MEDLEMSBLAD FOR ROGALAND LEGEFORENING

NR. 3 • ÅRG. 17. 2011

Foto: Ingeborg Ask Torvik.

Syd-Vesten

Foto: Ingeborg Ask Torvik.

Ny leder og nytt styre i
Rogaland Legeforening
Rapport fra Afrika
Frodige Afrika! Sommerfugl og blomster i Ngaoundere.

2 SYD-VESTEN NR. 3 • ÅRG. 17. 2011

MEDLEMSBLAD FOR ROGALAND LEGEFORENING

Syd-Vesten
I nnhold

Leder

5 Ny doktorgrad: Kathinka Kurz
6 Studieforhold og legepraksis i
«gamle dager» del II
9 Siste ord fra en avgått leder
Sommerregn har umerkelig blitt høstregn. Det gleder meg kun når jeg skal
betale strømregningen. Som eksilstril er jeg jo ikke helt uvant med fenomenet
og for å være beint fram påtrengende positiv gir det jo god tid til å engasjere seg
i Samhandlingsreformen...
Reformen skal gi oss det vi alle har lengtet etter - et sømløst effektiv kommuniserende helsevesen som utreder, behandler og trøster effektivt på laveste
ressursnivå til samfunnets beste. Staten har tenkt og skrevet lover. Høringer av
gigantisk format har vært sendt ut i et forrykende tempo og vedtak har blitt gjort
over en lav sko. Kommuner og sykehus prøver å komme på banen med innspill
eller ihvertfall klargjørende spørsmål uten at jeg tror det har gitt den helt store
effekten ennå. Konsekvensanalyse ser ikke ut til å dominere HOD sitt arbeid
med reformen. Det eneste som imponerer så langt er farten dette skjer i - 1/1/12
er vi i gang. Da skal kommunene være klar til å ta i mot alle utskrivningsklare
pasienter fra dag 1 eller få en saftig regning.
I utgangspunktet er jeg beint fram positiv til bedre samhandling. Jeg har faktisk
ivret for det i mange år. Jeg er lei ineffektive journalprogrammer, for elektroniske
meldingsutveksling, lengter etter felles laboratorieverdier og rekvireringsrutiner,
savnet samhandling på tvers av private og offentlige røntgenavdelinger og god
flyt i kommunikasjonen med sykehuset. Jeg har lurt på hvorfor prioriteringene
er som de er. Hvorfor har Fürst en uendelig bedre labrekvireringsmodul enn
hele SUS med milliarder i budsjett og 200 fastleger å serve?
Så når Bjarne Håkon Hansen plutselig våknet opp en dag og tenkte at samhandling
måtte være bra så var jeg lutter øre. Med ett øynet jeg håp for et adresseregister
som tillot effektiv epostkommunikasjon ! Desverre har det hele blitt litt uklart
for alle parter.
Jeg liker bedre å prøve å påvirke konstruktivt enn å sutre og har derfor gått inn i
samhandlingsarbeidet på mange fronter, tatt på meg lederverv i lokalforeningen,
fått meg en bijobb som praksiskonsulent på SUS ved siden av å fortsette som
tillitsvalgt i Stavanger. Håpet er at jeg skal klare å skaffe meg overblikk og kunne
påvirke prosessene og å få kommunisert dem ut til kollegene og involvert dem
i prosessen. Det blir ikke lett. Men vi trenger engasjement blant kollegene for å
finne de gode løsningene. HOD og kommunene trenger all den hjelp de kan få.
Ingen forskrift i verden kan få legene med på løsninger som ikke oppleves som
nyttige forbedringer. Jeg er overbevist om at de virkelig gode løsningene finnes
ute blant kollegene – enten det være seg i fast legepraksis eller på sykehus.
Jeg har derfor utviklet et verktøy for å involvere flere. På www.fastlegeservice.no
finner dere nå et sømløst arbeidsrom for helsetjenesten i vårt område. Det er en
nettportal som i sin fulle realisering vil kunne fremstå som et sømløst arbeidsrom
for alle faggrupper uavhengig av helsenivå eller kommunegrenser.
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Dr.grader ved SUS

Kathinka Kurz

Også i dette nummeret presenterer vi
en kollega som i den siste tiden har
disputert til PhD-grad.

Dynamic MRI: An
important tool in
problem-solving of
breast abnormalities

Ny doktorgrad - Vi gratulerer!

Syd-Vesten

MR-undersøkelse av brystene.
Kathinka Kurz, seksjonsoverlege ved Radiologisk avdeling ved Stavanger Universitetssjukehus disputerte 1. april for Ph.D.
graden ved Universitetet i Oslo.
Kathinka Kurz er utdannet i Freiburg i Tyskland, arbeidet ved Sentralsjukehuset i Rogaland i 2001-2002. Arbeidet deretter i Düsseldorf i Tyskland ved radiologisk avdeling
og startet der også sitt doktorgradsprosjekt.
Fra 2006 har hun arbeidet som overlege ved
Stavanger Universitetssjukehus. Fra 20082009 som seksjonsoverlege for MR, nevro
og ØNH ved Radiologisk avdeling, Stavanger
Universitetssykehus. Hun har også europeisk
godkjenning som nevroradiolog.
Kurz har i sitt arbeid forsket på MR undersøkelser av brystene. En MR-undersøkelse av
brystene gjøres i dag blant annet på en del
pasienter som skal opereres for brystkreft og
på kvinner som har en arvelig høy risiko for å
få brystkreft. MR-undersøkelsen gjøres etter
at det er gjort mammografi og ultralyd og vil
i noen tilfeller kunne gi supplerende informasjon om svulster og andre sykdommer i
brystet. Til forskjell fra de fleste andre MRundersøkelser, er undersøkelsen av brystene
dynamisk. Pasientene får kontrastvæske i
armen og en kan vurdere hvordan kontrast-

væsken tas opp i for eksempel en svulst i
brystet over tid.
I sin avhandling Dynamic MRI: An important
tool in problem-solving of breast abnormalities har hun systematisk beskrevet fallgruber ved MR-undersøkelse av brystene.
Det er viktig for legene som tolker bildene å
kjenne til fallgrubene for å kunne stille riktig
diagnose og dermed gi riktig behandling til
pasientene. En enkelt undersøkelse består
av mange hundre bilder, gjerne også over
1000. Det ligger mye informasjon i bildene
som ikke er synlig for det blotte øyet, og
hun har sett på softwareløsninger for å gjøre
denne informasjonen synlig. Utfordringen
er å få til løsninger som er brukervennlige
og sikre, slik at de kan brukes av leger i en
travel hverdag på sykehuset. Til slutt har hun
tatt for seg en type svulster i brystet, såkalte
papillomer, som er en kjent fallgrube både
ved mammografi, ultralyd og MR og har
analysert disse svulstene mer i dybden. Flere
av artiklene i Ph.D. arbeidet er publisert i
European Journal of Radiology.
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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.

FOTOKONKURRANSEN
FORTSETTER
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.
Forsidebildet er denne gangen fotografert av Ingeborg Ask Torvik. Det viser
kursdeltakere sammen med kamerunske
kolleger utenfor sykehuset i Ngoundere.
For første gang har Rogaland legeforening holdt kurs i Afrika.

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

Første del av artikkelen Studieforhold og legepraksis i “gamle dager” ble trykket i Syd-Vesten
2-2011. Her fortsetter vi med del 2.
Men så skjedde det noe. Sykehusutbyggingen
skjøt fart over hele landet. Tempoet ble enormt
og spesialavdelinger skjøt opp som paddehatter.
Men noe man ikke hadde tenkt på var bemanningen. Leger hadde det jo alltid vært nok av.
Sykepleiere også. Jeg minnes en kandidatstilling
på Rogaland sykehus som det var 47 søkere til.
Spesialisering hadde vært utstyrt med hindere
og flaskehalser. Men så, nå kunne man ikke
skaffe underordnede leger til sykehusene.
Vanlige spørsmål var: Kjenner du noen som
kan tenke seg å bli øre-nese-hals lege? Selv
hadde jeg alltid hatt lyst til å bli øyelege, men
slik som forholdene da var ville det blitt en ny
årelang runddans på hybel og uten familieliv.
Stavanger hadde ingen øyeavdeling.
Sykehusene hadde problemer. De fikk ikke
underordnede leger. Pasientene forlangte flere
spesialister.
Som en nødløsning ble det foreslått å tvangsutskrive de privatpraktiserende leger til to års
tjeneste på sykehus for å løse den akutte krise.
Men så fant kloke hoder ut en genial løsning.
Ved at studiet ble forkortet og at man innførte
turnustjeneste som erstatning så ville man få
en tilvekst av underordnede leger. Man åpnet
også for studier i utlandet, noe som tidligere
ikke var akseptert. Størst diskusjon var der om
studier skulle godkjennes i Tyskland (jeg går
ikke inn på det her), men norske studenter
i Tyskland fikk ikke gjøre turnustjeneste der,
og dermed måtte de gjøre det i Norge. Den
største mengden kandidater kom fra Tyskland,
og dette synes de geniale var et Columbi-egg.
Det var imidlertid forutsetningen at turnustjenesten skulle skje under nøye supervisjon og
ikke vær rå arbeidskraft. Den skulle jo erstatte
den tidligere strukturerte kliniske praktiske
undervisning.
Har dette skjedd? Så fikk vi universitetet i Bergen
og Tromsø og endelig i Trondheim og enda
synes det som om legebehovet er umettelig. Jeg
er ikke imponert av prognosemakere.
Tidligere var der ikke så mange leger i administrativt arbeide. Vi hadde en fylkeslege i
halv dags stilling. I dag er der X antall leger

