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Syd-Vesten

• Sykehusutbygging i Haugesund
• Streik
• Nye diabetesretningslinjer

t
•

Rogaland legeforening

Medlemsmøte

Onsdag 30.nov. på Clarion Hotel Energy

I DEN NORSKE LEGEFORENIN

••
• • ••
••

Direktoratet for
e-helM

EPJ Løftet

Påmelding:

Det er sendt ut invitasjon på epost
fra RLF
Du kan også melde deg på via våre
nettsider

Nå kommer digital dialog
mellom fastlege og pasient.
- integrert i din EPJ med nye
muligheter for lege og
pasient.
- møt folkene som utvikler
løsningen!
- møte kolleger som har
erfaring med praktisk bruk!
- bli oppdatert!
- kom med innspill!

Program
18.00 Hva er EPJ-løftet. Hva kan forventes levert fra EPJ
leverandørene i løpet av 2016/17 og kommende
prosjekter. Diskusjon/ tilbakemeldinger
18.45 Pause
19.00 Digital dialog presentasjon - hva er det?.
Vi deler oss i 2 grupper og får en nærmere presentasjon
og diskusjon rundt bruk og funksjon.
21.00 Avslutning. EPJ - løftet og videre satsning.
Det er svært interessant å få innspill på hva dere ønsker
av funksjonalitet i EPJ - hvilke funksjoner savner vi mest
i journalene våre?
Noen momenter til diskusjon:
- medikamentmodulen/ legemidler og funksjonalitet
rundt dette?
- beslutningstøtte
- oversikt over pasienten (Tidligere sykdommer, aktuell
oppfølging++)
- kan henvisninger og epikriser bli mer nyttige?

Vi tar sikte på å avslutte møtet ca 21.30
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Espen Hetty Carlsen.
Programleder EPJ- løftet
Espen stiller med
nøkkelpersoner fra utviklings
stab for digital dialog:
Kristine Smestad I Bent A
Melsom (Prosjektledelse)
Jørgen Taxt-Walnum
(Funksjonell arkitekt)
Liv Braathen (innføring)
Fastlege Bent A Larsen som
har vært pilot på Digital dialog
for CGM.
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Spekter har ikke oppnådd stort mer enn at sykehuslegene sitter
igjen med store tillitsproblemer til Spekter og sine øverste ledere
i RHF’ene.
Streiken møtte stor forståelse og støtte fra både lokale ledere,
andre fagforeninger og publikum / media. Det burde være et
tydelig tegn til sentrale aktører om at man er på feil spor. For meg
ser det ut som Spekter prøver å gi oss løsningen på et problem
vi ikke hadde…
Steiken har ikke gitt oss noen svar – men den har utløst en dyp
tillitskrise mellom våre sykehuskolleger og sentral ledelse. Hva
mister vi om legene ikke lenger har tillit til ledelsen? Er det så
farlig? Sykehuslegene legger ned en betydelig arbeidsinnsats i
lange dager og vakter for å få den felles sykehuskabalen til å gå
opp. Landet rundt jobber de 965 årsverk gratis – hvert år. I bunn
ligger det en felles forståelse og ansvarsfølelse som bare en sterk
kollektiv yrkesstolthet kan frembringe. Pasienten i akuttmottaket må tas hånd om. Køene til poliklinikken håndteres. Drevet
av faglig stolthet og den ekstra motivasjonen som autonomi
frembringer er alle villige til å strekke seg litt lenger enn om det
var hver kvinne eller mann for seg selv, ingen fellesskapsfølelse
eller kontroll med egen arbeidshverdag.
I prinsippet foreslår Spekter «ønsketurnus» – som er fint for dem
som er flinke til å mele sin egen kake og står sterkt nok i egen
organisasjon til å kunne si nei.
Jeg heier på mine kolleger på sykehuset!

16 Nye diabetesretningslinjer
20 Nå er tjeneste i sykehjem blitt
tellende for spesialisering i
allmennmedisin
22 Rogaland legeforenings
kurskomité
31 Styret i RLF 2015 - 2017
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Det bygges mot vest
Av Nina Skifjeld
LIS Med. klinikk
Avd. Haugesund sjukehus

At Haugesund sjukehus trenger
et aldri så lite ansiktsløft er nok
de fleste enige om. Bygningene
er av eldre dato og det er et
stort behov for renovering og
modernisering.
Styret i Helse Fonna vedtok i april
en stor utbygging av Haugesund
Sjukehus med planlagt byggestart
i 2018. Styrevedtaket ble godkjent i
Helse Vest i mai og nå gjenstår det
kun å få innvilget lånefinansiering via statsbudsjettet for 2018 før
arbeidet kan starte.
Prosessen med å utrede de ulike
alternativene for utbygging av
sykehuset har pågått i to år. Fem
alternativer ble utredet i idéfasen
hvorav tre alternativer gikk videre
til konseptfasen:
• Nullalternativet
• Ny vestblokk med videreutbygging mot nord
• Ny nordblokk med etappevis
utbygging
Et nullalternativ skal normalt innebære vedlikehold, renovering og
mindre utvidelser/investeringer

llustrasjon: Helse Fonna
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llustrasjon: Helse Fonna

som er nødvendig for å kunne ivareta ”sørge-for-ansvaret”.
I forbindelse med planleggingen av
sykehusutbyggingen ble det utført
en statusvurdering av helseforetakets eksisterende bygningsmasse.
Kartleggingen avdekket at kun 35
% (!) av bygningsmassen er av god
eller tilfredsstillende karakter. Det
er anslått at befolkningen i området
vil øke med 33 % fra 2010 til 2040 og
allerede i 2020 vil Haugesund sjukehus ha en plassmangel på 11 000
kvm. Dette kombinert med at deler
av sykehuset er i svært dårlig forfatning med et stort behov for rehabilitering/total renovering gjør at det
ikke er mulig å se for seg forsvarlig
drift ut over 2020 i et null-alternativ.
Null-alternativet må derfor ses som

et ventealternativ i en kort periode
før større og bærekraftige utvidelser
kan gjennomføres.
Investeringsmessig v urderes
Vest-alternativet å ha en bedre
bærekraft, gi flest kvm nybygg,
samt mer renoverte/ombyggede
arealer enn Nord-alternativet.
Nord-alternativet er dessuten vurdert som for kostbart i forhold til
foretakets økonomiske bæreevne.
Man har følgelig vedtatt å gå for
Vest-alternativet da det best vil
imøtekomme kravene og behovet
til et nytt sykehus i Haugesund.
Dette alternativet gir også flest
sengeplasser og mest fleksibilitet i
utbygnings-fasen og er derfor mest
fremtidsrettet i forhold til forventet
befolkningsvekst.
I dag består Haugesund sjukehus
av et areal på ca 40 000 kvm, det
planlegges en nær dobling av arealet med utbygging av ytterligere
30 000 kvm.
Utbyggingen er planlagt gjennomført i to trinn. Byggetrinn én
består i nybygging av ca 15 000 kvm
og ombygging av ca 9000 kvm av
nåværende sykehusbygg. Om
finansieringen faller på plass skal
utbygging finne sted i perioden 2018
til 2020 og er beregnet til å koste 1.8
milliarder kroner. Byggetrinn to har

PKO nytt nov. 2016
en estimert kostnad på 1.5 milliarder kroner og skal etter planen
være ferdigstilt i 2032.
Som nevnt forventes vestblokken å være ferdigstilt allerede i
2020. Funksjoner som da flyttes
inn i nybygget er akuttmottak,
sentraloperasjon, intensiv/oppvåkning, føde, obs-post, akuttpost, psykisk helsevern/rus og
laboratoriene. Deretter starter
renovasjon og flytting av funksjoner internt for å klargjøre for
byggetrinn to. I byggetrinn to
vil sengeposter, poliklinikker og
dagkirurgi som i dag er etablert
i midtblokka få nytt areal. I tillegg er det planlagt et nytt klinisk
senter for kreftbehandling og en
infeksjonsenhet i nybygget.
Tegningen og utformingen av den
nye sykehusfløyen er inspirert av
nyskapende ideer for hvordan
man skal kunne øke effektiviteten og kvaliteten på pasientbehandlingen ved å sette brukeren
i fokus. Innovasjonen har allerede
fått tilnavnet ”Haugesundmodellen”. Funksjoner integreres
rundt den enkelte pasient. Med
det menes det at sengepost, poliklinikk og dagbehandling blir
samlokalisert slik at pasientene
lettere skal finne fram og ha nær
tilgang til fagpersonell. Det skal
være et felles akuttmottak for
psykiatri og somatikk, og man vil
minske grensene mellom somatikken og psykiatrien. Det samme
gjelder for medisin og kirurgi. Det
planlegges samlokalisering av
alderspsykiatri og geriatri, hjerteog lunge samt gastrokirurgi og
gastromedisin. Det settes fokus
på og tilrettelegges for samarbeid
mellom fagmiljøene og effektivisering av hverdagen for både
ansatte, pasienter og pårørende.

