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Syd-Vesten
M E D L E M S B L A D  F O R  R O G A L A N D  L E G E F O R E N I N G 

Så sitter du der da. Kanskje med en 
kopp julegløgg og et par pepper-
kaker og gleder deg til å å lese årets 
siste utgave av Syd-Vesten. Vi fikk 
ikke Pulitzer prisen i år heller men 
pusler nå på videre med vårt etter 
hvert eksotiske lokalblad.

Ja hvorfor holder de nå på med det tenker du 
kanskje? Hvorfor har vi forresten en lokalforening 
i det hele tatt kan man vel kanskje også tenke? 
Hva oppnår vi egentlig med å ha en lokalforening? 
Eller en egen kurskomite for den saks skyld? 
What’s in it for me liksom? 

I en hektisk hverdag er det lett å glemme. Og da 
er det jo greit å ha Syd-Vesten så jeg kan benytte 
årskavalkadesesongen til å minne deg på det og 
skryte litt av alt det fine du har fått i år

Det skjer nemlig mye godt arbeid både i lokal-
foreningen og i kurskomiteen og dens mange 
kursutvalg. Nytten ligger blant annet i å slippe å 
reise bort fra kontor og familie for å få kurspoeng. 
I samhandlingsarenaen som styrkes gjennom 
gode lokale kurs med fokus på den praktiske 
samhandlingen mellom sykehus og fastleger.
Kursfasiten for 2016 endte på 13 (!) kurs. Det er 
imponerende! Arrangert av hovedkomite og dat-
terutvalg. Nytt av året er at vi nå også har fått en 
kurskomite opp og gå i nordfylket – Kurskomi-
teen for Fonnaregionen – med første emnekurs 
i akuttmedisin i desember 2016 og flere kurs på 
blokken. 

Aktiviteten gjenspeiler engasjement, faglig 
interesse og ønske om å skape gode samhand-
lingsarenaer mellom sykehus og primærhelse-
tjeneste. Det signaliserer også vilje til å bruke 
tid på å jobbe for fellesskapets beste. Både faglig 
og økonomisk. Lokalforeningens overskudd er 
utelukkende basert på kursaktiviteten. Andre 
lokalforeninger må kreve inn tilleggskontigent 
for å få mulighet til å finansiere sine medlem-
saktiviteter. Kurssatsene er sentralt bestemte og 
henger sammen med Fond 2 sine regler for kurs-
arrangement og underskuddsdekning. Effekten 
av å sette en lavere sats er blant annet  at vi ikke 
kan søke underskuddsdekning. Effekten av å 
redusere satsene halveres dessuten fordi man 
kan skrive av kursutgifter på skatteseddelen. Eller 

sagt på en annen måte – staten har finansiert 
halve overskuddet. Og overskuddet går tilbake 
til medlemmene.

Det er medlemmene som velger styret som dis-
ponerer overskuddet. Tradisjonelt har det blitt 
brukt lite penger. Styret har både et ønske om 
å styrke årvisse samlende medlemsaktiviteter 
men også mer prosjektrelaterte aktiviteter som 
støtter opp under RLF sine formål. Kurskomite- 
og tillitsvalgtarbeidet går ikke lenger så mye på 
omgang at vi kan basere oss utelukkende på dug-
nadsånden. Fokuset er ikke på full kompensasjon 
men at det skal være et rimelig samsvar mellom 
innsats og timebruk når våre medlemmer taper 
inntekt eller bruker kveldstimer på arbeidet. 
Veien blir litt til mens vi går men styret har de 
siste årene videreutviklet politikken på området 
via ulike vedtak. Vedtak som følges opp av vår 
dyktige sekretær Heidunn Nordtveit og gode 
regnskapsførere. Tilbakemeldinger fra Lege-
foreningens økonomiseksjon tyder på at dette 
går svært ryddig for seg.

For inneværende styreperiode har vi i hovedsak 
bevilget penger til følgende:

• Årsmøtet: alle medlemmer inviteres
(lokaler, mat og underholdning)

• Medlemsmøter (lokaler og lett servering)
• En pott for sosiale tiltak på kurs
• Støtte til «Legefesten» - og vedtak om at andre 

sosiale tilstelninger som inviterer bredt mot
medlemsmassen kan påregne å få støtte.

• Bevilget penger til en utenlandstur for
hovedkurskomiteen.

• Bevilget 200.000 i støtte til Allforsk med ønske 
om å bidra til å støtte opp under initiativet
som er tatt for å bygge opp et lokalt primær-

 medisinsk forskningsmiljø som vi mener har 
stor faglig og samfunnsnyttig verdi.

• Sosiale samlinger på sykehuset i regi av OF
tillitsvalgt Alexander Seldal med ønske om
å bygge opp under et godt sosialt miljø for 
sykehuslegene.

• Frikjøp av tillitsvalgte for deltagelse på ulike 
aktiviteter. Blant annet møter med politikere,
næringsliv, NAV og sykehuset. Tanken er at
økt tilstedeværelse i de ulike fora gir oss bedre
innsikt og forhåpentligvis mer faglig
innflytelse.
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Styret ønsker primært å bidra til gode møtearenaer og gode 
faglige og sosiale møteplasser. De som engasjerer seg og som 
ønsker å få til noe skal få hjelp av styret og styrets økonomiske 
handlingsrom til å stå på videre. Grunnleggende betingelser 
er at man leverer budsjett og i etterkant dokumentasjon på 
pengebruk men utover det er det et bredt spillerom så lenge 
det er forankret i foreningens formål. Faglige arrangementer 
og medlemsmøter bør ha en viss bredde / invitere bredt. 

Omfattende prosjekt som f.eks Allforsk eller oppbygging av 
nettverksarenaer og tradisjoner som «Legefesten» og årsmøte 
som drar folk krever at man fokuserer ressurser over tid. Men 
så kan det bli nødvendig å omdisponere ressurser når andre 
saker eller prioriteringer slår igjennom. 

Hvor tar vi det så videre? Jeg tenker at vi må prøve å finne 
noen i Haugesundsområdet som kan tenke seg å arrangere 
en årlig sammenkomst for legene i området. Kanskje noe 
tilsvarende «Legefesten» i Stavanger eller kanskje en som-
merfest. De kan i så fall påregne tilsvarende støtte som 
«Legefesten» får. I praksis ca 200 kr per påmeldt lege – som 
er satsen vi har vedtak på pt for denne typen støtte.

Så dro vi i gang et «Fastlegejulebord» i år. 5 legesenter meldte 
seg på og gikk sammen på Wallmannshow på Clarion Energy. 
Jeg håper det gav mersmak og viser å bli starten på en tra-
disjon der flere legekontor hiver seg med og lar oss etablere 
et arrangement i mer privat atmosfære. 

Ellers så tror jeg også syke-
huslegene i økende grad vil 
få øynene opp for muligheten 
som ligger i lokalforeningen. 
Jeg er sikker på at vi har kol-
leger på sykehuset som sitter 
inne med gode ideer til gode 
møter til interesse for oss alle. 

Med ønske om en god jul og et 
riktig godt nyttår!
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Mandag 30. november arran-
gerte Rogaland legeforening 
medlemsmøte på Clarion 
Hotel Energy. Tema for kvelden 
var EPJ – løftet med spesielt 
fokus på noe vi tror vil gi både 
legekontor og pasienter en ny 
digital hverdag – Digital dialog 
via Helsenorge.no. 