ved dette kontoret. Fylkeshelsesjef og dennes
stab av overleger var ikke på fantasiplanet en
gang. Riktignok hadde byen en stadsfysikus
med to assistentleger som ikke ble betegnet
som overleger, men helseinspektører. Så har
vi trygdevesenet som sluker en rekke leger, og
i tillegg kommer alle bedriftslegene hvorav de
fleste bare arbeider som personalleger. Slik kan
man fortsette.
Den medisinske utvikling har vært eventyrlig. Ser man på de 60 år som er gått siden jeg
begynte på studiet, har man følelsen av å ha
beveget seg fra middelalderen og frem til et
elevert stadium. Det er ikke mer enn vel 100 år
siden legene smakte på urinen for å bedømme
glukosegehalten, og hvor evnen til å benytte de
ubevebnede sanser var avgjørende. Acetonlukt
kunne lede til diagnosen og stetoskopi samt
perkusjon måtte beherskes til fullkommenhet.
Mikroskopien ble tidlig viktig etter hvert som
bakteriologien kom inn i billedet. Dunkelfeltundersøkelser på spirocheter samt identifisering
av gonokokker og tuberkelbasiller måtte utføres
på kontoret. Det fantes ikke så mange laboratorier den gang. Alle laboratorieprøver ble utført
på gammeldags vis. Enkeltvis og tidkrevende.
Sticks og diagnosemaskiner kunne man bare
drømme om. Hellers prøve med salpetersyre ble
brukt for å påvise protein. Den ene av landets
to indremedisinke professorer, Salvesen, påla
oss å være sparsom med salpetersyren: Den er
dyr og dere vil merke det på økonomier dersom
det sløses!
Hæmoglobin ble bestemt grovt ved fargeskalaer,
nøyaktigere med Sahli og enda bedre med Sicca.
Senere professor Birker Kaada gjorde tidlig en
del vitenskapelige prøver med Sicca (tidsskrift
for Dnlf ). Problemet var standardiseringen.
Hva var egentlig 100%? Så kom de elektriske
hæmometere hvor man direkte kunne avlese
verdien i gramprosent og forvirringen var eliminert. Blodsukker-bestemmelsene var tungvinte
og påvisning av glukose i urin ble gjort med
Fehlings væske.
Antibiotica og psykofarmaka medførte en hel
revolusjon. Før krigen kom de første sulfapreparater og dermed kunne både pnevmonia
crouposa og gonoré kureres med stor sikkerhet.
Tidligere døde ca. 30% av alle pnevmoni pasientene, og helbredelse av gonoré kunne være

raksis i «gamle dager»
en langvarig prosess som strakte seg over flere
måneder. De psykiatriske anstalter var i stor
utstrekning oppbevaringssteder som kunne
lokaliseres ved sin intense stank. Dette forandret seg radikalt. Etter hvert ble Streptomycin
og det langt uskyldigere Penicillin tatt i bruk.
Ulempen var at det ikke var fremstillet brukbare
penicillintabletter og derfor måtte injeksjonsbehandling benyttes. Penicillinet var krystallinsk
og måtte settes 4 ganger i døgnet. Dette voldte
problemer når pasienten lå hjemme, hvilket
svært ofte var tilfellet. Men prokainpenicillinet, depotpenicillinet, lot ikke vente på seg
og da klart det seg med én injeksjon i døgnet.
Til slutt kom det effektive tabletter. Behandlingen av kjønnssykdommer og andre infeksjoner
ble da meget enklere og med få bivirkninger.
Streptokokkangina lot seg behandle og det har
vist seg at den fryktede rhevmatismus acutus
er blitt meget sjelden. Nå kunne Scarlatina
behandles i en uke mens sykdommen tidligere vare i ukevis. Poliomyelitis var det meget
av. Men etter at vaksinering ble gjennomført
er den også borte. Rhesusfaktoren ble oppdaget med de terapevtiske konsekvenser dette
fikk. Antihypertensive medikamenter kom på
markedet med de første Rauwolfiapreparater. Senere kom betablokkene og alle de andre
moderne midler. Hjertekirurgien er kommet
og etter at anestesilegene gjorde sitt inntog
har utviklingen på den kirurgiske front også
generelt gått fort. Computertomografi og MR
finnes, og subspesialiseringen er betydelig.
Vi har også fått et utmerket laboratorium på
Sentralsjukehuset. Dessuten mikrobiologisk
laboratorium. Listen kan gjøres lenger, ta med
offentlig legevakt, cytologi og mammascreening, psykiatrisk klinikk osv. Ja på 50-60 år er
det medisinske scenarium totalendret.
Det var vanlig å ha hele familien som pasienter. Jeg har opplevd å ha 4 generasjoner,
fra oldeforeldre til barnebarns barn. En slik
familielegevirksomhet var rik og givende. Men
den var likevel ikke det samme som det gamle
begrep huslege som er feilaktig benyttet den
dag i dag. Huslege ble i en periode betegnelsen for en stakkars “allminnelig praktiserende
lege” som det litt nedsettende het. En slags
lege som i motsetning til spesialistene kunne
beordres hjem i huset til alle døgnets tider, og
som var utdannet til å ikke behøve søvn. Og så
var det litt stas, litt fint, å kunne si: “Min huslege
(min sjåfør, gartner). Nei huslege, se det var
noe ganske annet. Det var kun de rike familier
som i tillegg til gartner og tjenere hadde råd
til å gi fast årslønn til sin lege. Denne var gjest
ved alle familiebegivenheter, han hadde status,
men også plikter, som sunnhetens vokter både
profylaktisk og kurativt. Det viste også familiens
status at de hadde sin egen fastlønnede lege.

Er der noen som har det i dag? Neppe, huslegen
eksisterer ikke. Men fint hadde det vel vært.
Etter hvert som spesialiseringen skjøt fart, økte
imidlertid også kravene til de leger som drev
vanlig praksis. Etterutdanning ble vanlig både
ved Rikshospitalet og lokalt, og i årenes løp fikk
vi en strukturert videre- og etterutdannelse
som ga rett til tittelen Allmennpraktiker DNLF.
Senere ble systemet utviklet videre med det
resultat at de første spesialister i allmennmedisin ble godkjent i 1985. Kvalifikasjonene må
opprettholdes og dokumenteres i 5-års perioder
ellers bortfaller spesialiteten. Andre spesialister
har ikke så strenge krav, og noen eksamen kreves
heller ikke i motsetning til en rekke andre land.
Dette har selvfølgelig ført til øket anseelse for
allmennpraktikere. Tidligere var solopraksis
det vanlige, og følelsen av faglig isolasjon var
nok til stede. Dette til tross av legemøter på
sykehusene hver 14 dag og dessuten én gang
pr. måned i Rogaland Medisinske Selskab. Så
kom legesentrene og det har vel endret noe på
dette forholdet.
Store forandringer har skjedd siden jeg begynte
praksis i Stavanger. Den støtte jeg fikk var avslag
på fugefritt gulvbelegg. Senere begynte legene
å stille krav både til at kommunene skulle stille
kontorer til disposisjon og at eneboligtomter
skulle skaffes. De skaffet seg hemmelig telefonnummer privat og delvis på kontoret. (Sykebesøk uønsket.) Hjemmelsordning er blitt etablert
med fast utbetaling fra kommunen og skjerming
mot konkurranse fra nye leger som verken får
trygderefusjon eller fastlønn fra kommunen.
Denne er forresten økende med det antall hjelpepersonell man innen visse grenser måtte
ønsker. Jeg kommenterer ikke følgene av dette.
Samfunnet har endret seg. Leger som ikke har
hjemmeværende hustruer kan ikke drive på
samme måte som før. Kravene til “levestandard”
har øket, også for legene. Boligmønster kontra
arbeidssted har forandret seg.
Men fremdeles gjelder det som professor Olav
Hanssen innprentet oss: “Nil nocere og – undertiden helbrede, ofte lindre og alltid trøste”. Den
varme medmenneskelighet skal nu som før
være grunnlaget for en legepraksis.
Skulle jeg til slutt få uttrykke et ønske, må det
være: Familien har fra de tidligste tider vært
samfunnets minste celle. La oss ta vare på den.
Vi ser inderlig godt følgene av den oppløsning
som nu skjer. Jesuittenes split og hersk metode
bør vi gjennomskue, og vi bør la være med
å påskynde ferden utfor stupet. Vi bør også
ta avstand fra de deler av de Freudske teorier
som er tøv, og ikke offisielt late som om de er
god latin.

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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Siste ord fra en avgått leder
Gode Rogalandskolleger
2 år som styremedlem og 6 år som leder av
Rogaland legeforening er nå over for min del.
Til sammen 8 arbeidskrevende, men svært
givende år.

