PKO i Samhandlingsutvalget.

Veien videre
PKOs oppgave er å smøre samarbeidet mellom sykehuset og primærhelsetjenesten, rive gjerder og bygge
broer. Et smidig og mest mulig knirkefritt samarbeid
med god kommunikasjon og samforståelse om ansvar
og oppgaver er viktig for gode pasientforløp. Arbeidet
med stadig forbedring av elektronisk kommunikasjon
og økt bruk av digitale beslutningsstøtteverktøy er
med på å gjøre dette samarbeidet stadig bedre.

Kontakten med fastlegene
Praksiskonsulentene deltar aktivt på de lokale all-
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Nytt og nyttig møtene
Den 24. april arrangerte vi Nytt og nyttig møter med
godt fremmøte, ca. 70 allmennleger fra hele Sør-Rogaland. Neste møte blir til høsten, den 24. oktober.

NR. 2 • ÅRG. 23. 2017 SYD-VESTEN

25

26

SYD-VESTEN N 2 • ÅRG. 23. 2017

Styret i Rogaland legeforening for perioden 2015 - 2017
Navn

Arbeidsplass

Telefon

E-post

Jan Robert
Leder
Johannessen		
		

Fastlege
Hinnatrekanten
legesenter, Stavanger

M 928 52 913
P 51 58 26 44

johannessen@
hinnatrekanten.no

Erik
Styremedlem/
Wulst
nestleder
		

Overlege
M 412 73 330
Ort. Avd.		
Haugesund sykehus		

erik.wulst@gmx.com

Nina Storm
Styremedlem
Skifjeld		
		

LIS Med. klinikk
M 928 80 449
Haugesund sjukehus		

nina.skifjeld@hotmail.com

Line Ravndal
Varamedlem
		
		

Fastlege
M 975 82 980
Hanadalen legesenter, 		
Sandnes

lineravndal@gmail.com

Kathrine
Varamedlem
Helvig		
Osmundsen		

Sykehjemslege
M 976 38 679
Haugåstunet 		
sykehjem

kathrine.helvig@gmail.com

Ole Arild
Allmennlegeforeningen
Osmundnes
(APLF)
		

Fastlege,
Lura legesenter

ole.osmundnes@lyse.net

Egil Bjørløw

Verv

M 412 02 356

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

egil.bjorlow@yahoo.fr

Elin Watts

Norsk arbeidsmedisinsk
forening (Namf)

Bedriftslege
Statoil ASA

M 947 80 080

eliw@statoil.com

Alexander Seldal

Norsk
overlegeforening (Of)

Ort. Avd. Sus

M 924 27 960

alexanderseldal@gmail.com

Vara:
Hans Petter Torvik

Finn Finsnes

Praktiserende
Spes. i indremed./
P 51 56 75 88
Spesialisters Landsforening (PSL) Avtalespes Stavanger		
Vara: 			
Kaare Vigander

finn@finsnes.no

Torhild Veen
Yngre legers forening (Ylf)
		
Vara:
Inga Thorsen

P 920 37 867

torhild.veen@gmail.com

M 913 16 476

olav.thorsen@sus.no

Olav Thorsen

LIS Gastrokirurgisk
avd. Sus

Leger i Vitenskapelige
Fastlege
stillinger (LVS)
Klubbgaten legesenter
Vara: Kristine			
Kjer Byberg
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U N I V E R S I T E T S L E G E N j u n i 2 0 1 7
Nytt frå Faggruppe for allmennmedisin, UiB

Kjære kollega
i vestlandsk allmennpraksis
Suksess for
fastlønna utdanningsstillingar!

Prosjekt ALIS-VEST, med fastløna utdanningsstillingar i allmennmedi-sin i Hordaland og Sogn og
Fjordane, har fått ein kjempestart ved at det har meldt
seg heile 72 søkarar til 12 stillingar i 10 kommunar!
Prosjektet som er leia frå Bergen kommune, har fått 5
millionar kroner frå Helsedirekto-ratet for å gjennomføre eit forsøk med systematisk spesialistutdanning
(allmennmedisinsk LIS-lege, ALIS).

og eige ansvar for sideutdanning, er faktorar som
kjem i vegen for faget allmennmedisin.
Fastløna, strukturerte opplegg som no er utvikla
for ALIS-VEST er ein veg å gå, søkartalet viser det.
Opplegget, som er utvikla av Masfjorden kommune
med aukande støtte frå andre, skal sikre at utdanning
og rettleiing får prioritet i form av ein forpliktande
utdanningsplan. Legane skal ha redusert liste, gå i
rettleiingsgruppe saman og skal få sjukehusteneste
som del av prosjektperioden.

Det er store utfordringar i rekruttering av fastlegar for tida. Da er det positivt med alle nye
måtar å rekruttere på. Unge legar er faktisk
interesserte i allmennmedisin og å vere fastlege. Men dei synes at økonomisk vilkår med
kjøp av praksis, manglande trygderettar ved
sjukdom og svangerskap, stort bedriftsansvar, lang arbeidstid med legevakt i tillegg

Det skal etablerast følgjeforsking for å kunne evaluere effekten av tiltaket. Det er viktig at slik
helsetenesteinnovasjon i stor skala, som dette
er, får ei forskingsbasert vurdering. Dersom
ALIS-VEST blir vellukka, kan dette vere vegen
vidare for mange kommunar. Kanskje er det
framtidig modell for spesialistutdanninga i
allmennmedisin?

