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Årsmøte 2011 i Folkets Hus 27. mai
Kreftdiagnostikk «innen 48 timer»
– lar Rogaland seg utfordre?
Hvem skal lede Legeforeningen videre?
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Kreftdiagnostikk ”Innen 48 timer”
– lar Rogaland seg utfordre?
Fra Danmark kommer det en kraftfull inspirasjon, fanget opp og formidlet som
en nasjonal utfordring av krefter i vårt eget nærområde, Kirsten Wilbergs minnefond og Kreftomsorg Rogaland. Danske myndigheter gav i 2007 en ventetidsgaranti til alle danske borgere: ved mistanke om kreft skal videre undersøkelser
være påbegynt senest innen 48 timer. Initiativtakerne i Norge vil ha det samme.
17. mars gikk startskuddet – i form av et stort møte i Sandnes kulturhus. Fred
Olesen, leder av den danske foreningen til kreftens bekjempelse, hevdet med
styrke at det er mulig å nå et slikt mål, og faktisk også klok bruk av ressurser.
Lars E Hanssen, direktør i Helsetilsynet, la frem en ny rapport som viser at vi har
et stykke igjen til vi har en trygg kreftomsorg, og ga sin fulle støtte til initiativet.
Innen 48 timer. Dersom noe slikt skal la seg gjennomføre kreves det ny tenkning.
Etter mitt syn er tiden inne til å se kritisk på om dagens ventetidsregime egentlig
fremmer eller faktisk hemmer en effektiv helsetjeneste. Fordelen med å være så
konkret som å stille opp et mål om 2 døgns responstid er at det vil presse oss til
å analysere bedre. Hvilke situasjoner snakker vi om? Symptombilder, kliniske
funn? Hvem starter stoppeklokken? Hva må gjøres for at vi skal nå målet?
Den viktigste motforestillingen mot ”Innen 48 timer” - konseptet er tanken på
at det skal gjelde enhver selvopplevd kreftmistanke, som en pasientrettighet.
Det vil selvfølgelig være ødeleggende. En bedre innfallsvinkel vil være å starte
med fristen, og så starte med hva helsetjenesten selv mener at fortjener å bli
håndtert så raskt.
Fred Olesen hevder at ventetid på diagnostikk er et problem uansett, fordi mange
kreftsykdommer har en ukarakteristisk start. Den danske erfaringen er at denne
ventetiden blir mye kortere når man må forholde seg til en kort frist, i stedet for
å lage en rettferdig kø. Innen 48 timer har etter hans mening medført en nyttig
dreining av ressurser i helsetjenesten, mot nettopp hurtig diagnostikk. Man
fryktet at kreftdiagnostikken skulle bli en gjøkunge, men det har ikke blitt slik.
Var det ikke kreft likevel, så var det ofte noe annet.
Danskene kaller sitt opplegg for ”pakkeforløb”. I det ligger også hurtighet i den
påfølgende kjeden etter at kreft er påvist. Her har vi helt klart også noe å lære.
Usikkerhet om hva som skal skje og ubehag ved å ikke ha et tidspunkt eller et
opplegg å forholde seg til er noe som våre rogalandske kreftpasienter klager over.
Denne typen klager når nok fastlegene mer enn sykehusene.
Dagens ventetidsgarantier skal ikke gjelde for kreftsykdom, fordi man ikke skal
ha ventetid. Det har vi. Kreftpasientene fortjener bedre. Initiativet til ”Innen
48 timer” er tatt i Rogaland. Kan vi gjøre dette til et spesielt innsatsområde for
våre to helseforetak?
Ivar Halvorsen
Leder

10 Jeg gikk «kjøkken - veien» inn i
forskningsverdenen
11 Innkalling til Årsmøte 2011
12 Årsmelding for Rogaland legeforening
14 Regnskap 2010
16 Innen 48 timer
17 Legeforeningen – Den faglige garantien
18 Legeforeningen trenger tydelig og
kompetent ledelse!
22 Informasjon fra kurskomiteen
23 Fagdager
23 Styret

Teknisk redaktør:
Sekretær Heidunn S. Nordtveit
Utkommer 4 ganger i året.
Adresse:
Rogaland legeforening
Postboks 3049 Hillevåg, 4095 Stavanger
Tlf. 928 57 712
Leder: Ivar Halvorsen, Køhler legesenter
Kurskomitè:
Leder: Hans M. Ågotnes
Riska legesenter
Forsidefoto: Illustrasjonen laget av
Birgitte Reff Kolbeinsen.
Utgiver: Cox
Trykk: Scanner Grafisk
Annonser: Cox Bergen as
Cecilie Dahle, Tlf.: 930 04 871
Mail: cecilie.dahle@cox.no
Grafisk fremstilling: Cox
www.cox.no

NR. 2 • ÅRG. 17. 2011 SYD-VESTEN 3

4 SYD-VESTEN NR. 2 • ÅRG. 17. 2011

Studieforhold og legepraksis i «gamle dager»
Denne artikkelen er hentet fra Syd-Vesten nr. 3, 1996, skrevet av da 80-årige Otto Kloumann,
som begynte på medisinstudiet i 1936. Krigen førte til avbrudd og han ble først ferdig i 1947. I
1948 startet han sin legepraksis.
Bildet er hentet fra Norges leger utgitt i 1996, trykket med tillatelse fra Den norske legeforening.
Det kan ikke ha vært så stort behov for leger før i tiden
dersom jeg skal dømme ut ifra min egen oppvekst. Den
første kontakt jeg må ha hatt med lege var da jeg i 4-års
alderen ble overkjørt av en bil mens jeg lekte på fortauskanten. Dette husker jeg ikke noe av, men jeg husker godt at
jeg våknet på sofaen i stuen og at jeg ikke kunne se. Denne
blindheten varte i ca. 3 timer er jeg blitt fortalt. Da var det
visstnok blitt tilkalt en lege, men min mor som hadde vært
diakonisse på Rikshospitalet, og hadde sett verre ting, tok
det kjølig og ordnet opp i sakene. Det ble ingen innleggelse
på sykehus, og synet kom etter hvert tilbake. Men jeg hadde
i mange måneder merker på brystet etter bilens dekk. Etter
det hadde jeg ikke kontakt med lege før i gymnaset ved
sesjon, idrettsundersøkelse og forsikringsundersøkelse. Da
slapp man jo ikke unne disse hvitkledde herrene. Dette var
i midten av tredveårene.
Den ene av legene var Johan Riis, senere indremedisiner, og
Olaf Christophersen. Begge hadde meget enkle kontorer,
og ingen hadde kontorhjelp. Venteværelsene var tomme
hos begge. Begge disse legene hadde etter krigen praksis
i Stavanger i mange år. En annen ung lege startet praksis
midt i Kannikstrøket i 1934. Han hadde gjennomsnittlig en
pasient pr. måned og holdt ikke ut lenger enn 4 måneder.
Han ble senere gynekolog. Der var flere slike eksempler, og
en av årsakene til dette var at trygdevesenet ikke var utviklet
i tilstrekkelig grad. Slik var det også i flere år etter siste krig.
De offentlig ansatte måtte betale så vel lege som sykehusopphold av egen portemoné. Dette vet jeg av egen erfaring
fordi min far lå på Stavanger sykehus de siste månedene før
han døde. Nesten hele pensjonen gikk da med til å betale for
sykehusoppholdet. Når man vet dette, er det lett å forstå at
det var ledige senger på sykehuset, man undres over dagens
protester mot en symbolsk andel.
Hvorfor begynte så mange leger privatpraksis etter krigen?
Det hadde flere årsaker. For det første var legene meget
eldre før de fikk sin eksamen. Den gangen var det 13 års
skolegang frem til artium. Dernest var det et 7-årig studium
som ventet, med en innlagt ventetid på gjennomsnittlig 3
år mellom 1. og 2. avdeling. Altså 10 år etter artium kunne
embetseksamen avlegges. Hvorfor ventetid? Jo, der var bare
et universitet, nemlig i Oslo, og i en lang periode var det bare
25 studenter pr. semester som fikk begynne sine kliniske
studier ved Rikshospitalet. På tross av høy strykprosent til
annen avdeling bygget ventekøen seg slik opp at det ble
innført enda en ventekø mellom 1. og 2. avsnitt av første
avdeling. Her var det summen av karakterene til artium og
1. avsnitt som bestemte poengsummen. Jeg husker at på
det verste talte køen 800 studenter hvorav 80 stykker pr.
semester fikk gå videre. Så begynte naturligvis sirkuset med å
forbedre karakterer for derved å komme lenger frem i køen.
Studier i utlandet talte ikke noe. Hundrevis av studenter
ga opp, bare de flinkeste og mest stae holdt ut. Hvorledes
ventekøene etter hvert ble redusert og til sist forsvant fører
det for langt å komme inn på, men adskillige studenter i
kø nr. 1 ble berget av gongongen og ble til sist leger fordi et
nazipåvirket! Universitetsstyre? Bestemte at inntaket til 2.
avsnitt av 1. avdeling skulle dobles fra 80 til 160 studenter i
1940. Denne beslutning ble ikke møtt med protester, men
var til ergrelse for de som hadde lidd seg gjennom en lang
ventetid. Som en kuriositet kan nevnes at student nr. 800 i
kø Nr. 1 ble en meget habil kirurg. I ventetiden kunne man
være så heldig å bli ventetidstudent på en sykehusavdeling,
uten noen form for lønn selvfølgelig. Og bedre laboranter
enn disse med ferske kunnskaper kunne man vanskelig
tenke seg.
Statens lånekasse og borteboer-stipend var ikke oppfunnet,
studentboliger eksisterte ikke, og arbeidsløshetstrygd var
ikke for studenter. I tillegg til alt dette kom så avbruddet
under krigen da universitetet ble stengt av tyskerne. De som
klarte seg best gjennom disse vanskelighetene var nok de
som bodde hjemme hos pappa og mamma, og den gangen
var faktisk halvdelen av studentene fra Oslo. I tillegg var
en god del fra det nære østlandsområdet. En god familiær
økonomi var heller ikke å kimse av i den forbindelse. Ellers
måtte man klare seg som best man kunne. En av mine
studiekamerater, tidligere fysioterapeut, nei, sykegymnast
hette det den gang, arbeidet som tømmerhogger i perioder.

