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LEDE R

Syd-Vesten
Da har vi atter en gang gleden av å invitere til årsmøtet i Rogaland legeforening
onsdag 10.juni i Konserthuset.
Du er hjertelig velkommen til å bli med på årsmøte, valg og et knakende godt foredrag
om pasientkommunikasjon med Bård Fossli Jensen. Vi runder av kvelden med en
bedre middag med underholdning. Ta gjerne med partneren din. Alt til den nette
sum av kroner null. Alt vi ber om er en påmelding så vi kan beregne antallet. Du /
dere kan komme til årsmøtet, foredraget eller bare middagen.
Rogaland legeforening sin gode økonomi er takket være kurskomiteen som holder
et imponerende tempo med god hjelp av velvillige sykehuskolleger og vår sekretær
Heidunn S Nordtveit. Kontantbeholdningen øker fra år til år og gir oss handlefrihet
til å prøve ut spennende tiltak for våre medlemmer.
Handlefriheten bruker vi nå blant annet til å kjøre i gang en ny «Nettverksgruppe
for legeledere» - en gruppe som møtes regelmessig og hvor innholdet i samlingene
er knyttet opp til deres hverdag som ledere. Gruppen ledes av Tonje Talberg som
har bred arbeidserfaring fra legeyrket og som konsulent og blant annet jobbet med
lederutvikling og organisasjonsutvikling i AFF Konsulent AS – som blant annet står
bak Solstrandprogrammet. Med gode evalueringer fra den første gruppen i fjor ser
vi frem til å tilby dette til en ny gruppe leger i mellomlederstillinger. Deltagelse i
en slik gruppe er en mulighet for faglig påfyll, nettverksbygging og ideutveksling
og således et glimrende tilbud både før og etter mer formalisert lederutdanning.
Se egen invitasjon i bladet.
Overskuddet fra kurskomiteen gir oss også mulighet til å frikjøpe våre næringsdrivende leger. Med samhandlingsreformen er det et økende behov for å delta på
ulike samhandlingsarenaer. Utredningen av «Storbylegevakt» og «PKO evaluering»
er eksempler på dette. Vi har en strålende mulighet til å arrangere temamøter
som vi gjorde om faste stillinger og prioritering på Hall Toll eller IKT møter for
våre AF/PSL medlemmer tidligere i år. Vi kan leie inn dyktige forelesere og kjekk
underholdning som vi har gjort på årsmøtene de siste årene.
Styret har også en sosial agenda og har i flere år nå støttet «Legefesten» som
arrangeres her i Stavanger. Vi har bevilget penger til tilsvarende arrangement i
Haugesund som forhåpentligvis materialiserer seg i løpet av året og håper at også
dette kan bli en tradisjon. Andre kan også søke. En grunnleggende forutsetningen
for å få støtte er at det er åpent for alle medlemmer.
Sykehusleger er tradisjonelt orientert mot OF og YLF. Det er helt naturlig i forhold
til arbeids- og lønnsvilkår men jeg tror lokalforeningen kan tilby et viktig supplement. En lokal plattform for samarbeid både innad og utad mot kolleger utenfor
sykehus og samfunnet ellers. Og ikke minst en mulighet til å drive frem lokal
aktiviteter av faglig og sosial art.
Ta gjerne kontakt om du har en ide til et kveldsmøte eller arrangement som lokalforeningen kan hjelpe deg med. Lokalforeningen kan bidra med økonomi, organisering, bestilling av lokaler og forelesere samt annen tilrettelegging. Jeg vil beint
frem påstå at vi er ganske gode på det takket være vår dyktige sekretær Heidunn.
Kanskje har vi noen pensjonerte leger som ønsker å engasjere seg?
Da håper jeg å se så mange som mulig av dere på årsmøtet onsdag 10.juni!
Jan Robert Johannessen
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INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015
Rogaland legeforening har med
dette gleden av å kunne invitere til
årsmøte i Stavanger Konserthus.
Vi starter opp klokken 17.30 med
årsmøte.

Sted: Konserthuset i Stavanger
Tid: Onsdag 10. juni 2015
Program:
Kl 17.30 Årsmøte - Kl 19.00 Foredrag - Kl 20.00 Middag

Kl. 19.00 starter foredraget «Kommunikasjon – profesjonell eller
glad amatør?» Bård Fossli Jensen
skal gi oss det beste han har av råd,
strategier og tips når det gjelder å
møte pasienter og pårørende i alle
kategorier.
Bård er til daglig barnelege ved
CatoSenteret og Sørlandet Sykehus
Arendal, han har en doktorgrad i
medisinsk kommunikasjon og trener leger og andre helsearbeidere i
pasientkommunikasjon.
Vi runder av med middag ca kl 20.00.
Dette blir kjekt både for deg og din
bedre halvdel !

Pasientkommunikasjon
– Profesjonell eller glad amatør?

Vel møtt!

Bård Fossli Jensen
spes. barnesykd. ph.d.

Årsmøteprogrammet
Saksliste:
Valg av møteleder
• Godkjenning av innkallingen
• Årsmelding for Rogaland legeforening 2014
• Regnskap 2014
• Budsjett 2016
• Kurskomitéen årsmelding 2014
• HLR årsmelding 2014
• Stavanger TBC-fond årsmelding og regnskap 2014
• Rogaland legeforenings Fond for primærmedisin årsmelding og regnskap 2014
• Valg av revisor
• Valg av nytt medlem for kurskomitéen
• Valg av medlem til kurskomitéen for nord-fylket
• Valg

en årlig sosial begivenhet som virker samlende for leger
i hele fylket, i og utenfor sykehus.

Påmelding for middag m/underholdning:
Send e-post til rogaland.legeforening@gmail.com innen
30. mai 2015.
Gratis for leger og ledsagere.

Alle HTV for Allmennlegeforeningen vil få invitasjon
til formøte kl. 13-16.00. Egen invitasjon sendes på e-post
men vi ber dere holde av tidspunktet.

Vi håper at mange vil delta! Målet er at dette skal være

For tilreisende fra nordfylket
Rogaland legeforening dekker reiseutgifter tilsvarende
rutegående skyss.
For dem med over 1 time reisevei dekker vi overnattingsutgifter på hotell. Egenandel 300,De som ønsker dette må avtale dette ved å sende e-post
til vår sekretær Heidunn (rogaland.legeforening@gmail.
com).
Man kan som alltid selvfølgelig velge å delta på kun deler
av arrangementet.

Saksdokumenter finner du på:
www.legeforeningen.no/rogaland.

Vel møtt!
Jan Robert Johannessen, Leder
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ÅRSMELDING FOR ROGALAND LEGEFORENING 2014
Medlemmene i Rogaland fordeler seg slik på yrkesforeningene. Antallet leger i Rogaland stiger.

Yrkesforeninger
Allmennlegeforeningen

Pr
01.01.
2006

Pr
01.05.
2008

Pr
01.02.
2009

Pr
01.02.
2010

Pr
04.01.
2011

Pr
01.01.
2012

Pr
03.01.
2013

Pr
01.01.
2014

Pr
Prosentvis
01.12.
endring
2014 1.1.14-1. 12.14

299

336

350

398

400

408

433

467

497

LVS - leger i vitenskapelige stillinger

4

3

2

4

6

5

8

9

8

6,5
11

Namf - Norsk arbeidsmedisinsk forening

41

47

43

40

53

49

51

58

56

3,5

OF – Overlegeforeningen

400

444

465

479

497

532

561

586

604

3

LSA – Leger i samfunnsmedisinsk arbeid

40

36

33

35

42

42

42

46

46

0

PSL - Praktiserende spesialisters landsforbund

69

80

81

82

88

84

91

95

102

7

Ylf - Yngre legers forening

367

429

445

466

497

534

547

558

589

5,5

1220

1375

1419

1504

1583

1654

1733

1819

1902

4,5

Sum

Styret i Rogaland legeforening 01.09.2013–31.08.2015

Styret har hatt 8 møter i 2014, og behandlet 82 store og små saker.

Leder
Jan Robert Johannessen

fastlege, Stavanger

Våre hovedmål for perioden ble utarbeidet og fastlagt en arbeidshelg i
Riga i januar 2014. Styret ønsker å fokusere på de viktigste sakene, og
legge energi i å nå klare mål.

LIS Radiol. Avd. Haugesund sykehus nestleder
LIS Ort. Avd. Haugesund sykehus

Vi velger å legge fram hovedmålsettingene for inneværende periode,
som grunnlag for en statusrapport i årsmøtet, med mulighet for innspill
fra medlemmene:

Styremedlemmer
Lisbeth Harkestad
Einar Seglem Bekken

Varamedlemmer
Line Ravndal
fastlege Hanadalen legesenter, Sandnes
Dag Aurlien
Overl. Nevrol. Avd. Sus
			
Landsstyrerepr.
Jan Robert Johannessen,
leder av Rogaland legeforening
Vara:
Lisbeth Harkestad og Einar Seglem Bekken
Yrkesforeningenes avdelingstillitsvalgte
AF
Ole Arild Osmundnes, Lura legesenter
LSA
Egil Bjørløw, Helsesjef Stavanger
Vara
Hans Petter Torvik, Sandnes
Namf
Olav Langhelle, pensjonist, Stavanger
Vara
John Hjelle, Stavanger
OF
Alla Passeniouk, Psykiatrisk klinikk, Sus/
Vara
Alexander Seldal, Ort.avd. Sus
PSL
Finn Finsnes, Avtalespesialist i lungemedisin,
Vara Kaare Vigander
Ylf
Lars Kåre Kleppe, Med avd. SUS
Vara
Dag Rune Pedersen Kvalvik, Haugesund
Lvs
Olav Thorsen, fastlege Klubbgaten legesenter
Vara
Ingvild Vatten Alsnes
Kurskomitéen
Leder:
Medlemmer:

Valgkomité
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Hans Ågotnes
Anne Aronsson, Peter Christersson, Håvar
Aurstad, Nina Thorsen Wikene, Målfrid
Bjørgaas, Nicolaj Vinther, Petter Thomseth-Lerström (fra okt. 2014)
Torger Gilje Lid leder, allmennlege, Stavanger
Linda Hatleskog ass. fylkeslege, Fylkesmannen i Rogaland
Jon Egge overlege radiologisk avd Haugesund
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Hovedmålsettinger for styret i Rogaland
legeforening 2013-15
Helsepolitikk
Styret definerte følgende målsettinger for styreperioden på et styreseminar 17. og 18. januar:
Helsepolitisk målsetting
Rogaland legeforening vil jobbe for å understøtte Dnlf satsningsområder.
Vi ønsker spesielt å ha fokus på samhandling med en god sammenhengende helsetjeneste og god kvalitetssikring. Ledelse må reflektere
medisinskfaglige prioriteringer med pasienten i fokus.
Lønns- og arbeidsforhold:

Kommunsektoren:
Samhandling:
• Alle kommuner i Rogaland skal regelmessig avholdes lokalt samarbeidsutvalg (LSU) og Allmennlegeutvalg (ALU) med referat som er
tilgjengelig på en nettside.
• Rogaland legeforening skal ta initiativ til samhandlingsmøter med
Helfo, KS og NAV.
• Fastleger må sterkere grad involveres i kommunenes kvalitets- og
utviklingsarbeid. Fastlegene oppfordres til å involvere seg i sterkere
i denne typen arbeid. Kommunene oppfordres til å budsjettere med
frikjøp av fastleger i forbindelse med dette. Bedre samhandling må
bygges over tid med imøtekommende holdninger og forståelse fra
begge parter.