Ivar Halvorsen

For min del har det vært viktigst å nå noen mål,
å oppnå forbedringer for legene. Det må være
målsettingen for enhver fagforening. I et komplekst samfunn kan man lett tenke at det kun er
på de nasjonale arenaene man kan oppnå noe. I
Rogaland legeforening har vi prøvd å ikke la oss
begrense, og prøvd ut nye veier for å komme
rundt tilstivnede avtaler om arbeidsvilkår fra
en annen tid.
Det har vært mest å ta fatt på i kommunene.
Legevakt er et område med avtaleverk fra 1984,
knapt nok endret siden. Enkelte steder har det
medført forhold som stiller i Adeccoklassen når
det gjelder høygradig utnyttelse av arbeidskraften. Systematisk drift og faglige treningsprogram
finnes knapt, ut over det legene selv iverksetter
på sin fritid. Det har vært mulig å snakke med
kommunene, og oppnå forbedringer ut over et
fossilt avtaleverk. Mitt inntrykk er at kommunene
forstår urimelighetene. For min del har arbeidet
med legevakt vært spesielt givende, fordi det har
latt seg gjøre å rette opp urimeligheter.

Å arbeide i et godt styre er også en glede. Takk
til alle gode styremedlemmer, dere har gjort
dette til et ekte lagarbeid. Med entusiasme og
engasjement.
Som leder av lokalforeningen må man sørge for
en god og gjensidig nyttig kontaktflate til viktige
samarbeidsparter. Det har vært både nyttig og
kjekt å arbeide sammen med direktørene ved
SUS, ledelsen i Helfo, NAV og KS. Den vestlandske
mentaliteten går igjen hos dere alle – problemer
er til for å løses.
En forening må ha god kontakt med medlemmene. Jeg håper at mange har hatt glede av Sydvesten, temamøter, våre årsmøter på fjorden
og ikke minst vår strålende jubileumsfest nå i
mai. Mitt håp er at legene kjenner hverandre.
Da må vi møtes.
Rogaland legeforening får en ung, men allerede
rutinert ny leder. Jan Robert Johannessen og hans
nye styre vil helt sikkert sørge for at Rogaland
legeforening fortsatt kan regnes som en av de
mest aktive, velfungerende lokalforeningene, i
tråd med vårt lynne her i vest.
Lykke til!

Syd-Vesten

Hva vil regjeringen med fastlegeordningen?
Den mest sentrale problemstillingen for landets fastleger for tiden er om regjeringen vil
skrinlegge samarbeidet om fastlegeordningen. Vi venter i spenning på en varslet forskrift.
I verste fall vil regjeringen nedlegge trepartssamarbeidet mellom KS, legeforeningen
og staten og det som har gjort fastlegeordningen til en suksess – at man møysommelig
har oppnådd bred enighet og laget avtaler for ordningen. Slik har staten skaffet seg et
motivert og rimelig velvillig fastlegekorps.
Et forvarsel har kommet. Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm har funnet ut at alle leger
må på kurs i sykmelding. I stedet for å diskutere saken med legene har hun fått et
Stortingsvedtak om at ingen lege kan sykmelde noen uten å ha gått på kurs (!). Dette
berører et annet av Rogaland legeforenings mål i min tid som leder: forholdet til NAV.
Vi har erkjent at kontakten mellom legene og NAV burde være mer profesjonell, tatt
i betraktning de enorme summene som samfunnet bruker, med legene som sentral
premissleverandør. Vi har ønsket oss faste møter på dagtid, som del av arbeidet, ikke
som ubetalt hobby.
Det er ubegripelig naivt av en minister å tro at man får til endringer gjennom å arrangere
et lite kurs, avholdt for legenes egen regning – helt uten samarbeid med dem som skal
på skolebenken. Dette er selve skrekkvisjonen av et nytt regime for drift av legetjenester
via forskrift og ikke gjennom avtaler. I teorien oppnår man bedre ”styring” av fastlegene gjennom lover og forskrifter. Her kan det se ut til at man glemmer en avgjørende
forutsetning: det er helt nødvendig at det finnes en forståelse av behovet for tiltaket,
hos dem som lovene skal gjelde for. Er dette første signal om at fastlegeordningens
glansdager er talte?
Ivar Halvorsen
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Avskjedsskrift fra avtroppende redaktør for
Norsk ortopedpost, Alexander Seldal, ment for
trykking i oktoberutgaven av ortopedenes blad

Alexander Seldal
Utdrag fra FNs barnekonvensjon (vedtatt
av FN 20. november 1989, ratifisert av
Norge 8. januar 1991):
Ved alle handlinger som berører barn, enten
de foretas av offentlige eller private velferdsorganisasjoner, domstoler, administrative myndigheter eller lovgivende organer,
skal barnets beste være et grunnleggende
hensyn.
Partene skal garantere et barn som er i
stand til å danne seg egne synspunkter,
retten til fritt å gi uttrykk for disse synspunkter i alle forhold som vedrører barnet,
og tillegge barnets synspunkter behørig vekt
i samsvar med dets alder og modenhet.

Syd-Vesten

Partene skal respektere barnets rett til
tankefrihet, samvittighetsfrihet og religionsfrihet.

10 SYD-VESTEN NR. 3 • ÅRG. 17. 2011

Valgets kvaler
Siden dette blir mine siste usensurerte, selvredigerte linjer i Nopen i overskuelig fremtid, kunne
det være fristende å kline til med noen skikkelig
usaklige, verneskodde ballespark, men i min uendelige godhet skal jeg forsøke å beherske meg. Jeg
lover ingenting. Slik redaktørens hjørne har utviklet
seg de siste årene kunne jeg sannsynligvis sluppet
unna med nesten hva som helst uansett. Ingen
har sendt indignerte protester så langt. Provokativ
atferd er liksom ikke fullt så tilfredsstillende når folk
bare trekker på skuldrene. Tema for dette nummerets hjørne var en hard nøtt. Det er så mye jeg
brenner inne med. Ikke ulikt min svigerfar, som
har mer storfemøkk enn han har lovlig spreieareal
til. Hvis man nå skal ta landbruksforvaltningens
regelverk på alvor. Skulle jeg utsette new-agealternativistene og deres guddommelige frekkhet
for en velfortjent maltraktering i harselaskverna?
Pisse på Steiner-sosiopatenes smitteringer og
deres medkonspiratoriske antivaksinatører? En
ny kanonade adressert privatklinikkenes hysteriske kassaapparatpraksis? Radbrekke Spekter
og mitt eget helseforetaks administrasjonshøner
for å ha tvunget meg til å forsvare en åpenbart
tariff-festet rettighet i hovedstadens arbeidsrett
(de burde nå vite nøyaktig hvor pyton jeg synes
alt som har med pakking, reising og hoteller er)?
Mildt forsøke meg på en voksenopplærende, sosialdemokratdiplomatisk, guidet tur gjennom opplysningstidens velsignelser? Eller, min favoritt på
vårparten, utfordre kreasjonistenes faktaselektive,
førskolevitenskapelige forsøk på å rasjonalisere
overtrobaserte fantasiberetninger? Sukk, Christopher Hitchens og Richard Dawkins gjør alt det
ovennevnte mer elegant og velartikulert enn jeg
noensinne vil være i stand til. Bedre enn noensinne
forstår jeg nå mine barns kvaler i valget mellom
mammas nybakte kanelboller og bringebær-Biola
(fra Tine-samvirket seff).
Primo non nocere
Jadda. Overskriften er en veletablert klisje, slik
visdomsord ofte er. Og, jadda, jeg har brukt den
tidligere. Like fullt må den trekkes frem igjen. Gang
på gang. Noen er åpenbart medfødt tungnemme.
Tema for dagen er svaret på følgende spørsmål;
Hvilket unødig kirurgisk inngrep, på en usyk
kroppsdel, på et samtykkeinkompetent individ,
kan øyensynlig forsvares politisk, velsignes av det
offentlige, og finansieres over statsbudsjettet? Til
deg som tror du er jækla smart nå; Nei, tema for
dagen er ikke Aleris’ ukritiske tolvminutters meniskektomier, selv om det var et godt forsøk. Slike
overtredelser er, tross all sin kritikkverdighet, ikke
viktige nok. Det er, som vanlig holdt jeg nesten på
å si, et ikke-ortopedisk tema som opprører meg
mest. Redaktørens hjørne skyllet over meg med full
vestlandsstorms styrke og en nesten forheksende
arrogant selvsikkerhet en fredagskveld i september
mens jeg leste Karius og Baktus for to overjordisk
perfekte, nybadete, ubesudlete, halvnakne, småsøvnige småtasser mens mamma var på kånetur
i København. Tema for min siste krampetrekning
som redaktør er fundamentalt meningsløse, statssanksjonerte og –finansierte overgrep mot de mest

Fingra unna snabben min!

