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Syd-Vesten
Manglende fryktkultur
i sykehusene?
Legeforeningens ledermøte ble nylig avholdt
på Hotel Bristol. Det er et
svært interessant møte
å få med seg for oss som jobber innenfor
tillitsvalgt området. Man får oversikt over
de store linjene i foreningsarbeidet og gode
foredrag om aktuelle tema. Foredragsholdere og innledere er gjerne profilerte
aktører innenfor sitt område. De siste årene
har også helseministeren stilt til «grilling»
- uten at jeg er så sikker på om han føler seg
så svidd etterpå. Mitt inntrykk er at han er
godt forberedt og er flink til å svare for seg.
Årets møte var innom store tema om fremtidig helsepolitikk som «Sykehusplanen»
og «Primærhelsetjenestemeldingen»,
«Trygge leger» og betydningen for god
pasientbehandling - en paneldebatt mellom de ulike partienes ungdomslagsledere
om «Visjoner for helsetjenesten anno 2030»
men temperaturen steg først skikkelig
når dagsordenen kom til «Lojalitet versus
ytringsfrihet».
YLF leder Christer Mjåset tegnet et nokså
deprimerende bilde av situasjonen i ulike
helseforetak. Blant eksemplene er avdelingsoverleger som blir møtt med disiplinærsak for bekymringer rundt budsjettsituasjonen, om sykehuset i Nord som
truer med skriftlig advarsel på grunn av
aviskronikker og LIS leger som ikke vil ytre
sine bekymringer i frykt for å ikke få videre
ansettelse. I en kronikk han har skrevet på
NRK.no viser han også til at Spekter har
prøvd å få inn følgende formulering i sine
arbeidsavtaler:
«Arbeidstaker skal bevare taushet om
alle opplysninger vedkommende som
medarbeider blir kjent med og som kan
være til skade for helseforetaket dersom
de blir kjent».
En formulering som senere ble trukket
etter kraftige reaksjoner i media. Olav
Røise Professor/tidligere Klinikkleder OUS
fortalte om prosessen som ledet frem mot
hans avgang som klinikkleder. Christian
Grimsgaard stilte kritiske spørsmål til
helseministeren og signaliserte at det var
på tide å ta et oppgjør med situasjonen.

For meg som fastlege er dette en ukjent verden. (Kanskje et av de gode argumentene
for å bli allmennlege). Men også som leder
av lokalforeningen er dette en problemstilling jeg hører lite om. Våre yrkesrepresentanter fra sykehusene avkrefter langt på
vei at det er en problemstilling på våre to
lokale helseforetak. Når jeg snakker med
de andre foreningslederne her i vest er det
heller ingen stor problemstilling. Jus og
Arbeidsliv har inntrykk av at Rogaland har
få problemer på dette området.
I praksis fremstår det derfor som en problemstilling primært i deler av Helse Sørøst
og Helse Nord. Dette underbygges av at
Legeforening har måtte etablere en egen
innsatsgruppe for å håndtere denne typen
saker i disse RHF’ene.
Det blir da fort til at man kan lure på hva
det er som ligger bak disse forskjellene.
Vil det få følger for hvordan vi organiserer
sykehusene våre? Er det størrelsene på
RHF’ene? Utfordringer som oppstår når
man skal samkjøre store og sterke fagmiljøer med ulike kulturer? Ledelseskultur
eller avmakt som gir ønske om å binde
og kneble de ansatte? Vil det kunne bli et
problem på våre foretak?
Jeg har ikke svaret men tenker det er viktig
både for den kommende utredningen av
foretaksstrukturen og signalene Legeforeningen sentralt sender til politikerne. OF
og YLF presser hardt på for å finne løsninger på et veldig alvorlig problem for mange
av foreningens medlemmer. Men vi i vest
kan lure på om vi får en fix på et problem
vi ikke har?
Jeg tror det er viktig at sykehuslegene er
på ballen via sine kanaler inn i YLF og OF.
Eventuelt sende meg et ord om inntrykket
om manglende fryktkultur skulle være
ubegrunnet.
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Forsand sier opp Legevakts
Av Line Ravndal
Fastlege Sandnes / Styret RLF
Forsand kommune er en av Norges minste kommuner, med ca 1200
innbyggere. De har i mange år hatt felles legevaktsordning med Strand.

betaler en urimelig stor andel av
driftskostnadene for legevakten.
Riska Thorsen sier at det viktigste
i denne saken er å få til en ordning
som gir trygghet for innbyggerne i
Forsand og at man fra legevaktens
side kan levere et faglig forsvarlig
tilbud. Hun fremholder at ut fra
geografisk beliggenhet ville en avtale
med Strand og Hjelmeland vært det
beste for innbyggerne i Hjelmeland,
Strand og Forsand. Om dette ikke
fører fram vil Forsand møtes med et
tilbud om samarbeid med Sandnes
kommune.
Sandnes stiller krav om at det må
være en form for lokal vaktordning
for å håndtere hasteoppdrag. Det er
enda ikke avklart hvordan man skal
løse dette praktisk. Hun presiserer at
legene i Forsand er blitt hørt i saken
og at man også har drøftet den med
tillitsvalgt i Sandnes.

I høst ble det gjort et utredningsarbeid der intensjonen var å utvide
ordningen til å inkludere Hjelmeland. Dette førte ikke fram og uenighet mellom Strand og Forsand har
nå resultert i at Strand har sagt opp
avtalen.

skal presente et forslag for politikerne
og det arbeides med forslag til avtale
mellom Sandnes og Forsand.
Stavanger Aftenblad har tidligere
omtalt saken og skrevet at årsaken
til bruddet er økonomiske uenigheter. Forsand mener angivelig at de

AMK og ambulansefunksjonene
blir jo som før, og det vil ivareta de
røde og “mørkegule” hastegradene.
Likevel bør nok Forsand kommune
samtale med spesialisthelsetjenesten slik at det avklares hvordan
Forsand nå organiserer sin legevaktstjeneste.

Forsand må finne ny samarbeidspartner innen utgangen av oppsigelsestiden som er på tre måneder.
Alternativene for Forsand er å gå i
nye forhandlinger med Strand, få i
stand en avtale med Sandnes eller å
opprette en egen legevakt.
Jeg har bedt legevaktsjef i Sandnes,
Gudrun Riska Thorsen, om noen tanker rundt denne situasjonen.
Riska Thorsen bekrefter at Forsand
har tatt kontakt med Sandnes kommune for å diskutere et samarbeid
om legevaktstjeneste. Hun presiserer at det ikke er fattet noe vedtak
enda. Administrasjonen i Forsand
4
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Vil Forsandbuen virkelig godta en times reisevei til legevakt?

avtalen med Strand
De pasientene som har behov for
legetilsyn, og som kan benytte seg
av et tilbud med inntil 1 timers reisetid, vil da altså kunne måtte reise
til Sandnes legevakt. Med dagens
ordning er reisetiden for Forsands
innbyggere omkring 15 minutter til
Strand legevakt.
Heldigvis, sier Gudrun, har Forsand
god fastlegedekning, og de får i stor
grad tatt unna det de skal på dagtid.
Hun tror at økningen i kontakter ved
Sandnes legevakt blir liten om denne
avtalen trer i kraft.
Syd-Vesten har bedt om en kommentar på situasjonen fra kollega Anja
Ammicht i Forsand. Hun kan fortelle
at legene i Forsand primært er opp-

tatt av å få en vaktordning med god
kvalitet i tjenesten, trygge forhold
for deltagende leger, tillit og medvirkning. De er derfor ikke uvillig
til å gå i samtaler om legevaktsamarbeid med Sandnes. De opplever
det som viktig å få til en bedring av
arbeidsforholdene på legevakt med
tilstrekkelige personalressurser og en
mer overkommelig arbeidsmengde
for den som har vakt.
De ønsker seg bort fra dagens situasjon med lange vakter og et høyt
antall konsultasjoner som langt
overstiger vaktklasse I som egentlig
skal være en hjemmevakt med utrykning. «Vi ser på dagens legevakt på
Jørpeland like mange pasienter på
«hjemme- vakt» som legevaktsleger