Lønn
• Leger ansatt i kommunene skal ha tilsvarende lønnsnivå som sykehusleger.
• Fastleger med bistillinger i kommunen må få praksiskompensasjon
som gir reell utgiftsdekning.
• Alle kommuner skal ha en egen prisliste for tjenester som fastlegene

utfører for kommunen da disse ikke inndekkes via normaltariffen.
• Kontaktmøter mellom fastleger og NAV lokal avvikles på betalt dagtid,
jfr takst 14/14d.
• Samarbeidsmøter mellom fastleger og kommunen skal kompenseres
svarende til takst 14/14 d på dagtid og tilsvarende 0,5x disse takstene
om møtene avholdes på kveldstid.
Legevakt
• Driftsmøter og samhandlingstrening med ambulansetjenesten er
arbeid og skal honoreres
o Dagtid: som takst 14/14d.
o Kveldstid: minst tilsvarende 100 % overtid ift lønn i kommunal bistilling, alternativt 0,5*14/14d i normaltariffen.
• RLF vil jobbe for lokalt tilpassede løsninger som undersøtter stabil
legevakt med god kvalitet og trygge rammer for legene. Krav skal
fremmes i lokale forhandlinger.
o Leger skal ikke dra på utrykning/ hjemmebesøk alene
o Legevakts- utrykningskjøretøy skal være uniformert og fører må ha
helsefaglig bakgrunn.
o Det skal være betalte driftsmøter og fagråd i alle kommuner i Rogaland
innen 2015.
Sykehjem
• Sykehjemsleger skal ha journalverktøy med en akseptabel standard.
Et minstemål for funksjoner er søkbare kronologiske journalnotater,
oversiktsbilde, labsvar integrert i journalen, elektronisk samhandling
og eResept.
• Sykehjemsleger skal et godt faglig og sosialt miljø for erfaringsoverføring mellom leger på ulike sykehjem.
Sykehus
• Vi vil ivareta at sentrale avtaler og anbefalinger følges. Disse skal være
styrende og representere et minstemål i forhold til lokale avtaler.
• Sykehusleger skal ha adekvat, prosentuell lønnsutvikling, på linje
med sammenliknbare grupper i samfunnet. Kompetanse og ansvar
skal honoreres.
• LIS leger skal i størst mulig grad ha faste stillinger.
• Ledelse
o Vi vil jobbe for å stimulere leger til å ta lederstillinger.
o Vi vil jobbe for å styrke leger i lederrollen.
o Ledelse og beslutningsprosesser må forankres med utgangspunkt
i medisinskfaglige behov og prioriteringer.
Avtalespesialister
RLF vil jobbe for flere avtalepraksiser. Vi ønsker spesielt
• Reumatologi
• Nevrologi
• Småkirurgi
• Psykiatri
Forskning og kvalitet
Forskning:
Vi ønsker å stimulere til allmennmedisinsk forskning.
Alle kommuner bør opprette et kvalitetsutvalg mellom fastleger og
kommune etter modell fra Stavanger.
Vi ønsker oss en formulering og knytte den opp mot forskningsprisen.
Undervisning
Et medisinsk fakultet i Stavanger vil få stor betydning for forskning og
utvikling for Stavangerområdet. Rogaland legeforening ønsker derfor
å støtte dette initiativet.

Aktiviteter i perioden 2013-2015

Interne forhold

Kontakt med tillitsvalgte og medlemmer
Kontakten med tillitsvalgte for fastlegene gjennomføres hovedsaklig som
gruppeutsendt epost men vi har som mål å avholde et møte i sør og et
i nordfylket per år. Det ble avholdt et møte med tillitsvalgt i forkant av
årsmøet 12.6.14 på Sola Strand hotel. Tema for møtet var krav og strategier
i årets forhandlinger, tillitsvalgtkurs, endringer i Særavtalen, Samhandlingsreformen og Fastlegeordningen. Deltakelse i tillitsvalgt-møter
honoreres og praksiskompensasjon dekkes.
Årsmøtet 2014 ble avholdt med 47 deltakere på Sola Strand hotel 12.6.14.
I forkant av årsmøtet var det foredrag om «Ledelse på godt og vondt»
med professor Ståle Einarssen. I etterkant av årsmøtet var det middag
for medlemmer med partner. Generalsekretær Geir Rise besøkte oss
og fikk i forkant av møtet presentert og møtt Rlf sin «Nettverksgruppe
for legeledere».
IKT-møte
Det ble arrangert et IKT - møte for fastleger og avtalespesialister 1.10.14.
med ca 85 deltakere. Helse Vest IKT ved Erik M.Hansen (adm.dir) og Anne
Bjørlykke (programleder for Støtte til samhandling) samt representanter
for de 3 EPJ leverandørene var med på møtet. Tema var todelt - fokus
på enklere og mer effektiv IKT-drift og informasjon om de ulike EPJ for
dem som har behov for å bytte fra utgående versjoner.
Lokalforeningskonferanse
Lokalforeningene har med samhandlingsreformen og behovet for styrket
legetjeneste i kommunene, mer oppgaver ut av sykehuset og samhandlingsavtalene mellom sykehus og kommunene blitt fokus for en satsning
fra foreningen sin side. Man ønsker å lage en arena for erfaringsutveksling
og tettere samarbeid blant annet for å sikre oppdatering begge veier og
synliggjøre lokallagenes aktivitet.
I den forbindelse ble det arrangert et seminar for lokalforeningene
og regionsutvalgene på Gardermoen 28-29. august. Leder Jan Robert
Johannessen deltok på vegne av styret og presenterte blant annet kurskomiteens arbeid og betydning for lokalforeningen samt hvordan vi jobber
med medlemskommunikasjon via epost og Syd-Vesten. Det ligger an
til at dette møtet vil bli arrangert årlig fremover. Nytt av året er at det er
opprettet egne kontaktpersoner i sekretariatet. Rlf/ Vestlandet har Ellen
Juul Andersen og Sara Underland Mjelva som sine kontaktpersoner.
Ledermøte
Ledere for alle foreningens organer blir hvert år invitert til ledermøte i
regi av Dnlf sentralt. Årets tema var «Hvordan lykkes – alene og sammen
med andre» Leder deltok.
Nettverksgruppe for ledere
For å komplettere tilbudet med legeforeningens utdanning av legeledere
er en egen nettverksgruppe opprettet for utveksling av erfaringer og
støtte. Gruppen, med 8 deltakere, ble ledet av Tonje Talberg fra Medco
BHT. Det ble gjennomført 6 samlinger i løpet av 2014. Tema ble bestemt
av gruppens interesser og behov. Prosjektet har fått god evaluering og
er spilt inn til foreningen sentralt siden vi tror dette er en god modell
for å møte behovet for praktisk lederstøtte for våre medlemmer. Rlf har
vedtatt å opprette en ny gruppe med oppstart høsten 2015.
Legevakt
Foreningen jobber kontinuerlig med å forbedre ulike forhold rundt
legevaktsdriften.
Vi har som mål at alle legevakter skal tilby
• akuttmedisinsk samhandlingstrening mellom leger/ambulansepers./
sykepleiere
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• driftsmøter i betalt arbeidstid
• fagråd for alle legevakter

i 70% stilling. Hun deltar i samlinger for sekretærer i lokalforeningene
1-2 ganger pr år.

Status for dette arbeidet er at SUS har åpnet sine treningssamlinger for
ambulansepersonell for legevaktsleger. Vi står ennå i den situasjonen
at de fleste kommuner ikke er villig til å betale legene for å bruke tid på
samhandlingstrening. Dette er svært betenkelig, spesielt sett i lys av
akuttforskriften fra 2005. I Stavanger/ Sola/ Randaberg faktisk også
på tross av at dette er avtalefestet i særavtalen om legevakt fra 2009. I
Sandnes har de derimot fått det til.

Annet
Styret har i en lang rekke saker avgitt høringsuttalelser til legeforeningen.
Vi har ytt bistand til enkeltmedlemmer i noen få konfliktsaker og bistått
med rådgivning i andre saker. Ole Arild Osmundnes (AF) har blitt kjøpt
fri til å delta i utredning av storby legevakt og deltagelse i en evaluering
av PKO ordningen.

Regionsutvalg Vest
Sigrun Solberg, Hordaland, har vært leder av regionsutvalget i perioden.
Fra høsten 2011 har Jan Robert Johannessen og Lars Kåre Kleppe vært
medlemmer av utvalget. Andre av styrets medlemmer har møtt ved
behov. Utvalget har varierende møtefrekvens men ca 1-2 møter i halvåret
i snitt. Eivind Solheim (leder Hordaland LF) overtok nylig lederververvet.
Regionsutvalget er foreningens nivå for å møte RHF nivået og saker som
er aktuelle for samarbeid på tvers av lokalforeningene.
Syd-Vesten
Det har kommet ut i 4 nummer pr år. Media Vest er teknisk utgiver og
ivaretar annonsefinansieringen. Vi har delvis brukt bladet til å bygge
temanummer for å gå dypere inn i problemstillingene vi ønsker å sette
søkelys på. Bladet distribueres alle leger men også våre samarbeidspartnere. Vi ønsker innspill i forhold til temaforslag og artikler. Vi takker vår
eminente plastikkirurg kollega Christian Tiller for flotte forsidebilder i
året som har gått.
Hjemmeside
Nyheter, referater og medlemsblad blir jevnlig lagt ut.
Støttegruppe for leger
Denne tjenesten fortsetter som før, som en kollegabasert utstrakt hånd
(ikke en legetjeneste). Terje Vevatne er leder for støttelegene og nedlegger
en stor personlig innsats.
Sekretær
Heidunn S. Nordtveit ble tilsatt 1/1-08 i 30 % stilling, felles for kurskomitéen og styret. 1.1.-31.1.11 var hun ansatt i 50% stilling og fra 1.2.11
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Eksterne forhold
Forhandlingsvirksomhet
Lokalforeningen støtter våre TV og enkeltleger i forhandlinger gjennom
året. Det er spesielt høy aktivitet i lønnsforhandlingene i kommunene
der vi legger vekt på å samkjøre alle både før og under forhandlingene.
På sykehuset ivaretas dette via YLF / Of. Vi jobber aktivt med å tilgjengeliggjøre tallgrunnlag og målsettinger for forhandlingene og har tett
kontakt med våre forhandlere i denne perioden.
Forhold til media
Vi har fortsatt et prinsipp om å ha en åpen og aktiv holdning til media,
og ber medlemmene være klar over at presisjonsnivået ikke blir perfekt
når det er journalister som lager oppslag.
Samarbeid med trygdeetaten
HELFO: Styret har et Samarbeidsutvalg som har hatt som formål å
avholde møter med HELFO. Det har generelt vært synkende antall
saker å ta opp med Helfo og etter at oppgjørsfunksjonene til Helfo nå
er omorganisert og ikke lenger tilligger HELFO Vest har det ikke vært
avholdt møter i løpet av 2014.
NAV: det har vært avholdt et møte med NAV i 2014.
På vegne av styret i Rogaland legeforening
Jan Robert Johannessen
Leder

NR. 2 • ÅRG. 21. 2015 SYD-VESTEN

9

REGNSKAP 2014
AKTIVITETSREGNSKAP
Note

2014

Note 1. Regnskapsprinsipper
2013

Anskaffede midler
Medlemsinntekter
4
Tilskudd
3
Sum anskaffede midler 		

677 859
129 461
807 320

681 504
250 171
931 675

Aktiviteter som oppfyller formålet
Kursinntekter
2
Sum aktiviteter som oppfyller formålet 		

2 761 318
2 761 318

2 250 830
2 250 830

Finansinntekter 		

175 179

153 717

Sum anskaffede midler 		

3 743 817

3 336 222

Forbrukte midler
Kostnader til formålet
Produksjonskostnader tidsskrift 		
Kurs og konferanser
6
Faglige arbeid
7
Sum kostnader til formålet
9

25 000
1 870 493
527 202
2 422 695

25 000
1 880 454
460 889
2 366 343

8,9,11

760 093

742 079

Sum forbrukte midler 		

Administrasjonskostnader

3 182 788

3 108 422

Årets aktivitetsresultat 		

561 029

227 800

Tillegg/reduksjon formålskapital (egenkapitalen)
Overført til/(fra) fri formålskapital: Rogaland legeforening 		
Overført til/(fra) fri formålskapital: Rogaland kurskomite 		

(314 315)
875 345

(158 168)
385 968

561 029

227 800

Sum tillegg formålskapital

10

noter

Pr. 31/12-14

Pr. 31/12-13

EIENDELER
Omløpsmidler
Fordringer
Andre kortsiktige fordringer
5
Sum fordringer 		

155 379
155 379

156 989
156 989

Kontanter og bankinnskudd 		

6 174 788

5 521 342

Sum omløpsmidler 		

6 330 167

5 678 332

SUM EIENDELER 		

6 330 167

5 678 332

FORMÅLSKAPITAL OG GJELD
Formålskapital
Fri formålskapital: Rogaland Legeforening 		
Fri formålskapital: Rogaland kurskomite 		

445 863
5 161 745

760 179
4 286 400

Sum formålskapital

5 607 608

5 046 579

10

42 556
175 551
55 302
449 150
722 561

115 783
218 028
67 983
229 957
631 753

Sum gjeld 		

722 561

631 753

SUM FORMÅLSKAPITAL OG GJELD 		

6 330 167

5 678 332

Line Ravndal, vara for
Lisbeth Harkestad, nestleder
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Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er
klassifisert som omløpsmidler. Anleggsmidler
med begrenset økonomisk levetid avskrives
planmessig.
Kontingenter inntektsføres i den perioden
medlemskapet gjelder. Inntektsføring av
annonseinntektene skjer når annonsen er
levert. Videre inntektsføres tilskudd i den
periode de er bevilget til og kursinntekter
inntektsføres når kurset er gjennomført.