Praksiskonsulentordningen, Stavanger Universitetssjukehus
Olav Thorsen, Fastlege, Leder PKO SUS
• PKO SUS har fått en ny praksiskonsulent! I september begynte Heidi
Nilsen, fastlege i Eigersund i 20%
stilling, knyttet til bl.a. barneavdelingen, Psykiatrisk, BUPA og Sola
DPS. Pia Skoglund startet samtidig
på sykehustjenesten til spesialiteten
i allmennmedisin for et år.
• PKO har diskutert hvordan man kan
sikre at det finnes en oppdatert oversikt over direktenummer til fastlegene. Sentralbordet på SUS har enda
ikke fått gjort listen over hemmelige
telefonnummer tilgjengelig på intranett. Fastlegene oppfordres til å legge
inn oppdaterte telefonnummer på
Adresseregister.nhn.no slik at dette
registeret kan brukes som oppslagsverk. Et annet alternativ er å se hvilke
muligheter EPJ løftet kan gi.
• Kardiologisk avdeling planlegger å
ha telefontid 1-2 timer pr. dag for å ta i
mot telefonhenvendelser som ikke er
akutte. PKO synes det er vanskelig at
det bare skal være et tidspunkt hvor
man får tak i sykehuslegene, kardiologisk avdeling har derimot ikke ressurser nok til å kunne betjene telefon
henvendelser fortløpende. PKO synes

Heidi Nilsen er fastlege i Eigersund
kommune. Hun har bakgrunn som tilsynslege på sykehjem, rehabiliteringsavdeling og kommunal øyeblikkelig
hjelp døgnenhet. Hun var der med på
et forskningsprosjekt omkring kommunale øyeblikkelig hjelp døgnplasser.

det vil være en bedre løsning dersom
det er mulig å bli ringt opp igjen av
sykehuslege. Man ser for seg at 2
funksjoner legges til sentralbord –
en for akutte henvendelser og en for
konferanse. Dersom det i tillegg vil
være mulig å legge igjen opplysninger som navn og personnummer på
pasienten man ønsker å konferere
om, vil dette være tidsbesparende
for begge parter.

Status dialogmeldinger til sykehus (Fastlege – sykehuslege)
Det er igangsatt pilot i Bergen i forhold til dialogmelding opp mot
Infodoc. I tillegg har man testet opp mot System X som er OK. CGM er i
gang med pilotering mot Hinnatrekanten legesenter. Sykehuset venter
på en oppgradering av Dips som kommer i oktober, man ønsker dialogmelding med fastlegekontor som en egen modul i Dips. Man har som
mål at alt skal være klart til å sette i gang med dialogmelding før jul 2016

ABONNERE PÅ
PRAKSISNYTT FRA
SUS?
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Hvem har bestilt konflikten?
Av Alexander Seldal
HTV Overlegeforeningen
Helse Stavanger
Dette korte forsøket på en kronikk
skrev jeg i det som skulle vise seg
å bli streikens siste dager. Jeg var
utslitt av en konflikt ingen jeg så
langt hadde pratet med forstod opprinnelsen til. Jeg var fortvilet over
at konflikten fra arbeidsgiversiden
ble frontet av en knapp håndfull
personer som mer eller mindre gjentok seg selv. De som har fremstått
offentlig er enten helt sentrale aktører i Spekter, som mer eller mindre
variert gjentar sin egen opprinnelige
pressemelding, eller byråkrater på
toppen av spesialisthelsetjenesten
som man i beste fall kan håpe ikke
selv har forfattet det de har signert
på. Helse Vests administrerende
direktør er en av dem vi har måttet
tåle usannheter fra. Herlof Nilssen
er administrerende direktør (AD) i
Helse Vest og styreleder i Spekter.
Som AD bestiller han det innbilt
nødvendige handlingsrommet av
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Spekter, som styreleder leverer han
på egen bestilling. I sterk kontrast
til dette ensidige verdensbildet
står Akademikernes medlemmers
og tillitsvalgtes bidrag i debatten.
Deres stemme er formidlet klart og
sterkt, med ulike innfallsvinkler, fra
medlemmer høyt og lavt, og med en
høy grad av variasjon over samme
tema: har dere virkelig ikke tillit til
at vi også ønsker den best tenkelige
offentlige spesialisthelsetjenesten
som finnes å oppdrive?
Det er det denne konflikten koker
ned til. Skrell bort alle avsporinger
om friuker, ekstravakter og lønn. Vår
motpart ble tilbudt alt de ønsket,
men vi satte som betingelse at vi
skulle få ha en hånd på rattet i de
tilfellene arbeidsgiver ønsket å disponere vår arbeidstid helt ensidig.
Arbeidstid som for øvrig går langt ut
over lovens grenser. Vi ønsket jevnbyrdighet. Arbeidsgiver insisterte på
”det endelege og avgjerande ordet”.
Vi ønsket samarbeid. Arbeidsgiver
insisterte på ensidig styring. Vi
ønsket medvirkning. Arbeidsgiver

svarte med maktmidler. Som de også
gjorde i konfliktens siste timer. Vi
tilbød dispensasjon. Arbeidsgiver
insisterte på å spille etter egne regler.
Jeg er fremdeles litt omtåket av
etterdønningene. Jeg møter en motpart som endrer spillereglene slik
det passer, og slipper unna med det.
Jeg møter en motpart som ikke har
tillit til at vi sammen kan finne de
beste løsningene, men insisterer på
et ensidig diktat fra arbeidsgiver er
det eneste saliggjørende. Jeg møter
en motpart som offentlig hevder at
alt de gjør og vil er til det beste for
alle parter, men ikke har mer tro
på egne ideer enn at de må kunne
tvinges på oss. Jeg møter en motpart
som tilsynelatende oppfatter oss
sykehusleger som en broket forsamling arbeidslivspolitiske sabotører
og reaksjonære idioter. Som om vi,
kloke og løsningsorienterte akademikere som vi er, ikke kjenner igjen
en god løsning når vi ser en. Jeg
møter en motpart som utelukkende
ønsker styring og makt, for styringens og maktens skyld, men ikke

er helt sikker på hva de skal bruke
det nyervervede handlingsrommet
til enda. Det er bare kjekt å ha. Jeg
møter en motpart som ikke har tillit
til oss. Til gjengjeld kan jeg melde
at vi ikke har tillit til dem. Prøv å
bygge fremtidens helsetjeneste på
det grunnlaget.
Flere norske sykehus har vært
rammet av streik i over en måned.
Streiken er utløst av at legenes
arbeidsgiver, ved arbeidsgivers
partsrepresentant Spekter, ønsker
full kontroll med sykehuslegers
arbeidstid. Uten å måtte ta hensyn
til brysomme tillitsvalgte. Legers
arbeidstid har allerede de videst
tenkelige unntak fra arbeidsmiljøloven. Vinner arbeidsgiver frem
med sin posisjon vil leger ha det
desidert svakeste arbeidstidsvernet blant alle landets ansatte. Kun
fantasien vil sette grenser for hvordan arbeidsgiver kan sjonglere med
legers arbeidstid, og derved deres
fritid. Arbeidstidens omfang, plassering og fordeling vil dikteres av
arbeidsgiver, og kunne endres på
kort varsel. Hvilke netter, helger
og helligdager legen skal jobbe kan
han, eller hun som det vanligvis er
i våre dager, kun være sikker på en
måned frem i tid. Hørte jeg noen
som vil bli sykehuslege?
Spekter-direktør Anne-Kari Bratten
er lei av fagforeningenes ”klamme
grep om de ansattes arbeidstid”.
Hun svarer med en jernhånd om
arbeidstagernes viktigste valuta;
deres tid. Begrunnelsene er vage.
Det handler visstnok om fremtidens forventninger, pasientens
helsetjeneste og politiske bestillinger. Som om ikke sykehuslederne
kontinuerlig har bygget fremtidens
helsetjeneste, men først nå, med
Spekters hjelp har sett lyset. Hvem
som har bestilt Spekters løsning er
uvisst. Det er i alle fall ikke mellomlederne i mitt sykehus, som nylig
kalte dette en unødig konflikt (1).
Direktøren for St. Olavs Hospital i
Trondheim har uttalt at sykehuset
der fyrer med kledningen. Jeg tør
påstå at han er mer i behov av ny
kledning, alternativt brensel og
politiske prioriteringer innenfor

realistiske økonomiske rammer
enn ytterligere misnøye blant allerede desillusjonerte ansatte (2).
Mellomledere over hele landet forteller om en utvikling med økende
styring ovenfra, som gir mindre
rom for god ledelse lokalt (3). De
frykter med rette krysspresset de vil
stå i når de motvillig utstyres med
potente verktøy for å diktere sine
egne ansatte og samtidig pålegges
stadig trangere økonomiske rammer og høyere effektivitetskrav.
Inntil nå har vi kun hørt fra et
knippe sentrale helsebyråkrater
og Spekters kommunikasjonsavdeling. De bringer intet nytt til
torgs. Kan vi be Spekter redegjøre
for hvem som faktisk ønsker og
behøver deres vide styringsrom?
Er det de regionale helseforetakenes (RHFene) direktører? Innlegg
fra den kanten kan tyde på det (4).
Har ikke RHF’ene spurt sine ledere
i felten hva de trenger? Den massive
motstanden Spekter møter på alle
nivå i helsevesenet har kun to forklaringer; enten fungerer ikke de
interne kommunikasjonskanaler,
eller så bryr de der oppe seg ikke
om hva som rapporteres fra oss der
nede. Kan det faktisk være slik at en
håndfull toppledere, fjernest mulig
fra helsetjenestens daglige virke,
har latt seg forføre av HR-avdelingene til å tro at Spekters løsning
er den eneste saliggjørende? Stikk i
strid med vitnesbyrd fra alt som kan
krype og gå av bakkemannskap.
Er denne konfliktens opprinnelse
virkelig så absurd?
Kilder:
1) http://www.aftenbladet.no/meninger/
debatt/Har-Spekter-kastet-sykehusene-ut-i-en-unodvendig-streik-495758b.
html
2) http://www.aftenposten.no/meninger/
debatt/Tydelig-at-Spekter-onsker-allmakt-over-planlegging-av-arbeidstid-Tillitsvalgte-ved-St-Olavs-Hospital606245b.html
3) http://www.dagbladet.no/kultur/derfor-deltar-jeg-i-legestreiken-og-stotterden-fullt-og-helt/63949698
4) http://www.aftenbladet.no/meninger/
debatt/Arbeidsoktene-skal-ikkje-varelengre-enn-hogst-nodvendig-508955b.
html