på Sandnes i en tilstedevakt med flere
sykepleiere» skriver Anja Ammicht
i en epost til Syd-Vesten. Legene i
Forsand mener legevakten på Jørpeland er underfinansiert.
Forsandlegene ser heller ikke mørkt
på å dekke en lokal vaktordning for
hasteoppdrag. Dersom det blir legevaktsamarbeid med Sandnes er de
innstilt på å opprette en 4-delt ordning for røde og gule oppdrag.
Vi var også i kontakt med legene i
Strand men det ble for kort frist til å
få inn en kommentar.
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Neste stopp Lesvos
Av Ole Arild Osmundnes,
HTV AF.
For få dager siden kom en e-post fra
legevaktsjefen i Sandnes med forespørsel om dekning av legevakter.
Dagvaktlege Burhan Sikandar Butt
hadde nemlig et sterkt ønske og konkrete planer om å reise til Hellas for
å hjelpe til i arbeidet med båtflyktningene. Syd-Vesten stikker innom
Sandnes Legevakt for å slå av en prat
med den trivelige legen.
Burhan Sikandar Butt er 29 år gammel og bor i Stavanger med familien
sin. Hans foreldre kommer fra Pakistan, men Burhan er født og oppvokst
i Stavanger med unntak av en periode i Pakistan fra han var 6-10 år
gammel. Han tok legeutdannelse
i Budapest og var ferdig autorisert
lege i 2012. Etter å ha hatt sommervikariat i psykiatrien og arbeidet
kort tid på Sandnes Helsesenter avd
Stavanger fikk han sin første faste
legejobb som daglege ved Sandnes
Legevakt fra august 2013.. «Det har
vært en bratt og god læringskurve, og
jeg trives kjempegodt», sier Burhan.
Han roser det gode miljøet og støtten
han har fått av medarbeiderne på
legevakten.
Men nå er du klar for nye
utfordringer?
«Ja, for knapt et par uker siden leste
jeg en Facebook-melding fra en av

sykepleierene her på Legevakten
om muligheten for å arbeide blant
båtflyktningene i Hellas», forteller
Burhan.
«Medix Bergen skulle sende en
gruppe hjelpere til Lesvos. Jeg tente
på dette og tok kontakt med dem for
å avklare om de hadde bruk for en
lege i tillegg til ambulansesjåfører
og sykepleiere. Det hadde de og da
var det bare å sette i gang prosessen
med å skaffe seg fri. Det gikk i orden
nå rett før du kom» sier Burhan med
et stort smil.
Det er til sammen 10 personer som
reiser til Lesvos 28.februar for en
ukes hjelpearbeid. Burhan tar ut en
av ferieukene sine og må dekke alle
kostnader til reise og opphold selv.

Hvorfor gjør du dette?
«Jeg har et sterkt ønske om å bidra
til at folk får hjelp og medisinsk
behandling selv om de ikke har råd
til å betale for seg», sier Burhan.
«Dette henger nok sammen med min
direkte kjennskap til vanskeligstilte
mennesker i Pakistan, min oppdragelse og min religiøse overbevisning.
Egentlig mye de samme årsakene
som gjorde at jeg valgte å bli lege. Jeg
har alltid likt å jobbe med folk. Noen
spør meg om jeg tror jeg skal redde
hele verden. Det kan jeg selvsagt
ikke, men hvorfor skal jeg ikke hjelpe
mine medmennesker og gjøre det jeg
kan?» spør Burhan og det er tydelig
at dette er en hjertesak for han. «Min
muslimske tro sier at Gud har skapt
oss og hele jorda. Ved å hjelpe våre
medmennesker kan vi gi noe tilbake.
Det er uendelig mye bedre å berge ett
menneske enn ingen».
Burhan forteller om en viktig hendelse i livet hans. Ca. 14 år gammel
fikk han meningitt under feriereise
i Pakistan og havnet i koma. Legens
første spørsmål til faren hans var om
hadde penger til å betale for behandlingen – «har du det kan vi forsøke å
berge gutten». Far hadde pengene,
men ble svært opprørt og sint over
spørsmålet fra legen. Dette har preget far og sønn som begge har en
drøm om å starte og å drive et syke-
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Nytt fra PKO SUS
hus i hjembyen i Pakistan. «Jeg håper
at jeg senere kan kombinere jobb
i Norge med legearbeid blant vanskeligstilte utenfor Norge. Jeg synes
det er veldig spennende med andre
pasientgrupper og andre utfordringer enn det vi arbeider med til vanlig
her i Norge», forteller Burhan.
Hvordan har du forberedt deg til det
som kan møte deg?
«Jeg har mottatt e post fra Medix
Bergen om organisatoriske forhold
og hva vi kan forvente oss. I utgangspunktet er det helt normalt hjelpearbeid som å ta imot båtflyktningene,
levere ut mat og klær og gi trygghet i
en vanskelig situasjon. Jeg forventer
flyktninger i alle aldre, kronisk syke,
gravide, barn og nyfødte. Skulle det
skje noe spesielt har jeg et håp om
at min kompetanse som lege kan
bli brukt.»
Burhan forteller hvordan han har
brukt siste dagene til å forberede
seg så godt han kan faglig på aktuelle problemstillinger som traume/
sårbehandling, infeksjoner, smerter,
hypotermi og gjenoppliving.
«Jeg synes det er ekstra utfordrende
å jobbe under mer kummerlige forhold der mine egne evner og kompetanse settes på prøve og kanskje blir
viktigere enn i vår høyteknologiske
medisin» forklarer Burhan.
Hva er det verste som kan skje?
«Da tenker jeg med en gang på bildet
av den døde gutten på stranda» sier
Burhan og blir alvorlig. «Jeg tror jeg
skal takle det som måtte møte meg.
Jeg håper på det beste , men forventer
det verste».
«Uansett hva jeg kommer til å erfare
på denne turen, er jeg sikker på at
det kommer til å hjelpe meg videre.»
Undertegnende tenker at Sandnes
Legevakt er heldig som har denne
reflekterte og verdibevisste legen. En
flott representant for legestanden.
Syd-Vesten ønsker lykke til og håper
vi kan få en ny prat når turen er over.

Praksiskonsulentordningen, Stavanger Universitetssjukehus
Olav Thorsen, Fastlege, praksiskoordinator

På det første PKO møtet i 2016 var medisinsk seksjon invitert til å diskutere samarbeidet med fastlegene. I likhet med de andre avdelingene
på SUS opplever medisinsk seksjon stor pågang av henvisninger fra
fastlegene, og ofte lang ventetid på undersøkelser. Man ble enige om å
jobbe videre med denne problemstillingen, for å sikre at de pasientene
som trenger en vurdering og behandling i spesialisthelsetjenesten får
dette innen rimelig tid. Samtidig må sykehuset passe på at de pasientene som kan fortsette kontrollene ute hos fastlege i stedet for inne i
sykehuset får beskjed om at dette er riktig og trygt, og at fastlegene
får klare tilbakemeldinger om hva som skal gjøres i disse kontrollene
og hvor ofte. Ellers vil PKO minne om dialogmøtet.

Nytt og nyttig på SUS
torsdag den 3. mars kl. 18-20.30. Sted: Aulaen, SUS
Det første Nytt og nyttig-møtet i november 2015 hadde over 80 deltakere, og ble en suksess. Vi satser på at også neste møte blir vellykket
og at mange deltar. Kurset er gratis, og gir 3 kurspoeng, som sammen
med kurset i 2015 gir 7 tellende kurspoeng.
Tema denne gangen er:
•
Pakkeforløp for psykoser
•
Allergi og matintoleranse
•
Hudsykdommer – ventetider, henvisninger
•
Nytt om pasientreiser
•
Smertepoliklinikken - nytt om nevropatiske smerter
•
Atrieflimmer-poliklinikken
•
Samarbeidet med AMK
•
Ny behandling for neseblødninger
Sett av tiden. Dette vil du ikke gå glipp av! Detaljert program med
påmelding følger i Praksisnytt, som du finner på www.pko.no

ABONNERE
PÅ PRAKSISNYTT FRA
SUS?
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”Når det ikke er mer vi kan gjøre,
senter, og i disse dager utlyses det
derfor en stilling for psykolog i 50%.

