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

Blir det julebord?

Vi stimer mot jul og julebordsesongen er godt i gang. Men ikke så intens som 
tidligere år – det er krise i oljenæringen. Jobber kuttes og julebord avlyses. 
Det merkes i restaurantbransjen.

Samtidig har styret i Helse Stavanger ikke overraskende landet på at Ulland-
haugkonseptet er det beste valget for sykehusutbygging. Det var vanskelig å 
se for seg at man kunne gå for et valg der man skulle utsette både pasienter 
og personalet for belastningen ved å rive og bygge nytt på Våland. Bygging 
av sykehus er godt nytt for byggebransjen – og vil nok gi overskudd til et 
julebord eller to også! 

Når vedtaket er gjort stiller et samlet tillitsvalgtapparat seg bak beslutnin-
gen. Men man er fremdeles skeptisk til premissene for arealberegningene. 
Arealberegninger som et eksternt revisjonsfirma endatil mener er for roms-
lige. De mener også at Helse Stavanger er for optimistisk i sine økonomiske 
fremtidsutsikter.  I planene har man våget å spekulere seg frem til noen små % 
-vise overskudd slik at man kan finansiere utbygging av et ikke-helt sykehus.

Undertegnede er ingen økonom men et lite søk på nettet forteller at over-
skuddet i privat næringsliv bør være 10% av omsetningen for å ha sunn 
økonomi. Det er sikkert en forenkling men trolig ikke veldig feil.  Bedrifter 
med 10% overskudd har råd til utbytte – og julebord.

Et sykehus skal ikke tiltrekke seg aksjonærer og betale utbytte men det skal 
klare å vedlikeholde og drifte avanserte bygg og tjenester og helst ha penger 
til å investere i videreutvikling – som næringslivet og kommunene etterlyser 
i disse tider. Julebord betyr mest av alt mer arbeid nattestid der i gården.

Hvis SUS hadde klart 100 millioner i overskudd i år ville det ikke utgjort mer 
enn 1,5%. I kommunesektoren er 3% overskudd regnet som et levedyktig 
resultat over tid. Og sjelden nok til å spandere de helt store julebordene på 
de ansatte.
Jeg kan ikke skjønne annet enn at vi nå må få en bedre finansieringen av 
helseforetakene. Det er neppe mer å spare. Sykehuset trenger de ansatte de 
kan få tak. Bena løper raskt nok og gangene er fulle nok.

Høyspesialiserte foretak og grunnpilarer med vitale funksjoner for sam-
funnet bør få lov til å gå med 3% overskudd. Og gjerne kunne ta seg råd til 
et julebord også

God jul og godt nytt år !
 

Jan Robert Johannessen
Leder RLF
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Kan du si litt om deg selv? 
”Jeg hedder Damoun Nassehi og er 
opvokset i en mellemstor kommune 
ved Køge Bugt lidt syd for København. 
Mine forældre er oprindeligt fra Iran. 
De boede i USA indtil 1979 hvor min 
far blev færdig med sin MBA-uddan-
nelse kort tid før jeg blev født. Dette 
var tilfældigvis samme år hvor Sha-
hen blev væltet i forbindelse med den 
Iranske Revolution, der i sidste ende 
resulterede i at det nuværende isla-
miske regime kom til magten. 

Før Khomeini kom til magten rejste 
vi alle hjem til Teheran, hvor vi boede 
indtil jeg blev 6 år gammel. På det 
tidspunkt immigrerede vi først til 
Istanbul, og så siden via Moskva og 
Østberlin til Danmark hvor vi blev 
taget imod som flygtninge. Dette var 
før Shengenaftalen og Jerntæppets 
fald. Selvom vi rejste med kommer-
ciel trafik og på egne pas, først med 
bus, siden fly og tog, var der dra-
matik og forviklinger–men det kan 
på ingen måde sammenlignes med 
hvad dagens syriske flygtninge må 
gennemgå. Til slut bestemte vi ved 
at slå plat-og-krone om at søge om 
asyl i Danmark. 
Siden har jeg gennemført min 
lægeuddannelse på Panum Instituttet 
ved Københavns Universitet (2005) og 
disputerede min PhD-afhandling i 
neurokirurgi ved samme Universi-
tet under professor Marianne Juhler 
ved Rigshospitalets Neurokirurgiske 
afdeling i marts 2013.

I 2010 f lyttede jeg til Egersund 
sammen med min kone, som jeg 
mødte på medicinstudiet, og har fun-
geret som almenmediciner siden. Jeg 
modtog min specialistgodkendelse i 
almenmedicin i august 2013, samme 
måned som vi fik vores søn. Siden har 

vi fået en datter i august 2015.”

Jobber du med noe spesielt ved siden 
av klinisk arbeid? 
”Jeg har længe hat en interesse for de 
ikke-smitsomme folkesygdomme, 
undervisning, statistik og epidemio-
logi. Derfor blev jeg tilknyttet SUS’ 
rehabiliteringsafdeling “2 Øst” ved 
Egersund sykehus en dag om ugen. 
Min hovedopgave her var at opda-
tere og formidle mestringskurser for 
patienter med hjertesygdom, KOLS 
og diabetes. I mit virke på afdelingen 
blev jeg også kendt med det tidligere 
“KOLS-kuffert” prosjekt.

Jeg indså dengang at telemedicin 
havde en stor fremtid, men KOLS-kuf-
fert teknologien var ikke impone-
rende: Der var tale om en alminde-
lig PC forklædt som en stor og tung 
kuffert. Jeg mente at man kunne gøre 
det enklere. Jeg dannede selskabet 
digiDoc Technologies sammen 
med nogle venner, og efter at have 
udforsket flere løsninger opfandt vi 
”Astmafløjten”.

Derudover hjælper jeg Teknologirå-
det som ekstern konsulent og har 
bl.a. været medforfatter til rapporten: 
”Mobil helse for kronikere”. http://
teknologiradet.no/velferd-skole-
og-helse/mobil-helse/rapport-mo-
bil-helse-for-kronikere/ Vi arbejder 
nu på opfølgeren, der omhandler 
kommercielle selvtests og diagnos-
tik.”

