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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    

Ny Sykehusfinansiering
- NÅ!
På Legeforening.no kan vi i disse dager lese:

«..Grensen for beleggsprosenten i norske sykehus er nådd. President 
Hege Gjessing advarer mot konsekvensene dette kan få for pasientbe-
handlingen og pasientsikkerheten.

Ny forskning peker på at et belegg på over 92,5 prosent skaper flere for-
sinkelser i pasientforløpene, øker forekomsten av sykehusinfeksjoner, 
fører til økt dødelighet blant pasienter og mer sykdom blant ansatte. 

Tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at sykehusene opererte med et gjen-
nomsnittlig belegg på 93 prosent mellom 2009 og 2013..»

For oss her i Sandnesregionen er problemet prekært. SUS er fullt og vi 
har allerede et lavere forbruk av spesialisthelsetjenester enn landsgjen-
nomsnittet allerede. Bruken av KAD senger i Stavanger kan vel alltids bli 
bedre men 10-12 pasienter til i døgnet til disse sengene vil ikke utgjøre 
den helt store forskjellen. Behovet i spesialisthelsetjenesten vokser enda 
raskere enn befolkningstilveksten med et skift mot flere eldre. 

Det er bare et alternativ som monner – å bygge et nytt sykehus med 
kapasitet for det reelle behovet i årene fremover. Et sykehus som er 
tilrettelagt for god og effektiv drift og samhandling med primærhel-
setjeneste, forskning og næringslivet for øvrig i en fase med omstilling 
fra en oljesmurt økonomi. 

Dagens finansieringsordning gjør det i praksis svært vanskelig å bygge 
nytt sykehus. Helseforetaket må først spare opp 30% egenkapital før 
man får tilsagn om lån. Det tar en stund å spare 3-4 milliarder når man 
sliter med å gå i pluss. 

Jeg vil derfor oppfordre dere til å stemme på et av de partiene som er 
med å sikre en god finansieringsordning for sykehusbygging.

Jan Robert Johannessen
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Tirsdag 13. januar det Herrens år 
2015 arrangerte Rogaland lege-
forening, blant landets lykkeligste 
underforeninger skal vi tro presi-
denten selv, medlemsmøte på det 
dertil egnede sobre (og nu endelig 
røkfrie) etablissementet Hall Toll. 
Kveldens lesk, foruten Munkholm, 
bestod i presentasjon av siste 
runde i prioriteringsdebatten og 
innføring av faste stillinger for leger 
i spesialisering.

Oppmøtet var rekordstort, 113 
påmeldte, og pampefaktoren høy. 
Fra Helse Vest stilte Baard-Christian 
Schem (fagdirektør), Hilde Christi-
ansen (personal- og organisasjons-
direktør) og Herlof Nilsen himself 
(ADen) som dog forholdt seg klede-
lig tilbaketrukket i lokalets dunklere 
hjørner. Vår egen president Hege 
Gjessing, norsk legehistories yngste 
kvinnelige komet, stilte opp med et 
entourage av godt blanda juridisk 
og foreningsdrops; Jon Helle (leder 
Overlegeforeningen), Marit Halonen 
Christiansen (accidental nyutpekt 
leiar i Yngre lækjarars forening) og 
Hanne Gillebo-Blom (jurist og sek-
sjonssjef i gruppen «Ansatte leger»). 
Dette er et ydmykt forsøk på å pakke 
tre utvalg, over 60 år stillingshistorikk 
og en kveld på et utested i oljebyen 
inn på to-tre-fire sider, ispedd en saus 
av personlige utbrudd.

The ususal suspects
De som trodde Lønningene, det nær-
meste vårt land kommer et geistlig 
dynasti, sitt eneste samfunnsbidrag 
var av geistlig karakter (i den grad 

slikt kan anses som samfunnsbi-
drag) fikk en overraskelse da Schem 
drog prioriteringshistorikken fra 
åttitallet frem til i dag. Lønning I- 
og II-utvalgene (1987 og 1997), i regi 
Inge Lønning, preget helsepriorite-
ringsdebatten fra midten av åttitallet 
og frem til i dag. Derfra har vi våre 
nåværende prioriteringskriterier; 
alvorlighet, nytte og kostnadseffek-
tivitet, som også ligger til grunn når vi 
sykehusleger med varierende hell og 
engasjement vurderer henvisninger 
fra våre deltidsarbeidende overbe-
talte copypastekolleger (aka «port-
vokterne»…) i felten. Det fungerte 
og fungerer vel sånn noenlunde. Ole 
Frithjof Norheim, professor i medi-
sinsk etikk mm., ble satt til å lede et 
utvalg hvis arbeid skulle bøte på de 
mangler foregående prosesser ikke 
evnet å hamle opp med. Sett en ber-
genser på saken så løser det seg lizm. 
Dette utvalget, Norheim-utvalget om 

noen lurte, la frem sin rapport sen-
høsten 2014; «Åpent og rettferdig-pri-
oriteringer i helsetjenesten». De 220 
sidene (…) utløste det forventede 
interesseorganisasjonsspetakkelet, 
sedvanlige partipolitiske renkespillet 
og krokodilletårete industrijamringa 
som uvegerlig er resultatet av enhver 
helsepolitisk høyttenking. Høy på 
ambisjoner begynte jeg å jobbe meg 
gjennom denne blekka (på skjerm 
fordi jeg simpelthen ikke våget printe 
ut 220 sider på jobb) fra første side. 
Det er nok en dårlig ide. Frem til side 
ca 97 hadde jeg holdt konsentrasjonen 
sånn noenlunde oppe, men derfra til 
side 120 ble det panisk skumlesing 
tidlig ettermiddag på møtedagen. Til 
glede for alle dere kan jeg nå oppsum-
mere rapporten i en setning; Flest 
mulig gode leveår for alle, rettferdig 
fordelt. Det er ikke min formulering 
men den duger som en one-liner så 
jeg stjeler den. 

ISJE ADLE KAN FÅ

Eksepmel på lykkelige medlemmer av Rlf :-) 

Alexander Seldal , 
HTV OF

 Foto: Heidunn S. Nordtveit
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Treenigheten
Utvalget skroter de tre gamle kriteri-
ene og lanserer tre nye; helsegevinst-
kriteriet, helsetapkriteriet og ressur-
skriteriet. Det første betyr antall gode 
leveår vunnet/tjent ved en bestemt 
intervensjon, det andre antall gode 
leveår tapt ved en bestemt tilstand, 
og ressurs, vel det er jo penger, folk, 
maskiner, implantater og alt annet 
som er gøyt. I god numerologisk ånd 
deler utvalget videre helsetaperne inn 
i undergrupper avhengig av helseta-
pets omfang. De lanserer tre – 3- hel-
setapsklasser; moderat (mindre enn 
15 tapte gode leveår), stort (mellom 15 
og 30 tapte gode leveår) og meget stort 
(mer enn 30 tapte gode leveår). Klasse 
0 er vel da de innbilt ufriske utvalget 
mener strengt tatt bør oppsøke Aleris 
med privatforsikringa si og bli dertil 
overbehandlet ad modum privatum.

Dette lukter jo QALY lang vei, not that 
there’s anything wrong with that. 

Men hvem skal ut? Skal vi ta oss råd 
til å rekonstruere, med eget vev, brys-
tene til brystkreftpasienter? Er det 
egentlig helsehjelp, eller er pasienten 
ferdigbehandlet når kreften er borte? 
Og hvilken prioritet skal de ha? Skal 
de ikke egentlig bare være glad de 
fikk optimal behandling for og ble 
kurert av grunnlidelsen? Hva med 
prostatakreft? Skal robotkirurgi bli 
the weapon of choice og alle annen 
form for kirurgi anses sekunda 
behandling? Et annet dilemma pre-
sidentinnen brakte på bane var ritu-
ell omskjæring av guttebabyer (jeg 
LOVER at jeg ikke hadde noe med det 
å gjøre!). Skal kirurgisk behandling 
av usyke, nyfødte guttebarn være en 
offentlig finansiert oppgave, nå som 
vår folkeforsamling, den drøye halv-
parten av Stortinget som hadde baller 
til å flagge sitt synspunkt, har bestemt 
at kirurgiske inngrep på friske sped-
barn er «helsetjeneste»? Skal vi med 
andre ord fra nå av betrakte etnisk/
kulturell/religiøs tilhørighet som en 
egen separat indikasjonsstilling for 
behandling som må ivaretas? 
Dette åpner for så vidt for en brave 
new world med et umettelig behov 
for våre tjenester; helsehjelp til usyke. 
Hvorfor er det greit å bruke flere milli-
oner kroner årlig på dialyse eller hjem-
merespirator og kommunal helsehjelp 
til ALS-pasienter mens det vurderes 
kostnadsineffektivt å bruke halvan-
nen million på nye kreftlegemidler 
med samme QALY-gevinst selvsagt.

