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Syd-Vesten
Skriv faget ditt!
Fastlegeordning og spesialisthelsetjenesten knaker i sammenføyningene
i det vi går inn i juletiden.
Kreftmedisiner og medikamenter mot både sjeldne og ikke så sjeldne
sykdommer med livslangt behandlingsbehov spiser en stadig større del av
sykehusøkonomien. Investeringer skal tas over et allerede utpint driftsbudsjett. Offentlige sykehus skal konkurrere med private tilbud på den delen av helsetjenesten
som er enklest å masseprodusere og ressursbruken vris mot et tilbud som i økende grad
skapes av etterspørsel fremfor behov.
Det begynne å nærme seg en ikke morsom vits å se hvordan sykehuset i Stavanger vrir seg i
smerter under stadige innsparingskrav for å klare et mål om overskudd til finansiering av et
halvt nytt sykehus som utvilsomt vil drive driftskostnadene opp og splitte fagmiljøer. Somatikk fra psykiatri, dagavdelinger fra døgnavdelinger. Nedleggelse av avdelinger i somatikk
og psykisk helse – adm. dir Bryne har nærmest sin egen føljetong i SA nå om konsekvenser
av sykehuset sin stramme økonomi. Og imens skal man finansiere daglige spesialflygninger
til dyre PET undersøkelser.
Opplistingen av umulige krav, økonomiske stressorer og et umulig spenn i krav og forventning
om hva som skal løses kunne fortsatt i det kjedsommelige. Og interessegruppene presser på.
Det siste er at man er misfornøyd med at ikke alle får ”Rolls Royce” tilbud når de skal PET
scannes. Isotopen som brukes for prostatakreft er visst ikke optimal. Det er sikkert noen
kliniske poeng i det - mitt poeng er at kravene er helt uten grenser mens Bent Høie messer til
det kjedsommelige om at vi bare må bli vant til trange kår.
Og imens skal vi bruke 1000 milliarder på samferdsel.
Vi vet egentlig ikke hva konsekvensen av sparetiltakene SUS nå gjennomfører betyr for
primærhelsetjenesten. I hvilken grad påvirker det oppgavefordelingen mellom kommunene
og sykehuset? Hva skjer med antall reinnleggelser, bruken av KAD senger og i hvilken grad
påvirker det kommuneøkonomien - og hva blir effekten på fastlegetjenesten? Og hvordan
skal fastlegene klare å ta imot flere arbeidsoppgaver?
La oss for julefreden sin skyld forbigå i stillhet at Rogaland står foren en dobling i antall eldre
over 75 år fra 2020.
Vi som sitter ute i fastlegepraksisene kjenner dette på kroppen. Fastlegetjenesten i Rogaland
har etter det jeg vet det høyeste konsultasjonstallet av alle HF områder. Spekteret av oppgaver
og forventninger bare øker og imens bygger man flere og flere siloer som liksom skal motvirke
belastningen på fastlegetjenesten. Vi får sykepleierklinikken, kommunale og spesialisthelseteam med liten forankring hos fastlegene og ulike spesialordninger som bypasser fastlegen
slik at vi risikerer å miste fastlegeordningens aller største fordel - fastlegens helhetsperspektiv
og kjennskap til pasienten.
I tillegg må vi fly etter politiker- og byråkratiinduserte påfunn som ærlig talt ikke imponerer.
Det siste nå er ”Primærhelseteam”. I 3 år skal vi pilotere effekten av å kunne ansette en sykepleier for å hjelpe oss med å følge opp våre sykeste pasienter. Det er visst et paradigmeskifte…
Hvis man hadde fjernet ”KLP- spøkelset” og latt sykepleierkonsultasjoner utløse en takst i
normaltariffen ville vi som kjenner behovene funnet ut av det selv. Akkurat som en generell
oppmykning av ulike forskriftstvangstrøyer og tilpasning av tilskuddsordningen ville ha lagt
til rette for behovsdrevet innovasjon i både tjenester og teknologi.
Det har i økende grad blitt klart for meg at vi ikke kan fortsette å være faglig indignert for at vi
ikke når frem med våre innspill. Vi må finne en annen måte å nå sterkere frem på. Gjennom
media, via befolkningen og i sterk grad øve politisk press.
En måte å nå frem på er å fortelle historiene vi sitter på. Skrive faget vårt. Systematisk og
edruelig. Peke på systemfeil, irritasjonsmomenter, urimelig oppgaveoverføring og feilslåtte
måleparameter som gir oss feilslåtte styringssignaler. Det er vi som kjenner det på kroppen
som må beskrive det. Min oppfordring blir derfor at du setter deg ned og tenker på hva ditt
bidrag kan være. Hvilke historier sitter du på? Hvilke følger får det i din hverdag og for dine
pasienter. Vær konkret. Kort eller langt, ferdig eller uferdig. Vi er ute etter du gode eksemplene som kan hjelpe oss å illustrere problemene med dagens finansiering av helsetjenesten.
Utstyr oss i styret med din historie så finner vi
sammen ut hvordan vi kan bruke den videre.
Men først må dere alle ha en riktig God Jul!

Jan Robert Johannessen
Leder RLF
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Fravær versus nærvær...
Av Elin Watts
Bedriftslege og tillitsvalgt for NAMF
i Rogaland Legeforening

Oppfølging av sykemeldte er
en av de mange ulike oppgavene som bedriftslegen
bistår med. Arbeidsgiver og
ledere tar i høy grad ansvar
for oppfølgingen. De gjør ofte
sitt beste for å legge til rette for
nærvær på arbeidsplassen.
De er imidlertid avhengig av at
sykemeldende lege gjør seg
noen ”nærværstanker” før en
eventuell sykemelding utstedes.
IA-avtalen
Tilbake i 2001 ble den første intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA) inngått mellom myndighetene, arbeidsgivere
og arbeidstakere. Dette med bakgrunn i et sykefravær som var 7,5%.
Det overordnede målet for IA-samarbeidet er å bedre arbeidsmiljøet,
styrke jobbnærværet, forebygge
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og redusere sykefravær og hindre
utstøting og frafall fra arbeidslivet.
Det er stor enighet om at størstedelen av befolkningen bør være i
inntektsgivende arbeid. For individet er arbeid helsefremmende og
arbeidsplassen er en sentral arena
for integrering og samfunnsdeltakelse. Bedriftene har helt klart
behov for arbeidskraft. For samfunnet er et høyt sykefravær og stor
grad av uføretrygd ikke bærekraftig
i lengden, verken økonomisk eller
sosialt.
IA arbeidet er ressurskrevende –
vi må bistå
Det brukes store ressurser på
sykefraværsoppfølging og IA-arbeid. Arbeidsgivere bruker ledere,
bedriftshelsetjenesten og IA kontakter. De har også mulighet for å få
bistand fra NAV arbeidslivssenter ved
behov. Oppfølgingen skal skje på en

strukturert måte og dette med mål
om å få de ansatte raskt tilbake i jobb.
For bedrifter som har samt bruker
sin bedriftshelsetjeneste kommer
bedriftslegen på banen etter noen
uker. Det er ofte i forbindelse med
dialogmøte og utarbeidelse av oppfølgingsplan. Her bistår bedriftslegen i forhold til tilrettelegging med
bakgrunn i innhentet informasjon
(samtale med pasient) om funksjonsevnen. En bistår så godt man
kan for å finne gode løsninger. I
offshoreindustrien er det også
mange tilfeller hvor ansatte er relativt friske, men at de i en periode
ikke tilfredsstiller offshore helsekrav. Det er imidlertid ingen ting
i veien for at disse kan jobbe 100%
på land inntil helsesertifikatet er
på plass igjen. Når det gjelder korttidsfraværet blir bedriftslegene i
langt mindre grad involvert. Her
kan det være litt å hente hos sykemeldende lege.
Nærværstanker
Sykemeldende lege kan i stor grad
bistå med IA-arbeidet. Bedriftsle-
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gen ser for seg at det gjøres noen
nærværstanker før en sykemelding
eventuelt utstedes. Dette kan for
eksempel være:
• Avgrense sykefraværsperioden
til de faktiske dagene en vurderer at pasienten ikke kan delta i
noen form for aktivitet på jobb.
Jørgen Skavlan uttrykte i Aftenposten for en stund tilbake at
den vanligste grunnen til sykemelding er ryggvondt og psykiske plager, og at all forskning
sier at den beste medisinen er å
delta I arbeidslivet. 100% sykemelding bør være et unntak, og
at tilrettelegging med endrede
arbeidsoppgaver, kortere dager
og eventuell behandling med
f ysioterapeut bør benyttes i
større grad.
• Gradert sykemelding versus
100% sykemelding
• Vurder om det foreligger en gyldig sykemeldingsgrunn? Noen
ganger kan sosia le forhold
ligge til grunn for sykemeldingen. Dette bør på et tidlig
tidspunkt kommer fram. Det
er utfordrende for arbeidsgiver og bedriftslege å bistå med
tilrettelegging for ”ryggsmerter” når det faktisk ikke er det
som er problemstillingen, men
eksempelv is en konf likt på
arbeidsplassen. Om ikke pasient ønsker å fortelle arbeidsgiver er det selvfølgelig helt greit.
Bedriftslegen kan imidlertid
bistå i disse tilfellene. En dia-

log mellom sykemeldende lege
og bedriftslege ville vært hensiktsmessig gitt at pasient gir
samtykke til dette.
• Kan sykemelding unngås ved
tilrettelegging? Ring gjerne
bedriftslegen eller ta kontakt
med nærmeste leder under konsultasjonen. Dette for å høre om
mulighetene på arbeidsplassen.
Sykemeldingen i seg selv er ikke
en privatsak – det skal være tett
kontakt mellom leder og sykemeldt.
• Aktivt stimulere til at eldre blir
så lenge som mulig i jobb - oppfordre pasienten til å ta kontakt med arbeidsgiver og egen
bedriftshelsetjeneste for å se på
mulighetene for tilrettelegging.
• Selv om pasienten jobber offshore er det ikke alltid behov for
14 dagers sykemelding. Men kan
fint finne nytt utreisetidspunkt.
Dette vil bistå med å redusere
korttidssykefraværet offshore.
Selv om sykefraværet har gått ned
siden 2001 er det fortsatt altfor høyt
i ressurssterke Norge. Jeg tenker
det er hensiktsmessig at fastleger
og bedriftsleger i større grad samarbeider slik at vi kan bistå både
arbeidsgivere, pasienter og samfunnet på en god måte.
Referanser:
www.idebanken.no
www.ssb.no
www.stami.no
www.regjeringen.no