Av Kathrine Helvig
Osmundsen, sykehjemslege/ vara RLF
”Når det ikke er mer vi kan gjøre,
er det uendelig mye vi kan gjøre”
Dette er selve nøkkelen i den palliative tankegangen. Sitatet er hentet fra Stein Husebø, overlege og
daglig leder av ”Verdighetssenteret
- omsorg for gamle” i Bergen. Dette
er for så vidt ingen ny tanke. Allerede
rundt år 400 f.Kr skrev legevitenskapens far, Hippokrates, det vi alle
kjenner: ”Stundom helbrede, ofte
lindre og alltid trøste.”
De siste ti årene har det skjedd mye
innen fagfeltet palliasjon. Det har
blitt økt oppmerksomhet rundt tidlig
avklaring av behandlingsintensitet,
”den gode samtalen” og god livskvalitet framfor livsforlengelse hos den
alvorlig syke pasienten.
Nytt Palliativt senter ved Stavanger Universitetssykehus
Et prosjekt som gikk over flere år
ledet til slutt fram til åpningen av
det nye palliative senteret ved SUS
1. september 2015. Senteret består
av en aktiv utrednings- og behandlingsenhet med 4 enerom, samt
mobilt palliativt team (MPT). MPT
ble opprinnelig opprettet i 2005 og
er videreført i sin opprinnelige form.
Den nye sengeposten er tilknyttet
onkologisk sengepost (1K), men har
sine egne rom og ansatte. Senteret
har en tverrfaglig tilnærming og
har derfor et tverrfaglig personale.
Birthe Lie Hauge er seksjonsoverlege
på det nye senteret. Hun ble ferdig
spesialist i onkologi i 2001, og er en
av to leger i 100% stilling. Øvrige
leger, hvorav 3 med allmennmedisin som spesialitet, jobber i 20 – 70%
stillinger. Opprinnelig skal det være
4,4 årsverk, foreløpig ligger de litt
under dette. Avdelingssykepleier
8
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Kristin Eikill har jobbet innen fagfeltet kreft/palliasjon de siste 15 årene
og var i sin tid med på oppstarten av
Lindrende Enhet på Boganes sykehjem. På sykepleiersiden er det 11
årsverk ved sengeposten og 5 årsverk
i mobilt palliativt team. De fleste
sykepleierne ved Palliativt senter har
videreutdanning i kreftsykepleie/
palliasjon. Å gi støtte til pasient og
pårørende er en stor del av jobben
til de ansatte ved Palliativt senter.
Ikke sjelden finnes det barn blant
de pårørende, og en sykepleier har
barna som eget ansvarsområde.
I tillegg til leger og sykepleiere har
senteret fysioterapeut i 50% stilling,
sosionom i 50% stilling samt sykehusprest. Det har også vært et ønske
om å knytte en psykolog til Palliativt

Målgruppe
Senterets målgruppe er pasienter i
og utenfor sykehus i Helse Stavanger
sitt foretaksområde. Pasientene skal
være palliative, dvs. alvorlig syke
med en begrenset levetid. Det skal
være behov for tverrfaglig vurdering
på grunn av komplekse problemstillinger. Henvisningen kommer både
fra fastleger, sykehjemsleger og fra
sykehusleger. Denne blir vurdert av
inntaksteamet, og det tilstrebes en
første kontakt etter 2 virkedager fra
henvisningen er mottatt.
Alle pasienter blir tverrfaglig gjennomgått og det jobbes målrettet for
å kartlegge pasientens totale situasjon. Hovedfokuset er på symptomlindring og optimalisering av
funksjon, og pasientens egne ønsker
for den nærmeste tiden er det som
veier tyngst. Mye av tiden går med til
å legge forholdene til rette for å være
hjemme lengst mulig; noe mange av
pasientene ønsker. Det er primært
ikke den døende pasienten som er
målgruppen.

Dette er en del av gjengen som danner deler av det palliative senteret. F.v
bak: Janet Eik, Kristin Eikill, Målfrid H. Bjørgaas, Bjørghil Sirevåg, Anders
G. Madsen, Anne T. Førsvoll, Rita Eidhamar, Hanne H. Voster, Hanne Coll og
Lise Slaattebræk. F.v foran: Birthe Lie Hauge, Vuokko Dahle og Hanne Meling.
Foto: Svein Lunde, Helse Stavanger.

er det uendelig mye vi kan gjøre”
Egen vaktordning
Palliativt senter har egen vaktordning. Det er lege til stede alle ukedager fra 08-17, samt 2 timer lørdager,
søndager og helligdager. Resten av
døgnet har legen telefonvakt og kan
dermed bistå med råd og veiledning
til legekollega per telefon. Det er kun
mulighet for utrykning til den palliative sengeenheten på SUS. Henvendelser går via sykepleier på palliativ
sengepost.
Erfaringer så langt
Siden oppstarten av sengeposten for
5 måneder siden har beleggsprosenten vært litt i overkant av 80%. Ettersom det kun er 4 senger til disposisjon er de bevisste på at pasientene
de tar inn er riktig målgruppe, har
behov for hjelp fra spesialisthelsetjenesten og er tjent med innleggelse. Ofte er ikke en innleggelse i
sengeposten det som er det beste for
pasienten, og behovet for innleggelse
vurderes i samråd med henvisende
lege. Det å få være hjemme og heller
få hjemmebesøk av mobilt palliativt team sammen med fastlegen
og hjemmesykepleier, kan være et
godt alternativ til innleggelse. For
pasienter inneliggende på en annen
avdeling på SUS kan en vurdering
og oppfølgning av MPT forhindre
unødvendig flytting av pasienten.
Etter åpningen av senteret har de
ved MPT hatt en liste med 60-70
”aktive pasienter”. Så langt har de
fleste pasientene en kreftdiagnose,
selv om dette ikke er en forutsetning.
Det tilstrebes en kort liggetid på
5-7 døgn. De første 4 månedene
var liggetiden noe lengre, rundt 9
døgn. Omkring 45% av pasientene
har blitt utskrevet til hjemmet, ca.
20% er utskrevet til sykehjem/lindrende enhet i kommunen, ca. 25%
døde på sengeposten. Kun en pasient
har blitt overflyttet sin moderavdeling på SUS. Det brukes mye tid på
nettverksmøter hvor fastlege, koordinator i kommunen og hjemmesy-

kepleien inviteres med. Dette for å
kunne planlegge utskrivelsen best
mulig slik at pasient og pårørende
kan føle seg trygge. MPT følger opp
pasienten videre etter utskrivelse til
hjemmet sammen med fastlege og
hjemmesykepleien, og bistår gjerne
med hjemmebesøk for å trygge pasient og pårørende.
De ansatte opplever at samarbeidet
med de 18 kommunene i foretaksområdet er veldig bra. Arbeidet rundt
den palliative pasienten prioriteres
høyt både i kommunene og på sykehuset. Seksjonsoverlegen opplever
meget god service fra både røntgenavdelingen og kolleger fra andre
spesialiteter når det bes om bistand
og vurderinger.
Ingen pasient har ”åpen kontakt” –
ordning til sengeposten, men til sin
”moderavdeling” på SUS. Dersom
det er ønskelig å få utført nødvendig undersøkelse eller prosedyre for
bedre symptomlindring, legges til
rette for en planlagt innleggelse der
dette er forhåndsbestilt og pasienten tas imot på sengeposten. Da kan
pasienten slippe belastningen med
innleggelse via akuttmottak.
Fokus på kompetanseheving
Palliativt senter jobber for kompetanseheving innen palliasjon ved
SUS og i primærhelsetjenesten. Både
leger og sykepleiere kan bistå med
råd og veiledning innen lindrende
behandling, enten gjennom telefonisk kontakt, tilsyn på sykehus eller
sykehjem eller gjennom hjemmebesøk hos pasient sammen med fastlege og hjemmesykepleie. Alle de 18
kommunene i foretaksområdet har
egne kreftsykepleiere. Senteret opplever at disse og hjemmesykepleien
hyppig tar telefonisk kontakt med
spørsmål. Seksjonsoverlege Birthe
Lie Hauge ønsker at også legene må
ha lav terskel for å ta kontakt. Det
kan gjelde konkrete råd i forhold til
videre behandling og tiltak, eller for
å diskutere om en pasient er aktuell

for vurdering /oppfølging fra Palliativt senter. Hun sier at fastlegene
er viktige samarbeidspartnere og
er opptatt av at man kan være sparringpartnere for hverandre.
Palliativt senter ved SUS er godkjent utdanningssted innen kompetanseområdet palliasjon og har
ukentlig undervisning med leger v/
Smertepoliklinikken v/ SUS og via
video med andre palliative sentre/
enheter i Helse Vest. Til høsten skal
de sammen med onkologisk seksjon
delta i et nasjonalt forskningsprosjekt vedrørende palliative pasienter.
Palliativt pasientforløp
Det siste året er det startet et arbeid
for å utforme et palliativt pasientforløp for Helse Stavanger. Dette er
et samarbeid mellom det palliative
senteret på SUS, utviklingssenteret
for sykehjem og hjemmetjeneste og
det eksisterende palliative fagmiljøet
i området. Prosjektledelsen er det
palliative senteret, med palliativt
fagråd (underlagt samarbeidsutvalget) som styringsgruppe.
Målet med prosjektet er å sikre forutsigbare og likeverdige helsetjenester
og behandlingsforløp for den palliative pasienten og dens pårørende. En
er så langt enige om at pasientforløpet skal være enkelt og oversiktelig
og kan derfor ikke inneholde for mye
informasjon. Det er viktig at pasient og pårørende opplever verktøyet
brukervennlig. Pasientforløpet skal
ikke inndeles etter diagnoser, men
ha livskvalitet, symptomer og behov
i fokus. Ellers kommer kartlegging,
brukermedvirkning og evaluering
til å være nøkkelmomenter.
2015 brukte arbeidsgruppen til å bli
enige om en inndeling og oppbygning av selve pasientforløpet. En
ser videre for seg at 2016 skal brukes til å bygge opp de forskjellige
elementene og at 2017 blir året for
implementering.
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ALLFORSK - Allmennmedisinsk
forskergruppe i Rogaland