Is less more? 
Norheim-utvalget legger frem en rap-
port verdig oppmerksomhet og med 
flere interessante innspill. Spørsmålet 
er jo egentlig bare om det endrer vir-
keligheten på bakken. Blir priorite-
ringshverdagen for portvokterne og 
spesialistene enklere? Jeg tror ikke 
det. Kriteriene har nye navn og defi-
nisjoner men virkeligheten forblir 
den samme. Prioritering er og blir 
en sisyfosisk oppgave. Ikke noe utvalg 
kan endre på det. Det viktigste som 
kommer ut av hver runde er at helse-
personell blir bevisstgjort viktigheten 
av å tenke rasjonelt. 

Til syvende og sist handler priorite-
ring ikke om så mye annet en god, 
rasjonell medisin. Praktiseres dette 
prioriterer man også riktig. Hver 
gang vi rekvirerer en undersøkelse 
eller bestemmer en behandling må 
vi spørre oss selv om vår beslutning 
får noen klinisk konsekvens eller til 
syvende og sist medfører en behand-
lingsmessig fordel for vår pasient. 
Der kan mange ta seg i nakken. Hvor 
mange har vi ikke alle blåst av en CT 
eller MR uten tungtveiende argu-
menter? Kan det tenkes at der er en 
grunn til at Sverige jevnt over har et 
CT-forbruk som er 30 % mindre enn 
vårt? Hvor mange implantater setter 
vi inn uten egentlig å vite at det er 
til pasientens beste? Eller vurderer 
hvorvidt en mindre invasiv prose-
dyre, mindre aggressiv behandling 
eller billigere implantat gjør akkurat 
samme nytten? 

Jeg tror vi alle har mye å hente på å 
kvalitetssikre utredning og behand-
ling innen eget spesialfelt. Med litt 
mindre fokus på skrivebordsmatriser 
og intern revirpissing og mer fokus på 
hvilke tiltak som er gunstige for det 
offentlige helsevesen på tvers av bud-
sjetter, diagnoser og periodiserings-
utfordringer, tror jeg kanskje helseve-
senet kan bli mer effektivt. Det er min 
overbevisning at vi bruker for mye res-
surser på overbehandling av pasienter 
som uansett ikke har nytte av våre 
tjenester. Med et litt mer bevisst for-
hold til prioritering kunne vi kanskje 
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hjulpet flere pasienter som hadde hatt 
nytte av vår helsehjelp. Rapporten 
nevner også disse åpenbart proble-
matiske forskjellene; Stavanger sko-
perer færrest skuldre i Norge (med god 
grunn vil mine kolleger hevde) men 
opererer åpenbart flest katarakter og 
vår BUPA diagnostiserer klart flest 
ADHD-barn. Hvorfor? Hvem over-/
underbehandler?

Butikk eller etikk?
Prioriteringsdebatten kom nesten til 
å handle utelukkende om hvem som 
skal få og hvem som skal ut, venteti-
der, QALY og kreftlegemiddelpriser. 
Heldigvis kremta det fra en klok radio-
log på slutten: Hva med de overordna 
føringer? Hva med antall sykehus, kli-
nikker, fordeling mellom privat og 
offentlig? Skal vi tillate at helsetje-
nester blir butikk? En pølsebod hvor 
kunden kommer med sitt vonde kne, 
forlanger MR med påfølgende skopi 
og får innvilget dette fordi kunden 
alltid har rett? Slik det tilsynelatende 
fungerer i dag; Blir man avvist på 

medisinsk grunnlag i det offentlige, 
kan du banne på at det et eller annet 
sted der ute finnes en rabiat privatist 
som mer enn gjerne sløyer deg opp. 
Der er åpenbart både politiske og, 
naturligvis private, krefter i vår tid 
som imøteser en slik utvikling og de 
(u)prinsipielle vurderinger som ligger 
til grunn. 

Akkompagnert av de samme prinsip-
per begraves for alltid illusjonen om 
en troverdig, privat (les kommersiell) 
helsetjeneste fullstendig uberørt av 
alle andre motiver enn de rent medi-
sinske. I alle andre sammenhenger, 
kanskje med unntak av pengeplas-
seringsbransjen hvor man krampak-
tig insisterer på å kalle seg rådgiver, 
ville en påstått uhildet fagutøver som 
potensielt profitterer på sine produk-
tanbefalinger enten blitt kalt ved sitt 
rette navn; selger, eller i det minste 
betraktet som inhabil. 

Private helsetjenester i dag handler 
både om etikk og butikk. Private 
aktører, som har som sitt levebrød å 
diagnostisere og behandle sykdom 
vil nødvendigvis, naturligvis, uunn-
gåelig la sine vurderinger og indika-
sjoner bli påvirket, enten bevisst eller 
ubevisst, av butikkens bunnlinje. De 
forurettede som protesterer på det 
er etter min mening intellektuelt 
bankerott. Som omkvedet lyder når 
private aktører viderehenviser sine 

uønskede komplikasjoner til den spe-
sialiserte offentlige helsetjenesten: 
”Postoperative komplikasjoner er det 
offentliges ansvar”. Nais. Alt det gøye 
uten den sure svien. Sånn vil jeg også 
ha det.

You mecca me laugh? I kill you!
Prioriteringsbolken ble fulgt av et 
drøyt kvarters intermezzo med stå-
ende buffé. Maten var overraskende 
god men køen lang som en uprioritert 
halluxventeliste uten rett (snart en 
saga blott forøvrig). De fleste ansvar-
lige tilhørerne supplerte med Munk-
holm, julebrusrester eller tilsvarende. 
Kalvene tøffa seg som best de kunne 
med lokal brunflaskebrygg. Vi har 
alle vært der og betraktet dem med 
kortvarig medynk. Pausen inkluderte 
halvklam tvangssosialisering med 
fjerne kolleger og gamle ukjente. 
Vi stod, åt (orket ikke tanken på en 
andre kørunde så tallerkenene var 
overfylte), kverulerte om overflods-
problemer og utveksla talløse ”javel-
ka-d-går-i?”. 

Kleppe prøvde så godt han kunne 
å avslutte pausen til programfestet 
tid, initialt uten repons men coral-
let samla seg sånn gradvis. Kometen 
smalt til med en politisk ukorrekt 
samevits fra første sekund. Rart hvor-
dan man kan kødde med fjellsamer og 
andre skvettlapper men setter hodet 
på spill i møtet med selvhøytidelige 

More is more. Mange lykkelige medlemmer er bedre enn få :-)

Byens øyeleger er åpenbart knivkåte men 
har glemt sin basale grunnkirurgi; Store 
kirurger bruker store ting som lager store hull
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humørløse abrahamismer. Ante daua 
altså på vidda og skuteren ble lagt ut 
for salg i dødsannonsen. Den andres 
brød. Denne HOD-vitsen skulle si noe 
om lykkelige, seilende rogalendinger 
og fåmælte berre-rispe-ikke-stikke 
sameknivutstyrte nordformidt-
norginger. Heldigvis innhentet det 
humørløse alvoret oss alle tidsnok. 
Det kunne ellers lett resultert i stygge 
sametingregisserte ambassadebren-
ninger. 