Kan du si noe om hva du har utviklet 
så langt? 
”I første omgang udviklede vi en iOS 
app, der måler puls og oxygensatura-
tion ved hjælp af iPhone-kameraet. 
Den har været en succes på App Store 
og vi har nogle foreløbigt urealise-

rede planer for denne app. Samtidig 
giver de nye fysiske rammer omkring 
de nye iPhone-kameraerne os nogle 
udfordringer.

Vores store innovation er Asthma-
fløjten. Det var jeg som fik grundi-
deen og med hjælp fra EGGS Design 
i Trondheim og Oslo udviklede vi 
en prototype, som vi siden har sat i 
produktion. Der er tale om en enkel 
plastfløjte til børn. Sammen med en 
smartphone-app kan man bestemme 
peak flow. Fløjten er formet som en 
fisk, og erfaringsmæssigt nedbry-
der dette den barriere børn normalt 
har over for medicinske apparater, 
som f.eks. peak flow metere. Vi ved 
fra kliniske studier at vi ved hjælp 
af vores app kan forbedre børn med 
astmas forståelse for deres sygdom 
samtidig med at vi forbedre medi-
cincompliance. Vi gør det også lettere 
for forældrene at følge med i deres 
børns sygdom. Appen lægger også 
op til at man i samråd med barnets 
læge kan lægge en såkaldt ”Asthma 
Action Plan” så optimal behandling 
kan iværksættes hurtigst mulig.”

Er dette arbeidet finansiert/støttet 
av noen?
”Vi har indtil videre modtaget inves-
teringer fra inkubatorvirksom-
hederne Ipark Stavanger og Ipark 
Dalane samt støtte fra Innovasjon 
Norge, Forskningsrådet og EU. Vi har 
endvidere selv lagt en del ulønnet 
arbejde ind i projektet.”

Intervju med Damoun Nassehi
Av Line Ravndal
Fastlege Hanadalen legesenter, Sandnes

Damoun Nassehi.

Syd-Vesten har tatt turen til Egersund der vi har hørt at de har en fastlege 
med flere spennende innovasjonsprosjekter på gang. Vi finner ham på 
jobb på Eigersund kommunale legesenter.
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Har du samarbeidspartnere? 
”digiDoc Technologies består af et par 
barndomsvenner fra Danmark og en 
ny ven fra Egersund samt mig selv. 
Mine barndomsvenner Jakob Øster-
gård og Sune Petersen har henholds-
vis datalogi og datamatiker uddan-
nelser mens Sveinung Tollefsen fra 
Marine Technologies i Egersund er 
civilingeniør. Vi har også en ameri-
kansk forretningskonsulent baseret i 
New York og vi har benyttet os af det 
norske designfirma EGGS til udvikling 
af fløjten, mens vi har et samarbejde 
med MOEF i København om design af 
appens brugeroverflade. Derudover 
har vi et par partnere i USA der hjæl-
per os med at teste produktet så det 
bliver udviklet i tråd med de gældende 
lov og krav til medicinske apparater. 
Algoritmerne står vi selv for. ”

Hva er visjonene dine for fremtiden?
”Jeg ønsker at medvirke til at vi som 
læger og sundhedssektoren i sin 
helhed får de bedste værktøjer til at 
diagnosticere og behandle - men også 
at forebygge sygdom. Som almenme-
diciner ser jeg at arbejdet går mere ud 
på at kontrollere og forebygge. Jeg er 
optaget af at vi tager teknologien til 
hjælp således at vi kan automatisere 
så mange basalopgaver som muligt 
så vi kan udnytte tiden til at vejlede 
og behandle patienterne.”

Hva tenker du i nær fremtid kan for-
enkle hverdagen til leger og pasienter, 
innenfor dette området? 
”Jeg håber at vi ved hjælp af Asthma-

fløjten vil kunne nedbringe antal syge-
dage for børn med asthma, hjælpe 
dem med at få en bedre hverdag og 
forhåbentligvis forebygge nogen af de 
dødsfald som rent faktisk opstår hvert 
år pga. dårlig medicincompliance. 
Asthmafløjte-konceptet kan potenti-
elt fungere med alle typer computere 
så længe de indeholder en mikrofon og 
en mikroprocessor. Vi regner med at 
asthma - og siden KOLS - opfølgning 
og behandling vil blive forenklet så 
flere kan få behandling samtidigt med 
at sundhedsvæsenet bliver aflastet.”

... Og hva blir de største utfordrin-
gene? 
”Den største udfordring ligger i at 
overbevise kollegaerne om at de bliver 
nødt til at omstille sig og aktivt tage del 
i den teknologiske fornyelsen der sker 
i sundhedsvæsenet. For mange fryg-
ter desværre udviklingen samtidigt 
med at de tager til takke med dårlige 
journalsystemer og arbejdsrutiner. Et 
område som f.eks. telemedicin burde 
for længst være blevet omfavnet af 
den norske lægestand. Heldigvis er det 
ikke for sent, og jeg håber at Legefore-
ningen kan vågne lidt op og blive mere 
proaktiv på dette område.”

Samfunnspolitisk avdeling i nevnte 
forening leser nok Syd-Vesten fra 
perm til perm til øyet blir vått så 
herved er nok de på saken.

Syd-Vesten takker for intervjuet og 
er sikker på at vi får høre mer fra vår 
kreative kollega i sør. 

Damoun demonstrerer «Astmafløyten».

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

Så du bør spørre rundt, og velge 
en lege, og så ta en telefon eller 
skrive brev. Gjerne si at du gjør 
dette etter råd fra Rogaland 
legeforening.

OVERSIKT OVER  
LEDIGE VIKARIATER 
- E-post abbonnement 
på ledige stillinger

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

Les mer om dette på 

tidsskriftet.no/stillinger
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Styret i Helse Stavanger HF har, lite 
overraskende, gått inn for administre-
rende direktørs innstilling. Foretaket 
ønsker å realisere et nytt, moderne 
sykehusbygg. Det er fullt forståelig. 
Bygningsmassen på Våland er util-
strekkelig og uhensiktsmessig. 