Fra gruppemøte i februar:
Olav Thorsen, Kristina Iden,
Ingvild Vatten Alsnes,
Svein Kjosavik, Magnus Friestad
Bjørkavoll-Bergseth og
Geir Henanger

Høsten 2010 tok Svein Kjosavik
sammen med Torgeir Gilje Lid
og Kristina Iden initiativet til å
etablere en allmennmedisinsk
forskergruppe her i Stavanger,
Allforsk.
Gruppen er uformelt knyttet til det
allmennmedisinske forskningsmiljøet i Bergen siden de fleste av deltakerne har hatt prosjekter med veiledning derfra, enten ved IGS (Institutt
for global samfunnsmedisin) ved
Universitetet i Bergen eller AFE (Allmennmedisinsk Forskningsenhet)
ved Uni Helse. Denne gruppen
fungerer også som kurskomité for
Grunnkurs D; Forskning i Allmennmedisin, som er blitt arrangert hver
høst siden 2013.
Pr. i dag består gruppen av følgende aktive medlemmer:
• Geir Sverre Braut, professor. 70%
stilling på SUS samt noe på UiS og
Høyskolen Stord Haugesund,
• John Nessa, fastlege og kommuneoverlege på Hjelmeland, førsteamanuensis UiB. Phd 1999 om kommunikasjon i konsultasjonen,
• Morten Munkvik, fastlege i
Stavanger og for tiden ass. lege på
BUPA. Han har vært førsteamanuensis ved Bjørknes Høyskole i Oslo.
Phd 2010 på muskelfysiologi/fatigue.
• Svein Kjosavik, Samhandlingslege og postdoktor på SUS, og fastlege i Sandnes. Phd 2012 om bruk av
psykofarmaka i Norge. Postdoktor
prosjekt om kvalitetsforbedring av
legemiddelforskrivning i allmennpraksis
• Kristina Iden, fastlege på Hinna.
Phd 2015 om depresjon i sykehjem.
Arbeider nå med implementering av
forskningsresultater i praksis.
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• Olav Thorsen, fastlege i Stavanger og phd-stipendiat ved UiB/SUS.
Planlegger disputas i 2016,
• Torgeir Gilje Lid, fastlege i Stavanger og stipendiat UiB/Korfor. Planlegger disputas 2016. Jobber med et
prosjekt om alkoholrelaterte helseproblemer i allmennpraksis,
• Ingvild Vatten Alsnes, fastlege i
Sandnes og stipendiat NTNU. Forventet disputas 2017. Arbeider med
pre-eklampsi og senere risiko for
hjertekarsykdom,
• Marianne Bollestad, stipendiat
ved Universitetet i Oslo, Institutt
for helse- og samfunn kombinert
med stilling som LiS ved Stavanger
universitetssjukehus, b-gren infeksjonssykdommer
• Magnus Friestad Bjørkavoll-Bergseth, fastlege i Sandnes og stipendiat NEEDED. Prosjekt tilknyttet
Nordsjø-rittet, om pulsklokker kan
gi informasjon som predikerer økt
hjerterisiko,
• Geir Henanger, fastlege på Madla
og afu-stipendiat SUS /UiB. Prosjekt
om effekten av endringer i førerkortforskriften på forskrivning av vanedannende legemidler til pasienter
med gyldig førerkort,
• Stian Ellingsen Lobben, fastlege
i Stavanger og afu-stipendiat UiB.
Prosjekt om el-sykkel og trening,

• Heidi Nilsen, fastlege i Egersund,
for tiden i svangerskapspermisjon.
Arbeider med prosjekt om akutt øyeblikkelighjelp døgntilbud i kommunene,
• Eirik Haarr, knyttet til Sesam
på SUS som forskningsmedarbeider og i planleggingsfasen av eget
forskningsprosjekt.
• Damoun Nassehi, fastlege i Egersund, Phd fra 2013 om hjerneødem
og intrakranielle meningeomer.
Arbeider med elektronisk kommunikasjon med pasienter med astma.
Det er i tillegg 4-5 kolleger som ikke
er blitt aktive deltakere i gruppen
enda, og som vi regner som assosierte til vårt miljø.
Stavanger Universitetssykehus har
gjennomført en mulighetsstudie i
2012-13 med tanke på oppstart av
medisinerutdanning i Stavanger.
Det ble da konkludert med at en
suksessfaktor ville være oppbygging
av et allmennmedisinsk akademisk
miljø som kunne bli i stand til å ta
ansvar for forskning og undervisning i primærmedisinske fag. Dette
bekrefter verdien av å bygge dette
akademiske miljøet videre opp.
Hvis noen ønsker hjelp til å komme i
gang med forskningsprosjekter eller
har spørsmål – ta kontakt med
olav.thorsen@sus.no eller svein.
kjosavik@sus.no eller samhandlingslegens mobil 90 41 42 52

Intervju med vårt nyeste medlem i kurskomitéen:

Hilde Klungland
Hilde er opprinnelig fra Lista, bor på
Tjensvoll sammen med sin Yngvar og
3 små barn, jobber på Forusakutten og
startet i kurskomitéen september 2015.
Hilde er miljøbevisst og bruker gjerne
sykkel på vei til kontoret i Stavanger.

– Hva er det beste kurset du
har vært på?
– Akuttmedisinkurset, ”Blålysdager”,
ved SAFER er etter min mening et veldig bra kurs. Alle møter faglig forberedt etter å ha gjennomført nettkurs
og forprøve. Kurset er praktisk rettet
med ferdighetsøvelser i små grupper
med gode veiledere.
– Hvorfor valgte du å bli lege?
– Jeg ønsket å jobbe med mennesker
og synes medisin med sitt mangfold i
forskjellige fagfelt virket spennende.
– Hva er det beste med å være lege?
Det er ingen arbeidsdager som er
like og man lærer noe nytt hver dag.
Man møter mange forskjellige og
spennende mennesker daglig som
kommer med ulike problemstillinger
og behov som man skal ta stilling til.
– Du er jo allmennlege; er det et
medisinsk felt som du interesserer
deg ekstra for?
– Jeg synes allmennmedisin er spennende fordi man har ”litt av alt” fra

HELSETJENESTE FOR
LEGER I ROGALAND

Rogaland legeforening,
Postboks 3049, 4095 Stavanger
STØTTELEGER I ROGALAND
LEGEFORENING
Stavanger:
Avdelingsrådgiver: Terje Vevatne,
Forusakutten,
Tel 51 70 94 94, privat: 51 54 23 71,
mobil: 905 65 445,
e-post: terje.vevatne@lyse.net

– Hvorfor begynte
du i kurskomitéen, Hilde?
– Jeg fikk forespørsel fra et av medlemmene om å bli med i kurskomitéen. Jeg synes det virket interessant
å få være med å påvirke hvilke kurs
som skal holdes i Rogaland og være
med å definere innholdet i hvert kurs.
– Hva er et godt kurs?
– Et godt kurs bør gi deltakerne følelsen av å sitte igjen med oppdatert
og relevant kunnskap om temaet
kurset omhandler. Det krever godt
forberedte og engasjerte forelesere
som klarer å skape en god dialog med
kursdeltakerne.