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

Se også våre nettsider:

www.legeforeningen.no/rogaland

Husk våre nettsider:
www.legeforeningen.no/rogaland
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Har Forbrukerrådet
fastlegetjenesten?
Peter Christersson, Fastlege, HTV Stavanger kommune,
Leder Rogaland Allmennlegeforening
Det har den seinere tid vært mye
oppmerksomhet rundt Forbrukerrådets test av landets fastleger
og fastlegekontor. Sakene har blitt
grundig dekket i Dagens Medisin,
ble beskrevet i forrige nummer
av Syd-Vesten, men har også blitt
behørig omtalt i de vanlige mediene.
Første test konkluderte med at ikke
alle fastleger utførte gynekologiske
undersøkelser (19 av landets ca. 1500
fastlegekontor). Andre test fokuserte
på ventetid hos fastlegen, mens den
siste gikk på fastlegekontors bruk av
elektronisk kommunikasjon med
pasienter, imøtekommenhet og
informasjon til potensielle pasienter.
Debatten har gått varmt etterpå, og
Norsk Forening for Allmennmedisin
(NFA), Allmennlegeforening (AF)
og flere enkeltleger har kritisert
metodebruken, vinklingen og konklusjonene som Forbrukerrådet har
kommet med.
I den siste undersøkelsen, ble alle
landets fastlegekontor ratet av Forbrukerrådet. Kun 2,5% av kontor fikk
«godkjent» (minst 2/3 poeng).
Fastleger har lurt på om det ligger
politiske motiv bak disse undersøkelsene, og ikke minst vinklingen av
dem. Har Forbrukerrådet en agenda
mot fastlegene?
Jeg har fått et intervju med leder i
Forbrukerrådet, Randi Flesland, og
analyseansvarlig Jarle Oppedal
6
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Hva er Forbrukerrådets oppgave?
Forbrukerrådet jobber for å få et mer
forbrukervennlig samfunn. Rettighetsperspektiv – det jobber mange
jurister hos oss. Elektroniske verktøy
for å forenkle valg. Interessepolitisk
arbeid - identifiserer områder hvor
forbrukerne kan ha vansker. I dette
tilfellet har en brukt «mystery shopping» for å utgi som en potensiell
kunde/pasient.
Hvordan er Forbrukerrådet finansiert?
Stortinget - vi skal være nøytrale ift
alle markeder
Hvordan velger Forbrukerrådet ut
saker til de skal undersøke?
En starter med en bred analyse av
markedet - og ser hvor forbrukerne
synes markedet er mest komplisert,
er viktig for forbrukerne og vi kan
gjøre en forskjell. Fra 2015 er offentlige helsetjenester 1 av 5 hovedområder. Videre analyserer en enkelte
områder hvor undersøkelsene kan
være av størst nytte for forbrukeren.
En er opptatt av retten til informasjon, til å velge, til å bli hørt og retten
til å ta trygge og sunne valg (internasjonale forbrukerrettigheter).

Hvorfor har Forbrukerrådet valgt å
fokusere så mye på fastleger i 2017?
En del tidligere undersøkelser har
vist at kommunikasjon er en utfordring innen helsetjenesten, bla.a.
digital kommunikasjon.
I undersøkelsen om ventetid, blir det
spurt hvor mange dager det tar å få
vanlig time hos fastlegen. I mediasakene etterpå, har Forbrukerrådet
vist til Fastlegeforskriftens krav om
tilgjengelighet, og skriver at kun 57%
av pasienten får time innen 5 virkedager. Analyse av rådata viser imidlertid
at hele 7 av 10 av pasienter får time
innen 7 dager, som tilsvarer 5 virkedager. Hvordan kan en komme til denne
konklusjonen når intervjuobjektene
har blitt spurt om antall dager og ikke
virkedager?
Ja, her kan man stille spørsmål
rundt metodikken. Vi har valgt å
bruke samme spørsmålstilling som
Kunnskapssenteret. Vi vet ikke med
100% sikkerhet at intervjuobjektene
har forstått at det er snakk om virkedager. Vi har 2 dager som det kan
være usikkerhet rundt. Vi forutsetter
likevel folk forstår at det er snakk om
virkedager. Vi får vurdere å bruke
virkedager en eventuell seinere gang.

en agenda overfor
Fastlegeforskriften sier at fastleger
skal ha vikar ved feriefravær, kurs mv.
Likevel har Forbrukerrådet kun spurt
om time hos fastlege. Hvorfor har en
ikke spurt om ventetid til vanlig time
på fastlegekontoret?
Da legger en opp til at forbrukerne
tenker på gitte leger, ikke fastlegen.
Det vet vi jo ikke. Vi har tenkt at de
tenker en time på legekontoret er en
time hos legen. Vi kunne nok vært
mer presise her. Dette er et spissfindig språklig poeng, og antagelig
et spørsmål om perspektiv – legens
eller pasientens.
I undersøkelsen om tilgjengelighet
har en testet kontor, mens en i ventetidsundersøkelsen har testet fastleger.
Forbrukerrådet fortalte, ved lansering
av den siste undersøkelsen, at de store
kontorene gjorde det bedre enn de små
kontorene. NFAs tall viser at over
100% av landets fastleger kjøper tjenester for elektronisk timebestilling.
Forutsetningen er at vi er en potensiell pasient, og det er interessant å vite
om tilbudet finnes. Vi ønsker informasjon om tjenestene som tilbys.
I testen av elektroniske tjenester, gir
dere poeng for mulighet for Skypeeller chat-konsultasjon. Det finnes pt
ingen lovlig måte å gjøre dette på, og
heller ingen refusjon for dette. Hvorfor
tester dere tjenester som myndigheten
pt ikke åpner for?
Noen ganger er vi tidligere ute enn
myndigheten. Chat har vi ikke vekta.
Vi mener det finnes sikkerhetskategori 4 for videokonsultasjon. Vi har
ikke vektlagt om det er mulig å få
betalt for videokonsultasjon.
Dere tester også om innringere, som
ikke er pasienter på senteret, kan
få «prøvetime». Fastlegeforskriften
kapittel 3, §10 fastslår «Fastlegens

listeansvar dekker alle allmennlegeoppgaver innen somatikk, psykisk
helse og rus for innbyggerne på listen.
Fastlegen skal prioritere personene
på sin liste foran andre». Forskrift
om stønad til dekning av utgifter
til undersøkelse og behandling hos
lege, §1 sier «Det ytes stønad dersom
lege er søkt for sykdom eller mistanke
om sykdom, for skade eller lyte, for
veiledning i familieplanlegging, ved
svangerskap og ved fødsel». Å tilby
prøvetimer er med andre ord både i
strid med Fastlegeforskriften og Normaltariffens bestemmelser. Hvorfor
gir Forbrukerrådet da poeng til de
kontorene som tilbyr dette?
Det var en lege som satte oss på ideen
til å begynne med. Det er 146 kontor
som forteller at de tilbyr dette. Vi
forholder oss ikke til betalingen til
legen. Vi forutsetter at disse pasientene vil søke legen om en prøvetime
dersom de har et reelt helseproblem.
Personkjemi og tillit er veldig viktig,
og vi tenker derfor det er relevant at
potensielle pasienter får en sjanse til
å møte legen før de skifter.
Hvordan mener Forbrukerrådet at
slike prøvetimer skal prioriteres ift

behovene til pasienter med ekte sykdom?
Det har vi ingen sterk mening om.
Det må legen vurdere.
Dere etterspør informasjon om legene
på hjemmesiden. Hva legger dere i
dette?
For eksempel andre spesialiteter,
hvor lenge legen har vært fastlege.
Universal utforming. Interessefelt,
erfaring innen ulike spesialiteter
– tradisjonell CV-informasjon. Vi
tenker at legen er næringsdrivende
og at det derfor er relevant å tilby
denne informasjonen.
Hvem har hatt initiativ til testene av
fastlegene?
Det er et ønske både fra forbrukere
og politikerne om at vi skal ha fokus
på førstelinjetjenesten. Det meste
vi gjør er for å endre atferd - at ting
skal bli bedre, eller at regler/lover
skal endres og forbedres. Hensikten
med denne testen er ikke å henge ut
noen, men å hedre de beste. Vi håper
at de som kommer dårlig ut, vil ta
dette som en utfordring og prøve å
lære av de beste.

Husk også våre nettsider:
www.legeforeningen.no/rogaland
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Organiseringen av Rev
Av Anne Sandvik, Turnuslege,
Avd. Haugesund sjukehus

Organiseringen av revmatologien
har vært et hett emne i Rogaland
i 2017. Det hele startet med en
arbeidsgruppe i Helse Vest som
skulle se på organiseringen av
revmatologien og revmakirurgien i
Rogaland. I arbeidsgruppen har det
vært representanter fra revmatologisk avdeling i Førde, Haugesund,
Bergen og Stavanger, revmakirurger fra Haugesund og Bergen, samt
brukerrepresentanter. Det har vært
en rekke møter, og de har nå ferdigstilt en rapport som er ute på en
offisiell høring med høringsfrist
15.desember.
Det er sterke meninger om hvorvidt større deler av revmatologien
bør flyttes til Stavanger når de om
noen år står klar med nytt universitetssykehus. Samtidig er det mange
som argumenterer mot dette, da det
veletablerte tverrfaglige miljøet i
Haugesund bør bestå. Syd-Vesten
har tatt en prat med aktuelle aktører
på begge sider av Boknafjorden for
å få saken godt belyst.
Bertha Storesund (60) er spesialist
innen indremedisin og revmatologi.
Hun er nestleder i Norsk revmatologisk forening og sitter i spesialistkomiteen for revmatologi. Hun var
avdelingsoverlege på avdelingen
for revmakirurgi og revmatologi

8
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ved Haugesund Santitetsforenings
Revmatismesykehus (heretter HSR)
i perioden 2008-2013. Nå jobber hun
som avtalespesialist i Haugesund
samtidig som hun fremdeles har
en fast 20% stilling som revmatolog
ved HSR.
Hva er status for revmatologien i
Rogaland i dag?
HSR har ansvaret for pasienter med
revmatiske sykdommer i Helse
Fonna og mange fra Sør-Rogaland.
Det er stor pågang av pasienter fra
begge regioner, både til avtalespesialist og HSR. Selv om det for
mange er en ulempe å reise, er det
også mange som ønsker å reise til
Haugesund gitt at de kommer til
en effektiv poliklinikk med bred
kompetanse.
HSR har 7,5 spesialister innen
revmatologi, de fleste med mange
års erfaring. 2 er også spesialister
innen indremedisin. 0,5 stilling er
delt mellom en avtalespesialist,
en phd-stipendiat, og en med AFP.
Det er ansatt 3 LIS-leger. I tillegg
er det i dag ansatt 3 revmakirurger,
også disse med flere års erfaring.
Sist, men ikke minst har HSR et
solid tverrfaglig miljø bestående
av ergoterapeuter, fysioterapeuter
og sykepleiere med spesialkompetanse innen revmatologi.