På Helsenorge.no har vi alle en per-
sonlig side kalt «Min side» der vi 
kan se oversikt over resepter, lese 
sykehusjournalen og følge status 
for en henvisning og eventuelt 
kommunisere med sykehuset om 
flytting av timer osv. Her vil man 
prøve å samle alle tjenester rela-
tert til vår personlige helse på sikt. 
Det er for øvrig den samme siden 
kommer til om man logger seg inn 
på Vestlandspasienten.no for dem 
som kjenner best til denne inn-
gangsporten. 

Direktoratet for e-helse møtte med 
5 representanter - Espen Hetty Carl-
sen (leder EPJ – løftet), Kristine 
Smestad (prosjektleder for DDFL), 
Liv Braathen (innføringsansvarlig 

), Jørgen Taxt-Walnum (løsningsar-
kitekt) og Bent Asgeir Larsen (fast-
lege med erfaring fra utprøving av 
Digital dialog).
Møtet ble innledet med en kort pre-
sentasjon av EPJ – løftet før man 
gikk over til en presentasjon av 
Digital dialog (DDFL) og mulighe-
tene som ligger i denne løsningen 
på kort og lang sikt. 

DDFL er en nasjonal satsing på å 
utvikle en helhetlig digital kom-
munikasjonskanal tilknyttet Hel-
senorge.no. Pasienten våre skal 
kunne logge seg inn med bankID 
og få kontakt med fastlegen. 
Man skal kunne bestille resepter, 
booke timer direkte i fastlegens 
timebok og sende forespørsel om 

e-konsultasjon. Alternativt korte 
meldinger til kontorpersonalet. 
Og bare slapp av – det kan tas i 
bruk stykkevis og delt slik at du for 
eksempel kan starte med å tilby en 
del av timene på nett.

Alle de tre EPJ leverandørene er 
eller blir om kort tid klar med sine 
løsninger for å koble seg mot denne 
tjenesten. De som har ePortal fra 
CGM har allerede tilsvarende tje-
neste – og gode erfaringer med 
løsningen. For dem vil det ikke bli 
så stor forskjell men pasientene vil 
få et alternativ til Besøklegen.no 
løsningen til CGM. 

Infodoc er allerede i gang med å 
rulle ut løsningen til sine brukere. 

Medlemsmøte Epj-løftet      
Jan Robert Johannessen,
Fastlege/leder 
Rogaland legeforening
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CGM er i pilotfasen og System X 
er også på banen med en løsning 
om kort tid.

For egen regning vil jeg kommen-
tere at Pasientsky har reklamert 
tungt for sin løsning gjennom 
høsten med god grunn. Med Digi-
tal dialog vil de få en stor og seriøs 
konkurrent. Mitt råd er at du bør 
avvente litt før du eventuelt bin-
der deg til en 5 års avtale med 
Pasientsky. Både av økonomiske 
men også kvalitetsmessige grun-
ner. Med Digital dialog får du en 
tjeneste som er fullt integrert 
i journalen og som pasienten 
finner sammen med alle andre 
tjenester på Helsenorge.no når 
du velger å aktivere den. Der kan 
de ellers sjekke reseptene sine, 
lese i sykehusjournalen, kontakte 
sykehuset om timeavtaler og etter 
hvert mye mer. Pasientsky har 
en kjekk telefoniløsning. Men 
med Digital dialog vil trykket på 
telefonen reduseres. Ivar Halvor-
sen på Køhler legesenter har hatt 
ePortal i noen år nå og har målt 
telefontrafikken i perioden. Han 
kunne fortelle om en reduksjon 
på 25% siden oppstarten med 
ePortal-løsningen. 

Tilbakemeldingene fra møtet var 
meget gode både fra fremmøtte 
medlemmer og fra våre besø-
kende fra eHelse. De var ellers 
meget fornøyd med at Ole Arild 
Osmundnes (HTV AF) hadde 
ordnet med en besøksrunde på 
Lura og Bogafjell legesenter tid-
ligere på dagen. Der fikk de møte 
leger og sekretærer og snakket 
med dem om ulike aspekter rundt 
innføring av Digital dialog. For 
dem som jobber med utvikling og 
utrullingen av dette er det veldig 
viktig å få en god forståelse for 
behovet og hvilke motforestil-
linger som eksisterer blant lege-
kontorene slik at tjenesten blir 
så god som mulig både for pasi-
ent og helsearbeider. De noterte 
flittig gjennom hele dagen og de 
gav uttrykk for at de fikk mange 
verdifulle innspill som de ville 
ta med seg i det videre arbeidet. 

Den 31. oktober arrangerte 
PKO SUS det tredje Nytt og 
nyttig møtet på SUS. Også 
denne gangen hadde over 
60 allmennleger tatt turen 
til Aulaen på SUS for å 
høre om nyheter og nyttig 
informasjon, og komme 
med spørsmål og innspill 
direkte til sykehuslegene. 
Temaene var som vanlig 
varierte, fra osteoporose 
og røntgenhenvisninger til 
akutthenvisninger til BUP. Neste 
Nytt og nyttig møte blir tirsdag den 
7. mars. Sett av tiden!

PKO SUS jobber for tiden med enda 
bedre løsninger for digitalt samar-
beid mellom fastlegene, sykehus 
og andre samarbeidspartnere. Alle 
radiologiske bilder som tas utenfor 
sykehuset (Aleris, UniLabs) kan nå 
overføres elektronisk til SUS. Snart 
kan også bilder fra fastleger over-
føres som vedlegg til henvisninger. 

Sykehuset er inne i en omstruk-
tureringsfase, hvor avdelinger og 
seksjoner samles i nye klinikker. 
Alle henvisninger som sendes elek-
tronisk skal imidlertid komme til 
riktig sted, selv om fastlegene ikke 
alltid finner det rette, logiske nav-
net på mottakende avdeling. Det er 
viktig at henvisende leger er nøye 
med å bruke den diagnosen som 
problemstillingen gjelder. Ofte vil 
andre diagnoser man har brukt i 

konsultasjonen, og som ikke har 
noen relevans, legge seg på i hen-
visningen. Det er også viktig at 
medisinlistene er oppdatert. Når 
sykehuslegene forandrer på listen 
over faste medisiner vil nye med-
ikamenter ofte legge seg oppå de 
gamle. Dette kan føre til fare for dob-
beldosering for pasientene. I listen 
over faste medisiner må man huske 
å seponere de medisinene som ikke 
skal brukes. Bruker pasientene mer 
enn fire faste medisiner kan man 
bruke taksten for legemiddelgjen-
nomgang  en gang årlig for disse 
pasientene, både i konsultasjonen 
og ellers. 

På SUS en det nå ikke lenger korri-
dorpasienter til vanlig. Dersom det i 
en periode kommer mange nye pasi-
enter, og det hoper seg opp i syke-
huset kan det være aktuelt å sende 
en hastemelding via Praksisnytt ut 
til fastlegene om å forsøke andre 
løsninger, for eksempel innleggelse 
i sykehjem (KAD seng).