HLR

Reno Karlsen,
Dr. Karlsens legekontor, Stavanger,
Tlf. 51 89 41 55, privat: 51 56 06 43,
mobil: 915 56 700,
e-post: renomk@online.no
Elin Haarr,
Ort.kir.avd. Sus, Tlf.: 05151,
privat: 51 32 18 60, mobil: 990 39 861

de forskjellige fagfeltene. I tillegg får
man ofte møte pasientene igjen flere
ganger og danner en relasjon.
– Har du noen hobby
(utenom kurskomitéen)?
– Jeg liker å gå på tur i fjellet, gå på
ski og trene. Som småbarnsmor har
det de siste årene blitt litt mindre av
dette. Men nå som barna begynner
å bli større så gleder jeg meg til at vi
som familie kan få fine turopplevelser sammen.
– Favoritt mat?
– Sushi.
– Favoritt feriested?
– Det er deilig å nyte varme sommerdager på Lista, ellers har jeg noen av
mine beste ferieminner fra biltur i
Frankrike.
– Hvilken bok vil du anbefale
andre å lese?
– ”Saras nøkkel” av Tatiana de Rosnay
– Favoritt sport?
– Langrenn.

Halvor Kyllingstad,
Tasta legesenter, Stavanger,
Tlf.: 51 54 52 50 / 60, privat: 51 66 85 17,
mobil: 414 89 063
Haugesund:
Monika Wiese,
Haugesund medisinske senter,
tlf: 47300987,
e-post: mali_wiese@hotmail.com
Ryfylke:
Bjarte Sørensen,
Hjelmeland legekontor,
mobil: 46464700
Dette er erfarne kolleger som kan
kontaktes ved behov for kollegastøtte.
De skriver ikke journaler - tar ikke
betalt og skal gi støtte uansett årsak
til behovet for hjelp. De har likevel en
taushetsplikt som er muligens enda
strengere enn den vi lever med hver
dag. De vil kunne bistå med støttende
råd og handling selv om du har et
problem du vet kommer i kategorien
uetisk eller ”ulovlig” - eller kanskje du
bare ønsker å ha en som du kan lufte
dine bekymringer med? Muligens
trenger du råd på grunn av somatiske
plager? Der er en ikke ukjent problemstilling. Vi tar også imot bekymringsmeldinger av typen omsorg dersom
du vet en god kollega trenger støtte.
Vi tar ofte kontakt direkte med en som
eventuelt er omtalt negativt i pressen.
Terje Vevatne,
Avd.rådgiver i Rogaland legeforening

Og med det runder Syd-Vestens
utsendte av intervjuet for denne
gang.
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Ny rammeavtale for avtalespesialistene

- tid for nye hjemler
Av Dr. med. Finn Finsnes, tillitsvalgt
Praktiserende spesialisters landsforening (PSL) Rogaland

bibliotektjenester på lik linje med
sykehusansatte. Utdanning av LIS
kandidater i avtalepraksis er i gang
som pilotprosjekt innen hud og urologi.

Etter 2 års dialog mellom helseforetakene og Legeforeningen er en ny
rammeavtale gjeldene fra 1. januar
i år i havn. Etter mitt skjønn er resultatet det beste vi kunne oppnå gitt
utgangspunktet som varslet tidsbegrensede hjemler, ny ISF-finansiering og usikkerhet vedrørende
omdisponering og videreføring av
hjemler samt kompensasjon ved
omdisponering.
Det overordnede målet fra statens
side har vært å gjøre avtalespesialistene mer integrert i de regionale
helseforetakenes «sørge for» ansvar.
I avtalen ligger det da også et krav
om forpliktende samarbeidsavtale mellom avtalespesialisten og
relevant helseforetak. Denne skal
gjelde hensiktsmessig pasientflyt,
håndtering av fristbrudd, utveksling
av informasjon om kapasitet, felles
prosedyrer og kliniske retningslinjer, faglig samarbeid og deltakelse
i kompetanseutvikling. Avtalen
innebærer en gjensidig forpliktelse
12
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til aktivt å medvirke til samarbeid
med helseforetak. Altså må avtalespesialisten også ta initiativ til at
slike samarbeidsavtaler blir inngått.
Det forutsettes dog at dette skal skje
mellom avtalespesialisten og HF’et
som likeverdige parter. Mulig kan
det bli noen utfordringer her, når
det kommer til stykket er det ikke
sikkert at sykehusavdelingen vil anse
avtalespesialisten som en likeverdig
part. Legeforeningen og RHFene vil
utarbeide felles veiledning for slike
avtaleprosesser.
I den nye avtalen er RHF’et, her
Helse Vest, forpliktet til å utarbeide
og beslutte planer for utvikling og
fordeling av avtalepraksiser i regionen. Dette er noe vi i Legeforeningen lokalt har etterlyst ved flere
anledninger. Videre skal RHF’et
også legge til rette for kompetanseutvikling, etablering og utvikling av
spesialistutdanning i avtalepraksis.
Eksempelvis betyr det at avtalespesialisten skal gis tilgang til faglige

Eventuell endring av finansieringen
av avtalespesialistene ble ikke en del
av Rammeavtalen. Imidlertid vil det
bli forhandlet videre med endringer
i finansieringsordning, men Normaltariffen vil formodentlig bestå
de nærmeste årene. Muligens blir
det en endret Normaltariff i bunn
og en ISF-basert refusjon av utvalgte
prosedyrer og behandlinger. Aldersgrensen for driftsavtale økes til 72 år
og junior/seniorordningen består og
blir forbedret ved at det nå fra nyttår
er mulig for junior og senior å jobbe
samtidig, forutsatt at samlet aktivitet i praksisen ikke økes med mer enn
20 %. Tidligere var det ikke mulig for
junior og senior å jobbe samtidig
(refusjon nektet fra Helfo), nå er det
åpnet for dette. Dette gir mulighet for
en fornuftig og nødvendig overføring
av kunnskap og kompetanse. Videre
består muligheten for omsetning av
praksis i den nye rammeavtalen og
RHF’et kan ikke uten videre omdisponere hjemler.
Med den nye rammeavtalen i havn
skulle det ligge til rette for at de regionale helseforetakene styrker avtalespesialistpraksis. Helse Vest er i ferd
med å kartlegge behovet og dette vil
danne grunnlaget for oppretting av
nye hjemler, prioriteringer og den
geografiske lokaliseringen av disse.

Ny særavtale for legetjenesten i kommunene
Av Ole Arild Osmundnes,
HTV AF.
Sentral forbundsvis særavtale mellom KS og Legeforeningen (SFS 2305)
ble forhandlet ferdig like før juleferien. Avtalen gjelder for perioden
1.1.16 – 31.12.17 og er et resultat av
langvarig målrettet arbeid i Legeforeningen. Avtalen er nokså omarbeidet og gir gjennomslag for flere
viktige områder som bedrer legers
lønns- og arbeidsvilkår. Satsene i
avtalen er omtrentlig oppjustert med
5,7 % for avtaleperioden.
Full rett til pensjonsopptjening
ved legevaktsarbeid
Fra 1.1.16 er godtgjøring for legevaktsarbeid (beredskapsgodtgjørelse og timelønn) pensjonsgivende. Beredskapsgodtgjørelse er
pensjonsgivende som tilleggslønn
og skal utbetales som ordinær lønn.
Kommunen skal sørge for at legene
innrapporteres til pensjonsleverandøren .
Legevakt – organisering, plikt og
hvilebestemmelser
Legevakt er en viktig del av avtalen. Det er kommet et nytt kapittel
om kommunal legevaktsordning
som i samsvar med akuttforskriften definerer legevakt til heldøgns
virksomhet. Kommunen skal sikre
befolkningens behov for øyeblikkelig
hjelp og sørge for at minst en lege er
tilgjengelig for legevakt hele døgnet.
Legens plikt til å delta i organisert
legevakt både i og utenfor kontortid
er presisert. Vaktene skal søkes jevnt
fordelt mellom deltakerne i vaktordningen, inkludert turnuslegene. I
forhold til hviletid skal legen som
hovedregel sikres minst 8 timer fri
mellom to arbeidsperioder vurdert
ut fra belastningen på legevakt.
Videre står det at legen bør sikres
28 timer arbeidsfri hver uke. Hvilebestemmelsene er rimelig harmonisert med sykehuslegenes avtale
med Spekter.