Bertha Storesund.
Hva er bakgrunnen for at Haugesund har utviklet et bredt tilbud
innen revmatologi?
Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus har helt fra 1957
ivaretatt pasienter med revmatologiske lidelser og revmakirurgiske
problemstillinger på hele Vestlandet. Sykehuset ble bygget og finansiert av Sanitetskvinnene.
Etter mange års drift, ble HSR pusset opp, delvis finansiert med til-

matologien i Rogaland
skudd fra Helse Vest. Ved offisiell
åpning i 2016, fremsto sykehuset
nytt og innholdsrikt hvor det nå ble
tilbudt tjenester innen både revmatologi, revmakirurgi, hud og generell rehabilitering (Rehab Vest).
Frem til foretaksreformen i 2001
var all revmatologi og revmakirurgi
på Sør-Vestlandet sentralisert til
Haugesund. Den lange historien og
riktig organisering har gitt grobunn
for utviklingen av et sterk tverrfaglig miljø bestående av erfarne
revmatologer, revmakirurger, sykepleiere, fysioterapeuter og ergoterapeuter. Dette lar seg ikke f lytte
til Stavanger over natten. Dersom
ansvaret for all revmatologi i Helse
Stavanger flyttes til SUS, risikerer
man at store deler av fagmiljøet og
kompetansen går tapt. Et solid fagmiljø tar lang tid å bygge opp, men
lar seg fort rive ned.
Hvordan mener du revmatologien i Rogaland bør organiseres i
fremtiden?
Det er et vanskelig spørsmål. Det er
klart at reisetid for pasienter må tas
i betraktning, men det blir spennende å se hvor lang reisen mellom Stavanger og Haugesund blir
i femtiden når RogFast kommer på
plass. Videre er det særlig viktig er
å ta hensyn til det store fagmiljøet

som eksisterer på HSR. Jeg mener
SUS og HSR kan jobbe side om side
med en mulig funksjonsdeling slik
det er gjort i Oslo. I Oslo har Rikshospitalet systemsykdommene og
Diakonhjemmet artrittene. Primærnedslagsfeltet er svarende til
Helse Fonna og Helse Stavanger
tilsammen og dermed sammenlignbart. Etter funksjonsdelingen i
Oslo har begge fagmiljøer fått vokse
seg sterke og kompetente. Det har
vært en svært vellykket prosess som
kan være et eksempel til etterfølgelse i Rogaland. Brukerne har også
uttrykt redsel for at nedbyggingen
av HRS skal skje før tilsvarende tilbud er på plass andre steder i fylke.
HSR er dessuten per i dag de eneste
i Rogaland som tilbyr diagnosespesifikke kurs og pasientutdanning.
Brukerne er redd for at også dette
tilbudet skal forsvinne.
Hva vil konsekvensene for en
eventuell omorganisering av revmatologien blir for pasientene?
Dersom ansvaret for all revmatologi i Helse Stavanger flyttes til
SUS, risikerer man ventelistene blir
lengre og at tidlig diagnostikk og
behandling ikke kommer i gang tidlig nok. I dag er gjennomsnittsventetiden for utredning i regionen på
63 dager, mens den i Stavanger er
på 102 dager. En kan derfor ikke

forvente at Stavanger er klar til å
ta i mot en større gruppe pasienter
om allerede få år. Det tar lang tid
å bygge opp det fagmiljøet som i
dag eksisterer i Haugesund, minst
5 -10 år.
Er det plass for 2 revmatologiske
avdelinger i Rogaland?
Det er jo et spørsmål om en skal
sentralisere eller desentralisere
revmatologien på Vestlandet. Selv
om Revmatologi er blitt et poliklinisk fag, er det samtidig blitt et mer
komplekst fag med bruk av potente
immundempende medikamenter.
Behovet for senger blir stadig mindre og kan lånes på indremedisinsk
avdeling. Det som er avgjørende
for faget er å ha en velfungerende
og effektiv poliklinikk. Denne skal
raskt, og helst innen 2-4 uker, stille
en presis diagnose og deretter ved
hjelp av effektiv behandling, få
pasienter i remisjon.
I Bergen, som har tilsvarende
nedslagsfelt, har de én avdeling. I
Oslo med tilsvarende primærområde, er det to avdelinger. Med en
fornuftig funksjonsdeling mener
jeg det er plass til oss begge.
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Et stort universitetssykehus
være uten revmatologi
Peter Christersson, Fastlege, HTV Stavanger kommune,
Leder Rogaland Allmennlegeforening

Roald Omdal (67) er et kjent navn
innen klinisk immunologi og revmatologi i Norge. Han er spesialist i
indremedisin og revmatologi, og dr.
med. siden år 2000. Roald opprettet
i sin tid Seksjon for immunologi ved
SUS, og jobber der 20% klinisk som
overlege. Han har også en 20% avtalehjemmel i revmatologi ved Stavanger
Medisinske Senter. Resten av tiden
jobber han som professor (UiB) og
som leder for Klinisk immunologisk
forskningsgruppe. Sju phd-kandidater er allerede uteksaminert fra
denne forskningsgruppen, og 6 - 7
nye er på vei. Forskningsområdet er
spesielt biologiske årsaker til kronisk fatigue, samt kognitiv svikt ved
d-autoimmune sykdommer..
Roald fant litt tid i kalenderen til å
snakke litt om eventuell framtidig
revmatologi-avdeling i Stavanger.
Hva er status for revmatologien i
Rogaland, og i Sør-Rogaland i dag?
De klassiske revmatologiske sykdommene som RA og Bekhterev har
i alle år blitt ivaretatt av Revmatisme-sykehuset i Haugesund. I dag har
vi et avansert miljø på immunologiske systemsykdommer på SUS, og
i tillegg 1,2 spesialisthjemler i revmatologi utenfor sykehuset.
Pasientene i Sør-Rogaland opplever
det som en ulempe at de må reise så
langt (til Haugesund) for utredning,

10
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behandling og kontroller.
Hva er bakgrunnen for at SUS ikke har
en revmatologi-avdeling?
Behandlingen for disse sykdommene
var veldig dårlig tidligere. Sanitetsforeningene bygde opp ulike behandlingsinstitusjoner hvor en helst
hadde fokus på rehabilitering, fysikalsk behandling mv. Disse hadde
gjerne store sengeposter, og en del
av disse institusjonene har vi fremdeles i dag.
Det blir hevdet at det er et underforbruk av revmatologiske tjenester blant
innbyggerne i Sør-Rogaland. Kan du
kommentere det?
Det tror jeg er helt rett. Det finnes
data som viser dette ganske klart. Jeg
tror bakgrunnen for dette, er delvis
avstanden til Haugesund – og at folk
synes det er tungvint å reise. I tillegg
er det nok historiske grunner til at
dette.
Hvordan mener du revmatologien bør
organiseres i framtiden?
Et stort universitetssykehus som SUS
kan ikke være uten en slik spesialistkompetanse. Jeg ser for meg at
SUS også må ta seg av konvensjonell
revmatologi i tillegg til de funksjoner
en allerede har på Seksjon for klinisk
immunologi. Det er viktig å ta vare
på denne spesielle kompetansen i
tillegg.

Hvordan vil dette slå ut for pasientene?
Jeg tror dette vil være veldig bra for
pasientene i Sør-Rogaland, spesielt,
av hensyn til dette med reisevei.
Det har skjedd en revolusjon med
de nye biologiske legemidlene. Det
gjør at ca 2/3 av leddgiktpasientene
vil være mer eller mindre i remisjon, og arbeidsføre. Det er selvsagt
en stor ulempe for de å bruke en hel
arbeidsdag på reise til Haugesund
for kontroll.
Det finnes ikke noe miljø for vanlig
revmatologi i Stavanger i dag - det
hevdes at det vil være vanskelig å
bygge dette opp?
Stavanger har betydelig klinisk og
akademisk kompetanse på immunologiske tilstander.. Dette vil være viktige grunnpilarer for oppbygging av
et slikt tilbud. Det vi mangler i dag,
er imidlertid flere spesialister i revmatologi.
Det er klart en forutsetning at en
oppretter stillinger og arealer til en
slik tjeneste. En trenger få senger,
men store poliklinikker. Det er mye
infusjonsbehandling mv som krever
sykepleiere etc.
Ved en framtidig mulig medisinutdanning i Stavanger vil dette være
en viktig forutsetning. Det er vel det
eneste området som mangler for en

som SUS kan ikke

Roald Omdal.
fullverdig klinisk medisinutdanning..

Er det plass for 2 revmatologiske
avdelinger i Rogaland?

På samme måte - er det risiko for at
miljøet i Haugesund blir brutt ned?

Hvis en tenker på en klassisk revma-sengeavdeling, så tror jeg ikke det
er liv laga i Haugesund i framtiden.
Behovet for revmakirurgi blir stadig mindre, og det finnes nok gode
argumenter for at det tilbudet bør
sentraliseres - til Bergen eller kanskje
nasjonalt. Men det vil være behov
for et poliklinisk tilbud i Haugesund

Det er nok sannsynlig at avdelingen
i Haugesund må bygges betraktelig
ned, men det er viktig at en ikke mister tilbudet fullstendig. Jeg er ikke
bekymret for at kompetansen skal
gå tapt.