Samboer? Utenkelig. Gift var det bare de som var kommet
“i uløkka” som det het. Familiebolig for studenter? Hva var
det? Bil? Nei det hadde ingen. Man hadde både tog og trikk
og apostlenes hester.
Dersom denne beskrivelse høres negativ og depressiv ut,
så er det fordi den gjenspeiler mellomkrigsårene og delvis
krigsårene med den depresjon og voldsomme arbeidsløshet
som var da. Og enda skal man huske på at kvinnene ikke
var kastet ut i arbeidslivet og arbeidsløsheten. Trygder var
også et diffust begrep. Og ynkverdig var den mann som ikke
kunne forsørge både kone og barn.
Et av lyspunktene var at studentene fikk kr. 30 for å gi en
halv liter blod. Den gang kostet en halv liter skummende
pils på Grand en krone. Dermed kunne gjengen nye sin
halvliter både titt og ofte. Og se dette er historien om alle de
håndverkere og akademikere i andre bransjer som engang
startet optimistisk på sine medisinstudier. Og historien til
trøst og husvalelse for alle de vi har truffet “som egentlig
skulle ha vært lege”. Disse utrolige forholdene varte jo bare
i en tiårsperiode, men de studentene som da falt mellom
to stoler syntes det var ille nok.
Etter krigen kom trimesterordningen i en periode for å
bøte noe på elendigheten, med det resultat at våre små og
få sykehus selvsagt ikke kunne absorbere denne legemengden som plutselig ble pøst ut på markedet. Da måtte man
jo ordne seg på annet vis, som vikar eller i egen praksis.
Økonomien var i denne situasjonen et kapittel for seg.
Gjennomsnittsalderen på denne generasjons medisinske
kandidater var over 30 år. Det kaller litt på smilet når dagens
24-25 åringer syter over sine kår.
En lege hadde fått det for seg at det gikk an å bli motelege
i Oslo. Han startet opp med DET kontoranlegget og DEN
gjelden og 2 sykepleiere. Etter et halvt år måtte han kaste
inn håndkleet. Man skulle tro at det var enkelt og lukrativt å
starte opp en by-praksis etter krigen. Folketallet i Norge var
på 3 millioner og totalt antall leger var omkring 2800. Som
jeg har nevnt tidligere var det er dårlig utviklet trygdevesen
på den tiden. Da gir det seg av seg selv at folk tenkte seg
om før de søkte lege. Og ofte fikk ikke legen sitt honorar.
Men etter hvert endret dette forholdet seg til det bedre. En
annen sak var vanskeligheten med å skaffe kontorer. Den
enkleste løsningen var selvfølgelig å overta lokaler etter en
annen lege, men hvor fikk man det? Bolig- og kontormangelen etter krigen var enorm. Det bodde undertiden inntil
3 familier i en enebolig. Rekvisisjonsloven gjaldt fremdeles.
På bygge-artikler av alle slag måtte man søke fylkesrekvisisjonsnemnda om løyve til alle ting. Jeg var nødt til å innrede
mine egne kontorer, og måtte da forelegge tegninger for
daværende stadsfysikus Eivind Dahl som skulle godkjenne
de hygienisk-praktiske løsninger. Et av påleggene var fugefritt gulvbelegg. Så var det å søke nemnda om løyve da.
Blankt avslag, hvilket var det samme som å hindre opprettelsen av et legekontor i en tid med et stort behov for slike.
Forretningsfolk fikk imidlertid løyve. Løsningen var ulovlig,
nemlig kjøp på svartebørsen til fire ganger normalprisen.
Biler var rasjonert, og leger fikk ikke løyve til kjøp. I Stortinget
ble det fremholdt at sykkel var det høveligste fremkomstmiddel for en lege. Det var på dette tidspunkt at en stortingsrepresentant foreslo å inndra lønnen til assistentleger på
psykiatriske sykehus. Man fikk jo søkere likevel, og hvorfor
skulle de ha lønn i en utdannelsestid?
Nåvel, kontorer – om enn beskjedne – fikk man til slutt.
Utstyr lot seg også skaffe. Så var det vel bare “å begynne
å spa i penger da” som noen sykepleiere uttrykte det. Ja,
var det egentlig det? Takstene var urimelig små i vanlig
praksis. Spesialisthonorarer var fra det doble til over 4 ganger
høyere, og vyrdnaden deretter selvfølgelig. Dette gjaldt
særlig de 6 overlegene vi hadde i Stavanger by (inklusive
de to røntgenoverlegene), 3 på Stavanger sykehus og 3 på
Rogaland sykehus.
Totalhonoraret hos vanlig lege var gjerne kr. 4,50 for en
konsultasjon. Hos spesialist kr. 15,- og hos øyenlege kr. 20.-.
Jeg hadde som medisinsk student en kort konsultasjon hos
øyenlege i Oslo og måtte betale kr. 20,- Trygdekasse stod jeg
jo ikke i, og omregnet til dagens pengeverdi må det være ca.
700 kr. Rett i lomma. Rådet var å lese litt mindre.
For å illustrere forholdet skal jeg fortelle om mitt første

sykebesøk i Stavanger. Det var i desember 1947. Jeg ble
tilkalt i sykebesøk til Tasta. Dette lå innenfor byens grenser
og var uhorvelig langt. Tillegg for skyss fikk man bare ved
øyeblikkelig hjelp og honoraret var kr. 5,-. Været var ufyselig
og jeg måtte ta drosje, for bil hadde jeg ikke. Drosjen kostet
tur/retur kr. 6,50. Jeg måtte tåle et tap på kr. 1,50 for å gjøre et
sykebesøk. Så kan man jo for moro skyld regne om til dagens
pengeverdi. Jeg var litt oppgitt akkurat da, men lærte meg
etter hvert teknikken da besøkene ble flere, tidsbruken ble
kortere, farten i trappene ble større og rundene fornuftig
planlagt. Til slutt kunne jeg si nøyaktig hva drosjesjåførene
skulle ha betalt og grove snyt ble umulig. (Det forekom noen
få ganger fordi leger er kjent for å være så rike.) Min glede var
stor da jeg i 1949 fikk tilbud om å kjøpe en liten Peugeot 202
utenom kvoten. Det var mange som lo godt da jeg begynte
i praksis på Våland. Latterlig, en lege måtte være i sentrum,
opplest og vedtatt. Det var bare det at Våland var den største
bydelen da, og utbygging i Vålandsskråningen og Saxamarka
osv var ikke begynt. Og smilene stivnet etter hvert som det
ble helt fullt på venteværelse og pasientene satt nedigjennom trappene helt til gaten. Og slik måtte det være dersom
det skulle kaste av seg i vanlig praksis. Til å begynne med var
der kontortid både formiddag og ettermiddag og 3 runder
med sykebesøk – om morgenen, mellom kontortidene og om
kvelden. Timebestilling var ikke mulig da, og det førte til at
ettermiddagskontortiden som til å begynne med var fra kl.
1700 til kl. 1900 var dårlig besøkt inntil der var 15 minutter
igjen. Da strømmet pasientene på, fordi man mente at legen
da var ferdig med det vesentligste og kunne ofre seg. Men
fordi de fleste resonerte slik var venteværelset overfylt kl.
1900 og kontortiden måtte fortsette utover kvelden. Mens
man satt der kom det oppringning om kveldsbesøk og når
de var gjort, kom der nye “som ikke kunne se natten i møte”.
Legeforeningen tilbød byens befolkning en legevakt som
varte fra kl. 2000 til 0800 på hverdager. I helger begynte
vakten kl 1400 dagen før helligdag og varet til neste kveld
kl. 2000. Man ringte legevaktens nummer og kom frem til
den legen som hadde vakt. Våre stakkars forsørgede koner
var døgnets gratis telefonvakter for Stavanger kommune.
De svarte aldri på henvendelser om en kommunal ordning.
Det gikk jo så greit. Og så billig for kommunen da. Så var
det ingen avspasering av fritid dagen etter. Da var det full
praksis. Leger over 60 år var fritatt. De som kunne fremskaffe
legeerklæring slapp også. Resten må ha hatt jernhelse. Men
de ble ikke gamle. Bybroen var ikke kommet, nattfløtten
måtte brukes til byøyene og Hetland, Madla og Randaberg
var uten leger. Man jobbet ikke den gang. Man arbeidet,
og ikke bare det, dette arbeidet var forutsatt å være et kall.
Derfor ble det også arbeidet både lørdager og søndager.
Mange pasienter lå hjemme og måtte ha tilsyn.
Det var jo noen som syntes at det var urettferdig når det
ble høye inntekster ut av dette. Jeg husker en far som tilkalte meg til sin syke datter en natt kl. 0200. Jeg var både
kald og trett og da han skulle betale sin symbolske skjerv,
sa ha: “Dere leger skulle vært tatt. Til og med om natten
tjener dere penger”. Dette var i en tid da overtidsarbeidet
på høye honorarer ble beskattet med en progressiv sats på
80 prosent! Utrolig. Jeg innrømmer at denne opplevelsen
ga meg en knekk i motivasjonen.
Men for en arbeidsglede man følte når trettheten ikke tok
overhånd. Spesialister var mangelvare, og derav fulgte at
man måtte gjøre et meget variert arbeide. Psykiater fantes
ikke. Overlege H.S. Andersen var alene på Dale sykehus
med 500 pasienter og polstret celle på politikammeret var
nødutveien. Gynekolog fantes heller ikke, men kirurgisk
avd. på Stavanger sykehus måtte ta seg av det nødvendigste
og Sanitetsklinikken hadde fødeavdeling. Men det hendte
at man ble tilkalt i brå fødsler hjemme. På St. Franciskus
hospital opererte våreprivate øye- og øre-nese-halsleger.
Sykehusene hadde ingen. Det var en stor tilfredsstillelse,
ikke bare være henviser og reseptskriver. Nei, småkirurgi og
barnekontroll, psykiatri og hudsykdommer – hele registeret.
Man var nyttig, nødvendig og et viktig ledd i samfunnsmaskineriet.
Artikkelen fortsetter i Syd-Vesten 3-2011
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LEGE FOR LEGER
Ordningen Lege for leger ble i sin tid
opprettet fordi leger viser seg å ta
dårlig vare på seg selv ved sykdom. Terskelen for å søke hjelp er for høy.
Fastlegeordningen ivaretar det samme
som vår gamle ordning. Derfor
oppfordrer Rogaland legeforening alle
leger til å skaffe seg en fastlege,
ved å ringe eller skrive til den man
ønsker. Vi mener at leger bør kunne
velge sin fastlege, uavhengig av fulle
lister/plass osv. Fastlegene
oppfordres til å ta imot kolleger som
melder seg.
Så du bør spørre rundt, og velge en lege,
og så ta en telefon eller skrive
brev. Gjerne si at du gjør dette etter råd
fra Rogaland legeforening.
Ivar Halvorsen, leder

FOTOKONKURRANSEN
FORTSETTER

BUPA
Solfrid Hjellset Larsen
Avdelingsoverlege (BUPA)

Som avdelingsoverlege i Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) er jeg blitt utfordret
til å si noe om fagfeltet og situasjonen for barn
og unge med psykiske vansker i Sør-Rogaland.
Bladet har de siste årene trykket kommentarer
med tema knyttet til bup-feltet. Jeg vil forsøke
å kommentere noen av disse.

etterslep av underdiagnostiserte fra tidligere. I
2009 diagnostiserte vi ca 250 barn med ADHDspekter diagnoser. Vi ligger derfor trolig nokså
nær antatt tall mht forekomst. Fra 2009 ser vi en
lett synkende tendens av nydiagnostiserte med
ADHD; noe som taler for at toppen er nådd og
at hypotesen foran er sannsynlig.