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
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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Helsekrav offshore – sett fra
Av Elin Watts,
Bedriftslege, NAMF RLF

I 2011 kom den nye forskriften
om helsekrav for personer i
arbeid på innretninger i petroleumsvirksomheten til havs. Det
kom samtidig en tilhørende veileder samt at det fra 2014 ble
satt krav til at utstedende lege
var godkjent petroleumslege.
Denne artikkelen vil belyse
praktiske forhold offshore som
underbygger viktigheten av at
offshore helseattest utstedes
på en forsvarlig måte og i henhold til de krav som er satt.
I veilederen til Forskrift om helsekrav for personer i arbeid på innretninger i petroleumsvirksomheten
til HAVS (heretter referert til som
veilederen) står det at «hensikten
med helseattesten er at personen på
grunn av sin helsetilstand ikke skal
utgjøre en fare for seg selv eller andre
eller for sikker drift av innretningen».
Det er fire generelle helsekrav som
gjelder. Disse inkluderer:
• fysisk og psykisk skikkethet til
å mestre opphold og eventuell
evakuering på en innretning (forutsetter blant annet god bevegelighet, enkel påkledning av redningsdrakt)
• må kunne jobbe sikkerhetsmessig forsvarlig på installasjonen
(håndtering av sikkerhetskritisk
utstyr)
• må kunne registrere en varsling
(syn/hørsel)
• Ikke ha en lidelse hvor bortfall av
nødvendig medisinering eller som
av andre grunner kan medføre en
alvorlig fare for egen eller andres
helse og sikkerhet
Når en vurderer om de generelle
8
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kravene er oppfylt, er det ofte greit
å se for seg den ensomme offshore-installasjonen som ligger over en
time med helikopter fra fastlandet.
Når høststormene herjer som verst,
og det ikke er flyvær, kan det være
utfordrende nok i seg selv.
Arbeidet offshore foregår både natt
og dag. De ansatte jobber vanligvis
12-timers skift i 14 dager sammenhengende. Deretter har de vanligvis
tre til fire uker fri.
I tillegg til de generelle kravene er det
en rekke spesifikke helsekrav som
beskrives i veilederen.
Syn og hørsel
Uten korreksjon må synsstyrken
være minst 0,1 binokulært for å
kunne evakuere sikkert i en nødssituasjon. Dobbeltsyn utgjør en sikkerhetsfare og er ikke forenelig med
utstedelse av helseerklæring. Kravet
til hørsel er også klart definert. På
det beste øret må ikke hørselstapet
overstige 35dB i snitt for frekvensene
500, 1000 og 2000Hz. For frekvensene
3000 og 4000Hz skal hørsels-tapet
ikke være større enn 60dB i snitt.
Normal tale skal oppfattes på 2
meters avstand.
De som oppholder seg på en offshore-installasjon må til enhver tid
kunne oppfatte sikkerhetskritisk
informasjon. For en kranfører krever
hvert løft stor konsentrasjon og det er
viktig at sansene er intakte slik at de

har best mulig forutsetning for å ta
riktig beslutning. Kran og løfteoperasjoner er risikofylte og stiller høye
krav til operatør for å unngå ulykker.
Hjerte-karsystemet
Iskemisk hjertesykdom er ikke en
sjelden problemstilling offshore.
Personer som har hatt myokardiskemi må oppfylle de kriteriene
som er satt i veilederen. Dette slik
at risikoen for et nytt sykdomstilfelle er lav. Alle installasjoner har en
sykepleier (svært ofte anestesisykepleier) og et godt trent førsthjelpslag
(ikke-medisinsk personell). De er
trent for å håndtere en stans-situasjon, men dette er overhodet ikke
en ønskelig situasjon offshore en
stormfull høstkveld.
Hjerterytmer som har innvirkning på funksjonsevnen eller hvor
det er stor fare for synkope er ikke
helsemessig skikket til offshore
arbeid. Pasienter med implantert
hjertestarter (ICD), med systolisk
blodtrykk over 180 og/eller diasto-

Richard von Volkmann og Dagbjørt
Sigurdardottir.

en bedriftsleges ståsted
lisk blodtrykk over 110 eller som i
løpet av de siste seks månedene har
hatt en cerebrovaskulær lidelse som
for eksempel transitorisk cerebral
iskemi vurderes som høyrisiko og er
ikke helsemessig skikket til offshore
arbeid.
Hjernefunksjonsforstyrrelser
Plattformen er en industriarbeidsplass med en rekke ulike fagarbeidere som håndterer både teknisk og
maskinelt utstyr. Tilstander som kan
medføre økt sannsynlighet for plutselig tap av bevissthet er uforenelig
med arbeid offshore. Anfallsvis opptredende hjernefunksjonsforstyrrelser inkluderer selvfølgelig generaliserte toniske-kloniske krampeanfall
men også episoder med nedsatt
bevissthet, oppmerksomhet, konsentrasjon og/eller reaksjonsevne.
Dette må ikke har forekommet i
løpet av de siste 24 månedene. Et
anfall med bevissthetstap av usikker
årsak har en betydelig sannsynlighet for gjentakelse selv med usikker
etiologi. For sikkerheten offshore
spiller ikke årsaken en rolle. Det er
sannsynligheten for gjentakelse som
er relevant.
Psykiske lidelser
Når det gjelder psykiske lidelser vil
det kreve en grundig vurdering for å
avgjøre om personen er helsemessig
skikket til å jobbe offshore. Alvorlig
angst og depressive lidelser er imidlertid ikke forenelig med offshorearbeid. Dette innbefatter tilstander med redusert hukommelse og
konsentrasjon, adferdsforstyrrelser,
agitasjon og selvmordstanker.
Psykose og psykoselignende tilstander er ikke forenelig med arbeid
offshore.
Personer med en ADHD diagnose må
alltid søke dispensasjon fra Fylkesmannen i Rogaland. De som i løpet
av de siste to årene har hatt adferdsforstyrrelser, utfordringer med
impulskontroll og asosial adferd er

en sikkerhetsrisiko og er uskikket til
å arbeide offshore.
Diabetes
De pasientene med diabetes som
behandles med insulin eller andre
antidiabetika som kan føre til
hypoglykemi er i utgangspunktet
ikke helsemessig skikket til å arbeide
offshore.
Misbruk av rusmidler samt bruk
av medikamenter som påvirker
oppmerksomhet
Alkoholavhengighet og bruk av andre
rusmidler eller medikamenter som
går utover arbeidsevne og oppmerksomhet er uforenelig med offshorearbeid. Personer som gjennomgår en
vellykket og kontrollert oppfølging av
behandlende lege og bedriftslege kan
etter seks måneder og en risikovurdering gis en helseerklæring med
redusert gyldighetsperiode.
Vil spesielt bemerke at fast bruk av
medikamenter som påvirker oppmerksomhet ikke er uproblematisk.
Dette gjelder ikke bare A- og B-preparater men også andre medikamenter som for eksempel melatonin (har
varseltrekant).
En elektriker som jobber offshore
utfører oppgaver på ulike strømførende anlegg. Arbeidet er forbundet
med stor fare og krever nøyaktighet
og god systemoversikt. Prosessoperatøren som jobber i kontrollrommet
har digital kontroll over hele produksjonen. Hele produksjonen styres,
overvåkes og reguleres via et omfattende datasystem. Dette krever både
konsentrasjon og oppmerksomhet.
Lungefunksjon
Både astma og KOLS er to relativt
hyppige diagnoser som kan være
utfordrende i forhold til offshorearbeid. Om det er sannsynlig at en
kan utvikle plutselige livstruende
komplikasjoner er dette selvfølgelig
uforenelig med å jobbe offshore.
Arbeid offshore involverer blant

annet trappegåing og fysisk krevende arbeidsoperasjoner. Personer
med FEV1>60% av forventet verdi
og FVC>70% av forventet verdi har
sannsynligvis tilstrekkelig lungekapasitet til å mestre arbeid offshore.
Om man må komme seg raskt opp
fra skaftet ved bruk av trapper er det
nokså fysisk krevende.
Overvekt
Se for deg en et traume nede i skaftet på plattformen. Pasienten er 125
kg og må bæres opp alle trappene
i båre. For de fire på bårelaget eller
røykdykkerlaget som skal bære denne
båren er dette svært fysisk krevende,
og en kan undre seg om det faktisk er
praktisk gjennomførbart. Dette er en
stor utfordring både for pasienten
selv men også de som skal evakuere
denne pasienten.
Veilederen er litt vag når det gjelder
overvekt. BMI 35, livviddeomfang
115 cm og vekt over 120kg er noen
av de indikatorene som gjør at en
må vurdere skikkethet offshore.
Her er det spesielt viktig å tenke på
de generelle helsekravene som ble
beskrevet tidligere. Praktisk sett skal
de kunne komme seg ut gjennom et
lite helikoptervindu ved en eventuell
helikopterhendelse, og de skal ikke
utgjøre en fare for seg selv eller andre
i en evakueringssituasjon på installasjonen.
Det er viktig at vi sammen fasiliterer
for at de som får utstedt et helsesertifikat ikke har en helsetilstand som
utgjør en fare for seg selv eller andre
eller som påvirker sikker drift av innretningen. Håper denne artikkelen
klarte å få fram noen av de praktiske
forholdene offshore som belyser viktigheten av at helsekravene er ivaretatt.
Kilder:
Veileder til Forskrift om helsekrav for personer i arbeid på innretninger i petroleumsvirksomheten til HAVS
«Hvem gjør hva på en oljeplattform» (norskoljeoggass.no)
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INFORMASJON FRA KURSKOMITEEN
DAGKURS