Faste stillinger for leger???
Når klokka bikka ni og Organicerede 
Ældre Overlægers Specialistfore-
ning gikk inn i kollektivt somnolent 
Kveldsnyttmodus ble det redegjort 
for dette originale konseptet: Faste 
stillinger for ALLE leger, inkludert 
de i spesialisering. Jasså? Ein rann i 
hug orda frå schlageren ”Hugsar du 
kvissleis alt var så mykje betre før?” 
før vi forstod at det var blodig alvor. 
Dette var altså ikke vits nummer to for 
kvelden. Ikke var den morsom heller. 
Noen førstelinjesjarlataner forlot dis-

kret lokalet, avdelingsledere og andre 
blyantfingra administratorer rev seg 
i håret mens kalvene lira av seg mer 
kverulerende yrkeseksistensialistisk 
fremtidsangst enn selv Paulo Coelhos 
klissete Twitterkonto hadde tålt uten å 
kræsje. For den som bevisst har unn-
gått å få det med seg er det nå altså slik 
at alle rikets sykehusleger, fra senest 
1. juli 2015, skal ansettes i faste stil-
linger. Unntaket er allmennleger som 
behøver kortvarig sykehustjeneste 
som del av sin spesialisering. Slik 
var det altså en 60 år lang prosess, 
tilslutt bragt til topps i rettsvesenet 
uten at arbeidsmiljøloven fant rom for 
LISene, endelig kom til sin løsning i en 
forhandlingssituasjon arbeidslivets 
parter i mellom. 

Slik var det sykehuslegene endelig 
ble en del av det øvrige organiserte, 
lovregulerte sivile arbeidslivet i vårt 
land, som siste arbeidstakergruppe. 
Nesten i alle fall. Fra praksisarbeider 
til faktisk arbeider. Man kan natur-
ligvis forarges over at det tok såpass 
absurd lang tid eller at arbeidsmi-
ljøloven ikke gjorde jobben for oss, 
men det er ikke alltid veien er målet. 
Noen ganger er målet målet. 

Quo vadis?
Det kom ikke frem så veldig mye mer 
konkret under kveldens innlegg eller 
debatter enn det som egentlig var 
klart for de interesserte på forhånd. Vi 

visste at faste stillinger kom. Vi visste 
helseforetakene hadde frist til 1. juli 
2015. Vi visste ingenting var spikret. Vi 
visste det måtte innebære noen form 
for mekanisme som ivaretok beho-
vene til de som behøver sideutdan-
nelse og gruppe 1-tjeneste. Vi visste 
det var uklart om skjebnen til de som 
nå står midt i mellom ungdoms- og 
voksenlivet, med en fot i spesialise-
ringen og en fot i overlegetilværelsen. 
Det ble ikke avklart konkret hvordan 
man skal håndtere grenspesialise-
ring. Helse Vest kunne opplyse at det 
behøvdes en atferdsendring uten at 
det nødvendigvis gjorde noen spesielt 
mye klokere. Partene jobber sentralt 
med de konkrete og praktiske tiltak, 
avtaler og ordninger som må på plass. 

Alt i alt forlot nok de fleste møtet 
uten noen bedre dybdeforståelse av 
hvordan dette skal håndteres. Dog 
var der bred enighet om at dette var 
en milepæl og at vi kom til å se tilbake 
med vantro på at faste stillinger over-
hodet ble trenert og problematisert i 
så lang tid før det realiserte seg. Alle 
overgangsfaser bærer med seg en grad 
av forvirring og usikkerhet. Når stø-
vet legger seg tror jeg det er få som 
kommer til å ville erkjenne at de noen 
gang overhodet var mot at leger skulle 
ansettes fast. Det skulle tross alt bare 
mangle at ikke vi klarte noe sven-
skene har hatt orden på i mange år. 

Kometen: Hege Gjessing
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Når alle LIS leger på sykehus 
nå skal inn i faste stillinger må 
vi samtidig tenke på hvordan vi 
dimensjonerer antall stillinger i 
forhold til at fastleger også må 
ha et år på sykehus for å få sin 
spesialitetsgodkjenning. Spe-
sialiseringen er normert til 5 
år. Saken er ikke bare viktig for 
fastlegene men i høyeste grad 
også kommunene da spesi-
aliseringsløpet i høyeste grad 
har betydning for kvaliteten på 
fastlegetjenesten.

Sykehusåret er fastlegen sin sjanse 
til å bli godt kjent på sitt lokale syke-
hus. Bli kjent med rutiner og tjenes-
tetilbud og bli trygg på ferdigheter 
i et lærer –svenn forhold som man 
i liten grad får ha i en fastlegeprak-
sis. Det er også en god mulighet for 
sykehuset til å bli kjent med «sine» 
fastleger og bygge en felles kultur. 
Det siste går nok begge veier. Det 
vil etter hvert være en god del leger 
på sykehus som aldri har vært i all-
mennpraksis og som derfor ikke 
kjenner rammebetingelsene fast-
legene jobber under spesielt godt.

Helse Vest har det overordnede 
ansvaret for å planlegge og opera-
sjonalisere «Faste stillinger». I den 
forbindelse har de etterlyst et initi-

ativ fra kommunene rundt behovet 
for utdanningsstillinger for fastle-
ger. Men kommunene har så langt 
jeg kan se ikke vært på ballen og i 
hvert fall ikke vært koordinert nok 
til å kunne fremskaffe tallmateriale 
for et behovsanslag.
Rogaland legeforening sendte 
derfor ut en undersøkelse til alle 
registrert som allmennlege i Roga-
land. Målet var å få et inntrykk av 
det reelle behovet. 137 fastleger 
besvarte undersøkelsen. Du finner 
alle svarene og et resyme på www.
fastlegeservice.no / PKO-arkivet 
/ Faste stillinger. 69 av dem som 
svarte er ikke blitt spesialist ennå.

Figur 1 viser at av disse har 58 
bestemt seg for å bli det mens 8 er 

usikre og 2 helst vil finne seg en 
annen retning.

Det som betyr mest for planleggin-
gen av utdanningstillinger på syke-
huset for fastleger er hvor mange 
man må kunne ta unna hvert år for 
å unngå opphopning.
 
Figur 2 viser fordelingen av prak-
sistid. Avhengig av oppslutningen 
om undersøkelsen fra dem som har 
vært lengst i praksis kan man fra 
disse tallene utlede at behovet er 
ca 10-15 stillinger per år. Det ser 
videre ut til at behovet er økende 
mot 20 stillinger de neste årene.+

Figur 3. Behovet for stillinger for-
delers seg med 14 på Helse Fonna 

Faste stillinger for LIS legene – hva med  fastleger som trenger «sykehusåret»?

Jan Robert Johannessen,
leder Rogaland legeforening
Praksiskonsulent

Figur 1.
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Faste stillinger for LIS legene – hva med  fastleger som trenger «sykehusåret»?

Figur 2.

Figur 3.

og 59 i Stavanger. 

Sykehusene har hele veien vikaria-
ter på grunn av permisjoner og syk-
dom. Dette vil de også ha selv om 
alle LIS nå skal ha faste stillinger. 
Noe av behovet for utdanningsstil-
linger for fastleger vil derfor kunne 
dekkes av disse. Men fastleger som 
skal ta «sykehusåret» har en spesiell 
utfordring. De må ha vikar i egen 
praksis. Da må man ha en forutsig-
barhet som gjør at man vet når man 
skal avtjene sykehusåret og man 
må ha god tilgang på vikarer. Ivar 

Halvorsen (nestleder AF/ fastlege) 
har derfor spilt inn et forslag om at 
man har noen dedikerte stillinger 
som roterer tilsvarende turnuslege-
nes rotasjon slik at turnusleger som 
er ferdig kan gå inn som vikarer.

Ut fra dette kan et konkret forslag 
kan være at:
Helseforetakene oppretter 6-8 
dedikerte stillinger fordelt med 
2-3 i Fonna og 5- 6 i Stavanger. Det 
viktigste er å komme i gang med en 
forutsigbar ordning som gir fast-
legene en mulighet til å planlegge. 

Man kan justere etter erfart behov.
Så bør HF i samarbeid med prak-
siskonsulentene tenke på innholdet 
i stillingene:
• Hva er det fastleger har nytte av å 
gjøre i sykehusåret
• Hva ønsker fastlegene
• Hva fungerer for sykehuset
• Hvilke behov ser sykehuset

Man kan f.eks ta utgangspunkt i 
innspillene vi fikk i undersøkelsen. 
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I regjeringserklæringen er 
det nedfelt at regjeringen vil 
øke antall hjemler og bruke 
avtalespesialistene mer. På 
basis av dette har det i 2014 
vært avholdt flere dialogmøter 
om avtalespesialistordningen 
mellom Helse- og omsorgs-
departementet, de regionale 
helseforetakene og Legefore-
ningen/PSL.