Noe av det jeg vil kommentere på er en mulig
overdiagnostisering av ADHD. Det har vært
innlegg angående hvilken tilgjengelighet som
finnes av barne- og ungdomspsykiatere i SørRogaland. Andre temaer jeg vil kommentere er
BUPA sine anbefalinger mht henvisningspraksis, fastlegenes bruk av akuttjenester i BUPA,
hva med ”Samhandlingsreformen”? m.m.

Det er imidlertid mulig at vi i Sør-Rogaland
(og i landet for øvrig) er mer på høyde med å
fange opp barn og unge med ADHD enn med
andre tilstandsbilder. Kanskje er det slik at de
hyperkinetiske barna er de som skaper mest
bry, både for foreldre og skole, slik at bup-feltet
først og fremst er blitt en ”ADHD tjeneste”? Det
er mye som taler for at barn og unge med andre
lidelser ikke får samme type oppmerksomhet
og samme service fra helsevesenet i 1. linje som
i 2. linje. Jeg vil derfor oppfordre våre henvisere
til å være enda mer oppmerksomme på barn
med annen symptomatologi som bla tristhet
og depresjon, angst og tvang, traumerelaterte
tilstandsbilder og barn med skolevegring.
Trolig oppfanges mange av disse altfor sent.
Det samme gjelder sped- og småbarn med
forskjellige utviklingsforstyrrelser som viser
diffus sekundærproblematikk og barn/unge
med stress- og somatiseringssymptomer.

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

BUPA pr mars 2011
Det er blitt en forholdsvis stor avdeling med
flere underenheter og har totalt 252 stillingshjemler. Sengepostene og de avdelingsovergripende tjenestene (nevroteam, autismeteam
og ambulant enhet) er plassert i Stavanger,
mens det for polikliniske tjenester er enheter
lokalisert i Stavanger, Sandnes, Bryne, Sola og
Egersund. Over 90% av våre pasienter behandles poliklinisk.

Oversikt over
ledige vikariater
- E-post abbonnement
på ledige stillinger

Psykiatrisk divisjon betjener p.t. en befolkning (Rogaland sør for Boknafjorden) på ca
330 000. Ca. 81 000 av disse er barn og unge
under 18 år. Myndighetene har en bestilling
til spesialistheletjenesten at de skal gi tilbud
til 5% av barne- og ungdomsbefolkningen, dvs.
ca 4050. I 2010 var tallet for antall behandlede
barn og unge rett under ca 3000; altså en ca.
3.7%. Befolkningen kjennetegnes ved å ha et
av landets høyeste fødselstall pr. innbygger
og ellers er det grunn til å peke på at vi har
landets største flykningemottak (Dale Mottak)
i nedslagsfeltet for tjenesten.

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

6 SYD-VESTEN NR. 2 • ÅRG. 17. 2011

Overdiagnostiserer vi barn med ADHD?
Mitt svar til dette er nei ut fra nasjonale rapporter og statistikker som foreligger. I en norsk
studie (”Barn i Bergen”) fant man en forekomst
av ADHD blant barn fra 8-10 år på 1,7 %. I en
tverrsnittstudie (Polanczyk 2007) er det regnet
ut at prevalens ligger i overkant av 5%. Hvis
vi regner gjennomsnittlige fødselstall i SørRogaland til ca 5000 barn pr år og at 5% av
disse før eller senere kvalifiserer for ADHD
diagnose – skal en kunne regne med at minst
250 barn og unge bør få diagnosen hvert år i
vårt område når vi i tillegg regner med et visst

Overføring av forskrivningsansvar av sentralstimulerende medisin og oppfølging hos
fastlegen generelt.
BUPA har den praksis at forskrivningsansvar
av sentralstimulerende medisiner overføres
fastlegen så raskt som mulig etter at utprøvingsperioden er over, og fast dosering er bestemt.
Dette er en ordning som har fungert godt fra
vårt synspunkt i flere år. Brukerne synes å ha
vært fornøyd med ordningen og det har vært
lite klager. Vi tenker imidlertid at det vil være
nødvendig/nyttig med en forskningsbasert
evaluering av ordningen uten at det foreløpig
foreligger konkrete planer. MTA-studien viste at
complianse er et svært viktig og sårbart punkt
mht ADHD-pasientenes prognose. Det kan
derfor være en mulighet for at mange ungdommer, som faller ut, bør sikres bedre ved at det gis
et generelt tilbud om begrenset oppfølging ved
BUPA. I tillegg må fastlegen være med å fange
opp de som har utviklet mer alvorlig sammensatt problematikk eller sviktende motivasjon
for medisinering.
BUPA har fått noen negative tilbakemeldinger
fra fastleger som bl.a. går på mangelfull info ved

overføringer og hva som skal skje videre i BUPA;
svært forsinkede epikriser etc. Dette arbeider
vi kontinuerlig for å få rettet opp.

tverrfaglig og tverretatlig samarbeid enn andre.
Investert tid er trolig vunnet tid på et senere
stadium for alle parter.

Er det manko på barne- og ungdomspsykiatere?
Det stemmer at området her i lang tid har
hatt for få legespesialister i bup-feltet og at vi
har ligget i bunnsjiktet på landsbasis mht slik
bemanning i forhold til vårt befolkningstall.

Om vakttjenesten i BUPA
Vi opplever stort sett et godt samarbeid med
fastlegene og legevaktlegene rundt omkring i
kommunene mht øyeblikkelig hjelp. Som regel
er ”bestillingen” godt begrunnet ifht lovverkets
intensjoner, samt at gyldig tvangsbegjæring er
på plass når pasienten ankommer sykehuset.
Basal kunnskap i 1. linjen mht psykiske vansker
hos barn og unge synes gjennomgående god.
Mitt inntrykk er at unge leger har fått mer skolering på universitetene enn de ”gamle”. Ellers
finnes nå god og oppdatert norsk litteratur som
er beregnet på allmennlegene.
BUPA har et forvakt-lag av leger i spesialisering
og et bakvakt-lag av overleger. Innleggelse av
barn og unge er en nødløsning. Dvs at poliklinisk behandling som oftest er å anbefale, da
det er en langt mindre inngripende behandlingsform for pasienten. Fastlegene synes å dele
dette synet med BUPA. P.t. er det på trappene
med noe felles vaktberedskap for vaktlagene
i BUPA, rusfeltet og BUFETAT. Trolig vil dette
komme igang i løpet av året. Jeg vil minne om
at gjennomsnittelig ventetid for barn og unge
i BUPA i dag er 41 dager for pasienter som har
fått prioritert helsehjelp. Det vil si at de som har
alvorlige lidelser kommer inn raskere.

I dag har BUPA ca 30 leger og av disse er 10
spesialister. Vi erkjenner at spesialistmangelen av leger fortsatt er stor, da vi i 2010 ga
tilbud til ca. 3000 barn og unge. I 2011 regner
vi med å ha 12 spesialister og ytterligere 3-4
blir spesialister om 2-3 år. Hovedårsaken til at
BUPA har såpass få spesialister er at fagfeltet
i Sør-Rogaland har måttet utdanne sine egne
spesialister. Erfaringsmessig får vi få ferdige
spesialister til utlyste stillinger.
I tillegg til en forhåpentlig bedret overlegesituasjon ser vi nå fram til at nybygget står
ferdig i Stavanger juni 2012. Bygget vil samle alle
enhetene som ligger spredt i Stavanger (sengepostene, avdelingsovergripende team, samt
poliklinikkene fra Stavanger by m /omegn).
Tjenestene blir nok stort sett de samme, men
det vil nok bli noe bedre kapasitet fordi driften
blir mer samlet. Det vil bli satt større fokus på
sped- og småbarn og samarbeid med BUFETAT
om barn i vanskeligstilte familier. Jeg er ikke
i tvil om at nybygget vil bedre situasjonen,
både mht funksjonalitet og kapasitet for den
ordinære driften slik at vårt tilbud både blir
kvalitativt bedre og mer effektivt.
Om henvisningsrutiner.
Fastlegens henvisninger blir bedre og bedre!
Dvs at de fleste allmennpraktikere nå foretar,
og dokumenterer, en somatisk og psykiatrisk
undersøkelse samt oppsummerer en mer fullstendig medisinsk anamnese i henvisningen.
Anbefalt søknadsskjema på nett brukes nå av
de aller fleste. I tillegg legges ved info fra skole/
barnehage, helsestasjon og PPT. Dette gjør at
BUPA raskere kan danne seg et helhetsbilde
av barnets/ungdommens vansker og starte
behandlingen fortere. Men like viktig er det at
1. linjen ved dette får mer helhetlige utredninger på sitt eget nivå som setter den i stand til å
iverksette tiltak uten kanskje å måtte henvisne
til BUPA. Etter en utfordring fra kommunelege
Halvorsen som lurte på hva fastlegene kunne
gjøre mer av for å få redusert ventetid i Stavanger, utviklet vi et ”ADHD-prosjektet”. Dette har
vært med på å redusere ventetiden for denne
pasientgruppen i BUPA. Ved å kunne gå inn i
sakene som et avklarende team fra starten, for
å reflektere diagnostisk over det materiale som
ligger i henvisningen, kan vi være nokså sikre
på etter få samtaler/observasjoner hvem som
skal ha diagnosen og hvem som evt raskt kan
starte en medisinutprøving. Min mening er at
mange urolige barn, barn med adferdsvansker,
barn med forskjellige utviklingsforstyrrelser
etc vil få best hjelp på kommunenivå hvis de
fanges opp tidlig, og hvis de kommunale tjenestene samhandler bedre og dermed får en
bedre helhetsforståelse fra starten av barnets
vansker og situasjon. Det vi ser er at enkelte
kommuner og fastleger er flinkere med slik

Felles møtesteder og samhandling mellom
BUPA og allmennlegene
Vi oppfordrer at så mange som mulig møter
opp på det årlige Ritalinmøtet på SUS i april/
mai. I år er møtet satt til 12 april kl 15-17 ved
FOU-avdelingen Psykiatrisk Divisjon (som
vanlig). Ingen påmelding. Annonseringen i
Praksisnytt synes ikke å være tilstrekkelig, slik
at BUPA fra 2011 også sender ut info om møtet
direkte til legesentrene/legene. Møtet er viktig
og tilstreber å holde oppe en levende diskusjon
og refleksjon mht faglighet mht behandling
med sentralstimulerende midler. Fylkeslegen
er som regel representert i møtet og gir nyttig
informasjon. Her er det også mulig å gi tilbakemeldinger om andre saker en ønsker å diskutere
med BUPA og Østerlide.
Fastlegene kommer sjelden når de blir innkalt
til BUPA i fbm utredning og behandling av
henvist pasient. Dette skulle vi ønske lot seg
gjøre oftere, men det synes vanskelig å få til slik
fastlegenes arbeidsdag er organisert. Trolig vil
et hyppigere direkte samarbeid mellom henvisende lege og BUPA trenge seg fram ifbm
samhandlingsreformen?
BUPA blir nå kastet inn i arbeidet med å lage
”pasientforløp” for en rekke diagnosegrupper.
Hvis det blir slik som NOU-utredninger og
myndigheter ønsker skal disse forløpende
beskrives som helhetlige løp mht plikter og
rutiner både for 1. og 2. linjetjenesten fra sykdomsdebut til avsluttet behandling (”fra hjem
til hjem”).
Slik jeg kan forstå vil det trolig settes noen nye
grenseoppganger mellom kommunenes og
2. linjetjenestens plikter og ansvar. Hvordan
møter vi denne bølgen i fellesskap?
Kanskje blir dette en av de viktigste utfordringene i de årene som ligger foran oss?