EMNEKURS I SYKEHJEMSMEDISIN 2017

Målgruppe: Sykehjemsleger i full stilling og i deltidsstilling.
Allmennleger med sykehjem som bistilling. Det er ønskelig
at leger og samarbeidende sykepleiere melder seg på sammen
som et medisinsk team fra sykehjem eller bofelleskap. Allmennpraktikere som ønsker økt kunnskap i geriatriske emner.
Sykehuskolleger som finner emnene relevante. Styrere og avdelings-sykepleiere som samarbeider nært med sykehjemslegen.
Kurset søkes godkjent som emnekurs i allmennmedisin med
24 timer samt med 24 poeng for kompetanseområdet aldersog sykehjemsmedisin.
Tid: 31. januar, 25. april, 19. september og 21. november 2017
kl. 12-18.00.
Sted: Arkeologisk museum i Stavanger
Pris: kr. 3000,- (kr. 750,- pr. dag)
For påmelding innen 23.1.17 i skjema
se www.legeforeningen.no/rogaland

DAGKURS

EMNEKURS I IDRETTSMEDISIN
Tid: 6.-7.2.2017 Sted: Clarion Hotel Energy
Antall deltakere: 30
Påmelding: innen 10.12.2016 i skjema på
www.legeforeningen.no/rogaland.
Pris: Kr. 3000,- i kursavgift + kr. 990,- i kostpenger.
Kurset er søkt godkjent med 16 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i idrettsmedisin til videreog etterutdanningen i Allmennspesialiteten.
Kurset søkes også godkjent for kiropraktorer.

EMNEKURS I UNGDOMSMEDISIN
Tid: 8.-9.2.2017
Sted: Clarion Hotel Energy
Deltakere: ca. 40
Pris: kr. 3000,- + kr. 990,- i kostpenger
Påmelding: innen 16.12.2016 i skjema på
www. legeforeningen.no/rogaland

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

UKE 6 – 2017 KVELDSKURS

KVELDSKURS/EMNEKURS I PSYKIATRI
Tid: 6.-9.2.2017
Sted: Clarion Hotel Energy
Påmelding: innen 16.12.2016 i skjema på
www.legeforeningen.no/rogaland.
Pris: Kr. 5600,- i kursavgift + kr. 1380,- i kostpenger
Kurset er søkt godkjent med 20 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i psykiatri til videre- og etterutdanningen i
Allmennspesialiteten. Det er ellers godkjent som 20 timers
fritt spesialkurs og som 20 timers vedlikeholdsaktivitet i
Norsk Psykologforening

Kurset er søkt godkjent med 16 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i ungdomsmedisin til
videre- og etterutdanningen i Allmennspesialiteten

EMNEKURS I LUNGESYKDOMMER,
HAUGESUND
Kurskomitéen for Fonna-regionen arrangerer emnekurs i lungesykdommer i Haugesund 16.-17.3.17.
Tid: 16.-17.3.2017.
Sted: Helsehuset i sentrum, Haugesund Antall deltakere: ca. 40
Påmelding: innen 3.2.17 i skjema på www.legeforeningen.no/rogaland. Pris: Kr. 3000,- i kursavgift +
kr 675,- i kostpenger.
Kurset er søkt godkjent med 16 poeng som emnekurs/
klinisk emnekurs i lungesykdommer til videre- og
etterutdanningen i Allmennspesialiteten.

EMNEKURS I ULANDS-/TROPEMEDISIN
I NGAOUNDÉRÉ, KAMERUN.
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Tid: 27.-31.3.2017
Pris: 6400,- i kursavgift + reise og opphold mm.
Antall deltakere: 20
For påmelding og mer informasjon: Kontakt Hans
Petter Torvik på hpt@lyse.net eller på tlf. 90115005.
Godkjent som 32 valgfrie kurstimer til spesialiteten i samfunnsmedisin + 32 timer som emnekurs
til spesialiteten i allmennmedisin + 32 valgfrie
kurstimer til spesialiteten i barnesykdommer.

PREIKESTOLKURS:

EMNEKURS I VILLMARKSMEDISIN
PÅ PREIKESTOLEN FJELLSTUE.

Hvis ulykken er ute der en ikke kan få hjelp umiddelbart
vil mange tenke at du som lege vet hva som bør gjøres.
Er det tilfelle?
Kurset vil gjøre deg bedre forberedt til det uforutsette
mens du har det kjekt i flotte omgivelser. Kurset har bl.a.
innlagt tur til Preikestolen og mulighet for zip-line.
Tid: 28.-30.4.2017
Sted: Preikestolen Fjellstue
Påmelding: innen 1. mars i skjema på
www.legeforeningen.no/rogaland.
Pris: Kr.4.300,- i kursavgift +
konferansepakke
Antall deltakere: 27
Kurset søkes godkjent med
22 poeng som emnekurs/
klinisk emnekurs i villmarksmedisin til videre- og
etterutdanningen i allmennspesialiteten. Kurset søkes
også godkjent for spesialiteten anestesi.

EMNEKURS I ENDOKRINOLOGI,
HAUGESUND
Kurskomitéen for Fonna-regionen planlegger
emnekurs i endokrinologi i Haugesund høsten
2017. Mer informasjon kommer når det er klart.

GRUNNKURS C, DEL 2
FOREBYGGENDE MEDISIN

Grunnkurs C består av et nettkurs tellende med
15 poeng (del 1), samt 2 vanlige kursdager tellende med 15 poeng (del 2). Nettkurset (del 1) må
være bestått før deltakelse på de vanlige kursdagene (del 2). Mer informasjon om kurset finnes på
www.legeforeningen.no/rogaland
Tid: 6.-7.9.2017
Sted: Victoria hotell, Stavanger
Påmelding: innen 8.5.17 i skjema på www.
legeforeningen.no/rogaland. Pris: ca. kr. 3200,- i
kursavgift + kostpenger

DAGKURS

EMNEKURS I AKUTTMEDISIN
BLÅLYSDAGER
Det blir emnekurs/klinisk emnekurs i Akuttmedisin, i
samarbeid med Stavanger Universitetssykehus, i lokalene
til Safer, Seehusensgate 1, Stavanger:
Tid: 13.-14.3.2017
Påmelding: innen 12.12.2016 i skjema på www.legeforeningen.no/rogaland.
Tid for resertifisering/ spesialisering må opplyses.
Pris: Kr. 3000,- i kursavgift + ca. kr. 500,- i kostpenger
Antall deltakere: 35
Kurset krever forberedelse og bestått internettbasert
teoritest både i AHLR (på www.nrr.org) og i «Nettkurs i
akuttmedisin for legevaktspersonell» (på www.legevaktmedisin.no) før fremmøte. 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 høst 2017.

Victoria hotell fra Gamle Stavanger

GRUNNKURS D

FORSKNING I ALLMENNPRAKSIS
Det planlegges Grunnkurs D ca september 2017.
Mer informasjon kommer når det er klart.
Se også våre nettsider: www.legeforeningen.no/
rogaland.