Gjeldene rammeavtale er gjenstand 
for reforhandling i 2015, med virkning 
fra 1 januar 2016. Det er i noen grad 
enighet mellom partene hva angår 
1) Økt formalisert samarbeid mel-
lom avtalespesialister og helsefore-
taket. 2) Avtalespesialistene bør få 
kompetanse til å vurdere og tildele 
pasientrettigheter. 3) IKT-utvikling. 
4) Kjøp og salg av praksis og senior/
juniorordningen skal bestå.

Områder det ikke er enighet om er 1) 
Finansiering. 2) Tidsavgrensning av 
hjemler. 3) Omdisponering og videre-
føring av hjemler samt kompensasjon 
ved omdisponering.

Staten ønsker å innføre Innsatsstyrt 
finansiering ISF for avtalespesialis-
tene, men Legeforeningen har avvist 
dette blant annet fordi dette vil gi en 
mindre robust ordning samt at det 
åpner for spill ved opprettelse av nye 
hjemler. Det er knyttet stor usikker-

het til hvor egnet ISF-finansiering er 
på små spesialiserte virksomheter 
og ISF er ikke tilgjengelig for psykisk 
helsevern. K-takstene (refusjons-
takster innen kirurgi) kan muligens 
endres og utvides for andre kostbare 
prosedyrer. En alternativ mulig finan-
sieringsmodell vil kunne innebære å 
beholde kjernen i dagens folketryg-
dordning (Normaltariffen), mens det 
parallelt opprettes en sidemodell i 
tråd med den modell departementet 
har tatt til orde for, eventuelt inklu-
dert eksisterende K-takster og nye 
refusjonstakster. 

Videre, et tema det er klar uenig-
het om gjelder tidsbegrensning av 
driftsavtaler. RHF’ene begrunner 
dette med behovet for forutsigbarhet 
i planleggingen av ‘sørge for’-ansva-
ret. Sykdomspanoramaet forandrer 
seg i noen grad over tid og politiske 
prioriteringer forandres. Vi har på 
vår side behov for forutsigbarhet i 
planleggingen av vår virksomhet og 
arbeidssituasjon og kan ikke aksep-
tere en situasjon der en driftsavtale 
blir begrenset til noen år. Vi har for-
ståelse for at RHF‘ene kan ha behov 
for å ivareta forbigående kapasitetsbe-
grensninger på sykehus og har ønske 
om å justere den enkelte spesialists 
praksisprofil. Disse ulike synene mel-
lom PSL og myndighetene hva angår 
vektingen av behovet for forutsigbar-
het og langsiktighet mot ønsket om 
fleksibilitet og endringsmuligheter 
mellom avtalepartene må finne sin 
løsning gjennom forhandlinger om 
rammeavtalen i år.

Veien videre for 
avtalepraksis 

PROGRAM 
FOR VÅREN 2015 
ROGALAND KRISTELIGE 
LEGEFORENING

Onsdag 25.03.
Ernst Baasland: 
Er det mulig å både frykte 
og elske Gud?
                     
Onsdag 29.04.
Møyfrid Bjorland og 
Kåre Eikli: 
Min misjonshistorie 
- de ferdiglagte gjerninger. 
Ikke kveldsmat den kvelden.

Alle møtene er på 
Hinnasentret og
 starter kl 20. 

Kveldsmat serveres på 
møtene, unntatt den  29.4

For styret, 
Helge Træland, leder

Finn Finsnes  
dr. med. Tillitsvalgt PSL
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Den siste tida har fastlege-
mangelen på Karmøy igjen 
vært framme i media. En femte 
del av kommunens 25 fastle-
gestillinger har vært ledige til 
tross for at noen av stillingene 
har vært utlyst flere ganger. 
Fylkeslegen har påpekt at det 
er kommunens eget ansvar 
å finne leger og at det er 
uheldig når fastlegehjemler 
står ubesatt lenge. Nabo-
kommunen Haugesund har 
til sammenlikning 34 hjemler 
selv om Karmøy har 5000 
flere innbyggere.  «Det nytter 
ikke med flere hjemler når vi 
ikke får søkere», sier helse- og 
sosialsjef Olsen-Sund til NRK 
Rogaland. 

I 2000 forandret Karmøy kommune 
på strukturen rundt primærlegene 
og la bort den såkalte Karmøy-
modellen hvor kommunen eide og 
driftet legesentrene mens legene 
betalte leie for kontor, utstyr og det 
som ellers var nødvendig. Legene 
måtte fra da av selv sørge for lokaler, 
utstyr og kontorpersonell mv. Etter 
omleggingen er det vært svært få 
leger som er rekruttert til lege-
kontorene på Karmøy.

Å etablere seg i allmennpraksis er 
en betydelig økonomisk investering 

i en fase i livet hvor mange gjerne 
har behov for andre private inves-
teringer.  Foruten det økonomiske 
aspektet rundt selve etableringen, 
medfører arbeidsgiveransvar og 
daglig drift av legekontoret store 
nye utfordringer. Man har heller 
ikke gode ordninger ved egen eller 
barns sykdom samt betydelige 
utgifter til forsikringer, pensjons-
avtaler og til nødvendig videre-
utdanning og faglig oppdatering.

Det er ikke til å komme fra at man 
som fastlege har et stort ansvar 
hvor man befinner seg i en krevende 
behandlingsrelasjon over tid. Ofte 
står man alene i beslutningsproses-
sene rundt problemstillinger det 
slett ikke finnes ferdige algoritmer 
for. Spesielt er vel arbeid med multi-
morbide kronikere, pasienter med 
multiple symptomer uten funn og 
pasienter innen rus/psykiatriom-
rådet krevende. Likevel 
er nok mye av drivkraf-
ten for allmennlegene 
autonomien over egen 
arbeidsdag og kom-
pleksiteten i varierte 
arbeidsoppgaver. 
Arbeidet gir mulig-
het til å bruke mange 
sider ved seg selv når 
man følger pasienter 
og familier i et livsløp. 
Jeg tror ikke det er selve 
arbeidet som allmennlege som har 
et omdømmeproblem, men kan-
skje gjelder det mer rammene rundt 
arbeidet.

Hva kan gjøres for å bedre 
rekrutteringen?
Det er kommunen som etter loven 
har «sørge for» ansvaret for en til-
fredsstillende legedekning i 
kommunen. En tilgjengelig og 
kompetent fastlege er viktigere 
enn noen gang sett i lys av den 
kommende eldrebølgen og en sam-
handlingsreform som allerede har 
gitt sykere pasienter ut i primær-
helsetjenesten.

Jeg tenker at rekrutteringsarbeidet 
må starte allerede på medisin-
studiet med bedre og mer undervis-
ning i allmennmedisin. Fastleger 
kan bidra med å ta imot medisin-
studenter i legepraksisene.  
Kommunene kan bidra med å ta 
imot turnusleger på en trygg og 
inkluderende måte og sammen 
med legekontorene sørge for en 
god start i allmennpraksis. Samti-

dig må man sørge 
for at legene som 
allerede er i eta-
blert i kommunen 
føler seg verdsatt 
og trives. 

Kommunene må 
drive langtids-
planlegging og 
skaffe seg oversikt 
over rekrutterings-
behovet. Jeg tenker 

at man bør tilstrebe litt overkapasi-
tet i legetjenesten slik at man ikke 
stadig havner i situasjoner med 
behov for brannslukking eller for 

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

«Opprettelse av utdannings-
stillinger i allmennpraksis 
med strukturert veiledning 
vil hjelpe unge leger til å 
kunne konsentrere seg om 
faglig praksis og skape 
trygghet.»



N R .  1  •  Å R G .  2 1 .  2 0 1 5  S Y D - V E S T E N  1 3

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

høyt arbeidspress som fort gir lege-
stillingene et omdømmeproblem.

Opprettelse av utdannings-
stillinger i allmennpraksis med 
strukturert veiledning vil hjelpe 
unge leger til å kunne konsentrere 
seg om faglig praksis og skape 
trygghet. Når man er mer sikker på 
valget av allmennmedisin senere 
i videreutdanningsløpet eller som 
ferdig spesialist, er det mer natur-
lig at man får anled-
ning til å gå over til 
næringsdrift.

Siden f lertallet av 
nyutdannede leger 
nå er kvinner, vil det 
antakeligvis bli en 
større søkning mot 
mer ordnete arbeids-
tider/forhold som gir 
bedre rammer for 
familieliv. For noen vil fastlønn-
stillinger i kommunehelsetjenesten 
da være ønskelig. Man må også ha i 
mente at utdanning av flere leger i 
utlandet medfører mindre praktisk 
erfaring ved autorisasjon og større 
behov for veiledning. 