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 formulere
noe fornuftig om eller et ferdig prosjekt som kan egne seg til en presentasjon. Forutsetningen for pristildelingen er at oppgaven presenteres
(helst av forfatter selv) på årsmøtet
for Rogaland legeforening.

2.
og det tildeles stipend på kr 10.000,Midler her vil bli tildelt etter søknad
der en kort presenterer prosjektet.
Prosjektet må være innen rammen
av det ovenfornevnte mål. Fondsstyret er av den klare oppfatning at det
er viktig å stimulere til forskning på
”grasrot-planet” - vær derfor ikke
redd for å sende inn søknad også på
enkle prosjekter.

Interesserte kan ta kontakt
med leder av fondsstyret:
Helsesjef Hans Petter Torvik
Lura legesenter
4313 Sandnes
for nærmere informasjon
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Jeg gikk «kjøkken - veien»
inn i forskningsverdenen
Min interesse for forskning var beskjeden i
mine tidlige arbeidsår. Forskning var et tema i
allmennlegegruppe jeg var med i en gang, men
jeg opplevde det som lite aktuelt for egen del.

Svein Kjosavik

Det endret seg i 1995. Jeg ble invitert til et
møte hvor planer om et forskningsprosjekt i
regi av RF-Rogalandsforskning ble presentert.
RF ville i samarbeid med Sandnes kommune
kartlegge illegal bruk av vanedannende legemidler. Marie Smith-Solbakken skulle lede
arbeidet og ønsket å ha med en allmennlege
i styringsgruppen for prosjektet. Hans Petter
Torvik utfordret meg til å ta på meg den oppgaven, og jeg sa ja.

Syd-Vesten

Jeg erfarte ganske snart at det var lærerikt å få
innsyn i arbeidet i et forskningsprosjekt. Det
ble faktisk litt frustrerende bare å være i styringsgruppen. Marie Smith-Solbakken åpnet
da ”kjøkkendøren” inn til forskningsverden
for meg. Hun ordnet det slik at jeg gikk ut av
styringsgruppen og inn i forskningsgruppen,
og jeg fikk 50 % stilling ved RF.
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Å kombinere forskning og praksis 50/50 ble til
tider i overkant travelt, men det var kjekt. Jeg
opplevde at prosjektet gav meg energi og faglig
påfyll. Å kombinere praksis med forskning ble
for meg berikende i begge funksjoner. Min
erfaring fra RF var derfor avgjørende for at
jeg i 2005 tok avgjørelsen om å starte på en
doktorgrad.
Helseregionene er pålagt å drive med forskning, og legger til rette for at sykehusleger skal
kunne ta en doktorgrad. De har gode finansieringsmuligheter for prosjekter og mange
sykehusleger beholder sin ordinære lønn, får
oppbakking og støtte fra systemet, og gjerne
veiledning i relasjon til arbeidsplassen.

I allmennpraksis er det verre. Selvstendig
næringsdrivende må ordne med vikar og
avtale nødvendig permisjon fra kommunen, og
lønnen er betydelig lavere for en allmennlege
som blir stipendiat. Avstand til akademiske
miljøer er også en utfordring for mange. Det
er vanskelig å få veiledning nær bostedet, med
mye reising som konsekvens. Å starte på en
doktorgrad er derfor en beslutning som ofte
medfører større utfordringer for en allmennlege enn for en sykehuslege.
Det er likevel blitt noe enklere for allmennleger
å starte med forskning. Staten har besluttet at
allmennmedisinsk forskning skal prioriteres
noe mer. Allmennmedisinske forskningsenheter (AFEr) er opprettet i Oslo, Bergen,
Trondheim og Tromsø. Finansiering er fortsatt
en stor utfordring. Allmennleger har ikke et
helseforetak med forskningsmidler å henvende
seg til, men legeforeningen har etablert Allmennmedisinsk forskningsfond (AMFF) for
å bidra noe.
AFE’ne har både kompetanse på allmennmedisin og på forskning. Som arbeidsgiver har
AFE’ne forståelse for de utfordringer det gir å
kombinere fastlegepraksis og forskning. Det
er viktig. Fastleger kan trenge mer fleksible
ansettelsesforhold enn universitetene normalt
kan tilby.
Er du allmennlege og ønsker å starte med forskning er mitt råd å begynne med et mindre
prosjekt. Lykkes du med det, får mersmak og
positive tilbakemeldinger fra en veileder, har
du et godt grunnlag for å kunne starte på et
doktorgradsprosjekt.

Riv ut og ta med

Innkalling til årsmøte 2011

Folkets Hus, Løkkeveien 22, Stavanger
Fredag 27. mai 2011 kl. 17.00-18.00,

Årsmøtets saksliste:
1. Valg av møteleder
2. Godkjenning av innkallingen
3. Årsmelding for Rogaland legeforening 2010, med mulighet for kommentarer og forslag
4. Regnskap 2010
5. Budsjett 2012
6. Kurskomitéen årsmelding og regnskap 2010
7. HLR årsmelding
8. Stavanger TBC-fond årsmelding og regnskap
9. Rogaland legeforenings Fond for primærmedisin årsmelding og regnskap 2010
10. Valg av revisor
11. Valg

Saksdokumentene legges ut på våre internettsider
www.legeforeningen.no/rogaland.
Kopier vil bli delt ut før møtet.
Vel møtt!
Ivar Halvorsen
leder
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Riv ut og ta med

Årsmelding for Rogaland legeforening 2010
Medlemmene i Rogaland fordeler seg slik på yrkesforeningene. Antallet leger i Rogaland stiger.
Pr
Pr
01.01.2006 01.05. 2008

Yrkesforeninger
Almennlegeforeningen

Pr
Pr
01.02. 2009 01.02.2010

Pr
04.01.2011

Prosentvis endring
1.2.10-4.1.11		

299

336

350

398

400

0,5

LVS - leger i vitenskapelige stillinger

4

3

2

4

6

50

Namf - Norsk arbeidsmedisinsk forening

41

47

43

40

53

32,5

OF - Overlegeforeningen

400

444

465

479

497

4

LSA – Leger i samfunnsmedisinsk arbeid

40

36

33

35

42

20

PSL - Praktiserende spesialisters landsforbund

69

80

81

82

88

7

Ylf - Yngre legers forening

367

429

445

466

497

6,5

1220

1375

1419

1504

1583

5

Sum

Styret i Rogaland legeforening 01.09.2009–31.08.2011
Leder
Ivar Halvorsen

fastlege/samfunnsmedisiner, Stavanger

Styremedlemmer
Bjarne Bråtveit
kommunelege Suldal - nestleder
Knut Vassbø
fastlege, kommunelege i Bjerkreim
Varamedlemmer
Åshild Soltvedt
Kent Are Jamtøy

lege i spesialisering, Anestesiavd. SUS
lege i spesialisering, ØNH, Haugesund

Landsstyrerepresentant
Ivar Halvorsen
leder av Rogaland legeforening
Vara:
Bjarne Bråtveit, Knut Vassbø
Yrkesforeningenes avdelingstillitsvalgte
AF
Jan Robert Johannessen, Hinnatrekanten legesenter
Vara
Bjarte Sørensen,
Hjelmeland
LSA
Hans Petter Torvik,
Kommuneoverlege i Sandnes
Vara
Egil Bjørløw,
Stavanger
Namf John Hjelle, Mediteam, Stavanger
Vara
Frode Kleppestø,
Stavanger
OF
Erna-Gunn Moen,
Psykiatrisk klinikk, Sus
PSL
Finn Finsnes,
Avtalespesialist i lungemedisin,
Vara
Herdis Garborg,
ryne
Ylf
Lars Kåre Kleppe,
Med avd. SUS
Vara
Katrine Haga Nesse,
Hauges.
Kurskomitéen
Leder
Medlemmer
Valgkomité
Torger Gilje Lid
Linda Hatleskog
Jon Egge

Oddny Bilstad tom.mid. okt.2010, deretter
Hans Ågotnes
Knut Arve Omdal, Mariette Punte, Kari Sinnes, 		
Gunn Aadland, Anne Aronsen
leder, allmennlege, Stavanger
ass. fylkeslege, Fylkesmannen i Rogaland
overlege radiologisk avd Haugesund (gjv)

Styret har hatt 9 møter i 2010, og behandlet 107 store og små saker.
Våre hovedmål for perioden ble utarbeidet og fastlagt en arbeidshelg i
Berlin 2009 og det etterfølgende styremøte. Styret ønsker å fokusere på
de viktigste sakene, og legge energi i å nå klare mål.
Vi velger å legge fram hovedmålsettingene for inneværende periode,
som grunnlag for en statusrapport i årsmøtet, med mulighet for innspill
fra medlemmene:
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Hovedmålsettinger for styret i
Rogaland legeforening 2009-2011
Våre innsatsområder, ut fra ”lokalforeningens
formål og oppgaver” i legeforeningens lover
Aktivitet og resultater er satt i kursiv.

