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Av en eller annen grunn får arkitekter stor spalteplass ved siden av politikerne
mens legene ikke har vært veldig synlige. Er vi beskjedne eller er det fordi vi
ikke er så opptatt av hvor det skal ligge som hva det faktisk skal inneholde og
funksjon? Er det fordi vi er urolige for at 8 milliarder skulle vært 12 milliarder
og at vi får et sykehus dimensjonert etter lommebok og ikke faktisk behov?
Sykehuslegenes høringssvar tyder på det. Vi vil først og fremst ha en helhetlig
løsning som gir befolkningen det tilbudet de fortjener.
Tæring etter næring er selvfølgelig fornuftig. Sykehusene får betalt en viss
sum per DRG poeng. Vi vet ikke om antall kroner per DRG poeng er riktig
men finner det litt underlig at vi har en finansieringsmodell som gjør det
umulig å finansiere et hus som ikke koster mer enn 2 ganger årsomsetningen. Spesielt siden det ikke er en unik historie for Helse Stavanger.
Man kan bare ta turen til Vestre Viken og Drammen som hadde planlagt
et stort nok sykehus på 150 000 kvm til 10,2 milliarder men nå må barbere
av 2 milliarder – fordi DRG konstruksjonen ikke lar dem generere stort nok
overskudd over driften. AHUS har vært for lite siden det åpnet. Østfold er
underdimensjonert for fremtidens behov.
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Det kan bare ikke være god samfunnsøkonomi.
I praksis har vi havnet i en situasjon der politikerne kan mene så mye de
vil både om sykehusplassering, investering og drift men ikke er med når
avgjørelsene tas. Og jeg mener vi har god grunn til å frykte at avgjørelsene
styres av forutsetningene i en oppkonstruert økonomi som ikke tillater
gode samfunnsøkonomiske beslutninger som for eksempel å bygge stort
nok med en gang.
Vi bruker derfor dette nummeret av Syd-Vesten til å sette fokus på dette.
Vi har sett nærmere på fordelingsmodellen og hvordan Helse Vest bruker
den til å fordele budsjettet på 24 milliarder. Vi mener det er grunn til å se
nærmere på hvordan den slår ut og spesielt at konstruksjonen ikke er egnet
til å gi foretakene en økonomi som tillater en fornuftig investeringsevne.
Fordelingen er i praksis låst til befolkningssammensetningen og i liten
grad mulig å påvirke avhengig av de ulike foretakenes investeringsbehov
til ulike tidspunkt.
Vi mener den må justeres og at våre politikere må stå på for å sørge for at det
skjer i forbindelse med nasjonal sykehusplan. Det er ikke sikkert pengene skal
flyttes fra et foretak til et annet – det er mer sannsynlig at det rett og slett er
for lite penger. Noe som klart illustreres av et økende vedlikeholdsetterslep
på bygninger og medisinskteknisk utstyr.
Jan Robert Johannessen

Teknisk redaktør:
Sekretær Heidunn S. Nordtveit
Utkommer 4 ganger i året.
Adresse: Rogaland legeforening
Postboks 3049 Hillevåg, 4095 Stavanger. Tlf. 928 57 712
E-post: rogaland.legeforening@gmail.com
Leder: Jan Robert Johannessen,
Hinnatrekanten legesenter
Kurskomitè: Leder: Nina Thorsen Wikene, Riska legesenter
Forsidefoto: Fotografert av Heidunn S. Nordtveit
Utgiver: Cox Kommunikasjonsbyrå
Trykk: Bodoni
Annonser: Cox Bergen as
Geir Karstensen, Tlf.: 930 04 871
Mail: geir.karstensen@cox.no
Grafisk fremstilling: www.cox.no

NR. 2 • ÅRG. 21. 2015 SYD-VESTEN

3

Nasjonal sykehusplan må også
være en investeringsplan
Marit Hermansen
President, Legeforeningen

Legene er vant med den krevende
øvelsen det er å prioritere i helsetjenesten. I det kommende statsbudsjettet og ny sykehusplan er
det nødvendig med en tydeligere
prioritering av helsetjenesten
generelt, og sykehusene spesielt.
Det er godt kjent at sykehusene
kjemper daglig mot et galopperende etterslep på eldre og utdaterte bygg, IKT og medisinskteknisk utstyr.
En kartlegging fra Rådgivende
ingeniørers landsforening (RIF
2015), State of the Nation, viste at
sykehusene trenger 70-80 milliarder kroner i friske midler. RIF slår
fast at investeringsnivået er mye
lavere enn sykehusenes behov.
Ressursmangelen fører til overfylte sykehus, noe som er en fare
for pasientsikkerheten. Norge er for
lengst verdensmestere i å legge folk
i alle senger og skrive dem fort ut.
Likevel har myndighetene stilltiende akseptert en slik utvikling. De
store etterslepene stjeler ressurser,
hindrer trygg og effektiv pasientbehandling og tærer på de ansatte.
Eksemplene er mange. Ved Oslo
universitetssykehus (OUS) er
over halvparten av bygningene
uegnet for pasientbehandling.
Sengebelegget er nærmere 100
prosent. Ved Akershus universitetssykehus (AHUS), et av landets
og Europas mest moderne sykehus, har kapasiteten vært sprengt
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helt siden åpningen i 2008. Det nye
sykehuset i Østfold viser seg ikke
å være tilstrekkelig dimensjonert
for fremtidens pasientgrunnlag.
Planleggingen av nye Vestre Viken
ligger også an til å bli for lite, til
tross for advarsler fra Legeforeningens lokale tillitsvalgte. Stavanger universitetssykehus (SUS) har
lenge slitt med høyt overbelegg,
og utredningen av nytt sykehus er
svært krevende innenfor dagens
investeringsregime.
Stoltenberg II-regjeringen nedsatte
i desember 2006 et utvalg ledet av
Jon Magnussen med mandat til å
foreslå nye prinsipper for fordeling av basisbevilgningen til de
regionale helseforetakene. Magnussen-utvalget avga sin innstilling i 2008 og foreslo en betydelig
omfordeling av bevilgningene
mellom regionene. Den foreslåtte
fordelingen innebar en reduksjon
av inntekter for Helse Sør-Øst og en
økning i inntekter til de tre andre
regionale helseforetakene. Etter
høringsrunden besluttet regjeringen at Helse Sør-Øst ikke skulle
fratas midler, men at Helse Nord,
Helse Vest og Helse Midt-Norge
skulle få ekstra tilskudd over en
to-årsperiode (2009-10). Omfordelingen ble altså ivaretatt gjennom
en ekstraordinær vekst i den totale
rammen for de helseforetak som
etter modellen fikk for lite.
Legeforeningen er blant dem som