vergeløse blant oss. Tema i dag er overgrep mot
barn. Ikke den brekningsfremkallende, underlivspenetrerende varianten normalt sammenskrudde mennesker reagerer med et ubeskrivelig hat, sinne og avsky mot. Ikke den uforståelig
voldelige djevelskap som tross alt, til en viss grad,
kan ha sin årsakssammenheng i sosial nød, rus og
fragmenterte familiestrukturer. De overgrepene jeg
tenker på er veloverveide, kalkulerte, planlagte,
bevisste og villete. Disse overgrepene, i kontrast
til mishandlingen vi ofte, sannsynligvis noe forutinntatt, forbinder med usunne familieforhold
i samfunnets tapersjikt, forekommer vel så ofte i
velordnete, møblerte hjem, og har sin bakgrunn
i etniske, religiøse eller kulturelle forhold. Og vi
har kolleger i våre rekker som synes det hele er
gode greier, og, endog, heier frem alle tiltak som
understøtter en fortsatt praksis. Velsignet av staten.
Snart kanskje betalt av oss.
Boyz n’ da HOD
Jeg må skamfullt erkjenne at der har vært tider hvor
jeg tenkte på Barneombudet som en halvnusselig, gjennomfeminisert administrator isolert i en
byråkratisk Gladpack-boble (ikke ulikt administrasjonshønene i et hvilket som helst offentlig
helseforetak), fjernt fra den hverdagsvirkeligheten
vi alle daglig bakser med. Plutselig skulle man
innpodes dårlig samvittighet for å heve stemmen
mot avkommet, henvise uhelbredelig trassige barn
til sitt rom eller fordi man, ulykksalig i et svært
prøvet øyeblikk, slepte småtrassingen langs et
marmorert kjøpesentergulv og påførte umuliusen
en subluksasjon av caput radii. Plutselig var vi alle,
som elsket våre barn høyere enn oss selv og de
utilfredsstillbare, ildsnøftende komodovaranene
som fødte dem, potensielle barnemishandlere.
Det var en yderst ubehagelig følelse. Så foretok
Barneombudet en høyst sympatisk og applaudabel
manøver onsdag 31. august. Som en av få betydningsfulle høringsinstanser gikk Barneombudet
tidlig klart ut mot et forslag om å gjøre omskjæring
av gutter til en legal, statsfinansiert praksis i regi av
det offentlige helsevesen. Barneombudet mener
omskjæring, om overhodet, ikke skal tillates før
barnet er gammelt nok til selv å råde over egen
kropp og ta egne valg. Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har sendt ut på høring et forslag

om å inkludere omskjæring av guttebabyer i det
offentlige helsevesenets oppgaver. Det kunne
vært interessant å se om de kulturrelativistiske
kloke HODene hadde hatt baller til å foreslå tilsvarende offentlige tilbud for jentebabyer. Jeg er
kun en svært enkel ortoped, men ifølge de som
har mer peiling på slikt er den minst barbariske
formen for omskjæring av jenter (såkalt klitorisprikking) sammenlignbar med rituell omskjæring
av guttebabyer. Høringsinstansene inkluderer
blant annet Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (wtf?), Spekter (de bør vel strengt tatt ikke
høres på i noen sammenheng) og selvfølgelig en
aldri så liten bukett organisasjoner av ymse slag
som fremmer midtøstenmonoteismenes religiøse
vrangforestillinger og kulturelle krumspring. Som
man roper i skogen får man svar. Høringsfrist er 3.
oktober. Opplysningstidens fornuftsarv har med
andre ord fremdeles en sjanse til å bli videreført.
Forhud, ukultur og religion som den rasjonelle
tankens gift
Samme dag raste det mosaiske trossamfunn,
skal man tro barneombudets egne nettsider,
mot dette forslaget. Selvfølgelig. Barneombudet i
Norge burde jo forstå at unødvendige kirurgiske
overgrep mot ellers perfekt skapte guttebabyer
naturligvis skal trumfes gjennom basert på religiøs overtro og kulturelt betingede ukulturer. For
balansens skyld vil jeg presisere at like religiøst
ensporede representanter for en annen MidtØstenbasert monoteisme deler dette syn. I det
minste fant de endelig en felles kampsak! Som
en foranstaltning vil jeg bare gjøre den neserynkende leser oppmerksom på at jeg er en dedikert
sekularist og mener religiøs tro bør være et helt
privat, personsfærebegrenset tidsødsel løsrevet
fra nasjonens offentlighet. Og, for ordens skyld
(selv om det strengt tatt burde være unødvendig,
men man vet jo aldri i disse postapokalyptiske
dager); jeg er en betinget skapvenn av fenomenet
Israel. Etter å ha opplevd den fredelige syntesen av
arabisk og jødisk kultur i Haifa, og hårføneren av
en solgangsbris i Negev-ørkenen med min jødiske
studiekamerat, var jeg solgt. Kanskje det kan
skyldes at jeg i all hovedsak ikke traff frådende,
firkantede livssynfundamentalister med eller
uten hodepryd og kinnskjeggpermanent, men
hverdagsvanlige, pragmatiske småbarnsforeldre
av alle kulører som mest av alt ønsket en fredelig,
fryktfri tilværelse for seg og sitt avkom. Sånn. Nå
kan ingen korsfeste meg som kulturelt ufølsom
selv om de overtroendes overfølsomhet og krav
på særbehandling egentlig bryr meg akkurat der
ryggen slutter. Uforsvarlige overgrep mot vergeløse barn basert på ukultur og kollektiv, religiøs
massesuggesjon kan uansett ikke tåles. Uavhengig
av navnet på guden man velger å tilbe.
If it ain’t broke, don’t break it
Idag utføres omkring 2000 rituelle omskjæringer
av guttebarn per år i Norge. Med rituelle menes
inngrep som mangler medisinsk indikasjon,
og tallet inkluderer dermed ikke omskjæringer
som foretas av medisinske årsaker (hvilket er
ekstremt få og kun aktuelt ved alvorlig, behandlingsrefraktær arrdannende fimose). Rituell
omskjæring er ikke anbefalt av noen nasjonale
legeforeninger. Skulle bare mangle. I et forsøk på
å rasjonalisere og legitimere dette ritualet rent
medisinsk fremsettes påstander om det heldige
”offerets” medisinske gevinster. Studiekvaliteten på området varierer fra velkjent anecdotal
level of evidence til det cochranske; ”vanskelig
å trekke sikre slutninger, flere studier behøves”.
Det overordnete inntrykket er at omskjæring av
gutter sannsynligvis gir en viss redusert smitterisiko ved seksuell HIV-eksponering, og muligens

noen andre kjønnssykdommer selv om studiene
spriker i begge retninger. Fordelene er med andre
ord ikke åpenbare. Uavhengig av en potensiell
marginal risikoreduksjon tror jeg knappest noen
vil argumentere for omskjæring som et preventivt tiltak i så måte, med mindre man bedriver
desperat barfotmedisin i det analfabetiske subSaharas epidemiske HIV-sumper hvor ingen
andre midler er tilgjengelige og enhver gevinst,
hvor liten den enn er, hilses velkommen. Beskyttelse mot kjønnssykdommer i ethvert moderne
samfunn er naturligvis kommet lenger enn det,
og verktøyet er å få gratis hvor enn en ungdom
vender seg. Kondom heter det. Foretrukket av
de pinglene som ikke er komfortable med soveromsvarianten av russisk rulett. Skulle man likevel
velge å følge dette ugyldige, totalhavariet av et prevensjonsargument noe videre kan man uansett
vente med omskjæringen til barnet nærmer seg
en hormonell tenåring og kan få bestemme selv:
«Vel sønn; nå skal du på Interrail til Bloody Beach
og grisefylla der. Skal vi trimme snabben først som
sist eller foretrekker du en familiepakke Näcken
med nupper og kanelsmak?» Den seksuelle lavalder kryper riktignok stadig litt nedover men de
fleste er fremdeles konfirmert før de roter med
nabojenta.
De knivkåte hevder også at omskjæring kan
redusere risikoen for peniskreft, en påstand som
fremdeles lengsesfullt venter på å bli dokumentert. Likefullt, la oss gå med på en helt marginal
risikoreduksjon for diskusjonens skyld. Peniskreft rammet i 2009 44 norske menn, det store
flertall var over 60 år. Samme år ble det født mer
enn 30 000 gutter i Norge. La oss raust skjenke
omskjærerne en relativ risikoreduksjon på 5 %.
You do the math. Nytteverdien av omskjæring,
for samfunnet som helhet, og ikke minst den
enkelte guttebaby, mangler fullstendig vitenskapelig forankring i vår del av verden. Der finnes
ingen gyldige medisinske argumenter for denne
praksis. Det er et unødvendig kirurgisk inngrep
på en frisk kroppsdel hos en pasient som ikke
gis mulighet til å samtykke. Er det noen andre
enn meg som lurer på hvordan i all verden det er
mulig å overhodet understøtte en slik malpraksis?
Utgått på dato
Denne saken burde egentlig være en ikke-sak,
kontroversene omkring den ukontroversielle, og
debatten om den for lengst lagt død, begravet i
radonsikker blykiste og aldri gjenoppstått. Vi må
nå slutte å late som der finnes noen holdbare,
saklige, medisinske argumenter for omskjæring
av gutter i Norge, og resten av den utviklede
verden for den saks skyld. Like lite som det finnes
noen som helst godhjertede grunner for å utsette
pikebarn for tilsvarende, eller slik tilfellet ofte er,
mer groteske overgrep. Rituell omskjæring av
umyndige gutter burde, som for jenter, naturligvis være ulovlig. Ikke fordi omskjæring i seg
selv er forkastelig eller uetisk, men fordi tidspunktet og umyndiggjøringen av offeret for å
tilfredsstille omsorgshavernes livssyn overhodet
ikke kan forsvares. Tilhengerne, noen av hvilke
nylig forsøkte legitimere og rasjonalisere uskikken i en Aftenposten-kronikk med den freidige
tittelen Fremmer folkehelsen, kan ikke tas på
alvor så lenge de insisterer på å fremme sin sak
med medisinske argumenter som alibi. Dette
er åpenbart vikarierende motiver som tydelig
demonstrerer at de vet de har en for dårlig sak til å
våge ta den ærlige debatten bak all tåkeleggingen:
Skal voksne i vår tid få lov til å utsette friske guttebabyer for et unyttig, smertefullt og potensielt
komplikasjonbeheftet kirurgisk inngrep fordi
deres kortvokste, småfegjetende, kariesbefengte
forfedre, en gang i bronsetidens Midt-Østen,