Det er viktig at en ser ting i perspektiv. Revmatologien er radikalt endret.
En må gjøre endringer i omsorgen
som gjenspeiler dette.
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Ny ØNH hjemmel i
Stavanger-området
Av Dr. med. Finn Finsnes,
PSL Rogaland
Med driftstilskudd fra Helse Vest
startet Arne Asmervik Qvindesland
nettopp ny avtalepraksis innen ØNH
i Randaberg. Dette var en nyopprettet
hjemmel som kom etter påtrykk fra
Helse Stavanger og noe vi i Rogaland
Legeforening/PSL har jobbet for over
tid. Arne Asmervik Qvindesland er 44
år og har de siste 10 årene vært seksjonsoverlege ved Hørselssentralen
ved Stavanger universitetssykehus.
Der har han arbeidet vesentlig med
audiologi, otonevrologi (balanseproblematikk) og ørekirurgi.

og behandling. Faget er større enn
det mange tror og strekker seg inn
i mange andre fagfelt og spesialiteter. Jeg tror ikke det vil bli mangel
på utfordringer, snarere tvert imot.
Hva er tyngdepunktene i dine faglige
interesser?
Øret er jo «mitt» organ. Det er et fantastisk organ, som gir et vidt spenn
av utfordringer. For meg er det særlig
ørekirurgien og alt med hørsel, som
har vært interesseområdet. De siste
årene har også otonevrologien fått
stort fokus. Det har kommet veldig
gode kliniske metoder i utredningen, samtidig som teknologisk utsyr
stadig blir bedre. Det synes jeg er
spennende.

Hvorfor startet du avtalepraksis?
Det er nok mange faktorer og summen av disse. Først og fremst var
dette en unik sjanse og mulighet til
å bygge opp en egen praksis. Min
far har arbeidet som avtalespesialist
i Bergen i over 20 år. Jeg har fått et
inntrykk av hans arbeidshverdag og
har samtidig sett at det er veldig mye
man kan utrette utenfor sykehuset.
Muligheten for å styre egen hverdag
er spennende.

Hvordan ser du for deg samarbeidet
med andre leger ved sykehuset og
utenfor, fastleger og avtalespesialister?
Jeg har et godt forhold til mine kollegaer på SUS, både på ØNH-avdelingen og på andre avdelinger. Det
vil jeg gjøre mitt beste for å bevare.
Det det viktig at vi avtalespesialister vi bygger godt samarbeid, både
i innad gruppen og med sykehuset.
Formaliserte møtepunkter kan være
nyttig for det. Problemstillinger i en
praksis kan ha en annen karakter
enn på sykehus, spesielt da en selv
er ansvarlig for drift, har ansvar som
arbeidsgiver og ikke minst å holde en
høy faglig kvalitet.
Mange fastleger kjenner meg fra
sykehuset. Jeg håper og tror de setter
pris på at ØNH-tilbudet i regionen
øker og jeg skal gjøre mitt beste i å
bidra med et faglig godt øre-nesehals tilbud. God kommunikasjon
med fastleger er essensielt.

Hvordan oppfatter du de faglige utfordringene?
Jeg mener det er veldig mye man kan
gjøre, både innenfor diagnostikk

Hva gjør du for å sikre kvalitet i pasientbehandlingen og hvordan klarer du
å holde deg faglig oppdatert?
Jeg tror det er viktig at god pasientbe-

I praksisen tenker han å utrede og
behandle generell ØNH problematikk inkludert søvnforstyrrelser og
larynxproblem. Det er naturlig at et
fokus blir på audiologi og otonevrologi, da spisskompetansen ligger
der. Det er per i dag ansatt to audiografer. Lokalene er nyoppussete og
moderne, i samme bygg som Randaberg Medisinske Senter og Raft-klinikken.
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Arne Asmervik Qvindesland.
handling er hovedfokus for alle oss
som arbeider sammen. For å få dette
til er det viktig med et godt arbeidsmiljø, faglig og sosialt. Jeg har ansatt
2 audiografer. De går jevnlig på kurs
for å oppdatere seg, noe jeg også vil
gjøre. I det hele tatt følge med i den
faglige utviklingen. Som avtalespesialist tror jeg det er ekstra viktig å være
oppdatert og å gjøre en god jobb.
Du starter en ny praksis fra ‘scratch’,
fortell litt om hvilke utfordringer du
har møtt.
Det er enormt mange ting som må på
plass når man starter fra ingenting.
Listen er lengre enn det man tror. En
av hovedutfordringene er at ting tar
tid. Hos meg har det datatekniske
fungert bra fra start, mens andre ting
har vært forsinket.
Hvordan ser du deg og din praksis om
1 eller 2 år?
Om 2 år er praksisen godt etablert i
regionen og vi er en naturlig samarbeidspartner i Helse Vest. Vi har da
økt audiografkapasiteten og blitt tre
audiografer. I praksisen driver vi god
diagnostikk og pasientbehandling på
mange områder. Praksisen tar imot
audiografstudenter i deres praksis/
utplassering. Det har kanskje kommet en ØNH-lege til, slik at vi er to.
Om 1 år er vi på vei dit.

Invitasjon til legefest 2018

Påmelding innen 8. januar 2018.
Se Rogaland legeforenings hjemmeside for informasjon om påmelding.
Betal 550 kr.
- Øverføring til Richard Ban på 9801 57 09219
- VIPPS til Richard Ban 97716362
Husk å MERKE MED NAVN !!!
Påmelding er først gyldig når man har registrert seg med påmeldingsskjema
og pengene er betalt!
Følg oss på FB LEGEFESTEN 2018
Clarion Hotell Stavanger tilbyr rabattert pris for overnatting for de som behøver det -kr. 895/995
(må bestilles på forhånd)
På vegne av Legefesten 2018 arrangementskomiteen
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Allmennlege med stipend fra
Primærmedisinsk forskningsfond
si at nå skal vi stoppe med videre
utredning. Fokuset på MUPS kan
ofte bli negativ og tilstanden blir
omtalt som vanskelig. Men det er
jo også mye positivt som skjer i
oppfølgingen av disse pasientene,
mange av pasientene med disse
problemstillingene ser ut til å ha
nytte av oppfølgingen hos fastlegen.
Det er dette jeg ønsker å få belyst
litt videre.

Torgeir Gilje,
Fastlege
Rogaland legeforening
Som de fleste nå vil vite (se Syd-Vesten 2/2017) vedtok årets årsmøte i
Rogaland legeforening å opprette
Primærmedisinsk forskningsfond.
Bakgrunnen er at Rogaland legeforening ønsker å stimulere til mer
og bedre forskning i primærhelsetjenesten, og samtidig understøtte
oppbyggingen av de lærerkreftene
vi trenger for å kunne tilby medisinsk master ved Universitetet i
Stavanger. Det er tilført kr 1 mill av
medlemsmidler og planen er å tilføre ytterligere midler fra foreningens overskudd fra Grunnkurs D
de kommende årene. Dette kurset,
arrangert av det allmennmedisinske forskningsmiljøet, har generert
et overskudd som nå bidrar til en
betydelig satsning på forskning i
primærhelsetjenesten. Fondet har
som formål å bidra til videreutvikling og vedlikehold av et allmennog samfunnsmedisinsk forskningsmiljø i Rogaland (Allforsk i sørfylket
og Primforsk i nordfylket).
Den første som har fått stipend fra
fondet er Ingjerd Helene Jøssang,
inntil nylig fastlege i Stavanger.
Hun har fått midler til første del
av et planlagt phd-prosjekt om
fastlegens møte med pasienter
med medisinsk uforklarte plager
og symptomer (MUPS). Syd-Vesten
har møtt forskeren for å finne ut mer
om forskningsprosjektet hennes.
Gratulerer med stipend, Ingjerd!
Kan du fortelle litt om hva du skal
forske på?
– Jeg skal i denne første delen av
prosjektet se på medisinsk ufor14
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Ingjerd Helene Jøssang.
klarte plager og symptomer, tilstander som kalles MUPS. Fastleger møter mange pasienter med
vedvarende plager som ikke faller
inn under tradisjonell biomedisinsk
diagnostisering men likevel gir
stort funksjonstap hos pasienten.
Fastlegen spiller en nøkkelrolle i
behandlingen og oppfølgingen, og
dette er tilstander der vi ofte har
lite å tilby av behandling. Spørsmålet er da hvordan vi likevel kan
hjelpe pasienten? Jeg ønsker å se
på betydningen av å støtte opp om
pasientens ressurser. Prosjektet vil
innhente kunnskap gjennom gruppeintervjuer med fastleger om deres
erfaringer med å oppdage sterke
sider hos pasienter med MUPS. Vi
vil også undersøke hvilken betydning det fikk for fastlegene at de fikk
denne kunnskapen om pasientene.
Hvorfor har du valgt dette prosjektet
og denne vinklingen?
– Det slo meg ganske tidlig da jeg
begynte å jobbe som fastlege at
det ofte var vanskelig å følge opp
pasienter der en ikke har et tydelig tilbud om behandling. Det er
også en utfordring for fastlegen å

Du er opptatt av kjønnsaspektet, på
hvilken måte er det relevant her?
– Jeg er blant annet opptatt av om
helseplager oppleves annerledes av
kvinner og menn, til tross for at de
har samme diagnose. Eller om en
håndterer helseutfordringer forskjellig ut fra hvilket kjønn man har.
Jeg tenker at alle erfaringer man har
i livet og er kroppslige erfaringer, og
at bakgrunn og opplevelser former
oss i hvordan vi forstår sykdom og
helse, og hvordan vi kan takle det.
Du har vært allmennlege i lengre tid,
hva tenker du om sammenhenger
mellom praksis og forskning i allmennmedisin, og er det annerledes
enn i andre kliniske spesialiteter?
Det er veldig viktig at allmennmedisinere gjør egen forskning, da
forskning gjort i andre spesialiteter
ikke alltid kan legges til grunn for
klinisk arbeid i allmennpraksis. Og
fordelen er at det er så mye forskjellig man kan forske på! En ulempe
kan være at det er tidkrevende i en
allerede travel arbeidshverdag. Men
i arbeidshverdagen vår står vi ofte
ovenfor problemstillinger der det
mangler forskningsbasert kunnskap, for eksempel når vi møter
pasienter med plager og symptomer som vi ikke klarer å finne ut
av, avslutter hun.

Tildelingskriterier
Kriterier for tildelinger
fra Primærmedisinsk
forskningsfond - Rogaland
vedtatt av årsmøtet til
Rogaland Legeforening i
forbindelse med opprettelse
av fondet 9. juni 2017.