Lungesykdom
Kardiologi
Kognitiv terapi
Endokrinologi
Diabetes
Genekologi/obstetrikk
Tropemedisin
Norm. tariff
Spiseforstyrrelser
Sexologi
Legekunst
Rus
Øyesykdommer
ØNH
IKT
Sykehjemsmedisin 2
Grunnkurs C
Grunnkurs D
Blålyskurs

119 580 541 785 75 240 117 422 132 916 483 257 116 213 78 560 78 545
198 825
428 340
191 700

77 700
283 945
90 080
288 483
88 600
136 470
89 113
232 993
396 500
404 240
162 706

SUM KURSINNTEKTER 2 761 318 2 250 830

Gjeld
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld 		
Forskuddstrekk 		
Skyldig arbeidsgiveravgift 		
Annen kortsiktig gjeld 		
Sum kortsiktig gjeld 		
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Fordringer som skal tilbakebetales innen ett
år er klassifisert som omløpsmidler.
Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld
balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Note 2. Kursinntekter 2014 2013

BALANSE

Jan Robert Johannesen
Leder
		

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med God
Regnskapsskikk (F) for ideelle Organisasjoner
(Standarden) og består av følgende:
- Aktivitetsregnskap
- Balanse
- Noter
Foreningen er ikke skattepliktig for sin virksomhet, jfr. Skattelovens §2-32.

Einar Seglem Bekken
Styremedlem

Note 3. Tilskudd

2014 2013

Tilskudd kurs
Dnlf-støtte

94 974
34 487

145 115
105 056

129 461

250 171

SUM TILSKUDD

Note 4. Medlemsinntekter
Medlemsinntektene innkreves i sin helhet
gjennom Den norske legeforening og består
av følgende:
2014 2013
Grunntilskudd
125 000 115 000
Medlemstilskudd
552 860 566 504
SUM Medlemsinntekter

677 860

681 504

NOTER 2014
Note 5. Andre kortsiktige fordringer

2014 2013
73 401 154 489
81 978
2 500

DNLF refusjon
Diverse fordringer
SUM KORTSIKTIGE
FORDRINGER

155 379 156 989

SUM KURS OG
KONFERANSER

2014
2013
683 826 503 900
96 278 71 050
64 906 46 200
612 051 641 648
243 014 441 454
46 604 73 164
73 993 59 569
49 821 43 469

1 870 493 1 880 454

Note 7. Faglige arbeid

2014

Rogaland legeforening

Rogaland kurskomite

SUM

760 179
(314 315)

4 286 400
875 345

5 046 579
561 029

445 864

5 161 745

5 607 608

Formålskapital per 1.1.2014
Årets aktivitetsresultat
Formålskapital per 31.12.2014

Note 11. Personalkostnader og ytelser til ledelsen

Note 6. Kurs og konferanser
Honorarer
Arbeidsgiveravgift
Leie lokaler
Mat v/arrangement
Andre honorarer
(til næringsdrivende)
Kursmateriell
Reisekostnader
Andre kostnader

Note 10. Formålskapital

2013

Foreningen har en sekretær ansatt i 70% stilling.
Foreningen er ikke pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.
Godtgjørelse til ledelsen
Styrets leder
Styrets nestleder
Øvrige medl. styre
Sum

Styrehonorar

Andre honorarer

85 133
4 000
72 594

149 678
500
78 267

161 727

228 445

Det er i 2014 kostnadsført honorar til revisor med kr 21 625 for revisjon, kr 3 781
for teknisk utarbeidelse av regnskap og kr 2 813 for annen bistand. Beløpene er inklusive mva.

Note 12. Rogaland legeforening kurskomite
Anskaffede midler
Tilskudd
Sum anskaffede midler

2014
94 974
94 974

2013
145 115
145 115

2 761 318
2 761 318

2 250 830
2 250 830

Andre honorarer
(til næringsdrivende)
Møtekostnader
Bilgodtgjørelse
Reisekostnader
Andre kostnader

253 530 174 768
208 552 175 905
1 620
8 937
37 088 86 578
26 412 14 701

Aktiviteter som oppfyller formålet
Kursinntekter
Aktiviter som oppfyller formålet

107 645

99 989

SUM FAGLIG ARBEID

527 202 460 889

Sum anskaffede midler

2 963 937

2 495 934

Forbrukte midler
Kostnader til formålet
Kurs og konferanser
Sum kostnader til formålet

1 870 493
1 870 493

1 880 454
1 880 454

Note 8. Administrasjonskostnader

2014
2013
Styrehonorar inkl.
arbeidsgiveravgift
227 401 252 004
Lønnskostnader
286 722 301 725
Andre honorarer, arbeidsgiveravgift & sos.kostnader 61 914 44 092
Regnskapshonorar
86 625 73 375
Revisjonshonorar
25 406 24 063
Kontorrekvisita
19 123 11 281
Telefonkostnader *
4 985 17 641
Reisekostnader
9 934
5 521
Andre kostnader
37 983 12 377
SUM ADMINISTRASJONSKOSTNADER
760 093 742 079
* Linje i 2013 inkluderer også bredbånd.

Note 9. Administrasjons- og formålsprosent
Formålsprosent og administrasjonsprosent
beregnes som midler anvendt til formålet,
hhv til
administrasjon i forhold til sum forbrukte
midler.
2014 2013
Formålsprosent
76 % 76 %
Administrasjonsprosent
24 % 24 %

Finansinntekter

Administrasjonskostnader

218 100

229 512

Sum forbrukte midler

2 088 592

2 109 966

Årets aktivitetsresultat

875 345

385 968

1 618 228
57 311
1 675 539
4 036 221

1 216 857
154 489
1 371 346
3 368 988

SUM EIENDELER

5 711 760

4 740 334

FORMÅLSKAPITAL OG GJELD
Formålskapital
Fri formålskapital

5 161 745

4 286 400

Sum formålskapital

5 161 745

4 286 400

66
123 709
35 310
390 930
550 015

115 783
129 094
36 697
172 360
453 934

BALANSE
EIENDELER
Omløpsmidler
Fordringer
Fordring på Rogaland legeforening
Andre kortsiktige fordringer
Sum fordringer
Kontanter og bankinnskudd
Sum omløpsmidler 5 711 760 4 740 334

Gjeld
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Forskuddstrekk
Skyldig arbeidsgiveravgift
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld
Sum gjeld
SUM FORMÅLSKAPITAL OG GJELD

550 015

453 934

5 711 760

4 740 334

NR. 2 • ÅRG. 21. 2015 SYD-VESTEN

11

Antarktishilsen
En annerledes legejobb

Undertegnede er for tiden i
prosjektjobb, 13 måneder, ved
Norges forskningsstasjon Troll
i Antarktis. Stasjonen ligger
på 72 grader syd, i Dronning
Maud land. Den ligger på fast
land, 235 km fra kysten, og i
1270 meters høyde over havet,
omgitt av evig is.
Stasjonen har vært i drift som helårsstasjon de siste 10 år. Den ble åpnet av
dronning Sonja i 2005, og kong Harald
besøkte oss nå i februar i forbindelse
med feiring av 10 års jubileet.
De første som overvintret her før stasjonen ble helårsstasjon, var Rolf Bae
og Eirik Sønneland før sin kryssing av
hele Antarktis i 1999- 2001.
Stasjonen er en forskningsstasjon
for meteorologi, luftforurensning og
glaciologi m.m. Kongsberg satelitt,
12
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har også store satellitt-antenner for
nedlastning og håndtering og videresending av data.
Et fast mannskap på 6 personer drifter
stasjonen som er underlagt Norsk
Polar Institutt. Vi er en stasjonssjef
som samtidig er forskningstekniker, en
mekaniker, rørlegger og driftstekniker,
elektriker samt kokk og lege.
Disse blir ansatt for 13 måneder om
gangen, etter nøye utvelgelse og helsekontroller. Et feltkurs med bre-lære
og sikkerhet skal også gjennomføres
og bestås.
Tradisjonelt er der storsøkning til
jobbene, gjerne 200 - 300 søkere.
Vi reiste ned i november, og hadde
noen uker overlapping med avtroppende overvintringsteam. reisen går
via Cape Town og til stasjonens egen
flyplass. Dette er en spektakulær flyplass tilrettelagt på blåis 7 km. fra stasjonen. Den er i drift hele sommerse-

songen, fra november til begynnelsen
av mars. Store transportfly fra Russland samt moderne jetfly kan lande
her. Flyplassen er også sentral som
hub for internasjonalt fly-samarbeid
i Dronning Mauds land.
I sommerperioden, som jo er motsatt
av årstidene hjemme, drives der
utstrakt vedlikeholdsarbeid, nyanlegg og transport inn av forsyninger.
Da kan der være 30 - 40 personer ved
stasjonen.
Forsyninger kommer med båt til
shelfen og blir losset på iskanten. Deretter blir gods, mat og fuel transportert
inn de 235 km trukket av tråkkemaskiner og på spesialsleder. Hvert år skal
der fraktes inn 700 - 800 tonn forsyninger. En tur til og fra shelfen kan ta
opptil 1 uke, eventuelt lengre dersom
dårlig vær, eller maskinuhell. Matvarer
som skal vare i et år, transporteres i
fryse, kjøle og tørrvarecontainer.

Overvintringsteamet har som
oppgave å drifte stasjonen. Dette innebærer å sørge for strømproduksjon,
vannsmelting og tilsyn av alt teknisk
utstyr. Store aggregat som forbruker
opptil 1000 liter diesel i døgnet skal
passes. Der går med mye elektrisk
kraft til drift hver dag. Renseanlegg
for alt avløpsvann skal kjøres hele
tiden. Vann skaffes ved å smelte is,
som freses opp ved hjelp av traktor.
En stor maskinpark, inklusiv brannbil
og flere beltekjøretøyer skal passes og
holdes vedlike og driftsklare. Alt avfall
blir transportert ut av Antarktis.

I vinterperioden på 8 måneder, er stasjonen helt isolert fra omverdenen,
bortsett fra elektronisk kommunikasjon.

Legens oppgave er medisinsk beredskap. I stasjonen er der sykestue med
rtg, ekg, ultralyd og laboratoriemulighet. Der er også mulighet for råd
og veiledning fra UNN i Tromsø via
videolink.
Ellers så deltar legen i den vanlige
driften sammen med de øvrige overvintrerne.

Fritiden brukes til lesing, turer ute på
mer eller mindre krevende fjellturer
i nærområdet. Der er også trimrom
inne samt et rikholdig utvalg av
diverse filmer. Et snekkerverksted kan
også benyttes.
Vi legger stor vekt på sikkerhet og
HMS, for å unngå skader.
Stasjonen har god internett-tilgang og

I utgangspunktet må vi klare oss selv
både når det gjelder medisinske tiltak
og tekniske og mekaniske utfordringer. Å få fly ned her vinterstid, i perioden mars til november er svært komplisert, kostbart og krevende. Det kan
ta en uke eller to å rydde flyplassen,
og der kreves et godt værvindu for å
kunne fly de 6 - 7 timene det tar fra
Cape Town i Sør-Afrika.

telefonkontakt hjem og til Polarinstituttet for råd og veiledning.
For spesielt interesserte vil et internett
oppslag på: "Troll forskningsstasjon"
gi mer utfyllende opplysninger samt
daglig oppdaterte webkamerabilder.
Med hilsen Alf Midtskog
Ekspedisjonslege Troll Forskningsstasjon Antarktis.
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Om pølser
og miljøpolitikk
Av Alexander Seldal
Ort. Avd. Sus
Norsk overlegeforening (Of)