Foretaket har fått sin utbyggingsrap-
port underlagt ekstern kvalitetssikring 
i regi en uforutinntatt, profesjonell 
aktør uten egeninteresse i utbyggings-
saken. Det samme kan knapt sies om 
alle som har uttalt seg høylydt og bas-
tant i denne anledning. Direktøren 
vektlegger i sitt vedtak primært den 
forsvarlige spesialisthelsetjenesten. 
Sykehuset er heldigvis fremdeles til 
først og fremst for pasientene. Alle 
andre hensyn er sekundære. Det bør 
ikke overraske noen at veien til målet 
har vært krevende og beheftet med 
usikkerhet. Kun tåper er aldri i tvil. 
Men hva betyr egentlig styrevedtaket 
for foretakets over syv tusen ansatte og 
flere hundre tusen pasienter?

Den eksterne kvalitetssikringsrap-
porten problematiserer i hovedsak to 
momenter ved prosjektet; størrelse og 
betalingsevne. Kort fortalt hevdes det 

at nytt sykehus er overdimensjonert og 
underfinansiert. Dimensjonerings-
spørsmålet har jeg i et tidligere innlegg 
redegjort for. Ikke overraskende synes 
jeg man kan trekke den tilgrunnlig-
gende arealberegningsmodellens 
realisme i tvil. Jeg vil hevde moderne, 
norsk sykehusutbyggingshistorie langt 

på vei underbygger mine påstander; 
når hørte noen sist om et for stort 
sykehus?

Kvalitetssikringsrapportens omtale 
av de økonomiske prognoser lagt til 
grunn for prosjektet kan neppe karak-
teriseres som annet enn et velplassert 
lyskespark, pent pakket inn i relativt 
høflig kansellispråk. Det hevdes at 
foretaket legger til grunn en «resul-
tatutvikling som overgår historiske 
resultater med stor margin» og at der 
er «betydelig risiko for at de økono-
miske beregningene er for optimis-
tiske». Manglende evne til å oppfylle 
økonomimålene vil true utbyggingen 
i alle faser og medføre overhengende 
fare for en forlenget delt driftsløsning 
og splittelse av somatisk og psykiatrisk 
spesialisthelsetjeneste i overskuelig 
fremtid, gitt dagens finansieringsmo-
dell og driftssituasjon. På godt norsk 
hevder vår eksterne kvalitetssikrer at 
foretaket overvurderer gevinstene ved 
et nybygg, og undervurderer kostna-
dene ved og varigheten av den delte 
driftsløsningen. Et to-delt SUS av 
uavklart varighet fremstår i økende 
grad som et mulig utfall. Dette har hele 
tiden vært vår største bekymring og er 
også tydelig kommunisert ved flere 
tidligere anledninger.

Det er etter min 
mening et sykdom-
stegn at et offentlig 
helseforetak med 
årsbudsjett på 6 mil-
liarder kun ser seg 
i stand til å betjene 
investeringer i 
størrelsesorden 8 
milliarder innenfor 
forsvarlige økono-

miske rammer. I alle andre sammen-
henger opererer man med at bedrifter, 
og sågar privatpersoner, kan betjene 
lånefinansierte investeringer på to til 
tre ganger bruttoomsetning/-inntekt, 
hvilket for vårt foretak skulle tilsvare 
en total investeringsramme på 12 
til 18 milliarder. Foretaket er ikke 
engang i nærheten av å kunne bære 
en slik investering, som ville tillatt 
den foretrukne løsningen; utbygging 
av ett sykehus i ett trinn. Dette sier 
sannsynligvis mer om spesialisthel-
setjenestens inntekts- og sykehusfi-
nansieringsmodell enn det gjør om 
foretakets driftseffektivitet, ettersom 
denne utfordringen deles av flere 
andre helseforetak.

Sykehusledelsen har etter min mening 
fått styregodkjenning for den minst 
dårlige løsningen. I lys av alternativene 
støtter jeg vedtaket. Beslutningsta-
gere og støttespillere plikter alle å stå 
ansvarlige for og rakryggede i møtet 
med de mulige konsekvensene av vårt 
valg. Skal man ta den eksterne kvali-
tetssikringsrapporten på alvor er det 
slett ikke usannsynlig at et fremtidig 
sykehus forblir i en to-senterløsning 
i overskuelig fremtid. Sykehusledel-
sen, foretaksstyret, de ansatte og deres 
representanter, og våre pasienter må 
ta inn over seg at dette er et høyst reelt 
scenario, og erkjenne at det er offe-
ret vi som foretak i så tilfelle valgte å 
akseptere for å realisere ønsket om et 
nybygg på ny tomt. Alle medaljer har 
en bakside. La oss håpe vår eksterne 
kvalitetssikrer tar feil. Hvis ikke står 
vi i beste fall igjen med et knapt halvt 
nytt sykehus, i verste fall begynnelsen 
på slutten for SUS som et samlet hel-
seforetak. Det er i vår alles interesse, 
nå som beslutningen vel er fattet, at 
flertrinnsraketten når sitt mål. For-
trinnsvis med fulltallig besetning.

Styret i Helse Stavanger landet på Ullandhaug

Er pengesekken stor nok?

Av Alexander Seldal, 
HTV Of

«På godt norsk hevder vår 
eksterne kvalitetssikrer 
at foretaket overvurderer 
gevinstene ved et nybygg, og 
undervurderer kostnadene 
ved og varigheten av den 
delte driftsløsningen».