har tatt til orde for at modellen
bør justeres. Behovsvurderingene
i dagens modell er basert på data
fra 2004-05 og sykdoms- og forbruksmønster kan ha endret seg
siden da. Videre bør det undersøkes om flere av kriteriene som
inngår (eller ikke inngår) i dagens
modell skal endres, for eksempel
mulige effekter av klima/breddegrad, ikke-vestlige innvandrere,
storby, levekårsvariabler og grad av
deltakelse i arbeidsmarkedet. Det
har også skjedd store endringer for
prehospitale tjenester (ambulanse
og pasienttransport) og forskjeller
mellom de regionale helseforetakene i valg og vektlegging av kriterier. Nasjonal sykehusplan kan
bety en omfordeling av inntekter.
Da trengs en mer differensiert
finansieringsmodell.
Den politiske debatten i kommunevalgkampen har handlet mye om
geografi, lokasjoner og innhold.
Men Legeforeningen har også
forventninger til at ny nasjonal
helse- og sykehusplan tar for seg
fremtidig inntektsfordeling og helseforetakenes manglende investeringsmuligheter.
Planen som legges frem for Stortinget i slutten av oktober må bidra til
en bedre og mer forutsigbar finansiering av sykehusene.
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Høringsuttalelse fra Den norske legeforening,
Helse Stavanger HF
Hovedgrunnlaget for vår
uttalelse er Konseptrapport fra
Helse Stavanger HF i anledning
Prosjekt sykehusutbygging.
I utgangspunktet har prosjektet utredet fire alternative scenarier for å løse
regionens akutte behov for oppgradering og utvidelse av Stavanger universitetssjukehus (SUS) for å kunne
tilby helsetjenester av det omfang og
kvalitet befolkningen har krav på:
• Null-alternativet (ombygging på
eksisterende tomt på Våland)
• Trinnvis utbygging til nytt sykehus
på henholdsvis Ullandhaug (Stavanger) eller Stokka (Sandnes)
• Trinnvis utbygging til nytt sykehus
på dagens tomt på Våland
• Helt nytt sykehus i ett byggetrinn
Vi ønsker innledningsvis å påpeke at
den åpenbart beste, og for legeforeningens del ønskede, løsningen ville
vært et helt nytt sykehus på ny tomt,
i ett trinn. Forprosjektet har vist at
foretaket ikke har den økonomiske
bærekraft som kreves for en slik
massiv utbygging. Dette er beklagelig
men vi forholder oss til realitetene og
vil knytte våre videre kommentarer
til de øvrige alternativene.
Null-alternativet, også omtalt som
utsettelsesalternativet, vil vi ikke
kommentere noe videre ettersom det
ikke vil kunne tilfredsstille helseforetakets kapasitetsbehov for fremtiden.
Da gjenstår tre alternativer; trinnvis
utbygging på henholdsvis Våland,
Ullandhaug eller Stokka.
Trinnvis utbygging på ny tomt på
Stokka fremstår for oss som det
minst aktuelle av de tre, hovedsakelig grunnet politiske føringer og
reguleringshensyn. Vi vil derfor ikke
knytte noen konkrete kommentarer
6
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til dette alternativet. Vi mener man
uansett kan dele de tre alternativene
inn i to modeller som hver for seg vil
bli gjenstand for innspill fra vår side.
I prinsipp handler denne prosessen
om et valg mellom trinnvis utbygging til nytt sykehus på egen tomt
(Våland), eller trinnvis utbygging til
nytt sykehus på ny tomt (Stokka eller
Ullandhaug).
Foretaket makter som nevnt ikke
å bygge ut nytt sykehus i ett trinn.
Dette betyr i klartekst at ved valg av
ny tomt utenfor Våland må foretaket
drifte på to lokalisasjoner i perioden
fra første byggetrinn står ferdig til
andre trinn står ferdig. Det fremstår for oss usikkert hvor lang driftsperiode man beregner for en slik
to-senterløsning. Slik vi forstår det
skal en da samle all døgnbasert drift
til nybygget på ny tomt, og lokalisere
det meste av dagbasert behandling
(poliklinikk, dagkirurgi, visse diagnostiske tjenester etc.) til gjenværende lokaler på Våland. Det er ikke
redegjort for i detalj hvilke fagområder og behandlingstilbud man ser for
seg å holde igjen på Våland. I begge
tilfeller med en to-senterløsning vil
pasienthotellet samt all psykiatrisk
spesialisthelsetjeneste, inkludert
barne- og ungdomspsykiatrien, bli
værende igjen på Våland til andre
byggetrinn er fullført.
Trinnvis utbygging på Våland
Trinnvis utbygging til nytt sykehus
på egen tomt på Våland vil i første
byggetrinn gi mindre nytt areal for
pengene sammenlignet med nybygg
på ny tomt. Dette grunnet kostnader
knyttet til riving og klargjøring av
eksisterende tomt som ikke påløper
ved bruk av jomfruelig mark. Videre
vil der være potensielt betydelige
ulemper knyttet til det å opprettholde drift i eksisterende bygg mens
man samtidig er lokalisert svært tett
på et omfattende byggeprosjekt. Der

er eksempler på at dette har vært
svært krevende for driften, både for
ansatte og pasienter, men der er også
eksempler på at dette tilsynelatende
har gått bedre enn fryktet. Nøyaktig
hvordan en slik driftsløsning vil slå
ut ved SUS er det ingen som med sikkerhet kan uttale seg om på forhånd.
Der er dog til dels stor bekymring for
hvordan hverdagen vil bli i en slik
byggesituasjon, både med tanke på
forsvarlig sykehusdrift, arbeidsforhold og varigheten av en slik byggeperiode. Ved valg av en slik løsning er
det essensielt at en utfører et grundig
forarbeid for å optimalisere sykehusdriften og minimere risiko og ulemper. Det hefter også en viss risiko ved
kostnadsanslaget da fordyrende
faktorer underveis ikke sikkert kan
utelukkes. Første byggetrinn i dette
alternativet vil være ferdigstilt senere
enn første trinn på ny tomt, og der er
en risiko for ytterligere forsinkelse
grunnet tomtens beskaffenhet og
derved kompliserende forhold som
kan oppstå i byggeprosessen. Dette
må tas med i vurderingen da tid absolutt er en faktor i denne saken.
De fordeler som fremheves ved
utbygging på Våland er kompakt
sykehusdrift på ett sted hvor man
slipper de driftsulemper og dubleringsbehov som oppstår om man i
praksis skal drifte et sykehus på to
geografisk adskilte lokalisasjoner.
Forventede effektiviserings- og rasjonaliseringsgevinster vil trolig være
lettere å ta ut med et kompakt sykehus. Verdien av nærhet med hensyn
til forhold som utdanning av helsepersonell, veiledning/supervisjon,
konsultering, fleksibilitet, fagutveksling og kollegial samhandling innad
og på tvers av fagmiljøer fremheves
av flere medlemmer som et viktig
element som bedre ivaretas i denne
løsningen. Videre vil man ha nærhet
til psykiatrien, hvilket forenkler samhandlingen pasientene i somatisk og