I-garasjen på en brannstasjon i
California lyser denne gammeldagse, angivelig miljøpolitisk
ukorrekte, glødepæren opp
hverdagen. Det har den nå gjort
i 114 år (1). Den slags pålitelighet,
og markedsfiendtlig utholdenhet,
er naturligvis i våre dager utålelig.
Og forbudt. Dagens sparepærer,
betydelig dyrere enn antikviteten
her avbildet, har ifølge produsentene en «garantert» levetid,
avhengig av produsent og wattstyrke, på fem til tolv år.
Riktignok kun dersom de brukes mellom to og tre timer daglig og ikke skrus
av for ofte slik den lille teksten nederst
på baksiden av esken avslører. Uansett
hvor nennsomt og respektfullt man har
behandlet disse kresne, på grensen til
det obsternasige, pærene tviler jeg på
at noen har klart å holde liv i dem mer
enn fem år. Men siden myndighetene
har bestemt det er det sikkert bedre for
miljøet. Og i alle fall bedre for produsentene. Vinn-vinn?
Helse Stavanger er i likhet med en rekke
andre bedrifter miljøsertifisert etter en
internasjonal ISO-standard (2). Foretaket har fått sin miljørådgiver, divisjonsvise miljøkoordinatorer, et eget
miljøutvalg og miljøstyringssystem, og
til og med noen miljøprosjekter (reisevaneundersøkelse, samle opp mindre
hyggelige kjemikalier ved patologen, og
noen andre klimarevolusjonære tiltak).
Det er med andre full miljøspiker ved
vårt Grønne sykehus! De virkelig hårete
14
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miljømålene er satt:
• redusere foretakets CO2-utslipp med
3 % årlig
• øke andelen kildesortert avfall med
2 % årlig
• redusere forbruket av kopipapir med
20 % innen utgangen av 2016
• øke andelen økologiske matvarer til
15 % innen utgangen av 2016
De to første målene er no-brainere.
At CO2-reduksjon er et høyt prioritert
klimamål sier seg vel selv. CO2-tonnasje er jo blitt et moderne surrogatmål
på ethvert produkts og tiltaks klimavennlighet i slik grad at man snart
bør vurdere å innføre restriksjoner
på intervalltrening og kullsyreholdige leskedrikker. Det er ikke mulig å
bli tatt miljøseriøst i dag uten at CO2
gjentas minst et par ganger i foretakets
miljøplakett. Det blir spennende å se

hvordan man skal klare, om overhodet,
å nå det satte mål med dagens bygningsmasse og anstrengte økonomiske
situasjon.
Kildesortering er en personlig favoritt. Jeg er en manisk hjemmesorterer.
Båset, systematisert på vaskerommet,
er mitt domene, sammen med lasting
og lossing av oppvaskmaskinen. Man
er da en moderne likestilt mann som
bidrar. Hver uke er en konkurranse
med meg selv for å se hvor lite full den
svarte dunken er. Syk i hodet. Jeg får
dessverre ikke utløp for mine sorteringsbehov i samme grad på jobb og
mistenker at det meste sykehuset kaster går i restavfallet. Her er der nok et
stort forbedringspotensiale. Omfanget av engangsutstyr synes større enn
noensinne. Til og med kirurgiske
instrumenter er nå i økende grad ansett
som dyngbare etter en gangs bruk og

søppelsekkene skrangler stadig mer
av metallskrot. Om det betyr et fnugg
for miljø (og klima) er dog helt i det
blå. Moderne fjernvarmeproduserende
forbrenningsanlegg med avgassfiltre er
sannsynligvis like miljøvennlig som å
transportere eksempelvis halvskitten
plastikk på trailere til Sverige for vask
og omsmelting. Min påstand, står foreløpig uimotsagt.
Padda; skogens konge?
Målsetning nummer tre; redusere
papirbruken med 20 %, er sannsynligvis utopisk og naturligvis unødvendig. Utopisk fordi en 13-tommers
bærbar, eller enda mindre nettbrett, for
de aller fleste aldri vil være en fullgod
erstatning for papiret. Lesekvaliteten
og konsentrasjonsevnen er dokumentert bedre når man holder knitrende
papirer i hånda (3). En tilsynelatende
rotete kontorpult er ryddig og organisert på sin egen måte i eierens hode. Jeg
har selv merket i møtesammenheng
(og det er det, på godt og ondt, MYE av
i min hverdag…) at utbyttet av møtet og
evnen til å holde tråden er mye større
om jeg har trykket ut sakspapirene,
underveis kan bla i flere forskjellige
dokumenter med egne notater, understrekninger og uthevinger, enn om jeg
halvpanisk mysende skal fikle med
en skjermdings, veksle mellom vinduer, scrolle og forstørre/forminske. I
overskuelig fremtid vil papirutgaven
av sakspapirer, artikler, tabeller etc.
dominere og påvirke kvaliteten på
utbyttet. Hvem synes ikke det er mer
utbytterikt å lene seg tilbake i stolen
med en papirartikkel og markørpennen når man skal i dybden av noe?
Begge har sin plass mener jeg, det ene
erstatter ikke det andre. Og det behøver
det heller ikke.
Hvilket bringer meg til min andre

innvending; Hvorfor? Hvorfor er det
liksom blitt et legitimt og opphøyd
klimamål å redusere bruken av papir,
en av de få fornybare, og ikke minst
resirkulerbare, ressursene vi benytter
oss av hver dag? Når ble trevirke, og dets
ultimate sluttprodukt cellulose, en så
stor trussel mot miljøet at det fortjener
en topp tre-plassering på agendaen? Vi
har da nok trær. Landet vokser vitterlig
igjen. Det er en Herrens lykke at vi i
all hovedsak fremdeles holder oss til
trehusbebyggelse her i landet. Det er
åpenbart ikke avskoging som er greia
her. Man kan innvende at papirindustrien naturligvis utøver et visst miljøtrykk, men hva med den industrien det
papirløse samfunnets (nok en utopi
enn så lenge) fremste propagister har
gjort seg avhengige av; duppedingsindustrien? De globale IT-gigantene
som spyr ut stadig nye versjoner av sine
elektroniske skjermdingser. Hvor en
versjon erstatter den andre neste år,
med ny type ladeplugg for hver gang
selvsagt.
Iphone er blitt kalt en økologisk katastrofe (4,5); alle skal ha en, det er en prestasjon å holde denne i live mer enn tre
år (om man overhodet gidder når nye
versjoner stadig kommer på markedet)
og den er full av miljøgifter og sjeldne
ikkefornybare metaller. Siden det primært skal handle om miljø skal jeg
ikke engang berøre de etiske aspektene
ved den til utviklingsland outsourca
produksjonen (6,7). De samme refleksjonene gjelder naturligvis alt det man
ellers kan kjøpe til underpris på Lefdal
og som er så billig at ingen verken gidder eller kan reparere dingsene når
disse programmessig bryter sammen
mens ovennevnte maratonlyspære
fremdeles var på bleiestadiet. Sammenbruddet er for øvrig beleilig koordinert med utløp av garanti og/eller
kvitteringsblekkets varighet. Var det
noen som hvisket planned obsolescence (8)?
Midt oppe i dette voksende avfallsberget av trendy kortlivet elektronikk er
papiret du nå holder i hånda (og som du
selvsagt sikrer flere liv via den grønne
dunken) utpekt som en viktigere miljøsynder. Det bildet skurer litt. Padda
er tilsynelatende skogens konge men
burde ikke vært det. Når kommer den
første svanemerkede fairtrademobilen? Hadde ikke et (inter)nasjonalt
skrustikkegrep på elektronikkindustriens bruk-og-kast-billig-graps-forretningside vært en mer prisverdig affære?

Og garantert bedre for miljøet. Det er
sikkert for vanskelig. Og usexy. Tar du
Iphonen fra et gjennomsnittsmenneske tar du livsgleden fra ham med
det samme. Vi skylder på papiret. Det
er mer bekvemt.
Med økokaffe skal verden reddes
Foretakets fjerde og siste miljømål, økt
bruk av økologiske produkter, fremstår
i beste fall malplassert. Det avdekker på
bedrøvelig vis hva som skjer når man
presser harde fakta gjennom den politiske kverna og hengir seg til romantisert drømmeri og ønsketenking. Den
nasjonale ambisjonen om økt økologisk
produksjon representerer, sammen
med ovennevnte papirangst, en grunnleggende primærnæringsskepsis særlig
prevalent blant urbane meningsytrere
i promillestore vippepartier og marginale, dogmestyrte pressgrupper.
Fremadstormende flaskevanndrikkende eplehoder som rynker på nesa
ved lyden av en motorsag eller synet
av en kraftforprompende ku, men
tviholder på sitt oppdaterte arsenal
av trenddingser fra Apples rikholdige
sortiment til krampa tar dem.
La to ting være klart; økologiske
produkter er ikke beviselig sunnere
(9,10,11) eller beviselig mer miljøvennlige (11,12,13). Det er min, og sikkert
mange andres, mening at den som
fremmer en påstand sitter med bevisbyrden. Da mener jeg tungtveiende,
uhildete oppsummeringsrapporter,
ikke et internt flokkmoralboostende
rundskriv signert Oikos eller Debio.
Men slike rapporter finnes naturligvis ikke. Det finnes dog flust av solid
dokumentasjon som imøtegår påstandene. Og det er nettopp derfor denne
symbolpolitikken ikke gir mening og
ei heller hjelper miljøet.
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Denne mentaliteten, en ideologi som
best kan beskrives som dogmatisk
naturalisme, henter mye av sin inspirasjon fra antroposofien, dere vet; de som
arrangerer smitteringer for barnehagebarn og ellers sverger til misteltein.
Meninger er trosdrevne, ikke faktabaserte. Alt var bedre, sunnere, renere og
edlere før. Naturlig er bra og moderne
skummelt, spesielt alt postindustrielt.
Man må gjerne tro, mene og drømme
om svunne tider, Dagros på sjølstyr
året rundt og ei drusen budeie som
håndkinna smør på setra, men det er
vel ikke riktig å fremstille det som faktabasert politikk. Da er man på vei opp
i senga til vaksineskeptikerne og deres
forstyrrede resonnement at meslinger
er å foretrekke fremfor MMR fordi sistnevnte er oppfunnet (ergo unaturlig)
og vaksiner kan inneholde skvalen,
som ingen riktig vet hva er men høres
passe creepy ut.
Politikk og pølsemakeri
Helse Stavanger skal ha honnør for at
foretaket i det minste forsøker å ta sitt
miljøansvar på alvor. Det er ikke foretakets skyld at trendy, uvirksomme tiltak

fullstendig overskygger en faktabasert
debatt om hva som virker. Vindkraft
virker, spesielt på Vestlandet. Solkraft
virker. Samkjøring virker. Redusert
oljeutvinning virker. Mindre søppel
virker. Resirkulering virker, i noen tilfeller. Mindre forbruk virker. Ting og
dingser som varer, og kan repareres,
virker. Belønne, saftig, det som virker,
virker. Men ut av pølsekverna kommer altså papirreduksjon og økomat.
For ikke å snakke om subsidiering
av 700-hesters, tomotors sportsbiler
med licence to drive & park anywhere
for free og kostbar elektrifisering av
gassdrevne offshore-installasjoner slik
at den samme gassen kan brennes et
annet sted heller. Det virker ikke logisk
og intuitivt. Jeg forstår det ikke. Men
kanskje jeg bare ikke har peiling. Mest
av alt sitter jeg med en følelse av at miljøpolitikk til syvende og sist er som all
annen form for politikk, det er mest av
det siste og minst av det første.
Referanser:
1) http://en.wikipedia.org/wiki/Centennial_Light
2) http://www.helse-stavanger.no/no/
OmOss/Sider/Gront-sykehus.aspx

3) http://www.scientificamerican.com/
article/reading-paper-screens/
4) http://www.techrepublic.com/blog/
decision-central/destroying-the-planetone-iphone-at-a-time/
5) http://modkraft.dk/artikel/iphone-5-%E2%80%93-en-%C3%B8kologisk-katastrofe
6) http://fridaymagazine.ae/features/
reportage/smart-phone-manufacturing-the-social-and-environmental-implications-1.1218884
7) http://www.theguardian.com/commentisfree/2013/apr/25/smartphone-samsung-tin-bangka-island
8) http://topdocumentaryfilms.com/lightbulb-conspiracy/
9) http://annals.org/article.aspx?articleid=1355685
10) http://ajcn.nutrition.org/content/90/3/680.full.pdf+html
11) http://www.vkm.no/eway/default.
aspx?pid=277&trg=Content_6500&Main_6177=6500:0:31,2296&Content
6500=6187:2070363::0:6712:1:::0:0
12) http://www.washingtonpost.com/national/health-science/the-environmental-footprint-of-organic-vs-conventional
-food/2012/09/14/40b16582-fb65-11e1-b
2af-1f7d12fe907a_story.html
13) http://forskning.no/meninger/kronikk/2012/08/okologiske-myter
14) http://www.tu.no/klima/2011/04/20/okologisk-mat-er-ren-bloff

PKO nytt april 2015

Praksiskonsulentordningen, Stavanger Universitetssjukehus
Olav Thorsen,
Fastlege Leder, PKO SUS
Korridorpasienter og beleggsprosent
PKO SUS har sett på problemet korridorpasienter og
beleggsprosenten ved SUS. Overlege Øystein Evjen Olsen
er leder for et prosjekt som har til hensikt å avvikle korridorpasienter. De tiltakene som direkte er rettet mot
dette er delt disse inn i 3 kategorier:
1) Bedre bruk av spesialisthelsetjenesten
2) Kliniske beslutningsprosesser
3) Nye tilbud/omfordelinger av ressurser.
Vi har også sett på bruken av kommunale ØH plasser,
utviklingen av antall liggedøgn og beleggsprosent. Det
har vært fokus på utskrivningsklare pasienter. Sykehuset
har hatt jevnlige møter med Stavanger og Sandnes kommune, og det er nå en stor nedgang i utskrivningsklare
pasienter. PKO er oppfordret til å se videre på hvordan
man kan styrke tjenestene i primærhelsetjenesten for å
hindre at pasienter legges på gangen.
Forslag til møteserie fra høsten 2015
På Haukeland har PKO initiert en møteserie kalt Nytt
og nyttig. Dette er møter hvor sykehusavdelingene kort
16
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får presentere nyheter av interesse for allmennlegene.
Møtene har vært på kveldstid, med tellende kurspoeng.
Møtene på Haukeland har vært en suksess, og Jan Robert
Johannessen og Olav Thorsen jobber nå med å få dette
til også ved SUS.
Nye PKO stillinger utlyst
Det er utlyst to 20 % stillinger som praksiskonsulent.
Søknadsfristen er gått ut når Syd-Vesten kommer ut,
men vi oppfordrer fastleger som er interessert i ta en jobb
som praksiskonsulent en periode om å ta kontakt med
oss. Flere stillinger kan bli lyst ut i løpet av året. Når de
nye praksiskonsulentene er ansatt vil man se på intern
oppgavefordeling og organisering.

