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 Legeforeningen 125 år, 
 Jubileumsbankett i Stavanger

  Allmennmedisinsk forskning i fremdrift

 Faste stillinger for leger i spesialisering?

Legeforeningen 125 år – årsmøte og bankett i Stavanger

Det blir årsmøte og jubileumsfeiring i Rogaland legeforening fredag 27. mai 2011.
Vi starter årsmøtet kl 17, og fortsetter med bankett om kvelden for medlemmer med 
følge. Årsmøtet er åpent for alle medlemmer av Rogaland legeforening.

Påmelding til banketten kan sendes rogaland.legeforening@c2i.net,
gis på telefon 92857712 
eller per post til: Rogaland legeforening, 
pb 3049 Hillevåg, 4095 STAVANGER
Banketten koster 300 kroner pr deltaker, og det er begrenset plass.
          Knut Vassbø

Legeforeningen 125 år
Jubileumsbankett i Stavanger !

Det blir storstilt jubileumsfeiring i Rogaland
Legeforening fredag 27. mai.
Vi starter med årsmøte kl 1700 i Folkets Hus
og fortsetter med bankett i Atlantic Hall kl 1930. 

Ta med ditt følge og kom til en festkveld 

Påmelding til banketten:
e-post:  Rogaland.legeforening@c2i.net
brev:  Postboks 3049 Hillevåg
   4095 Stavanger
telefon: 92 85 77 12
konto:  3201.35.01776 (oppgi navn ved betaling)

Banketten koster 300 kroner pr deltaker
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Legeforeningen er 125 år. Vi er i full gang med forberedelsene til en skikkelig 
festkveld sist i mai. Det er verdt å feire oss selv, som en av de mest samlende 
foreninger i Norge. Få, om noen, foreninger kan konkurrere i oppslutning. Jeg tror 
at det skyldes den sjeldne kombinasjonen av god ivaretakelse av faget samtidig 
med en ivaretakelse av medlemmenes interesser. 

I et jubileumsår bør vi kunne tillate oss å slå oss på brystet, uten beskjedenhet. 
Det som karakteriserer legene – uendret i 125 år - er en stor interesse for faget, 
og for den enkelte pasient. Faget er fortsatt vår profesjons virkelige adelsmerke. 
Ikke lenger vår suverene eiendom, skjermet for innsyn, men likevel vårt fag 
fordi legekunsten kun kan utøves av ekte medisinere. Selvstendige, troverdige 
og pasientsentrete leger. 

Legene tar ansvar. Det er fortsatt slik at et høyt antall leger strekker seg mye lengre 
enn man får credit eller lønn for.  Det er fortsatt urimelige arbeidsforhold i ulike 
deler av legenes arbeidsfelt. Men når det kommer til stykket, så er det alltid en 
lege som tar vakansvakten, ordner opp i en kollegas fravær, eller sørger for at 
pasienten likevel ikke belastes unødig.

Legeforeningen er ansvarligheten selv. Motstandere kommer jevnlig fram med 
den forslitte frasen om at legeforeningen ikke er en forening, men en sammen-
svergelse. For meg som har sett alle sider av legeforeningens virksomhet gjennom 
20 år i ulike tillitsverv fremstår dette utsagnet som en ekstrem overdrivelse. Det 
er meget sjelden legeforeningen tar i bruk kampmidler. Det er heller slik at man 
arbeider for innflytelse gjennom høy troverdighet og leveranse av de meste idéene 
og løsningene. Av og til kunne nok vi som står nærmere problemene i felten ha 
ønsket oss noe skarpere lut fra foreningens side.

Det er høyt under taket i foreningen, og det har aldri vært slik at leger går i takt 
uten en meget klar faglig overbevisning. Når myndigheter ikke får legene og 
legeforeningen til å hoppe når det sies hopp, så er det når betingelsene for godt 
pasientarbeid utfordres for sterkt. Byråkratisering og regelstyring ser ut til å være 
en uunngåelig bivirkning av vårt norske styresett. ”Styring” i byråkratisk forstand 
kan fort gi for lite fokus og rom til medisinens hovedoppdrag. Superkompetente 
fagfolk som leger fortjener å bli lyttet til og respektert av forvaltningsorganer. 
Legetjenester utvikles best i konstruktiv samhandling mellom partene. 

Ved et jubileum er det naturlig å prøve å se i krystallkulen. Det er på styrings-
området skyene ser mørkest ut. Det er ikke vanskelig å spå nye konfrontasjoner 
mellom en forening som skal arbeide for den gode fagutøvelse og en stadig mer 
detaljregulerende stat. Spesielt overskyet er forholdet mellom myndighetene 
og fastlegene, der styring gjennom lov og forskrift ser ut til å være statens nye 
”grep”. Vi trenger derfor en ”sammensvergelse” for  et solidarisk, godt og tro-
verdig helsevesen med tid og rom for den gode legegjerning. Lenge leve Den 
norske legeforening! 

Ivar Halvorsen
Leder
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Risikofaktorer for sykdomsprogresjon ved Parkinsons sykdom.

DR.GRADER vED SUS

Elin Bjelland Forsaa disputerte 17.desember 
2010 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen 
med avhandlingen: 

”Clinical progression and prognosis of 
Parkinson’s disease – a prospective population-
based long-term study” 

Elin Bjelland Forsaa, f.1975, avla medisinsk 
embetseksamen ved NTNU i Trondheim i 2000, 
og arbeider som konstituert overlege ved Nevro-
logisk avdeling, Stavanger Universitetssjukehus 
(SUS). Hun er en del av forskningsgruppen ved 
Nasjonalt kompetansesenter for bevegelses-
forstyrrelser (NKB), SUS. Veiledere har vært dr. 
Guido Alves, PhD, SUS, og professor dr.med. 
Jan Petter Larsen, SUS/UiB.

Om avhandlingen: 
Selv om Parkinsons sykdom er en nevrologisk 
sykdom med generelt langsom utvikling, kan 
symptomer, alvorlighetsgrad og sykdomsutvik-
ling variere betydelig fra individ til individ. Syk-
dommen kjennetegnes av de motoriske hoved-
symptomene skjelving i hvile, muskelstivhet, 
langsomme bevegelser og holdningsendringer. 

Etter noen år med sykdommen får en del pasi-
enter ytterligere motoriske problemer i form av 
variasjoner mellom ufrivillige overbevegelser og 
redusert bevegelighet, såkalte motoriske kom-
plikasjoner, samt en gangforstyrrelse som kalles 
”freezing of gait”. I tillegg får mange pasienter 
ikke-motoriske symptomer, blant annet depre-
sjon, søvnforstyrrelser, psykotiske symptomer 
og kognitiv svikt. Utvikling av psykotiske symp-

tomer, motoriske komplikasjoner og ”freezing 
of gait” regnes som tegn på at sykdommen har 
gått over i en mer komplisert fase. 

I avhandlingen beskriver Forsaa forekomst av 
psykose, motoriske komplikasjoner og ”freezing 
of gait” gjennom 12 års oppfølging av parkin-
sonpasienter ved Stavanger Universitetssjuke-
hus, samt at risikofaktorer for utvikling av disse 
utvalgte symptomene identifiseres. 

Risikofaktorer for utvikling av psykose var 
høyere alder ved sykdomsdebut, høyere doser 
av antiparkinsonmedisin og en søvnforstyrrelse 
som kalles RBD. Risikoprofilene for utvikling av 
motoriske komplikasjoner og ”freezing of gait” 
var ulike. Yngre alder ved sykdomsdebut økte 
klart risiko for motoriske komplikasjoner, mens 
”freezing of gait” i større grad var forbundet med 
tegn på mer utbredt sykdom. 

Videre beskriver Forsaa at helserelatert livskva-
litet forringes gjennom sykdomsforløpet og blir 
påvirket av både motoriske og ikke-motoriske 
symptomer. Man fant også at overlevelse blant 
parkinsonpasienter varierer betydelig, og at 
sykdomsrelaterte faktorer som hver for seg 
øker risiko for redusert overlevelse, er høyere 
alder ved sykdomsdebut, mer uttalte motoriske 
symptomer, psykotiske symptomer og demens. 