ANG. KURSAVGIFTER: Vi følger takstene for Den norske
legeforening for de fleste av våre kurs.
RETNINGSLINJER VED KURSPÅMELDING OG AVMELDING hvis ikke annet er annonsert for det enkelte kurs:

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

• Påmelding effektueres ved betaling av kursavgiften.
• Ved deltakelse på kurs uten forhåndspåmelding
påløper det kr. 500,- ekstra i kursavgift.
• Ved eventuell avmelding etter 3 uker før kursstart
vil det bli krevd kr.1000,- i avmeldingsgebyr og ved
avmelding etter 1 uke før kursstart vil det ikke bli
tilbakebetalt kurs- og kostpenger. Avmelding ved
kurs Blålysdager og Grunnkurs C, del 2: Etter 3 uker
før kursstart blir ingenting refundert.
NR. 3 • ÅRG. 22. 2016 SYD-VESTEN
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Nye diabetesretningslinjer
Jan Robert Johannessen,
Fastlege/leder Rogaland legeforening
1. oktober presenterte Helsedirektoratet nye retningslinjer for diabetesbehandling. Retningslinjene publiserer kun på nett. Fylket vårt har
vært sterkt representert i dette arbeidet enten som fagrådsmedlemmer
eller tilknyttet arbeidsgrupper. Syd-Vesten tar saken og gir deg høydepunktene med en lokal tvist!
Først en liten presentasjon av de lokale helter:

Kristian Høines er fastlege på Tananger Legesenter og har vært med i en
arbeidsgruppe som har sett på diagnostikk av diabetes og risikovurdering og oppfølging av personer med
høy risiko for å utvikle diabetes.
Bjørg Karlsen er professor ved det
samfunnsvitenskapelige fakultet
ved Universitet i Stavanger. Hun har
vært med i en arbeidsgruppe som har
sett på kommunikasjon, mestring og
motivasjon ved diabetes.
John Cooper har vært leder for gruppen som har sett på legemidler til
forebygging av makrovaskulære
komplikasjoner ved diabetes.

Professor Bjørg Karlsen/ John, Ellen og Kristian på
UiS.
Diabetesforum Rogaland nå i
oktober.

Fastlege Stian Lobben fra Nytorget
Legesenter har sittet i fagrådet og
har vært med i gruppen som har sett
på blodsukkersenkende legemidler

Stian Lobben - ofte
å se på sykkel. Både
med og uten strøm.

ved diabetes. Han har vi jo ellers
nylig lest om i avisen ifm en studie
på effekten av å ta i bruk el-sykkel
fremfor bilen.

Ellen er diabetessykepleier tilknyttet SUS og Vågsmyra legesenter og
du skal få lese mer om bakgrunnen
hennes senere i artikkelen.
De nye retningslinjene er publisert på
Helsedirektoratet sine retningslinjer.
Se: https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/diabetes.
Hva er nytt?
Retningslinjene er utarbeidet etter
GRADE systemet for kunnskapsbasert praksis og anbefalinger er
gradert som enten svak eller sterke
anbefalinger.
Under hver anbefaling finner man
en meny som gir tilgang på mer
informasjon.
Man kan blant annet slå opp referanser for kunnskapsgrunnlaget og
ikke minst får man tilgang til praktisk nyttig informasjon som gir deg
poengtert og utfyllende informasjon
om praktisk fremgangsmåte, presiseringer av anbefalinger osv.
Mange av oss tenker jo at vi har relativt god kontroll på diabetesfeltet og
man kan jo lurer på hva som egentlig
er så nytt?
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John Cooper forteller at mye har
skjedd med utvikling av nye medikamenter for blodsukkersenkende
behandling.
Gruppen som har sett på dette har
laget en algoritme for valg av medikamenter etter metformin. Mye blir
svake anbefalinger her, men det kan
være nyttig å ha en oversikt og noen
tommelfingerregler rundt bruken av
de ulike preparatene.
Retningslinjer beholder HbA1c rundt
7% som behandlingsmål for de fleste
pasienter med diabetes, men åpner
for mer individuelle behandlingsmål. For eksempel 6,5 % for yngre

og nydiagnostiserte som forholdsvis
lett når behandlingsmål og 7 – 8 %
for pasienter med lang sykdomsvarighet, betydelig komorbiditet eller
høy risiko for hypoglykemi.
Kommunikasjon
Det er ellers tatt inn et nytt praktisk
rettet kapittel om kommunikasjon,
mestring og motivasjon som inneholder blant annet forslag til nyttig
spørsmål ved diagnosetidspunkt og
årskontroller. Det er viktig at helsepersonell utforsker barrierer og motivasjonskonflikter for å kunne oppnå
et godt samspill med pasienten slik
at man er enig om behandlingsmålene og får til en god oppfølging av

Monofilament testen er endret slik at
man må ha utslag på to punkter før man
mistenker nevropati.

disse.
Forebygging av komplikasjoner
For forebygging av makrovaskulære
komplikasjoner har vi senket intervensjonsgrensen for statinbehandling ved primærprofylakse til LDL
> 2,5 mmol/l.
ASA- behandling for primærprofylakse anbefales ikke, ei heller screening for makrovaskulære komplikasjoner.
Monofilament testen er endret slik
at man må ha utslag på to punkter
før man mistenker nevropati. Det er
nytt at man nå kan stille diagnosen
«Perifer nevropati» med monofilament test. I utgangspunktet var
testen hovedsakelig ment til bruk i
risikostratifiseringen for fotsår.
Diagnostikk
Gruppen som har sett på diagnostikk anbefaler primært at diagnosen
baseres på HbA1c > eller lik 6,5 %
og at pasienter med høy risiko for å
utvikle diabetes bør tilbys strukturert livsstils intervensjon og får målt
Hba1c hos fastlegen en gang i året.
Fastlege Kristian Høines som var
med i arbeidsgruppen som jobbet
med diagnostikk for fagrådet forteller at mye er som før. Den diagnostiske grensen for diabetes holdes
som før. Med fokus på HbA1c >6,5%

Algoritme for blodsukkersenkende behandling.
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Men han poengterer at den nye retningslinjen sterkt anbefaler bruk
av risikovurdering før diagnostisk
testing.
For etniske nordmenn over 45 år betyr
dette av det bør gjøres en «Findrisk»
(Se diabetesrisiko.no) og at testing
ikke er nødvendig før man scorer
over 15 poeng. Det er utarbeidet ett
flytskjema som viser hvordan man
ønsker at risikovurderingen og prøvetakningen skal gjøres - dette man
finner i retningslinjene.

På Diabetes.no kan pasienten selv score
sin diabetes risiko. Leger finner risikofaktorene i retningslinjene.

Kristian minner også om screening
ikke er anbefalt på generelt grunnlag. Fastleger oppfordres til å ha proaktiv tilnærming og gjøre grundige
risikovurderinger av pasienter de
kommer i kontakt med.
Når man diagnostiserer med HbA1C
er det viktig at det skjer på validert
apparat. Det betyr at vi enten må
validere eget apparat eller sende
til validert laboratorium (SUS eller
Fürst). Validering av apparat er ikke
det samme som kvalitetstester via
Noklus. Lokalt glukoseapparat kan
ikke brukes til diagnostikk da det er
alt for unøyaktig. Det kan være lurt
for laboratoriepersonell å gå gjennom
rutiner for glukosetester da det er viktig at prøvene tas og prepareres riktig
for å gi korrekte resultater. Erfaring
tilsier at rutinene for dette varierer
en del og vi alle har godt av å kvalitetsikre egne rutiner. Man kan da
også fortsatt bruke fastende glukose
og glukosebelastningstest i de tilfeller
der HbA1c ikke kan brukes.
Kristian minner også om at dersom
pasienten ikke har symptomer, men
14
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bare høy risiko, må det tas to tester
dersom testene er nær cut- off. Disse
kan tas med for eksempel ett par ukers
mellomrom. Begge prøver må være
over cut- off for at pasienten skal få en
diagnose. Han er også veldig opptatt
av at det bør legges inn en betydelig
innsats hos pasienter med HbA1c
mellom 6 og 6,5%. Dette er pasienter med svært høy risiko for å utvikle
diabetes og som bør få oppfølging og
intervensjon i primærhelsetjenesten.
Gode oppfølgingsrutiner er viktig
Når diagnosen er satt er John Cooper
opptatt av at vi har fokus på intensiv
behandling av blodtrykk, lipider og
hyperglykemi. Gode oppfølgingsrutiner er svært viktig for disse pasientene. Relativt unge pasienter (<
65 år) med diabetes type 2 vil man
få tilnærmet normale leveutsikter
dersom man har kontroll på risikofaktorer for hjerte- og karsykdom og
såpass god glykemisk kontroll at man
unngår mikrovaskulære komplikasjoner. Tidlig henvisning til kardiolog er
også viktig med mistanke om koronarsykdom Det er ellers viktig med
gode rutiner for å monitorere albumin-kreatinin ratio og at vi passer på
at pasientene sikres oppfølging hos
øyelege. Monofilament undersøkelse
er en annen viktig undersøkelse som
bør få mer oppmerksomhet.
Aktivitet og diabetesoppfølging i
praksis:
Nytorget legesenter er et av flere legesenter som har erfaring med bruk av
sykepleier som ledd i oppfølgingen
av diabetespasienter og vi har spurt
Stian Lobben om hvilke erfaringer de
har gjort seg.
Stian forteller at de opplever at systematisert diabetesoppfølging med
sykepleier er nyttig. Sykepleier bruker 0,5-1 dag pr uke på dette. Senteret
har ca 10000 pas totalt. Diabetes poliklinikken oppleves velvillig når det
gjelder informasjonsdeling og opplæring. Noklus er også på tilbudssiden
og bidrar med nyttig kompetanse og
erfaring. Sykepleierkonsultasjon gir
et godt utgangspunkt for påfølgende
legekonsultasjon.
Nytorget legesenter vil ellers også
fremover forsøke å bruke sykepleier