Praksiskompensasjon
Bestemmelsen om 8 timer fri er nært
knyttet til fastleger sin rett til praksiskompensasjon etter nattevakt/
utrykning, for tiden 2415 kroner for 8
timer. I 2013 ble partene enige om at
kompensasjonen skulle dekke reelle
praksisutgifter. Partene skal i løpet
av denne avtaleperioden vurdere om
det foreligger reell kostnadsdekning
på bakgrunn av resultater i ny inntekt- og kostnadsundersøkelse. Det
er svært viktig at næringsdrivende
leger deltar i denne undersøkelsen
slik at resultatene kan bli representative – oppfordringen er herved gitt!
Bakvaktsordning
Akuttmedisinforskriften setter
kompetansekrav til legevaktsleger. Leger som ikke fyller kravene
må han en kvalifisert bakvakt som
skal kunne rykke ut og bistå legen.
Bakvaktslegen honoreres med
beredskapsgodtgjørelse per time
(150-230kr) og kommunen betaler
utover dette bakvakten et beløp tilsvarende Normaltariffen for aktivt
arbeid. De kommende tre årene er en
overgangsperiode, men ordningen
skal være etablert fra 1.1.18. Så lenge
man skal kunne rykke ut og bistå vil
nok dette fort resultere i en betydelig større vaktbelastning for erfarne
leger, spesielt i mindre kommuner /
vaktdistrikt.
Trygghet for turnusleger
Det er presisert at turnusleger ikke
skal arbeide uten tilsyn og veiledning fra kommunelege. Det skal
foreligge oppdaterte oversikter
over hvem som til en hver tid har
veiledning / bakvaktsfunksjon for
turnuslegen.

Forsikring
Gjeldende rett for for gruppeliv- og
yrkesskadeforsikringer (på minst
10G) etter HTA §10 og §§11 er også
presisert. Dette er viktig når legevakt kanskje er det farligste vi gjør
som leger.
Kommunalt øyeblikkelig hjelp
døgntilbud
Fra 1.1.16 er kommunen forpliktet til
å sørge for øyeblikkelig hjelp døgntilbud og KS har i protokolltilførsel
presisert at dette er en allmennlegeoppgave. Utrykning ved akutt
legebehov i et slikt døgntilbud er en
legevaktsoppgave. KS og Legeforeningen skal se nærmere på organiseringen av legetjenesten i løpet av
avtaleperioden.
Muligheter for lokale løsninger
Avtalen inneholder mange bør og
men formuleringer som burde gi
grunnlag for lokale forhandlinger
og løsninger. Gode lokale løsninger som deles innad foreningen vil
i neste omgang være til nytte andre
steder i landet og fungere som en
brekkstang i avtalearbeidet. Rett til
praksiskompensasjon etter nattevakt og mulighet for honorert samhandlingstrening ,er eksempler på
ordninger som er framdrevet av
lokalt engasjement i foreningen.
Det gjelder å se mulighetene og stå
på videre i arbeidet for stadig bedre
lønns og arbeidsvilkår!
Kilder: Sentral forbundsvis særavtale mellom
KS og Den norske legeforening for leger og
turnusleger i kommunehelsetjenesten med
arbeidsavtale, herunder leger i fastlegeordningen 1.1.16-31.1217
Legeforeningen.no
KS rundskriv B/1-2016
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Gravides rettigheter på sykehus
Av Torhild Veen,
FTV YLF

Yngre legers rettigheter ved
graviditet og svangerskap har
vært forbundet med debatt
og konflikter gjennom flere
år. Turnusleger og LiS-leger
sine usikre ansettelsesforhold,
praksisen med korte vikariater
og gjentatte eksempler på forbigåelse og brudd på likestillingsreglene har vært et viktig
arbeidsområde for YLF.
Rettighetene og pliktene reguleres av
arbeidsmiljøloven og av tariffavtalen
A1 og A2 for arbeidstakere ansatt i
Spekter-området. I tillegg regulerer
f.eks strålevernloven beskyttelse av
spesielt sårbare grupper, her gravide.
I 2014 ble det gjennomført en
arbeidsmiljøundersøkelse av Yngre
Legers Forening, hvor 12% av respondentene svarte at graviditet og/eller
svangerskapspermisjon fikk negativ
konsekvenser for arbeidsforholdet
(Dagsavisen 10 juni 2014: «Gravide
leger presses ut av jobben»). 3000
leger svarte på undersøkelsen.
For en grundigere gjennomgang av
rettigheter ved svangerskap og permisjon kan man lese i YLF forum nr
2/2012 som finnes tilgjengelig på YLF
sine hjemmesider.
Lover og forskrifter er ikke nylig
endret, men tolkningen av A2 paragraf 3.6.4 har vært oppe til behandling i arbeidsretten.
Paragrafens overskrift lyder :«
Fritak fra vakt», og i teksten står det:
Gravide som er i de tre siste måneder
av svangerskapet og kvinner som
ammer, gis mulighet til å ha en daglig arbeidstid som ikke overstiger 9
14
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timer. Gravide som søker fritak i
medhold av denne bestemmelsen
beholder full lønn, jf. overenskomstens del A1, pkt. 1.1.
Ved de fleste sykehus, inkludert
Stavanger Universitetssjukehus, er
dette blitt tolket dit at kvinner etter
uke 28 har rett til fritak fra vakt uten
tap av lønn. Man har da i hovedsak
jobbet normal dagtid ved avdelingene. Fra høsten 2015 har man
fått laget tilrettelagte tjenesteplaner
for de gravide med utvidet arbeidstid ved alle avdelinger slik at man i
størst mulig grad arbeider fullt antall
timer, inkludert UTA, etter at man
har sluttet i vakt. Dette har ført til
at gravide skal sitte lenger på jobb
enn ikke gravide. Til tross for protester fra tillitsvalgte, har dessverre
arbeidsgiver rom for dette. Dersom
man sier opp sin UTA for kun å ha
37,5 timers uke, skal man være klar
over at lønnstapet vil følge inn gjennom permisjonstiden.
Høsten 2015 hadde legeforeningen
tre saker inn for arbeidsretten. Den
siste saken, hvor dom falt i desember, gjaldt gravides fritak fra vakt,

i henhold til A2 paragraf 3.6.4. En
turnuslege ved St. Olavs Hospital
ble i 2013 pålagt å gå sine vakter
etter uke 28, men da begrenset til 9
timer. Arbeidsgiver og legeforeningen kom ikke til enighet, og saken
ble brakt inn for arbeidsretten. En
dom i arbeidsretten kan ikke ankes
og dermed endelig. For de spesielt
interesserte kan dommen i hele sin
lengde leses på arbeidsretten.no.
Arbeidsretten, og Spekter, mener at
paragrafen ikke gjelder fritak for vakt
som sådan, men at den kun regulerer arbeidstiden til maks 9 timer.
De mener også at den gravides rett
til et arbeid som ikke er skadelig er
beskyttet av A1 1.4. I tillegg har også
Spekterdirektør Anne-Kari Bratten
uttalt at nattarbeid dekkes av A1
punkt 1.4, da som «risikofylt arbeid».
Dette vil si at det generelle vaktfritaket for gravide leger etter uke 28 ikke
lenger er gjeldende i følge Arbeidsretten. Imidlertid er nattarbeid vurdert av Spekter til å være «risikofylt
arbeid», og man har derfor rett til
å be om tilrettelegging. Dette må
gjøres med erklæring fra egen lege

om at arbeidet er helsefarlig for den
ansatte. Dersom arbeidsgiver ikke
kan tilrettelegge har man krav om
svangerskapspenger.
Det gjenstår å se om noen foretak
vil slutte å praktisere det generelle
fritaket. Det vil fremstå svært lite
hensiktsmessig dersom man skulle
legge opp til at den gravide skulle
gå 9 timer av sin vakt, for deretter
å gå hjem midt på natten. Hvem
skal da overta vakten? Så langt er
ikke undertegnede informert om at
Stavanger Universitetssykehus har
sluttet med generelt vaktfritak etter
uke 28.
I etterkant av arbeidsrettens dom har
flere kronikker og artikler omhandlet tematikken. I den sammenheng
har Dagens Medisin og Bergens
Tidende omtalt en «twitter- aksjon»
til støtte for gravide leger, igangsatt
av Kristoffer Kvistad, FTV i Helse
Bergen.
I et svar på dette uttaler Spekterdirektør Bratten i Dagens Medisin:
Hvis man med dette skal gjøre et
poeng av at høygravide leger løper
i gangene, må de gravide heller gå
til sjefene å be om tilrettelegging.
Hvis de mot formodning møter på
en sjef som ikke vil tilrettelegge, så
kan de personlig ringe til meg og så
skal jeg ordne opp i det.