Elin Bjelland Forsaa 

”Clinical progression 
and prognosis of 
Parkinson’s disease 
– a prospective 
population-based 
long-term study” 

    Ny doktoRgRad - Vi gRatulERER!

også i dette nummeret presenterer vi 
en kollega som i den siste tiden har  
disputert til Phd-grad. 
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Vi tar lydig mot forskrifter fra statlige myndighe-
ter om å sende alle kommunikasjon til statlige 
etater (les: HELFO og NAV) elektronisk. Det har 
vi selvsagt innført, og vi betaler for PKI-nøklene 
og virksomhetssertifikatene som skal til. På 
min lett aldrende PC tar det imidlertid lengre 
tid å signere elektronisk enn det tar å printe 
ut og signere manuelt på NAV´s gjenpart av 
sykmeldingen. Men hva gjør man ikke i sam-
handlingens navn?

Vi vil gjerne spare NAV for papirarbeid, for vi 
er kjent med at de har nok å gjøre med andre 
oppgaver. Vi undrer oss litt over at staten krever 
at legene skal sende elektroniske meldinger til 
NAV, uten av NAV blir pålagt å sende elektro-
niske meldinger tilbake.

Men som leger kjenner vi til at det ofte er lettere 
å be andre gjøre noe, enn å få oss selv til å gjøre 
det samme. (For eksempel beundrer jeg pasien-
ter som klarer å ta medisiner til faste tider hver 
dag, for jeg klarer ikke engang fullføre kuren på 
10 jerntabletter som jeg får etter å ha gitt blod.) 
Dessuten vet vi at de tusenvis av legekontor 
rundt om i landet har smådriftsfordeler som 
staten bare kan drømme om. Derfor er det lett å 
forstå at staten ikke kan levere samme tjenester 
til legene, som legene leverer til staten.

Vi kan trøste oss med at verden omkring oss 
går videre, og at helsevesenet sikkert kommer 
haltende etter. Turnuslegen på kontoret vårt har 
nylig kjøpt seg en ny datamaskin. En MacBook 

Air. Denne maskinen har ingen DVD-spiller. Den 
har heller ingen diskettstasjon. Omtrent samti-
dig fikk jeg høre at Steve Jobs, Apples toppsjef, 
var sykmeldt. Jeg tenker med gru på hvordan 
hans møte med norsk helsevesen ville blitt, 
dersom han hadde vært syk her:

”God dag, herr Jobs. Jeg må visst registrere 
deg i EPJ-systemet mitt før vi begynner. 
Det ser ut som om du ikke har dukket opp 
på fastlegelisten min ennå”.
”Ikke? Jeg har jo valgt fastlege på 
internett for flere uker siden?”
”Nei, du skjønner, jeg har ikke fått (kremt, 
mumle, mumle) ”
”Du har ikke HVA?”
”Jeg har ikke fått den månedlige fastlege-
disketten ennå”
”Diskett? I 2011? Er det et skjult kamera her?”

Jeg synes vi som fastleger, sammen med pasien-
tene, må kunne forvente at det brukes krefter og 
ressurser slik at ikke avstanden mellom helse-IT 
og konsument-IT øker ytterligere. Og jeg tror 
ikke det er legene som har vært bremsekloss i 
denne utviklingen. Vi har deltatt på utviklings-
arbeid, og vi har flittig registrert EDI-partnere i 
våre meldingsutvekslere. 

For noen år siden ble vi bestemt anmodet om å 
registrere våre personalia, adresser etc i Adres-
seregisteret. Innen en viss dato på høsten for 3-4 
år siden måtte vi for all del sørge for at informa-
sjonen var oppdatert, med organisasjonsnum-

mer og HPR-nummer. Siden har vi ikke hørt 
noe. Bortsett fra at Adresseregisteret har skiftet 
navn flere ganger, og vi må regne med at den 
informasjon som ble registrert noen år tilbake, 
nå må oppdateres. 

Vi ser at nye oppgaver havner hos oss, fordi 
vi fremdeles er fysisk til stede i nærmiljøet. Vi 
har lært oss til å fungere som ubetalt sekre-
tærhjelp for Pasientreiser, og fyller med glede 
ut reiseregningsskjemaer for våre pasienter. Vi 
har også utført et ikke ubetydelig gratisarbeid 
med å forklare og informere pasientene om 
ordningen med elektronisk egenandelskort, 
og hvilke utgifter som IKKE automatisk blir 
registrert der. Siden staten har sentralisert sine 
publikumstjenester til et sentralbord, må noen 
ta ansvar for det universelt utformede helseve-
senet. Og der statens sentralbord svikter, der tar 
fastlegenes medhjelpere over. Det skjer ikke så 
rent sjeldent.

Vi jubler over de små digitale fremskritt, men 
gremmes når papirveldet skyller inn over oss. 
Noen ganger lurer jeg på hvilken vei klokka 
i staten tikker. Ikke minst nå i januar (2011) 
da brevet fra SYSVAK kom. For nå skulle alle 
vaksiner registreres i SYSVAK. (En god idè). Og 
det skal skje elektronisk. (Også en god idè). 
Og siden det ennå ikke er mulig å registrere 
elektronisk, skal det inntil videre skje for hånd, 
skriftlig på et skjema som sendes pr post inn til 
Folkehelseinstituttet. (Er det mulig!?)

Hjemme har de fleste av oss en elektronisk 
motorvei. Noen ganger tenker jeg, på vei inn 
på kontoret mitt, at nå beveger jeg meg inn 
i en elektronisk jungel, der all kommunika-
sjon er avhengig av om man har klart å knytte 
sammen de rette lianene. Da brevet om SYSVAK 
kom, syns jeg det minnet mer om en elektronisk 
dyrehage. Jeg tenkte, at her sitter vi i bur, som 
noen apekatter, og dersom noen hadde sett oss 
og forstått hva slags kunster vi blir bedt om å 
gjøre, så hadde de ledd lenge og grundig. 

Og det er visstnok god helse i en god latter. 
Kanskje vi skulle invitert Steve Jobs?

Elektronisk motorvei, 
jungel eller dyrehage?

Helsevesenet lar seg stadig vekk begeistre med festtaler om 
hvor effektivt og sømløst alt skal bli når den elektroniske 
samhandlingen får virke. Etter noen år kan man begynne å 
lure på hvordan den elektroniske utviklingen i helsevesenet 
styres. det som ble lansert som en motorvei, fremtoner seg 
dels som en jungel, og tidvis som en dyrehage.Knut vassbø

allmennlege
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På tross av deres høye alder, er det ingen som 
kan se dette på dere….Leger og sykepleiere 
har i all tid arbeidet side om side til pasientens 
beste. Godt samarbeid er grunnfjellet for å sikre 
god pasientsikkerhet.

Norsk Sykepleierforbund(NSF) kan ikke skilte 
med samme alder, men vi følger hakk i hel. I 
2012 fyller vi 100 år og stor feiring blir det i 
september 2012. Fra en start på 44 utvalgte 
sykepleiere i 1912 (1 år før kvinner fikk stem-
merett i Norge!) har vi nå passert 93 000 med-
lemmer og med et mål om å bli 100 000 innen 
24.september 2012. NSF er glad for å være i god 
dialog med legeforeningen, vi er begge viktige 
yrkesgrupper for å sikre en god helsetjeneste. 
Vår oppbygging med en sterk sentral og lokal 
forankring, blant annet med fylkeskontor i alle 
fylker, gjør at vi er tilstede ved alle arbeidsplas-
ser. I Rogaland har NSF nå over 7000 medlem-
mer, med tilhørighet både i offentlig og
privat helsetjeneste.

I en helsetjeneste som stadig er i endring er det 
mange sammenfallende interesser for sykeplei-
ere og leger. Vi står skulder ved skulder når 
budsjett kuttes og omorganisering skal skje, 
nettopp for å fronte det faglige som en motvekt 
til det økonomiske. I det daglige arbeidet er 
samarbeidet nært og livsviktig for å kunne 
yte god helsehjelp. NSF har satt stort fokus 
på pasientsikkerhet både internt og eksternt, 
ofte sammen med representanter fra legefo-
reningen. Internt har vi igangsatt et prosjekt
over 2 år hvor vi ønsker å se på en amerikansk 
modell for å øke pasientsikkerheten og sikre 
godt arbeidsmiljø for sykepleiere og annet 
helsepersonell i sykehus/kommunehelset-
jeneste. Denne modellen er kjent som ”The 
Magnet Recognition Program”. Organisatorisk 
i NSF er ansvar for dette prosjektet lagt til 4 
fylker, deriblant Rogaland. Magnet Recognition 

Program er et helhetlig system for kvalitet i hel-
setjenesten; prinsippene som ligger til grunn 
for Magnet kan sammenliknes med en reise
i endring for en trygg og kvalitativ god pasi-
entbehandling og sykepleie, rekruttere og 
beholde en førsteklasses arbeidsstyrke og 
skape en kultur for eksepsjonelt gode presta-
sjoner og resultat, jmf Karen Drenkard, adm.
direktør for Magnet programmet. Gjennom å 
innføre Magnet programmet har vi sett at vi får 
lavere dødelighet, færre fall og færre liggesår, 
høyere pasient- og medarbeidertilfredshet, 
lavere sykefravær og mindre turnover1. Jeg 
håper at legeforeningen og dens medlemmer 
er positiv til dette hvis det skulle komme på 
deres arbeidsplass.