PKO nytt 
Praksiskonsulentordningen, Stavanger Universitetssjukehus

Olav Thorsen, Fastlege, Leder PKO SUS

ABONNERE PÅ 
PRAKSIS-
NYTT FRA 
SUS?
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Første uka i november reiste 
legene ved  Lura Legesenter 
til Etiopia. Det har siden i høst 
vært unntakstilstand i landet 
så det var med en viss skrekk-
blandet fryd vi reiste av gårde. 
For noen av oss var dette første 
møte med Afrika og det skulle 
bli en enorm opplevelse fylt 
med sterke inntrykk.  

Hans Petter Torvik har arbeidet ved 
Lura Legesenter siden det ble opp-
rettet i 1990. Midt på 1980 tallet var 
han og kona Ingeborg misjonsleger 
i Etiopia i en 3 års periode.  Da han 
sluttet som fastlege i 2016, inviterte 
han raust legekollegaene med på tur 
til landet som har en spesiell plass i 
hans hjerte. 

Etiopia ligger på Afrikas horn og 
er et av verdens fattigste og minst 
utviklede land. Etiopia har ca 100 
millioner mennesker på et areal ca 
3 ganger så stort som Norge.  40% av 
befolkningen er under 18 år.  Ifølge 
tall fra FN lever 44 % av innbyggerne 
under nasjonal fattigdomsgrense, 
41 % er underernærte og 39 % lever i 
ekstrem fattigdom. Gjennomsnittlig 
levealder er 52 år, barnedødeligheten 
før 5 års alder er vel 10%. 

I hovedstaden Addis Abeba ble vi 
møtt av et stort folkemylder, tett tra-
fikk og kvartaler på kvartaler med 
bølgeblekkhytter som ofte hadde 
parabolantenner på taket. Tegn til 
storhet eller rikdom så vi omtrent 
bare ved ambassadeområdene og 
hotellene. Det var stor byggeaktivitet 
med fornyingsprosesser på gang i 
byen med oppføring av nybygg både 
til business og leiligheter.  HMS var 
tydeligvis et ukjent begrep i bygge-
bransje noe stillasene gav tydelig 
uttrykk for.

Vi hadde et tett medisinsk program 
på turen og besøkte 2 offentlige 
sykehus (St. Paul og AA burn, emer-
gency & trauma hospital) og 2 private 
sykehus (Care og Myungsung Chris-
tian Medical Center).  Folkemylde-
ret og køene inne på de offentlige 
sykehusene er vanskelig å beskrive, 
men ordene ventetid og korridorpa-
sient fikk utvilsomt et nytt innhold. 
Sengepostene var overfylte, det var 
skittent og mye lyd. På den 8 senger 
store intensivavdelingen møtte vi en 
pasient med atrieflimmer som hadde 
frekvens over 200. Han hadde fått 
den ene dose amiodarone sykehuset  
hadde tilgjengelig, pårørende var 
sendt ut i Addis for om mulig å kunne 
skaffe mer. På de private sykehusene 
var det roligere og strukturen fram-
stod bedre. Her hadde plastikkirurg 
Einar Eriksen avtale om å operere 
barn med alvorlige brannskader til 
en rabattert pris. Det var fantastisk 
å se hvordan han ved å løse opp kon-
trakturer og bedre leddfunksjonen 
kunne gi livet en helt ny vending. En 
ung kvinne som fikk grepsfunksjo-

Legesenter på Etiopia-tur

Av Ole Arild Osmundnes
Fastlege, Lura legesenter
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nen tilbake i hendene, livnærte seg 
nå ved å strikke fine håndklær. En 
11 år gammel jente som hadde kom-
met med uttalt fleksjonsfeilstilling 
i begge overektremiteter hadde fått 
tilbake tilnærmet normal bevegelse.

Vi fikk besøke Mother Theresa  
Hospital som var et «omsorgssenter» 
med ca 500 omsorgstrengende eller 
døende. Dr Eriksen samarbeidet 
med Mother Theresa både for å finne 
pasienter og sørge for at de hadde et 
sted for pleie og omsorg i påvente 
av neste inngrep. Senere besøkte vi 
et lite omsorgssenter med 16 sen-
ger drevet av 2 italienske nonner. 
Den ene nonnen var nok rundt 80 
år gammel og hadde arbeidet blant 
de fattigste og leprasyke i 40 år. Et 
sjelden fint menneske som det var 
godt å få møte. Her fikk jeg for før-

ste gang se pasienter med lepra og 
leishmaniasis.

Kar–thorax kirurg Kjell Magne Kiple-
sund som tidligere har arbeidet på 
SUS, holder for tiden på å bygge opp 
Nordic Medical Senter (NMC) i Addis 
Abeba. Prosjektet er gjort mulig av 
en svært generøs Sandnesmann med 
varmt hjerte for Etiopia. Kongstan-
ken i prosjektet er å etablere et kva-
litativt godt akutt medisinsk tilbud i 
Etiopia og pløye overskuddet tilbake 
for å gi fattige mulighet til et bedre 
helsetilbud. Slik situasjonen er i dag 
må pasienter stabiliseres og flys ut 
av landet ved alvorlig sykdom. NMC 
hadde egne ambulanser (fra Norge) 
og det var utviklet en ”AMK” med 
medisinsk index tilpasset Etiopia. 
Det var allerede installert spiral CT 
i kjelleren, mens nytt akutt mottak, 

operasjonsstuer og sengeposter 
var under oppføring. Dette var det 
eneste helsetilbudet vi så med vest-
lig standard. Behovet var klart til 
stede og Kiplesund hadde vakt 24-7. 
Han hadde nok satt pris på om noen 
ville komme å arbeide på NMC noen 
måneder.  

Noe av det som gjorde sterkest inn-
trykk på turen var møtet med kvin-
nene på Entoto fjellet. Før solopp-
gang 6 dager i uken gikk kvinnene 
den flere kilometer lange turen fra 
Addis opp til toppen av Entoto fjellet. 
Der hogg de ned og samlet seg en ca 
50 kg tung bør med eucalyptusgrei-
ner som ble fraktet på ryggen ned til 
Addis. Dette gav kvinnen en inntekt 
på ca 25-30 kroner og det holdt til 
det mest nødvendige for familien 
den dagen. 
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Det var ingen menn som var i samme 
ærend.  

Turen medførte møte med ukjente 
sykdommer. Noma (cancrum oris) 
er en akutt mutilerende gangrenøs 
infeksjon som angriper og «spiser 
opp» ansiktet til underernærte. Sær-
lig utsatt er barn under 6 år. Under 
besøket vårt hos plastikkirurg Erik-
sen på Myungsung Hospitalet duk-
ket det plutselig opp 30-40 pasienter 
fra organisasjonen Facing Africa – 
Noma.  De skulle egentlig ha kommet 
dagen før, men tid var tydeligvis et 
relativt begrep i Afrika. Vi fikk være 
med når dr Eriksen vurderte en del 
av disse pasientene. Det var stygge 
brannskader og Nomasyke. Det 
kirurgiske resultatet  var impone-
rende bra og pasientene var fornøyde 
og takknemlige.  