«…når hørte noen sist om 
et for stort sykehus?»
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Navn Verv Arbeidsplass Telefon E-post

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

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

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

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

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

Egil Bjørløw Leger i samfunnsmed.  Fylkeslege M 901 07 578 egil.bjorlow@yahoo.fr
 Arbeid (LSA)   
Vara:
Hans Petter Torvik 
Alexander Seldal Norsk Ort. Avd. Sus M 924 27 960 alexanderseldal@gmail.com
 overlegeforening (Of)

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

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

Styret i Rogaland legeforening for perioden 2015 - 2017
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Jul på sykehuset

Det er julaften. Dagligstuen og 
gangene er i ferd med å fylles opp 
av forventningsfulle pasienter. De 
friskeste går selv, de sykeste trilles 
ut i seng, alle som vil får være med. 
Spente venter de på det som skal skje 
og hvordan julen på sykehuset vil bli.  
Så kommer de; presten og mannen 
med trekkspillet. Sangtekster deles ut 
og trekkspillet fyller avdelingen med 
tonene av kjente og kjære julesanger. 
Folk synger med så godt de kan, stem-
ningen er lun og fin. Etter en stund 
forflytter presten og trubaduren seg 
videre til neste avdeling og pasientene 
returnerer hvert til sitt: Fylt av en dose 
juleglede og med et smil om munnen. 

Julen på Haugesund sykehus hadde 
ikke vært den samme uten våre enga-
sjerte og musikalske sykehuspres-
ter Arne Hansen og Arnfred Lunde. 
Arne på gitar og Arnfred på fiolin. 
Hele året er de tilstede for å bidra til 
å gi trygghet, glede og håp hos dem 
som trenger det mest, særlig viktig er 
dette i høytidene. 

Tidligere ble det arrangert andakt på 
julaften, dette tok slutt da det ikke 
lenger var praktisk gjennomførbart. 
Så derfor startet Arne en ny tradisjon: 

Hvert år har han med seg en på trekk-
spill for å synge julesanger og spre 
julestemning på hele sykehuset.
I år er det Arnfred som skal være med 
oss på julaften så en skal ikke se bort 
i fra at det også blir vakre fiolintoner 
som fyller gangene med julestem-
ning. 

Mange syns det høres trist ut å jobbe 
i julen. Her må jeg si meg uenig. Jul-
aften er en av de mest takknemlige og 
hyggelige dagene man kan tilbringe 
på jobb.  Rutinen er for det meste 
den samme; previsitt og visitt må 
gjennomføres, akutte operasjoner 
og fødsler må taes hånd om akkurat 
som på en hvilken som helst dag. Alli-
kevel er stemningen helt annerledes 
enn resten av året. Det er julekaker 
på pauserommet, julepynt i gangene 
og til og med noen julepyntede kol-
legaer rundt hvert et hjørne. Man tar 
ekstra godt vare på både pasienter og 
kollegaer. Alle smiler og ønsker hver-
andre god jul. Klangen fra fiolinen til 
Arnfred kan høres i det fjerne mens 
han spiller seg gjennom sykehusets 
mange korridorer. Dette gir en jule-
stemning jeg ikke ville vært foruten. 

Ønsker alle en riktig god jul!

Av Nina Skifjeld,  
Ylf Helse Fonna

Arne Hansen. Arnfred Lunde.
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Foretakets tillitsvalgte og vernetje-
nesten stiller seg bak administrerende 
direktørs innstilling til styret i Helse 
Stavanger HF og støtter at Ulland-
haugkonseptet videreføres til forpro-
sjektfasen. Vi skulle gjerne, som vi også 
tidligere har gitt uttrykk for, sett at der 
forelå et alternativ med en fullverdig 
utbygging til et komplett nytt sykehus 
i ett trinn, men i lys av de alternativene 
som nå anses realiserbare mener vi 
det valgte konseptet er det beste for å 
ivareta foretakets lovpålagte oppgaver. 

Vi deler ledelsens rangering av vur-
deringskriteriene og vektleggingen 
av best mulig pasientbehandling i 
spesialisthelsetjenesten som en helt 
avgjørende faktor i valg av konsept. 
Den offentlige debatt har tidvis foku-
sert på perifere momenter med hensyn 
til vårt samfunnsoppdrag. Vi er svært 
tilfreds med at administrerende direk-
tør er så tydelig på hva som er viktigst.

Vi mener det er urovekkende at et 
offentlig helseforetak med et årlig bud-
sjett på 6 milliarder kun er i stand til å 
betjene investeringer i størrelsesorden 
8 milliarder innenfor forsvarlige øko-
nomiske rammer. At foretaket ikke kan 
bære en investering som ville tillatt 
vårt foretrukne alternativ sannsyn-
liggjør at utfordringen ligger i dagens 
inntekts- og sykehusfinansieringsmo-
dell, og ikke nødvendigvis i foretakets 
driftseffektivitet, da flere andre helse-
foretak er i samme situasjon.

Vi vil også påpeke verdien av at fore-
taket har fått sin konseptfaserapport 
kvalitetssikret av en profesjonell, 
ekstern aktør uten egeninteresse i 
prosjektet. Styret i Helse Stavanger 
HF står nå overfor sin sannsynligvis 
viktigste beslutning i foretakets his-
torie. Kvalitetssikringsrapporten fra 
Deloitte er etter vår mening et viktig 

bidrag i evalueringen av prosjektets 
konseptfase. Rapporten fremhever 
blant annet to forhold som er av betyd-
ning; dimensjonering og finansiering.

Vi mener det ikke er grunnlag for å 
oppfatte prosjektet som overdimen-
sjonert. Der er stor grad av usikkerhet 
knyttet til de effektiviseringsfakto-
rene som ligger til grunn. Vi vil derfor 
insistere på at prosjektet ikke skale-
res ned ytterligere. For øvrig deler vi 
administrerende direktørs vurdering 
at man snarere enn å låse foretaket til 
et måltall på totalareal på nåværende 
tidspunkt, heller skal legge til grunn 
et totalbeløp for første byggetrinn som 
foretaket får disponere. Tegn i tiden 
tyder på at kvadratmeterkostnaden 
prosjektet så langt har lagt til grunn 
sannsynligvis kan bli en del lavere. 
Dette vil innebære at man kan rea-
lisere et større areal enn opprinnelig 
forutsatt i første byggetrinn og opp-
start av andre byggetrinn muligens 
kan framskyndes.