Samhandlingsreformen er over oss, enten vi 
ønsker å ta det inn over oss eller ikke. Kravene 
til effektivitet blir tøffere og tøffere for alt hel-
sepersonell. Jeg ønsker et godt samhandlings-
klima i denne viktige reformen og at hovedfo-
kuset blir å sørge for at pasientene opplever en 
sømløs helsetjeneste. Dette får vi til gjennom å 
ha fokus på riktig kompetanse på riktig sted til 
riktig tid. Vi ser frem til å arbeide enda tettere 
sammen med dere i en endringsprosess til det 
beste for pasientene.

Jeg er stolt av å kunne hilse alle dere medlem-
mer i anledning deres jubileumsår. Måtte
legeforeningen få like mange gode år også inn i 
fremtiden. Igjen gratulerer så mye med jubileet.

Nina Horpestad
Fylkesleder, NSF Rogaland

KJæRE KOLLEGAER,

GRAtULERER MED 
125 åRS JUBILEUMEt!

1 The Business Case for Magnet (2010:4): American Nurses Credential Center, Silver Spring, Maryland
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Allmennmedisinsk forskning i fremdrift

Allmennmedisinsk forskning?? Foruroligende 
ofte er spørsmålstegn skrevet i øynene når vi 
beskriver behovet for en økt satsing på dette 
feltet. Med økende krav til evidensbasert 
medisin, ser vi imidlertid at allmennmedisin 
som fagfelt blir hengende etter den sykehusba-
serte medisinen. Sykehusbasert forskning kan 
nemlig ikke overføres til vårt felt uten videre 
- motsatt av hva mange tror. Allmennpraksis 
er preget av et helt annet sykdomspanorama, 
helt andre forekomsttall for hver enkelt sykdom 
og helt andre forutsetninger for pasienten som 
skal gjøre sine valg. Fastlegen må ta sine beslut-
ninger på et høyere usikkerhetsnivå og med 
mindre støtteapparat. Det må kunnskapsbasen 
for fastlegen bære preg av. 

På den positive siden kan vi heldigvis melde 
om en jevn tilgang på kreative og dyktige all-
mennleger som ønsker å forske. Allmennme-
disinsk forskningsfond, opprettet av Legefo-
reningen i 2007, deler ut stipend til prosjekter 
av doktorgradsformat, og gir mulighet til å 
sikre en fleksibel arbeidssituasjon med fortsatt 
klinisk praksis. Slike stipend bidrar til at flere 
allmennmedisinske hoder og hender kan ta 
del i kunnskapsutviklingen. Det trenger vi!

Allmennmedisinsk forskning bør interessere og 
engasjere allmennleger – men også våre syke-
husbaserte kolleger. Et viktig forskningsspørs-
mål er for eksempel hva som er godt nok når 
det gjelder utredning og behandling i førstelin-
jen – et spørsmål av avgjørende betydning for 
hele helsetjenesten vår. Både for pasienter og 
sykehuskolleger er det av stor verdi å forholde 
seg til høykompetente førstelinje-klinikere 
med god kunnskapsbasis for sin virksomhet.

Allmennmedisinske 
forskningsenheter opprettet i 2006
Fire allmennmedisinske forskningsenheter 
(AFE) ble opprettet av Helse- og omsorgsde-
partementet i 2006. Dette skjedde etter lang-
siktig arbeid og press fra de allmennmedisin-
ske forskningsmiljøene ved universitetene 
og legeforeningen. Alle kunne se at den pri-
mærmedisinske forskningen ble hengende 
etter, mens sykehusbasert forskning fikk et 
kjempeløft med foretaksreformen i 2003. 
AFEne er altså basisfinansiert av Helse- og 
omsorgsdepartementet, mens de allmennme-
disinske forskningsmiljøene som har eksistert 
i mange år ved universitetene er finansiert av 
Kunnskapsdepartementet. 

Vi håper at myndighetene etter hvert vil se at 
seriøs satsing på allmennmedisinsk forskning 
er en nødvendig vei å gå for å skape et bære-
kraftig helsevesen. Den statlige finansieringen 

av AFEne er foreløpig svært begrenset (12 mill 
for 2011, fordelt på de fire enhetene i Bergen, 
Oslo, Trondheim og Tromsø), og vår aktivitet 
er helt avhengig av ekstern finansiering.

Hva er Allmennmedisinsk 
forskningsenhet i Bergen?
AFE Bergen er en enhet i Uni helse, som er del 
av et forskningsselskap eid av UiB. 16 personer 
er tilknyttet AFE, herav 4 seniorforskere, 11 
stipendiater og en administrativt ansatt. De 
fleste er ansatt i deltidsstillinger og kombinerer 
forskning og praksis som fastlege, og flere bor 
og arbeider til vanlig utenfor Bergen. Tre av 
våre dyktige stipendiater bor i Stavangerom-
rådet (Svein Kjosavik, Kristina Iden og Torgeir 
Gilje Lid). AFE Bergen er samlokalisert med 
Institutt for samfunnsmedisinske fag ved UiB, 
og flertallet av våre seniorforskere har i tillegg 
en bistilling ved Instituttet. Stipendiatene er 
også knyttet til doktorgradsprogrammet ved 
dette instituttet. 

… og hva driver vi med?
Forskningen vår dreier seg om tema som har 
stor relevans for fastleger, og flere prosjekter 
undersøker ulike aspekter av kronisk sykdom, 
slik som muskel-skjelett problemer, depre-
sjon, underlivsplager, irritabel tarmsyndrom, 
kronisk utmattelsessyndrom, fedme, og alko-
holproblemer. Vi har flere forskningsprosjekter 
på sykehjemsmedisin. Metodologisk har vi 
kompetanse på ulike felt som epidemiologi, 
kvalitative metoder og intervensjonsstudier, 
og vi arbeider også tverrfaglig i en rekke pro-
sjekter. Vi har et utstrakt samarbeid med våre 
kolleger ved Forskningsgruppe for allmenn-
medisin ved UiB, og vi har også veldig godt 
samarbeid med KORFOR (Regionalt kompe-
tansesenter for rusmiddelforskning i Helse 
Vest) som ligger i Stavanger.

Vi bidrar til allmennmedisinsk kunnskapsut-
vikling og publiserer vitenskapelige artikler i 

høyt tempo, vi veileder ph.d. kandidater og 
bidrar til økt antall forskningskompetente all-
mennpraktikere, vi arrangerer og deltar som 
forelesere på kurs og konferanser, vi har i sam-
arbeid med legeforeningen utviklet en kunn-
skapsbasert video om medisinsk uforklarte 
tilstander som kan brukes i veiledningsgrupper 
i allmennmedisin, og vi arbeider forsknings-
politisk blant annet gjennom høringsuttalel-
ser og ved å delta på møter med politikere og 
myndigheter om forskningsrelaterte saker. 
Blant mye annet… Årsmeldingen vår kan du 
finne på nettsidene våre.

Fremtiden
I Nasjonal helse- og omsorgsplan og Lov 
om kommunale helse- og omsorgstjenester, 
som begge har vært ute til høring nylig, er 
allmennmedisinsk forskning et tema. I våre 
høringsuttalelser har vi fremført at det er helt 
nødvendig å komme videre fra festtalenivået 
og over til handling: Loven må gi forskning i 
primærhelsetjenesten status som obligato-
risk og forpliktende – på linje med forskning 
i helseforetakene. Alt annet er ambisjonsløst. 
Vi venter i spenning på den nye loven – og 
i mellomtiden arbeider vi videre med våre 
bidrag for å styrke det allmennmedisinske 
kunnskapsgrunnlaget. 

av guri Rørtveit, forsknings-
leder, allmennmedisinsk 
forskningsenhet i Bergen, uni 
helse. www.helse.uni.no

Fra venstre Aase Aamland, Svein Kjosavik, Frøydis Gullbrå, Guri Rørtveit, Kirsti Malterud, 
Knut-Arne Wensaas, Kristian Simonsen, Torgeir Gilje Lid, Merete Allertsen, Erik Werner, Lillebeth 
Larun, Sabine Ruths, Kristina Iden, Liv Tveit Walseth.