Det ble også tid til å være litt turister. 
En times flytur nord om hovedsta-
den ligger Lalibela, en liten by på 
ca 40000 innbyggere (hvor bare en 
kvinne har sertifikat) Lalibela var 
nok det mest spesielle vi opplevde 
på turen.  Her ligger det 11 under-
jordiske kirker som står på UNES-
COs verdensarv liste. De ca 800 år 
gamle kirkene som er hogd ut av en 
svær stein var en stor opplevelse.  
Byen kalles det nye Jerusalem og 
koptisk kristne som utgjør ca 65% 
av befolkningen i Etiopia reiser på 
pilgrimsreise hit ved juletider. Her 
i mer naturskjønne omgivelser på 
landsbygda møtte vi et jordbruks-
samfunn i enda større fattigdom enn 
i hovedstaden – det var nesten som 
om man kom til nok en ny verden. 
Her på landsbygda så vi heldigvis 
at også mennene deltok i det tunge 

arbeidet på markene. Mange arbei-
det også innen turistnæringen, men 
på grunn av unntakstilstanden var 
turiststrømmen redusert med ca 
75% og folk hadde det ekstra van-
skelig. 

Til tross for at de hadde lite materi-
elle goder opplevde vi etiopierne som 
imøtekommende, glade og fornøyde.  
Tolken vår hadde vært på besøk i 
Norge og jeg spurte han hva som 
hadde gjort mest inntrykk på han i 
Norge. Det var de store husene hvor 
det bodde så få folk svarte han. Han 
var også forundret over at nordmenn 
kunne levere barna i barnehagen for 
deretter å bruke dagen til å gå tur 
med hunden. 

Tilbake i hverdagen på legesenteret 
ble det mer tid for refleksjon.  Kon-
trastene i sykdomspanorama og 
materiell velstand er enorme. Jeg 
forstår nok bedre nå hvor godt vi 
egentlig har det i Norge. Like fullt 
sitter jeg igjen med en opplevelse av 
at gleden og lykkefølelsen var minst 
like stor blant barn og voksne i Eti-
opia. Det er sagt om oss i den rike 
del av verden at «vi hadde alt, men 
det var også alt vi hadde». Kanskje 
har vi noe å lære i forhold til livs-
glede, relasjoner og takknemlighet? 
Jeg har også fått et annet syn på det 
imponerende arbeidet som daglig 
utføres av frivillige og helsepersonell 
for å bedre hverdagen for noen av 
verdens fattigste. Kanskje er det på 
tide å bidra litt mer også personlig.
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Vi vil gratulere samfunns-
medisiner, tidligere fylkeslege 
Ole Mathis Hetta som er blitt 
tildelt St Olavs orden for sin 
pionerinnsats for urfolks 
rettigheter og helse!  

Diplom og medalje ble overrakt 
av fylkesmann Magnhild Meltveit 
Kleppa på Ledaal 2. september i år.

Han er født i Siebe i Kautokeino 
og har hele sitt liv vært opptatt av 
samisk språk og kultur. Han forteller 
at foreldrene hadde en talestasjon 
hvor mange kom for å låne telefonen.  
Etter samtalene satte folk seg ofte i 
kjøkkenet og fikk en kopp kaffe og 
pratet med foreldrene hans.  Allerede 
i førskolealder hørte han en setning 
som stadig gikk igjen – oversatt til 
norsk: «Vi to forstod nok ikke hver-
andre». Dette har skapt et livslangt 
engasjement for kommunikasjon 
mellom mennesker, og her er både 
språk og kulturforståelse helt sen-
tralt.

Ridder av 1. Klasse St. Olavs Orden
Av Hans Petter Torvik
Kommuneoverlege i Sandnes

Diplomen og medaljen 
som ble overrakt av 
fylkesmann Magnhild 
Meltveit Kleppa.

Samfunnsmedisiner 
Ole Mathis Hetta.
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Ridder av 1. Klasse St. Olavs Orden 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, uav-
hengig 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 abonnement 
på ledige stillinger

Alle ledige legestillinger som 
annonseres i Tidsskrift for Den 
norske legeforening finnes 
på tidsskriftet.no/stillinger. 
Annonsene publiseres på Inter-
nett før Tidsskriftet kommer ut. 
Her har du også mulighet for 
å registrere deg slik at du blir 
varslet hver gang det publise-
res en stilling som passer med 
dine ønsker.  

Les mer om dette på 
tidsskriftet.no/stillinger

Hetta har arbeidet som distriktslege i 
Karasjok, arbeidet flere år i Sør Sudan 
og Tanzania, som kommuneoverlege 
i Stavanger, assisterende fylkeslege 
og fylkeslege i Rogaland - og de siste 
årene før han ble pensjonist, som 
seniorrådgiver i Helsedirektoratet i 
samisk helsetjeneste. Han forteller 
at han i alle år er blitt kontaktet av 
samer som har trengt hjelp i møte 
med helsetjenesten.

Årene i Afrika i arbeidet med ulike 
folkegrupper utløste det engasje-
mentet han hadde opplevd som 
barn; han opplevde noe av den 
samme følelsen han hadde som 
barn når folk ikke forstod hverandre. 
Dette har medført deltagelse i både 
forprosjektering og i evaluering av 
gjennomførte prosjekter i en rekke 
land i Asia og Afrika - inkludert Russ-
land, Kina, India, Botswana, Mali og 
Liberia.  Det å være med å få etablere 
en helsetjeneste på folks premisser 
har vært en drivkraft.  Kulturkom-
munikasjon er viktig. Han forteller 
at på New Zealand har maoriene en 
«cultural broker» i sykehus. Det er 
en tolk med utvidet tolkefunksjon - 
ikke bare språklig, men med hele den 
kulturelle bakgrunn som forståel-

sesfelt. I Canada er legeutdanningen 
desentralisert for at legene skal lære 
å bli kjent med bl.a. inuittkulturen.

I Sudan fikk han et lite, mosaikklig-
nende bilde som han stolt viser fram 
fra Acholi-stammen: «Truly friends-
hip - a hard man and progressive one 
- the first to give lecture to our area.»  

«Min viktigste måte å arbeide på, 
har vært å involvere lokalbefolknin-
gen. Folk skulle kjenne at det er deres 
helsetjeneste og at de bestemte over 
den,» sier Hetta. Han er derfor svært 
glad for at nå snakker flere leger i 
Finnmark samisk og at Samisk hel-
separk blir etablert i Karasjok.

Han har vært politisk aktiv og vært 
vara til Sametinget, er leder for 
Samisk legeforening og var i flere 
år leder for Samisk kirkeråd. Han er 
tidligere tildelt Karl Evangs pris for 
sitt arbeid for samisk helsetjeneste 
og Fyrbøterprisen av Den norske 
legeforening for sitt samfunnsme-
disinske arbeid. Som pensjonist er 
han fortsatt like engasjert i å fremme 
en helsetjeneste som er basert på 
lokalbefolkningens språk, kultur og 
verdier. 

Mosaikkbilde fra Acholi-stammen i Sudan.
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INFORMASJON FRA KURSKOMITEENINFORMASJON 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. All-
mennpraktikere som ønsker økt kunnskap i geriatriske emner. 
Sykehuskolleger som finner emnene relevante. Styrere og avde-
lings-sykepleiere som samarbeider nært med sykehjemslegen.
Kurset søkes godkjent som emnekurs i allmennmedisin med 
24 timer samt med 24 poeng for kompetanseområdet alders- 
og 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 og for mer informasjon: 
se www.legeforeningen.no/rogaland

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

Kurset er 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 emne-
kurs 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.legefore-
ningen.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.

UKE 6 – 2017 KVELDSKURS
KVELDSKURS/EMNEKURS I PSYKIATRI
Tid: 6.-9.2.2017  Sted: Clarion Hotel Energy 
Påmelding: snarlig i skjema på 
www.legeforeningen.no/rogaland. 
Pris: Kr. 5600,- i kursavgift + kr. 1380,- i kostpenger

Kurset er 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.