Helsepolitikk
Vi vil sette fokus på god oppgavedeling i helsetjenesten, og bidra til gode
omstillingsprosesser som berører legenes virkefelt. Vi vil bidra ved å
• definere konkrete forebyggingsprosjekter som må etableres i kommunene
Denne ble vanskelig, som resten av samhandlingsreformen.
• stimulere til god drift av lokale  samarbeidsutvalg, (med spesielt
fokus på kvalitet, samhandling og løsning av nye oppgaver) RLF har
arrangert seminar sammen med KS og fulgt opp dette.
• avklare premissene for at allmennleger kan legge pasienter inn direkte
i sykehjem
Dette er behandlet av PKO og en innstilling er oversendt til og godt
mottatt i samarbeidsforaene mellom kommunene og sykehuset.
• avklare hvordan sykehjemmene best kan styrkes med legekapasitet
og - kompetanse slik at en større del av eldremedisinen kan foregå
utenfor sykehus. Dette er et ambisiøst mål, som det arbeides med
utenfor RLF nå, og som er et av forslagene i regjeringsproposisjonen
om samhandlingsreformen.
• understreke at praksiskonsulentordningen PKO er et sentralt verktøy
i utvikling av bedre samhandling
Vi vil sette fokus på styrking og utvikling av allmennlegetjenesten. Vi
vil bidra ved å
• understøtte fastlegens rolle som den sentrale koordinatoren for pasientene
• arbeide for gode oppstartsforhold for nye fastleger. Det etablert støtte
i to kommuner, Stavanger lager en plan.
• stimulere til å få utvidet rammene for legenes virksomhet (muliggjøre forebyggingsprosjekter og åpning for større bruk av kompetent
hjelpepersonell). Helfo har gitt refusjon til to fastleger i etablering av
Youshape, et opplegg for fysisk trening for diabetikere.
• kreve en plan for legetjenesten i alle kommuner. Stavanger er i gang
med dette.
Vi ønsker å stimulere leger til å søker lederstillinger i sykehus. RLF har et
ferdig konsept for en ”utdanning”, men fødselen har vært trang.
Kontaktflaten mellom fastlegene og NAV må forbedres
Vi har et langsiktig prosjekt om at møter skal foregå på betalt dagtid.
Ingen leger møter NAV i mellomtiden. Vi har sendt brev og fått svar av
trygdedirektøren. NAV Rogaland arbeider for oss – de er enige.
Avtalespesialister utgjør en viktig og stor del av spesialisthelsetjenesten.
Dette må synliggjøres.

Riv ut og ta med

Lønns og arbeidsvilkår
Sykehus
• Vi vil ivareta at sentrale avtaler og anbefalinger følges. Disse skal være
styrende og representere et minstemål i forhold til lokale avtaler.
• Sykehusleger skal ha adekvat, prosentuell lønnsutvikling, på linje
med sammenliknbare grupper i samfunnet. Kompetanse og ansvar
skal honoreres.
• Kjerneverdiene i sykehusmedisinen må bevares
– god spesialistutdanning
– høyt faglig nivå
– solid faglig utvikling
– godt arbeidsmiljø og gode arbeidsforhold
• Sykehusene må dyktiggjøre leger som ledere
• Omgjøring av LIS - stillinger fra midlertidige til faste stillinger skal
være påbegynt
RLF sine synspunkter er presentert for SUS sin direktør.
Kommunene
Lønn
• Leger ansatt i kommunene skal minst ha samme lønnsnivå som  
snittlønn i sykehus - uavhengig av stillingsstørrelse
• Leger i kommunal deltidstilling skal nå kr 600.000 i årslønn. Det skal
være en plan mht kompetanseutvikling og dekning av utgifter til dette.
Kompetanseheving og trening for legevaktsleger er i gang.
• Fastleger som påtar seg større sykehjemsstillinger enn 20 % får forhøyet
praksiskompensasjon. Markedsført, men ennå ingen resultater.
• Kontaktmøter mellom fastleger og NAV lokal avvikles på betalt dagtid,
jfr takst 14. (jfr over)
Legevakt
• Alle primærleger i Rogaland som ønsker det skal fremme krav overfor
sin kommune om at 200 overtidstimer pr år er øvre grense. Passiv
vakt omregnes etter 1:4. Sandnes og Gjesdal har gitt garanti, Strand
kommune laget kompensasjonsordning.
• Passivt vaktarbeid skal minimum lønnes tilsvarende 100 % overtid
3 kommuner i Ryfylke er på plass.
• Legevakt er arbeid, ikke hobby. Driftsmøter og samhandlingstrening
med ambulansetjenesten skal honoreres
I orden helt eller delvis i 5 kommuner. Ny modell for trening er under
etablering.
Dagtid: som takst 14. Kveldstid: som halv takst 14
• Belastningen med legevakt må ned. Vi skal utvikle forslag til skjermingstiltak for nattarbeid. Krav skal fremmes i lokale forhandlinger.
4 kommuner har fått forbedringer.
• Leger skal slippe at egen bil brukes som kommunens vaktkjøretøy.
Legevaktbil etableres flere steder.
Arbeidsvilkår
• Kommunen skal sørge for tilgang til elektronisk journal i sykehjem
fra sykehjemslegens kontor
Omsorg og hjelp til enkeltmedlemmer
Styret i Rogaland legeforening og støttelegeordningen skal være synlige
instanser for omsorg og hjelp til enkeltmedlemmer. Vi vil jobbe for bedre
tilgjengeligheten, bla. gjennom medlemsbladet Sydvesten og nettsidene våre.
Kurs og møter
Vi vil arrangere årlige tillitsvalgtkurs for sykehuslegene i Rogaland.
Arrangert 2009 og 2011
Kollegialitet og fellesskap
Vi skal etablere og vedlikeholde arenaer der alle legene i og utenfor
sykehus kan møtes – på begge sider av Boknafjorden.
• Temamøter lagt til allmennlegenes kurs i Stavanger. Avholdt vellykkede
stormøter årlig.
• Haugaland medisinske selskap: Kontakten over Boknafjorden har ikke
vært så god som ønskelig. 		
		

Aktiviteter i perioden

Interne forhold

Kontakt med tillitsvalgte og medlemmer
Møte i Stavanger og Haugesund ble avholdt i november måned med
tillitsvalgte med hovedvekt på årets særavtale om legevakt, mellom KS
og Legeforeningen.
Kontakten med tillitsvalgte for fastlegene har ellers vært gjennomført
som gruppeutsendt e-post.

Stormøteåpent for alle leger knyttet til allmennlegenes faste kurs i
februar ble avviklet. Temaet “Eg går og sykemelde meg”, legens rolle i
sykmeldingsarbeidet samlet 109 deltakere i februar 2010.
Årsmøtet 2010 ble avholdt med 31 deltakere på MS Sandnes. 63 leger
og ledsagere ble med på etterfølgende tur på fjorden.
Prosjekt bærekraftig legevakt har blitt videreført som incitament i
forhandlingsarbeidet.
Regionsutvalg Vest
Sigrun Solberg, Hordaland, har vært leder av regionsutvalget i perioden.
Fra Rogaland har Ivar Halvorsen, Bjarne Bråtveit og John Hjelle vært
medlemmer i 2009-11.
Syd-Vesten
Det har kommet ut i 4 nummer pr år. Media Vest er teknisk utgiver og
ivaretar annonsefinansieringen.
Hjemmeside
Nyheter, referater og medlemsblad blir jevnlig lagt ut.
Støttegruppe for leger
Denne tjenesten fortsetter som før, som en kollegabasert utstrakt hånd
(ikke en legetjeneste). Terje Vevatne er leder for støttelegene og nedlegger
en stor personlig innsats.
Sekretær
Heidunn S. Nordtveit ble tilsatt 1/1-08 i 30 % stilling, felles for kurskomitéen og styret. Hun deltar i samlinger for sekretærer i lokalforeningene
1-2 ganger pr år.
Annet
Styret har i en lang rekke saker avgitt høringsuttalelser til legeforeningen.
Vi har ytt bistand til enkeltmedlemmer i noen få konfliktsaker og bistått
med rådgivning i andre saker.

Eksterne forhold
Forhandlingsvirksomhet
Akuttmedisinsk samhandlingstrening mellom legevaktleger og lokal
ambulansetjeneste Haugesund.
Driftsmøter for legevakten Haugesund.
Forhold til media
Vi har fortsatt et prinsipp om å ha en åpen og aktiv holdning til media,
og ber medlemmene være klar over at presisjonsnivået ikke blir perfekt
når det er journalister som lager oppslag.
Viktige mediasaker:
• Sykmelding (RA, Stavanger aftenblad)
• Pasientreiser (RA, NRK lokalen)
Deltakelse i andre fora
Samarbeid med trygdeetaten
Faste møter med HELFO (tidligere NAVs oppgjørsenhet) to ganger pr
år. Kontakten har endret seg vesentlig over tid. Vi har bl a behandlet:
• Nødvendig med betalte møter dagtid.
• Nav trenger leger ansatt med bred kompetanse
• Tiltak for å øke graden av elektronisk sending av legeoppgjør
• Mulighet for å avvikle at spesialister må sende inn kopi av alle henvisninger
• Automatisk frikort
• Rlf skal bidra til å øke bruk av Norsk Helsenett for meldinger til Helfo.
Sporadiske møter med NAV Rogaland sin ledelse.
Seminar sammen med KS
Legeforeningen og KS i Rogaland avholdt i september måned en konferanse rundt temaet “Samhandling i kommunene – god drift av fastlegeordningen” med fokus på utfordringer knyttet til legenes rolle i kommunehelsetjenesten og behovet for langt bedre drift av fastlegeordningen.
På vegne av styret i Rogaland legeforening
Ivar Halvorsen, Leder
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Riv ut og ta med

Regnskap 2010
Aktivitetsregnskap
Note

Note 1. Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med God
Regnskapsskikk (F) for ideelle Organisasjoner
(Standarden) og består av følgende:
– Aktivitetsregnskap
– Balanse
– Noter
Foreningen er ikke skattepliktig for sin virksomhet, jfr. Skattelovens §2-32.

2010

2009

Anskaffede midler
Medlemsinntekter
4
Tilskudd
3
Sum anskaffede midler		

804 150
201 652
1 005 802

789 474
198 159
987 633

Aktiviteter som oppfyller formålet
Kurs inntekter
2
Sum aktiviteter som oppfyller formålet		

1 376 625
1 376 625

l 259 290
1 259 290

Finansinntekter		

109 575

129 726

Sum anskaffede midler		

2 492 002

2 376 649

Fordringer som skal tilbakebetales innen et
år er klassifisert som omløpsmidier. Omløpsmidier vurderes til laveste av anskaffelseskost
og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres
til nominelt beløp på etableringstidspunktet.
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er
klassifisert som omløpsmidler. Anleggsmidler
med begrenset økonomisk levetid avskrives
planmessig.

Forbrukte midler
Kostnader til formålet
Produksjonskostnader tidsskrift 20312 24375
Kurs og konferanser
Faglige arbeid
Sum kostnader til formålet

6
7
9

l 141 321
282 917
1 444 550

977 560
688 112
1 690 047

8,9,11

466 951

454 396

Sum forbrukte midler		

1 911 501

2 144 443

Årets aktivitets resultat 		

580 501

232 206

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

218 643
361 858

41 292
190 914

Sum tillegg formålskapital

580 501

232 206

Administrasjonskostnader

10

Kontingenter inntektsføres i den perioden
medlemskapet gjelder. Inntektsføring av
annonseinntektene skjer når annonsen er
levert. Videre inntektsføres tilskudd i den
periode de er bevilget til og kursinntekter
inntektsføres når kurset er gjennomført.