PKO nytt
Praksiskonsulentordningen
PKO – SUS

Olav Thorsen, Leder for PKO SUS

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
forskningsfond - Rogaland
Mail: olav.thorsen@sus.no
Mob: 91316476

TAKEDA
Sendt
PKO SUS består av følgende personer: Eirik Viste, 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).
Fra SUS deltar Sissel Hauge og
Ottar Bjerkeset. I tillegg deltar samhandlingslege Svein Kjosavik på
møtene. Formålet med PKO-stillingene er å bidra til å utvikle helhetlige og godt koordinerte pasientforløp mellom primærhelsetjenesten
og spesialisthelsetjenesten.
Aktuelle saker er økt overføring
av oppgaver fastlegene, som
preoperative undersøkelser, EPJ
adresseregister, avviste pasienter
med psykiske lidelser, telefontilgjengeligheten for sykehuslegene,
Olav Thorsen representerer PKO i
Samhandlingsutvalget.

Kontakten med fastlegene
Praksiskonsulentene deltar i de
lokale allmennlegeutvalgsmøtene
(ALU) med informasjon om PKO
og innhenting av informasjon og
eventuelle klager på samarbeid og
rutiner ved SUS.
Nytt og nyttig møtene
Den 24. oktober arrangerte vi høstens Nytt og nyttig møter med over
70 allmennleger fra hele Sør-Rogaland. Neste møte blir i mars 2018.
Ta kontakt
Har du tanker, idéer eller forslag til
forandringer som kan føre til bedre
samarbeid og rutiner for fastlegene
eller sykehuset, ta kontakt. Bruk
gjerne epost tola@sus.no
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Rogaland legeforening did

Kursdeltakere sammen med kamerunske kolleger på sykehuset i Ngaoundere.

Av Ingeborg Ask Torvik
Tekst og foto
For 4. gang i løpet av 6 år har Rogaland legeforening igjen arrangert
et vellykket emnekurs i Kamerun!
Flott undervisning i tropemedisin
og reisemedisin fikk vi gjennom
fruktbart samarbeid mellom våre
medbrakte spesialister fra SUS og
de kamerunske legene ved sykehuset i Ngaoundere. Sykehuset ble
bygget opp av Det Norske Misjonsselskap (NMS) for ca 60 år siden og
er en del av det store helsearbeidet
som drives videre av den kamerunske evangelisk-lutherske kirke.
På morgenmøtene fikk vi presentert noen av kasuistikkene som var
kommet inn på siste vakt, før vi gikk
legevisitt i grupper på forskjellige
avdelinger. Pediater Gunn Aadland
og infeksjonsmedisiner Åse Berg sammen med de kamerunske legene
på barneavdelingen og infeksjonsavdelingen - tok oss «bedside» med inn
i diagnostikken og behandlingens
kunst under enklere forhold enn
vi er vant til, og som byr på mange
utfordringer i tillegg til de rent medisinske.
Vi besøkte også mor-barn-klinikken som gir svangerskapskontroll,
undervisning av gravide, prevensjon og polikliniske undersøkelser
16
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av barn v/sykepleier. Videre hadde vi
kasus-forelesninger med diskusjoner
i plenum og tema- forelesninger med
gruppe-quiz mm.
På sykehusets laboratorium fikk vi
titte i mikroskopet, der blodutstrykene bød på rikelige forekomster
av tuberkelbasiller og malariaparasitter.
En typisk problemstilling er at en
pasient kan ha både HIV/AIDS
og tuberkulose fra før (kjent eller
ukjent) og komme inn med malaria
eller tyfoidfeber – eventuelt begge
deler – i tillegg! Eller noe for oss mer
kjent, som pneumoni, hjertesvikt
eller noe helt annet.
Sykehuset har et godt laboratorium,
røntgen og ultralyd. Men alt koster,
og i utgangspunktet skal pasientene
betale alle undersøkelser og behandling selv, da dette ikke er offentlig
finansiert. Unntatt er medisiner
mot HIV/AIDS og tuberkulose, og
for barn under 5 år også malariamedisiner. Svangerskapskontroller og
vaksiner er gratis. Men ved rekvirering av undersøkelser og behandling
må en vurdere nødvendigheten av
de enkelte prøver - med hensyn til
familiens økonomi. Heldigvis har
sykehuset et fond som de aller fattigste kan søke for å få dekket livsviktige undersøkelser og behandling, og
som støttes av NMS og andre givere.

Pediater Gunn Aadland gleder seg Foreleserne Åse B
over et friskt barn på mors rygg.
er erfarne infeksj

Gjennom den uka vi var i Ngaoundere fikk vi følge sykdomsforløpet
til flere pasienter. Som eksempel vil
jeg nevne ei lita jente med hjernemalaria. I bevisstløs tilstand ble hun
frakta til sykehuset på motorsykkel
i 4 timer! Det var flott å oppleve at
hun med riktig behandling kom seg
gradvis dag for dag. En gutt som vi
opplevde som svært dårlig da vi så
ham på barnepoliklinikken, ble lagt
inn på barneavdelingen. Han fikk
konstatert både malaria og pneumoni, og med påbegynt behandling
var han allerede neste dag betydelig
bedre da vi så ham på visitten.
Det var siste dagen vår der, og på
samme rom lå ei slapp og underernært jente. Vi fikk vite at hennes mor
var død av AIDS, og jenta selv var
både HIV-positiv og hadde tuberkulose. Dessverre hadde hun droppet
ut av tb-behandlingen. Hun bodde
et helt annet sted hos sin far eller
bestemor og var nå på besøk hos sin
tante i Ngaoundere, som tok henne
med til sykehuset. Jeg tenker at
hadde hennes mor levd, ville hun
trolig fulgt opp behandlingen bedre.
Mange barn i Afrika rammes hardt
av AIDS-epidemien!
I tillegg til overlegene Gunn Aadland
og Åse Berg fra SUS, utgjøres kurskomiteen av allmenn-og kommuneoverlegene Rolf Bergseth og Hans
Petter Torvik, alle med solid erfaring

it again!

Berg og Koddji Berved På sykehuset hospiterer også sykepleiestudenter fra
jonsmedisinere.
Haugesund.

innen tropemedisin. Rolf kjenner
sykehuset i Ngaoundere etter å ha
jobbet der tidligere i flere år.
På sykehuset blir det født nesten
2000 barn årlig. En del av disse er
premature. Elfrid Bergseth hadde
fra flittige damer i Eigersund fått
flere kofferter fulle av nydelige,
hjemmestrikkede babypledd og
miniplagg for premature. Disse ble
svært godt tatt imot. Elfrid var også
til stor hjelp med sin erfaring
på de lokale markeder og hjalp kursdeltakerne med å kjøpe stoffer og få
sydd seg fine antrekk hos skredder.
I Ngaoundere bodde vi greit i tidligere misjonærboliger og fikk nydelig
servering. Vi ble også tatt med på
utflukter og gode restauranter. Vi
besøkte lamidatet i Ngaoundere,
der den muslimske kongen (lamidoen) av Ngaoundere bor med alle
sine koner, barn og konkubiner.
Søndagen benyttet kursdeltakerne
anledningen til å besøke en eller flere

Fornøyde kursdeltakere klar til avreise fra hovedstaden Yaounde.

lokale kirker, fulle av folk i fargerike
klær og med flott sang og friske rytmer. En deltaker fortalte begeistret
at hun hadde opplevd 7 fantastiske
gospelkor i løpet av dagen! Noen
besøkte også et barnehjem som
gjorde sterkt inntrykk.
Vi var 18 norske på denne turen. Kurset hadde 15 deltakere, derav 14 allmennleger og 1 barnelege, utenom
overlegene fra SUS. 7 deltakere kom
fra andre fylker enn Rogaland. På
sykehuset møtte vi også 6 sykepleiestudenter fra Haugesund som hadde
3 måneders praksisperiode der. Siste
kvelden vår i Ngaoundere ble vi gjort
stor stas på av kvinneforeningen
«Femme pour Christ», som hadde
tilberedt et gastronomisk måltid
med lokale spesialiteter og underholdt med sang, dans og skuespill.
De fleste av deltakerne valgte å bli
med på en liten ferietur etter at selve
kurset var ferdig og fikk dermed til
sammen 14 dager i Afrika. Da hadde

I mikroskopet åpenbares tuberkelbasiller og
malariaparasitter.

vi en dag i hovedstaden Yaounde og
så bl.a. mye fin kamerunsk kunst på
nasjonalmuseet. Videre reiste vi på
tur med egen buss til byen Foumban,
som er berømt for sine mange og
dyktige kunstsmeder, treskjærere
og andre kunsthåndtverkere. Vi
besøkte også sultanatet der.
Ferden videre gikk sørover til Kribi
ved havet. Regntida var ennå ikke
over, og på vår lange busstur så vi et
grønt og frodig landskap med mange
slags trær som gir frukt. Markedene
var også fargerikt fulle av markens
grøde. Ved Kribi fikk vi en tur i en
liten elvebåt oppover floden i regnskogen og besøkte en pygmefamilie der. Høvdingen delte litt av sine
kunnskaper med oss om medisiner
de brukte fra forskjellige planter. Noe
mot feber, noe for lettere fødsel, noe
mot sviktende potens.
Alt i alt et lærerikt kurs!