Kursuke vår 2016
Vårens kursuke ble denne gang avholdt på Petter sitt nye fancy
«Clarion hotel Energy». Ikke mindre enn tre emnekurs med til
sammen 93 deltakere stod på menyen denne gangen:
• Emnekurs i HMS og organisasjonspsykologi, med 29 deltakere
• Emnekurs i revmatologi med 40 deltakere og
• Kveldskurs/emnekurs i motiverende intervju med 24 deltakere.

Deltagerne på kveldskurset fikk gleden av å høre vakker sang og
musikk fra Kjell Inge Torgersen som for anledningen hadde med seg
Espen Westbye på trompet.
Kveldskurset gav tid til refleksjon rundt hvordan vi i samtale
møter pasienten og vi var vel flere som innså et visst potensiale i
hvordan vi mer systematisk kan prøve å øke pasientens selvinnsikt og motivasjon.
Igjen flott arbeid av en kurskomite som fortsetter å imponere med
høyt tempo og spennende kurstema!

Det er store lovnader fra Bratten, og
man kan håpe for hennes del hun
skal slippe mange henvendelser.

Det ble mange gode diskusjoner og egenaktivitet fra ivrige deltakere.
Her med en undervisnings video om «rulle med motstand»:
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Senere på kvelden gjorde flere leger stor stas på
dansegulvet og komiteen mente å ha talt totalt
4 fall - hvor ortopedene av uforståelige grunnet
var overrepresentert blant de fallende. Et evt
brudd hadde jo vært i gode hender men
resultatet var et dypt pannekutt som viselig nok
ble dysset ned for plastikkgjengen.
Ellers ble det bare rapportert om sjelelige skader
som noen utskremte fastleger (for anledningen
festleger) fikset kjapt med et lynkurs i Mindfulness før psykiatrisk avdeling rakk å sette
depot. Det skal for øvrig nevnes at begrepet «Mindfulnessambulanse» ble født uten
keisersnitt i en passiar med Luftambulansens utsendte representant (noen ganger tar de av
den røde kosedressen og kler seg i helt vanlige finklær og går på fest) mellom buffeen og
baren. Når det etter hvert kommer opp som forslag til en ny tjeneste på anestesiavdelingen
vil det være riktig å minne om at det har sitt opphav hos et par entusiastiske festleger som i
rikelig monn øste av sine erfaringer fra et legendarisk kurs i Bodø.

Christian Tiller og Davor Baros stiller gjerne neste år
også!

Det var selvfølgelig også en ortoped som hadde god nok oppdragelse til å respektere
tradisjonen og inviterte festens 240 gjester på et meget generøst nachspiel.

Et utvalg av de 240 som raust ble invitert på nachspiel

For komiteen sin del er det fortsatt et mysterium hvordan den mest utholdende nevrologen
klarte å glemme en sko men likevel kom seg hjem. For øvrig tror vi de fleste kom hjem med
både klær og humør i behold.
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Festkomiteen tilbake på jobb – like blid selv om en av dem mangler en sko. Vi kan ikke se noen calling men takker dem for
en flott fest og gleder oss til Team Cooper inviterer til neste år!

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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PROGRAM FOR VÅREN 2016.
ROGALAND KRISTELIGE LEGEFORENING
Onsdag 30.03.16:
Anne Lise Matre: Og ordet ble fulani.
Møteleder: Johannes Løvås
Onsdag 27.04.16:
Sigmund Harbo:
Den gode sirkelen. Refleksjoner etter et sykehusopphold.
Møteleder: Kjell Harbo
Velkommen. Møtene starter kl 20.

LEGE FOR LEGER
Ordningen Lege for leger ble
i sin tid opprettet fordi leger
viser seg å ta dårlig vare på seg
selv ved sykdom. Terskelen for
å søke hjelp er for høy.
Fastlegeordningen ivaretar det
samme som vår gamle ordning.
Derfor oppfordrer Rogaland
legeforening alle leger til å
skaffe seg en fastlege, ved å
ringe eller skrive til den man
ønsker. Vi mener at leger bør
kunne velge sin fastlege, uavhengig av fulle lister/plass osv.
Fastlegene oppfordres til å ta
imot kolleger som melder seg.
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

Styret Rogaland kristelige legeforening.

TILBAKEMELDING
En 6 år gammel gutt kom til fastlegen for
vurdering av akutt febersykdom. Gutten
hadde vært lite syk tidligere og kjente ikke
fastlegen. Dagen derpå hadde guttens mor
legetime. Hun fortalte at hun hadde spurt
gutten hva han syntes om fastlegen sin.
”Jo han var grei nok, men det ble vel mye
kroppskontakt!”

Alle ledige legestillinger som
annonseres i Tidsskrift for Den
norske legeforening finnes
på tidsskriftet.no/stillinger.
Annonsene publiseres på Internett før Tidsskriftet kommer ut.
Her har du også mulighet for
å registrere deg slik at du blir
varslet hver gang det publiseres en stilling som passer med
dine ønsker.
Les mer om dette på
tidsskriftet.no/stillinger
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INFORMASJON FRA KURSKOMITEEN
DAGKURS

EMNEKURS I SYKEHJEMSMEDISIN 2016

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.
Tid: 26. april, 20. september og 22. november 2016
kl. 12-18.00.
Sted: Arkeologisk museum i Stavanger
Pris: kr. 3000,- (kr. 750,- pr. dag)
For påmelding i skjema og for mer informasjon:
se www.legeforeningen.no/rogaland

UKE 39 – 2016
KVELDSKURS

KVELDSKURS/EMNEKURS
I BARNEHELSE
Tid: 26.-29.9.2016
Sted: First hotel Alstor
Påmelding: innen 15.8.2016 i skjema på
www.legeforeningen.no/rogaland.
Pris: Kr. 5600,- i kursavgift
+ kostpenger
For mer informasjon og program:
se www.legeforeningen.no/rogaland

DAGKURS

EMNEKURS I NEVROLOGI
Tid: 26.-27.9.2016
Sted: First hotel Alstor
Antall deltakere: 50

Kurskomitéen for Emnekurs i sykehjemsmedisin: Stephan Sudkamp, Ruth Midtgarden, Pål Hjorth og Aart Huurnink

UKE 36 – 2016 PREIKESTOLKURS

EMNEKURS I FARMAKOLOGI

på Preikestolen Fjellstue. Det blir bl.a. tur til Preikestolen, og
også mulighet for å prøve SUP (Stand Up Padling).

Påmelding: innen 15.8.2016 i skjema på
www.legeforeningen.no/rogaland.
Pris: Kr. 3000,- i kursavgift + kostpenger
For mer informasjon og program:
se www.legeforeningen.no/rogaland

UKE 39 – 2016

EMNEKURS I ØYESYKDOMMER
Tid: 28.-29.9.2016
Sted: Øyeavdelingen Sus,
Torgveien 25 B
Antall deltakere: 25
Påmelding: innen 15.8.2016 i skjema
på www.legeforeningen.no/rogaland.
Pris: Kr. 3000,- i kursavgift
+ kr. 560,- i kostpenger

Tid: 9.-10.9.2016
Sted: Preikestolen Fjellstue
Påmelding: innen 15.5.16 i skjema på
www.legeforeningen.no/rogaland.
Pris: ca. kr. 3000,- i kursavgift + konferansepakke
Antall deltakere: 30
For mer informasjon og program:
se www.legeforeningen.no/rogaland
22
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For mer informasjon og program:
se www.legeforeningen.no/rogaland

DAGKURS

EMNEKURS I AKUTTMEDISIN
BLÅLYSDAGER
Det blir emnekurs/klinisk emnekurs i Akuttmedisin, i
samarbeid med Stavanger Universitetssykehus, i lokalene
til Safer, Seehusensgate 1, Stavanger:
Høst 2016
Tid: 14.-15.11.2016
Påmelding: innen 12.8.2016 i skjema på www.legeforeningen.no/rogaland. Tid for resertifisering/ spesialisering må opplyses.
Pris: ca. kr. 3000,- i kursavgift + ca. kr. 500,- i kostpenger
Antall deltakere: 28
Kurset krever forberedelse og bestått internettbasert teoritest både i AHLR (på www.nrr.org) og i «Akuttmedisin
for leger» (på www.nakos.no) før fremmøte. Det er godkjent med 26 timer som obligatorisk emnekurs/klinisk
emnekurs i akuttmedisin til videre- og etterutdanningen
i Allmennmedisin. Kurset er planlagt arrangert hvert
halvår videre, neste gang vår 2017.
Mer informasjon om disse kursene finnes på nettsiden
vår www.legeforeningen.no/rogaland