EMNEKURS I ULANDS-/TROPEMEDISIN 
I NGAOUNDÉRÉ, KAMERUN.
Tid: 27.-31.3.2017  
Pris: 6400,- i kursavgift + reise og opphold mm.  
Antall deltakere: 20 

For påmelding: http://plussreiser.no/reiser/ 
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.

DAGKURS
EMNEKURS I IDRETTSMEDISIN
Tid: 6.-7.2.2017 Sted: Clarion Hotel Energy
Antall deltakere: 30 
Påmelding: snarlig i skjema på 
www.legeforeningen.no/rogaland. 
Pris: Kr. 3000,- i kursavgift + kr. 990,- i kostpenger. 

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

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 etter-
utdanningen i allmennspesialiteten. Kurset søkes også 
godkjent for spesialiteten anestesi.

DAGKURS

EMNEKURS I AKUTTMEDISIN
BLÅLYSDAGER
Det blir emnekurs/klinisk emne-
kurs i Akuttmedisin, i samarbeid 
med Stavanger Universitetssyke-
hus, i lokalene til Safer, Seehu-
sensgate 1, Stavanger:

Tid: 13.-14.11.2017 
Påmelding: innen 12.8.2017 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: 35

Kurset krever forberedelse og bestått internettbasert 
teoritest både i AHLR (på www.nrr.org) og i «Nettkurs i 
akuttmedisin for legevaktspersonell» (på www.legevakt-
medisin.no) før fremmøte. Det er godkjent med 26 timer 
som obligatorisk emnekurs/klinisk emnekurs i akuttme-
disin til videre- og etterutdanningen i Allmennmedisin.

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

Det blir Grunnkurs C Forebyggende medisin 
(del 2), 6.-7.9.2017 på Victoria hotell i Stavanger. 
Grunnkurs C består av et nettkurs tellende med 
15 poeng (del 1), samt 2 vanlige kursdager tel-
lende med 15 poeng (del 2). Nettkurset (del 1) må 
være bestått før deltakelse på de vanlige kursda-
gene (del 2).

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.

Victoria hotell fra Gamle Stavanger

For mer informasjon om de enkelte kurs: se www.legeforeningen.no/rogaland
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Fagkurs: 
26.03-30.03 2017 

Målsetning med kurset: Etter gjen-
nomført kurs forventes deltakerne 
å kunne delta i en medisinsk eller 
pediatrisk faglig diskusjon ved visitt i 
en vanlig afrikansk sykehus-hverdag 
om de vanligste diagnoser, differen-
sialdiagnoser og litt om bakenforlig-
gende årsaker. De vil kunne gjøre seg 
opp en formening om de vanligste 
forekommende diagnoser hos hjem-
vendte reisende fra tropene, og slik 
kunne gi reise-rådgivning til andre.

Innhold: Daglig visitt på lokalsyke-
hus veiledet av lokale leger i samar-
beid med norske spesialister. Kau-

stikk gjennomgang, gruppearbeid, 
mikroskopering og teoretisk gjen-
nomgang av de viktigste områdene 
innen u-land/tropemedisin.

Godkjent som:  
• valgfrie kurstimer til spesialiteten 
 i samfunnsmedisin: 32 timer. 
• valgfrie kurstimer til spesialiteten 
 i barnesykdommer: 32 timer. 
• emnekurs til spesialiteten i 
 allmennmedisin: 30 timer. 

Kurset er godkjent av fond 2 og spe-
sialister i allmennmedisin og sam-
funnsmedisin kan søke om refusjon 
på inntil kr 20 000.  Leger fra andre 
relevante spesialiteter er også vel-
kommen. 

Kommuneoverlegene Hans Petter 
Torvik og Rolf Bergseth er kursledere. 
Begge med flere års arbeid i Afrika. 
Overlege/pediater Gunn Aadland og 
overlege/infeksjonsmedisiner Phd. 
Aase Berg, begge med mange år med 
erfaring fra asiatiske og afrikanske 
land er forelesere sammen med lokale 
leger.

Påmelding: innen 20.1.17 på 
http://plussreiser.no/reiser/
kamerun-tropemedisinskkurs 

Evnt. spørsmål kan rettes til 
hpt@lyse.net 

Kurssted: Hospital protestant, 
Ngaoundéré, Kamerun
Det protestantiske sykehuset i Ngao-
undéré i Kamerun ble startet og har 
vært drevet i mange år av norske og 
amerikanske misjonærer. Sykehuset 
er en del av den offentlige helsetje-
nesten i Kamerun og godkjent som 
lokalsykehus.  Den kamerunske 
kirken drifter privatsykehuset med 
støtte fra staten, hvor kontroll av 
Aids og tuberkulosepasienter inn-
går. Sykehuset har om lag 200 senger 
med avdelinger for barn, indremedi-

Rogaland legeforening arrangerer for 4. gang:

KAMERUN - kurs i u-lands-,     trope- og reisemedisin

Rolf Bergseth, Spes. i 
allmenn- og samfunnsmedisin. 
Flere års arbeid i Afrika.

Få kunnskap om de viktigste forekommende diagnoser i en afrikansk 
medisinsk hverdag, hos hjemvendte reisende fra tropene, og slik kunne 
gi reiserådgiving til andre. 

Hans Petter Torvik, Spes. i 
allmenn- og samfunnsmedisin. 
Jobbet flere år i Afrika. 
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Rogaland legeforening arrangerer for 4. gang:

KAMERUN - kurs i u-lands-,     trope- og reisemedisin

sin, kirurgi, gynekologi/obstetrikk, 
urologi, tuberkulose og lindrende 
medisin. Sykehuset har 1. halvår 2016 
litt over 3821 innleggelser, knappe 
10 000 konsultasjoner, 1286 fødsler 
og 6085 HIV positive kom til kon-
troll og oppfølging av behandling. 
Nesten 40% av innleggelsene er pga 
malaria  og infeksjons-sykdommer. 
Øye- og tannklinikk på samme områ-
det. Lepraklinikk ligger 8 mil unna. 
Detaljert program og litteraturliste 
for kursdagene blir sendt ut til del-
takerne i god tid før avreise. . 

Boforhold: I kursuken bor alle i ene-
boliger eller i rekkehus på tidligere 
misjonsstasjonen i Ngaoundéré. 3-5 
i boenhetene avhengig av størrelse 
og romforhold. Misjonsstasjonen i 
Ngaoundéré var den største misjons-
stasjonen i Vest – Afrika. Her er det 
kurslokaler, fotballbane og boliger. 
Kirkens hovedkvarter og Millennium 
kirken ligger like ved. Under resten av 
oppholdet benytter vi oss av hoteller 
av middels til god standard.

Sosialt-/ledsagerprogram
Det blir eget ledsagerprogram under 
fagkurset med besøk på skoler og 

institusjoner, landsbybesøk, besøk 
på marked, fjelltur, innblikk i kirkens 
diakonale arbeid etc. Programmet 
kan tilpasses deltakernes interesser. 
Ledsager utfluktene betales på stedet. 

Ferietur
Etter endt kurs vil det være mulighet 
til å bli litt mer kjent med Kamerun. 
I løpet av feriedagene vil vi besøke 
turistattraksjoner rundt Ngaoundéré 
før turen går videre sørover til Tibati 
og en av de eldste byene i Kamerun, 
byen Foumban.