”What do you see?” Gransking
Tenk deg 4 timer på motorsykkel med
bevisstløs småjente med hjernemalaria ... av røntgenbilde med himmelen
som bakgrunn.
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Reisebrev frå Australia
Av Bjarte Sørensen
Fastlege,
Hjelmeland legekontor

Giftige slangar og kengurar på skulevegen, delfinar og hai på stranda,
raude og grøne papegøyar som et
brødsmulane, pungrotter som raslar
i mørkret, lukt av brennande skog,
fuglar som høyrest ut som leande
apekattar. Alt dette har blitt heilt daglegdagse inntrykk for familien etter
me flytta frå Hjelmeland i Ryfylke til
heilt sør-vest i Australia der eg har
arbeidd som fastlege.
Me har alltid hatt utferdstrang. Sjølv
vart eg uteksaminert ved University
of New South Wales i Sydney i 2005
og tok turnusteneste her, og har ofte
tenkt at det ville vore kjekt å kunne
komme attende. Både som fagperson og som menneske har eg alltid
kjend meg heime her også. Etter 10
år i etableringsfase som både fastlege
og familiefar i Noreg var tida moden.
Å finne jobben var det lettaste. CV-en
vart send til eit rekrutteringsbyrå og
kravet mitt var “ein kystby i Australia”. Som utanlandsk lege får ein ikkje
lisens til å arbeide i område der det er
høg legetettleik, dvs dei store metropolane, men Busselton, byen me no
bur i, passa kriteriene våre på ein
prikk. Den ligg ca 3 timars køyretur
sør for Perth og er passeleg stor, ca
30-40,000 innbyggjarar, turisme er
hovudnæringa. Livsstilen er så fin
langs strendene her at mange gruveog oljearbeidarar buset seg med
familiane sine her og vekependlar til
andre deler av kontintentet, såkalla
FIFOs - “Fly in, fly out”. Her skulle eg
få arbeide på eit nyoppstarta legekontor, kontrakt på opp til 3 år vart
underteikna, 3 månadars oppsigelse.
Arbeidsgjevaren fekk beskjed av meg
før jobbtilbodet om at det først og
fremst dreidde seg om eitt år, men
ho hadde lite tru på at me ville reise
attende til Noreg. Etter eitt år her
forstår eg kva ho meinte.
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Familie med utferdstrang: Aslaug , Storm Johannes , Bjarte, Gyda Konstanse,
Susanne.
Før ein kunne komme så langt, venta
cirka eitt år med papirarbeide medan
me enno var i Noreg. Først tok eg ein
grei språktest (IELTS) i Bergen. Så
samla eg all slags kopiar av norske
dokument som måtte få sorenskrivargodkjent oversetjing til engelsk
av autorisert translatør, så kopiar av
desse i tillegg til pass, fødselsattestar
o.l., som igjen måtte bli godkjend av
både tingrett og fylkesmann for å
telle som valide i Australia. Tingretten i Noreg kunne berre godkjenne
kopier av norske dokument, og sidan
eg hadde ein del australske dokument i porteføljen min, måtte eg til
og med ta ein tur til den australske
ambassaden i København for å få
stempel også på desse! Vitnemål og
spesialistgodkjenning måtte validerast uavhengig av eit firma i USA
(ECFMG) i ein Electronic Portfolio of
International Credentials (EPIC). Og
dette var før eg byrja på arbeidet med
å få spesialistgodkjenninga mi godkjend av ein av dei to(!) allmennlegeforeningane her. I utgangspunktet
er norske spesialistar i gruppe 2, det
vil seia at ein godkjenner all erfaring
og utdanningsaktiviteter, men fordi
me ikkje har avgangseksamen som
allmennlegespesialist i Noreg, måtte
eg melda meg opp som kandidat for

Hovea elliptica, ein erteblomstbusk
som veks vilt i skogen her.
desse i Australia. I tillegg skal du
gjennom eit intervju i Australia før
oppstart som skal sjå at du er skikka,
til den nette sum av 25.000 kroner.
Dette var som ein muntleg eksamen
med 3 strenge, eldre kollegar rundt
eit bord som stilte spørsmål om bakgrunnen min og ga meg fleire kasuistikkar å bryne meg på. Dette kunne
ha blitt gjort som telekonferanse frå
Noreg, men det var ikkje anbefalt alle kostnader og problem ved slike
ville vera mine, inkludert det å finne
ein godkjend offisiell stad i Noreg,
eksamensvakt m.m., og sjansen for å
bestå intervjuet var mindre enn 50%
ved videokonferanse fekk eg opplyst. Eg fann ut det var like enkelt
og billig å reise til Australia for få få
det gjort - 3 netter på fly, 4 på hotell.
Alt i alt kosta heile søknadsproses-

Grastre, Xantorrhoea, i skogen
sen meg nok rundt 150.000,- når alle
søknadsavgifter, visum, reiser m.m.
var betalt.
Vurderer du å arbeide i utlandet, bør
du også setje deg nøye inn i reglar
rundt norsk trygd og skattelovgivning! Så snart eg starta arbeid i utlandet for ein ikkje-norsk arbeidsgjevar,
mista eg folketrygdsrettar og vil ikkje
verta medlem att før eg returnerer,
då med karens på t.d. uføretrygd og
andre ytelsar. Så lenge kona ikkje
arbeider, er ho og borna medlem i
opp til eitt år og kan dermed nyte ein
reiprokal avtale med Australia, noko
ikkje eg kan. Internasjonal skattelov
er eit anna enormt felt, og vil variere
frå land til land.
I februar kom me fram til ein flott
seinsommar. Me hadde ikkje stad å
bu, men det ordna seg raskt å finne
hus til leige, fullt møblert og 30 meter
frå stranda, med berre lune, raslande

Huset me bur i.

peppermyntetre, Agonis flexuosa,
og ein sykkelsti som skilte oss frå
den gylne sanden. Med fast adresse
kunne me også skrive Gyda (5), Storm
(8) og Susanne (12) inn på den lokale
skulen, berre to veker etter skulen
hadde starta etter sommarferien. Her
var det ikkje snakk om tilpassing og
språkundervisning, her var det bare
eit hjarteleg velkommen rett inn i
klassemiljøet. “Our experience is
that most kids learn the language
within 3 months”. Jo men hadde dei
ikkje rett! Alle tre snakkar like greit
engelsk som norsk no, viss ikkje betre
til tider. Borna stortrivst med mange
venner både på skulen, på stranda
etter skulen og på kampsport etter
skuletid.
Aslaug som er allmennlærar har nok
interessert seg ekstra for skulevesenet her og metodane deira, og har
trivst godt med mykje frivillig arbeid,
spesielt i Gyda sin klasse. Her har ho
også fått mange kjekke venninner hjå
dei andre mødrene. Mange foreldre
er tett involvert i skulearbeidet på
dugnadsbasis, inkludert i kantina
der ein har tilbod om varm mat 3
gonger i veka.
Så snart eg hadde fått ordna helsepersonellnummer (ca 4 vekers behandlingstid etter personleg oppmøte),
fekk eg starte på kontoret. Det vart

Borna Gyda Konstanse (5), Susanne
(12) og Storm Johannes (8) i skuleuniform.
oppretta i 2016. Sjefen er ein driftig
allmennlege opprinneleg frå Skottland som saman med den australske
gardbrukarmannen med hell har
bygd eit stort, privat helsehus i den
næraste større byen Bunbury, og ho
driv i dag rundt 12 ulike legekontor
rundt om i området. Allmennlegepraksis, og for så vidt all anna privat
praksis, er ikkje regulert i Australia
på same måten som i Noreg. Kven
som helst kan starte kontor der det
måtte passe dei, så lenge dei fyller
tunge kvalitetskrav. Inntekta er
basert på føderale takstar i Medicare Benefits Schedule tilsvarande
Normaltariffen. Her finst det ikkje
stipulert normerte eigenandelar.
Det er fritt fram å velgje om ein vil ta
betalt ekstra. Det seiest at for 10-15 år
sidan var inntekta frå desse takstene
i seg sjølv heilt akseptable for å kunne
drive ein fornuftig praksis med hjelpepersonal. Med svært liten auke i
takstane samanlikna med utgiftsgaloppen, og faktisk ingen auke dei
siste 4-5 åra, vert fleire og fleire no
tvungne til å ta betalt ekstra på toppen av konsultasjonen. Ein vanleg
konsultasjon opp til 20 minutt vert
honorert med $37 eller ca 230 kroner,
NR. 4 ÅRG. 23. 2017 SYD-VESTEN

19

Kenguruar (mørk kjempekenguru, Macropus fuligonosus) er eit vanleg syn på veg til skulen.
Ein vanleg arbeidsdag vil vera nokså
lik den eg har i Noreg, men med meir
klinisk arbeid og mindre eller nær
sagt ingen møteverksemd. Eg endar
oftast opp med 3-4 pasientar i timen,
gjerne 25-30 på ein 8-timarsdag. Me
har sjukepleiar til stades to dagar i
veka enn så lenge, og då merkar eg
fort at produktiviteten min aukar.
Eg er vand å arbeide i tospann med
dyktige sjukepleiarar på Hjelmeland legekontor, og sjonglerer ofte
2-3 pasientar på ein gong. Ein gong
i veka assisterer eg på eit privat senter borti gata med stresstesting med
myokardscintigrafi, dette har også
vore nyttig lærdom.

Legekontoret til Brecken Health Care i Busselton.
men det er vanleg å gjerne ta betalt
$70 eller meir. Pasienten får då tilbake dei $37 frå Medicare.
Pasientane er ikkje knytta til ein
enkelt lege eller kontor, og vel sjølv
å gå der det passar dei og det blir dermed ofte frisk konkurranse mellom
ulike legekontor. Vår policy er å ikkje
ta ekstra betalt av born under 16 år,
eldre over 65 eller dei med trygdeytelsar av andre årsaker. Dermed har me
fått mange pasientar som ved andre
kontor i byen ville ha blitt belasta
privat, noko arbeidsledige med 60007000 kroner i ytelsar per månad veit
å verdsetja.
Eit anna konkurransepoeng for oss
20
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har vore utvida opningstider, me har
vore to legar som har delt på å halde
kontoret opent frå 8 til 19 kvardagar
og frå 9 til 17 laurdag og søndag, ca 40
timar/veke/lege. Dette har vore nyttig for mange pasientar, då det gjerne
ikkje finst anna tilbod på kvelden og i
helgene enn å møte opp i emergency
department, ein slags blanding av
akuttmottakt og legevakt, drive av
lønna sjukehuslegar.
Dei f leste legekontoreigarar har
avtalar med legane som arbeider der
om utgiftsdekning på gjerne 30-40%
av all inntekt generert av den legen.
Inntekta mi er likevel OK, med ei inntening på rundt 800-900 kroner/time
netto før skatt.