Selv om man frykter forgubbing 
er det viktig å ta vare å på de eldre 
allmennlegene. Det kan være behov 
for en mer fleksibel delelisteord-
ning fra 55 til 70 år. Fastleger over 
60 år bør tilbys redusert pasientliste 

og overgang til fastlønnet legestil-
ling i kommunehelsetjenesten i hel 
eller redusert stilling dersom de 
ønsker det.

Etter min mening er sololegens 
tid forbi. Det bør ikke opprettes 
nye solopraksiser, men heller leg-
ges til rette for å samle flere leger 
til noe større enheter for å kunne 
utnytte samdriftsfordeler og skape 
gode robuste arbeidsmiljø. I sen-

trale strøk vil til-
skuddsordninger 
ved etablering av 
nye hjemler uten 
pasientliste være 
et fornuftig virke-
middel for å lette 
oppstarten.

Situasjonen på 
Karmøy spei ler 
nok bare mye av 

rekrutteringsvanskene og «forgub-
bingen» generelt i allmennpraksis, 
i alle fall dersom man ser bort fra 
helt sentrale strøk. På Karmøy er 
det heldigvis blitt tilsatt 3 leger i 
fastlønnete stillinger i slutten av 
januar slik at legemangelen på Kar-
møy er noe bedret på kort sikt.  Det 
er likevel ikke tid for hvileskjær når 
man vet hvilke utfordringer som 
venter, men jobbe videre for attrak-
tive ordninger for å sikre gode og 
interesserte leger i fastlegekorpset.

«Det bør ikke opprettes nye 
solopraksiser, men heller 
legges til rette for å samle 
f lere leger til noe større 
enheter for å kunne utnytte 
sam-driftsfordeler og skape 
gode robuste arbeidsmiljø»

FOTO: ROSA IREN VILLALOBOS / NRK
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Gastrogruppen Skagen 12 avslutter 
praksis ved utgangen av mai i år etter 
mer enn 30 års drift. 

Gruppen ble startet i 1984 av over-
legene Lars Halvorsen, Johannes 
Bergsåker-Aspøy og Ståle Barstad. 
Utgangspunktet var en allerede den 
gang uakseptabel lang venteliste for 
gastroscopi ved sykehusets poli-
klinikk. De hadde fått avslag på 
spørsmål om å få drive ettermid-
dags-praksis ved gastrolab, og tok da 
kontakt med Stangeland og Cappelen 
Smith ved legekontorene Skagen 12.

I desember 1984 startet kollegene 
opp med 3 ettermiddag/kvelds-
økter per uke, og de neste årene 
ble det gjort mellom 1.500 og 1.600 
gastroscopier årlig. Den første tiden 
med refusjonsavtale med trygdekon-
toret, senere fylkeskommunal drifts-
avtale, de siste årene med individuell 
20% avtalehjemmel med Helse Vest.

Etter at Lars Halvorsen døde i 1993 
fortsatte Ståle Barstad og Johannes 
Bergsåker-Aspøy, frem til sistnevnte 
sluttet sommeren 2014.

Fra år til år registreres et økende 
press på sykehusets gastrolab. ifølge 
Ståle Barstad. Nye tid- og resurs-
krevende prosedyrer krever mer plass 
og økt bemanning. Samtidig øker 
antallet henvisninger med spørsmål 
og alvorlig sykdom og utredning av 
forskjellige ”vondter i magen”. Dette 
lar seg vanskelig kombinere. Han 
anfører at løsningen kan være i større 
grad å skille ut planleggbare/elek-
tive undersøkelser og prosedyrer fra 
inneliggende/akutte oppgaver, og 
levere disse tjenester i en mer skjer-

met setting hvor pasientene slipper 
unødvendige forsinkelser og legen 
unngår avbrytelser. Dette kan skje, 
som nå, ved bruk av ettermiddags-
poliklinikk, ved å opprette egne poli-
klinikk-satellitter som integreres i 
avdelingens drift (eksempelvis som 
eksisterende gastro/cardio polikl. i 
Egersund), eller ved å øke antallet 
avtalespesialister. Avgjørende da må 
være at avtalespesialistene og syke-
huset har felles datajournal.

Ståle Barstad blir nå 70 år, og den 
individuelle avtalen med helsefore-
taket opphører automatisk utenfor 
utgående oppsigelse. Det er lite trolig 
at helseforetaket ønsker å  videreføre 
20%-avtaler, slik at noen videreføring 
av Gastrogruppen ikke er aktuell. 
Nøkternt sett har imidlertid disse 
avtalene vært svært kostnadsef-
fektive, og uten tvil den billigste og 
mest rasjonelle måten å effektuere 
helseforetakets ”sørge for ansvar” 
m.h.p. å levere scopi-tjenester innen 
fordøyelses-sykdommer ifølge Ståle 
Barstad.

Gastrogruppen 
opphører 31. mai 2015

Finn Finsnes  
dr. med. Tillitsvalgt PSL

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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SYKEHUSBYGG - 
NY FINANSIERINGS-
ORDNING NÅ!
Behovene i spesialisthelsetjenesten 
i området vokser raskere enn befolk-
ningsveksten. Spesielt i Sør-Rogaland 
er forbruket av spesialisthelsetje-
nester lavere enn landsgjennom-
snittet. Kapasiteten er svært presset, 
lokalene er små og blant annet Helse 
Stavanger HF planlegger en større 
utbygning. 

Investering i bygg og utstyr har i en 
årrekke ikke vært tilstrekkelig over 
hele landet og når man nå planlegger 
nye sykehusbygg vil man ikke være i 
stand til å realisere et helt nytt bygg 
selv om foretaket ser det som det mest 
fremtidsrettede. Legeforeningen 
mener dagens finansieringsmodell 
for sykehusene må endres og at det 
må gjøres økte investeringer i syke-
husene. 

Dette er sannsynligvis valgkampens 
viktigste sak for vår region. Den vil 
ha betydning ikke bare for helsetje-
nesten de neste 20-30 år men også for 
medisinsk næringsutvikling i en tid 
med nedgang i oljerelatert industri.

AVTALESPESIALISTER 
- FOR LAVT ANTALL
Området vårt har et relativt lavt 
antall avtalespesialister utenfor 
sykehus. Vi behøver flere kardiolo-
ger, gastroenterologer, gynekologer, 
øyeleger, revmatologer, nevrologer 
og andre spesialister for å bedre 
kapasiteten i vårt område. Dette er 
viktige fagområder med store pasi-
entgrupper som burde få et vesentlig 
bedre tilbud og dette ville avhjelpe 
kapasitetsproblemer ved sykehuset. 
Kommunene burde i langt større grad 
stille krav til RHF om en opptrap-
pingsplan slik at vi kan få opprettet 
og rekruttert flere spesialister.

FASTLEGETJENESTEN 
- REKRUTTERING 
Fastlegetjenesten opplever til dels 
store rekrutteringsutfordringer. 
Karmøy har lenge vært det tydeligste 
eksempelet men også store kommu-
ner som Stavanger opplever tidvis 
liten søkning på nye stillinger. Store 
investeringer og usikkert inntekts-
grunnlag samt uforutsigbarheten 
med næringsdrift får unge kolleger til 
å søke mot annet arbeid. Etablering 

av praksis skjer gjerne i samme fase 
av livet som man etablerer familie og 
kjøper hus med det dette medfører av 
utgifter og risiko.

Vi etterlyser nytenkning rundt 
disse utfordringene og hvordan de 
kan løses. Gjerne i samarbeid med 
fastlegene. 

SYKEHJEM 
- NOK SYKEPLEIERE?
Legeforeningen er opptatt av at 
sykehjemmene skal drives med god 
faglig standard - ikke bare tilstrek-
kelige legeressurser men også nok 
sykepleiere. Et godt kvalitetsnivå 
opprettholdes i en kontinuerlig pro-
sess. Det holder ikke å telle hender i 
pleien. Ressursbehovet på legesiden 
gjenspeiles av det faglige nivået på 
pleiepersonalet. Vi ber politikerne 
være spesielt opptatt av fagutvikling 
for å demme opp for et økende press 
på sykehjemstjenestene i samhand-
lingsreformen. Sykehjemslegene er 
helt avhengig av å kunne stole på per-
sonalets observasjoner i sitt arbeid.