Abonnere på Praksisnytt fra SUS?

NR. 2 • ÅRG. 21. 2015 SYD-VESTEN

17

Rydd i «Legemidler i bruk» (LIB)
LIB i Reseptformidleren (RF) og E-multidose kommer snart!
Ole Andreas Bjordal
Fastlege Ganddal legesenter / Medisinsk- faglig rådgiver e-resept/ Helsedirektoratet

Helsedirektoratet har videreutviklet
e-resept og utarbeidet en løsning
for sending av LIB til reseptformidleren.
Løsningen går ut på at LIB-ansvarlig lege sender hele listen over
pasientens legemidler i bruk (LIB)
elektronisk til reseptformidleren.
Elektronisk LIB kan sendes for
alle pasienter tilknyttet pleie- og
omsorg inkludert pasienter på multidose. For multidosepasienter vil
multidoseapoteket hente ned LIB
fra reseptformidleren. Andre leger
(for eksempel på legevakt og sykehus) kan også hente ned LIB.
Ved endringer i LIB gjør systemet
automatisk klar ny LIB for sending
sammen med e-resepter. Multidoseapotek og LIB-ansvarlig lege kan
kommunisere elektronisk via dialogmeldinger.
Papirordinasjonskort fases ut.
Løsningen startet pilotering i Jevnaker i mai 2014 og i kommunene
Sandnes; Klepp, Time og Gjesdal
i Rogaland høsten 2014. Spørreundersøkelse blant pilotlegene viser at
løsningen er svært godt mottatt av
legene. Løsningen som er tatt i bruk
i pilot er Forskrivningsmodulen
sammen med Winmed 2/ Vision.
Det er avdekket flere forbedrings-

18
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punkter i den tekniske løsningen og
brukergrensesnittet. Pr april 2015
er de fleste forbedringer implementert. 57 leger og 500 pasienter er
med i piloten.
Overgang fra papir- LIB til e-LIB.
Piloten har vist at det er til dels
store avvik mellom det legene har
registrert i egen LIB sammenlignet
med den LIB pakkeapotek har brukt
som grunnlag for pakking. Dette
har medført mye arbeid i oppstart
av piloten og mye kommunikasjon
mellom LIB-ansvarlig lege og pakkeapotek. Piloten har avdekket at
overgangen fra papirbaserte rutiner til en elektronisk samstemt LIB
mellom lege og apotek vil kreve en
betydelig arbeidsinnsats i overgangen. Det er imidlertid et viktig
arbeid for å redusere feil legemiddelbruk og bedre ivareta pasientsikkerheten!

LIB må gjennomgås.
Fra høsten 2015 planlegger Helsedirektoratet utvidelse av ordningen til
å gjelde langt flere leger og områder
av landet. For å lage overgangen til
sending av elektronisk LIB mest
mulig strømlinjeformet, må fastlegene allerede nå starte prosessen
med å kvalitetssikre LIB. Benytt
muligheten nå til å gjennomgå hver
pasient-LIB for samstemming med
alle tilgjengelige kilder.
Når kan du som fastlege ta i bruk
løsningen.
Løsningen er allerede klar i Winmed 2 og Vision. System-X og Plenario starter etter planen pilotering
fra september 2015 og bredding vil
gjennomføres når erfaringene fra
piloten tilsier at løsning fungerer
tilfredsstillende, mens CGM ikke
vil være klare med funksjonaliteten
i CGM Journal før i 2016.
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Invitasjon til ny «Nettverksgrupper
for leger i lederstillinger»
Rogaland legeforening har gleden av å invitere deg som sitter
i en lederstilling til «Nettverksgruppe for legeledere». Dette
er et konsept vi har utviklet med
tanke spesielt på deg som sitter
i en mellomlederstilling og som
ser nytten av å få faglig påfyll,
kollegial nettverksbygging og
erfaringsutveksling. Konseptet
er et supplement til den lederutdanning du eventuelt måtte
få/ har fått fra arbeidsgiver eller
via Legeforeningens nasjonale
program.
Konseptet har fått meget gode tilbakemeldinger fra den første gruppen som ble tatt opp og basert på
dette ønsker vi nå å starte opp en
ny gruppe. Vi tar sikte på oppstart
helgen 21-22.august.
Du kan lese mer om «Nettverksgruppe for legeledere» under. Hvis
dette er noe for deg eller du har flere
spørsmål kan du ta kontakt med:
Jan Robert Johannessen,
johannessen@hinnatrekanten.no
928 52 913
Nettverksgruppe - hva er det?
En nettverksgruppe er en gruppe
med ledere i beslektede stillinger
som møtes regelmessig og hvor
innholdet i samlingene er knyttet
opp til deres hverdag som ledere. I
denne sammenhengen er det snakk
om en nettverksgruppe for leger i
lederstillinger i og utenfor sykehus
i Rogaland.
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Hvorfor?
Rogaland legeforening har et ønske
om å satse på ledelse og har et ønske
om at flere leger skal søke seg inn i
lederstillinger i helsevesenet. Initialt ønsker Rogaland legeforening å
tilby et opplegg til leger som allerede sitter i lederstillinger. Gjennom samtaler vi har hatt med leger
i lederstillinger kommer det fram
behov for et miljø for læring, utvikling og støtte.
Hvordan?
Gjennom informasjonsmøter og
annonsering per e-post inviteres
leger i lederstillinger til å søke om
å få være med i nettverksgruppen.
Det vil tas opp 10-12 personer i
gruppen.
Tonje Talberg (se mer om Tonje
under) vil bidra som tilrettelegger
for gruppen og vil være tilstede på
alle samlingene.
Deltakerne i gruppen forplikter seg
til å være med på seks samlinger
på et år hvor første samling går
fra medio fredag til medio lørdag,
mens de andre fem samlingene
varer en halv arbeidsdag.

Første samling vil handle om å
sette gruppen, starte prosesser
som kan bidra til trygghet og tillit
i gruppen slik at arbeidsklima blir
best mulig. På første samling vil
også agenda for de neste samlingene jobbes fram.
Innhold på samlingene: Det er
gruppen selv som bestemmer hva
samlingene skal inneholde. Dette
er viktig for at innholdet i samlingene skal oppleves som relevant og
virksomhetsnært for den enkelte
deltaker. Hvilke tema gruppen
ønsker å prioritere jobbes fram på
første samling.
Temaene kan være ledelsesfaglige,
de kan handle om personlig lederskap og lederstil, eller de kan være
casebasert hvor en av deltakerne
presenterer en case hvor vedkommende får hjelp av gruppen gjennom refleksjoner rundt situasjon,
ulike perspektiv i saken, mulige løsninger eller framgangsmåter, eller
annen form for støtte. Det er viktig
at tematikk er hentet fra ledernes
egen hverdag.

Mål:
Skape en arena for kunnskapsdeling, erfaringsutveksling, læring,
personlig utvikling og kollegial
støtte for leger i lederstillinger.
Et suksesskriterium for nettverksgruppen er at det oppleves som
relevant for den enkelte deltaker.
Hver deltaker i gruppen har ansvar
for å gi beskjed til gruppen eller
gruppens tilrettelegger dersom det
jobbes på en måte eller med tema
som ikke oppleves som relevant
for vedkommende. Relevans vil
være et tema som vil bli tatt opp
regelmessig gjennom samlingene,
og hvor man har diskusjoner rundt
individuelle mål og felles mål for
gruppen.
Et annet suksesskriterium er at det
er tilstrekkelig tillit og trygghet i
gruppen til at det er rom for gode,
åpne diskusjoner rundt eget lederskap. Dette er det viktig å jobbe med
på første samling, men også videre
gjennom samlingene.
Tilretteleggers rolle i gruppen:
Tonje Talberg vil være med som
tilrettelegger for gruppen. Tilrettelegger har ansvar for å bidra til
gode arbeidsprosesser og tydelige
rammer for arbeidet i gruppen,
samt å kjenne gruppen på pulsen
i forhold til hva som er gruppens
formål. Tilrettelegger skal gi råd om
temaer og ressurspersoner, og bidra
med mindre faglige innlegg. Tilretteleggers oppgave vil også være å
legge til rette for det praktiske rundt
samlingene som lokaler, mat, leie
inn ekstern foredragsholder dersom det er aktuelt, sende ut e-post
til deltakerne om oppdatert agenda,
sted og tid for samling.
Presentasjon av Tonje Talberg
Tonje er lege og har bred arbeidserfaring fra legeyrket og som konsulent. Som lege har hun jobbet flere
år ved SUS, hun har jobbet som fastlege ved Ganddal legesenter, og hun

er nå ansatt som bedriftslege i Stamina Helse. Her kombinerer hun
klinisk arbeid med konsulentarbeid
innen organisasjonsutvikling og
lederutvikling, og hun holder kurs
i stressmestring.
Fra 2007-2010 jobbet hun med
lederutvikling og organisasjonsutvikling i AFF Konsulent AS. AFF
er tilknyttet Handelshøyskolen i
Bergen og er kanskje mest kjent for
lederutviklingsprogrammet Solstrandprogrammet som ble etablert på 50-tallet og som fremdeles
eksisterer i dag. De tilbyr åpne og
bedriftsinterne lederutviklingsprogram og annen type organisasjonsutvikling i samarbeid med den
enkelte organisasjon. I løpet av de
tre årene hun jobbet i AFF jobbet
hun hovedsakelig med å utvikle
og drive lederutviklingsprogram.
Aktuelle tema kan være:
• rammer og handlingsrom i
lederskapet
• ledelse og makt / makt og
påvirkning
• myndiggjørende ledelse
• verdibasert ledelse
• sårbarhet i lederrollen
• rolle- og rolleavklaring
• relasjonsledelse
• fra kollega til leder
• ledelse av kunnskapsmedarbeidere
• konfliktforebygging og
konfliktløsing
• kompleksitet og
kommunikasjon
• læring i organisasjoner
• Håndtering av ulike
forventninger og stress

Kontakt oss:
Rogaland legeforening,
Postboks 3049 Hillevåg,
4095 Stavanger
E-post:
rogaland.legeforening@gmail.com
Mob.: 92857712

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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No free lunch?
Olav Thorsen
Leger i Vitenskapelige stillinger (LVS)

NYE MEDLEMMER
TIL KURSKOMITÉEN
SØKES
For å fortsatt kunne lage lokale
kurs, søker vi erstattere for
avtroppende medlemmer i
kurskomiteen.
Medlemmer i Rogaland legeforening, som kan tenke seg
den utfordring det er å arrangere kurs for seg selv og andre,
oppfordres herved til å kontakte
oss. Send gjerne en e-post til
rogaland.legeforening@gmail.
com.
Å være med i kurskomitéen er
lærerikt og sosialt og en har
mulighet for å prege kursene til
å bli slik en ønsker selv.
Kurskomitéen bør ha minimum
seks medlemmer hvorav minst
tre allmennpraktiserende leger.
De øvrige medlemmer bør
være en sykehuslege samt en
representant for samfunnsmedisin og en for arbeidsmedisin.
Kurskomitéens leder bør være
allmennpraktiserende lege.