til å implementere dosering av fysisk
aktivitet for sine diabetespasienter
ved hjelp av en ny parameter: PAI
(Personal Activity Intelligence). PAI
er en ny parameter som beregnes på
bakgrunn av aktivitetstid og puls/
intensitet ved hjelp av et aktivitetsarmbånd med optisk pulsmåler. PAI
er utviklet ved NTNU og gir pasienten
en enkel rettesnor for hva som er tilstrekkelig fysisk aktivitet for å påvirke
kondisjon (maksimalt oksygenopptak), som er den viktigste påvirkbare
risikofaktor for tidlig sykdom og død.
Tidligere studier har vist at det er vanskelig å få til relevant aktivitetsøkning hos både diabetespasienter og
andre pasientgrupper. Vi håpet er at
bruk av PAI skal gjøre dette enklere.
Syd-Vestens lekejournalist tenker at
det hørtes nyskapende ut og planlegger allerede en oppfølgingsartikkel
på dette når erfaringene begynner å
materialisere seg J
Implementering av nye
retningslinjer
Etter at retningslinjearbeidet ble
avsluttet har det vært litt rokkering i
fagrådet. John Cooper fortsetter mens
Stian Lobben har gått ut. Ved siden av
John er Rogaland nå representert ved
diabetessykepleier Ellen Renate Oord
og Jan Robert Johannessen (undertegnede). Fokuset er nå på implementering av de nye retningslinjene.
Diabetessykepleier Ellen Renate Oord
har bakgrunn som diabetessykepleier
på Vågsmyra legesenter og har bygget
opp kjennskap til mange legekontor
i Rogaland gjennom en prosjektstilling hvor hun reiste rundt på rundt 80
legekontor i Rogaland og installerte
og veiledet leger og medarbeidere i
bruken av Noklus diabetesskjema for
allmennpraksis. I 2015 var hun også
studiesykepleier i ROSA4 som er en
tverrsnittstudie der hun jobbet med
å hente inn data på pasienter med
diabetes fra alle fastlegene i Sandnes
og noen i Stavanger
Ellen forteller at det er flere legekontor
i Rogaland som benytter sykepleier i
diabetesarbeidet. Foruten Vågsmyra
der hun selv jobber kommer hun i
farten på Storhaug legesenter, Lura
Legesenter, Håbet helsehus, Tananger
legesenter, Skeiane legesenter, Risa-

vika legesenter og Hillevågsdoktoren. Hun understreker at listen ikke
er uttømmende.
Vågsmyra og Tananger har sykepleiere med formell videreutdanning i
diabetes. Videreutdanning kan man
skaffe seg ved Høgskolen i Bergen med
et masterløp. Det er et deltidsstudium
med ukesamlinger i Bergen. Avslutter
man etter 60 studiepoeng (1 ½ år) blir
man diabetessykepleier (spesialsykepleier). Fullføres 120 studiepoeng
får man en master i klinisk sykepleie,
- diabetessykepleie.
Ved Nord Universitet i Bodø kan man
ta videreutdanning i diabetesbehandling og –omsorg. Denne går over 2
semester og er på 30 studiepoeng.
Sykepleierne er som regel ansatt på
legekontoret og deltar i den daglige
driften. ½ - 1 dag i uken settes av til
egne konsultasjoner. Dette avhenger
av hvor stort legekontoret er. Det gjennomføres blant annet diabetes årskontroller, livsstils veiledning, oppstart av insulin/ injeksjonsveiledning
og veiledning i blodsukkermåling.
Konsultasjonene gjøres i tett samarbeid med fastlegen. Pasientene er blitt
spurt om de ønsker å gå til årskontroll
hos diabetessykepleier i samarbeid
med fastlegen. Hun forteller at det ved
Vågsmyra sendes ut innkallingsbrev
årlig hvor de bes om å ta blodprøver og
urinprøve uken før kontrollen slik at
alle prøvesvar foreligger før kontrollen
og at medikamentell behandling da

John og Ellen på fagrådsmøte. Fagrådet består ellers av: Tor Claudi (leder) Tore
Julsrud Berg Kåre Birkeland Anne-Marie Aas Trond G. Jenssen Line I. Berge Kristian
F. Hanssen Ikke tilstede på møtet/når bildet ble tatt: Jens Petter Berg Victoria Telle
Hjelset Kjersti Nøkleby Elsa Orvik Ellers var følgende personer tilstede på møtet/
bildet fra Hdir: Svein Lie, divisjonsdirektør, Primærhelsedivisjonen og May Cecilie
Lossius fra avdeling for Minoritetshelse og Rehabilitering). Undertegnede var med
på deler av møtet men var ikke med da bildet ble tatt.

kan justeres på kontrollen.
Ellen og Vågsmyra bruker Noklus
diabetesskjerma for å systematisere
årskontrollene. Det hjelper dem å
holde kontroll på viktige momenter
i oppfølgingen som for eksempel om
pasientene går regelmessig til øyelege. Årskontrolldata sendes til Noklus
Diabetesregisteret for voksne og den
årlige tilbakemeldingen fra Noklus
brukes aktivt for å optimalisere oppfølgingen av pasientene.
Ellen kjenner ikke til om noen legekontor i Rogaland har gått sammen
om å ansette/ leie inn en diabetessykepleier. Hun forteller at en sykepleier

tok kontakt med noen legekontor og
tilbød sine tjenester, men det var laber
respons. Men siden det er mange kontor som ikke har ansatte sykepleiere
er jo dette en åpenbar mulighet for å
knytte til seg en slik ressurs.
John anbefaler også bruk av Noklus
diabetesskjema i allmennpraksis og
rapportering til Diabetesregister for
voksne. Han er glad for at mange leger
i Rogaland bruker diabetesskjemaet.
Det kan være et godt hjelpemiddel for
å holde orden på det som skal gjøres
med pasienter med diabetes. Videre
holder han frem at Noklus Diabetesskjema vil være lettere å bruke dersom
EPJ-løftet får til en mer integrert og
brukervennlig versjon av Noklus diabetesskjema i 2017 - og at det vil være
et viktig bidrag til implementering av
de nye retningslinjene.
Undertegnede har en bistilling som
delprosjektleder for rapportering i
EPJ- løftet (Program for forbedring
av pasientjournalprogramvare drevet
av direktoratet for E-helse). I fagrådssammenheng er det snakk om hvordan vi kan implementere de nye retningslinjene i våre EPJ slik at vi kan få
til en god arbeidsflyt i oppfølgingen
av diabetespasientene. Blant annet
god kvalitetsikring gjennom rapportering og tilbakemeldinger fra Noklus
og forhåpentligvis også en grad av
beslutningsstøtte.

Ellen i gang med årskontroll - monofilament test er viktig!
NR. 3 • ÅRG. 22. 2016 SYD-VESTEN
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Nå er tjeneste i sykehjem blitt tellende
for spesialisering i allmennmedisin
Av Kathrine Helvig
Osmundsen
Sykehjemslege
Haugåstunet sykehjem
Fra juli i år endret Helsedirektoratet
regelverket for spesialistutdanningen i allmennmedisin. En av forandringene er at KAD (kommunal akutt
døgnenhet) og sykehjem nå teller
som praksis i spesialiteten. Dette er
gode nyheter, i hvert fall for oss som
er ansatt som sykehjemsleger!
Endringen trådte i kraft fra 7. juli i år
og gjelder alle som søker om spesialistgodkjenning etter denne datoen.
Inntil 2 år av den allmennmedisinske
tjenesten kan nå gjøres ved enhet
for øyeblikkelig hjelp døgnopphold
eller i sykehjem. Stillingen må være
fulltidsstilling eller deltidsstilling
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over 50%. Stillinger mindre enn 50%
vil telle sammen med arbeid i åpen
uselektert praksis som før. Ved resertifisering må legen ha 1 års allmennmedisinsk tjeneste. Nå kan inntil 6
måneder av dette være fulltidsstilling ved enhet for øyeblikkelig hjelp
døgnopphold eller i sykehjem.
Med denne endringen kan kanskje
flere finne en karrierevei innenfor
disse viktige områdene av helsevesenet. En kan håpe på at dette vil lette
rekrutteringen av nye leger både til
allmennmedisin og sykehjem. Minst
like viktig er det at dette vil medføre
en viktig kvalitetssikring av helsetjenestene som ytes på sykehjem
og KAD. Primærhelsetjenesten har
etter Samhandlingsreformen fått
et større ansvar for de sykeste og
mest komplekse pasientene, og sta-

dig flere kommuner ansetter leger i
store stillinger. Det første steget mot
å heve kompetansen i sykehjem kom
med kompetanseområdet i aldersog sykehjemsmedisin i 2012. Men
dette forutsetter at en allerede er
spesialist i allmennmedisin, indremedisin, geriatri, nevrologi eller
fysikalsk medisin og rehabilitering.
I disse dager har helse- og omsorgsdepartementet ute et høringsforslag
om at alle leger som tilknyttes den
kommunale helse- og omsorgstjenesten etter 1. januar 2017 skal være
spesialister i allmennmedisin eller
under spesialisering. Dersom dette
blir vedtatt, vil det være et enda
viktigere steg for å heve den faglige
kvaliteten i primærhelsetjenesten.
Vi som er ansatt i kommunene går
en spennende tid i møte!