AFE Bergen har i samarbeid med 
KORFOR (Regionalt kompetansesenter 
for rusmiddelforskning i Helse Vest) tatt 
initiativ til en felles møteplass for all-
mennmedisinske forskere i Stavanger. 

Alle allmennleger som er i gang med 
forskning eller ønsker å starte er vel-
komne til å delta. De møtes i odde-
tallsuker i KORFORs lokaler. 

Interessert?  ta kontakt med 
torgeir Gilje Lid på e-post: giljelid@
gmail.com eller mobil: 90060656.
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av lars kåre S. kleppe,
FtV ylF Helse Stavanger

Yngre legers forening feirer 
i år 100 års jubileum, dette 

skal skje med en stor fest på Grand hotell 
i april. I løpet av de siste 50 årene har for-
eningen hatt fokus på ansettelsesforhold og 
hatt mål om å ha faste stillinger også for leger 
i spesialisering. I løpet av det siste året har 
snøballen begynt å rulle raskere. Etter flere 
forskjellige strategier har man i løpet av det 
forrige året klart å få fortgang i saken. Saken 
ble tatt opp i mai i spørretimen av Bent Høie 
fra Høyre, man har bedt om uttalelser fra juri-
disk hold og har prøvd definisjonen av prak-
sisarbeid hos Arbeidsdepartementet. I høst 
gikk så Anne Grete Strøm-Erichsen ut i media 
og sa at helseforetakene måtte sørge for faste 
ansettelsesforhold for leger ved sykehusene 
i så stor grad som mulig. De regionale helse-
foretakene fikk oppgaven med å utarbeide 
hvordan man kunne gjennomføre dette, med 
Helse Vest som ansvarlig. 

Hvordan er dagens situasjon? Etter 1,5 års 
turnustjeneste ansettes brorparten av LiS i 
første omgang i kortvarige vikariat, stort sett 
på kort varsel. Det har vært meldt om 3 ukers 
vikariater, mest vanlig er nok mellom 3 og 6 
måneders vikariater som kan være uutlyste 
og hvor tiden fra behovet oppstår til stillin-
gen må være besatt er meget kort. Etter ett 
eller flere vikariat søker man på bakgrunn av 
oppnådd ansiennitet på utdanningsstillinger 
som skal tilsvare den perioden det behøves for 
å oppnå spesialiteten. I noen avdelinger vil 
man måtte gå i flere år før man blir ansatt i en 
utdanningsstilling. Hovedinnvendingen mot 
dagens system er mangelen på forutsigbarhet 
for legene i spesialisering. Hvor lenge har jeg 
jobb? Kan jeg kjøpe meg et hus, eller bør jeg 
bli boende i sykehusleiligheten? Betyr dette 
at jeg ikke er noe å satse på? Hva skal jeg bli? 
Får jeg fortsette her på sykehuset etter ferdig 
spesialisering? Hvor langt inn i blindveien 
skal jeg gå? For lederne er situasjonen vel så 
fortvilet, hvem skal gå vaktene i vår? Hvem har 
jeg sagt hva til? Kan jeg beholde alle jeg har 
ansatt? Hvilket spillerom har jeg? Hva gjør jeg 
hvis flere erfarne LiS sier opp med en måneds 
oppsigelse? Kabalen legges på nytt for lederne 

nærmest hver eneste uke. Forutsigbarhet kan 
man se langt etter. 
 
Grunnleggende for dette er prinsippene som 
er lagt i spesialiseringen, behovet for en mer 
aktiv arbeidsgiverpolitikk og lovgivingen lagt 
i arbeidsmiljøloven. For 30 år siden var nok 
verden mer oversiktlig. Legemangel gjorde 
at man lettere kunne trygge LiS med at det 
ville være behov for dem i tiden fremover. 
Avdelingene var mindre og dagens system for 
legespesialisering fungerte bedre. Utfordrin-
gene i dag er at mange ikke får gjennomført sin 
spesialisering da man ved gruppe II sykehus, 
mindre sykehus som ikke er godkjent for å 
kunne gi en fullstendig spesialisering i et fag, 
ikke får mulighet til å komme til de større 
gruppe I sykehusene. Dette på grunn av at det 
her er fullt av nesten-spesialister som ønsker 
å bli ved sykehusene og som ikke får overle-
gestillinger. Det er utfordrende for familien å 
flytte til et annet sted i 18 måneder, enten som 
ukependler eller med en hel småbarnsfami-
lie. Når man da ved gruppe I sykehuset ikke 
opplever at man øker kunnskapen i stor grad 
ettersom mange avdelinger ikke tar tilstrek-
kelig hensyn til det spesifikke læringsbehovet 
til legen som ansettes er det grunn til å stille 
spørsmål ved denne ordningen. Det klare 
skillet mellom spesialist og ikke spesialist går 
i dag på kriterier som hvor lenge man har 
arbeidet, prosedyrelister og hvilke kurs man 
har gjennomført. Kanskje man må ha inn 
andre aspekter i dette i tiden fremover? Kan 
man være ansatt på sykehuset som spesialist 
og ikke som overlege i fremtiden?
 
Arbeidsmiljøloven stiller krav til jevnlige med-
arbeidersamtaler med personalansvarlig leder. 
Hvordan vet min leder hva jeg vil og hvordan 
jeg skal komme dit? Blikket vandrer lettere 
bort fra avdelingen når relasjonen til leder 
er dårlig eller lite systematisk. Dette er ett av 
ankepunktene i arbeidstilsynets God vakt–
kampanje. Det faktum at man er midlertidig 
ansatt gjør at mange LiS-leger føler seg utrygge 
på egen fremtid og det blir vanskeligere å si 
nei til ting man egentlig burde ha sagt fra 
om. Ubetalt overtid, for store arbeidsoppga-

ver og utilstrekkelig oppfølging bemerkes fra 
arbeidstilsynet. Så lenge jeg får fortsette er det 
vel greit at vikariatet mitt er kort og uutlyst. 

Det er ikke lett å være arbeidsgiver for avdelin-
ger med opp mot 60 leger, hvordan kan man 
holde oversikten? Graviditeter, vaktfritak, pap-
papermer, forskning, kursdeltakelse, familiære 
problemer, faglige styrker og svakheter skal 
man forholde seg til. Hvem er vikar for vikaren 
som har svangerskapspermisjon som er vikar 
for han som er konstituert fordi overlegen har 
pappaperm mens han forsker og går vakter og 
snart skal på gruppe I tjeneste? Man må spille 
et spill med mange ukjente og hvor reglene er 
vanskelige. En av de viktigste ukjente tror jeg er 
muligheten for oversikt over den enkelte leges 
målsetninger og planer fremover. De blir dis-
kutert med veileder, men hva hjelper det når 
veileder ikke har innvirkning på ansettelser? 
Når det tetter seg på overlegesiden og man ser 
rundt seg på morgenmøtet og anslår alderen 
på dem man skal etterfølge er det duket for 
mye usikkerhet. Leder har ikke mulighet til 
å gi garantier til noen i dagens system med 
stillingshjemler. 

Det er ikke lett å sammenfatte utfordringene 
i en artikkel, men kanskje stiller du deg også 
spørsmålene om hvordan dette kan bli bedre? 
Nå har snøballen begynt å rulle, uten at vi 
foreløpig vet hvor den stopper. Vikariater vil 
det fortsatt måtte bli, men forhåpentligvis da 
for mer konkrete fravær. Hva tenker de regio-
nale foretakene? Vil det bli vanskeligere å få 
ansettelse på sykehusene? Det som er sikkert 
er at kravet om faste ansettelser i sykehus vil 
måtte innebære endringer både i måten man 
ansetter på. Skillet mellom spesialist og ikke 
spesialist, gruppeføring, hjemmelssystemet 
og spesialistutdanningen totalt sett vil måtte 
bringes på bordet skal dette få konkrete følger 
og ikke bare bli fine ord. 

Legeforeningen har satt faste stillinger som en 
av sine 6 hovedoppgaver i de siste 2 årene, det 
vil den måtte fortsette å være og det er viktig 
at man fortsatt skal ha en rolle i den videre 
utviklingen. 

FRA SJUKEhUSEt

Faste stillinger for leger i spesialisering?
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Legeforeningen 125 år – årsmøte og bankett i Stavanger

Det blir årsmøte og jubileumsfeiring i Rogaland legeforening fredag 27. mai 2011.
Vi starter årsmøtet kl 17, og fortsetter med bankett om kvelden for medlemmer med 
følge. Årsmøtet er åpent for alle medlemmer av Rogaland legeforening.