samlet seg rundt kveldsbålet og delte skrøner,
kokte i hop de mest absurde tilhørighetsritualer
og konstruerte passende sadistiske prøvelser
og gudfryktighetsøvelser for den jevne rettroende? Det er ikke alt som alltid har vært som er
like bevaringsverdig. Tradisjon alene er ikke et
gyldig argument i et moderne opplyst samfunn
hvor også barn erkjennes en egenverdi ut over
foreldrenes markeringsbehov.
Fortidens unnlatelsessynder
Fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, 9. april 2010:
Barneloven har nå fått en bestemmelse som tydeliggjør at barn ikke skal utsettes for noen form for
vold, heller ikke for eksempel lette klaps, selv om
det skjer som ledd i barneoppdragelsen. I tillegg
presiseres det at barn heller ikke skal utsettes for
skremmende eller plagsom opptreden eller annen
hensynsløs opptreden. Dette kan for eksempel
omhandle innelåsing av barnet i et rom, bruk av
trusler om straff eller trusler om at barnet skal
bli forlatt eller skadet, latterliggjøre barnet mens
andre hører på eller følelsesmessig avvise barnet.
Myndighetene presiserte altså i 2010, hederlig
nok, at barn skal ha seg frabedt psykisk og fysisk
skremmende opptreden. Allerede tilbake i 1974
kom et lovforbud mot å fjerne deler av ører og hale
på hunder for å markere deres rasetilhørighet. Et
uhell med hullemaskinen på et par puddelører og
du bryter loven. Lås din utagerende tenåring inne
på rommet i fem minutter og staten betrakter deg
som kriminell. Delamputér din nyfødte sønns
kjønnsorgan, uten noen god begrunnelse, og den
samme staten heier deg frem og tar likesågodt regninga. Rituell omskjæring innlemmes med selvfølgelig frekkhet i den vage, kulturhypersensitive,
religionsoverfølsomme unntakstilstanden hvor
selv gammeltestamentlige botsøvelser av jackassske dimensjoner og sadistisk karakter forstås i hjel
på vår tids toleransealter. Smak på ordet; Rituell.
Det er det saken handler om. Et slags initieringsrituale eller brennmerking for å markere de foresattes tilhørighet til en bestemt kulturtradisjon
eller tro. Det handler åpenbart ikke om barnets
beste, men snarere om foreldrenes interesser på
bekostning av barnets rett til å foreta selvstendige valg vedrørende tro, gruppetilhørighet og
eget underliv når tiden for det kommer. Det er
utelukkende en følge av foreldrenes ønske om å
påtvinge avkommet et irreversibelt stigma som
markerer tilhørighet før barnet selv kan ta et
veloverveid valg. Enhver forvirret og forstyrret
tenåringsgutt får selv avgjøre om han higer etter
en rustfri bolt gjennom glans penis. Men da må
han først bli seksten år, for det har myndighetene
bestemt skal være aldergrensen for piercing. De
fleste tatovører avviser kunder under myndighetsalder. Hvorfor skal det være så forferdelig
vanskelig å frede perfekt skapte babygutters friske
underliv frem til de selv kan få bestemme? Frykter
ukulturforvalterne at korthuset skal kollapse når
en hel generasjon selvtenkende tenåringsgutter
gjennomskuer denne forkvaklede, kvasireligiøse
oldtidslevningen for hva den er og betakker seg
for skarpe gjenstander i intimsonen?
Det er nå mange hundre år siden opplysningstidens glansdager, men man kan jo alltids håpe på
en vedvarende depoteffekt. Noe annet ville være
en loddrett skam i et påstått sivilisert samfunn
anno 2011.
Godt Høstmøte og takk for meg!
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Fra idé til prosjekt
Forskning for fastleger I - III

Klinisk emnekurs 3 x 6 timer
Kurskomite:
Arrangører:

Svein Kjosavik, Kristina Iden, Olav Thorsen, John Nessa, Kjell Harald Horpestad, Torgeir Gilje Lid
Allmennmedisinsk forskningsenhet i Bergen, Korfor – Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning og Stavanger helsetjenesteforskning
Målgruppe:
Alle interesserte fastleger, med eller uten egne forskerambisjoner.
Tid:
Torsdag 24.nov 2011, kl. 1200 - 1830
Sted:
Lagårdsveien 78 (tidligere Statens hus), 7.etg, hos Korfor
Godkjenning:
Kursserien Fra idé til prosjekt – forskning for fastleger I-III er godkjent som klinisk emnekurs med 18 poeng. Hvert enkeltkurs er
godkjent som frivillig kurs med 6 poeng.
Pris:
Kr. 500 pr kursdag, betales ved tilsendt regning. Lunsj er inkludert. Påmeldingen er bindende når bekreftelse er mottatt.
Ny invitasjon sendes ut før hver nye kursdag, men sett allerede nå av de neste datoene!
Påmeldingsfrist 11.11.11.
Kontaktperson: Kurskomiteen v/ Torgeir Gilje Lid, tlf. 90 06 06 56
KORFOR v/ Liljan Kristensen, tlf. 48 13 67 02

Fra idé til prosjekt – Forskning for
fastleger I
24.nov 2011
12.00
12.30 - 13.15
13.30 - 14.15

14.30 - 15.15

15.15 - 15.45
15.45 - 16.45

16.45 - 17.00
17.15 - 18.30

Lunsj og velkommen
Kliniker og forsker i allmennpraksis – går det i hop?
Fastlege og førsteamanuensis dr.med. John Nessa, Hjelmeland
Hva kan SUS tilby forskere i allmennpraksis, og hva ønsker
SUS seg av allmennmedisinsk forskning?
Forskningssjef dr.med Stein Tore Nilsen, Stavanger Universitetssjukehus
Om forløpsforskning i allmennpraksis.
Forskningsleder dr.philos Sverre Nesvåg, Regionalt kompetansesenter for rus og avhengighetsbehandling, Stavanger
Universitetsjukehus
Kaffepause.
Lokale forskningsprosjekter:
– Reseptdata som kilde til ny kunnskap om vår praksis.
Fastlege og PhD-kandidat Svein Kjosavik
– Kan fastlegens elektroniske pasientjournal brukes som
forskningsmateriale?
Fastlege og PhD-kandidat Torgeir Gilje Lid
– Virker rehabilitering? Fra idè til prosjekt
Fastlege med allmennpraktikerstipend Kjell Harald Horpestad
Kaffepause
Idémyldring.
Innledes med 5-10 min innlegg fra Asgeir Haugedal, Svein
Kjosavik og John Nessa om: Bør vi forske mer i allmennpraksis? Er legekontoret en egnet arena for forskning? Hva
trenger vi her hos oss? Kan vi gjøre terskelen lavere for å
komme i gang?

Kvalitative forskningsmetoder
Fra idé til prosjekt – Forskning for
fastleger II
15. mars 2012
12.00
Lunsj og velkommen
12.30 - 13.15 Kvalitative forskningsmetoder – hva og hvordan? Professor
Kirsti Malterud
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13.30 - 14.00

14.15 - 15.00
15.15 - 15.45
15.45 - 16.00
16.00 - 16.45
16.45 - 17.00
17.15 - 18.30

Konkrete prosjekteksempler (15 min hver):
Fokusgrupper på sykehjemmet. Stipendiat Kristina Iden
Fokusgrupper og samhandling. Spes i allmennmedisin
Olav Thorsen
Observasjonsdata om livsstilsrådgivning. Stipendiat Liv
Tveit Walseth
Observasjonsdata om språklig samhandling. Førsteamanuensis John Nessa
Gruppearbeid
Kaffepause.
Kort diskusjon etter gruppearbeidet
Pasienterfaringer og brukermedvirkning – teori og metode.
Forskningsleder Sverre Nesvåg og Ingrid Elin Dahlberg
Kaffepause
God og dårlig forskning med kvalitative metoder. Kirsti
Malterud
Diskusjon og avrunding

Skisse for kursdag III

Klinisk forskning i allmennpraksis
Fra idé til prosjekt – Forskning for
fastleger III
13. september 2012
12.00
Lunsj og velkommen
12.30
Om klinisk forskning i allmennpraksis
Eksempler på klinisk forskning i allmennpraksis
Ved allmennmedisinske forskere
Erfaringer fra forløpsforskning
Nevrokognitive endringer etter russtopp
Forskningsleder Sverre Nesvåg og nevropsykolog og PhDkand Egon Hagen
Erfaring fra forskning på journaldata
Fastlege og PhD-kand Torgeir Gilje Lid
Fra Utposten til Lancet, hvor skal jeg publisere?
Fastlege og førsteamanuensis dr.med. John Nessa
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Rapport frå Afrika

Rogaland legeforenings kurs i U-lands/tropemedisin,
Ngaoundere, Kamerun, 11.-15. april 2011
Vi var over 30 som tok turen i lag, alder frå 16 til 71 år. Det var flest almenpraktiserande legar, nokre sjukehuslegar, 2 medisinske studentar og 2 pensjonerte
overlegar. Vidare sjukepleiarar med spesialisering i infeksjonsmedisin.