Styret

Rogaland legeforening har av ulike partier blitt forespurt om å komme med innspill til 
kommunevalgkampen og styret har vedtatt følgende utspill:

VALGKAMPUTSPILL
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PKO har faste møter en gang i 
måneden hvor vi tar opp aktuelle 
saker som har betydning for 
samhandling og kommunikasjon 
mellom allmennlegetjenesten og 
sykehuset. 

PKO kan kontaktes via epost.
Se: http://www.helse-stavanger.no/
no/FagOgSamarbeid/Samhandling/
Sider/Praksiskonsulenter.aspx. 

Vestlandspasienten
Se: http://www.helse-stavanger.no/
no/nyheter/Sider/Status-pa-henvis-
ningen-din-pa-vestlandspasienten.
no.aspx og http://pulsen.sus.no/nyhe-
ter/Sider/Henvisningsstatus-i-Vest-
landspasienten.aspx. 
I februar kommer neste lansering. 
Da skal alle pasienter etter planen 
kunne se en elektronisk versjon av 
innkallingsbrevet fra sykehuset. 
Når dette kommer vil pasientene i 
praksis ha all den informasjonen de 
trenger fra henvisning til behand-

ling. Kommunikasjonsrådgiver 
Eilin Tvedt-Gundersen er ansvarlig 
på SUS.

Pakkeforløp for kreft - nye rutiner 
Se: https://sites.google.com/a/fastle-
geservice.no/pko-rogaland/klinikk/
kreft/kreftforloep
Ved tilstander hvor det er mistanke 
om kreft i tykktarm, bryst, pro-
stata eller lunger skal henvisende 
lege benytte «pakkeforløp». Denne 
henvisningen er nå integrert i noen 
henvisningsmoduler (Infodoc) og 
kommer etter hvert hos alle EPJ’ene. 
Senere vil det også komme hjelpe-
menyer og støtteprogram for å sikre 
at nødvendige opplysninger kommer 
med og at de riktige pasientene og 
problemstillingene blir henvist.  

5 sifrete telefonnummer 05151 
og kostnader
Mange har opplevd høye telefonut-
gifter for 5 sifrete nummer (05151). 
Hvis man skal snakke lenge med SUS 

anbefales det å ringe 51518052 eller 
direktenummer til den enkelte sek-
sjon. Disse finner du på www.sus.no

Regional PKO konferanse i 
Bergen
Den 06.03.15 blir det regional 
PKO konferanse for Helse Bergen, 
Fonna, Førde og Stavanger. Av 
programmet kan nevnes: «Digital 
dialog melding fastleger – pasient», 
«Kjernejournal», «Epikrisen – vik-
tig samhandlingsverktøy», «Pakke-
forløp kreft», «DIABEST» og «PKO 
nasjonalt og lokalt. Utfordringer i 
dag og for fremtiden». 

Nye praksiskonsulentstillinger
Det vil om kort tid bli lyst ut en eller 
to nye stillinger for praksiskonsulen-
ter. Disse blir 20 % stillinger, og alle 
som har interesse for samarbeidet 
mellom sykehus og fastleger opp-

fordres til å søke.

PKO nytt 
Praksiskonsulentordningen

Stavanger Universitetssjukehus

Olav Thorsen
Leder for PKO-SUS

PKO-SUS består av følgende: Ivar Halvorsen, Kjetil Hetta, Jan Robert Johannessen, 
Knut Vassbø, Eivind Vestbø, Magni Sønnesyn (for Jæren DPS) og Olav Thorsen (leder). 

Øystein Evjen Olsen (overlege), Marianne Amdal og Sissel Hauge er faste medlemmer for SUS.
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Marit Halonen Christiansen 
ble i november leder i YLF 
etter at hennes forgjenger 
Johan Torgersen gikk over 
i en stilling i Helsedirekto-
ratet. Marit var frem til da 
nestleder i YLF og jobbet da 
som lege i spesialisering 
ved kvinne-
klinikken ved Stavanger 
Universitetssjukehus. Hun 
ukependler nå, fortrinnsvis 
miljøbevisst med nattog, 
mellom Stavanger og lege-
nes hus i Oslo.  

Marit har allerede fra studietiden 
i Dublin hatt verv i legeforenin-
gen, først i NMF og deretter som 
hovedtillitsvalgt og foretakstil-
litsvalgt i Helse Møre og Romsdal 
i en krevende periode med sam-
menslåing og lokaliseringsde-
batter. Hun har siden 2013 vært 
nestleder i YLF hvor hun tidvis 
har vært frikjøpt i halv stilling og 
har hatt en viktig rolle i arbeidet 
frem mot faste stillinger for leger i 
spesialisering, en svært viktig sak 

for YLF og legeforeningen. I for-
handlingene i 2014 ble det endelig 
enighet om dette. Marit stiller som 
kandidat til ledervervet i YLF ved 
valget i april. 
 
Allerede i 2011 ble Marit valgt 
som medlem i sentralstyret i lege-
foreningen og hvis hun blir valgt 
vedkommende landsstyremøte 
vil hun gå inn i sin tredje periode 
som sentralstyremedlem. Sentral-
styret er legeforeningens styrende 

organ mellom landsstyremøtene 
og det kreves stor arbeidsevne og 
stort engasjement for å fylle rollen. 
Det er det ikke tvil om at Marit har. 

Hennes engasjement spenner 
bredt fra forebygging, folkehelse 
og internasjonal helse via arbeids-
miljø, kvalitetsforbedring, grunn-
utdanning og bedre spesialisering 
i sykehusene til foretaksreform og 
finansieringsmodeller for helse-
tjenesten. Marit er tilgjengelig, 
jordnær og ærlig og er opptatt av 
å finne gode løsninger sammen. 
Hun ber om innspill og råd og lar 
seg engasjere av gode ideer og å 
få ting til.
 
Vi ønsker Marit lykke til videre 
med viktige oppgaver og er takk-
nemlige for alt hun har bidratt 
med her i Rogaland. 

Lars Kåre S. Kleppe

Marit Halonen Christiansen 

Ny leder i YLF
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Vi takker Hans Ågotnes for 4 års 
veldig godt arbeid som leder av 
kurskomitéen og vi ønsker Nina 
Thorsen Wikene velkommen som 
hans erstatter, fra 1.1.2015! 

Nina bor på Austrått i Sandnes 
sammen med Torstein og deres 
to små barn og kjører daglig sin 
el-bil til fastlegepraksisen på 
Riska legesenter hvor hun har 
jobbet fra juli 2014. På Riska lege-
senter er det 5 fastleger. Nina 
har vært medlem i kurskomitéen 
siden september 2012.

Hvorfor begynte du i kurs-
komitéen, Nina? 
Jeg var i mammapermisjon og mot-
tok som alle andre allmennleger et 
lite rop om hjelp fra kurskomiteen; 
de manglet medlemmer og risikerte 
å legge ned vår- og høstkursene. Jeg 
syns disse kursene er flotte lærerike 
kurs hvor en samtidig møter mange 
av sine lokale kolleger, og ønsket selv-
følgelig ikke at dette tilbudet skulle 
forsvinne. Jeg svarte derfor på 
mailen, og plutselig var jeg medlem.

Hva er et godt kurs? 
Det er et kurs hvor du har lært noe 
som du tar med deg videre i jobben 
din; at du endrer måten du arbeider 
på. Et kurs hvor du har blitt aktivisert 
og engasjert, hvor en ikke bare har 
vært en passiv tilhører. Et kurs med 
spennende, men nyttige temaer, 
og engasjerte og flinke forelesere.

Hva er det beste kurset 
du har vært på? 
Blålys kurset på Safer.

Hva er planene framover for 
arbeidet i kurskomitéen? 
Noen av medlemmene i kurs-
komiteen har nylig vært på seminar 
og lært om kurs pedagogikk, og vi 
ble veldig motivert. Vi håper vi kan 
komme med noen nye måter å lære 
på, bruke litt nye hjelpemidler, og 
kanskje vi til og med kan arrangere 
et kurs et annet sted! Vi er godt i gang 
med å planlegge neste kursuke, og 
forhåpentligvis kan vi trekke inn noe 
av det nye vi lærte i disse kursene.

Trengs det fortsatt nyrekruttering 
til kurskomitéen?
Ja, vi trenger alltid nye medlemmer 
med ideer og pågangsmot. Vi 
mangler også en representant 
fra sykehuset i vår komite.