Pris pr. pers. kr 4 500,- 
(ikke refusjon fra Legeforeningen).

Kamerun
Kamerun er et av de mest varierte 
landene på det afrikanske kontinen-
tet - kulturelt, geografisk og språklig; 
vi kaller det gjerne et Afrika i minia-
tyr. Landet ligger tett ved ekvator og 
har et tropisk klima. Mens landet i 
sør er dekket av regnskog, ligger det 
nordlige Kamerun på et platå mellom 
900 og 1300 meter over havet. Tem-
peraturen svinger lite i landet som 
helhet og ligger i hovedsak mellom 
25 og 35°C.  

Kamerun er i randsonen til et urolig 
område i de vestlige/sentrale delene 
av Afrika. Kurset skal være i Ngao-
undéré, litt nord for midten av Kame-
run. Urolighetene i Kamerun har 
vært i Extreme Nord på grensene til 
Nigeria, som er over 500km fra Ngao-
undéré. Vi har norske misjonærer og 
lokale samarbeidspartnere i Ngao-
undéré by og et godt tillitsfullt forhold 
til landets myndigheter. Endringer i 
sikkerhets-situasjonen vil umiddel-
bart bli kommunisert til våre sam-
arbeidspartnere. Vi følger alltid UD 
sine reiseråd, som ikke har hatt noen 
restriksjoner på reiser til Ngaoundéré 
eller nærområdene.

Det Norske Misjonsselskap (NMS) 
startet arbeid i Kamerun i 1925. 
NMS sin rolle i dag er å være partner 
og medvandrer for Den Evangelisk 
lutherske kirke (EELC). EELC driver 
tre sykehus, en tannklinikk og en 
rekke større og mindre helsesentre, 
som sammen med det statlige hel-
setilbudet danner hjørnesteinene 
for helsearbeidet i denne delen av 
landet.  Disse faktorene er med på å 
gjøre Kamerun til et ypperlig sted for 
et kurs i tropemedisin.
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Helseforetakene (HF) og 
avtalespesialistene er begge 
deler av den samme offentlige 
spesialisthelsetjenesten. Den 
nye rammeavtalen som trådte i 
kraft 1 januar 2016 forutsetter at 
det inngås individuelle sam-
arbeidsavtaler mellom avta-
lespesialister og et eller flere 
lokale helseforetak. Nå skriver 
vi desember og få, om noen, 
har gjort dette.  

En viktig satsing i den nye ramme-
avtalen skulle være å styrke samar-
beidet mellom avtalespesialist og 
helseforetak og andre institusjoner 
innenfor det Regionale Helsefore-
tak (RHF)-ets sørge-for ansvar. Det 
forutsettes et aktivt og løpende 
samarbeid mellom avtalespesia-
listene, RHF og HF. Videre er det i 
avtalen anført en intensjon om å 
styrke samarbeidet med helse- og 
omsorgstjenesten i kommunene. Det 
overordnede formålet med samar-
beid mellom avtalespesialister og 
den øvrige spesialisthelsetjenesten 
er å utnytte det totale ressursgrunn-
laget for best mulig å realisere hel-
sepolitiske mål. Dette er samtidig 
en prinsipperklæring og anerkjen-
nelse av avtalespesialistenes stilling 
i spesialisthelsetjenesten. Partene er 
enige om at avtalepraksis skal ha et 
høyt faglig nivå og at det er et mål at 
pasientene tilbys undersøkelse og 
behandling som er likeverdig eller 
bedre enn det som gis i helsefore-
takene. 

En grunnleggende forutsetning 
for en slik samarbeidsavtale er at 
begge parter er å oppfatte som like-
verdige. HF (sykehuset) kan altså 

ikke pålegge avtalespesialisten noen 
oppgaver eller diktere vilkår for sam-
arbeid. Til nå har det som regel vært 
slik i realiteten at avtalespesialisten 
har et velfungerende og uformelt 
samarbeid med sitt lokale sykehus 
avdeling/poliklinikk og for mange 
kan det synes unødvendig å forma-
lisere dette.  Likevel er omfanget 
varierende og vi skjønner at det er 
behov for rammer som legger til rette 
for ytterligere samarbeid. Uansett 
er vi nå pålagt dette og det kan også 
åpne for interessante muligheter 
for oss.  Enkelte avtalespesialister 
har henvendt seg til ‘sitt’ sykehus 
og bedt om en slik avtale, men er 
blitt møtt med ‘en kald skulder’. PSL 
Rogaland har tatt dette opp i Sam-
arbeidsutvalget i Helse Vest.  Helse 
Vest må pålegge helseforetakene å få 
på plass samarbeidsavtalene. Det er 

RHF som har ansvar for kommuni-
kasjon og koordinering mellom aktø-
rene, dels via Samarbeidsutvalget. 
Vi oppfordret Helse Vest å arrangere 
et informasjonsmøte som opplyser 
grundigere om fremgangsmåten og 
mer omkring praktiske detaljer som 
kan bidra til å tilrettelegge for og 
understøtte at det kommer i stand 
slike avtaler. Videre kunne et slikt 
møte brukes av administrasjonen i 
Helse Vest til å presentere seg selv, 
deres tanker og strategi for spesi-
alisthelsetjenesten i regionen og 
framtidige planer. Til nå har det ikke 
vært noen arena for presentasjon 
eller diskusjon mellom avtalespe-
sialistene og Helse Vest.

Det viktigste i en samarbeidsavtale 
bør være å enes om en hensiktsmes-
sig arbeidsdeling mellom avtalespe-

Samarbeidsavtale mellom avtale-   spesialistene og helseforetakene
Av Dr. med. Finn Finsnes, tillits-
valgt Praktiserende spesialisters 
landsforening (PSL) Rogaland
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sialisten og den tilsvarende sykehuspoliklinikken. 
Dette kan dreie seg om hvilke pasienter som primært 
bør vurderes hos avtalespesialist eller ved sykehus og 
hvem som skal ta seg av kontrollforløpet ved forskjel-
lige pasientgrupper og diagnoser. Det kan også bety 
at en henvisning fra fastlegen enten kan videresendes 
avtalespesialist/sykehuspoliklinikk eller returneres 
henvisende lege med denne opplysning om hvilke 
pasientgrupper som prioriteres hvor. Mesteparten 
av samhandlingene som avtalespesialisten gjør i dag 
er utredning og behandling av pasienter henvist fra 
primærhelsetjenesten, det er sjeldnere at avtalespe-
sialisten henviser pasienten videre til sykehus. Det 
faglige samarbeidet mellom sykehusavdelinger og 
avtalespesialister bør også avtalefestes, inkludert 
utveksling av informasjon om felles prosedyrer og 
kliniske retningslinjer. RHF skal legge til rette for at 
avtalespesialisten får mulighet til å delta i kompe-
tanseutvikling, blant annet tilbud om deltakelse på 
seminarer, kurs og andre møter. Bibliotektjenesten på 
sykehus skal også tilbys oss på linje med sykehusleger. 
Det er også flere avtalespesialister nasjonalt som har 

attraktive fagspesifikke fora med høy kompetanse som 
sykehuskollegaer også vil ha stor nytte av. Ettersom det 
nå åpnes for utdanning av leger i spesialisering (LIS) i 
avtalepraksis (6 måneder) kan også dette være et steg i 
riktig retning for bedre gjensidig respekt og samarbeid.  
En samarbeidsavtale bør også inneholde rutiner for 
kontakt mellom partene, utveksling av informasjon om 
kapasitet og eventuelt et samarbeid for å unngå frist-
brudd og redusere ventelister. Videre kan det for noen 
spesialiteter være naturlig at man avtaler fraværsdekning 
i ferieperioder og eventuelt vikarordning ved sykdom 
eller permisjoner.