Kvalitetssikringsrapporten fra Delo-
itte stiller seg videre kritisk til rea-
lismen i foretakets langtidsbudsjett 
og den finansieringsevnen foretaket 
baserer sitt prosjekt på. Disse økono-
miske prognosene er avgjørende for å 
kunne realisere sykehusutbyggingen. 
Manglende evne til å oppfylle øko-
nomimål vil utfordre sykehusutbyg-
gingsprosjektet og føre til en forlen-
get periode med to-delt drift. Det kan 
også medføre splittelse av somatisk og 
psykiatrisk spesialisthelsetjeneste gitt 
dagens finansieringsmodell og drifts-
situasjon. På grunn av den usikker-
heten som er beskrevet vedrørende 
de økonomiske prognosene, må fore-
taket erkjenne at en lengre periode 
med to-delt drift kan bli aktuelt for å 
realisere et nytt samlet sykehus.

Drøftingsuttalelse fra hovedtillitsvalgte og 
vernetjenesten vedrørende konseptvalg: 

Prosjekt sykehusutbygging
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

Halvor Kyllingstad, 
Tasta legesenter, Stavanger, 
Tlf.: 51 54 52 50 / 60, privat: 51 66 85 17, 
mobil: 414 89 063
 
Haugesund:
Monika Wiese, 
Haugesund medisinske senter, 
tlf: 47300987, 
e-post: mali_wiese@hotmail.com
 
Ryfylke:
Bjarte Sørensen, 
Hjelmeland legekontor, 
mobil: 46464700

Dette er erfarne kolleger som kan 
kontaktes ved behov for kollegastøtte. 
De skriver ikke journaler - tar ikke 
betalt og skal gi støtte uansett årsak 
til behovet for hjelp. De har likevel en 
taushetsplikt som er muligens enda 
strengere enn den vi lever med hver 
dag. De vil kunne bistå med støttende 
råd og handling selv om du har et 
problem du vet kommer i kategorien 
uetisk eller ”ulovlig” - eller kanskje du 
bare ønsker å ha en som du kan lufte 
dine bekymringer med? Muligens 
trenger du råd på grunn av somatiske 
plager? Der er en ikke ukjent problem-
stilling. Vi tar også imot bekymring-
smeldinger 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

Av Alexander Seldal, 
HTV Of
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Syd-Vestens utsendte møter Svein 
Kjosavik i forbindelse med at han 
informerer Allmennlegeutvalget i 
Sandnes om sin nye jobb på i MOBA 
på SUS.  Han nytter selvsagt samtidig 
muligheten til å oppfordre Sandnesle-
gene til økt bruk av Jæren Øyeblikkelig 
Hjelp. 

 «Jeg startet i stillingen 15.oktober 
og stortrives», forteller Kjosavik. «Jeg 
har ikke hatt det så kjekt på jobb på 
flere år!». Mandag til torsdag er han 
samhandlingslege i 80% stilling i MOBA, 
fredag er han fortsatt fastlege i Sandnes. 

Hvilken legitimitet føler du at du 
har i kollegiet på SUS? «Jeg var ferdig 
utdannet lege i 1987, har 25 års erfaring 
fra allmennpraksis, er spesialist i all-
mennmedisin fra 1992 og har medisinsk 
doktorgrad fra 2012. Jeg har like god 
formell kompetanse innen mitt fagfelt 
som en sykehusspesialist har i sitt» 
svarer Kjosavik «Jeg opplever tydelig 
at sykehuslegene erkjenner behovet for 
allmennmedisinsk kompetanse inne på 
sykehuset. Dessuten kjenner jeg også 
mange på SUS fra gammelt av da jeg 
arbeidet på medisinsk avdeling.»

Midlene til stillingen kommer fra 
Stavanger kommune og Helse Vest. 
Det er foreløpig satt av midler til 100% 
stilling i et år og midlene vil vare ut 

2016 siden han går i 80%. Kjosavik gir 
ros til Stavanger kommune og SUS for 
å ha tenkt utenfor boksen. Stavanger 
kommune har spesielt behov for å 
utnytte KAD sengene på Stokka bedre. 
«Det er jo litt festlig at Stavanger måtte 
til Sandnes for å finne en samhandlings-
lege», humrer Kjosavik.

Hva ønsker du å oppnå med jobben 
som samhandlingslege?  «Håpet mitt 
er at jeg kan medvirke til å forbedre 
pasientforløp slik at det også gir en 
bedre ressursutnyttelse i helsevese-
net», sier Kjosavik ivrig.  «Jeg vil være 
en ambassadør for allmennlegene på 
sykehuset og sykehusets ambassadør ut 
mot fastlegene», forteller Kjosavik som 
ber fastlegene ha han unnskyldt dersom 
han blir for sykehuspreget.

 «Mangel på kommunikasjon på tvers 
medfører unyttig ressursbruk og dårli-
gere pasientforløp» fortsetter Kjosavik. 
«Jeg vil har fokus på pasienter som har 
tendens til å falle mellom to stoler og 
hvor samhandling er en nøkkel for å 
lykkes». Han nevner som eksempel 
pasienter med både rus og psykiske 
vansker som stadig er inne til avrusing 
for deretter å forlate andrelinjetjenesten 
uten klare avtaler om tilstrekkelig opp-
følging. «Jeg har også tenkt at jeg kan 
være sykehusets representant i en 
ansvarsgruppe».   

Et annet eksempel er pasienter 
som ankommer SUS med manglende 
opplysninger og det er behov for sup-
plerende opplysninger fra fastlegen. 

Han forteller om en pasient som nylig 
møtte opp i akutt mottak med en 
snart måned gammel henvisning fra 
fastlegen. Aktuell problemstilling var 
dermed uklar. Få minutter senere hadde 
han fått tak i aktuell fastlege og avklart 
problemstillingen. «Jeg merker allerede 
at jeg blir satt pris på av de andre legene 
i akutt mottaket», sier Kjosavik som 
opplever at han avlaster vaktteamet. 
«Jeg har mer tid til å ta meg av pasienter 
med komplekse problemstillinger som 
krever samhandling». 