Steinar Hunskår

steinar.hunskar@isf.uib.no

Faggruppe for allmennmedisin (ALFA)

Forskningsgruppe for allmennmedisin 2016
ALFO, Forskningsgruppen for allmennmedisin ved UiB, ble dannet
våren 2010 etter en omorganisering
av Seksjon for allmennmedisin.
Leder er professor Bjørn Bjorvatn.
Årsrapporten for 2016 viser et aktivt
år for allmennmedisinsk forskning i
Bergen. Ved inngangen til 2017 inkluderte ALFO i alt 21 forskere med til
sammen 9 årsverk. ALFO er opptatt
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av å utvikle kunnskap av høy vitenskapelig kvalitet med relevans for
fastleger og deres pasienter, samt å
utvikle metoder og forskningsstrategier som belyser allmennmedisinens
kliniske karakter. ALFO har utviklet
måltall for å fremme slik aktivitet,
og innfridde 8 av 12 slike måltall for
2016. Noen eksempler:

• 6 stipendiater disputerte, og 47
kandidater er under pågående
veiledning av ALFO-ansatte
• 88 vitenskapelige artikler og 93
andre artikler ble publisert
• 6 nye stipendiater ble tatt opp i
ph.d.-programmet

Ph.d.: Antibiotika og CRP på legevakt

Ingrid Keilegavlen Rebnord disputerte 31. mai 2017
for ph.d.-graden ved UiB med avhandlingen: «Laboratory tests in out-of-hours services in Norway. Studies with special emphasis on use and consequences
of C-reactive protein test in children». Avhandlingen viser at i Norge blir CRP-testen brukt i utstrakt
grad, og hyppigst hos barn med luftveisinfeksjoner.
Spesielt brukte unge leger med mange legevakter
testen mye. Store forskjeller legene imellom kan
ikke forklares ut fra ulike diagnoser.
I en gruppe barn fikk alle tatt CRP-prøve før legekonsultasjon. Bruken av antibiotika var faktisk høyere
i denne gruppen. Studiene i avhandlingen viser at
det ikke bare er medisinske forhold som påvirker
bruken av CRP. Organisatoriske forhold og legens
erfaring spiller også en rolle. Den utstrakte bruken
av CRP på legevakt medfører risiko for både unødig
forskrivning av antibiotika og undervurdering av
alvorlighetsgraden av barnets sykdom. Testen bør
derfor brukes mindre og bare som et supplement til
legeundersøkelsen.
Ingrid Rebnord (f. 1970) har legeutdanning fra UiB i
1995. Hun er spesialist i allmennmedisin, arbeider
som fastlege i Fjell kommune og som forsker ved
Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin.
Professor Steinar Hunskår og forsker Hogne Sandvik
har vært veiledere.

Ph.d.: Fastlegen og dei usynlege barna

Frøydis Gullbrå disputerte 30. mai 2017 for ph.d.-graden ved UiB med avhandlinga “Children as next of
kin and the general practitioner”. Barn av sjuke eller
rusavhengige foreldre vert ofte kalla “dei usynlege
barna”. Resultata frå avhandlinga viser at fastlegane
er i ein god posisjon for å hjelpe dei, men likevel vart
barna ofte oversett. Sjuke foreldre ynskte støtte og
råd om korleis ivareta barna best. Ungdom med sjuke
foreldre hadde behov for forståing for at dei levde i
ein situasjon med ekstra byrder.

legen kome i posisjon til å tidleg identifisere dei barna
som treng oppfølging, og sørge for at barna får hjelp,
ofte gjennom samarbeid med andre.
Frøydis Gullbrå (f. 1971) har legeutdanning frå UiB
i 1997. Ho er spesialist i allmennmedisin og fastlege og kommuneoverlege i Modalen. Rettleiarar
har vore seniorforskar Marit Hafting, seniorforskar
Tone Smith-Sivertsen og professor Guri Rørtveit.

Essaypris til E. Diaz.

Førsteamanuensis i allmennmedisin Esperanza Diaz
vant førsteprisen i en konkurranse arrangert av The
Norwegian Forum for Global Health Research, Universitetet i Bergen. Hun fikk prisen for en kronikk i
Bergens Tidende med tittelen “Seks helsetiltak for
flyktningene”, som sto på trykk i 15.1.2016 (finnes
på bt.no). Vi gratulerer!

Nye AFU-stipend

Allmennmedisinsk forskningsutvalg har tildelt 11
nye stipend, 4 av dei knytt til Bergen:
Per Øystein Opdal, Bergen, 1 mnd om overdiagnostikk i allmennpraksis.
Anne Thorslund Kjær Schmidt, Luster, 3 mnd om
evaluering av øyeblikkelig hjelp døgntilbud i en Vestlandskommune 2012-2016.
Aksel Tveråmo, Bergen, 3 mnd om sosial ulikhet.
Bjarte Sørensen, Hjelmeland, 6 mnd om diagnostisk
ultralyd i allmennpraksis.

Gjennom tre studiar har Gullbrå undersøkt kva
fastlegar, barn av sjuke foreldre og sjuke foreldre
tenkjer om korleis fastlegen kan hjelpe barn som
pårørande. Resultata viser at fastlegen kan gjennom
ein tillitsfull relasjon, anerkjenne og etterspørje
sjuke foreldre og barna deira sin situasjon. Slik kan
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