Regjeringen og helseminister Bent Høie ga fagre løfter 
og håp om en ‘ny vår’ for avtalespesialistordningen. I 
regjeringserklæringen fra Erna Solberg er det nedfelt at 
regjeringen vil øke antall hjemler og bruke avtalespe-
sialistene mer. Dette var en del av den politiske platt-
formen fra 2013. Til neste år er den regjeringsperioden 
over og det eneste som har skjedd er at vi har fått denne 
nye rammeavtalen. Det er færre avtalespesialister i dag 
enn den gang. 
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Intervju med vårt nyeste medlem i 
kurskomitéen: Robert Wilhelm Joseph

Robert kommer fra Norge, vokst 
opp i Pakistan med foreldre 
(Norsk mor og Pakistansk far) 
som jobbet i Sør og Nord pakis-
tan hvor de drev med helse 
arbeid blant minoritets grupper. 
Han vokste opp på en interna-
sjonal skole i Murree og flyttet 
hjem til Norge som 18 åring.
For tiden jobber han på Stavan-
ger legevakt og som vikar på 
Nytorget legesenter, og startet i 
kurskomitéen i april 2016. 

– Hvorfor begynte 
du i kurskomitéen, Robert?
– Jeg begynte i kurs komiteen pga min 
interesse for akutt medisin, jeg synes 
det er spennende og jeg trives godt 
med den variasjonen det kan by på. 
Legevaktsmedisin er et område som 
engasjerer meg, så derfor ønsker jeg å 
taktisk bidra med utvikling på dette 
området. Kurs komiteen blir et natur-
lig sted å begynne. Per i dag finnes 
det ikke en spesialisering innenfor 
prehospital/ legevakts medisin. Så 
min grunn er enkel – forsøke å legge 
fokus på prehospital/akutt medisin. 

– Hva er et godt kurs?
– Et godt kurs for meg er:- fremlegg 
av spisskompetanse og målrettet 
vitenskapelig basert kunnskap som 
er praktisk relevant, og  presentert 
kort og konsist.  

– Hva er det beste kurset 
du har vært på?
– Kurset Akutt medisin for Indre medi-
sinere, og Blålys kurset på Safer, er 
kurs jeg likte veldig godt. 

– Hvorfor valgte du å bli lege?
– Jeg tror min oppvekst i Pakistan med 
foreldre som jobbet med fattigdom 
under politisk og religiøs uro, samt 
enkelte personlige livserfaringer, ble 
summen av det som førte meg frem 
til at jeg ville bli lege.

– Hva er det beste med å være lege?
– Det beste med å være lege må være 
det at en aldri bli utlært, men at en 
stadig er i en læreprosess med tileg-
ning av nye erfaringer og kunnskap.

– Du er jo legevaktslege; er det et 
medisinsk felt som du interesserer 
deg ekstra for?
– Ja, definitivt! Traumatologi, psykisk 
og somatisk akutte tilstander – selv 
om de kan være sjelden til tider. Målet 
for meg er å trene på å handle raskt og 
effektivt på en økende plattform av 
erfaring, og kunne bruke min multi-
kulturelle bakgrunn når anledninger 
tillater det. 

– Har du noen hobby (utenom kurs-
komitéen)?
– Jeg liker å drive med mye rart- blant 
annet hobby forfatterskap med dikt og 
poesi/filmmanuskript. Dessverre har 
jeg for tiden lite tid til denne hobbyen, 
pga travel familiehverdag og spesia-
liseringsforløpet i allmennmedisin.

– Favoritt mat? 
– Det er et enkelt svar- min fars pakis-
tansk mat! 

– Favoritt feriested?
– Syden er ikke feil, men teltturer 
med familien til sørlandet, Sverige 
eller Danmark  er uansett obligatorisk 
hvert år, enn så lenge.

– Hvilken bok vil du 
anbefale andre å lese?
– Jeg har vanskelig for å anbefale en 
bok- men jeg har likt bøkene til Dan 
Brown og Clive Cussler.

– Favoritt sport?
– Dessverre blir det for lite sports-
lige aktiviteter om dagen. Fikk nylig 
eksponering til cross fit, som gav en 
smertefull realitetsorientering. Legges 
til min bucket list.

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

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 beky-
mringsmeldinger av typen omsorg dersom du 
vet en god kollega trenger støtte.
Vi tar ofte kontakt direkte med en som eventu-
elt er omtalt negativt i pressen.

Terje Vevatne,
Avd.rådgiver 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
 
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

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

STØTTELEGER I ROGALAND LEGEFORENING

PROGRAM FOR VÅREN 2017. 
ROGALAND KRISTELIGE LEGEFORENING

Vårens (2017) møtedatoer er: 
25. januar med årsmøte, 
22. februar, 29. mars og 26. april.

Vel møtt!

Med hilsen fra styret
Helge Træland, leder 
Ruth Midtgarden, sekretær
Ole Mathis Hetta, kasserer

Styret Rogaland kristelige legeforening.
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Navn Verv Arbeidsplass Telefon E-post

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

Erik  Styremedlem/ Overlege  M 412 73 330 erik.wulst@gmx.com
Wulst nestleder Ort. Avd.   
  Haugesund sykehus  
  
Nina Storm Styremedlem LIS Med. klinikk  M 928 80 449 nina.skifjeld@hotmail.com
Skifjeld  Haugesund sjukehus  
  

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

Kathrine  Varamedlem Sykehjemslege  M 976 38 679 kathrine.helvig@gmail.com
Helvig  Haugåstunet   
Osmundsen  sykehjem

Ole Arild  Allmennlegeforeningen Fastlege, M 412 02 356 ole.osmundnes@lyse.net
Osmundnes (APLF) Lura legesenter 
  

Egil Bjørløw Leger i samfunnsmed.  Fylkeslege M 901 07 578 egil.bjorlow@yahoo.fr
 Arbeid (LSA)   
Vara:
Hans Petter Torvik 
Elin Watts Norsk arbeidsmedisinsk Bedriftslege M 947 80 080 eliw@statoil.com
 forening (Namf) Statoil ASA

Alexander Seldal Norsk Ort. Avd. Sus M 924 27 960 alexanderseldal@gmail.com
 overlegeforening (Of)

Finn Finsnes Praktiserende Spes. i indremed./ P 51 56 75 88 finn@finsnes.no
 Spesialisters Landsforening (PSL) Avtalespes Stavanger  
Vara:    
Kaare Vigander

Torhild Veen Yngre legers forening (Ylf) LIS Gastrokirurgisk  P 920 37 867 torhild.veen@gmail.com
  avd. Sus 
Vara: 
Inga Thorsen
Olav Thorsen Leger i Vitenskapelige Fastlege   M 913 16 476 olav.thorsen@sus.no
 stillinger (LVS) Klubbgaten legesenter
Vara: Kristine   
Kjer Byberg

Styret i Rogaland legeforening for perioden 2015 - 2017
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Det allmennmedisinske fagmiljøet i Bergen har to 
viktige einingar finansiert over Helse- og omsorgs-
departementet sitt budsjett: Allmennmedisinsk 
forskningsenhet Bergen (AFE) og Nasjonalt kom-
pe-tansesenter for legevaktmedisin (Nklm). I forslag 
til statsbudsjett for 2017 kom regjeringa med signal 
om at midlar som vert brukt til forsking ved desse og 
liknande senter, skal trekkast ut og leggast i ein felles 
pott der mange miljø kan konkurrere om pengane. 
Dette er eit svært dårleg forslag av fleire grunnar.
 