Hva med å ta kontakt med deg for å 
diskutere innleggelser eller alternativ 
til innleggelser?» Du må gjerne prøve 
meg og jeg skal svare så godt jeg kan. 
Men rent faglige spørsmål er vel ikke 
jeg noe bedre på enn andre fastle-
ger», svarer Kjosavik og anbefaler at 
slike henvendelser går til vakthavende 
spesialist.

Har du allerede etter kort tid i 
jobben en viktig melding ut til fastle-
gekorpset? Kjosavik er ikke sein med å 
svare: «Ja, tenk på og bruk KAD sengene 
aktivt. Og ta kontakt med meg dersom 
du som fastlege opplever vansker med 
samhandling.» Han tar gjerne enkeltsa-
ker i motsetning til Praksiskonsulentene 
som arbeider mer på systemnivå. 

Kjosavik forteller at han vil forsøke 
å få til økt kontakt med fastlegene. 
«Dersom jeg har behov for fastlegen 
tenker jeg å sende en SMS og be om 
at fastlegen ringer tilbake når han har 
tid», sier Kjosavik.  Samhandlingslegen 
kan nås ved å ringe eller sende SMS til 
90 41 42 52. 

Syd-Vesten ønsker Kjosavik lykke til 
i dette viktige arbeidet.

Samhandlingslegen
Av Ole Arild Osmundnes, 
HTV AF.

Svein Kjosavik –ny samhandlingslege 
på SUS.

Svein har raskt blitt en populær mann i mottaket
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Jan Robert Johannessen,
Fastlege/leder Rogaland legeforening

Informasjonen nedenfor gjelder 
utbetaling av praksiskompensasjon 
fra Legeforeningen, og ikke praksis-
kompensasjon man får fra arbeid for 
kommunen. 

Skattedirektoratet har i brev av 27. 
august 2015 uttalt at praksiskom-
pensasjon er en godtgjørelse til legen 
personlig for utførelse av arbeid, og 
at praksiskompensasjonen derfor 
inngår i grunnlaget for beregning av 
arbeidsgiveravgift. Legeforeningen 
er ikke enig i denne forståelsen av 
praksiskompensasjon, og vurderer 
nå hvordan dette eventuelt skal prø-
ves. Inntil vi eventuelt får en rettslig 
avklaring må næringsdrivende leger 
som har krav på praksiskompensa-
sjon, sende inn kravet på reisereg-
ningsskjema. Dette gjelder fra 1. 
januar 2016. Praksiskompensasjonen 
vil bli utbetalt til den enkelte som et 
personlig honorar, og oppdragsgiver 
skal beregne og innbetale arbeidsgi-
veravgift av honoraret.

Bakgrunnen for saken er at Lege-
foreningens revisor reiste spørs-
mål om praksiskompensasjon var 
mva-pliktig. Det ble derfor rettet 
en henvendelse til skatt øst for å få 
avklart spørsmålet. Skatt øst slo fast 
i sitt første brev at praksiskompen-
sasjon er mva-pliktig omsetning. 
Legeforeningen mener Skatt Øst la 
feil faktum til grunn og ba om en 
ny vurdering. Skatt Øst endret sin 
konklusjon og mente nå at praksis-
kompensasjonen ikke er mva-pliktig 
men i stedet skal inngå i grunnlaget 

for beregning av arbeidsgiveravgift. 
Legeforeningen er heller ikke enig i 
denne vurderingen, men Skattedi-
rektoratet har som det fremgår over, 
konkludert med at det må betales 
arbeidsgiveravgift på praksiskom-
pensasjonen. Legeforeningen mener 
at Skattedirektoratet tar feil når det 
uttales at praksiskompensasjon er 
en godtgjørelse til legen personlig 
for utførelse av arbeid. Vi vurderer 
nå videre oppfølging av saken, men 
inntil dette er endelig avklart må vi 
innrette oss etter avgiftsmyndighe-
tenes vurdering.
 
Praktiske spørsmål kan rettes til: 
Martina Hannås på telefon 23 10 92 
08 eller på e-post martina.hannas@
legeforeningen.no

Denne endringen vil også gjelde for 
praksiskompensasjon fra Rogaland 
legeforening. Man må kreve kom-
pensasjon på reiseregning. Det vil 
bli trukket skatt. Vanligvis 50% om 
man ikke dokumenterer annen skat-
teprosent.

Endringer i utbetaling 
av praksiskompensasjon 
fra Legeforeningen

ROGALAND 
LEGEFORENINGS 

FOND FOR 
PRIMÆRMEDISIN

Kjære kollegaer i 
Rogaland legeforening!

Rogaland legeforenings fond har 
til formål å fremme vitenskapelig 

virksomhet innen primærme-
disin, 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. Forut-

setningen 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 oven-
fornevnte 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

Husk våre nettsider: www.legeforeningen.no/rogaland

KVELDSKURS
UKE 6 – 2016

KVELDSKURS/ EMNEKURS I MOTIVEREN-
DE INTERVJU
Tid: 8.-11.2.2016
Sted: Clarion Hotel Energy
Påmelding: snarlig i skjema på www.legeforeningen.
no/rogaland.
Pris: kr. 5400,- i kursavgift + kostpenger
For mer informasjon og program: se  www.legeforenin-
gen.no/rogaland

DAGKURS

EMNEKURS I SYKEHJEMSMEDISIN 2016
Målgruppe: Sykehjemsleger i full stilling og i deltidsstil-
ling. 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: 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 infor-
masjon: se  www.legeforeningen.no/rogaland 

DAGKURS
UKE 6 – 2016

EMNEKURS I HMS OG ORGANISASJONS-
PSYKOLOGI
Tid: 8.-9.2.2016
Sted: Clarion Hotel Energy
Antall deltakere: 35
Påmelding: snarlig i skjema på www.legeforeningen.
no/rogaland.
Pris: kr. 2900,- i kursavgift + kostpenger kr. 898,-

EMNEKURS I REVMATOLOGI 
Tid: 10.-11.2.2016
Sted: Clarion Hotel Energy
Antall deltakere: 50
Påmelding: snarlig i skjema på www.legeforeningen.
no/rogaland.
Pris: kr. 2900,- i kursavgift + kostpenger kr. 898,-

UKE 36 – 2016
PREIKESTOLKURS:

EMNEKURS I FARMAKOLOGI
på Preikestolen Fjellstue. Det blir bl.a. tur til Preikestolen, 
og også mulighet for å prøve SUP (Stand Up Padling).
 