Hver dag besøker representanter for
legemiddelfirma norske allmennlegekontor. De fleste har med seg mat,
og ofte også andre gratisartikler. De
fleste legesentrene mottar legemiddelrepresentantene i lunsjen, og
tar det nærmest som en selvfølge
at disse tar med seg smørbrød e.l.
De færreste leger tenker på dette
som noe problem, og svært få tror
at det har noen påvirkningseffekt.
Det tror ikke legemiddelfirmaene.
De vet at det virker!
En studie publisert i American
Journal of Medicine i 2001 viste at
leger i liten grad tror de selv blir
påvirket av farmasøytisk reklame,
men mange tror at andre blir det.
Mange legekontor flyter over av
reklamemateriell fra legemiddelindustrien, i form av post-it blokker,

kulepenner og «informasjon» til
pasientene. Mange har også kalendre og bilder eller plansjer på veggene med firma- og preparatnavn.
Dette bør vi holde oss for gode til!
Studier har vist at pasienter tror vi
lar oss påvirke, og at vi skriver ut de
preparatene vi blir presentert for av
legemiddelrepresentanter.
Se deg rundt på kontoret! Hvor
mange artikler finnes på ditt kontor som har et preparatnavn eller en
legemiddelfirmalogo? Tenk på hva
pasientene dine tenker om dette.
Kjøp kulepenner og post-it blokker med eget legesenter-navn. Hold
legemiddelrepresentantene borte
fra lunsjen, og ikke la deg lokke av
smørbrød og andre gaver. Vær kritisk. Ikke la deg lure. No free lunch!

Vi har ca. 10 årlige møter i
kurskomitéen. Treffsted er vanligvis hjemme eller på kontoret
hos et av medlemmene. Ved
honorering av møtene følges
takst 14, i normaltariffen, *2.
Medlemmer i kurskomitéen får
gratis kurs og vi har ellers også
en årlig bedre middag sammen.
Kursledelse på de enkelte kurs
fordeles på medlemmene i
kurskomitéen og blir honorert
etter legeforeningens takster.
Alle nye medlemmer får
mulighet for å delta på «Kurskomitéseminar» arrangert av
Dnlf.

O2
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Nytt fra PSL:

Forhandlinger mellom
legeforeningen og staten
Finn Finsnes
dr. med. Tillitsvalgt PSL

Som nevnt i forrige Syd-Vesten vil regjeringen øke antall
hjemler og bruke avtalespesialistene mer. Strukturen vil dog
bli annerledes enn dagens
og det har vært avholdt flere
dialogmøter om avtalespesialistordningen mellom Helseog omsorgsdepartementet, de
regionale helseforetakene og
Legeforeningen/PSL.
Det rapporteres å være et godt samarbeid om felles mål. En forutsetning
for det videre er dog at helseforetakene får en større kontroll med avtalespesialistene. Vi mener at samarbeidet mellom avtalespesialisten
og det lokale helseforetak må skje
mellom likeverdige parter og må skje
innenfor et avtaleverk der begge parter får si sin mening.
Nåværende rammeavtale (gjeldene
fra 2006) er oppsagt per 1. juli og en
ny avtale skal foreligge så snart som
mulig, senest 1. jan 2016. Vi vil legge
vekt på at Rammeavtalen må gi forutsigbarhet og rom for fleksibilitet. Det
vil bli økt formalisert samarbeid mellom avtalespesialisten og det lokale
helseforetaket. Prinsippet om kjøp
og salg ved hjemmelsoverdragelse vil
bestå, likeledes senior/juniorordningen der hjemmelshaver etter utlysning og vanlig ansettelsesprosedyrer
kan overføre en del av sin hjemmel
24
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til en junior som i løpet av en gitt tid
skal overta hele virksomheten.
Verre er det at staten ønsker å innføre
tidsbegrensninger på en hjemmel.
Det er ikke indikert hvor lang tid en
slik hjemmel skulle vare, men vi vil
kjempe sterkt mot dette prinsippet.
Rekrutteringen av avtalespesialister
i vårt område er i utgangspunktet
ikke god og om det skulle bli tidsbegrensning av en hjemmel til 3 eller
5 år vil dette naturligvis bli enda
mindre attraktivt og kunne strupe
rekrutteringen. Det legges ellers opp
til at alle stillinger får en aldersgrense
72 år, noe som også vil gjelde faste
LIS-stillinger. Fastlegene har avtale
til 70 år (evt 72) og offentlige leger i
fylkene, Helse- og Omsorgsdepartementet og helsefortakende har heller ikke tidsbegrensete stillinger. Vi
finner ingen gode argumenter for at
avtalespesialister som bygger opp en
organisasjon og struktur skal finne
seg i en slik tidsbegrensning. Det
tar vanligvis 3-5 år å opparbeide en
praksis. PSL vil likevel i unntakstilfelle akseptere tidsbegrensing der det
er behov for å løse spesielle behov for
en kort periode, etter særskilte forhandlinger og særskilte betingelser.
Når det gjelder finansieringen tar
staten innføring av ISF-ordningen
for gitt. PSL kjemper for å beholde
normaltariffen, men i bedret utgave.
Noen spesialister har allerede fått
beskjed fra Helfo om å forberede innføringen av nytt finansieringssystem

i deres krav til refusjon, noe som krever mer arbeid, bla skal henvisende
lege med HPR nummer føres på hvert
enkelt regningskort. De regionale
helseforetakene synes meget innstilt
på at ISF-ordningen blir gjennomført snarest. ISF premierer tekniske
fag med mange prosedyrer (lunge,
hjerte, øye, ØNH) og dette skaper
problemer spesielt for fag med mye
samtale (psykiatri, generell indremedisin, revmatologi, nevrologi). PSL
mener at ordningen må endres mye
før det er på tale om å innføre noen
ny finansiering.
Avtalespesialistene ønsker som sykehusspesialistene å få kunne tildele
pasienter rettigheter til behandling.
Det pågår arbeid for å forberede et
pilotprosjekt innen rettighetsvurdering som forhåpentligvis blir utført i
2015, men det vil neppe innført i hele
landet før 2016-2017.
Videre ønsker vi en forenkling av
rapportering. Vi må ha et system for
ventelister og kunne gi elektronisk
rapportering til det lokale eller regionale helseforetaket. I dag rapporterer
vi virksomhetsdata til Norsk Pasient
Register (SINTEF, Trondheim) med
meget utførlige detaljer for den aktuelle henvisning og som også inkluderer prosedyrekoder på den enkelte
pasient. I tillegg sendes nye prosedyrekoder/takster via refusjonskrav
til Helfo. Det er håp om at dette kan
samordnes. Stay tuned!

Hjørnesteinen
Ole Arild Osmundnes,
fastlege/ 1.Landsråd AF og styremedlem RLF.

Det er varslet en stortingsmelding om primærhelsetjenesten denne våren. Føringer for framtiden
skal legges og ha innvirkning både for pasienter, pårørende og helsearbeidere på både kort og
lengre sikt. Pasientens helsetjeneste er vel nærmest blitt helseminister Høies mantra i den senere
tid og en omlegging av primærhelsetjenesten må ha pasientens behov som utgangspunkt. Slik jeg
ser det er kvalitet, kontinuitet og tilgjengelighet på fastlegekontorene avgjørende for en god primær
helsetjeneneste. Men det krever også klare overordnede prioriteringer, gode samhandlingsarenaer
og fungerende IT løsninger i alle ledd i helsetjenesten.
De overordnede prioriteringene
må tas av politikerne våre som må
våge å stå for prioriteringene også
når mediastormene raser rundt
enkelt saker. Vi helsearbeidere
ønsker gjerne å være pasientenes
advokater, men jeg tror vi i større
grad må ta innover oss at det ikke
er noen vei utenom hardere prioriteringer og føringer også for primærhelsetjenesten. Det er viktige
prosesser som pågår og jeg etterlyser større engasjement fra oss som
arbeider i primærhelsetjenesten. Vi
besitter viktig kunnskap om hvor
skoen trykker både for pasienter
og behandlere.
Foruten å delta i tankesmiearbeidet rundt de større føringene, kan
hver enkelt av oss bidra til at det
skjer et kontinuerlig forbedringsarbeid internt på legekontorene og
i kommunehelsetjenesten. Kvalitetsutviklingsarbeid må i større
grad tas inn og bli en integrert del
av spesialistutdannelsen i allmennmedisin. SKIL (Senter for kvalitet i
legekontor) skal støtte lokalt forbedringsarbeid på legekontorene og

det er flere aktuelle problemstillinger å ta tak i:
• Bedret oppfølging ved kroniske
sykdommer som KOLS/astma,
diabetes og hjertesvikt
• Medikamentforskrivning - spesielt mtp antibiotikabruk, vanedannende medisiner og forskrivning til eldre pasienter
• Samhandling/teamarbeid rundt
pasienter som mottar tjenester
både fra fastlege, hjemmesykepleie og spesialisthelsetjeneste
Arenaer for dette kvalitetsarbeidet
kan være kollegagrupper, læringsnettverk internt på legekontorene
eller mellom legekontor og de andre
aktørene i primærhelsetjenestene.
Vi må søke å gjøre hverandre bedre.
Det er behov for bedre samarbeidsplattformer både innad i primærhelsetjenesten og i brytningen
mellom sykehus og kommunehelsetjenesten. Samhandlingsreformen innebærer at en større del
av helsetjenestene skal utføres i
kommunene, men kommunenes
evne til å håndtere nye utfordringer er nokså varierende. Fastlege-

praksisene er på det jevne effektivt
drevet og det er nok lite rom for et
økt tilbud uten at det tilføres økte
ressurser eller prioriteres annerledes. Nødvendig kompetanse og
kvalitet må være på plass før oppgaveglidningen skjer. Jeg er spent
på hvordan oppgaveglidningen vil
fungere både mellom tjenestenivåene og de forskjellige profesjonene.
Videre er det en forutsetning for en
velfungerende primærhelsetjeneste
at det videreutvikles IT løsninger og
tekniske samhandlingsplattformer
som fungerer i hverdagen. Dette
kan ikke utvikles eller bæres av det
enkelte legekontor eller kommune,
men bør standardiseres, finansieres
og spres ut fra sentralt hold.
Jeg er spent på hvordan primærhelsetjenesten blir framover. Det er vel
ikke grunn til å forvente store og
radikale forandringer raskt. Kanskje er det heller ikke ønskelig, men
jeg tror det er viktig at vi engasjerer
oss og deltar i prosessene som er i
gang for å skape en videre trygg og
god primærhelsetjeneste – hjørnesteinen i helse-Norge.
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EPJ løftet og utvikling av ny funksjonalitet i EPJ systemene

– kan vi snart bli papirløse?
Jan Robert Johannessen,
Fastlege/leder Rogaland legeforening

Det skjer mye spennende på
IKT fronten i primærhelsetjenesten om dagen som også
vil få positive konsekvenser
for samarbeidet mellom 1. og
2.linjen rundt utveksling av
tilleggsinformasjon og kvalitetssikring av medikamentopplysninger.
Satsningen med størst betydning for oss utenfor sykehus
er Legeforeningen og Helsedirektoratets samarbeid
om «EPJ løftet» - et nystartet
program for kvalitetshevning
av fastlegers og privatpraktiserende spesialisters elektronisk
pasientjournal (EPJ). Programmet skal være brukerstyrt og
uavhengig av hvilken løsning
som brukes.
Avtalen om programmet ble inngått i Normaltarifforhandlingene
i juni 2014, der midler ble avsatt for
formålet. Flere konkrete prosjekter
med utspring fra Legeforeningen
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er blant de prioriterte prosjektene
i inneværende periode, og ressurspersoner fra Legeforeningens fagmiljøer bidrar i alle prosjektene.
Blant prosjektene som til nå er
omfattet av programmet er:
Utvikling av elektronisk overføring
av fastlegejournal, som vil gi bedre
mulighet for oversikt for ny lege ved
bytte av fastlege. Alle leverandører
vil ha klart dette i løpet av året med
fortløpende implementering etter
hvert som de er klare. Slikt blir det
fort mindre scanning av!
Utvikling av synonymlister for
laboratorienavn. Det er vedtatt et
Norsk Laboratoriekodeverk (NLK)
med standardnavn for laboratorieprøver. Innføringen vil ta tid,
og journalene inneholder mange
varianter av navn for samme prøve.
Resultatet av prosjektet blir en linje
for hver labprøve uansett opprinnelig navn. Gevinsten blir oversikt
i journalarbeidet og bedre mulighet
for kvalitetsarbeid og forskning.
Journalsystemene som får de nye
funksjonene er Infodoc Plenario,
System X og CGM Allmenn. Prosjektutviklingen forventes fullført ila 1.