psykiatrisk spesialisthelsetjeneste
er tjent med.
Hva gjelder infrastruktur/trafikale
utfordringer vil Våland etter manges mening være den løsning som
trolig medfører høyest andel kollektivreisende og myke trafikanter til/
fra arbeidsplass/behandlingssted
og hvor infrastruktur for å redusere
bilbruk ligger best til rette, både nå og
i langsiktige regionale planer.
På lang sikt vil de nåværende tilgjengelige arealer være utilstrekkelige
dersom sykehuset får behov for utvidelser. Dette er en utfordring som i så
fall må søkes løst i dialog med eiere av
tilgjengelige arealer i lokalområdet.
Det ligger riktignok utenfor konseptrapporten, men flere medlemmer
påpeker mulighetene som ligger i
tilgjengelige tomtearealer på østsiden av dobbeltsporet ved Paradis
stasjon. Disse kan tenkes anvendt
som et mulig ekspansjonsområde for
utvalgte sykehusfunksjoner, eventuelt suppleringsarealer for støttefunksjoner, samarbeidspartnere mm.
Trinnvis utbygging på ny tomt
Ved trinnvis utbygging til nytt sykehus på ny tomt vil man kunne bygge
mer nytt areal i første trinn og derved
forhåpentligvis flytte all somatisk
døgnbasert drift til nybygg. Det er en
fordel om man får større bygningsmasse i et første byggetrinn på ny
tomt og, i alle fall i første byggetrinn,
slipper ulempene ved sykehusdrift i
nærheten av et anleggsområde. All
dagbasert drift, samt psykiatrien,
blir værende igjen på Våland til
andre byggetrinn er fullført. Der
foreligger usikkerhet om tidsrommet en må påregne å drifte disse to
sentra simultant. I denne perioden
skal store grupper ansatte forholde
seg til to arbeidssteder, pasienter skal
bringes frem og tilbake mellom disse,
og et flertall sykehusavdelinger tilpasse seg og legge til rette for hensiktsmessig og forsvarlig drift to forskjellige steder. Vi kan ikke se at dette
er problematisert i tilfredsstillende
grad. Dette anser vi som en mangel
ved rapporten og en risikofaktor ved
dette alternativet. Ettersom man i
høringsbrevet spesielt ønsker tilbakemelding på vurderingskriteriene,

tillater vi oss å påpeke at utfordringene ved delt drift må adresseres og
ansattes bekymringer omkring dette
spørsmålet tas på alvor.
I utgangspunktet kan en deling mellom dag- og døgnbasert drift fremstå
tilforlatelig, uproblematisk og endog
hensiktsmessig. I konseptrapporten
omtales dette også stedvis som en
deling mellom akutt og elektiv drift,
men det er etter vårt syn en overforenkling av den faktiske situasjonen.
Fra de ansattes perspektiv er virkeligheten betydelig mer sammensatt
og komplisert. Videre vil den psykiatriske spesialisthelsetjenesten i sin
helhet bli værende igjen på Våland,
lokalisert sammen med den somatiske dagbehandlingen. Dette tross
allerede eksisterende, og forventet
betydelig økende, påkrevd samhandling mellom den somatiske og psykiatriske spesialisthelsetjenesten.
Ansatte i psykiatrisk divisjon uttrykker klar bekymring for usikkerheten
om hvordan dette tenkes håndtert.
Man må med andre ord i dette alternativet ta høyde for et samkvem
mellom dagdrift og døgnbasert
behandling. De økonomiske konsekvenser ved delt drift (personalbehov, utstyrsbehov, dublering av
funksjoner, transport etc.) fryktes
undervurdert, og ulempene for
ansatte, pasienter og pårørende i
utilstrekkelig grad redegjort for.
Den menneskelige og økonomiske
kostnaden ved delt drift over et visst
tidsrom må tas hensyn til.
Man slipper ulempene forbundet
med riving av eksisterende bygningsmasse, men ved oppstart av
andre byggetrinn vil man også i dette
alternativet måtte ta høyde for de
ulemper og utfordringer byggearbeider medfører for sykehusdriften.
Hva gjelder infrastruktur/trafikale
forhold frykter flere medlemmer at
et sykehus på Ullandhaug, og ikke
minst Stokka, vil fremstå mindre
tilgjengelig for kollektivreisende og
myke trafikanter enn Vålandsalternativet. Det vises til at der er betydelig færre boligområder i relativ
nærhet til aktuelle lokalisasjon på
ny tomt. Kollektivforbindelsene slik

de er per i dag er ikke rigget for å tilfredsstille de behov og krav ansatte
og pasienter vil ha.
Etablering av nytt sykehus på Ullandhaug forventes ha en positiv effekt
på utviklingen av universitetssjukehusets akademiske profil i form av
bedrete samarbeidsmuligheter med
Universitet i Stavanger og andre
aktuelle aktører i forsknings- og
utdanningssammenheng. Ansatte
som i dag er engasjert i forskning og
akademisk arbeid fremhever dette
som en klar fordel for Ullandhaugsalternativet.
På lang sikt fremstår ikke utvidelsesbehov og tomtetilgjengelighet som
risikoelementer i dette alternativet. Der skal ifølge rapporten være
tilgang på tilstrekkelige arealer for
eventuelle fremtidige utvidelser om
behovet skulle oppstå. For ordens
skyld anmerkes at Stokka-alternativet er spesielt problematisk av
jordvernhensyn, og at eventuelle
utvidelser og ledsagende press på
omkringliggende matjord gjør at det
hefter en særs høy grad av usikkerhet
og risiko ved dette alternativet.
Premisser lagt til grunn i arealberegning (felles for alle alternativer)
I prosjektets tidlige fase var arealbehovet for et nytt sykehus beregnet til
270 000 m2. Ved fortløpende revurderinger og justeringer av anslått arealbehov er dette redusert til totalt
201 000 m2. I beregning av kapasitet
og arealbehov er det lagt inn omstillings- og effektiviseringsfaktorer
som blant annet inkluderer:
• omstilling fra døgn- til dagbehandling
• betydelig reduksjon i liggedøgn
• effekter av samhandlingsreformen
• effektiv romutnyttelse (230 dager/
år, tilsvarer full drift 5 dager/uke i
46 av 52 uker)
• 10 timers åpningstid på dagbehandling/poliklinikk, bildediagnostikk
og operasjon
• 10 % bemanningseffektivisering.
Det ligger altså en hel rekke premisser til grunn som må oppfylles for at
det nye sykehusets beregnede kapasitet og tilgjengelige areal skal være
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tilstrekkelig. Premisser som allerede
i dag vektlegges og forventes oppfylt i
betydelig grad. Vi betrakter dette som
en åpenbar risiko ved prosjektert arealbehov og kapasitet. Hva om man, av
ulike ikke-påvirkelige grunner, ikke
lykkes drifte de nevnte enheter effektivt ti timer i døgnet? Hva om man
ikke kan redusere liggetid i vesentlig
grad? Hva om man overestimerer
effekten av fremtidig samhandling
med primærhelsetjenesten? Hva om
man ikke klarer effektivisere slik at
personalbehovet kan reduseres med
10 % sammenlignet med dagens situasjon? Sistnevnte mål frykter vi kan
bli nærmest utopisk ved samtidig
drift på to adskilte lokalisasjoner.
Foretaket kan naturligvis ikke opptre
samfunnsøkonomisk uansvarlig eller
bygge et større sykehus enn regionen
har behov for, men vi har til gode å
finne eksempler på sykehusnybygg
som ble for store eller hadde overkapasitet ved ferdigstillelse. Vi maner
til edruelighet i anslag av fremtidige
effektiviseringsgevinster som legges
til grunn ved disse beregningene.
Ringvirkninger
I en så stor utbyggingssak som det
her er snakk om vil naturligvis andre
interesser og aspekter enn det utelukkende sykehusfaglige gjøre seg
gjeldende, og i varierende grad måtte
tas hensyn til. Andre aktører, interessenter og høringsinstanser har i ulike
kanaler uttalt seg om prosjektets
øvrige aspekter som redegjøres for
i konseptrapporten. Spesielt nevnt
i konseptrapporten er næringsutvikling og verdien av en eventuell
samlokalisering med Universitetet
i Stavanger (UiS), men i den offentlige debatt har også byutvikling vært
hyppig forekommende. Der er ulike
oppfatninger om vektleggingen av
slike elementer da det kan innvendes at forventede fremtidige effekter
kan være utfordrende å estimere og
vekte opp mot andre faktorer, men
ansatte som i dag har akademiske
tangeringspunkter mot UiS og øvrige
kunnskapsinstitusjoner i området
mener lokalisering på Ullandhaug klart vil styrke vilkårene for
forskning og utdanning og at dette
skal tas med i betraktningen.
8
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Konklusjon
Saken er diskutert i formelle og
uformelle arenaer. Vi har også fått
tilbakemeldinger og synspunkter
på epost. Saken er i varierende grad
diskutert i avdelingsvise morgenmøter og stabsmøter. Arbeidsgiver
har arrangert informasjonsmøter
og lagt ut fortløpende informasjon
på intranett.
I arbeidsprosessen opp mot en samlende høringsuttalelse har vi vært i
dialog med de avdelingstillitsvalgte.
Vi har også avholdt et allmøte hvor
prosjektdirektør Kari Gro Johanson
innledet med oppdatert informasjon
om de aktuelle alternativer, etterfulgt
av en engasjert meningsutveksling
som dekket flere av de nevnte aspekter som må vurderes før en endelig
beslutning fattes.
Basert på utfallet av alt det ovennevnte må de tillitsvalgte erkjenne
at legeforeningens medlemmer på
nåværende tidspunkt dessverre ikke
er i stand til å samle seg om en felles,
klar anbefaling. Dette gjenspeiler
etter vår mening sakens kompleksitet.
For vårt vedkommende står beslutningen om trinnvis utbygging på
Våland eller Ullandhaug. Stokka-alternativet synes mindre aktuelt.
Våre medlemmer som argumenterer
for Vålandsalternativet vektlegger
hovedsakelig verdien av en kontinuerlig, kompakt, udelt sykehusløsning
med samling av flest mulig funksjoner, men tar samtidig inn over seg de
ulemper sykehusdrift tett opp mot en
byggeplass innebærer. Dette alternativet utgjør etter fleres mening en
mindre risiko enn en midlertidig
todeling av sykehusdriften både for
de ansattes arbeidsforhold og for
evnen til å ivareta forsvarlig drift i
byggeperioden.
Våre medlemmer som argumenterer
for Ullandhaugsalternativet vektlegger verdien av et større nybygg i
første trinn som forhåpentligvis kan
romme all døgndrift, og ikke minst
de fremtidige potensialer Ullandhaug kan representere med hensyn