Ein merkar todelinga i helsevesenet
her. Jørgen Hattemakar må smerteleg
belage seg på å vente i gjerne 2-3 år
på elektive prosedyrar som til dømes
ortopediske protesar, medan dei
med privat forsikring på toppen av
Medicare gjerne blir operert i løpet av
månadar. Det ironiske er at det ofte
er same ortopeden som opererer på
begge sjukehus, så argumentet frå dei
liberalkonservative om at det private
helsevesenet fører til kortare helsekø
i det offentlege held ikkje heilt mål.
Som i Noreg er det mykje livsstilsjukdommar. Overvekt er det blant
70% av befolkninga, og 30% har ein
BMI over 30, noko meir uttalt i lågare
sosioøkonomiske lag. Ein finn ein
også mykje skade av alkohol og ikkje
minst krystallinsk metamfetamin
(“Ice”) som er det nest mest vanlege
illegale rusmiddelet her og orsak til

om dei gjerne tidlegare har kryssa av
for at dei ikkje er det. Ei slik openberring opner opp mange terapeutiske moglegheiter, praktisk i form
av ekstra statlege pengemidler for
behandling og undersøkjing, men
også i form av ein terapeutisk relasjon
basert på gjensidig respekt. Rundt
3-4% av pasientane mine oppgir at
dei er aboriginske.
På køyretur gjennom staselege
eukalyptusskogar.
mang ein knust familie.
Sjukemeldingar skriv eg lite av, ein
har rett på 10 dagar med betalt sjukefråvær i året, og opp til 3 månadar med ubetalt fråvær. Er det ein
yrkeskade derimot, er det meir likt
det norske systemet med tett oppfølging og tilrettelegging. Eigne firma
tek seg gjerne av oppfølginga av desse
og følger dei gjerne til konsultasjonane. Mors- og farspermisjon er
ikkje eit stort tema heller. Så lenge
full barnehageplass fort kostar 10000
kroner/månad, er det få som vurderer å begynne i jobb før borna når
3-4 årsalderen dersom dei ikkje har
besteforeldre som kan hjelpe.
Denne vinteren, dvs juni-september,
har det vore ein spesielt intens influensasesong med dobbelt så mange
rapporterte tilfelle samanlikna med
dei siste åra, då spesielt H3N2-subtypen. Det var mykje sjuke born og
eldre som måtte evaluerast i august.
Ein tøff sesong på den sørlege halvkula predikerer ofte ein tilsvarande
tøff sesong på den nordlege, så de er
hermed advarte.
Den aboriginske befolkninga har
dårlegare helse, med 10 år kortare
levealder enn resten, og det er først og
fremst hjerte- og karsjukdom, diabetes og nyresvikt som tek unge liv. Det
er bare 50 år sidan ein slutta å rekna
urfolket her som ein del av dyrelivet,
så det er ikkje rart mange vegrar seg
for å fortelja legen om bakgrunnen
sin. Som ryfylking har eg som vane
å grave og spør om familien til pasienten i fleire ledd både bakover og
til sides, noko som også er viktig for
mange aboriginske. Kanskje dette
har gjort at fleire pasientar etter kvart
vågar å sei at dei er aboriginske, sjølv

Utanom det kliniske arbeidet, meldte
eg meg opp til eksamen så snart eg
kom hit. Eksamen er lik for alle som
ønskjer å vera allmennlegespesialistar i Australia og er endestasjonen
på det vanlegvis fireårige LIS-løpet
for dei som tek spesialiseringa her
- og ja, dei har lønna utdanningsstillingar her. Den første delen av eksamen består av to skriftlege komponentar, ein fleirvalgsprøve med 150
spørsmål på 4 timar og ein prøve med
26 kortsvarsoppgåver på omtrent
same tida (begge på same dagen!).
Her har ein ikkje tid eller anledning
til spisepausar, det er berre å stå på.
Dei faglege forventningane er høge,
og 48% av kandidatane strøyk på
kortsvarseksamen i juni. Desse to
eksamenane vert haldne to gonger
i året, og kostar rundt 15.000 kroner
kvar.
Har ein stått på den skriftlege delen
får ein lov til å bla opp 30.000 kroner
til for å ta ein praktisk eksamen der
ein gjennom 14 stasjonar møter to

allmennlegar på kvar stasjon, den
eine spelar ei rolle og den andre er
eksaminator, i 8-minutts bolkar.
Dette var som ein travel, variert dag
på kontoret, berre at ein visste at det
som regel feilte pasienten noko. Både
kommunikasjonskunnskaper og klinisk know-how vert grundig testa og
ein er forventa å få fram anamnese,
spør om relevante undersøkelse- og
prøvefunn, komme med differensialdiagnose og fortelle pasienten
om behandlingsløpet. Eg veit ennå
ikkje korleis eg har gjort det her, men
har eg stått, vil eg kunne hevda min
Fellowship of the Royal Australian
College of General Practitioners
(FRACGP). Skulle eg få dette, vil eg
nok lettare kunne få jobbe i Australia i framtida. Resertifisering er
kvart 3. år, men mykje kan gjerast
online, utanom obligatorisk akuttmedisinskurs så eg gledar meg til tur
til Australia kvart tredje år framover.
Trass ein travel kvardag både for
vaksne og små, har me hatt mange
kjekke opplevingar. Eit av høgdepunkta for meg har vore opplevingar
på teltturar med borna både i den
lune skogen og langs den ville kysten
der Sørishavet møter det Indiske hav.
Kona og eg har hatt fine sportsopplevelsar og køyreturar i flott landskap
og mange rike kulinariske opplevingar. Me vil alle fem leve lenge på
minnene når me no i februar vendar
attende til Noreg og Hjelmeland.

Gode minne til kvardagen tilbake i Hjelmeland - 30 km vandring med dei
to eldste borna langs Det indiske hav, nord for Cape Leeuwin, det sørvestlegaste punktet i Australia.
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INFORMASJON FRA KURSKOMITEEN
DAGKURS
EMNEKURS I SYKEHJEMSMEDISIN 2018

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.
Mer informasjon kommer når det er klart.

DAGKURS UKE 6 – 2018

EMNEKURS I GERIATRI

Tid: 5.-6.2.2018
Sted: Clarion Hotel Energy
Antall deltakere: Ca. 50
Påmelding: snarlig i skjema på www.legeforeningen.no/
rogaland.
Pris: Kr. 3300,- i kursavgift + kostpenger
Kurset søkes godkjent med 15 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i geriatri til videre- og etterutdanningen i
Allmennspesialiteten.

EMNEKURS I RADIOLOGI

Tid: 7.-8.2.2018
Sted: Clarion Hotel Energy
Antall deltakere: Ca. 50
Påmelding: snarlig 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»

Tid: 5.-8.2.2018 kl. 16.00-20.45
Sted: Clarion Hotel Energy
Påmelding: snarlig i skjema på www.legeforeningen.
no/rogaland.
Pris: Kr. 6100,- i kursavgift + kostpenger
Kurset søkes godkjent med 20 poeng som emnekurs/
klinisk emnekurs i hudsykdommer 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: 12.-13.3.2018
Påmelding: innen 12.12.2017 i skjema på www.legeforeningen.no/rogaland. Tid for resertifisering/spesialisering må opplyses.
Pris: Kr. 3300,- i kursavgift + ca kr. 270,- i kursmateriale + kr 250,- for Nettkurs i akuttmedisin for legevaktpersonell + kostpenger. Antall deltakere: 35
Det kreves forberedelse og bestått internettbasert
teoritest både i AHLR (på www.nrr.org) og i «Nettkurs i akuttmedisin for legevaktpersonell» (på www.
legevaktmedisin.no) før fremmøte.
Kurset er godkjent med 30 timer som obligatorisk
emnekurs/klinisk emnekurs i akuttmedisin til videreog etterutdanningen i Allmennmedisin.
Helsedirektoratet likestiller Blålysdager-kurset med
legevaktskursene.
Neste kurs Blålysdager blir 12.-13.11.2018

F.v.: Stefan Månsson, Koordinator, Safer og Ambulansetjenesten
Rogaland og forelesere Conrad Bjørshol, overlege anestesiavd. Sus
Kristian Lexow, kursleder, overlege, anestesiavd. Sus og leder av
Resuscitasjonskomitéen Helse Stavanger.
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GRUNNKURS D

GRUNNKURS C, DEL 2,

FORSKNING I ALLMENNPRAKSIS

FOREBYGGENDE MEDISIN

Det blir Grunnkurs C Forebyggende medisin (del 2),
11.-13.9.2018 på Victoria hotell i Stavanger. Grunnkurs
C består av et nettkurs tellende med 8 poeng (del 1),
samt 2 vanlige kursdager tellende med 22 poeng (del
2). Nettkurset (del 1) må være bestått før deltakelse på
de vanlige kursdagene (del 2).
Tid: 11.-13.9.2018
Sted: Victoria hotell, Stavanger
Påmelding: innen 8.5.18 på www.legeforeningen.no/
rogaland.
Pris: Ca. kr. 5000,- i kursavgift + kostpenger

Sola Strand hotell
Det blir Grunnkurs D Forskning i allmennpraksis 27.30.8.2018 på Sola Strand hotell.
Tid: 27.-30.8.2018
Sted: Sola Strand hotell
Påmelding: innen 8.5.18 i skjema på www.legeforeningen.no/rogaland.
Pris: Ca. kr. 6500,- i kursavgift + kostpenger

Victoria hotell fra Gamle Stavanger

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.

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

KURSKOMITÉEN FOR FONNA-REGIONEN

Kurskomitéen i Fonna-regionen har 27.-28.10.2017
avholdt emnekurs i endokrinologi på Scandic hotel
Maritim i Haugesund.
Det var 48 deltakere på kurset, de fleste fra Fonna-området men også noen fra andre steder i landet.
F.v.: Yngve Nordbø, overlege ved avd. for kirurgisk
endokrinologi ved Haukeland
Universitetssjukehus og Bjørn
Gunnar Nedrebø, overlege
Endokrinologisk avdeling,
Haugesund sjukehus, var to av
foreleserne på kurset.

Dermed er det tredje emnekurset avholdt av og etter at
Kurskomitéen i Fonna-regionen startet opp 5.9.16. Det
planlegges nytt emnekurs høsten 2018. Mer informasjon
kommer når det er klart.