halvår 2015 for to av leverandørene,
slik at resultatet for disse kan distribueres i oppdateringer til høsten.
Den siste leverandøren vil bli klar
med dette i 2.halvår.
Det er ellers satt i gang utredninger
som forprosjekter:
Forprosjekt: Legemiddelbehandling – oversikt over pasienter med
fire eller flere faste legemidler; jfr.
fastlegeforskriftens føringer om
legemiddelgjennomgang. Implementering 2015/2016.
Forprosjekt: Brukervennlig meldingsovervåking. Beskjed om at en
avsendt melding er kommet fram
til mottaker, skal komme fram på
legens skjerm, ikke bare på meldingsserverens skjerm. Implementering 2015/ 2016.
Forprosjekt: Rapportering av virksomhetsdata fra fastlegens praksis.
Dette er et forarbeid for uttrekk av
data fra EPJ, for lokalt kvalitetsarbeid, og til det varslede kommunale
helse- og omsorgsregistret.
Forprosjekt: Helsedirektoratet
utvikler Digital dialog - en elektronisk kontaktflate mellom innbygger og fastlege under helsenorge.

no. Blant mulighetene her er elektronisk konsultasjon med legen.
Denne tjenesten betales med egenandel. Digital dialog er finansiert
ved statlige bevilgninger, men i regi
av EPJ-løftet utredes elektronisk
betalingsløsning for e-konsultasjon
som en tilleggsfunksjon etter Legeforeningens ønske. Styringsgruppen vil våren 2015 ta standpunkt
til realisering av dette.
I tillegg til dette kjøres det i dag
pilotprosjekt i Bergen på dialogmeldinger. I praksis en meldingstype
som kan brukes for meldingsutveksling mellom fastlege – sykehusavdeling/ tjeneste angående en
pasient. Det kan være for innhenting av tilleggsinformasjon rundt
en henvisning eller epikrise. Ting
man vanligvis ville måtte ringe
for eller som vi i dag litt kreativt
gjerne sender en ny «henvisning»
for å informere/ spørre om.
En dialogmelding er tenkt for det

som ikke haster og mottager kan
bruke noen dager på å se/ svare på.
Så langt har prosjektet fått svært
gode tilbakemeldinger. Begge parter synes det forenkler hverdagen og
man har derfor gått i gang med en
større bredding til flere avdelinger
og fastleger. I første omgang er det
bare Infodoc som har hatt klar
denne løsningen men ryktet vil ha
det til at CGM også vil henge seg på
dette arbeidet nå.
Utover dette piloteres det nå en
videreutviklingen av eResept med
Legemidler i bruk (LIB) melding til
reseptformidleren og elektronisk
multidose (E-multidose) som du
kan lese om i egen artikkel i bladet.
Alternative driftsløsninger –
muligheter for endelig å få til noe
rundt IKT driften?
«Alternative driftsløsninger» er et
utredningsprosjekt i «EPJ løftet»:

Drift av EPJ systemer krever kompetanse og utfordrer datasikkerhet.
Prosjektet skal beskrive forbedring
av brukervennlighet, og av hvilke
krav som må stilles for å kunne sette
ut ansvaret for driften til ekstern
aktør.
I løpet av utredningen så man på
situasjonsbildet blant fastleger, EPJ
leverandører og aktører som NHN
for å kartlegge forutsetninger og
muligheter for fremtidige løsninger.
Susanne Prech og undertegnede ble
intervjuet om status for IKT drift på
fastlegekontor og hvilke tanker vi
hadde for fremtiden samtidig som
vi fikk muligheten til å komme med
innspill og ideer til arbeidet videre.
I praksis spilte vi inn et ønske om
forenkling av driften. Helst til et
nivå der man bare trenger en PC
og nettilgang for å være oppe og gå
i journalen og vi som fagpersoner
kan fokusere på funksjonaliteten.
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Lovverket er nå åpnet opp for at
man kan samarbeide om journaltilgang fra på tvers av virksomheter. Enkelte journalleverandører
er allerede klar med løsninger for
adgangskontroll slik at det kan styres og logges hvem som slår opp i
hvilken journal. Norsk helsenett
vil åpne opp for at vi kan velge fritt
blant alle bredbånds- leverandører (Altibox osv) slik at vi kan få
opp internetthastigheten og det
finnes nå gode løsninger som kan
håndtere den situasjonen at man
får kabelbrudd. Man kan f.eks
sette opp automatisk bytte til 4G
mobilnett.
Da begynner det å bli interessant
å se på online løsninger for alvor.
Spesielt legekontor som vikarie-

rer for hverandre vil ha stor nytte
av å ha journaltilgang på tvers av
virksomheter når man skal ta imot
pasienter fra andre legekontor. Alle
legekontor vil ha nytte av å slippe
drift av egen server og oppfølging
av drifts- og meldingsfeil. Med en
tilbyder av online løsning kan vi få
et løft på driftskvaliteten og kanskje også redusere driftskostnadene noe. Problemet er å få noen
til å ta jobben med å organisere og
gjøre jobben med å utvikle krav- og
avtalespesifikasjoner.
En av hovedkonklusjonene i utredningen «Alternative driftsløsninger» er at man anbefaler å gå i gang
med et pilotprosjekt for å se på hva
som skal til for å få til en online
driftsløsning. Analysere hvilke

kostnader vi har i kroner – og tidsbruk samt en kravspesifikasjon som
dekker vårt behov rundt løsning og
avtaleverk. Det vil i så fall gi oss en
plattform for å utvikle metodikk for
å inngå et samarbeid om innkjøp
og drift - som mange har snakket
om men vi i liten grad har klart
å samles om tidligere. En annen
fordel med å være med på piloter
er å komme tidlig inn for å påvirke
funksjonaliteten – slik at vi kan få
det produktet vi ønsker oss rundt
EPJ og driftsløsninger.
Jeg håper å komme tilbake med
mer informasjon om dette utover
høsten.

Hovedtillitsvalgte i Allmennlegeforeningen
Som i fjor blir det møte for alle HTV i Rogaland i forkant av årsmøtet til Rogaland Legeforening onsdag 10.
juni. Vi starter med felles lunsj kl 13 og holder på til ca kl 16.
Tema blir aktuelle saker i Allmennlegeforeningen sentralt og lokalt samt valg.
Invitasjon med program sendes på mail tidlig i mai.
Ved spørsmål kontakt
Ole Arild Osmundnes
ole.osmundnes@lyse.net
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Invitasjon til
akuttmedisinsk
samhandlingstrening

ROGALAND
LEGEFORENINGS
FOND FOR
PRIMÆRMEDISIN
Kjære kollegaer i
Rogaland legeforening!

Legevaktleger i Rogaland
inviteres til å delta i ambulansetjenestens fagdager.
Ambulansetjenestens fagdager er
fire faste dager med trening som
er obligatoriske for ambulansetjenestens personell. Øvelsene
foregår på SAFER og i Vaglerleiren og består av scenariotrening.
Man trener på tvers av geografiske
områder. Det fokuseres på akuttmedisinske ferdigheter, prosedyrer og ikke minst samhandling.
Vi tror at vi her har funnet en
meget god måte å få realisert
den forskriftsfestede samhandlingstreningen som skal foregå
i alle landets akuttmedisinske
tjenester.
Fagdagene går fra 08.30-15.00. Det
er plass til tre leger på hver dag.
Følgende dager samhandlingstrening for ambulansetjenestens personell og legevaktsleger er satt opp
i 2015:
Fagdag 1, 2015
Denne dagen blir brukt på opplæring i nødnett og er kun for ambulanseansatte.
Fagdag 2, 2015
Samvirkeøvelser med Brann og
Politi
14., 15., 21., 22., 28. og 29. april
5., 6., 12., 13., 19. og 20. mai
Kl. 08.00 til ca. kl. 15.00

Oppmøte i Vagleleiren, men øvelsene vil bli spredt rundt i distriktet
Fagdag 3, 2015
Denne dagen er en del av
programmet vårt for å innføre
ny Medisinsk tiltaksbok
Datoer: 8., 10., 14., 17., 22., 24. og
30. september
1., 7. og 8. oktober
Kl. 08.30 til ca. kl. 14.30
Sted: Safer
Fagdag 4, 2015
Øvelsesdag med fokus på ulykker,
traumer, hypotermi og pasientbehandling ute
Datoer: 4., 5., 11., 12., 18., 19., 25.
og 26. november
2. og 3. desember
Kl. 08.30 til ca. kl. 15.00
Sted: Utomhus, sted ikke bestemt
Påmelding :
viktor.nilsen@sus.no
Samhandlingstreningen koster
ikke noe.
Mange kommuner dekker nå tapt
arbeidsfortjeneste for legene sine.

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
for nærmere informasjon
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INFORMASJON FRA KURSKOMITEEN
KVELDSKURS
UKE 39 – 2015

UKE 39 – 2015

KVELDSKURS/EMNEKURS I HEMATOLOGI
Tid: 21.-24.9.2015
Sted: First hotel Alstor
Påmelding: innen 15.8.15 i skjema på
www.legeforeningen.no/rogaland.
Pris: kr. 5400,- i kursavgift + kostpenger
For mer informasjon og program:
se www.legeforeningen.no/rogaland

DAGKURS

EMNEKURS I SYKEHJEMSMEDISIN 2015

Målgruppe: Sykehjemsleger i full stilling og i deltidsstilling. Allmennleger med sykehjem som bistilling. Det er
ønskelig at leger og samarbeidende sykepleiere melder
seg på sammen som et medisinsk team fra sykehjem
eller bofelleskap. Allmennpraktikere som ønsker økt
kunnskap i geriatriske emner. Sykehuskolleger som finner
emnene relevante. Styrere og avdelings-sykepleiere som
samarbeider nært med sykehjemslegen.
Tid: 27. januar, 28. april, 15. september og 17. november
2015 kl. 12-18.00.
Sted: Arkeologisk museum i Stavanger
Pris: kr. 3000,- (kr. 750,- pr. dag)
For påmelding i skjema og for mer informasjon:
se www.legeforeningen.no/rogaland

KURS I MUSKEL- OG SKJELETTLIDELSER,
DIAGNOSTIKK OG BEHANDLING AV CERVICAL
COLUMNA OG OVER EKSTREMITET
Tid: 21.-22.9.2015
Sted: First hotel Alstor, Stavanger
Påmelding: innen 15.8.15 i skjema på
www.legeforeningen.no/rogaland.
Pris: kr. 2.900,- i kursavgift + kostpenger
Antall deltakere: 30
For mer informasjon og program:
se www.legeforeningen.no/rogaland

DIAGNOSTIKK OG BEHANDLING
AV SKULDER
Tid: 23.-24.9.2015
Sted: First hotel Alstor, Stavanger
Påmelding: innen 15.8.15 i skjema på
www.legeforeningen.no/rogaland.
Pris: kr. 2.900,- i kursavgift + kostpenger
Antall deltakere: 30
For mer informasjon og program:
se www.legeforeningen.no/rogaland

UKE 36 – 2015

PREIKESTOLKURS:

KURS I MUSKEL- OG SKJELETTLIDELSER,
DIAGNOSTIKK OG BEHANDLING AV LUMBAL
COLUMNA OG UNDEREKSTREMITETER
på Preikestolen Fjellstue. Det blir bl.a. tur til Preikestolen,
og også mulighet for å prøve zip-line.
Tid: 4.-5.9.2015
Sted: Preikestolen Fjellstue
Påmelding: skjema på
www.legeforeningen.no/rogaland.
Pris: kr. 2.900,- i kursavgift + konferansepakke
Antall deltakere: 30
For mer informasjon og program:
se www.legeforeningen.no/rogaland

Husk våre nettsider: www.legeforeningen.no/rogaland
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HLR
DAGKURS
UKE 46 – 2015
EMNEKURS I AKUTTMEDISIN

BLÅLYSDAGER

Det blir emnekurs/klinisk
emnekurs i Akuttmedisin,
i samarbeid med Stavanger
Universitetssykehus, i lokalene til Safer, Seehusensgate 1,
Stavanger:
Fra Blålysdager 23.-24.3.2015
Høst 2015
Tid: 9.-10.11.2015
Påmelding: innen 12.8.2015 i skjema på www.legeforeningen.no/rogaland.
Tid for resertifisering/ spesialisering må opplyses.
Pris: kr. 2900,- i kursavgift + ca. kr. 500,- i kostpenger
Antall deltakere: 28
Kurset krever forberedelse og bestått internettbasert teoritest både i AHLR
(på www.nrr.org) og i «Akuttmedisin for leger» (på www.nakos.no) før
fremmøte. Det er godkjent med 26 timer som obligatorisk emnekurs/klinisk
emnekurs i akuttmedisin til videre- og etterutdanningen i Allmennmedisin.
Kurset er planlagt arrangert hvert halvår videre, neste gang vår 2016.
Mer informasjon om disse kursene finnes på nettsiden vår
www.legeforeningen.no/rogaland

NB! Kurskomitéen har besluttet, fra 2014, å flytte de faste kursukene
til en uke tidligere på året. Altså blir vårkursene lagt til uke 6 og
høstukene til uke 39.
Se også våre nettsider:
www.legeforeningen.no/rogaland
ANG. KURSAVGIFTER
Vi følger takstene for Den norske legeforening for de fleste av våre kurs.
RETNINGSLINJER VED
KURSPÅMELDING OG AVMELDING
Hvis ikke annet er annonsert for det enkelte kurs:
• Påmelding effektueres ved betaling av kursavgiften.
• Ved deltakelse på kurs uten forhåndspåmelding påløper det
kr. 500,- ekstra i kursavgift.
• Ved eventuell avmelding etter 3 uker før kursstart vil det bli krevd
kr.1000,- i avmeldingsgebyr og ved avmelding etter 1 uke før
kursstart vil det ikke bli tilbakebetalt kurs- og kostpenger.
Avmelding ved kurs Blålysdager og Grunnkurs C, del 2: Etter 3
uker før kursstart blir ingenting refundert.