til behov for fremtidige utvidelser,
synergieffekter med nærliggende
institusjoner og de uttalte ambisjoner foretaket har i utdannings- og
forskningshenseende.
Der synes å foreligge enighet om å
vektlegge en hurtig avklaring og en
løsning som totalt sett medfører kortest mulig tidsrom for ferdigstillelse
av et komplett nytt sykehus.
Som nevnt innledningsvis er våre
betraktninger i all hovedsak basert
på konseptrapporten og dens faktaunderlag. Eventuelle endringer
i finansieringsmodell, økonomisk
bærekraft, lånevilkår, byggetid,
varighet av delt drift ved valg av
trinnvis utbygging på ny tomt og
andre relevante faktorer vil naturligvis kunne endre våre vurderinger.
På vegne av legeforeningen ved Helse
Stavanger HF
Alexander Seldal, hovedtillitsvalgt for
Overlegeforeningen Helse Stavanger
HF
Torhild Veen, hovedtillitsvalgt for Yngre
legers forening Helse Stavanger HF
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Rogaland legeforening har sendt brev til våre politikere
og bedt om et møte for å forklare våre synspunkter.

Jan Robert Johannessen,
Fastlege/leder Rogaland legeforening

Nytt sykehus i Rogaland,
drømmeslott eller reell mulighet?
Det pågår for tiden en debatt rundt utbyggingen av sykehuset i Stavanger. Bakgrunnen er bl.a.
høringen av konseptrapporten som er utarbeidet som ledd i planleggingen. Planleggingen
underligger klare føringer fra helsedepartementet og man ser for seg en oppstart i løpet av få år
med ferdigstilling rundt 10 år fra nå. Samtidig arbeider også Helse Fonna med utbyggingsplaner
på Haugalandet, disse ligger noe lenger frem i tid rent beslutningsmessig.
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Helse Stavanger har prioritert strengt
for å klare å ruste opp sitt medisinsk
tekniske utstyr de siste årene men
på landsbasis er det veldokumentert
at sykehusene kjemper med store
etterslep på eldre og utdaterte bygg,
IKT og medisinskteknisk utstyr.1 Vi
vil påstå det ikke skyldes mangel på
omstillingsevne, produksjon eller
tempo. De store etterslepene stjeler
ressurser, hindrer trygg og effektiv
pasientbehandling og tærer på de
ansatte.
Vi er bekymret over at den lokale
debatten er for ensidig preget av
lokaliseringsspørsmålet. Det er lite
fokus på investeringsevnen og om
sykehuset blir stort nok til å gi Rogalands befolkning gode nok helsetjenester i fremtiden.
Historien er full av eksempler på
at sykehusbygg blir for små. AHUS
var for lite fra det åpnet. Sykehuset
i Østfold er ikke tilstrekkelig dimensjonert for fremtidens befolkningsgrunnlag og Drammen sykehus har
måttet se sine planer om en fullskala
utbygging bli barbert fra 10,2 til 8
milliarder.
Vi er ikke fremmed for at teknologisk
utvikling, medisinske fremskritt og
bedre samhandling mellom første
og andrelinjetjenesten kan medføre
endringer i drift og dimensjonering
av spesialisthelsetjenesten men med
så mye historie på at vi overvurderer
disse effektene mener vi at et sykehus dimensjonert til 2/3 av dagens
areal må bli for lite.
Dersom man lander på et alternativ
med å bygge et nytt bygg på et nytt
sted vil vi også få et todelt sykehus
i en generasjon før man klarer å
samlokalisere driften. Vi er meget
bekymret for at en todelt løsning vil
være fordyrende og kompliserende
og på sikt svekke de gode fagmiljøene som er bygget opp over lang
tid. Viktige akuttfunksjoner vil tro-

lig ende opp med å ligge geografisk
separert fra poliklinikkene.
Finansiering av sykehusbygg
Helse Stavanger HF er et av fire foretak i Helse Vest. Siden opprettelsen i
2002 har drift og investeringer gått av
samme pott med penger, fordelt av
styret i Helse Vest. Foretakene følger
normale regnskapsregler hvor bygningenes verdier nedskrives. Mange
år med underskudd er nå med formidabel innsats snudd til resultater
rundt null, men midlene til investeringer har vært sparsomme. Vedlikeholdsetterslepet øker år for år og
forholdene for pasienter og medarbeidere er ikke tilfredsstillende. En
tommelfingerregel for sykehusbygg
er at et nybygg vil koste minst to
driftsbudsjett. Helse Stavanger har
årlig driftsbudsjett på i overkant av
6 milliarder og planlegger nybygg
for 8 milliarder i første byggetrinn.
Legeforeningen mener dagens finan-

sieringsmodell må endres for å bidra
til tilstrekkelige investeringer i sektoren.
Økonomisk bæreevne
Nøkkelordet til fremtidens sykehus
er økonomisk bæreevne. Vanligvis
er det lurt å være god, men slik er
det ikke i sykehusverden. Rogalands sykehus drives svært effektivt
i norsk målestokk. Få ansatte og lite
areal pr. innbygger, høy utnyttelse
av kapasiteten og evne til stadig
effektivisering for å kompensere for
høyere aktivitet enn det Helse Vest
setter som målsetning. Forbruket
pr. innbygger er lavest i Helse Vest,
som på sin side er lavest i landet av
regionene. Slik gikk man inn i foretaksreformen og slik er det fortsatt.
Dette straffer seg når man vil planlegge nytt. Midlene til sykehusene
fordeles ut fra en modell nasjonalt
som baserer seg på en rekke varia-