Note 2. Kursinntekter

BALANSE
noter

Pr. 31/12-10

Pr. 31/12-09

EIENDELER
Omløpsmidler
Fordringer
Andre kortsiktige fordringer
5
Sum fordringer		
Kontanter og bankinnskudd		

75 921
75 921
4 403 295

110 586
110 586
3 772 689

Sum omløpsmidler		

4 479 216

3 883 275

SUM EIENDELER		

4 479 216

3 883 275

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

1 223 027
2 843 566

1 004 384
2 481 708

Sum formålskapital

10

4 066 593

3 486 092

Gjeld
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld		
Forskuddstrekk		
Skyldig arbeidsgiveravgift		
Annen kortsiktig gjeld		
Sum kortsiktig gjeld		

5 000
143 109
49 680
214 834
412 623

40 264
162 946
56 012
137 961
397 183

Sum gjeld		

412 623

397 183

SUM FORMÅLSKAPITAL OG GJELD		

4 479 216

3 883 275

Ivar Halvorsen
Leder
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Bjarne Bråtveit
nestleder

Knut Vassbø

2010

2009

Reisemedisin		
«Vondt i kroppen»
409 356
«Et strålende kurs»
410 909
Grunnkurs C
326 960
Palliativ medisin 		
Førerkort og Helse 		
Ortopedisk medisin
115 800
Idrett/blålyskurs
113 600

382 900
277 240
378 300
103 690
0
117 160

SUM KURSINNTEKTER 1 376 625 1 259 290

Note 3. Tilskudd
Tilskudd kurs
Dnlf-støtte

189 952
11 700

136 145
62 014

SUM TILSKUDD

201 652

198 159

Note 4. Medlemsinntekter
Medlemsinntektene innkreves i sin helhet
gjennom den norske legeforening.

Note 5. Andre kortsiktige fordringer
DNLF refusjon
Diverse fordringer

73 421
2 500

108 086
2 500

SUM KORTSIKTIGE
FORDRINGER

75 921

110 586

Riv ut og ta med

Noter 2009
Note 10. Formålskapital

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

Rogaland legeforening

Rogaland kurskomite

SUM

250 700 137 800
0 25 400
35 349 19 438
96 850 95 000
411 063 379 141

Formålskapital per 1.1. 2010
Årets aktivitetsresultat

1 004 384
218 643

2 481 708
361 858 

3 486 092
580 501

Formålskapital per 31.12. 2010

1 223 027

2 843 566 

4 066 593

244 912 232 667
57 742 52 428
36 166 29 408
8 539
6 278

Foreningen har en sekretær ansatt i 30% stilling. Foreningen er ikke pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjeneste pensjon.

2010

2009

1 141 321 977 560

Note 7. Faglige arbeid
Honorarer, arbeidsgiveravgift 103 945
Praksiskompensasjon
57 700
Andre honorarer
(til næringsdrivende)
12 450
Møtekostnader
95 999
Bilgodtgjørelse
1 959
Reisekostnader
10 864
SUM FAGLIGE ARBEID

206 653
120 300
105 809
234 074
0
21 276

282 917 688 112

Note 8. Administrasjonskostnader
Lønnskostnader
Styrehonorar
inkl.arbeidsgiveravgift
Andre honorarer
inkl.arbeidsgiveravgift &
sos.kostnader
Husleie
Kostnadsført utstyr
Regnskapshonorar
Annonser
Kontorrekvisita
Reisekostnader
Andre kostnader

190 424 198 211
86 716
43 694
0
17 417
65 313
4 375
19 168
17 433
22 411

79 870
44 200
4 541
0
70 625
8 750
35 339
8 211
4 649

SUM ADMINISTRASJONSKOSTNADER
466 951 454 396

Note 9. Administrasjons- og
formålsprosent
Formålsprosent og administrasjonsprosent
beregnes som midler anvendt til formålet,
hhv til administrasjon i forhold til sum forbrukte midler.
2010
2009
Formålsprosent
Administrasjonsprosent

76 %
24 %

79 %
21 %

Note 11. Personalkostnader og ytelser til ledelsen
Godtgjørelse til ledelsen

Styrehonorar

Andre honorarer

Styrets leder
Styrets nestleder
Øvrige medl. styre

76 000
0
0

54 500
9 250
4 500

Sum

76 000

68 250

Det er i 2010 kostnadsført honorar til revisor med kr. 15 625 (ink. mva) for revisjon og kr. 12 438
for annen bistand (inkl. mva).

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

2010
189 952
189 952

2009
136 145
136 145

1 376 625
1 376 625

1 259 290
1 259 290

81 353

94 499

Sum anskaffede midler

1 648 030

1 489 934

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

1 141 321
1 141 321

977 560
977 560

Administrasjonskostnader

144 851

321 460

Sum forbrukte midler

1 286 172

1 299 020

Årets aktivitetsresultat

361 858

190 914

BALANSE
EIENDELER
Omløpsmidler
Fordringer
Andre kortsiktige fordringer
Sum fordringer
Kontanter og bankinnskudd

73 421
73 421
3 169 557

108 086
108 086
2 500 940

Sum omløpsmidler

3 242 978

2 609 026

SUM EIENDELER

3 242 978

2 609 026

FORMÅLSKAPITAL OG GJELD
Formålskapital
Fri formålskapital

2 843 566

2 481 708

Sum formålskapital

2 843 566

2 481 708

Gjeld
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld 		
Forskuddstrekk
74 2032
Skyldig arbeidsgiveravgift
12 815
Gjeld til Rogaland legeforening
264 135
Annen kortsiktig gjeld
48 260
Sum kortsiktig gjeld
399 412

40 264
56 626
30 428
0
0
127 318

Sum gjeld

399 412

127 318

3 242 978

2 609 026

Aktiviteter som oppfyller formålet
Kursinntekter
Aktiviter som oppfyller formålet
Finansinntekter

SUM FORMÅLSKAPITAL OG GJELD
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Innen 48 timer

Syd-Vesten

Dagfinn Øgreid, prof. dr. med, spes.
onkologi, Kolibri Medical Group
Styremedlem Stiftelsen Innen
48 Timer
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Den 17. mars 2011 ble konferansen
”INNEN 48 TIMER” avholdt i Sandnes
Kulturhus. Innledere var helsedirektør Lars Hansen og professor Frede
Olesen fra Universitetet i Århus. Alle
innleggene og den påfølgende debatten finnes tilgjengelig på nettet: www.
innen48timer.no

no/upload/Publikasjoner/rapporter2010/helsetilsynetrapport4_2010.pdf). Denne risikoanalysen, sammenholdt med det informasjonsbildet
Helsetilsynet hadde fra før, viste at risikonivået
i norsk kreftbehandling er for høyt. De viktigste
risikoområdene som er påvist i denne analysen
er utredningslogistikk (sen diagnostikk), informasjonsflyt, mangel på kontinuitet og komplikasjonsovervåkning. Utvikling av nye risikoindikatorer i kreftbehandling er også helt nødvendig
for å kunne tallfeste og følge utviklingen bedre på
mange risikoområder.

Lokalt initiativ
INNEN 48 TIMER er et lokalt initiativ og et samarbeid mellom Halvor Wilberg og Kreftomsorg
Rogaland. Prosjektet oppsto som en frustrasjon
basert på pårørendes erfaring av uendelig lang
ventetid på utredning og behandling av kreft. Den
Danske Sundhedsstyrelsen hadde allerede i 2007
systematisert både kreftutredning og kreftbehandling i Danmark. Danmark hadde den gang Europas
dårligste kreftoverlevelse og hadde konkludert med
at mye av grunnen til dette var systemforsinkelser
som man kunne gjøre noe med. Allmennleger
og Den Danske Kreftforening lykkes i løpet av
noen få måneder i 2007 å få innført rettigheter for
rask førsteundersøkelse ved mistanke om kreft og
en effektiv utredning med tidsgarantier dersom
mistanken ble bekreftet. INNEN 48 TIMER har
satt et ambisiøst mål: Norske myndigheter skal
innføre en garanti på 48 timer for videre diagnostiske undersøkelser der det er mistanke om kreft.
Mistanken defineres der hvor fastlege eller annet
autorisert helsepersonell møter symptomer som
kan være forårsaket av kreft. INNEN 48 TIMER
startet lokalt men har nå videreført satsingen som
en landsdekkende aksjon.

Nyere forskning (Cancer survival in Australia,
Canada, Denmark, Norway, Sweden, and the
UK, 1995-2007 (the International Cancer Benchmarking Partnership): an analysis of populationbased cancer registry data. Lancet. 2011 Jan 8;
377(9760):127-38. Epub 2010 Dec 21) har vist at
5-års overlevelse av kreft i Norge ligger midt på
treet og er betydelig bedre i blant annet Sverige.
Det er ikke gjort noen direkte studier på hvorfor
Norge kommer dårligere ut enn land vi kan sammenligne oss med. Det er kjent at tidlig diagnose
er sterkt korrelert til overlevelse og sammen med
Helsetilsynets rapport er det ikke tvil om at mange
liv kan reddes ved en raskere diagnose. Dersom
Norge bedrer kreftoverlevelsen på nivå med f. eks.
Sverige kan det bety inntil 1500 sparte liv per år.

Er kreftutredning og kreftbehandling mangelfull
i Norge?
Helsetilsynet har sett på norsk kreftbehandling i
en tilsynsrapport i 2010 (http://www.helsetilsynet.