NR. 3 • ÅRG. 22. 2016 SYD-VESTEN
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Rogaland legeforenings kurskomité
Rogaland legeforening har en
veldig aktiv kurskomité som
arrangerer flere kurs både vår
og høst og vi er glade for alle
engasjerte, velvillige og dyktige
foredragsholdere som stiller
opp for oss!
Følgende emnekurs er til nå
avholdt denne høsten:
Preikestolkurs; Emnekurs i
farmakologi
Kurskomitéen har avholdt sitt andre
kurs på Preikestolen fjellstue, fredag
9.-lørdag 10. september 2016, med
23 deltakere fra forskjellige steder i
landet.
Temaet denne gangen var farmakologi, med foreleserne Roar Dyrkorn
og Ketil Arne Espnes fra Avdeling for
klinisk farmakologi på St. Olavs Hospital i Trondheim.
Kurset var faglig meget bra og tok
utgangspunkt i allmennpraktiske
problemstillinger som en kan kjenne
seg igjen i. En er blitt gjort mer bevisst
riktig legemiddelbruk innenfor flere
terapi-områder.
Været var bra og avbrekk i kurset, med
fottur til Preikestolen, ble en flott opplevelse. Noen av oss gikk en alternativ
rute til toppen, godt ledet av stifinner
Eivind Vestbø. Vi hadde en god pause
på selve platået, nøt utsikten, drøsen,

Kurskomitéen Rogaland legeforening, f.v.: Hilde Brastad Klungland, Petter Thomseth-Lerström, Nikolaj Vinther, Håvar Aurstad, Robert William Joseph, Anne
Aronssen, Nina Thorsen Wikene og Peter Christersson

niste og drikke, før det bar nedover
igjen til fortsettelse av kurset.
Preikestolen fjellstue er bestilt bl.a.
også til neste høst. Tema og program
vil bli annonsert når det er klart.
Emnekurs i barnehelse
Emnekurs i barnehelse var et veldig
faglig bra kurs og ble avholdt med
63 kursdeltakere, på Clarion Hotel
Energy.
Kurset ble avsluttet med Kahoot (quiz)
og vinneren her ble dyktige Line Ravndal som ble premiert med sjokolade J
Tradisjonen tro hadde vi underholdning også på dette kveldskurset, denne
gang fra tryllekunstner Kevin Lunde,
som forbauset sitt publikum med både
det ene og det andre trikset.. «Det går
ikkje an.. det e umuligt….»J

Emnekurs i øyesykdommer ble avholdt
på Øyeavdelingen, Sus, med 25 deltakere og forelesere fra øyeavdelingen.
Kurskomitéen vil gjerne satse på også
18
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nytt kurs senere.
Høstens kursuke hadde ellers også
innslag av spenning og skuffelse og
kurskomitéen ble dessverre nødt for
å avlyse det planlagte Emnekurs i nevrologi, pga av legestreiken.
Vi håper på å kunne komme tilbake til
dette kurset en annen gang!
Foruten selve hovedkomitéen/kurskomitéen Rogaland legeforening,
er det noen egne underkomitéer/
kursutvalg som har ansvar for henholdsvis Grunnkurs C del 2, Grunnkurs D og Emnekurs i sykehjemsmedisin.
Nytt av året er at det fra høsten 2016
er kommet i gang et kursutvalg i Haugesund:
Kurskomitéen i Fonna-regionen
Rogaland legeforening ønsker at dette
kursutvalget skal kunne tilby relevante kurs som tar hensyn til lokale
ønsker for innhold og samarbeid med
lokalsykehuset men også med tanke
på å styrke det kollegiale felleskapet i
Helse Fonna området på tvers av kommune og helsetjenestenivå.
Nærmere presentasjon av Kurskomitéen i Fonna-regionen vil vi
komme tilbake til i neste nummer
av Syd-Vesten.
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HELSETJENESTE FOR LEGER I ROGALAND
Rogaland legeforening, Postboks 3049, 4095 Stavanger

STØTTELEGER I ROGALAND LEGEFORENING
Stavanger:
Avdelingsleder for kollegastøttegruppen
i Rogaland legeforening: Terje Vevatne,
Tlf. privat: 51 54 23 71, mobil: 905 65 445,
e-post: terje.vevatne@lyse.net
Elin Haarr,
Ort.kir.avd. Sus, Tlf.: 05151, privat: 51 32 18 60,
mobil: 990 39 861, e-post: elin.haarr@lyse.net
Halvor Kyllingstad,
Tasta legesenter, Stavanger, Tlf.: 51 54 52 50 / 60,
privat: 51 66 85 17, mobil: 414 89 063,
e-post: hkylling@online.no
Sven Håland,
Pat.avd. Sus, tlf.: 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
(er i utlandet frem til mai 2017)
Anita Fjukmoen, Finnøy legekontor,
tlf.: 905 94 398, e-post: afjukmoen@gmail.com

PROGRAM FOR HØSTEN 2016.
ROGALAND KRISTELIGE LEGEFORENING
Julefest på Himmel og Hav på Solastranda
fredag 2. desember kl 19.30. Eget program og
innbydelse med påfølgende påmelding
blir sendt ut seinere. Hold av kvelden!
Vel møtt!
Med hilsen fra styret
Helge Træland, leder
Ruth Midtgarden, sekretær
Ole Mathis Hetta, kasserer
Vårens (2017) møtedatoer er: 25. januar med årsmøte,
22. februar, 29. mars og 26. april.

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 2015 - 2017
Navn

Arbeidsplass

Telefon

E-post

Jan Robert
Leder
Johannessen		
		

Fastlege
Hinnatrekanten
legesenter, Stavanger

M 928 52 913
P 51 58 26 44

johannessen@
hinnatrekanten.no

Erik
Styremedlem/
Wulst
nestleder
		

Overlege
M 412 73 330
Ort. Avd.		
Haugesund sykehus		

erik.wulst@gmx.com

Nina Storm
Styremedlem
Skifjeld		
		

LIS Med. klinikk
M 928 80 449
Haugesund sjukehus		

nina.skifjeld@hotmail.com

Line Ravndal
Varamedlem
		
		

Fastlege
M 975 82 980
Hanadalen legesenter, 		
Sandnes

lineravndal@gmail.com

Kathrine
Varamedlem
Helvig		
Osmundsen		

Sykehjemslege
M 976 38 679
Haugåstunet 		
sykehjem

kathrine.helvig@gmail.com

Ole Arild
Allmennlegeforeningen
Osmundnes
(APLF)
		

Fastlege,
Lura legesenter

ole.osmundnes@lyse.net

Egil Bjørløw

Verv

M 412 02 356

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

egil.bjorlow@yahoo.fr

Elin Watts

Norsk arbeidsmedisinsk
forening (Namf)

Bedriftslege
Statoil ASA

M 947 80 080

eliw@statoil.com

Alexander Seldal

Norsk
overlegeforening (Of)

Ort. Avd. Sus

M 924 27 960

alexanderseldal@gmail.com

Vara:
Hans Petter Torvik

Finn Finsnes

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

finn@finsnes.no

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

P 920 37 867

torhild.veen@gmail.com

M 913 16 476

olav.thorsen@sus.no

Olav Thorsen

LIS Gastrokirurgisk
avd. Sus

Leger i Vitenskapelige
Fastlege
stillinger (LVS)
Klubbgaten legesenter
Vara: Kristine			
Kjer Byberg
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U N I V E R S I T E T S L E G E N s e p t e m b e r 2 0 1 6
Nytt frå Faggruppe for allmennmedisin, UiB

Kjære kollega
i vestlandsk allmennpraksis
I juni 2016 var det 15 år sidan innføringa av fastlegeordninga. Ordninga vart ved den første evalueringa
nokre år etter karakterisert som ein suksess for både
pasientane, legane og helsestyresmaktene. Korleis er
så stoda i dag?

ninga og andre har ønska. Det er eit delt ansvar mellom
legane og kommunane, der ingen av partane bør vere
fornøgde. Økonomien i ordninga er under press, og
mange opplever auka krav til administrasjon, dokumentasjon, arbeidsgjevaransvar og IKT.

Det er ikkje gjort noko systematisk evaluering av status
per i dag, men framleis er det slik at fastlegen skårar
svært høgt når innbyggarane skal gje karakterar til
offentlege tenester generelt og helsetenester spesielt.
Det er ei god tilbakemelding å ha med seg i bagasjen
når fastlegane og styresmaktene skal utvikle tenesta vidare.

Eigarane, staten og kommunane, gir uttrykk for at
fastlegane er vanskeleg å styre og å integrere i dei
kommunale tenestene. Arbeidsauken bør ikkje løysast
ved fleire fastlegar, men med fleire andre yrkesgrupper
enten på fastlegekontora eller elles i kommunen, helst
organisert som primærmedisinske team. Det er no
under planlegging fleire forsøk med dette rundt
om i eit utval kommunar. Dette er spennande
tankar som kan representere nyttig innovasjon, men også truslar mot det tradisjonelle
og viktige legepasientforholdet i den norske
fastlegemodellen.