1 kartlegging fra Rådgivende ingeniørers landsforening (RIF 2015), State of the Nation, viste at sykehusene trenger 70-80
milliarder kroner i friske midler. RIF slår fast at investeringsnivået er mye lavere enn sykehusenes behov.
NR. 2 • ÅRG. 21. 2015 SYD-VESTEN
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bler, som bidrar til å beregne et behov
i befolkningen. Magnussen-modellen, oppkalt etter helseøkonom Jon
Magnussen, er så videreført i Helse
Vest og er basis for fordelingen av de
24 milliardene som står til rådighet.
Ut av modellen følger en aktivitetsbestilling, såkalt innsatsstyrt finansiering (ISF)
Store forskjeller
– Befolkningens beregnede behov er
hovedelement i inntektsfordelingen,
men der den nasjonale modellen gjør
at man får forskjeller på maks 5%
pluss og minus mellom regionene
bidrar modellen i Helse Vest til at
forskjellene i behov er mer enn 20%
mellom Helse Bergen-området og
Helse Stavanger-området.
- Vår gjennomgang av åpne opplysninger i budsjett, regnskap og pasientstrømmer i foretakene i Helse
Vest viser at i rene midler får Helse
Stavanger pr. innbygger rundt 3/4 av
det Helse Bergen gjør.
- Her må det nok korrigeres noe
for rogalendinger som behandles i
Bergen, men hvis man bruker «produksjonsbestillingen» i modellen ser
man altså at behovet er 20% mindre
i Stavanger og Fonna, sammenliknet
med Bergen.
– I tillegg er det slik at kun 70% av
midlene fra Helse Vest fordeles etter
behovsmodellen. Rundt 7 milliarder
gjør ikke det. Her er det verdt å dykke
mer. Bl.a. brukes ytterligere over 1,5
milliarder til drift av private ideelle
sykehus i regionen. Av disse tilfaller
1,2 milliarder i Helse Bergenområdet, resten deles mellom Fonna og
Stavanger.
- Dekningen av private avtalespesialister som støttes av Helse Vest er

Foretak

Totalbudsjett i mill.
kr. 2015

dobbelt så stor i Bergensområdet.
160 vs 66 avtalespesialister.
- Tabellen nedenfor viser også en
sammenlikning mellom driftsbudsjett og befolkning i de ulike foretakene.
Spørsmål krever svar
Det er en rekke forhold som vil
påvirke regnestykkene, bl.a. forskjeller i andelen av de eldste, men våre
beregninger er nøkterne og basert på
de overordnede fakta som er tilgjengelige og ikke kan bestrides.
Vi stiller oss undrende til at spesialisthelsetjenesten i Rogaland tildeles betydelig mindre midler per
innbygger enn snittet i Norge og på
Vestlandet. Vi har vanskelig for å tro
at dette kun skyldes mindre behov i
befolkningen. Innen helse er det en
kjensgjerning at størrelsen på tjenestetilbudet påvirker behovet.

å gjøre de store investeringene som
å bygge nytt sykehus.
Ny nasjonal sykehusplan må bidra til
en bedre og mer forutsigbar finansering av sykehusene.
Vår oppfordring til våre
politikere er klar:
– Etterspør dokumentasjon på den

Styret i Helse Vest vedtar fordeling
og budsjett årlig for foretakene, ut
fra styredokumentene på et meget
overordnet nivå. Her er den politiske
styringen minimal.
Som leger er vi vant til å leve med prioriteringer, også økonomiske, men vi
kan ikke forstå at store vitale samfunnsinteresser som sykehusbygging
skal være prisgitt en fordelingsmodell som ikke gir et stort foretak som
Helse Stavanger mulighet til å bygge
et fullskala sykehus til prisen av to
årsomsetninger.
Vi mener at dagens finansieringsmodell ikke gir sykehusene nok
overskudd. Det blir for lite penger
til å modernisere medisinsk teknisk
utstyr og det blir alt for lite penger til

Befolkning i
opptaksområdet
Pr. 1.1.15

Kroner. pr. innbygger

Ratio mot Helse Bergen,
korr. for befolkning

Helse Bergen

10816

439.000

24.637

1

Helse Fonna

3074

180.000

17.077

0,69

Helse Stavanger

6452

358.000

18.022

0,73
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store forskjellen i behovet i befolkningen.
– Hvilke forhold taler for et 20 %
større behov for helsetjenester i
Bergensområdet?
– Hvorfor får modellen så mye større
utslag regionalt enn nasjonalt?
– Vil dagens finansieringsform gjøre
Helse Stavanger i stand til å bære en

utbygging som blir hensiktsmessig
for en voksende befolkning?
– Hvor fornuftig er det at fordelingsmodellen gir økte inntekter for
å håndtere eldrebølgen først etter
at den slår inn fremfor at man kan
investere i forkant og stå klar når
den treffer oss?
– Lokale krefter jobber for at man

skal vokse som universitetssjukehus,
med økt fokus på næringsutvikling,
innovasjon, forskning og undervisning. Hvor lett blir det å få det til når
man har en delt drift i opptil flere
tiår. Hvilke ambisjoner har egentlig
Helse Vest for SUS, og hvilke konsekvenser får dette for finansieringen?

NR. 2 • ÅRG. 21. 2015 SYD-VESTEN
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Inntektsmodellen

– de store tallene
Jan Robert Johannessen,
Fastlege/leder Rogaland legeforening

I rene tall får en innbygger
i opptaksområdene i Helse
Fonna og Helse Stavanger
henholdsvis 31 og 25 prosent
mindre penger enn Helse
Bergen for drift av spesialisthelsetjenesten. Det sørger
Helse Vest sin egen inntektsfordelingsmodell for. Fordelingen
vedtas av styret i Helse Vest.
Hvordan kan det ha seg slik
og hvordan påvirker dette
foretakenes evne til å investere
i fremtidens sykehusbygg? En
gjennomgang av overordnede
elementer i sykehusøkonomien.