Den danske modellen
Den danske modellen består av flere elementer
hvor rask førstegangsutredning bare er første
trinnet. Til sammen er det laget ca. 32 såkalte
”pakkeforløb” som i detalj beskriver utredning
av forskjellige kreftformer, både hvordan det skal
foregå faglig sett og med tidsfrister knyttet til de
ulike undersøkelsene. Ett av hovedelementene i
forløpene er et absolutt krav til tverrfaglig kompetanse i prosessen. Ved et symptom som kan være
lungekreft (f. eks hemoptyse) skal røntgen eller CT
av lungene tas innen 48 timer. Dersom mistanke
bekreftes og diagnose stilles i den videre proses-

Om den danske modellen for kreftomsorg:
* I oktober 2007 bestemte danske myndigheter seg for å lage såkalte pakkeforløb for
alle kreftformer.
* Meningen med pakkeforløb er, at alle pasienter skal oppleve en veltilrettelagt, faglig
begrunnet behandlingsplan, uten unødig
ventetid under utredning og behandling.
* Formålet er å forbedre prognosene og livskvaliteten for pasientene samtidig som man
utrydder unødig ventetid.
* I 2008 ble det utarbeidet og implementert
pakkeforløp for alle kreftformer og i dag
finnes det over 30 pakkeforløp for ulike
krefttyper. Et pakkeforløp er et standard

pasientforløp, som de fleste pasienter vil
kunne følge, på norsk oversatt til behandlingsplan.
* Tidene i behandlingsplanene er beskrevet
uten å ta hensyn til eksisterende kapasitets
- og ressursforhold. De enkelte regioner/
fylker i Danmark er selv ansvarlig for å planlegge, at tiden fra begrunnet mistanke til
start på behandling blir uten unødig ventetid.
* Forskjellige kreftsykdommer utvikler seg
med forskjellig hastighet og derfor er alle
behandlingsplanene spesielt satt sammen.
Men alle tar for seg konkrete tidsfrister fra

sen skal pasienten være i gang med behandling
innen 14 dager dersom det er spredning av
sykdommen. Tidsfristen er 17 dager dersom
det er aktuelt med kurativ kirurgisk behandling
(utvider med tre dager pga behov for PET-CT
i utredningen). Blant annet skal vevsprøver
besvares innen maksimum tre dager.
Utfordringen med en slik modell er at mange av
de som undersøkes med mistanke ikke vil vise
tegn til kreft. For å bedre kreftoverlevelsen må
man således akseptere at det blir tatt mange
undersøkelser på personer som viser seg å være
friske. Dermed kommer også prioritering av
ulike pasientgrupper inn som tema. Danskenes
erfaring er at det er viktig å få avklart raskt og
profesjonelt at man ikke er syk og at det har en
verdi i seg selv. Pakkeforløpene har også vist
en rasjonell måte å drive diagnostikk på som
er importert til andre fagfelt.
Er det politisk vilje til å innføre bedre
kreftbehandling i Norge?
Det er ingen tvil om at det må et politisk vedtak
eller innføres en pasientrettighet til for at kreftutredning og behandling kan få de samme vilkår
i Norge som i Danmark. Helseministeren og
regjeringspartiene var de eneste som takket
nei til deltagelse på konferansen i Sandnes.
Mediedekningen i forkant av konferansen
brakte helseministeren på banen: Samtidig
mens konferansen pågikk kalte hun inn til en
pressekonferanse der hun erkjente at det var
betydelig svikt i kreftdiagnostikk i Norge og at de
ville se på den danske modellen. Media har de
siste dagene fulgt opp med en rekke reportasjer
der de har sammenlignet den danske modellen med systemsvikt i Norge. Helsedirektøren
har fulgt opp med krav om at ventetider og
behandlingsresultater for helseforetakene må
legges ut på nettet – umiddelbart. Det er med
stor forventning vi har registrert at helseministeren i dag (13 april), har lovet at før 1. juli 2011
skal vi følge etter danskene og få et lignende
behandlingsforløp som i Danmark. Vi kjenner
alle forskjellene mellom politiske lovnader og
realiteter i et valgår. INNEN 48 TIMER vil arbeide
for kreftpasienters rettigheter helt til vi er der
vi ønsker å være.

henvisning med begrunnet mistanke
om kreft til den primære behandling
startes.
* I takt med behandlingsplanene kom
det i 2007 en konkret ventetidsgaranti
til alle danske borgere. Ved mistanke
om kreft skal videre undersøkelser være
påbegynt senest innen 48 timer.
* Danskene startet med tidsfrister og
behandlingsplaner etter at de i flere
år har slitt med høy dødelighet ved
kreft. Sammen med lange ventetider
var det behov for en strukturert innsats
på området.
Kilde: Sundhedsstyrelsen.

Hvem skal lede Legeforeningen videre?

Hege Gjessing
Presidentkandidat

Legeforeningen
– Den faglige garantien
At vi som leger er forvalterne av det medisinske
fag burde være naturlig og utenfor diskusjon.
De fleste av oss har jobbet med det medisinske
fag hele vårt yrkesaktive liv, og vi har i tillegg
brukt mye av vår fritid på dette. Vi identifiserer
oss sterkt med faget vårt, og når vi opplever at
den faglige utviklingen er under press, blir vi
bekymret for grunnmuren vi står på.
Som presidentkandidat er jeg i en unik posisjon fordi jeg i større grad enn før får innspill
fra alle deler av foreningen. Jeg bruker tiden
til å snakke med så mange som mulig, lytte
og lære. Det som har slått meg aller sterkest
er hvordan setningen: «Vi må ta faget tilbake»
er en gjenganger. Temaet er på ingen måte
nytt. Siden det forstatt hevdes ofte og sterkt,
kan det likevel bare tolkes som at vi må gjøre
noe med dette.
De fleste av oss opplever at vi har mindre tid
til pasientrettet arbeid. Lange lederlinjer gjør
at vi i for liten grad har direkte påvirkning av
den daglige drift. Ledelsen oppleves ofte fjern
og utilgjengelig. Retningslinjer og sjekklister
gjør at vi lurer på hva som skjedde med det
medisinske skjønnet. En høy andel av medisinskfaglige forskere er ikke-medisinere.
Samtidig er vi en yrkesgruppe befolkningen
har stor tillit til. Ingen offentlig «institusjon»
er mer populær enn fastlegeordningen. Det
er en rivende medisinsk utvikling og vi har
oppnådd svært mye. Dødsfall på grunn av
hjerte- og karsykdommer er kraftig redusert.
Stadig flere overlever, eller lever lenger og bedre
med kreftsykdom. Antall røykere er redusert
til cirka 20 prosent. Fler og fler operasjoner
innebærer mindre inngrep og lavere risiko.
Tankegangen rundt hvile og fysisk aktivitet
i oppbyggingsfasen etter sykdom har forandret seg dramatisk. Dette har skjedd fordi vi
forvalter faget og utvikler det. Det har også
skjedd fordi befolkningen stiller høye krav til
kvalitet og fordi Legeforeningen er en viktig
premissleverandør i forhold til myndighetene.

Hvis jeg blir valgt til Legeforeningens neste
president vil jeg sette fagligheten høyt på agendaen. Jeg vil sørge for at vi analyserer legerollen
og årsakene til at vi føler behov for å ta faget
tilbake. Ut fra det vi kommer fram til, skal vi
lage en strategi.
Jeg vil at Legeforeningen skal ha en klar og
tydelig ledelsespolitikk, fordi vi trenger sterkere
og bedre medisinskfaglig ledelse i sykehus og i
kommuner. Ledelse basert på alliansebygging,
samarbeid og involvering må innføres slik det
allerede gjøres i andre sektorer.
Jeg vil sikre godt samarbeid med myndigheter
og KS sånn at fastlegene kan beholde og utvikle
sin faglige autonomi og gode kontinuitet i
behandlingen.
Vi må bidra til løsninger som gjør at samhandlingsreformen blir en god reform for befolkningen.
Kvalitet og pasientsikkerhet vil være store helsepolitiske satsingsområder. Det er bra for
pasientene og det er bra for oss. Vi skal bidra
til at det utvikles gode metoder for kvalitetsmåling. Leger skal føle seg trygge samtidig
som vi kan vite at vi jobber i et system som
yter virkelig gode tjenester.
Det må satses sterkere på medisinsk forskning.
Vi må ha riktig balanse mellom fri forskning og
forskning som gir svar på spørsmål vi trenger
å vite mer om for å kunne forebygge mer og
behandle bedre.
Legeforeningens oppgave er å være den faglige
garantisten når helsepolitikken utvikles. Det er
en fantastisk oppgave. For å løse oppgaven på
best mulig måte må vi være en sterk, samlet,
offensiv og framtidsrettet forening. Som president i Legeforeningen vil dette være mitt
utgangspunkt for arbeidet. Mitt mål vil være
å bygge en forening vi alle kan være stolte over
å være en del av.
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Legeforeningen trenger tydelig

Trond Egil Hansen

Legeforeningens rolle som samfunnsaktør er
under press. Den tradisjonelle fagforeningsrollen gir ikke nok påvirkningskraft i en tid hvor
endring er det eneste sikre vi kan si om fremtiden. Derfor må Legeforeningens fokus være
at alle ledd i helsetjenesten må videreutvikles
i tråd med befolkningens behov. Nødvendige
endringer i rammebetingelser for legers yrkesutøvelse må understøtte utviklingen av effektive
og trygge helsetjenester med høy kvalitet. Bare
på den måten kan vi sikre at legene i fremtiden
kan beholde - og tildels gjenvinne- den faglige
frihet og autoritet som vi vet at helsetjenesten
er helt avhengig av.