Påmelding til banketten kan sendes rogaland.legeforening@c2i.net,
gis på telefon 92857712 
eller per post til: Rogaland legeforening, 
pb 3049 Hillevåg, 4095 STAVANGER
Banketten koster 300 kroner pr deltaker, og det er begrenset plass.
          Knut Vassbø

Legeforeningen 125 år
Jubileumsbankett i Stavanger !

Det blir storstilt jubileumsfeiring i Rogaland
Legeforening fredag 27. mai.
Vi starter med årsmøte kl 1700 i Folkets Hus
og fortsetter med bankett i Atlantic Hall kl 1930. 

Ta med ditt følge og kom til en festkveld 

Påmelding til banketten:
e-post:  Rogaland.legeforening@c2i.net
brev:  Postboks 3049 Hillevåg
   4095 Stavanger
telefon: 92 85 77 12
konto:  3201.35.01776 (oppgi navn ved betaling)

Banketten koster 300 kroner pr deltaker

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

STØTTELEGER I ROGALAND 
LEGEFORENING

Stavanger:
Avdelingsrådgiver: Terje Vevatne, 
Rogaland A-senter, Dusavikveien 216 .
Tel 51 72 90 00, 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:
Anne Faksvåg, 
psyk.avd. Fsh, 
Tlf.: 52 73 20 00, privat: 52 73 52 86

Åse-Britt Sannes, 
Legekontoret SØR, 
Tlf.: 52 73 73 66, privat: 52 71 63 81

Thorolf Holst-Larsen, 
gyn.avd. Fsh, Tlf.: 52 73 20 00, 
privat: 52 71 40 82, mobil: 924 82 335
 
Jæren:
Pernille Nylehn, 
Krokeidesenteret avd. Nærland, 
Tlf.: 51 79 82 70 / 922 42 957
e-post: pernille.nylehn@kleppnett.no

Dette er erfarne kolleger som kan kon-
taktes ved behov for kollegastøtte. De 
skriver ikke journaler - tar ikke betalt og 
skal gi støtte uansett årsak til behovet 
for hjelp. De har likevel en taushetsplikt 
som er muligens enda strengere enn 
den vi lever med hver dag. De vil kunne 
bistå med støttende råd og handling selv 
om du har et problem du vet kommer 
i kategorien uetisk eller ”ulovlig” - eller 
kanskje du bare ønsker å ha en som 
du kan lufte dine bekymringer med? 
Muligens trenger du råd på grunn av 
somatiske plager? Der er en ikke ukjent 
problemstilling. Vi tar også imot bekym-
ringsmeldinger av typen omsorg dersom 
du vet en god kollega trenger støtte.
Vi tar ofte kontakt direkte med en som 
eventuelt er omtalt negativt i pressen.

Terje Vevatne,
Avd.rådgiver i Rogaland legeforening
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Kontorer til leie

150 m2 kontorer til leie i Nordbøgaten 6, 4006 Stavanger fra 01072011.
Kontorene har vært anvendt til vaksine senter.

Bygningen inneholder for øvrig legekontorer og kiropraktisk klinikk.

Kontakt person: Jan Petter Waage tlf. 909 15 970  mailto: 909 15 970/jpw@sana-as.no
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MELDINGSLØFtEt I KOMMUNENE
Endelig elektronisk samhandling mellom fastleger og kommunen

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

Pleie- og omsorgstjenesten i Stavanger har siden 2004 fått sikker 
elektronisk post fra SUS. Etter en prøveperiode åpnes nå også elek-
tronisk forbindelse mellom pleie- og omsorgstjenesten og stadig 
flere fastleger. For de som mottar pleie- og omsorgstjenester er dette 
en god nyhet.
 
Stavanger har vært pilot-kommune for Elin-k-prosjektet. Dette pro-
sjektet ble opprettet av NSF, Helsedirektoratet og KS, og har videreført 
arbeid som startet i Stavanger for å få utviklet og innført nasjonale stan-
darder for elektronisk meldingsutveksling med pleie- og omsorgstje-
nesten. Sissel Skarsgaard fra Stavanger er prosjektleder for Elin-k.
 
Stavanger vil som hovedsamarbeidskommune for ”Meldingsløftet 
i kommunene” bidra til at så mange som mulig av kommunens 
fastleger ”kommer på luften”. Så langt har vel 70% av legene meldt 
at de ønsker å være med på dette. Den praktiske tilretteleggingen 
skjer på ett kontor om gangen, og ambisjonen er å ha med alle med 
innen utgangen av 2011. Flere nabokommuner er også i gang med 
eller klar til å ta i bruk de nye løsningene.
 
Tilbakemelding fra leger og sykepleiere er at den elektroniske mel-
dingsutvekslingen forenkler og effektiviserer hverdagen. En slipper 
å vente på hverandre for å få en telefonsamtale, og informasjonen 
som utveksles er automatisk dokumentert. Leger forteller om sine 
erfaringer på YouTube: søk på Elin-k.
 
Informasjon om status for øvrige kommuner i området finnes fore-
løpig ikke samlet. Prosjektleder i Stavanger, Egil Rasmussen, regner 
med å ta fatt på denne delen av prosjektet i andre halvdel av februar.

Stavanger kommune innfører 
elektronisk kommunikasjon mellom pleie- 
og omsorgstjenesten og fastlegene.

Siden 2002 har Helsedirektoratet 
jobbet for å få på plass gode
 løsninger for elektronisk meldings-
utveksling i helsesektoren. Et av 
de viktigste satsningsområdene 
har vært elektronisk informasjon-
sutveksling i kommunal pleie- og 
omsorgstjeneste, også kalt Elin-
k-prosjektet. Hovedformålet med 
dette prosjektet er å bidra til bedre 
samhandling for å sikre pasientene 
helhetlige forløp i helse-og 
omsorgskjeden.

Bergen kommune er den første kommunen 
som tar i bruk systemet for bedre samhandling 
mellom fastlegene i kommunen og den kom-
munale pleie- og omsorgstjenesten. Alle fastle-
ger i kommunen som benytter journalsystemet 
levert av Infodoc AS kan nå sende medisinske 
opplysninger om sine pasienter elektronisk til 
pleie-og omsorgstjenesten. Den nye formen for 
meldingsutveksling gjør hverdagen enklere og 
mer effektiv for helsepersonellet, og tryggere 
for pasientene ved at alle behandlingsstedene 
sitter på de samme medisinske opplysningene.
                
Lille julaften var status hos Bergen kommune 
for bruk av de elektroniske pleie-og omsorgs-
meldingene 94 leger fordelt på 28 legekon-

tor. - Vi har stått på denne høsten og det har 
gitt resultater! Alt er slett ikke perfekt, men 
vi er likevel godt fornøyde med både innsats 
og fremdrift, sier Kristin Whitehouse som er 
ansvarlig for bredding av PLO-meldinger i 
Bergen kommune. - Statistikken på meldinger 
viser ca 19000, inkl applikasjonskvitteringer 
og de samhandlende partene er glade for å 
kunne kommunisere elektronisk. Nå håper 
vi at 2011 blir et like bra og framgangsrikt år, 
avslutter Whitehouse.

Ambulansetjenestens fagdager er 
fire faste dager med trening som er 
obligatoriske for ambulansetjenes-
tens personell. Øvelsene foregår på 
SAFER og består av scenariotrening. 
Man trener på tvers av geografiske 
områder. Det fokuseres på akuttme-
disinske ferdigheter, prosedyrer og 
ikke minst samhandling.

Vi tror at vi her har funnet en meget 
god måte å få realisert den forskrifts-
festede samhandlingstreningen som 
skal foregå i alle landets akuttmedi-
sinske tjenester. 

Fagdagene går fra 08.30-14.00.  Det er 
plass til tre leger på hver dag. 

Følgende dager er satt opp i 2011:

FAGDAG 1
Januar: 26, 27 og 28
Februar: 2, 3, 4, 10, 11, 16 og 24
 
FAGDAG 2
Mars: 16, 17, 18, 23, 24, 25
April: 6 og 7 og 8 og 13
 
FAGDAG 3
September:
14, 15, 16, 21, 22, 28, 29 og 30
Oktober: 5 og 6
 
FAGDAG 4
Oktober:  27 og 28 
November: 9, 10, 11, 16, 17, 23, 
og 24 og 25

PåMELDING : rogaland.legeforening@c2i.net  
v/ sekretær Heidunn S. Nordtveit

STED :  SAFER, Seehusensgate 1, Stavanger

Samhandlingstreningen koster ikke noe. 
Mange kommuner dekker nå tapt arbeidsfortjeneste for legene sine.