Av Johannes løvås,
pensj. SUS-overlege
Foto: Ingeborg Ask Torvik

1. KURSET:
Intensivt frå måndag til fredag. Starta med
morgonmøte, gjennomgang av nye pasienter,
drøfting av diagnostikk og behandling. Etterpå
visittgong i grupper, laboratoriediagnostikk,
omvisning på ulike avdelingar. Så følgde
førelesingar, gruppe-quize, m.m. Til dels var
undervisning ved eigne krefter, SUS-tilsette
overlegar, eller lokale kollegar. Språket var ei
daglig utfordring, av di dei fleste nordmenn
strevar med fransken. Men det var mykje bra
med kurset, det fann stad i sitt naturlege, rette
tropiske landskap. Fleire dagar hadde vi også
over 40 grader C! Og fleire av oss fekk etter kvart
litt høgare kroppstemperatur, då magesjuke
melde seg. Vi var imponert av diagnostikken,
med enkle middel, og godt klinisk skjøn. Og
dei hadde god dokumentasjon av pasientbehandling. Utgangspunktet var og annleis,
sidan dei mest på alle pasientar måtte vurdera
HIV / AIDS spørsmålet og eventuell malaria
før dei kunne gå vidare til eventuell annan
spesifikk terapi.
2. SOSIALT:
Eg trur det var viktig at ektepar, familiar og
vener opplevde dette kurset og dagane i lag.
Det var så mange fantastiske inntrykk å ta med
seg og nyttig å bearbeida etterpå i lag. Og vi blei

Samarbeid på legevisitten. Åse Berg og kamerunsk kollega.

ein godt samansveisa gjeng når vi var saman på
døgnbasis. Vi fekk også godt stell og dei fleste
dagane var det vatn i dusjen!

3. TURAR:
Det var til dels lange reiser i varme bilar og
bussar. Men vi fekk med oss mykje av dyrelivet
i store naturreservat litt nord i landet, med
nærstudiar av apekattar, antilopar og elefantfamiliar. Og vi opplevde fire-hjulstrekkarar
som punkterte, sette seg fast i sanden og også
bussen til flyplassen som fekk flatt framhjul.
Badedagane i Kribi ved havet i sør, var varme
og flotte (30 gradar i sjøen)! Vi fekk også med
besøk til pygme-koloni og elvepadling. Eit lite
minus var innbrot i 2 av roma våre, men vi fekk
jo og møta lokalt politi og sjå koss det fungerte.
4. KONKLUSJON:
Vi hadde ein fantastisk tur med få minus. Ein
miste kofferten på veg ut, men han tok det
svært sporty! Det var flott å sjå sjukehuset i
Ngaoundere i funksjon, og med enkle midlar
halda ein god standard. Vi fekk og varige inntrykk av norsk misjons langtidsverknad sidan
1930-åra, ikkje mins då kongen i Ngaoundere
(lamidoen) tok imot oss og takka for arbeidet
Norge hadde gjort.
Så vi har alle med varige inntrykk frå Afrika.

Kursdeltaker på vei hjem til middag. Følg gulrota!
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Til kollegar som får sjansen neste år: Meld dykk
på, dra til AFRIKA!

HLR

HELSETJENESTE FOR
LEGER I ROGALAND

Rogaland legeforening,
Postboks 3049, 4095 Stavanger

Audiens hos
lamidoen
(kongen) av
Ngaoundere.
Lamidoen er
i midten.

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

Visitt i grupper,
her ved barneavdelingen.

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

Leger og livsledsagere på fest
under mangotrærne.

Volleyball på
stranda i Kribi.

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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Styret i Rogaland legeforening for perioden 2011 - 2013
Navn

Verv

Arbeidsplass

Telefon

E-post

Jan Robert
Leder
Johannessen		
		
		

Fastlege
Hinnatrekanten
legesenter,
Stavanger

M 928 52 913
P 51 58 26 44

johannessen@
hinnatrekanten.no

Knut Vassbø

Styremedlem
Nestleder
		
		

Kommunelege,
Bjerkreim
Fastlege Bjerkreim
legekontor

M 412 21 525
P 51 45 26 21

kvassbo@gmail.com

Hilde Hustoft
Styremedlem
		

Psykiater,
M 926 17 790
Jæren Dps		

hilde.hustoft@ihelse.net

Kent Arne
Varamedlem
Jamtøy		

LIS ØNH
Haugesund sjukehus

M 934 32 635

keajamt@hotmail.com

Marie Skontorp

LIS Anestesi avd. Sus

M 470 11 939

marieskontorp@gmail.com

Varamedlem

Line Ravndal
Varamedlem
Fastlege
M 975 82 980
		
Skeiane legesenter, 		
		 Sandnes

lineravndal@gmail.com

Truls Eide

truleide@online.no

Allmennlegeforeningen
Fastlege,
(APLF)
Skeiane legesenter,
		 Sandnes
Egil Bjørløw
Leger i samfunnsmed.
		

M 472 77 865

Helsesjef Stavanger
M 901 07 578
Arbeid (LSA)		

Olav Langhelle

egil.bjorlow@
stavanger.kommune.no

Norsk arbeidsmedisinsk		
forening (Namf)
Vara: John Hjelle			

M 934 82 168

olanghe@online.no

Erna-Gunn
Moen

Voksenpsyk. avd. Sus

M 414 95 453

erna.gunn.moen@sus.no

Praktiserende
Spes. i indremed./
Spesialisters Landsforening
Avtalespes Stavanger
(PSL)
Vara: Herdis Garborg			

P 51 56 75 88

finn@finsnes.no

Lars Kåre
Yngre legers forening (Ylf)
Kleppe		

LIS Medisinsk avd.
SUS

M 905 24 746

kllk@sus.no

Vara: Torleif Kvalvik		
		

LIS Medisinsk avd.
Haugesund Sjukehus

Norsk
overlegeforening (Of)

Vara: Marion Bauregger		
Finn Finsnes
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Informasjon fra kurskomiteen
Emnekurs
sykehjemsmedisin
Tid:
Sted:
Påmelding:
Pris:

1. feb., 5. april, 13. sept. og 22. nov. 2011 kl. 12.-18.00.
Arkeologisk museum i Stavanger
rogaland.legeforening@c2i.net
kr. 2000,- for alle dagene (kr. 500,- pr. dag)

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

Mer informasjon finnes på
http://legeforeningen.no/rogaland

Kurskomite for Sykehjemskurs - Aart Huurninck, Ruth Midtgarden og Pål
Hjorth.

Program:

Tirsdag 22. november 2011:

Mb Parkinson

Klinisk etisk beslutningsprosess i sykehjem bl.a. ALS

Uke 40 – 2012
KVELDSKURS
HUD

13.-16.02.2012, er under planlegging.
Mer informasjon kommer når det er klart.

DAGKURS – 2 DAGER

Tid: 12.-13.3.2012
Påmelding: innen 12.12.2011 til rogaland.legeforening@c2i.net. Tid for
resertifisering/spesialisering må opplyses.
Pris: kr. 2200,- i kursavgift, ca. kr. 500,- i kostpenger
Antall deltakere: 28
Tid: 12.-13.11.2012
Påmelding: innen 12.8.2012 til rogaland.legeforening@c2i.net. Tid for
resertifisering/ spesialisering må opplyses.
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 obligatorisk emnekurs/
klinisk emnekurs i akuttmedisin til videre- og etterutdanningen 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.

Husk også våre nettsider: www.legeforeningen.no/rogaland
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U-lands- og tropemedisinkurs
Fagkurs: 26. - 30. mars 2012 i Ngaoundéré, Kamerun
Arrangør: Rogaland Legeforening
Mulighet for én ukes opplevelsesreise i Kamerun etter fagkurset
Avreise: Fredag 23. mars. Hjemkomst: Palmesøndag 1. april eller påskeaften 7. april
Godkjent som valgfrie kurstimer til spesialiteten i samfunnsmedisin: 32 timer
Godkjent som valgfrie kurstimer til spesialiteten i barnesykdommer: 32 timer
Godkjent som emnekurs til spesialiteten i allmennmedisin: 30 timer og som valgfrie kurstimer 2 timer.