Syd-Vesten

Fag og forskning krever gode kvalitetsregistre
Vi må skaffe oss kunnskap om hvordan det går
med pasientene våre over tid, og denne kunnskapen må systematiseres slik at vi får oversikt
over behandlingsresultatene. Vi trenger flere og
bedre kvalitetsregistre for dette formålet. Dette
er et område hvor Legeforeningens politikk må
utvikles. Personvern kan ikke være til hinder for
å ivareta en annen og like viktig interesse for
pasientene, nemlig kvalitet og kvalitetsutvikling
i helsetjenesten. Vårt budskap skal være at det
er mulig å utvikle gode helseregistre og ivareta
personvernet samtidig.
Det må sikres at legene yter legetjenester med
grunnlag i forskningsbasert kunnskap. For å
oppnå dette, må både forskningens kår og
forskernes kår bedres. Medisinsk forsknings
hovedbegrunnelse er at helsevesenet skal gi
helsehjelp som virker, og den dokumentert
beste innenfor tilgjengelige ressurser. Men
medisinsk forskning er også viktig for Legeforeningen fordi det er vesentlig for verdsettingen
av legers arbeid at det er kunnskapsbasert og
basert på forskning.
Faglige hensyn må være sterkt integrert i foreningens forhandlingsvirksomhet. Det er lettere å
få gjennomslag for krav som gir bedre og sikrere
legetjenester enn krav som bare sikrer legenes
velferd og økonomiske interesser. Legene må
ha gode rammer for sin virksomhet for å yte
gode legetjenester. Jeg mener det er viktig at
Legeforeningen fortsatt skal være en forening
for både fag og fagforening. For å oppnå dette er
det avgjørende at de fagmedisinske foreningene
opplever gode vilkår for sin virksomhet innenfor
Legeforeningen.
Befolkningen må få vite hva et sykehus er
Nasjonal sykehusplan må avklare både hvilke
sykehus vi skal ha, hva de skal inneholde, og
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hvor de skal ligge. At vi trenger en nasjonal
sykehusplan, har fått en viss politisk tilslutning,
men mantraet nasjonal sykehusplan må også
fylles med et innhold.
Faste stillinger må balanseres mot spesialistkandidatenes faglige behov
Arbeidsforholdene for leger i spesialisering i
sykehus har de siste årene utviklet seg til å bli
uverdige, uten at Legeforeningen har vært i
stand til å forhindre det. Særlig vikartilstandene
og forholdene for gravide leger i spesialisering
er en skamplett. Spesialiseringsarenaene skal
være trygge og gode, ikke utrygge og dårlige.
Samtidig må behovet for kvalitet og effektivitet
i spesialistløpene ivaretas. Jeg vil arbeide for
tilpasninger som gjør det mulig å kombinere
faste stillinger med effektive spesialistløp med
tilstrekkelig rotasjon på tjenestesteder til at
kvaliteten blir bedre enn dagens..
Legeforeningen er ikke ferdig med turnusspørsmålet
Nyutdannede leger må få en god start på yrkeslivet uten ventetid. De bør starte sin yrkeskarriere
i stillinger med god veiledning. Turnustjeneste
med fordeling etter loddtrekning fungerte godt
så lenge det var samsvar mellom antall turnusleger og antall plasser for turnustjeneste. I en
situasjon hvor plassene gjøres tilgjengelig for
alle nyutdannede leger i hele EU/EØS-området
har imidlertid turnusloddtrekningen havarert.
Sentralstyret vedtok i februar å gå inn for at
turnustjenesten erstattes med en basistjeneste
med tilsvarende innhold og kvalitet, men som
legges inn som en første del av spesialitetskravene i alle spesialiteter, og i stillinger som
nyutdannede skal søke på. Sentralstyrets vedtak
har utløst mye diskusjon blant Legeforeningens
medlemmer. En viktig årsak til sentralstyrets
vedtak om å gå inn for søknadsbasert fordeling
er at myndighetene ikke i tide, og i nødvendig
grad, har fulgt Legeforeningens råd om forbedring av systemet med loddtrekning. Dette har
imidlertid ikke kommet tydelig frem i mediene,
derfor har det dessverre oppstått et inntrykk
av at Legeforeningen etter lang tids nøling har
gitt tilslutning til myndighetenes vurderinger.
Legeforeningen må arbeide videre med å finne
gode løsninger på hvordan nyutdannede leger
skal komme godt i gang med sine yrkes- og
spesialistløp. At basistjenesten formelt legges
inn som første del av spesialisering, gjør det
naturlig å vurdere om basistjenesten bør differensieres i forhold til hvilken spesialitet den
er første del av tjenesten til.

og kompetent ledelse!
Fastlegeordningen – en uferdig ti-åring
Det er varslet vesentlige endringer i fastlegeordningen fra myndighetenes side. Myndighetene
har lagt til side en del forslag om endring i finansieringen til 50/50 fordeling mellom stykkprisfinansiering og fast tilskudd, i hvert fall foreløpig.
Det har skjedd mye takket være stor innsats med
å forklare konsekvensene av dette forslaget.
Men fastlegeordningen må utvikles i tråd med
både pasientenes og samarbeidspartnernes
behov. Fastlegene må i større grad dokumentere
kvalitet i sine tjenester. Selv om pasientene gjennomgående meddeler tilfredshet med fastlegen,
er samarbeidspartnerne klare på at kvaliteten
er for ujevn. Legeforeningen trenger en president som forstår hvordan ulike virkemidler
kan brukes for å utvikle ordningen slik at dens
fulle potensial utløses og at hensiktsmessig
kvalitetsrapportering gir innsyn i tjenestene
som leveres

kunnskap. Politikk og gjennomslagskraft utvikles derfor best når ulike standpunkter brynes
og konklusjoner trekkes selv om vi ikke alle er
helt enige hele tiden. Legeforeningen trenger
nå en president som kan ivareta alle sider av
dette, og balansere det godt. Det vil utvikle
Legeforeningen til å bli enda mer innflytelsesrik,
til beste for pasientene våre og befolkningen
for øvrig, og til beste for alle medlemsgrupper.

Det er behov for en nasjonal legevaktreform. Å
legge bedre rammer for økt kvalitet på legevakt
har stor betydning for samhandlingen med
sykehusene, da øyeblikkelig hjelp pasienter i
stor grad legges inn av legevaktslege. Det er
ikke et mål i seg selv å unngå innleggelser på
sykehus, målet må være en best mulig innleggelsespraksis, hvor de som trenger undersøkelse
og behandling på sykehus mottas så raskt som
situasjonen tilsier og best mulig opplysninger
er tilgjengelig for mottagende sykehuslege. Der
opplysninger mangler, må det gjøres lettere å
få supplerende opplysninger. Noe kan hentes
fra en nasjonal kjernejournal, men det må også
gjøres lettere å få tilleggsopplysninger fra fastlegen etter forespørsel.

Legeforeningen trenger derfor en president med
betydelig medieerfaring. Jeg tenker raskere enn
jeg snakker, hvilket gjør det mulig å håndtere
også utfordrende spørsmål, om nødvendig på
direkten. Presidenten skal være foreningens
frontfigur, men presidenten skal også forløse
andres potensial, og la dem med best kompetanse i den enkelte sak spille sammen med
den politiske ledelsen til enhver tid. Ikke bare
presidenten, men også flere av våre sentrale
tillitsvalgte skal være mer synlige i de viktige
offentlige debattene.

Privat og avtalebasert legevirksomhet – viktig
for både dagens og fremtidens helsetjeneste
Vi må fortsatt arbeide målrettet for å opprettholde et levende konkurranseforhold mellom
offentlig sektor og et robust avtalebasert og
helprivat legearbeidsmarked. Ikke minst er det
viktig å bevare avtalebasert spesialistpraksis
som et fritt, ubyråkratisk og effektivt tilbud
til våre pasienter, som kan samspille med, og
utfylle sykehusenes tjenestetilbud.
Legeforeningen består av et mangfold av
underforeninger. Det er en stor styrke, men
vårt mangfold innebærer også en kilde til indre
stridigheter. Det bør ikke legges lokk på nødvendige indre meningsutvekslinger. Tvert om – slikt
bidrar vesentlig til å utvikle og spisse vår politikk
og våre argumenter. Konsensus kan være bra
men er ikke sjelden en erstatning for god nok

Legeforeningen – tydelig talerør – og trygg
sparringspartner for regjering og forvaltning
Legeforeningen har et forbedringspotensial
når det gjelder budskap i media. Vi må oftere
komme med tydeligere utspill, gjerne mer kritiske og spissformulerte for å komme til orde i
mediene. Det er likevel viktig å ikke virke klagende eller vekke for sterke motkrefter. Hensikten vil alltid være å komme frem med, og få
gjennomslag for, våre standpunkt.

I tillegg til de utfordringene som vi ser i dag, vil
det i årene som kommer oppstå en rekke nye
utfordringer som Legeforeningens president
løpende må identifisere og håndtere. Gårsdagen
er allerede historie, den nye tids utfordringer må
møtes nå og fremover. Derfor er jeg et godt valg
som Legeforeningens president for den nye tid.

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 kontaktes ved behov for kollegastøtte. De
skriver ikke journaler - tar ikke betalt og
skal gi støtte uansett årsak til behovet
for hjelp. De har likevel en taushetsplikt
som er muligens enda strengere enn
den vi lever med hver dag. De vil kunne
bistå med støttende råd og handling selv
om du har et problem du vet kommer
i kategorien uetisk eller ”ulovlig” - eller
kanskje du bare ønsker å ha en som
du kan lufte dine bekymringer med?
Muligens trenger du råd på grunn av
somatiske plager? Der er en ikke ukjent
problemstilling. Vi tar også imot bekymringsmeldinger av typen omsorg dersom
du vet en god kollega trenger støtte.
Vi tar ofte kontakt direkte med en som
eventuelt er omtalt negativt i pressen.
Terje Vevatne,
Avd.rådgiver i Rogaland legeforening
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Informasjon fra kurskomiteen
Emnekurs i sykehjemsmedisin
Tid:
1. feb., 5. april, 13. sept. og 22. nov. 2011 kl. 12.-18.00.
Sted:
Arkeologisk museum i Stavanger
Påmelding: rogaland.legeforening@c2i.net
Pris:
kr. 2000,- for alle dagene (kr. 500,- pr. dag)
Mer informasjon finnes på
http://legeforeningen.no/rogaland

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

Program:

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

DAGKURS – 2 DAGER
Tid: 7.-8.11.2011
Påmelding: innen 19.9.2011 til rogaland.legeforening@c2i.net
Pris: kr. 2200,- i kursavgift, ca. kr. 500,- i kostpenger
Antall deltakere: 28

Kurskomitéen for sykehjemskurset, Aart Huurninck, Ruth Midtgarden
og Pål Hjorth.

Tid: 12.-13.3.2012
Påmelding: innen 23.1.2012 til rogaland.legeforening@c2i.net
Pris: kr. 2200,- i kursavgift, ca. kr. 500,- i kostpenger
Antall deltakere: 28
Kursene vil kreve forberedelse og bestått internettbasert teoritest i AHLR
før fremmøte og er godkjent med 20 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i akuttmedisin til videre- og etterutdanningen i Allmennmedisin.

Uke 40 – 2011
KVELDSKURS

PRØVETAKING PÅ LEGEKONTORET

3.-6.10.2011, er under planlegging. Mer informasjon kommer når det
er klart.

DAGKURS

KURS I UNDERSØKELSESTEKNIKK, ORTOPEDI

er under planlegging, som en fortsettelse av kurs i en serie på flere
(forrige var Diagnostikk og behandling av kne og hofte). Mer informasjon kommer når det er klart.

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.

Husk også våre nettsider: www.legeforeningen.no/rogaland
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fagdager
Invitasjon til akuttmedisinsk
samhandlingstrening.
Legevaktleger i Rogaland inviteres til å delta i
ambulansetjenestens fagdager.

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

Styret i Rogaland legeforening
for perioden 2009 - 2011
Ivar Halvorsen, Leder

Fastlege/overlege
Stavanger kommune
Køhler legesenter
M 992 98 562
ivar.halvorsen@lyse.net

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

Vi tror at vi her har funnet en meget god måte å få realisert den forskriftsfestede samhandlingstreningen som skal foregå i alle landets
akuttmedisinske tjenester.
Fagdagene går fra 08.30-14.00. Det er plass til tre leger på hver dag.
Følgende dager er satt opp i 2011:

Fagdag 1
Januar:
Februar:

26, 27 og 28
2, 3, 4, 10, 11, 16 og 24

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

Fagdag 2
Mars:
April:

16, 17, 18, 23, 24, 25
6 og 7 og 8 og 13

Fagdag 3
September:
Oktober:

14, 15, 16, 21, 22, 28, 29 og 30
5 og 6

Fagdag 4
Oktober:
November:

27 og 28
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
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BLAD B - Økonomi

Returadresse:
Rogaland legeforening,
Postboks 3049 Hillevåg
N-4095 Stavanger