Modellen
Helse Vest forvalter i 2015 24,5 milliarder kroner som skal dekke spesialisthelsetjenestene for en million
vestlendinger fra Sira til Nordfjord.
Nasjonalt fordeles pengene etter
Magnussen modellen fra 2008.
Denne fordeler midlene basert på
behov og kostnader utregnet ved
hjelp av et formelsett med demografiske faktorer, hvor basisdata for vektingen av enkeltelementene er opp
mot 10 år gamle, mens endringer i
f.eks. alderssammensetning oppdateres årlig. Denne modellen er
videreført i Helse Vest, med enkelte
modifikasjoner. Den har vært revidert sist regionalt i 2011 og da av en
arbeidsgruppe med representanter
fra alle foretakene. Men, der hvor
den sentrale modellen beregner forskjeller i behov mellom regionene

på maks 10% lager den regionale
modellen forskjeller på mellom 20 og
30%. Vi har sett nærmere på finansieringen til foretakene i Rogaland,
sammenholdt med Helse Bergen.
Hovedelementet i modellen (over
70%) er behovskomponenten. Den
baserer seg på demografiske elementer som alderssammensetning,
uføretrygd-grad, skolegang og dødelighet. I tabell 1 vises resultatene av
behovskomponenten. Helsekroner pr.
innbygger fordeles altså ved å gange
med indeksene.
Gjestepasientstrømmer
Sammenlikner man tabellene ser
man at her er det en betydelig større
forskjell enn hva behovet skulle
tilsi. Noen hovedelementer er da
ikke tatt med, forskjeller i behov
for pasientreiser og prehospitale
tjenester, Helse Bergen sine regionsykehusfunksjoner og gjestepasientene internt i regionen. Ut fra Helse
Vest sine tall utfører Helse Bergen i
somatikken behandling for innbyggere i Rogaland/Fonna og Sogn og
Fjordane for i underkant av 20.000

Som man ser her beregnes
da en forskjell i behov på
helsetjenester på 20% for
somatiske helsetjenester
og 12% i det totale bildet,
hvor Helse Stavanger
ligger lavest. Dette får så
konsekvenser for de tildelte midler, som følger
av tabell 2.
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DRG-poeng, eller 840 millioner kroner med dagens DRG-sats. Dette er
19% av Bergen sin DRG-produksjon.
Brorparten av dette er pasienter fra
Helse Fonna, som ledd i funksjonsfordeling og tradisjonelle forbruksmønstre. Korrigerer man for dette
nærmer man seg behovsindeksen
i tabell 1. Se tabell 3 nedenfor for
DRG-produksjon.
Private og private ideelle sykehus

Av de 24,5 milliardene Helse Vest
forvalter går 3,7 milliarder direkte
fra RHFet på Forus til forskjellige
formål. 2,5 milliarder går til kjøp
av helsetjenester. Hvordan er fordelingen av disse? Vi har sett på to
hovedelementer. Tilskudd til private
ideelle sykehus og fordeling og finansiering av avtalespesialister. Til det
første formålet går det i 2015 knapt
1,5 milliarder. Fordelingen ser du
i tabell 3. Til avtalespesialister går

det i overkant av 200 millioner, kun
til driftstilskuddene. Disse midlene
er betydelig skjevfordelt, men i følge
Helse Vest er de i tråd med «modellen».
Forskjeller i behov
Vi mener det er grunn til å sette søkelys på denne fordelingsmodellen ut
fra de fakta vi her legger til grunn.
Helse Bergen får fullt ut betalt for de
pasientene de behandler for de andre

Tabell 2
Foretak

Totalbudsjett i mill.
kr. 2015

Befolkning i
opptaksområdet
Pr. 1.1.15

Kroner. pr. innbygger

Ratio mot Helse Bergen,
korr. for befolkning

Helse Bergen

10816

439.000

24.637

1

Helse Fonna

3074

180.000

17.077

0,69

Helse Stavanger

6452

358.000

18.022

0,73

Sammenlikning av somatisk aktivitet
Tabell 3

DRG-bestilling*1.
DRG-pr innbygger
a.
Korrigering for gjestepasienter»
Drg pr. innbygger etter korreksjon a.
DRG-bestilling største private ideelle

b.

Korrigering for gjestepasienter.
og private ideelle
Drg pr. innbygger etter korreksjon a. og b.
Opprinnelig beregnet behov i følge
modellen- somatikk.
Faktisk bestilling ut fra modellen
Indeksert, Bergen = 1
Omsetning private ideelle i området

Antall privatpraktiserende spesialister
Antall somatiske senger

Helse
Helse
Helse
Bergen
Fonna
Stavanger
129663
37481
78881
0,29
104978

0,22
35057

0,24
Ca. 14000

0,21
Ca. 900

118978

35957

0,27
1,00

0,21
1,01

0,20
0,88 Bergen = 1,0

1,00

0,75

0,79

1200 mill.

140 mill.

Haraldsplass
Revmatisme
Betanien
Sykehuset
Olaviken
Solli DPS
Bjørkeli
160
29
1166

330

0,21
75020 Antall DRG behandlet for andre
foretak trekkes fra
0,20
Ca. 1800 Bergen: Haraldsplass
Fonna/Stavanger:
Revmatismesykehuset
76820

150 mill. *tall hentet fra tilgjengelige
årsrapporter
Jæren DPS

66 *fra Helse Vest sin oversikt, ikke
tatt hensyn til stillingsstørrelser
615 *inkl private ideelle

Merknader:
1. DRG-bestilling er grunnlag for innsatsstyrt finansering og tilsvarer den aktiviteten man beregner å gjennomføre
i somatisk spes.helsetjeneste. Baserer seg på ICD-kodene for hvert opphold eller poliklinikkbehandling.
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foretakene. Ser man da på budsjettert
somatisk pasientbehandling for Helse
Bergen og Helse Stavanger er forskjellen i tråd med behovskomponenten
som innebærer en forskjell på 12%.
Mot Fonna er det en stor diskrepans.
Tar man med de private ideelle, som
i all hovedsak behandler pasienter
i eget opptaksområde blir forskjellene betydelig forsterket og mot hhv.
beregnet 12% og -1% i modellen blir
forskjellen i faktisk budsjettert somatisk behandling 21% mot Stavanger og
25% mot Fonna.
Konsekvenser
Selvfølgelig er det andre kostnadselementer som trekker i forskjellige

retninger, både regionsfunksjoner,
reisekostnader og kostnader ved drift
på flere steder vil påvirke dette, men
vi synes forskjellene er altfor store til
å kunne forklares ut fra det. Universitetsfunksjonen skal ikke slå så hardt
inn siden midlene til undervisning og
lønn til akademisk personale dekkes
av universitetene og ikke foretakene.
Det er derfor grunn til å spørre seg om
fordelingen av budsjettmidler internt
i regionen er korrekt.
Ut fra de tallene som ligger åpent
tilgjengelig kan man få inntrykk av
en skjevfordeling. Regner man kun
behovet i befolkningen, korrigerer for
gjestepasienter, og setter Bergen sitt
budsjett som utgangsnivå skulle man

hatt ca.1 mrd. mer årlig i budsjettmidler
til både Fonna og Stavanger. Da ville
evnen til å kunne finansiere nye bygninger vært helt annerledes.
Kilder:
Budsjettsak Helse Vest 2014, sak
14/128.
Revisjon av inntektsfordelingsmodell
2012, rapport fra prosjektgruppe
Budsjettsaker og årsrapporter fra
foretakene og de private ideelle
foretakene.
Samdata 2013 og 2014