Tid: 9.-10.9.2016
Sted: Preikestolen Fjellstue
Påmelding: innen 15.5.16 i skjema på www.legeforenin-
gen.no/rogaland.
Pris: ca. kr. 3000,- i kursavgift + konferansepakke
Antall deltakere: 30
For mer informasjon og program: se  www.legeforenin-
gen.no/rogaland

UKE 39 – 2016

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

EMNEKURS I AKUTTMEDISIN
BLÅLYSDAGER
DAGKURS
Det blir emnekurs/klinisk emnekurs i Akuttmedisin, i 
samarbeid med Stavanger Universitetssykehus, i lokalene 
til Safer, Seehusensgate 1, Stavanger:
Høst 2016
Tid: 14.-15.11.2016
Påmelding: innen 12.8.2016 i skjema på www.legeforenin-
gen.no/rogaland. Tid for resertifisering/ spesialisering 
må opplyses.
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ANG. KURSAVGIFTER
Vi følger takstene for Den norske legeforening for 
de fleste av våre kurs.

RETNINGSLINJER VED 
KURSPÅMELDING OG AVMELDING
hvis ikke annet er annonsert for det enkelte kurs: 

• Påmelding effektueres ved betaling av kursav-
giften.

• Ved deltakelse på kurs uten forhåndspåmel-
ding påløper det kr. 500,- ekstra i kursavgift.

• Ved eventuell avmelding etter 3 uker før kurs-
start vil det bli krevd kr.1000,- i avmeldingsge-
byr og ved avmelding etter 1 uke før kursstart 
vil det ikke bli tilbakebetalt kurs- og kost-
penger. Avmelding ved kurs Blålysdager og 
Grunnkurs C, del 2: Etter 3 uker før kursstart 
blir ingenting refundert.

PKO SUS fikk i september en ny praksis-
konsulent i 20% stilling: Pia Skoglund. 
Hun er fastlege ved Stavanger Medisin-
ske senter, og skal være konsulent for 
Kvinne-Barn, HABU (barne- og ung-
domsrehabilitering), psykiatrisk klinikk 
og Sola DPS. 
 
En stor nyhetssak fra PKO denne høsten var Nytt og 
nyttig-møte på SUS den 11.11. 
Over 80 fastleger deltok på dette 3 timers møtet, som ga 
tellende kurspoeng til spesialiteten sammen med det 
neste Nytt og nyttig-møtet den 03.03.16, totalt 8 kurspo-
eng. Møtet kom i gang etter inspirasjon fra Haukeland, 
hvor praksiskonsulentene har hatt slike møter fra 2014 
med stor suksess. 

Møtet hadde et stort spekter av nyheter fra mange 
avdelinger og seksjoner, og de fleste innleggene førte til 
innspill og kommentarer fra de fremmøtte.

Olav Thorsen, Leder, PKO SUS

Gikk du glipp av «Nytt og nyttig» møtet? Det 
annonseres i Praksisnytt:

Praksisnytt har nå 508 abonnenter. 

De får en epost hver gang en nyhet 
legges ut. 

Da går de ikke glipp av viktige 
nyheter og invitasjoner. Alle leger 
i primærhelsetjenesten bør abon-
nere på Praksisnytt for å få med seg 
endringer i rutiner og nye tilbud.

Nye hjemler tildeles, vikarer kom-
mer og går. Blir nye leger i din prak-
sis / kommune tipset om å opprette 
abonnement?

Informasjon om Praksisnytt bør 
være en del av av ansettelsesruti-
nen.

Med vennlig hilsen
Jan Robert Johannessen, Redaktør

PKO nytt desember 2015 
Praksiskonsulentordningen, Stavanger Universitetssjukehus

Olav Thorsen, 
Fastlege, Leder PKO SUS

Pris: ca. kr. 3000,- i kursavgift + ca. kr. 500,- i kostpenger
Antall deltakere: 28
Kurset krever forberedelse og bestått internettbasert 
teoritest både i AHLR (på www.nrr.org) og i «Akuttme-
disin for leger» (på www.nakos.no) før fremmøte. Det er 
godkjent med 26 timer som obligatorisk emnekurs/klinisk 
emnekurs i akuttmedisin til videre- og etterutdanningen 
i Allmennmedisin.
Kurset er planlagt arrangert hvert halvår videre, neste 
gang vår 2017.
Mer informasjon om disse kursene finnes på nettsiden 
vår www.legeforeningen.no/rogaland
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Kurstimar i hundretal er naudsynt både for å oppnå 
og å vedlikehalde spesialisttittel i allmennmedisin. 
Til saman vert titusenvis av kurstimar årleg opptent 
på tradisjonelle «internatkurs» ved dei finaste hotell. 
Legeforeningen har lenge forsøkt å redusere kostna-
dane, både av omsyn til utdanningsfonda sin økonomi 
og for den enkelte allmennlege. I tillegg har mange 
kurs vore prega av traust og gamaldags pedagogikk, 
med tvilsamt og lite dokumentert læringsutbytte. Eitt 
svar på desse utfordringane er e-læringskurs.

Vi ser ei stor satsing på slike, både frå legeforeninga, 
private aktørar, Helsedirektoratet og andre 
si side. Enten som fullverdig erstatning for 
tradisjonelle kurs, som tillegg til, eller som 
teoretiske forkurs før ein møtes til meir 
aktive læringsformer der deltakarane har 
førebudd seg, kanskje også måtta ta formelle 
kursprøver på førehand.