GRUNNKURS C, DEL 2
Det blir Grunnkurs C Forebyggende medisin
(del 2), 6.-7.9.2016 på Victoria hotell i Stavanger.
Grunnkurs C består, fra 2014, av et nettkurs
tellende med 15 poeng (del 1), samt 2 vanlige
kursdager (del 2). Nettkurset (del 1) må være
bestått før deltakelse på de vanlige kursdagene
(del 2). Mer informasjon om kurset finnes på
www.legeforeningen.no/rogaland
Tid: 6.-7.9.2016
Sted: Victoria hotell, Stavanger
Påmelding: innen 8.5.16 i skjema på
www.legeforeningen.no/rogaland.
Pris: kr. 3000,- i kursavgift + kostpenger

GRUNNKURS D FORSKNING
I ALLMENNPRAKSIS
Det blir Grunnkurs D Forskning i allmennpraksis 19.-22.9.2016 på Sola Strand hotell.
Tid: 19.-22.9.2016
Sted: Sola Strand hotell
Påmelding: innen 8.5.16 i skjema på
www.legeforeningen.no/rogaland.
Pris: kr. 5600,- i kursavgift + kostpenger
Mer informasjon om kurset finnes på nettsiden
vår www.legeforeningen.no/rogalan

Kursleder Kristian Lexow

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.

Husk våre nettsider: www.legeforeningen.no/rogaland
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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
Vara:
Hans Petter Torvik
Alexander Seldal

Verv

M 412 02 356

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

egil.bjorlow@yahoo.fr

Norsk
overlegeforening (Of)

alexanderseldal@gmail.com

Ort. Avd. Sus

M 924 27 960

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: Ingvild			
Kjer Byberg
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U N I V E R S I T E T S L E G E N m a r s 2 0 1 6
Nytt frå Faggruppe for allmennmedisin, UiB

Kjære kollega
i vestlandsk allmennpraksis
Den nye akuttmedisinforskrifta har no vore gjeldande
i snart eit år, og det er tid for å summere opp nokre av
erfaringane så langt.
Det er ikkje tvil om at det nye nasjonale legevaktnummeret 116117 har vore ein suksess, men dei
fleste innringerane bruker framleis dei gamle lokale
legevaktnummera. Legevaktene har fått med seg at
utrykningsplikta er skjerpa, og vi høyrer om positive
endringar når det gjeld mottak av alarmar frå AMK og
fleire uniformerte legevakttilsette og legevaktbilar.
Kompetansen til sjølvstendig legevakt er
skjerpa, med ei overgangstid på 3 år. Vi får
tilbakemeldingar frå mange legevakter som
allereie nærmar seg full dekning av vaktkompetente legar. Det er eit mål at berre
turnuslegane skal måtte ha bakvakt. Det
betyr også mykje for den totale vaktbelast-

Steinar Hunskår

ninga for dei faste og vaktkompetente legane, at så få
vaktlegar som mogeleg treng bakvakt.
Nokre legevaktdistrikt med få innbyggarar og lange
avstandar har generelt eit rekrutteringsproblem når
det gjeld fastlegar, og dette kan forsterke seg dersom
vaktordningane vert prega av hyppigare vakt. Sjølv
om interkommunale ordningar og større legevakter
med to legar på vakt løyser mykje i nokre distrikt, vil
det vere andre der løysingane må finnast lokalt og i
små fagfellesskap.
Da er det desto viktigare å tenke nytt omkring
vaktordningar for fastlegane. Fastløn på legevakt er støtta av både Akuttutvalet og Nklm.
Alle vakttimar på tenesteplan, «Nordsjøturnus»
og skiftordningar som liknar på ambulansen
sine, kan vere aktuelle løysingar også i allmennpraksis.

steinar.hunskar@isf.uib.no

Faggruppe for allmennmedisin (ALFA)

Hørt om offentlig sektor ph.d.?
Virksomheter i offentlig sektor kan
gjennom en ordning fra Forskningsrådet søke om å få støtte for en ansatt
som ønsker å ta en doktorgrad. Doktorgradsarbeidet skal være relevant
for virksomheten, og skal gjennomføres på tre eller fire år.
Det er den offentlige virksomheten
som er søker og mottaker av midler,
og arbeidsgiver for kandidaten. Pro-
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sjektet skal utvikles i samarbeid med
universitetet, som skal bidra med et
faglig miljø og veiledning. Kandidaten skal tilbringe minst ett år ved
universitetet og minst ett år i virksomheten, og jobbe 100 % med doktorgraden gjennom tre år, eller minst
75 % med doktorgraden gjennom fire
år. Forskningsrådet kan dekke inntil
50% av totalkostnaden, resten skal
dekkes av arbeidsgiver.

Ordningen bør kunne passe for samfunnsmedisinere og fastlønte leger i
kommunene eller i statlige organer.
Ta gjerne kontakt med Forskningsgruppe for allmennmedisin om du
har ideer for denne typen prosjekt.

Nklm: Ti år i legevaktens tjeneste

Guri Rørtveit ny instituttstyrar

Høsten 2015 var det ti år siden oppstarten av Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (Nklm).
Nå er det utgitt et festskrift, Ti år i legevaktens tjeneste, som på 85 sider gir et historisk tilbakeblikk på
viktige hendelser for Nklm i årene 2005-2015.

Guri Rørtveit, professor i allmennmedisin og leiar
ved Allmennmedisinsk forskningsenhet Bergen er
tilsett som ny instituttstyrar ved Institutt for global
helse og samfunnsmedisin (IGS) for ein 4-årsperiode frå 1 januar 2016. Instituttet er organsert i
faggrupper for undervisningsfaga, som allmennmedisin, og 16 ulike forskingsgrupper. Faggruppe
for allmennmedisin (ALFA) og forskingsgruppe for
allmennmedisin (ALFO) er mellom dei største ved
instituttet. Instituttet har om lag 200 tilsette i om lag
100 årsverk, og eit budsjett på 130 millionar kroner.

Det som startet med en god idé om å opprette et
senter for legevaktmedisin i Bergen i 2001, har siden
utviklet seg til å bli et stort nasjonalt kompetansesenter. Nklm bistår Helsedirektoratet og Helse- og
omsorgsdepartementet med vektige innspill i faglig
utvikling på legevaktfeltet, og får samtidig være et
rådgivende organ til de mange legevaktene rundt
omkring i Norges land. Nklm har stor aktivitet innen
forskning, og i å utvikle kurs for leger og andre legevaktarbeidere.
Heftet kan enten leses på nettsiden legevaktmedisin.
no, eller bestilles på e-post legevaktmedisin@uni.no.

Ph.d.: Familier med Huntington’s sykdom
Merete Røthing disputerte 12.2 2016 for ph.d.-graden
ved UiB med avhandlingen: Towards improved partnerships between health professionals and family
caregivers in Huntington’s disease: a qualitative
study.

E-læringskurs for fastlegar og legevakt
Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin
(Nklm) skal i 2016 på oppdrag for Helsedirektoratet
utarbeide fleire nye undervisningsopplegg.
Det skal lagast eit e-læringskurs om vald i nære
relasjonar berekna for fastlegar. Nklm skal også
lage to nettkurs med bakgrunn i nye krav i akuttmedisinforskriften, med tema akuttmedisin samt
vold og overgrep.

Huntington’s sykdom er en arvelig og sjelden nevrologisk sykdom. Røthing har intervjuet pårørende
med omsorgsoppgaver i familier med sykdommen.
Pårørenderollen formes ved at familiemedlemmers
funksjon og ansvar gradvis endres og påvirker det
enkelte familiemedlems daglige liv og forholdet
mellom familiemedlemmene. Opplevelser av tap
og krevende atferdsendringer gjør familier sårbare
for splittelse og sosial isolasjon. Pårørende opplever
mangel på kunnskap hos helsepersonell og koordinerte helsetjenester og sosial støtte. Det er viktig at
helsepersonell i en tidlig fase etablerer et partnerskap
med pårørende.
Merete Røthing (f. 1958) er sykepleier med spesialisering innen psykiatri og rehabilitering og har mastergrad i helsefag. Avhandlingen utgår fra Forskningsgruppe for allmennmedisin med professor Kirsti
Malterud som veileder.
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