Kristian Lexow, overlege, Prehospital seksjon, Akuttklinikken
Ivar Halvorsen, praksiskonsulent, Akuttklinikken

FAGDAGER
Invitasjon til akuttmedisinsk samhandlingstrening.

Legevaktleger i Rogaland inviteres til å delta i 
ambulansetjenestens fagdager.
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INFORMASJON FRA KURSKOMItEEN

AKUttMEDISIN
BLåLYSDAGER
Det blir følgende emnekurs/klinisk emnekurs 
i Akuttmedisin, i samarbeid med Stavanger 
Universitetssykehus, i lokalene til Safer, 
Seehusensgate 1, Stavanger:

KvELDSKURS – 3 DAGER
Tid: 5.-7.4.2011
Påmelding: til rogaland.legeforening@c2i.net
Pris: kr. 3000,- i kursavgift, ca. 650,- i kostpenger
Antall deltakere: 28

DAGKURS – 2 DAGER
Tid: 7.-8.11.2011
Påmelding: innen 19.9.2011 
til rogaland.legeforening@c2i.net
Pris: kr. 2000,- i kursavgift, ca. kr. 500,- 
i kostpenger. Antall deltakere: 28

Kursene vil kreve forberedelse og bestått inter-
nettbasert teoritest i AHLR før fremmøte og er 
godkjent med 20 poeng som emnekurs/klinisk 
emnekurs i  akuttmedisin til videre- og etterut-
danningen i Allmennmedisin.

Emnekurs i akuttmedisin blir obligatorisk for 
godkjenning av allmennspesialiteten fra 2012. 
Vi planlegger at det skal bli slike kurs vår og høst 
hvert år, som skal tilfredsstille kravene for dette.

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

RETNINGSLINJER VED KURSPåMELDING
Påmelding til alle kurs sendes på e-post til 
rogaland.legeforening@c2i.net. Ved eventuell 
avmelding etter 3 uker før kursstart vil det bli 
krevd kr.1000,- i  avmeldingsgebyr. Påmelding 
effektueres ved betaling av kursavgiften.
Avmelding ved kurs Blålysdager: Ved avmelding 
etter 3 uker før kursstart blir ingenting refundert.

ARRANGØR: 
Nettverk for sykehjemsmedisin på Nord-
Jæren ved Praksiskonsulentordningen ved 
Stavanger universitetssykehus og Rogaland 
legeforening.

MåLSEtNING: 
Økt kunnskap og fagutvikling innen syke-
hjemsmedisin ved å tilby årlige emnekurs 
med rik anledning til faglige diskusjoner.  
Det blir lagt stor vekt på samhandling og 
arbeidsfordeling mellom 1. og 2. linjetjeneste.  
Det tas sikte på også å trekke inn relevante 
sykehuskolleger både som foredragsholdere 
og deltakere i diskusjoner. 

MåLGRUppE: 
•	 Sykehjemsleger	i	full	stilling	
 og i kommunal deltidsstilling.
•	 Allmennpraktikere	som	ønsker	
 økt kunnskap i geriatriske emner.  
•	 Sykehuskolleger	som	finner	
 emnene relevante. 
•	 Styrere	og	avdelings-sykepleiere	
 som samarbeider nært med 
 sykehjemslegen. 

Det er ønskelig at leger og samarbeidende 
sykepleiere melder seg på sammen som et 
medisinsk team fra sykehjem eller bofelles-
kap. Leger som får denne invitasjon anmodes 
om å informere og få med seg sitt team.

KURSAvGIFt OG påMELDING 
Kursavgiften er kr: 2000,-
 for hele kurset eller kr. 500,- pr kursdag.
Påmelding til rogaland.legeforening@c2i.net

Merk påmelding med emnekurs i sykehjems-
medisin 2011, antall deltagere, og e-post 
adresse for faktura som sendes ut etter 
påmelding. Kurset består av 4 kursdager på 
6 undervisningstimer. I tillegg regnes 1 time 
for audit.  Kursene går fra kl 12 – 18, inkludert 
lett lunsj.

For deltidsansatte leger i Sandnes kommune 
gis kommunal lønn og praksiskompensasjon 
fra 12 – 15.30. Kurset er søkt godkjent som 
emnekurs i allmennmedisin med 25 timer.

MØtEDAGER: 
1.febr, 5. april, 13.sept og 22.nov.2011

KURSStED: 
Arkeologisk museum i Stavanger 

pROGRAM: 
Tirsdag 1. februar 2011:  

ØyEBlikk aV godt liV!  
Å lEVE i NuEt!
Demens og Palliasjon: palliasjon som prosess, 
forutsetninger for en god prosess  kliniske 
utfordringer, kommunikasjon.

Tirsdag 5.april 2011: 

SmittEVERN i SykEHjEm: 
MRSA, antibiotikabruk, diare m.m

Tirsdag 13.sept 2011: 

dySPNoE i SykEHjEm 
v lungelege og kardiolog m.m 

laBoRatoRiEmEdiSiN 
i SykEHjEm: 
Får du svar på det du egentlig vil vite?
Fokusgruppesamtale m NOKLUS  

Tirsdag 22.nov 2011:

mB PaRkiNSoN
kliNiSk EtiSk BESlutNiNgSPRoSESS  
i SykEHjEm Bl.a alS

 

EMNEKURS I SyKEhJEMSMEDISIN 2011

Praktiske spørsmål kan rettes til 
ruth.midtgarden@lyse.net
rogaland.legeforening@c2i.net Uke 40 – 2011: KVELDSKURS OG DAGKURS er under 

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

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

Ivar Halvorsen, leder

FOtOKON-
KURRANSEN 
FORtSEttER
For dere som liker å fotografere.
De beste bildene blir trykket som forsi-
debilde i Syd-Vesten.
Send ditt forslag til rogaland.legefore-
ning@c2i.net.
Bildene må leveres i digital form, stående 
format. Det er fint om du forteller om 
ditt bidrag; hvor det er tatt osv.

Bildet til forsiden er denne gang tatt 
på Lutsivannet i Sandnes kommune i 
romjul 2010 av Dagny Krogedal Høie.

OvERSIKt OvER  
LEDIGE vIKARIAtER 
- E-post abbonnement 
på ledige stillinger
Alle ledige legestillinger som annonse-
res i Tidsskrift for Den norske legefore-
ning finnes på tidsskriftet.no/stillinger. 
Annonsene publiseres på Internett før 
Tidsskriftet kommer ut. Her har du også 
mulighet for å registrere deg slik at du 
blir varslet hver gang det publiseres en 
stilling som passer med dine ønsker. 

Les mer om dette på 
tidsskriftet.no/stillinger

  
ROGALAND 

KRIStELIGE 
LEGEFORENING

pROGRAM våREN 
2011

Onsdag 30.mars kl.20 i Hinnasenteret:  
Margun Sandvold Pettersen: ”Pilegrim på 
kjøl”.

Onsdag 27.april kl.20 i Hinnasenteret:  
Overlege Ole Jacob Greve : ”Den katolske 
kirke i dag og St. Svithun menighet i Sta-
vanger. ” 

Styret i 2010: 
Inger Hellerdal Rasmussen, leder,
tlf. 92221451      
inger.h.rasmussen@gmail.com 

Marit Gundersby Løvås, kasserer, 
tlf. 51585295    
johannes.lovas@lyse.net 

Liv Eriksen, sekretær, 
tlf. 51546763    
erik.l.eriksen@lyse.net

Vi ønsker leger og medisinerstudenter med 
“feller” hjertelig velkommen til møtene!  
Hilsen styret

ROGALAND 
LEGEFORENINGS 

FOND FOR 
PRIMÆRMEDISIN

Kjære kollegaer i 
Rogaland legeforening!

Rogaland legeforenings fond har til 
formål å fremme vitenskapelig 

virksomhet innen primærmedisin, 
fortrinnsvis i eller med tilknytning 

til Rogaland.

1.
Det utlyses herved en 

prisoppgave på kr 3.000,-
Noen av dere er kanskje ferdig med 

en godbit i en artikkels form, et 
prosjekt  som det er mulig å formu-
lere noe fornuftig om eller et ferdig 

prosjekt som kan egne seg til en pre-
sentasjon. Forutsetningen for pristil-
delingen er at oppgaven presenteres 
(helst av forfatter selv) på årsmøtet 

for Rogaland legeforening.