HELSETJENESTE FOR
LEGER I ROGALAND

Rogaland legeforening,
Postboks 3049, 4095 Stavanger
STØTTELEGER I ROGALAND
LEGEFORENING
Stavanger:
Avdelingsrådgiver: Terje Vevatne,
Forusakutten,
Tel 51 70 94 94, privat: 51 54 23 71,
mobil: 905 65 445,
e-post: terje.vevatne@lyse.net
Reno Karlsen,
Dr. Karlsens legekontor, Stavanger,
Tlf. 51 89 41 55, privat: 51 56 06 43,
mobil: 915 56 700,
e-post: renomk@online.no
Elin Haarr,
Ort.kir.avd. Sus, Tlf.: 05151,
privat: 51 32 18 60, mobil: 990 39 861
Halvor Kyllingstad,
Tasta legesenter, Stavanger,
Tlf.: 51 54 52 50 / 60, privat: 51 66 85 17,
mobil: 414 89 063
Haugesund:
Monika Wiese,
Haugesund medisinske senter,
tlf: 47300987,
e-post: mali_wiese@hotmail.com
Thorolf Holst-Larsen,
gyn.avd. Fsh, Tlf.: 52 73 20 00,
privat: 52 71 40 82,
mobil: 924 82 335
Ryfylke:
Bjarte Sørensen,
Hjelmeland legekontor,
mobil: 46464700
Dette er erfarne kolleger som kan
kontaktes ved behov for kollegastøtte.
De skriver ikke journaler - tar ikke
betalt og skal gi støtte uansett årsak
til behovet for hjelp. De har likevel en
taushetsplikt som er muligens enda
strengere enn den vi lever med hver
dag. De vil kunne bistå med støttende
råd og handling selv om du har et
problem du vet kommer i kategorien
uetisk eller ”ulovlig” - eller kanskje du
bare ønsker å ha en som du kan lufte
dine bekymringer med? Muligens
trenger du råd på grunn av somatiske
plager? Der er en ikke ukjent problemstilling. Vi tar også imot bekymringsmeldinger av typen omsorg dersom
du vet en god kollega trenger støtte.
Vi tar ofte kontakt direkte med en som
eventuelt er omtalt negativt i pressen.
Terje Vevatne,
Avd.rådgiver i Rogaland legeforening
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Styret i Rogaland legeforening for perioden 2013 - 2015
Navn

Verv

Jan Robert
Leder
Johannessen		
		

Arbeidsplass

Telefon

E-post

Fastlege
Hinnatrekanten
legesenter, Stavanger

M 928 52 913
P 51 58 26 44

johannessen@
hinnatrekanten.no

Lisbeth
Styremedlem
Permisjon
M 996 20 339
lishark@hotmail.com
Harkestad
nestleder			
		
		
Einar Seglem
Styremedlem
Bekken		

LIS Ort. Avd.,
M 980 76 212
Haugesund sjukehus		

einar.seglem.bekken@
helse-fonna.no

Line Ravndal
Varamedlem
		
		

Fastlege
M 975 82 980
Hanadalen legesenter, 		
Sandnes

lineravndal@gmail.com

Dag Aurlien
Varamedlem
		
		

Overl. Nevrol. Avd
M 975 07 276
SUS 		

auda@sus.no
dag.aurlien@lyse.net

Ole Arild
Allmennlegeforeningen
Osmundnes
(APLF)
		

Fastlege,
Lura legesenter

ole.osmundnes@lyse.net

Egil Bjørløw
Vara:
Hans Petter Torvik
Olav Langhelle

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

Norsk arbeidsmedisinsk		
forening (Namf)
Vara: 			
John Hjelle
Alexander Seldal
Norsk
Ort. Avd. Sus
overlegeforening (Of)

Finn Finsnes

M 412 02 356

egil.bjorlow@yahoo.fr

M 934 82 168

olanghe@online.no

M 924 27 960

alexanderseldal@gmail.com

Praktiserende
Spes. i indremed./
P 51 56 75 88
Spesialisters Landsforening (PSL) Avtalespes Stavanger		
Vara: 			
Kaare Vigander
Lars Kåre Kleppe
Yngre legers forening (Ylf)
LIS Medisinsk avd.
M 905 24 746
Vara:		
SUS
Dag Rune 			
Pedersen
Olav Thorsen
Leger i Vitenskapelige
Fastlege
M 913 16 476
stillinger (LVS)
Klubbgaten legesenter
Vara: Ingvild			
Vatten Alsnes

finn@finsnes.no

kllk@sus.no

olav.thorsen@sus.no
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U N I V E R S I T E T S L E G E N m a i 2 0 1 5
Nytt frå Faggruppe for allmennmedisin, UiB

Kjære kollega
i vestlandsk allmennpraksis
Regjeringa og arbeidsministeren er stadig på offensiven
når det gjeld tiltak for å få ned sjukefråværet og hindre
utstøyting frå arbeidslivet. Nav skal visstnok ha meir
enn 50 ulike tiltak for å få folk tilbake i arbeid, eller
sikre at dei ikkje fell utanfor. Fastlegane føler seg ofte
som skyteskive for utviklinga, enten det gjeld terskelen
for å sjukmelde, for lite bruk av gradert sjukmelding
eller uføretrygding av unge. Vi merkar mykje meir
tidsbruk knytt til legeerklæringar, dialogmøter og kontakt med Nav. Mange av oss tvilar vel på effekten av
nokre av tiltaka. Andre fastlegar vil helst sleppe heile
sjukmeldingsordninga eller går inn for mykje lenger
eigenmeldingsperiodar enn no.
Politikarane kan vedta dei tiltaka dei vil, enten
dei verkar eller ikkje, eller er utprøvde eller
ikkje. Desto meir gledeleg er det at regjeringa
no vil ha effekt-evaluert eit Nav-tiltak før
det eventuelt vert sett ut i livet. Det gjeld
effekten av at ein annan lege enn fastlegen

Steinar Hunskår

skal undersøke pasienten og vurdere sjukmeldingsgrunnlaget innan seks månaders sjukmelding. Ei gruppe
forskarar frå Uni Research, der også Allmennmedisinsk
forskningsenhet inngår, skal gjennomføre prosjektet
(omtalt annan stad i spalta).
Det er kjekt at lokale forskarar har fått oppdraget og at
det skal gjerast i våre distrikt. Det er svært interessant
at det denne gongar er allmennlegar som skal utføre
den medisinske vurderinga, og det skal rekrutterast ei
rekke spesialistar i allmennmedisin i deltidsstillingar, i
praksis vil dette i stor grad måtte vere fastlegar.
Fastlegar bør både vurdere å søke stillingane og
å vere positive til prosjektet. Ikkje berre medisinsk behandling, men også sjukmelding og andre
trygdeordningar bør utsettast for randomiserte
forsøk før dei vert tatt i allmenn bruk

steinar.hunskar@isf.uib.no

Faggruppe for allmennmedisin (ALFA)

Ph.d.: Fødselsomsorg hos lesbiske par
Bente Dahl disputerte 20.3 2015 for
ph.d.-graden med avhandlingen:
«Queer challenges in maternity care. A
qualitative study about lesbian couples’
experiences».
Flere lesbiske par velger å få barn.
Da moderskapet er sterkt knyttet til
heteroseksualitet, kan møtene med
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helsepersonell i fødselsomsorgen
bli utfordrende for disse kvinnene.
Avhandlingen har studier om jordmødres erfaringer med lesbiske par,
medmødres erfaringer med fødselsomsorgen og lesbiske kvinners erfaring med helsepersonell på fødeavdelingen. Avhandlingen konkludere
med at kunnskap om seksualitet og

seksuell orientering bør inkluderes i
fødselsomsorgen, spesielt i utdanning
av jordmødre.
Bente Dahl (f.1955) er jordmor og førstelektor ved Høgskolen i Buskerud og
Vestfold. Professor Kirsti Malterud har
vært hovedveileder.

Raskere tilbake i jobb etter ny vurdering?

Artikkelpris til Nklm

Et nytt prosjekt skal undersøke om langtidssykmeldte kan
komme raskere tilbake i jobb etter ny medisinsk vurdering
fra spesialist i allmennmedisin og om slik vurdering er mer
effektiv enn vanlig oppfølging hos fastlegen. Uni Research Helse og Uni Research Rokkansenteret samarbeider
om prosjektet, som utføres på oppdrag fra Arbeids- og
sosialdepartementet. Allmennmedisinsk forskningsenhet
(AFE) er involvert i prosjektet.

Prisen for Årets oversiktsartikkel 2014 i Tidsskrift for
Den norske legeforening gikk til Knut Steen ved Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (Nklm) for
artikkelen «Bør traumatiske hudsår lukkes innen åtte
timer?» Her har Steen gjort et dypdykk i gamle studier,
og konkluderer med at ingen kliniske studier støtter
budskapet om den tidsbegrensende fristen for sårlukking.

Personer i Hordaland som har vært sykmeldt i mer enn
et halvt år, vil bli trukket ut til å delta. I en randomisert
kontrollert studie med 1900 pasienter i hver gruppe, vil
intervensjonsgruppen få ny medisinsk vurdering, mot
vanlig oppfølging hos kontrollgruppen. Man skal se om
intervensjonen fører til reduksjon i antall personer som
mottar sykepenger etter 1 måned. Nav skal ansette 15
spesialister i allmennmedisin i 20% stillinger, som skal
utføre den nye medisinske vurderingen. Forskerne skal
også intervjue fastleger og pasienter som har deltatt.

Ph.d.: Depresjon hos sykehjemspasienter
Kristina Riis Iden disputerte 29.4 2015 for ph.d-graden
ved UiB med avhandlingen: ”Depresjon i sykehjem. Underdiagnostikk og overbehandling.”
Avhandlingen viser at depresjon er utbredt blant pasienter i sykehjem, mens sykehjemsleger sjeldent utfører
systematisk diagnostikk. Tester ble knapt brukt. Nær
halvparten av pasientene får antidepressiva selv om
effekten er usikker. Pasienter ønsker å samtale med
sykepleierne, som de opplever har det for travelt.

Helt siden slutten av 1800-tallet har man ansett at sying
av sår bør skje innen 6-8 timer fra skadetidspunktet for å
unngå økt infeksjonsrisiko. Siden har denne forestillingen
levd videre, og NEL, Legevakthåndboken og læreboken i
Allmennmedisin opererer alle med 6-8 timers intervallet. Neste steg må være å foreta gode randomiserte og
kontrollerte studier, sier Steen.
Pris for tredje beste oversiktsartikkel gikk også til Nklm.
Forsker Guttorm Raknes og Hilde Fjeld i RELIS har skrevet
artikkelen «Er det virkelig farlig å kombinere metronidazol
og alkohol?» Etter å ha studert eksisterende litteratur
på området, konkluderer Raknes og Fjeld med at ingen
nyere forskning kan påvise en klinisk relevant interaksjon
mellom etanol og metronidazol, et legemiddel som brukes
til behandling av infeksjoner.

I en intervjustudie fortalte pasientene om tap av helse og
funksjon og dårlig pleie som viktige årsaker til tristhet.
Ensomhet og lite tid for samtale med personalet var andre
grunner til tristhet. Sentrale mestringsstrategier for å
unngå tristhet handlet om å akseptere funksjonstap, om
familiens betydning og om religion.
Kristina Riis Iden (f. 1962) har legeutdanning fra UiB i 1989,
er spesialist i allmennmedisin og fastlege i Stavanger.
Veiledere har vært professor Sabine Ruths, professor
Knut Engedal og første-amanuensis Stefán Hjörleifsson.
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