Heidunn S. Nordtveit

NY LEDER I KURSKOMITÉEN

Fra vårkursuken på First Hotel Alstor, hvor kurskomitéen ønsker å fortsette å arrangere kurs. 
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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 kon-
takte oss. Send gjerne en e-post til 
rogaland.legeforening@gmail.com.     

Å være med i kurskomitéen er lære-
rikt og sosialt og en har mulighet 
for å prege kursene til å bli slik en 
ønsker selv.

Kurskomitéen bør ha minimum 
6 medlemmer hvorav minst 3 all-
mennpraktiserende leger. De øvrige 
medlemmer bør være en sykehuslege 
samt en representant for samfunns-
medisin og en for arbeidsmedisin. 
Kurskomitéens leder bør være all-
mennpraktiserende lege.

Vi har ca. 10 årlige møter i kurskomi-
téen. Treffsted er vanligvis hjemme 
eller på kontoret hos et av medlem-
mene. Ved honorering av møtene 
følges takst 14, i normaltariffen, *2.
Medlemmer i kurskomitéen får gra-
tis kurs og vi har ellers også en årlig 
bedre middag sammen.

Kursledelse på de enkelte kurs forde-
les på medlemmene i kurskomitéen 
og blir honorert etter legeforeningens 
takster.

Alle nye medlemmer får mulighet 
for å delta på «Kurskomitéseminar» 
arrangert av Dnlf.

Nye medlemmer 
til kurskomitéen søkes
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INFORMASJON FRA KURSKOMITEEN

GRUNNKURS C, DEL 2
Det blir Grunnkurs C Forebyggende medisin (del 2), 
9.-10.9.2015 på Victoria hotell i Stavanger. Grunnkurs 
C består, fra 2014, av et nettkurs tellende med 15 poeng 
(del 1), samt 2 vanlige kursdager (del 2). Nettkurset (del 
1) må være bestått før deltakelse på de vanlige kursda-
gene (del 2). 
Mer informasjon om dette kan lese på 
www.legeforeningen.no/rogaland

Tid: 9.-10.9.2015
Sted: Victoria hotell, Stavanger
Påmelding: Innen 8.5.15 i skjema på 
www.legeforeningen.no/rogaland.
Pris: Ca. kr. 2900,- i kursavgift + kostpenger

GRUNNKURS D 
FORSKNING I ALLMENNPRAKSIS
Det blir Grunnkurs D Forskning i allmennpraksis 
31.8.-3.9.2015 på Sola Strand hotell. 

Tid: 31.8.-3.9.2015
Sted: Sola Strand hotell
Påmelding: Innen 8.5.15 i skjema på 
www.legeforeningen.no/rogaland.
Pris: Ca. kr. 5400,- i kursavgift + kostpenger

EMNEKURS

KVELDSKURS
UKE 39 – 2015 

KVELDSKURS/EMNEKURS 
I HEMATOLOGI 21.-24.9.2015
Program kommer når det er klart.
Se også våre nettsider: www.legeforeningen.no/rogaland.

Tid: 21.-24.9.2015
Sted: First hotel Alstor
Påmelding: Innen 15.8.15 i skjema på 
www.legeforeningen.no/rogaland.

Pris: Kr. 5400,- i kursavgift + kostpenger

DAGKURS

EMNEKURS I SYKEHJEMSMEDISIN 2015
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: 27. januar,27. januar, 28. april, 15. september og 
17. november 2015. Kl. 12-18.00.
Sted: Arkeologisk museum i Stavanger 
Pris: kr. 3000,-  (kr. 750,- pr. dag)

For påmelding i skjema og for mer informasjon: 

se  www.legeforeningen.no/rogaland 

UKE 36 – 2015

PREIKESTOLKURS:
KURS I MUSKEL- OG SKJELETTLIDELSER,
DIAGNOSTIKK OG BEHANDLING AV COLUMNA OG 
UNDEREKSTREMITETER 4.-5.9.2015 
På Preikestolen Fjellstue, er under planlegging. Det blir 
bl.a. tur til Preikestolen første kursdag. 

Se www.legeforeningen.no/rogaland

UKE 39 – 2015

KURS I MUSKEL- OG SKJELETTLIDELSER, 
DIAGNOSTIKK OG BEHANDLING AV CERVICAL 
COLUMNA OG OVER EKSTREMITET + DIAGNOSTIKK 
OG BEHANDLING AV SKULDER
Se www.legeforeningen.no/rogaland

Husk våre nettsider: www.legeforeningen.no/rogaland
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DAGKURS
UKE 46 – 2015

EMNEKURS I AKUTT-
MEDISIN

BLÅLYSDAGER
Det blir emnekurs/
klinisk emnekurs i 
Akuttmedisin, i sam-
arbeid med Stavanger 
Universitetssykehus, i 
lokalene til Safer, 
Se ehu sen sgate 1, 
Stavanger:

Høst 2015
Tid: 9.-10.11.2015
Påmelding: innen 12.8.2015 i skjema på www.legeforeningen.no/rogaland. 
Tid for resertifisering/ spesialisering må opplyses.
Pris: kr. 2900,- i kursavgift + ca. kr. 500,- i kostpenger
Antall deltakere: 28

Kurset krever forberedelse og bestått internettbasert teoritest både i AHLR (på 
www.nrr.org) og i «Akuttmedisin for leger» (på www.nakos.no) før fremmøte. 
Det er godkjent med 26 timer som obligatorisk emnekurs/klinisk emnekurs 
i akuttmedisin til videre- og etterutdanningen i Allmennmedisin. Kurset er 
planlagt arrangert hvert halvår videre, neste gang vår 2016. 

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

NB! Kurskomitéen har besluttet, fra 2014, 
å flytte de faste kursukene til en uke tidligere på året. Altså blir 
vårkursene lagt til 
uke 6 og høstukene til uke 39.

Se også våre nettsider: 
www.legeforeningen.no/rogaland

ANG. KURSAVGIFTER
Vi følger takstene for Den norske legeforening for de fleste av våre kurs.

RETNINGSLINJER VED 
KURSPÅMELDING OG AVMELDING
hvis ikke annet er annonsert for det enkelte kurs: 
* Påmelding effektueres ved betaling av 
kursavgiften.
* Ved deltakelse på kurs uten forhåndspåmelding påløper det kr. 
500,- ekstra i kursavgift.
* Ved eventuell avmelding etter 3 uker før kursstart vil det bli krevd 
kr.1000,- i avmeldingsgebyr og ved avmelding etter 1 uke før kursstart 
vil det ikke bli tilbakebetalt kurs- og kostpenger. Avmelding ved kurs 
Blålysdager og Grunnkurs C, del 2: Etter 3 uker før kursstart blir 
ingenting refundert.

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

Thorolf Holst-Larsen, 
gyn.avd. Fsh, Tlf.: 52 73 20 00, 
privat: 52 71 40 82, 
mobil: 924 82 335
 
Ryfylke:
Bjarte Sørensen, 
Hjelmeland legekontor, 
mobil: 46464700

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

Fra Blålysdager 10.-11.11.2014
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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

Lisbeth Styremedlem Permisjon M 996 20 339 lishark@hotmail.com
Harkestad nestleder    
     
  
Einar Seglem Styremedlem LIS Ort. Avd.,  M 980 76 212 einar.seglem.bekken@
Bekken  Haugesund sjukehus  helse-fonna.no

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

Dag Aurlien Varamedlem Overl. Nevrol. Avd M 975 07 276 auda@sus.no
  SUS   dag.aurlien@lyse.net
  

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

Egil Bjørløw Leger i samfunnsmed.  Ass. Fylkeslege M 901 07 578 egil.bjorlow@yahoo.fr
 Arbeid (LSA)   
Vara:
Hans Petter Torvik 
Olav Langhelle Norsk arbeidsmedisinsk  M 934 82 168 olanghe@online.no
 forening (Namf)
Vara:    
John Hjelle 
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
Lars Kåre Kleppe Yngre legers forening (Ylf) LIS Medisinsk avd. M 905 24 746 kllk@sus.no
Vara:  SUS
Dag Rune    
Pedersen
Olav Thorsen Leger i Vitenskapelige Fastlege   M 913 16 476 olav.thorsen@sus.no
 stillinger (LVS) Klubbgaten legesenter
Vara: Ingvild   
Vatten Alsnes

Styret i Rogaland legeforening for perioden 2013 - 2015
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Årets legefest fant sted den 23.01.15 
og ble arrangert av anestesiavdelingen ved Stavanger Universitetssjukehus. 