2.
og det tildeles stipend på kr 10.000,-
Midler her vil bli tildelt etter søknad 
der en kort presenterer prosjektet. 
Prosjektet må være innen rammen 
av det ovenfornevnte mål. Fondss-
tyret 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

ROGALAND 
MEDISINSKE 

SELSKAp
MØtEDAtOER 
våREN 2011

 
Onsdag 02.mars 2011 kl 19, Victoria Hotel:
Fylkeslege Pål Iden: Fylkesmannen og Hel-
setilsynet i Rogaland som nasjonal sikker-
hetsmyndighet overfor petroleumsvirk-
somheten til havs.
 
Onsdag 13.april 2011 kl 19, Victoria Hotel:
Styreleder Tore Lærdal i Lærdal Medical 
AS vil fortelle om selskapets spennende 
historie, status i dag, og vyer for fremtiden. 

Årsmøte-saker.
 
HUSK: Ektefeller/ledsagere er hjertelig 
velkommen på møtene!

Oppfordrer alle til å betale kontingent 
kr 250,-  til kontonr. 3201.35.40046 
og du bidrar til fortsatt eksistens for 
Rogaland Medisinske Selskap. 

For spørsmål: Ottar Skjeggestad  
tlf 41335603 eller oskjegge@getmail.no
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U N I V E R S I T E T S L E G E N
D e s e m b e r  2 0 1 0

I allmennmedisinfaget  har vi 
siden 1998 drevet obligatorisk 
to dagers konsultasjonskurs 
i siste studieår. I høst har vi to 
kull samtidig pga studieplan-
endring. Vi samlet derfor alle 
150 til felleskurs, og for å få 
plass, leide vi Salems nye konfe-
ransesal i sentrum, med to stor-
skjermer, mikrofoner og lydtek-
niker. Rommet ble oppdelt i 40 
småbord, og studentene trakk 
nummer og ble tilfeldig plassert 
på tvers av kull og vennegjeng. 
Utfordringen var åpenbart for et 
fåtall lærere å aktivisere, motivere 
og følge opp så mange studenter 
gjennom to hele dager.

I utgangspunktet er dette kre-
vende formidling, fordi mange 
studenter er svært kritiske til 
tidsbruken. Her forlanges det 
matnyttig og eksamensrelevant 
undervisning, og det i en fart! 

I fagmiljøet ble derfor nye ele-
menter utviklet. Et nytt element 
var rollespill på scenen hvor en 
lærer spilte lege, mot en ukjent 
pasient ”komponert” av stu-
dentene i en gruppeøvelse, en 
”vanskelig” pasient, fremført av 
en meget overbevisende frivillig 
fra salen. Underveis i spillet sitter 
den andre læreren på scenen og 
lager avbrudd hvor alle i rommet 
kan diskutere hvilke ferdigheter 
som anvendes, og hvilken effekt 
det har. Småbord viste seg gunstig 
for rollespill og diskusjoner. 

Skriftlig evaluering fra 121 stu-
denter ga skår ”svært nyttig” 
eller ”nyttig” fra 90 prosent av 
studentene. Underviserne opp-
levde dette som spennende, 
utfordrende, og mer intenst enn 
mye annet de har vært med på. 
Til våren prøver vi igjen, med en 
gruppe på 80!

Konsultasjonskurs for 150 i Salem!

Fastlegeordninga er ein suksess, seier fastlegane til sitt forsvar. 
Men kva meiner pasientane? Dette veit vi faktisk ein del om. 
Tal frå Norsk kundebarometer har i mange år vist at 
fastlegane er på topp, langt framfor andre etatar som 
likningskontoret og trafikkstasjonen, for ikkje å snakke 
om NAV. I regjeringa si innbyggarundersøking, med 
data frå 2009 og 2010, kjem fastlegane øverst. Dei 
får toppkarakter for fagleg nivå og serviceinnstilling, 
medan telefontkontakt skårar lågare. I helseområdet 
er fastlegane dei einaste med hovudkarakter ”Svært 
fornøgd”, medan sjukehus, helsestasjonen og legevakt 
må nøye seg med lågare karakter. 

Tal frå den amerikanske tenketanken The Commonwealth Fund, 
der Norge har deltatt dei to siste åra, viser no at fastlegane ser ut til 

å respondere dårlegare enn i andre land på dei ikkje-medisin-
ske ønska til pasientane, inkludert kommunikasjon, lengda 
på konsultasjonen og rask tilgang på legetime. Norge skårar 
derimot høgst når det gjeld tilgang på legevakt.

Brukarundersøkingar er blitt ein viktig del av vurderinga 
av helsetenesta. Kjekt når det går godt, men også lett å bli 

forført. Kanskje må vi tenke på om pasientane i den siste 
undersøkinga er på sporet av ei endring?

Kjære kollega 
i vestlandsk allmennpraksis!

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

Norsk forening for allmennmedisin sin skri-
bentpris gikk i år til Mari Bjørkman, fast-
lege og ph.d.-kandidat ved Allmennmedi-
sinsk forskningsenhet i Bergen. Bjørkman 
fikk prisen for artikkelen ’Lesbian women’s 
experiences with health care: A qualitative 
study’, publisert i Scand J Prim Health Care 
2009;27:238-43.

Ved å utforske erfaringer fra en marginalisert 
pasientgruppe har Bjørkman bidratt til å vise 
hvordan lesbiske kvinner kan bidra i pro-
blemstillinger som gjelder for mange pasient-
grupper. Artikkelen, som  inngår i Bjørkmans 
ph.d.-prosjekt, demonstrerer betydningen av 
at legen er oppmerksom på betydningen av 
pasientens seksuelle orientering og ikke tar 
for gitt at alle lever heteroseksuelt. 

Videre fremhever deltakerne hvor viktig det 
er at legen viser dem respekt og anerkjen-
nelse som lesbiske. Sist, men ikke minst, er 
det viktig at legen har kjennskap til spesifikk 
og relevant medisinsk kunnskap om helse 
hos lesbiske.

Pris til Mari Bjørkman
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Per Stensland ny fylkeslege 
i Sogn og Fjordane
Han held fram i bistillinga han sidan 1999 har hatt som førstea-
manuensis i allmennmedisin ved UiB med ansvar for student-
utplassering og undervisning innan kommunikasjon. Han har 
vore tilknytta Sogndal kommune sidan 1981, og har sidan 1999 
vore kommunelege med ansvar for å leie legetenesta i kom-
munen. 61-åringen har også vore samfunnsmedisinar i to år i 
Botswana. Dei fem siste åra har han hatt tilknyting til Nasjonalt 
senter for distriktsmedisin, etter kvart som leiar av forskings-
programmet og konstituert forskingsleiar.

Allmennpraktiker-stipend i vest
Det ble for våren 2011 delt ut 27 stipendmåneder, og Bergen fikk 
litt mer enn 25%. Disse fikk stipend fra vårt distrikt:

•		 Maria Blikman, fastlege i Bergen, 2 mndr: Mestringsfaktorers 
 betydning for emosjonell tilpasning etter hjertesykdom.
•		 Kjellaug Enoksen, sykehjemslege i Bergen, 
 2 mnd: Urinveisinfeksjon hos pasienter i sykehjem.
•		 Frøydis Gullbrå, fastlege og kommuneoverlege i Modalen, 
 2 mnd: Den allmennpraktiserende legen og barn med 
 alvorlig sykdom hos pårørende.
•		 Reidar Stokke, fastlege i Stavanger, 1 mnd: Pasienters 
 funksjonelle leseferdigheter og fastlegens oppfatning av disse.

Steinar Hunskår professor i Sudan
Steinar Hunskår er blitt æresprofessor ved Det medisinske 
fakultet,Universitetet i Gezira, Sudan, knytta til masterutdanning 
i allmennmedisin. Han skal også vere involvert i eit forskings-
prosjekt om utdanninga av allmennpraktikarar. Eit prosjekt på 
ph.d-nivå skal evaluere effektane av å innføre allmennmedisin 
i ein slik populasjon. Helseministeriet har no innvilga 100 nye 
legestillingar for prosjektet. Utdanningsmodellen har mange 
likskapar med den norske, med mykje av utdanninga knytta til 
eigen allmennpraksis.

U N I V E R S I T E T S L E G E N
D e s e m b e r  2 0 1 0
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U N I V E R S I T E T S L E G E N
F e b r u a r  2 0 1 1

Våren 2011 er det bøker og klokskap 
som er tema for en serie samtale-
møter ved Bergen Offentlige Biblio-
tek, i regi av Filosofisk poliklinikk. 
Det sentrale temaet er menneskelig 
erkjennelse, og hvilken rolle bøker, 
andre tekster og samtaler kan spille 
for utvikling av klokskap i medisinsk 
yrkesutøvelse og i møte med motgang 
og sykdom.