PKO nytt september 2015

Praksiskonsulentordningen, Stavanger Universitetssjukehus
Olav Thorsen,
Fastlege, Leder PKO SUS
Fastlegene opplever stadig oftere spørsmål fra hjemmesykepleien om oppdatert medisinliste på pasienter som
har vært innlagt eller undersøkt i sykehus. Mange eldre
har multidose, og inntil nå er det kun fastlegene som kan
oppdatere denne. Hjemmesykepleien får utskrivningsrapport fra sykehus, med nye medisinlister, men disse
rapportene kan ikke sendes til fastlegene. Det betyr at
slike medisinlister ofte går via hjemmesykepleien til
fastlegen, som så kan oppdatere pasientens faste medisiner. Problemet hadde vært løst dersom fastlegene fikk
epikrisen samme dag som pasienten ble skrevet ut.
I samhandlingsavtalen mellom sykehus og kommunene
står: «Helseforetaket skal sende epikrise og utskrivningsrapport elektronisk til kommunen senest når pasienten
forlater sykehuset. Hvis ikke epikrise kan ferdigstilles når
pasienten utskrives, skal de medisinske opplysninger
inngå i utskrivningsrapporten. Utskrivningsrapport,
inkludert fullstendig legemiddelliste, funksjonsvurdering og forventet hjelpebehov, skal alltid ferdigstilles
før utskrivelse. Epikrise skal inneholde de nødvendige
medisinske opplysninger, inkludert fullstendig legemiddelliste. Resultater fra prøver eller annen informasjon
som ikke foreligger ved utskrivning skal ettersendes
straks de foreligger.»
Fastleger opplever altså at epikriser ikke kommer tidsnok.
16
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Utskrivningsmeldingen som sendes til hjemmesykepleien er det ikke teknisk mulig å sende til fastlegene.
På siste PKO møte ble samhandlingsavtalen presisert for
sykehuset, med krav om at epikrise må følge pasienten
ut samme dag for alle som trenger oppfølging etter en
innleggelse eller der hvor faste medisiner er forandret.

Abonnere på Praksisnytt fra SUS?

Praksisnytt har nå 487 abonnenter.
Nye hjemler tildeles, vikarer kommer og går. Blir nye
leger i din praksis / kommune tipset om å opprette abonnement? Jeg vil anbefale at det tas inn som en del av
ansettelsesrutinen.
Jan Robert Johannessen
Redaktør
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Medisinernes Humanitæraksjon 2016

I samarbeid med Leger Uten
Grenser skal vi bekjempe tuberkulose i Mumbai i India.
Tuberkulose er en infeksjonssykdom forårsaket av bakterien Mycobacterium tuberculosis. Hvert år
smittes over 9 millioner av tuberkulose og 1,5 millioner dør av sykdommen.
Tuberkulose sprer seg via luft- og
dråpesmitte og symptomene inkluderer vedvarende hoste, feber, vekttap, smerter i brystet og pustevansker. 1/3 av verdens befolkning er
smittet av sovende tuberkulosebakterier, men sykdommen utvikler
seg først når immunforsvaret blir
svekket, ved for eksempel hiv eller
alderdom.
Vanlig tuberkulose behandles med
fire såkalte førstelinjemedisiner,
men hvis medisinene ikke tas
på riktig måte kan tuberkulosen
utvikle seg til å bli multiresistent.
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Sykdommen behandles da med
a ndrelinjemedisiner. Denne
behandlingen tar mye lenger
tid, har alvorlige bivirkninger, et
behandlingsregime på over 8måneder og er 475 ganger dyrere enn
behandling med førstelinjemedisiner. Dersom heller ikke disse tas på
riktig måte, kan tuberkulosen igjen
bli motstandsdyktig og den kalles
da ekstremresistent tuberkulose
som er ytterst vanskelig å behandle.
10 % av dem som i dag smittes av
multiresistent tuberkulose, smittes
av den ekstremresistente varianten.
Leger Uten Grenser har lang erfaring med behandling av tuberkulose; de har holdt på i over 25 år og
behandler årlig rundt 30.000 pasienter. Hvert år rammes en halv million mennesker av multiresistent
tuberkulose, men det siste tiåret har
kun én prosent av dem hatt tilgang
til behandling! Verdens Helseorganisasjon regner i tillegg med mørketall helt opp til 2 millioner smittede
av den ekstremresistente varianten,

hvert år. Leger Uten Grenser har nå
virkelig satt dette på dagsordenen
ved å innføre multiresistent tuberkulose som en av Leger Uten Grensers
ti glemte kriser.
Hvorfor Mumbai?
Mumbai er den mest folkerike byen
i India med 22 millioner innbyggere, hvorav 62% bor i slummer med
ekstremt dårlige sanitærforhold og
på et eksistentminimum.
I tillegg til helsefarene dette medfører er innbyggerne utsatt for
branner og flommer og regntiden
fører til en økning av malariaog
denguefebertilfeller. Helsetilbudet i Mumbai karakteriseres av et
gratis, relativt tilgjengelig, offentlig
helsevesen. Dette er dessverre ikke
spesielt fungerende, på grunn av
ansattmangel, lav motivasjon, dårlige ledelse og korrupsjon.
Derfor har det vokst frem en enorm
og høyst uregulert privat sektor
med en rekke tradisjonelle og uformelle tjenestetilbydere der kvalite-

ten er svært varierende og uregulert
av myndighetene. Det finnes for
eksempel 400 medikamentskombinasjoner i bruk mot multiresistent
tuberkulose i India i dag. Kun 46 %
av pasienter med multiresistent
tuberkulose får behandling kun
på offentlige sykehus – flertallet
bruker private eller veldedige organisasjoner.
Sykdomsproblematikken i befolkningen henger tett sammen med
de dårlige boforholdene og vanlige
lidelser inkluderer malaria, denguefeber, hudsykdommer og diarè;
faktorer som gjør at de sovende
tuberkulosebakteriene våkner til
liv. Tuberkulose står for 8,1% av
dødsfallene i Mumbai årlig og dette
er tre ganger høyere enn dødsraten
for diabetes og høyt blodtrykk og
infeksjonsraten for HIV er her dobbelt så høy som for landsgjennomsnittet.
Så hvorfor Mumbai? Mumbai er et
sentrum for smitte av tuberkulose og

multiresistent tuberkulose og India
står for hele 99 000 av verdens 390
000 tilfeller med multiresistent
tuberkulose.
Hva skal vi gjøre?
Leger Uten Grenser og MedHum
har valgt følgende fokusområder:
- Tidlig diagnostisering av multiresistent tuberkulose
- God og spisset behandling
- Fokus på de mest resistente profilene av sykdommen
I tillegg til dette vil HIV være en viktig del av prosjektet. Myndighetenes
tilbud har vært mangelfullt, men
gjennom pilotprosjektet med Leger
Uten Grenser finnes det mulighet
for forbedring og innovasjon innen
feltet. Prosjektet skal også gi en
mulighet til å diagnostisere
og behandle hepatitt C-tilfeller
blant HIV pasienter.
Prosjektets varighet går fra 19992019, men pengene som samles inn
til MedHum 2016 vil settes av for
aktiviteter i 2016. Videre vil prosjektets hovedmål være å redusere syke-

lighet og dødelighet blant pasienter
med multiresistent tuberkulose,
HIV og Hepatitt C på Leger Uten
Grensers egen klinikk i Mumbai
og ved tre av helsemyndighetenes
fasiliteter.
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Rapport fra
vårt første