Festen ble holdt på De Røde Sjøhus og nærmere 200 feststemte deltakere møtte opp. 
I år møtte det også opp flere allmennleger, noe festkomiteen satte stor pris på!

Kvelden bød på god mat og drikke, samt flotte taler og herlig stand up show fra selveste 
Jonas Kinge Bergland. Etter middag var det klart for å riste løs på kroppen og Dj RoHan 

spilte opp til dans. Etter en nervepirrende musikk-konkurranse ble det fastslått at 
nevrologisk avdeling blir neste års festarrangør.

Vi i festkomiteen ønsker å takke alle for et fantastisk oppmøte og en hyggelig kveld! 
Vi ønsker også å takke Rogaland Legeforening for støtte til festen, 

slik at dette ble en kveld vi sent glemmer :)

Nina Gjerde Andersen

LEGEFESTEN
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Som ledd i Statsbudsjettet for 2015 er det vedtatt å 
starte arbeidet med å etablere eit kommunalt helse- og 
omsorgsregister (KHOR), for at ein i framtida skal få 
meir kunnskap om kvalitet i helse- og omsorgstenesta. 
Det er sett av 30 mill. kroner i 2015.

Data frå registeret vil blant anna kunne brukast til 
forsking, og tiltaket er tilrådd som eit ledd i strategien 
Helse og Omsorg 21. Primærhelsetenesta og allmenn-
praksis har ikkje hatt sin parallell i sjukehusa sitt 
Norsk pasientregister (NPR), og mange har etterlyst 
denne satsinga.

Helseminister Høie meiner at satsinga er 
naudsynt no for å møte kvalitetsutfordrin-
gane framover. Det er naudsynt å kunne 
sammenlikne mellom kommuner for å 
forbetre kvaliteten. Eit helse- og omsorgs-
register av god kvalitet er essensielt for å få 
dette til, seier han.

Ei rekke fagfolk i mange organisasjonar er no i gong 
med å planlegge registeret. Lover og forskrifter må 
endrast, variabelsett utviklast og ikkje minst på dei 
teknologiske føresetnadane vere til stades. Ingen ser 
for seg at eit slikt register kan basere seg på enkelvis 
samtykke og at legar og andre behandlarar skal svare 
på skjema. Det må vere automatiserte datainnsam-
lingar tilpassa journalsystema, slik at data vart sendt 
mest mogeleg ferdige.

Her ligg óg utfordringane. Har vi gode nok journal-
system, klassifikasjonssystem og kategoriseringar av 

verksemda vår til at data kan bli meiningsfulle og 
gi oss nyttig kunnskap til læring og korreksjon? 
Det gjenstår å sjå, men må leggast stor vekt på 
framover. Vi er ikkje tent med datainnsam-
ling for datainnsamlinga sin eigen del. Skal vi 
seie noko om kvaliteten, må det vere basert på 
kvalitetsdata.

Kjære kollega
i vestlandsk allmennpraksis

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

Faggruppe for allmennmedisin (ALFA)

U N I V E R S I T E T S L E G E N  m a r s  2 0 1 5
N y t t  f r å  F a g g r u p p e  f o r  a l l m e n n m e d i s i n ,  U i B

Edvin Schei får stor undervisningspris

Olav Thon Stiftelsen utdeler i år for 
første gang faglige priser og støtte 
til undervisnings-relatert forsking. 
Dette er tildelinger for fremragende, 
forskningsbasert undervisning på 
universitets- og høyskolenivå. 
Nasjonale priser for fremragende 
undervisning tildeles Professor 

Anders Malthe-Sørenssen, UiO, og 
professor Edvin Schei, UiB. Hver til-
deles en pris på NOK 500 000.

Edvin Schei har vært en pioner i å 
introdusere praksis og profesjonsut-
øvelse tidlig og som en integrert del 
av medisinstudiet ved UiB. Han har 

bidratt til utviklingen av et første-
semesterkurs i «Pasientkontakt» og 
til utviklingen av en ny mentorord-
ning med profesjons¬grupper hvor 
yngre studenter veiledes gjennom 
hele studietiden av eldre, mer erfarne 
studenter.
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Ph.d.: Urinlekkasje hos kvinner 
David Jahanlu disputerte 16.12 2014 for ph.d.-graden 
ved UiB med avhandlingen: ”The Hordaland women’s 
cohort, a longitudinal study on urinary incontinence 
in middle-aged women”. Urininkonti-nens (ufrivillig 
urinlekkasje) er et utbredt problem blant kvinner, og 
målet med avhandlingen var å finne svar på viktige 
spørsmål som start, utvikling og spontan helbredelse 
av tilstanden. Doktoranden har studert mer enn 2000 
kvinner fra Hordaland, som siden 1997 har svart på et 
spørreskjema omtrent hvert annet år. Kvinnene var i 
alderen 41-52 år.

Studien viste at forekomsten av urininkontinens økte 
med økende alder, fra 41-42 år og opp til alderen 51- 52 
år. Ved denne alderen begynte forekomsten gradvis å 
synke. De fleste hadde lav alvorlighetsgrad. En tredel 
av kvinnene utviklet varige plager med liten tendens til 
forandring av både type og alvorlighetsgrad gjennom 
årenes løp.

David Jahanlu (f. 1963) er utdannet lege fra Universitetet 
i Shiraz (Iran), og har mastergrad i samfunnshelse ved 
UiO. Professor Steinar Hunskår har vært veileder

Ph.d.: Uforklarte helseplager
Aase Aamland disputerte 16. januar 2015 for ph.d-graden 
ved UiB med avhandlingen ”Medisinsk uforklarte plager 
og symptomer (MUPS) og sykefravær. Allmennlegens 
rolle”. MUPS betegner helseplager med symptomer uten 
objektive funn, slik som fibromyalgi, kronisk utmat-
telsessyndrom og irritabel tarmsyndrom. Sykefravær 
i Norge og andre land er ofte forårsaket av uforklarte 
helseplager.

Doktorgradsarbeidet viser at pasienter med MUPS utgjør 
en av de vanligste pasientgruppene i allmennprak-
sis, og at fastlegene har en nøkkelrolle i utredning og 
oppfølging av disse pasientene. Fastlegene tilbyr ofte 
støttesamtaler, og forskriver forholdsvis lite medisiner. 
I fremtiden bør uforklarte helseplager løftes ytterligere 
frem i legers grunnutdanning og allmennlegers videre- 
og etterutdanning. 

Aase Aamland (f. 1976) er fra Lillesand og cand.med. 
fra UiB i 2002. Hun er fastlege ved Vennesla legesenter 
og spesialist i allmennmedisin. Veiledere har vært Erik 
L. Werner og Kirsti Malterud.

Viktige nasjonale verv til Guri Rørtveit
Som en del av oppfølgingen av HelseOmsorg21, har 
regjeringen oppnevnt et råd på 27 personer for opp-
følging av HelseOmsorg21-strategien. Professor/
forskningsleder Guri Rørtveit (UiB/Uni Research Helse) 
er en av medlemmene.

Rørtveit er også oppnevnt som medlem av programstyret 
i Forskningsrådets store forskningsprogram ”Gode og 
effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester” som 
skal vare i 10 år framover.

Ny bok: LYTT!
Professor i allmennmedisin, Edvin Schei utga i novem-
ber 2014 boken Lytt! - Om legerolle og kommunikasjon. 
Boken skal være en innføring i legerolle og kommuni-
kasjonskunnskap. Den er skrevet for medisinstudenter 
og leger som ønsker å utvikle seg i sin profesjon. Boken 
har mange eksempler fra legevakt og fastlegekontor, og 
gir innblikk i forskning og faglitteratur som kan hjelpe 
leseren til å reflektere og utvikle trygghet i faget. Boken 
gir en innføring i ferdigheter som alle behandlere har 
nytte av. I egne kapitler får leseren hjelp til å mestre 
de vanskeligste konsultasjonene, med tunge budskap, 
psykisk lidelse, kulturforskjeller, seksualitet, medika-
mentmisbruk, feil og konflikter, kronisk sykdom, risiko 
og engstelse.
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