Kamerun er et av de mest kulturelt, geografisk og språklig varierte
landene på det afrikanske kontinentet, vi kaller det gjerne et Afrika i
miniatyr. Det Norske Misjons-selskap (NMS) startet arbeid i Kamerun
i 1925. NMS’ søsterkirke, Den Evangelisk-Lutherske kirke i Kamerun
(EELC) driver tre sykehus, en tannklinikk og en rekke større og mindre
helsesentre, som sammen med det statlige helsetilbudet danner
hjørnesteinene for helsearbeidet i denne delen av landet.
Kurssted
Hospital protestant Ngaoundéré Kamerun har ca 250 senger med
avdelinger for barn, indremedisin, kirurgisk/gynekologi, urologi,
fødende, tuberkulose og lindrende medisin. Røntgen, laboratorium
og stor poliklinikk.
Avreise og hjemreise
Fredag 23. mars: Avreise fra Stavanger til Kamerun med ankomst
Ngaoundéré lørdag eller søndag. Hjemkomst påskeaften 7. april.
Oppholdet blir delt i to med kursdel i starten og valgfri turistdel i
slutten. Det blir muligheter for hjemreise etter fagkurset med ankomst
Norge palmesøndag 1. april.
Boforhold
I kursuka blir alle boende på misjonsstasjonen i Ngaoundéré i eneboliger eller rekkehus, 3-5 i hver boenhet, avhengig av størrelse og
romforhold. Misjonsstasjonen i Ngaoundéré er den største i VestAfrika, her er det skole, basseng, fotballbane og boliger. Kirkens
hovedkvarter og Milleniumskirken ligger like ved. Under resten av
oppholdet og reisen blir det diverse hotell av middels til meget god
kvalitet.
Fagkurset
Mandag 26. – 30. mars: kurs på sykehuset i Ngaoundéré fra 08.00-16.00
med pause på 1-2 timer midt på dagen. Kursprogrammet innholder
morgenmøter, visitter ved sykehusets avdelinger, mikroskopering og
forelesninger ved nasjonale leger og norske leger. Programmet blir
en veksling mellom læring i sykehuset ved at man får sett sykdommer og behandlinger som er gjort og gjøres, kasuistikker og teoretisk
gjennomgang av de viktigste områdene innen uland/ tropemedisin.
Sosialt- og ledsagerprogram
Under fagkurset blir det et sosialt program på kveldene med
frivillig deltakelse. Presentasjon av NMS sitt arbeid i Kamerun, besøk
på byen/marked, konserter, afrikansk mat, kollegamiddag etc. Det
blir eget ledsagerprogram under fagkurset, med omvisning på sykehuset, landsbybesøk, besøk på marked, skolebesøk, innblikk i kirkens
diakonale arbeid etc.

Deltakere på tilsvarende tur våren 2011, sammen med kamerunske kolleger.

Opplevelsesreise i Kamerun
Safari i nasjonalpark, stranddager ved Kribi, besøk på sykestuer og
innlagte foredrag og relevante temaer over ca én uke. Starter like
etter endt fagkurs i Ngaoundéré. Programmet ble svært verdsatt på
den første turen og kan sterkt anbefales.
Pris 5.500,- pr pers. ( ikke refusjon fra Legeforeningen)
Priser
Pris pr person 18.200,- * (+ flyskatter 4.222,- pr aug 2011)
(spesialister i allmennmedisin kan søke refusjon fra Fond 2)
Kursavgift: 4.700,- (fradragsberettiget)
Inkludert: Reisen Stavanger - Ngaoundéré t/r, all transport i Kamerun,
alle overnattinger i dobbeltrom og full pensjon. Tillegg for enkeltrom:
2.000,Ikke inkludert: Reiseforsikring, visum, drikke, tips.
* Med forbehold om mindre justeringer som følge av avgiftsendringer,
valutaendringer og/eller transportkostnader.

Teknisk reisearrangør:
Ravinala Reiser AS
Telefon: 51 51 61 47
E-post: post@ravinala.no
Detaljert program og påmelding:
www.ravinala.no/tropemedisin

NR. 3 • ÅRG. 17. 2011 SYD-VESTEN 19

U N I V E R S I T E T S L E G E N
S e p t e m b e r 2 0 1 1

Kjære kollega
i vestlandsk allmennpraksis!
Det er i dag store forskjellar mellom vilkår for legar i spesialisering
i sjukehus og i kommunane. Både regjeringa, legeforeininga
og akademiet har meint at for å betre rekrutteringa treng
vi eit strukturert og fast løp for spesialistutdanning
også i allmennmedisin. Vi har fått 5 mill. kroner på
Statsbudsjettet for 2011 til utprøving av ei ordning
med fastlønte utdanningsstillingar. Regjeringa trur
at tiltaket også kan ha ein gunstig effekt på legevakt
ved at vikarleger blir erstatta av utdanningskandidatar
med røter i distriktet.
I mindre grad har vi diskutert om innhaldet i utdanninga vår bør endrast samstundes. Eg meiner vi bør
auke læringstrykket vesentleg i høve til i dag. Vår

Steinar Hunskår

modell er sterkt prega av oppmøte til aktivitetar og kor ein har vore
i fem år, ikkje kva ein har lært eller kan. Det er tankevekkande for
meg å oppleve vekta på dokumentasjon av oppnådde resultat
som pregar utdanninga i mange andre land. Evalueringar,
eigenrapportar og klinisk og teoretisk eksamen og andre
dokumenterte evalueringsformer er viktig i desse systema.
Eg opplever at mange land utdannar meir kompetente
spesialistar enn oss, på kortare tid og på bakgrunn av færre
pasientkontaktar. Eg meiner det kliniske læringstrykket må
opp, den kliniske effektiviteten ned og fokus rettast mot
å oppnå ein definert og dokumentert kompetanse.
Slik får vi gode og nyttige fastlegar i framtida.

steinar.hunskar@isf.uib.no

Les 2 x BMJ frå allmennmedisin!
I løpet av juli 2011 hadde Forskingsgruppe for allmennmedisin to artiklar på trykk i det anerkjente tidsskriftet BMJ.
Postdoktorstipendiat Bettina
Husebø og medarbeidarar var
førsteoppslag på BMJs nettside da denne artikkelen vart
publisert: Husebo BS, Ballard
C, Sandvik R et al. Efficacy of
treating pain to reduce behavioural disturbances in residents
of nursing homes with dementia: cluster randomised clinical
trial. BMJ 2011;343:d4065. Artikkelen gjev eit viktig perspektiv
for å forstå uro og agitasjon blant
demente eldre, som tidlegare i
stor utstrekning er blitt behandla
med psykotrope medisinar som
for eksempel neuroleptika. Smertebehandling etter ein definert
protokoll reduserte i denne
studien agitasjon og andre neu-
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Pris til Kristina Iden

ropsykiatriske symptom.
Professor Ole F Norheim og
mellom anna professor i allmennmedisin Eivind Meland
og allmennlege Bjørn Gjelsvik
presenterer bakgrunnen for dei
nye norske retningslinene for
førebygging av hjarte-og karsjukdommar: Norheim OF, Gjelsvik B,
Klemsdal TO et al. Norway’s new
principles for primary prevention
of cardiovascular disease: age differentiated risk thresholds. BMJ
2011; 343:d3626. Norge har lagt
seg på ei anna tilnærming enn
mange andre land ved å bruke
aldersbestemte kriterier for risikogrenser.

Stipendiat Kristina Riis Iden ved Allmennmedisinsk forskningsenhet i Bergen har fått
Rogaland legeforenings pris for primærmedisinsk forsking for 2011. Hun er spesialist
i allmennmedisin og jobber som fastlege i
Stavanger. Hun har jobbet fulltid og deltid
som sykehjemslege i mange år.
I 2009/2010 gjennomførte hun en kvalitativ studie rundt beslutningsfaktorer om
behandling med antidepressiva i sykehjem.
Nå gjennomfører hun en kvantitativ studie
rundt forekomst og behandling av depresjon
hos nyinnlagte pasienter med langtidsplass i
sykehjem i Stavanger, Sandnes og Sola. Hun
registrerer diagnoser, medisinlister, tidligere
og aktuell behandling opp mot enkle tester
og intervju av pasienten.

Planer for Senter for
sykehjemsmedisin
I Innstillingen fra helse- og omsorgskomiteen om den nye helseog omsorgstjenesteloven blir det omtalt et forslag om et eget
senter for sykehjemsmedisin. Komiteen viser til at det eksisterer
lite forskning i og på den kommunale helse- og omsorgstjenesten, og at forskning er en viktig forutsetning for å øke kvaliteten
på tjenestene.
Komiteen har merket seg at miljøet ved Institutt for samfunnsmedisinske fag ved UiB driver sykehjemsforskning i samarbeid med
mange andre, med tema som alderspsykiatri, smerte, demens,
legemiddelbehandling, palliativ omsorg og metodeutvikling,
og at det eksisterer betydelig kompetanse på utnyttelse av helseregistre for medisinsk forskning ved instituttet. Komiteen
har merket seg planene med å opprette et nasjonalt senter
for sykehjemsmedisin, og at instituttet gjør et viktig arbeid
med forskningsbasert undervisning av medisinstudenter og
videreutdanning av leger innen fagene allmennmedisin og
sykehjemsmedisin.
FrP, Høyre og KrF mener det er viktig å videreutvikle og stimulere det miljøet som er etablert, slik at det kan fremstå som et
akademisk fyrtårn innenfor fagfeltet sykehjemsmedisin. Men
bare FrP og KrF anmodet regjeringen om å komme tilbake i
statsbudsjettet for 2012 med en bevilgning som legger til rette
for en slik satsing.