Preikestol-kurs
Kurskomitéen har avholdt
sitt første kurs på
Preikestolen fjellstue, fredag
3.-lørdag 4. september
2015, med 14 deltakere fra
forskjellige steder i landet.
Temaet var Muskel- og skjelettlidelser; diagnostikk og behandling
av lumbal columna og underekstremiteter. Det var et faglig veldig
godt kurs i nydelige omgivelser
med også veldig gode evalueringer fra deltakerne.
Innlagt i programmet var fottur til
Preikestolen og det ble en flott tur i
flott vær. Vi hadde en god pause på
selve platået, nøt utsikten, drøsen,
niste og drikke.
Etter kursslutt var det også tilbud
om zip-line og noen av oss benyttet seg av flere luftige svev over
tretopper med utsikt til både
Stavanger, fjord og hei.
Veldig kjekt!
Vi satser på nytt kurs på Preikestolen fjellstue til neste høst.
Heidunn Nordtveit, sekretær
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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
Her er kurskomitéens leder Nina Thorsen Wikene i aksjon.
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10. juni ble årsmøte avholdt i Stavanger konserthus.
Styret for perioden 2015-2017 ble valgt.

Etter selve årsmøtet var det forelesning av Bård Fossli Jensen med
over 120 tilhørere. Bård Fossli Jensen
snakket om pasientkommunikasjon.
Jan Robert Johannessen ble gjenvalgt som leder av Rogaland legeforening.
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ROGALAND
LEGEFORENINGS
FOND FOR
PRIMÆRMEDISIN
Kjære kollegaer i
Rogaland legeforening!

Kvelden ble avsluttet med middag og underholdning av Pål Espen Kilstad og
Trygve Kristian Svindland med «Nasjonal vareopptelling». De gav oss smakebiter på flott sang og musikk samt mange muntre og gode parodier av kjente
norske personligheter.

Kokken «Bjarne Rimi» introduserte
et særdeles eksotisk menyvalg…. som
nok heldigvis ikke hadde blitt godtatt
på restaurant-kjøkkenet.

«Rockepresten» Bjørn Eidsvåg

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

Vamp

Her Pål Espen Kilstad som
Kari Bremnes

for nærmere informasjon
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Informasjon fra kurskomiteen
Uke 6 – 2016

KVELDSKURS og 2 DAGKURS

8.-11.2.2016 på First hotel Alstor er under planlegging.
Mer informasjon kommer når det er klart.

EMNEKURS I SYKEHJEMSMEDISIN 2016

Målgruppe: Sykehjemsleger i full stilling og i deltidsstilling. Allmennleger med sykehjem som bistilling.
Det er ønskelig at leger og samarbeidende sykepleiere
melder seg på sammen som et medisinsk team fra sykehjem eller bofelleskap. Allmennpraktikere som ønsker

Uke 11 – 2016

EMNEKURS I AKUTTMEDISIN

BLÅLYSDAGER
DAGKURS
Det blir emnekurs/klinisk emnekurs i Akuttmedisin, i
samarbeid med Stavanger Universitetssykehus, i lokalene til Safer, Seehusensgate 1, Stavanger:
Vår 2016
Tid: 14.-15.3.2016
Påmelding: innen 12.12.2015 i skjema på
www.legeforeningen.no/rogaland.
Tid for resertifisering/ spesialisering må opplyses.
Pris: kr. 2900,- i kursavgift + ca. kr. 500,- i kostpenger

økt kunnskap i geriatriske emner. Sykehuskolleger som
finner emnene relevante. Styrere og avdelings-sykepleiere
som samarbeider nært med sykehjemslegen.
Tid: 2. februar, 26. april, 20. september og 22. november
2016 kl. 12-18.00.
Sted: Arkeologisk museum i Stavanger
Pris: kr. 3000,- (kr. 750,- pr. dag)
For påmelding innen 25.1.16 i skjema
og for mer informasjon: se
www.legeforeningen.no/rogaland

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 høst 2016.
Mer informasjon om disse kursene finnes på nettsiden
vår www.legeforeningen.no/rogaland

Husk våre nettsider: www.legeforeningen.no/rogaland
26
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HLR

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

Uke 36 – 2016

PREIKESTOLKURS

Kurs på Preikestolen Fjellstue 9.-10.9.16 er under planlegging.
Det blir bl.a. tur til Preikestolen. Mer informasjon kommer
når det er klart. Se også våre nettsider: www.legeforeningen.no/rogaland

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

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.

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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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.
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.
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Kursuke høst 2015
Høstens kurs-uke er forbi og
Kveldskurs/emnekurs i hematologi med over 80 deltakere
og 2 dagkurs i muskel- og
skjelettlidelser med henholdsvis 22 og 17 deltakere er
avholdt på First hotel Alstor.
First hotel Alstor er vårt nye
faste kurssted.
På kveldskurset, i restauranten, fikk
vi besøk av komiker Rune Bjerga,
som hadde mange gode fortellinger
fra eget liv. Stemningen var upåklagelig!

Rune Bjerga

Emnekurs i muskel- og skjelettlidelser; diagnostikk og behandling av skulder:
Her demonstrerer instruktør Are Ingemann injeksjon på en skulder kapsulitt
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Styret i Rogaland legeforening for perioden 2015 - 2017
Navn

Arbeidsplass

Telefon

E-post

Jan Robert
Leder
Johannessen		
		

Fastlege
Hinnatrekanten
legesenter, Stavanger

M 928 52 913
P 51 58 26 44

johannessen@
hinnatrekanten.no

Erik
Styremedlem
Wulst		
		

Overlege
M 412 73 330
Ort. Avd.		
Haugesund		

erik.wulst@gmx.com

Nina Storm
Styremedlem
Skifjeld		
		

LIS Med. klinikk
M 928 80 449
Haugesund 		
sjukehus

nina.skifjeld@hotmail.com

Line Ravndal
Varamedlem
		
		

Fastlege
M 975 82 980
Hanadalen legesenter, 		
Sandnes

lineravndal@gmail.com

Kathrine
Varamedlem
Helvig		
Osmundsen		

Sykehjemslege
M 976 38 679
Haugåstunet 		
sykehjem

kathrine.helvig@gmail.com

Ole Arild
Allmennlegeforeningen
Osmundnes
(APLF)
		

Fastlege,
Lura legesenter

ole.osmundnes@lyse.net

Egil Bjørløw
Vara:
Hans Petter Torvik
Alexander Seldal

Verv

M 412 02 356

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

egil.bjorlow@yahoo.fr

Norsk
overlegeforening (Of)

alexanderseldal@gmail.com

Ort. Avd. Sus

M 924 27 960

Finn Finsnes

Praktiserende
Spes. i indremed./
P 51 56 75 88
Spesialisters Landsforening (PSL) Avtalespes Stavanger		
Vara: 			
Kaare Vigander
Torhild Veen
Yngre legers forening (Ylf)
LIS Gastrokirurgisk
P 920 37 867
		
avd. Sus

finn@finsnes.no

Olav Thorsen

olav.thorsen@sus.no

Leger i Vitenskapelige
Fastlege
stillinger (LVS)
Klubbgaten legesenter
Vara: Ingvild			
Kjer Byberg

M 913 16 476

torhild.veen@gmail.com
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Returadresse:
Rogaland legeforening,
Postboks 3049 Hillevåg
N-4095 Stavanger

B - Økonomi