Nklm vart oppretta som eit nasjonalt kompetan-
semiljø for å understøtte utviklinga i legevakt 
gjennom utredningar, fagutvikling, sta-
tistikk, forsking og ”følge-med-funksjon”. 
Forsking er ein mindre, men viktig del av 
aktiviteten og den skal integrerast med 
tenestestøtte i form av kompetanseheving 
og fagutvikling i kommunane. Nklm har 
vore ein sentral leverandør av kunnskaps-

baserte utredningar for ny akuttmedisinforskrift og 
regjeringa sitt akuttutval. Å legge deler av Nklm sitt  
budsjett inn i ein felles, konkurransebasert forskings-
pott vil eintydig svekke kjerneaktiviteten og redusere 
sjansen for fortsatt sterkt fokus på utredningsarbeid 
og fagutvikling.

Når det gjeld AFE, så skal eininga bidra til kunnskaps-
basert, allmennmedisin, som er av stor betydning 
både for individ og samfunn, og som eit korrektiv og 
alternativ til forsking utført ved sjukehus. Tilskuddet 
har avgjerande verdi i å oppretthalde kjernemiljøa, 

dvs seniorforskarane. Kjernemiljøet er også viktig 
for å ekstern finansiering og forskarutdanning.
 
Regjeringa har signalisert styrking av for-
skingsaktiviteten i primærhelsetenesta i åra 

framover. Da er det ein dårleg idè å starte med 
å bygge ned det ein har frå før.

Kjære kollega
i vestlandsk allmennpraksis

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

Faggruppe for allmennmedisin (ALFA)

U N I V E R S I T E T S L E G E N  n o v e m b e r  2 0 1 6
N y t t  f r å  F a g g r u p p e  f o r  a l l m e n n m e d i s i n ,  U i B

Allmennlegepris til Hogne Sandvik

Allmennlegeforeningen har tildelt 
Hogne Sandvik, fastlege i Bergen og 
forsker ved Nklm, den gjeve «All-
mennlegeprisen» for 2016.
 
Allmennlegeprisen blir hvert år tildelt 
et medlem av Allmennlegeforeningen 
som har gjort en særlig stor innsats for 
allmennmedisinen. Blant de nomi-

nerte kandidatene valgte komitéen 
å løfte frem Sandvik for sitt bidrag til 
fagutvikling gjennom det allmenn-
medisinske diskusjonsforumet Eyr 
de siste 20 årene.
 
I tillegg til å være leder for Eyr, jobber 
Sandvik som allmennlege i Morvik 
og forsker ved Nasjonalt kompetan-

sesenter for legevaktmedisin (Nklm), 
Uni Research Helse. Sandvik har vært 
tilknyttet Nklm i ti år og bidratt til et 
betydelig antall publikasjoner som 
angår legevakt.
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Stipend fra AMFF
Allmennmedisinsk forskningsfond (AMFF) har hatt 
tildelingsmøte for ettårige stipend med oppstart 
våren 2017. Det forelå søknader på 9,2 millioner 
kroner. Styret fordelte 5,2 millioner kroner å fordele. 
4søkere fra vårt miljø ble tildelt midler for 2017:
 
• Jesper Blinkenberg, fastlege i Askøy: 
 ØH innleggelser I sykehus, 50 % stilling.

• Kristian Jansen, fastlege i Samnanger: 
 Livets slutt i sykehjem, 50 % stilling.

• Ingrid Rebnord, fastlege i Fjell: 
 Diagnostisk utstyr på legevakt, 
 3 mnd for å avslutte ph.d.

• Camilla Thoresen, Senter for sykehjemsmedisin: 
 heimedød i Noreg, 50% stilling.

Forsdahls pris til Steinar Hunskår
Anders Forsdahls pris deles ut av en fagjury ved 
Nasjonalt senter for distriktsmedisin. Forsdahlvar 
første professor i allmennmedisin ved Universitetet 
i Tromsø. Hunskår får prisen for sin store innsats for 
allmennmedisin og allmennleger i distrikts-Norge, 
ikke minst gjennom hans innsats for kvalitetsforbe-
dring i legevakttjenesten. Han fikk prisen sammen 
med Torben Wisborg, anestesioverlege i Hammerfest 
og professor i akuttmedisin i Tromsø. Prisene ble delt 
ut under Primærmedisinsk uke i Oslo. 
 
Juryen uttrykker at prisvinnerne deler imponerende 
bredde og dybde i sitt faglige virke, de er begge raust 
inkluderende, men også modig insisterende som 
formelle og uformelle strateger og ledere med bety-
delig faglig impakt og integritet. De er to leger som 
sammen representerer sterke ledd i en livreddende 
kjede. Gjennom stillingen som forskningsleder ved 
Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin 
(Nklm) er Hunskår en tydelig og synlig stemme for 
kvalitetsforbedring av det allmennmedisinske faget 
og for bedre kår for allmennlegene i distriktene. 
Han har argumentert for bedre vaktordninger, fast 
lønn på legevakt, og legevakt som del av fastlegenes 
kommunale oppgaver.

Forslagstillerne fra Universitetet i Bergen fremhever 
hans vilje til å utvikle prosjekter og veilede kandi-
dater utenfor universitetsmiljøet. Han har veiledet 
kandidater som har gjort hele eller store deler av sitt 
prosjekt samtidig som de har jobbet som allmenn-
leger i distrikts-Norge.

Læringsportal for legevakt til Bergen
Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin 
(Nklm) har fått i oppdrag frå Helsedirektoratet å 
opprette ein læringsportal for nettkurs og e-læring 
innan legevakt. Portalen skal vere i drift innan års-
skiftet, og skal i første omgang drifte dei obligatoriske 
nettkursa i akuttmedisin og i valds- og overgreps-
handtering som alle som arbeider i legevakttenesta 
skal ta innan 2020.
 
Nettkursa skal vere gratis og allment tilgjengelege 
for alle, medan dei som skal ha kursgodkjenning 
må gjennom sikker innlogging og identifikasjon for 
å få kursbevis etter endt kurs. Planen er at lærings-
portalen etter kvart skal byggast ut med fleire kurs 
og ulike e-læringstilbod.

Nye AFU-stipend
Allmennmedisinsk forskingsutval har tildelt 14 nye 
kortvarige allmennpraktikarstipend, 4 av dei knytt 
til Bergen:

• Thomas Omdahl, Bergen, 
 2mnd om prevensjonsbruk.

• Jasmin Haj-Younes, Kristiansand, 
 3 mnd om barrierer for helsehjelp hos asylsøkere.

• Elisabeth Strømme, Bergen, 
 2 mnd om sykdomsbyrde hos syriske flyktninger. 

• Hogne Buchvold, Bømlo, 2 mnd om nattarbeid. 