Bjørn Bjorvatn fikk
formidlingspris
Fastlege i Bergen og professor i allmennmedisin Bjørn Bjorvatn
har fått Det medisinsk-odontologiske fakultet sin pris for fremragende forskningsformidling for 2010. Han har henvendt seg
til både fagfolk og til allmennheten, og ble hedret for sin aktive
og engasjerte formidling av forskning på søvnforstyrrelser på en
enkel og forståelig måte, slik at publikum kan kjenne seg igjen.
Bjorvatn har vært en aktiv formidler i mange år, og bare i 2010
har han opptrådt i radio og fjernsyn, riksdekkende aviser, ukeblader og nettsider hele 32 ganger. I juryens uttalelse heter det
at Bjorvatn har hatt ”en fabelaktig evne til å kunne popularisere
og knytte behovet for vitenskapelig kunnskap til dagsaktuelle
tema, der aktuelle eksempler på dette er ”Lite søvn under OL” og
”Søvnproblemer hos ungdom og dagens multimediasamfunn”.
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Kjære kollega
i vestlandsk allmennpraksis!
På annan stad i nyhetsbrevet kan vi gratulere Lillebeth Larun
som første ”eigenproduserte” doktorgrad frå Allmennmedisinsk
forskningsenhet i Bergen. Forskingsgruppe for allmennmedisin
er inne i ein straum av ph.d.-avhandlingar for tida, og vi
vil gjerne presentere dei i denne spalta. Ikkje alle er
allmennlegar. Det er både flott og ei utfordring. At
forskarane i det allmennmedisinske miljøet i Bergen
er attraktive rettleiarar og rekrutterer utover eige
miljø, er eit kvalitetsteikn. Men utfordringa er å sikre
god rekruttering til eigne rekker, både for akademiet
og for fastlege-korpset, som ligg godt bak dei fleste
andre spesialitetar når det gjeld andel med doktorgrad.
Allmennmedisinsk forskningsenhet (AFE), som i
Bergen er lagt til organisasjonen Uni helse og leia

Steinar Hunskår

Første doktorgrad til AFE Bergen
Lillebeth Larun disputerte 29. september 2011 for ph.d-graden
med avhandlingen ”Kronisk utmattelsessyndrom. Kunnskap,
aktivitet og utfordringer”.
Avhandlingen handler om kunnskapsgrunnlaget om erfaringer
og effekt av fysisk aktivitet og andre utfordringer ved tilstanden,
og består av tre deler. En syntese av 20 empiriske, kvalitative
studier sammenfatter pasienters og legers erfaringer og holdninger til CFS. I en fokusgruppestudie undersøktes betingelser for
positive erfaringer og effekter av negative erfaringer ved fysisk
aktivitet hos pasienter med CFS. En systematisk oversikt med syv
randomiserte kontrollerte studier (totalt 403 deltakere) vurderer
effekten av trening for utmattelse, helserelatert livskvalitet og
smerte. Konklusjonen var at tilpasset treningsbehandling kan
oppleves positivt og kan ha positiv effekt på utmattelse hos
pasienter med CFS. Treningen bør være egenstyrt og lystbetont.
Larun er utdannet Mensendieck fysioterapeut, har en mastergrad i folkehelsevitenskap og har fra 2002 vært ansatt på
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. Professor Kirsti
Malterud har vært hovedveileder.
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av Guri Rørtveit, er eit viktig instrument for forskingsaktiviteten
vår. Målsettinga er at fastlegane skal kunne vere oppdaterte og
mykje kunnskap basert på allmennmedisinsk forsking. Basisfinansieringa skjer over statsbudsjettet, og har dessverre vore
langt mindre enn det vi har håpa. Men pengar kan ein
også få gjennom NFR, universitetet, Allmennmedisinsk
forskningsfond og andre kjelder. For 2011 var det løyvd
12 mill. kroner til dei fire forskingseiningane, av dette 4
mill. kroner i høve samhandlingsreforma. AFE Bergen
hadde i fjor nesten like mykje frå andre kjelder som frå
statsbudsjettet. For 2012 er det foreslått 14 mill. kroner
til dei fire einingane, meir enn prisstigninga, men langt
frå nok til sunn basisdrift.

steinar.hunskar@isf.uib.no

Allmennlegeprisen til Regin
Hjertholm
Fastlege Regin Hjertholm (f. 1960) fikk årets allmennlegepris
fra Allmennlegeforeningen i mai 2011. Hjertholm ble godkjent
spesialist i allmennmedisin i 1994 og har vært fastlege ved
Eidsvåg legekontor i Bergen siden 1990.
Prisen fikk han for arbeidsinnsatsen innen forbedring av dataverktøy i allmennpraksis. Han har arbeidet i årevis for å forbedre
fastlegenes elektroniske journaler. Hans arbeid er nå konkretisert bl.a. i EPJ-løftet, og hans utrettelige engasjement har bidratt
til at det er blitt etablert en gruppe allmennleger som forsøker
å bidra i dette viktige arbeidet.

Professor i eldremedisin
Førsteamanuensis i allmennmedisin og forskar ved AFE Bergen,
Sabine Ruths, er tilsett som professor (50%) i eldremedisin knytta
til Institutt for samfunnsmedisinske fag. Stillinga er eit ledd i
satsing på geriatri og er finansiert av Helse Vest.

Doktorgrad om skiftarbeid
Siri Waage disputerte fredag 30. september 2011 for ph.d-graden
med avhandlingen: “Shift work, sleep and health in the petroleum offshore industry“. Formålet med avhandlingen var å
undersøke sammenhengen mellom skiftarbeid, søvn og helse
blant skiftarbeidere i norsk offshore industri.
“Skiftarbeidslidelse” er en døgnrytmeforstyrrelse med søvnproblemer og uttalt søvnighet i våkeperioden. Rundt 23 % av
arbeiderne hadde denne lidelsen. De eldste arbeidstakerne
hadde ikke mer plager enn de yngre. Grad av søvnighet var økt
i forbindelse med endring i døgnrytme både fra dag til natt, og
fra natt til dag. Doktoranden konkluderer med at mange arbeidere i norsk petroleumsindustri offshore tåler skiftarbeid godt.

Rogaland kristelige
legeforening
program Våren 2011
Onsdag 26.okt kl 20 i Hinnasenteret
”Tesfa Etiopia: Helbred de sykeder og si: Guds rike er
kommet nær til dere!” Bjarte Andersen er gastrokirurg
og har vært legemisjonær i Etiopia. Han jobber med
rekruttering av helsearbeidere til Etiopia.
Fredag 9.des kl 19 : Julemøtet!
Egen invitasjon kommer.

Siri Waage (1971) er utdannet sykepleier og har hovedfag i Helsefremmende arbeid og helsepsykologi. Veiledere har vært professorene Bjørn Bjorvatn og Bente E. Moen.

Styret høsten 2011:
Inger Hellerdal Rasmussen, leder,
tlf. 92221451
inger.h.rasmussen@gmail.com

Nyresykdom i allmennpraksis

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

Kristin Moberg Aakre disputerte den 12. oktober 2011 for ph.d.graden med avhandlingen “Use and interpretation of urinary
albumin and estimated glomerular filtration rate findings in
primary health care”.
Avhandlingen bygger på data fra nasjonale og internasjonale
spørreundersøkelser gjort blant allmenn- og laboratorieleger. Det
ble vist at i enkelte europeiske land ble unødvendig kompliserte
metoder brukt for urinundersøkelse. Allmennlegene oppfattet
ikke alltid alvorlighetsgraden av nyresykdom, men en stor del
av pasientene var like vel utredet med urinprøver og behandlet
med medikamenter slik de burde. Mange blir sannsynligvis
henvist senere enn det som er anbefalt internasjonalt. For å sikre
best mulig behandling i fremtiden trenger både allmennleger
og laboratoriespesialister bedre og mer informasjon enn i dag.
Hovedveileder har vært professor Sverre Sandberg med professor Geir Thue som medveileder. Aakre er spesialist i medisinsk
biokjemi og arbeider ved Laboratorium for klinisk biokjemi ved
Haukeland universitetssjukehus.

Ingunn S. Røed
Gunnhild Husby
Vi ønsker leger og medisinerstudenter med “feller” hjertelig
velkommen til møtene!
Hilsen styret

Rogaland
medisinske selskap
Møtedatoer
Høsten 2011
Onsdag 14.desember 2011 kl 19, Victoria Hotel:
65-årsjubileum markeres, julemeny, og foredrag av Dr
Audun Veggelend, Spesialist Arbeidsmedisin.
Påmelding og kostnad vil oppdateres senere. Merk dato
nå.
HUSK: Ektefeller/ledsagere er hjertelig velkommen på
møtene!
Styrekontakt: Ottar Skjeggestad, tlf. 41335603 eller
oskjegge@getmail.no
Vel Møtt!
Hilsen Styret
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Returadresse:
Rogaland legeforening,
Postboks 3049 Hillevåg
N-4095 Stavanger

B - Økonomi