Møte 2. mars: Trond Berg Eriksen: 
Helbredelse som kunsthåndverk. 
Eriksen er professor i idéhistorie ved 
Universitetet i Oslo. Han tok doktor-
graden i 1975 på en avhandling om 
Aristoteles. Han har senere utgitt en 

rekke populærvitenskapelige bøker. 
Boken ”Helse i hver dråpe” var en 
øyeåpner for mange som har hatt en 
uro over utviklingstrekk i velferds-
samfunnet og i medisinen.
Møte 6. april: Edvin Schei og Hilde 
Sandvik: Kan bøker forandre helse-
vesenet? Edvin Schei er professor i 
allmennmedisin ved UiB. I 2008 utga 
han boken: Hva er medisin. Boken er 
viktig for å forstå hvordan medisin 
som hjelpevirksomhet skal praktise-
res og forstås. I en samtale med Hilde 
Sandvik, kronikkredaktør i BT, vil de 
begge belyse hva som skal til for at 
fagprosa skal skape endring og ny 
forståelse i et samfunn.

Bøker og klokskap 
i Filosofisk poliklinikk 

Med lov skal landet byggast, heiter det, og det gjeld nok også når 
landet heiter Fastlegeordninga (FLO). Forslaget til ny helse- og 
omsorgslov legg opp til sterkare styring av fastlegane gjennom 
lov og forskrift. Universiteta vil ha nytte av at eitt viktig felt vert 
sterkare regulert, nemleg plikta til å utdanne helsepersonell. 
Undervisning av studentar, turnuslegar og utdannings-
kandidatar i primærhelsetenesta vil måtte få eit mykje 
større omfang i framtida enn no, ikkje minst gjennom 
samhandlingsreforma. Da treng vi robuste ordningar 
for sikker utdanningskapasitet og tilsvarande faste 
ordningar for betaling. I spesialisthelsetenesta er 
plikta til undervisning lovfesta, og store pengesum-
mar følgjer med denne plikta. 

Slik er det ikkje i kommunane, og dessverre ser det ikkje ut til at 
lovforslaget er med å gjere det lettare for universitetet å plassere 
ut studentar. Viss kommunane får plikta og pengane, må fastle-
gane få rettar og plikter til å delta. Det må etter mitt syn bestå av 
ei plikt til å ta i mot studentar og utdanningskandidatar. Men ei 

slik plikt må på den andre sida balanserast med at slike oppgåver 
inngår i kommunale timar og med gode betalingsordningar. 

Vi ønskjer ikkje å ha motvillege lærarar. Derfor må kom-
munen og fastlegane fordele både undervisning og alle 
andre kommunale oppgåver slik at legane får velje dei 
oppgåvene dei er mest motiverte for. Eg trur mange nok 
da vil velje undervisningsoppgåver.

Kjære kollega 
i vestlandsk allmennpraksis!

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

Fastlege Satya Sharma driver en studie om 
frossen skulder, og trenger pasienter med 
denne diagnosen. Han skal sammenligne 
behandling av frossen skulder med intra-
artikulære injeksjoner med kortison, med 
eller uten distensjon dvs. økt volum med 
saltvann, mot en tredje gruppe som får annen 
behandling eller ingen behandling. Pasien-
tene får all behandling gratis.

Dr Sharma vil gjerne ha henvist pasienter 
med sikker eller mistenkt frossen skulder 
for mulig deltagelse i studien. Sharma kan 
kontaktes på sms på 91 61 56 96 eller faks på 
55 39 20 20 med pasientens navn og adresse 
samt telefonnummer, evt brev til Rolland 
legesenter, Åslia 3, 5115 Ulset.

Har du pasienter 
med frossen skulder?
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Fastleger til studenter
I løpet av 2011 får studenter i Bergen et eget fastlegetil-
bud. Dette kan avhjelpe legesituasjonen til mer enn 4500 
studenter. Universitetet i Bergen får nemlig førsteretten 
til de tre første fastlegehjemlene som Bergen kommune 
får tildelt i 2011, skriver studentavisen Studvest. Student-
fastlegene er et samarbeid mellom UiB, Studentsamskip-
naden i Bergen (SiB) og Bergen kommune.
 Det har lenge vært et problem at studenter ikke har 
fått egne fastleger i sentrum når de flytter til Bergen for 
å studere. Resultatet har vært at mange oppsøker lege-
vakten med mindre akutte problem. Ifølge Studvest har 
mange studenter tatt kontakt med SiB fordi de mangler 
fastlege. Mens en fastlege i gjennomsnitt har rundt 1300 
pasienter, håper Bergen kommune at studentlegene kan 
få en kapasitet på rundt 1500 pasienter. 

Doktorgrad: Teaterfaget 
inn i legeutdanningen
Torild Jacobsen disputerte 20. januar 2011 for ph.d. 
graden ved UiB med avhandlingen “Fiksjonsbasert kom-
munikasjonstrening i medisinsk utdannelse - med bruk 
av teaterfaglige virkemidler”. 
Avhandlingen har undersøkt kommunikasjonstrening 
som baserer seg på bruk av simulanter som pasienter, noe 
som er den vanligste form for trening ved universiteter 
i Nord-Amerika og store deler av Europa. I Skandina-
via benyttes simulerte pasienter mindre systematisk. I 
avhandlingen legges det vekt på pragmatisk anvendbar-
het og overføringsverdi til andre profesjonsutdannelser 
hvor menneskelig interaksjon inngår. 

I avhandlingen søker Jacobsen å synliggjøre hvordan 
grep og teknikker fra teaterfaget kan være med på å 
styrke simulantens troverdighet og muligheter i sam-
spillet med studenten og gjennom det, øke studentens 
læringsutbytte. 

Torild Jacobsen er utdannet skuespiller fra Statens Teater-
høyskole og cand. philol. fra Høgskolen i Bergen. Hun har 
vært fast ansatt skuespiller ved Den Nationale Scene fra 
1978- 1993. Siden 2003 har hun arbeidet som underviser, 
simulert pasient og trener av simulanter ved klinisk kom-
munikasjonstrening ved Det medisinsk-odontologiske 
fakultet. Doktorgraden er gjennomført ved Institutt for 
samfunnsmedisinske fag, Seksjon for allmennmedisin, 
der Jacobsen var stipendiat i perioden 2005- 2008. 
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Bjarne Bråtveit, Nestleder Kommunelege i Suldal, Eidsv. 3, 
 4230 Sand  
 M 404 06 335
 bjbraatv@online.no

Knut Vassbø, Styremedlem Kommunelege I, Bjerkreim
 Fastlege Bjerkreim legekontor
 M 412 21 525
 P  51 45 26 21 
 kvassbo@hotmail.com
 
Åshild Soltvedt, Varamedlem Ass lege Anestesi avd. Sus 
 M 414 78 421 
 ahso@sus.no

 

Kent Are Jamtøy, Varamedlem Ass lege ØNH Haugesund sjukehus 
 M 934 32 635 
 keajamt@hotmail.com

Jan Robert Johannessen Allmennlegeforeningen (APLF) 
 Fastlege Hinnatrekanten legesenter,   
 Stavanger
 M  928 52 913 
 P 51 58 26 44
 jan.robert.johannessen@lyse.net

Hans Petter Torvik Leger i samfunnsmed. Arbeid (LSA)
 Kommuneoverlege Sandnes, p.b. 583,  
 4305 Sandnes 
 M 901 15 005
 hpt@lyse.net
 Vara:  Egil Bjørløw, Helsesjef  Stavanger 

 
John Hjelle Norsk arbeidsmedisinsk
 forening (Namf) 
 Mediteam AS, Verksgt. 62,  
 4013 Stavanger
 M  408 505 00   A  51 85 61 11 
 john.hjelle@mediteam.no

Erna-Gunn Moen Norsk overlegeforening (Of)
 Voksenpsyk. avd. Sus
 M 414 95 453 
 erna.gunn.moen@sus.no
 

Finn Finsnes Praktiserende Spesialisters 
 Landsforening (PSL) 
 Spes. i indremed./ 
 Avtalespes Stavanger 
 H 51 56 75 88 
 finn@finsnes.no   
 Vara: Herdis Garborg  
 
Lars Kåre Kleppe Yngre legers forening (Ylf) 
 Ass lege Medisinsk avd.  Sus 
 M 905 24 746
 kllk@sus.no 
 Vara: Katrine Haga Nesse
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