Se også våre nettsider:

www.legeforeningen.no/rogaland
NR. 4 ÅRG. 23. 2017 SYD-VESTEN
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Regionutvalg Vest
Av Janne Kristine Bethuelsen
Spes. i patologi, Sus
Styremedlem Rlf
Legeforeningen har fire regionutvalg som er tenkt
å fungere som et samarbeidspunkt mellom fylkesforeningene i helseregionene. Dette utvalget,
som består av representanter fra underforeninger,
som for eksempel AF, OF, YLF, PSL, LVS osv, skal i
sitt arbeid også ha kontakt opp mot det regionale
helseforetaket, som hos oss er Helse Vest RHF.
Regionutvalg Vest har ligget i dvale i noen år nå, men
for omtrent et år siden ble de tre fylkeslederne, vår
egen Jan Robert Johannessen, Hordalands Gunnar
Ramstad og Sogn og Fjordanes Ronny Cassells,
enige om at regionutvalget måtte komme seg på
beina igjen.
Jeg, som fungerende konserntillitsvalgt for Akademikerne i Helse Vest, ble kontaktet og stilte meg
villig til å lede utvalget nå i oppstartsperioden. Vi
konstituerte oss 19.april 2017 i Legenes hus i Bergen.
Vi var da kun fem medlemmer, og de resterende er
kommet til etter hvert. Da vi møtte Helse Vest på

Forus 4.oktober i år, var det kun YLF som ikke hadde
representant klar, men nå er heldigvis alle på plass.
Da de tre fylkesforeningene hadde sine arbeidsmøter sammen i Danmark i slutten av september i år,
var et av temaene vi diskuterte hva vi ønsker å bruke
regionutvalget til. Det kom inn en del forslag som
vi skal bygge videre på fremover, og om andre har
tanker eller ideer, er det bare å ta kontakt med oss.
Neste møte skal avholdes i Førde i begynnelsen på
mars 2018, og vi planlegger å ha omtrent 3 møter i
året, hvorav minst ett av møtene med Helse Vest.
Dette er også ledelsen i Helse Vest svært positive til.
Informasjon om Regionutvalg Vest samt møtereferater, finnes som et eget punkt under Hordaland
legeforening sin internettside, da de var villige til
å ta på seg denne oppgaven. Regionutvalg Vest
benytter seg også av Hordaland legeforening sin
administrasjonskonsulent i en avtalt prosentandel.
Det letter arbeidet betraktelig for den som er leder,
både nå og fremover i tid.
Regionutvalg Vest blir til det vi vil det skal bli.
For mer informasjon om Legeforeningens regionutvalg, se også www.legeforeningen.no.
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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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Styret i Rogaland legeforening for perioden 2017 - 2019
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

Marit Halonen
Styremedlem/
Christiansen
nestleder
		

Overlege
M 901 29 089
marithc@me.com
Kvinneklinikken.		
Sus		

Anne Sandvik
Styremedlem
		
		

Turnuslege, med
M 91 63 12 96
Avd. Haugesund 		
sjukehus

sandvik.anne@gmail.com

Janne Kristine
Varamedlem
Bethuelsen		
		

Spes. i patologi
M 98 04 81 08
Sus 		

janne.kristine.bethuelsen@sus.no

Siv Helene
Varamedlem
Eriksen		
		

Lis, med. Avd.
M 99 27 43 99
Haugesund		
sjukehus

siv.helene.eriksen@gmail.com

Bjarte
Varamedlem
Sørensen		
		

Fastlege,
Hjelmeland
legekontor

M 46 46 47 00

Bjarte.sorensen@gmail.com

Peter
Allmennlegeforeningen
Christersson
(APLF)
		

Fastlege,
Stavanger
medisinske senter

M 99 39 40 34

peter.christersson@gmail.com

Tord A. Haaland

Leger i samfunnsmed.
Arbeid (LSA)

Helsesjef
M 911 53 170
Stavanger kommune		

tord.anton.haaland@lyse.net

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

Finn Finsnes

Praktiserende
Spes. i indremed./
M 901 12 073
Spesialisters Landsforening
Avtalespes Stavanger		
(PSL)		

Vara:
Hans Petter Torvik

Vara: Tore Bru

Verv

Kristin Marie
Yngre legers forening (Ylf)
Fagereng Mota		

finn@finsnes.no

LIS Anestesi
avd. Sus

P 938 78 636

kristinfagereng@gmail.com

Fastlege
Nytorget legesenter/
Postdoktor Sus

M 90 06 06 56

giljelid@gmail.com

Vara:
Inga Thorsen
Torgeir Gilje

Leger i Vitenskapelige
stillinger (LVS)
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U N I V E R S I T E T S L E G E N d e s e m b e r 2 0 1 7
Nytt frå Faggruppe for allmennmedisin, UiB

Kjære kollega
i vestlandsk allmennpraksis
Per Fugelli og allmennmedisinen på
Vestlandet
Professor Per Fugelli sin bortgang gir eit høve til å
minnast ein person som gjorde ein uvurderleg innsats for grunnutdanninga og dei allmennmedisinske
forskingsmiljøa i Bergen og på Vestlandet. Sjølv om
det meste av yrkeslivet var i Oslo, så sette åra i Bergen
1984-1991 varige spor.
Fugelli kom til Bergen som professor i allmennmedisin etter Sigurd Humerfelt, som hadde leia instituttet
frå starten i 1972. Fugelli starta med stor kraft
å reformere det allmennmedisinske miljøet i
Bergen. Han fekk oppretta fire fastløna kombi-legestillingar, slik at forsking, undervisning og pasientarbeid kunne sameinast hos
same person. Fugelli la stor vekt på kliniske
tema i utdanninga, brukte allmennlegar i
undervisninga og fekk til praksisutplassering

Steinar Hunskår

over heile Vestlandet.
Fugelli sto for nyskapande studieplanutvikling, diskusjonar om fagutviklinga, fagideologi, forskingsarbeid og doktorgrader. Han arbeidde utretteleg for
forsking, og i løpet av få år starta han prosjekt om
kliniske problemstillingar, kommunikasjon, prøvetaking og reseptforskriving, område som er akademisk
levande i instituttmiljøet den dag i dag. Han rekrutterte allmennlegar frå Rogaland, Hordaland og Sogn
og Fjordane som lærarar og stimulerte dei til å søke
allmennpraktikarstipend.
I instituttet etablerte han ein sosial kultur
prega av det som kjenneteiknar eit godt akademisk miljø, med mangfald, kritisk refleksjon og deling av kompetanse og erfaringar. Vi
er mange som minnast samarbeidet med Per
Fugelli med stor glede og takksemd.

steinar.hunskar@isf.uib.no

Faggruppe for allmennmedisin (ALFA)

Nye AFU-stipend
Allmennmedisinsk forskningsutvalg har tildelt 13 nye allmennpraktikar-stipend, 7 av dei er knytt til
Bergen:
– Lars Emil Aga Haugom. Os, 1 mnd
om ukompliserte urinveisinfeksjoner i Norge.
– Synnøve Karin Hernes, Bergen, 3
mnd om innleggelser i sykehus fra
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en kommunal øyeblikkelig hjelp
døgnenhet
– Ingjerd Helene Jøssang, Stavanger,
2 mnd om fastleger og pasienter
med medisinsk uforklarte plager.
– Kristian Myklevoll, Stord, 3 mnd
om legevakten sin rolle ved rød
respons.
– Ina Grung, Bergen, 3 mnd om

depresjon i allmennpraksis.
– Silje Nilsen, Trondheim, 3 mnd om
legebil ved rød respons.
– Aksel Tveråmo, Bergen, 2 mnd om
seleksjonsmekanismer for sosial
ulikhet i helse.

Ny bok om medisin og etikk i praksis
Boken ”God praksis - Om medisin og etikk” av Stefán
Hjörleifsson og Kjersti Lea er nylig kommet på Fagbokforlaget. Han er første-amanuensis i allmennmedisin ved UiB og har vært fastlege i ti år. Hun er
førsteamanuensis i pedagogikk ved UiB.
Boken tar sikte på å stimulere til interesse for etikk
og til videreutvikling av dømmekraften som leger
trenger for å ivareta profesjonens forpliktelse til å
hjelpe. Boken inneholder en mengde fortellinger
fra legevakt, legekontor, sykehus og sykehjem. Fortellingene er hverdagslige fremstillinger av store
spørsmål. De illustrerer at leger stadig vekk støter
på etiske dilemmaer i sitt daglige virke.

Legevaktprisen 2017 til Arne Aksnes
Kommuneoverlege i Kvam, Arne O. Aksnes, mottok
i september årets legevaktpris under Den nasjonale
legevaktkonferansen, for sitt store og årelange engasjement for akuttmedisin og legevaktarbeid.
Han er spesialist i allmennmedisin og samfunnsmedisin og har sidan 1989 vore kommunelege i Kvam
herad. I tillegg til å vere ein stor ressurs lokalt, har
han og vore involvert i ei rekke prosjekt i regi av
Helsedirektoratet, Fylkeslegen og Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjons-beredskap (KoKom). I 1998 tok han initiativ
til å utarbeide ei handbok for turnuslegar, i samarbeid med KoKom. Resultatet vart «Håndbok, kommunikasjon og samhandling i akuttmedisinske
situasjoner», som i 2017 kom i 5. utgåve. Han har
og deltatt i arbeidet med å utarbeide den nasjonale
legevaktuniformen, samt uniformerte legevaktbilar.

hos tre av fire pasienter. En analyse av grunnlaget for
legemiddelbehandling av døende voksne pasienter
påviste ingen dokumentasjon for behandling mot
dødsralling, men noe støtte for legemiddelbehandling
av tungpust, angst, rastløshet/uro og smerte.
Avhandlingen viste at sykehjemslegene erfarte sårbarheten i å bli påminnet ens dødelighet som en byrde
av maktesløshet og skyld ved vanskelige kompromisser i behandlingen. Slik sårbarhet opplevdes også
som en ressurs i kommunikasjon med pårørende.
Kristian Jansen (f. 1980) er utdannet lege fra UiB i
2005. Han er spesialist i allmennmedisin og fastlege og sykehjemslege i Samnanger. Avhandlingen
utgår fra Allmennmedisinsk Forskningsenhet, Uni
Research Helse i Bergen og Forskningsgruppe for
allmennmedisin ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB, med professor Sabine Ruths og
seniorforsker Margrethe Aase Schaufel som veiledere.

Ny bok om kvalitativ forskningsmetode
Kirsti Malterud, seniorforsker ved Allmennmedisinsk
forskningsenhet i Bergen og professor i allmennmedisin, har nylig utgitt boken «Kvalitativ metasyntese
som forskningsmetode i medisin og helsefag». Boken
beskriver hvordan man kan går fram for å lage systematiske oversikter over den kvalitative forskningslitteraturen, og er skrevet for studenter og forskere
innenfor medisin og helsefag.

Ph.d.: Døende sykehjemspasienter
Kristian Jansen disputerte 3.11.2017 for ph.d.-graden ved UiB med avhandlingen: “End of life care
in nursing homes - Palliative drug prescribing and
doctors’ existential vulnerability.” Sykehjemslegens
involvering i terminalomsorgen er etterspurt av
pasientene, pårørende og fagmiljøet, men har fått
liten oppmerksomhet i forskning.
Undersøkelse av medikamentforordninger i journalen til avdøde sykehjemspasienter viste at symptomlindrende behandling for døende var ordinert
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Returadresse:
Rogaland legeforening,
Postboks 3049 Hillevåg
N-4095 Stavanger
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