Ulike blandingsformer skal no nyttast i grunnkursa i 
allmennmedisin, det er allereie tatt i bruk i det obli-
gatoriske kurset i akuttmedisin, og Senter for kvalitet 
i legekontor (SKIL) vil også bruke e-læring som eit 
sentralt verkemiddel i kvalitetsarbeidet sitt.

Ved Nasjonalt kompe-tansesenter for legevaktmedisin 
har vi siste året systematisk bygt opp kompetanse på 
utvikling av e-læringskurs, både innhaldsmessig og 
teknisk. Vi har samarbeid med både Legeforeningen 
og SKIL om utvikling av nye kurs. Vi har nyleg fått eit 
stort oppdrag frå Helsedirektoratet om å lage kursa 

som alle legar og medarbeidarar ved legevaktene 
skal ha etter den nye akuttmedisinforskrifta, 
i alt mange tusen personar. Da blir e-læring 
heilt sentralt for å kunne rå med behovet. 
Utfordringa blir å lage kurs med høgt og varig 

læringsutbytte, ikkje berre skrive kursbevis for 
gjennomført kurs og bestått kursprøve.

Kjære kollega
i vestlandsk allmennpraksis

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

Faggruppe for allmennmedisin (ALFA)
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Ph.d.: Hoftebrudd og legemidler

Marit Stordal Bakken disputerte 
11. september 2015 for ph.d-graden 
ved UiB med avhandlingen: «Poten-
tially inappropriate drug use and 
hip fractures among older people». 
Funnene i doktorgradsarbeidet viser 
at uhensiktsmessig forskrivning til 
eldre er utbredt, og ofte involverer 
legemidler som virker på nerve-

systemet, slik som antidepressiva, 
beroligende midler og sovemedisin. 
Videre viser arbeidet at det er sam-
menheng mellom bruk av disse medi-
sinene og forekomst av hoftebrudd, 
og at anbefalte legemidler ikke ser ut 
til å være tryggere enn tradisjonelle 
alternativer.

Marit Stordal Bakken (f.1976) er lege 
fra UiB i 2003. Hun har vært syke-
hjemslege i Bergen, og er nå i spe-
sialisering i indremedisin og geri-
atri. Doktorgradsarbeidet utgår fra 
Forskningsgruppen for allmennme-
disin, med Sabine Ruths som hoved-
veileder.
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Studentforskning: GU i allmennpraksis

De siste semesterene har Faggruppe for allmennmedisin 
hatt et nytt undervisningselement i allmennmedisin-
sinterminen i legestudiet. Studenten har fått en grunn-
leggende innføring i allmennmedisinsk forskning, og 
som ledd i dette henter studentene inn ulike data i løpet 
av utplasseringen i siste studieår. 

Våren 2015 var temaet gynekologisk undersøkelse (GU) 
på fastlegekontoret. Det ble samlet inn spørreskjemaer 
fra 152 fastleger, en svarprosent på 75. Undersøkelsen 
tyder på en betydelig variasjon i utføringen av GU blant 
fastleger.

30% av fastlegene oppgir at de bruker sivil bekledning 
når de utfører gynekologisk undersøkelse, mens 8% 
oppgir av de oftest eller alltid har medarbeider tilstede 
i forbindelse med GU. 8% av de kvinnelige og 34% av de 
mannlige fastlegene gjør sjelden eller aldri bimanuell 
palpasjon når kvinnen kun kommer for cervixcytologi. 
24% av fastlegene i bypraksis og 10% av fastlegene i 
distriktspraksis setter ikke spiral hos sine pasienter.

35% av fastlegene oppgir at når en kvinne kommer til 
dem for gynekologiske plager, så dropper de alltid eller 
oftest gynekologisk undersøkelse hvis kvinnen ber om 
henvisning til gynekolog.

Resultatene av studentundersøkelsen blir brukt i under-
visningen, og de fleste av studentundersøkelsene for-
søkes publisert.

Nye AFU-stipend

Allmennmedisinsk forskningsutvalg har tildelt nye 
stipend, fire av dei knytt til Bergen:

Thomas Omdal, Fusa, 3 mnd om prevensjonsbruk hos 
kvinner i siste del av den fertile perioden.

Stein Nilsen, Askøy, 3 mnd om fastlegers opplevelse av 
å avvise pasienters ønsker og krav.

Katarzyna Teresa Debicka, Bø i Telemark, 3 mnd om 
hvordan pasienter opplever å møte fastleger med etiske 
reservasjoner.

Aksel Tveråmo, Bergen, 2 mnd om sosial ulikhet i helse.

Pris til Grethe Fosse

Kommuneoverlege i Radøy kommune og legevaktsjef 
ved Nordhordland interkommunale legevakt, Grethe 
Fosse, ble i september hedret med Anders Forsdahls pris. 
Prisen er på kr. 20.000 og deles til ut en person som over 
år har utrettet en markant innsats for helsetjenesten i 
distrikts-Norge. Fosse kan få de fleste interessert i det 
meste - uredd og entusiastisk. Rekken av vellykkede 
utviklingsprosjekt, antallet veiledningskandidater og 
andre i hennes store nettverk er imponerende.
Det er Nasjonalt senter for distriktsmedisin som utpeker 
prisvinnere, og prisen ble delt ut under årsmøtemidda-
gen til Norsk samfunnsmedisinsk forening.

Stipend fra AMFF

Allmennmedisinsk forskningsfond (AMFF) hadde til-
delingsmøte i november. Det forelå søknader på 13 
millioner kroner. Styret hadde 6,8 millioner kroner å 
fordele. To søkere fra vårt miljø ble tildelt midler for 2016:

Kristian Jansen, fastlege i Samnanger/ Allmenn-medi-
sinsk forskningsenhet Bergen: Livets slutt i sykehjem – 
legers utfordringer, forskrivninger og tiltak. 50% stilling.

Ingrid Keilegavlen Rebnord, fastlege i Fjell/Nasjonalt 
kompetansesenter for legevakt-medisin: Bruk av diag-
nostisk utstyr på norske legevakter. 80% stilling.
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