Hos legane er meiningane noko meir delte,
og det er teikn som tyder på at det knakar
hist og her i veggane. Den gjennomsnittlege listelengda har gått lite ned trass i at
arbeidsmenga har auka mykje. Det har gitt
mange slitne legar som strevar med å halde
arbeidstida nede. Samstundes ser vi få frivillige listereduksjonar, og talet på fastlegar
har ikkje auka så sterkt som legeforei-

Steinar Hunskår

Ein ting er sikkert. Fastlegane må vere sitt
ansvar bevisst og vere aktive deltakarar
i utforminga av eige fag når det gjeld
organisering og fagleg innhald.
steinar.hunskar@isf.uib.no

Faggruppe for allmennmedisin (ALFA)

Allmennmedisinsk hus i Kalfarveien 31
Dei allmennmedisinske og samfunnsmedisinske fagmiljøa ved UiB
er samla i Kalfarveien 31 gjennom
Institutt for global helse og samfunnsmedisin (IGS).

sentrum, og i den forbindelse vert
det lagt ein ny arealplan som betyr
at dei allmennmedisinske miljøa får
disponere heile Paviljongen, bygget
nedanfor hovudbygget.

Folkehelseinstituttet har hatt fleire
einingar i hovudbygget, mellom anna
Fødselsregisteret, Dødsårsaksregisteret og Hjerte-kar-registeret. Dei
har no flytta til nye lokale i Bergen

Utanom Forskingsgruppe for allmennmedisin (ALFO), skal no resten
av Paviljongen disponerast av forskingsselskapet Uni Research Helse
til Allmennmedisinsk forskningsen-
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het Bergen og Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin.
Også legeforeningen sitt Senter for
kvalitet i legekontor (SKIL) har flytta
til Kalfarveien 31.

Sabine Ruths ny leiar av AFE Bergen
Guri Rørtveit har vore leiar ved Allmennmedisinsk
forskningsenhet Bergen sidan starten. Ho er no
tilsett som ny instituttstyrar ved Institutt for global
helse og samfunnsmedisin (IGS).
Sabine Ruths er tilsett som ny leiar av AFE. Ho har
vore ved AFE sidan starten, er spesialist i allmennmedisin og professor i eldremedisin ved forskingsgruppe for allmennmedisin.

Ph.d.: Alkohol som tema hos fastlegen
Torgeir Gilje Lid disputerte 14.juni 2016 for ph.d-graden ved UiB med avhandlingen «Addressing alcohol
in general practice». Avhandlingen drøfter om en
strategi som tar utgangspunkt i pasientens helseproblem kan være bedre egnet enn regelmessig
kartlegging av alkoholforbruk. Arbeidet viser at
selv om regelmessig kartlegging sjelden gjøres, spør
fastlegene ofte om alkohol når de tror det kan være
relevant for pasientens helseproblem. I blant spør
de av andre grunner. Eksempler på problemstillinger hvor det er klinisk relevant er høyt blodtrykk,
fordøyelsesplager, psykiske problemer og skader.
Alkohol er også relevant når en møter en ny pasient,
ved helseattester og ved første svangerskapskontroll.
Flere faktorer ved legesentrene og ved legenes praksis
kan styrke mulighetene for å implementere denne
strategien i allmennpraksis.
Avhandlingen bygger på to intervjustudier med
fastleger og en studie av data fra 20.000 pasientjournaler. Journalmaterialet indikerer at også historiske
data i journalene kan vise at det er relevant å spørre
om alkohol. Avhandlingen konkluderer med at en
strategi som tar utgangspunkt i pasientens helseproblem kan være et godt alternativ til regelmessig
kartlegging av alkoholforbruk. En slik tilnærming
kan styrke både legens og pasientens erkjennelse
av alkohol som relevant for mange ulike helseproblemer, og slik forebygge negative helseeffekter av
alkohol.
Torgeir Gilje Lid (f. 1962) er spesialist i allmennmedisin og fastlege i Stavanger. Doktorgraden utgår fra
Forskningsgruppe for allmennmedisin, Allmennmedisinsk forskningsenhet og Kompetansesenter
for rusmiddelforskning i Stavanger. Hovedveileder
har vært professor Eivind Meland.

Forskningsgruppe for allmennmedisin
2015
Forskningsgruppen for allmennmedisin (ALFO) ble
dannet våren 2010 etter en omorganisering av tidligere Seksjon for allmennmedisin. Leder er professor
Bjørn Bjorvatn. Årsrapporten for 2015 viser et aktivt
år for allmennmedisinsk forskning i Bergen.
ALFO inkluderer per 31.12.2015 i alt 20 vitenskapelig
ansatte i ulike stillingsprosenter med til sammen 8,9
årsverk, 4,6 av disse er professorer. I 2015 disputerte
8 stipendiater med veiledning av ALFO-ansatte, og
ved årsskiftet var 39 kandidater under veiledning.
Forskergruppen i allmennmedisin (ALFO) er opptatt
av å utvikle kunnskap av høy vitenskapelig kvalitet
med relevans for fastleger og deres pasienter, samt
å utvikle metoder og forskningsstrategier som belyser allmennmedisinens kliniske karakter. Vi har
valgt å danne en stor forskningsgruppe som samler
kompetanse innen epidemiologi, klinisk forskning
og kvalitative forskningsmetoder for å bedre kunne
ivareta forskning innenfor vårt felt.
Noen av ALFO sine oppnådde resultater i 2015:
- 15 av 20 ansatte har publisert minst én vitenskapelig originalartikkel.
- Totalt publiserte ALFO 68 vitenskapelige originalartikler og 99 andre vitenskapelige publikasjoner.
- Ni personer ble tatt opp i ph.d.-programmet.
- ALFO har besluttet en rekke med vitenskapelige
mål som skal søkes oppfylt hvert år. 8 av 11 måltall
ble oppnådd for 2015.

Ph.d.: Akuttmedisin i Austevoll
Sverre Rørtveit disputerte 30. september 2016 for
ph.d.-graden ved UiB med avhandlinga “Akuttmedisin i ein distriktskommune”.
Hendingar med akutt og alvorleg sjukdom og skade
medfører angst og dramatikk, både for den som sjølv
vert sjuk, og for familien og miljøet rundt. Det er med
andre ord god grunn til å skaffa kunnskap om kor
ofte slike hendingar skjer i lokalsamfunnet, og kva
for typar hendingar og diagnosar det gjeld. Dette er
utgongspunktet for dei to studiane som ligg til grunn
for avhandlinga.
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I den første av desse vart all akuttmedisinsk aktivitet
registrert i Austevoll kommune i ein to-årsperiode
2005-2007. I kommunen har det vore tradisjon for
deltaking frå dei kommunale legane i alle akuttmedisinske situasjonar. Både legane og ambulansepersonellet registrerte alle dei akuttmedisinske
hendingane og ei rekke forhold rundt kvar enkelt
hending. Hovudfunn frå studien er at akuttmedisinske hendingar i lokalsamfunnet skjer forholdsvis
hyppig, har ei stor medisinsk variasjonsbreidde, og
er i utgongspunktet lite føreseielege i alvorsgrad.
Den andre studien dreide seg om opplæring og
organisering av lekfolk-akutthjelparar til innsats
ved akutte hjartetilfelle, ved to øyar i kommunen
der det på den tid ikkje var brusamband. Studien
gjekk i ein femårsperiode 2002-2005. Hovudfunn i
denne studien var at akutthjelpargruppene fungerte
heile femårsperioden, men at det kunne registrerast
viktige slitasjeeffektar på personellet mot slutten
av studien.
Sverre Rørtveit (f. 1949) har vore kommunelege i
Austevoll i 35 år. Han er utdanna lege frå UiB i 1974.
Arbeidet med ph.d.-avhandlinga er gjennomført i
stilling som kommunelege, fastlege og legevaktlege i
Austevoll. Han har vore tilknytt Forskingsgruppe for
allmennmedisin og Nasjonalt kompetansesenter for
legevaktmedisin. Rettleiarar har vore professorane
Steinar Hunskår og Eivind Meland.

Stipend fra AMFF
Allmennmedisinsk forskningsfond (AMFF) har hatt
tildelingsmøte for ettårige stipend med oppstart
høsten 2016. Det forelå søknader på 14 millioner
kroner. Styret hadde 6,4 millioner kroner å fordele.
To søkere fra vårt miljø ble tildelt midler for 2016:
Gunhild Felde, fastlege i Bergen: Anxiety and depression associated with urinary incontinence, 100%
stilling.
Silje Foldøy Furu, fastlege i Bergen: Barns bruk av
fastlege og legevakt, 50% stilling.
Annette Fosse, fastlege i Mo i Rana: Livets slutt i
sykehjem - pasientens ønsker og legens rolle, 50%
stilling.
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Satya Pal Sharma, fastlege i Bergen: Outcome in
shoulder capsulitis (frozen shoulder) when treated
with corticosteroid or no treatment, a randomized
controlled trial, 50% stilling.

Ny bok om Legevaktarbeid
Førsteamanuensis Elisabeth Holm Hansen og professor Steinar Hunskår er redaktører for boken Legevaktarbeid, en innføringsbok for leger og sykepleiere,
som ble utgitt i august 2016. Dette er den første fag- og
læreboken på norsk om legevakt.
Den gir en omfattende og systematisk gjennomgang
av legevaktens organisering, drift og yrkesutøvelse.
Den presenterer også noen typiske og vanlige kliniske problemstillinger, med vekt på forløpene, fra
den første henvendelsen til pasienten har fått hjelp
gjennom råd, behandling på legevakten eller innleggelse i sykehus. Boken er spesielt tilrettelagt for
sykepleiere som arbeider i legevakt og legevaktsentral, for turnusleger og andre legevaktleger, for
utdanningskandidater i allmennmedisin og for
studenter i sykepleie og medisin.
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