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

I skrivende stund er det fredag 28. oktober. 
Til helga skal vi stille klokka en time 

tilbake. På mange måter føles det som 
om vi er på stedet hvil fra da vi sist 
stilte klokka – som en evig Groundhog 
day. Den forferdelige krigen i Ukraina 
fortsetter, det er stadig ågerpriser på 
strøm og på drivstoff, i Storbritannia 

er det kaos i det konservative partiet og 
i politikken ellers, og Amerikas forente 

stater har aldri vært mindre forente enn nå. 

Heller ikke statsbudsjettet kom med etterlengta 
gode nyheter. Riktignok lover statsråd Kjerkol 690 millioner til styrking av 
fastlegeordningen. Dessverre kommer pengene med betydelige heftelser. 
Stikk i strid med råd fra Allmennlegeforeningen (AF), Norsk Forening for 
Allmennmedisin (NFA) og Helsedirektoratet, velger Helse- og omsorgsde-
partementet (HOD) å kutte ut knekkpunktsprinsippet i basistilskuddet. De 
vil også innføre vekting av basistilskuddet for å tilgodese «tunge lister». HOD 
har tydeligvis ikke tatt innover seg at a) fastlegene ikke velger sine pasienter, 
b) ikke velger hvem som bestiller time for hva og til hvilket tidspunkt eller c) 
det finnes ingen omforent forståelse av hva en «tung liste» er.

Heller ikke spesialisthelsetjenesten fikk nødvendige overføringer til å dekke 
opp for økte kostnader til innkjøp, strøm og ikke minst nybygg/investeringer. 
Feilslutningen om at det «å jobbe smartere» skal føre til økende overskudd 
på drift, og dermed inndekning av økte kostnader for nye SUS fører bare 
til økt frustrasjon, flukt av høykvalifisert personell og lengre ventetider for 
pasientene.

Og, som en metafor på den biopsykososiale modell – alt henger sammen 
med alt. Over 235.000 nordmenn står uten fastlege1, og stadige nye lister 
betjenes av vikarstafetter. Lavere kontinuitet i fastlegetjenesten fører til flere 
innleggelser i sykehus2. Stadig økte krav til effektivitet, underdimensjonerte 
sykehus og økende innleggelsestall, fører til at pasienter skrives ut tidligere, 
med større behov for oppfølging hos fastlegen. Dette øker ytterligere presset 
på primærhelsetjenesten, og sånn går no dagan.
Legenes innsats under covid-pandemien er tydeligvis fort glemt, noe som 
er både skuffende, trist og irriterende. For å gjenopprette tilliten hos legene, 
må myndighetene komme med en skikkelig julegave. Tiden for knapper og 
glansbilder er forbi.

Peter Christersson
Leder i Rogaland legeforening
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Medlemsmøte
for Yngre legers forening på SUS

Vi gjennomførte i oktober (endelig) 
et medlemsmøte for YLF på SUS. 
Medlemsmøter er en sentral arena 
for å informere om våre fokus- 
områder som tillitsvalgte, og ikke 
minst møte kollegaer fra hele syke-
huset. Derfor var vi svært glade for 
å kunne invitere til en sosial samling 
med både et spennende program 
og litt mat etter arbeidshverdagen 
var over. 

Møtet ble holdt på St. Svithun (pasi-
enthotellet på SUS) som også sto for 
serveringen, og vi hadde nesten 40 
påmeldte kollegaer. 

Avdelingsoverlege på Alderspsykiatrisk 
og studieleder Audun Vik Mo snakket 
om Vestlandslegen - en studiemodell i 
medisin som innebærer at de tre første 
årene av studiet skal gjennomføres i 
Bergen, deretter tre år i Stavanger, 
Haugesund eller Førde. Tanken er slik 
jeg forstår det at ressurser og kompe-
tanse i enda større grad skal bygges ut 
på hele Vestlandet. Stavanger er først 
ut. UiB ble tildelt 20 nye studieplasser 
i medisin fra studieåret 2020-21 og 
disse studentene skal gjennomføre 
de tre siste årene av utdanningen sin 
i Stavanger regionen. Dette er et spen-
nende prosjekt og vi ser frem til å ta imot 
studentene på SUS når de ankommer. 
Beanca Grottenberg og Therese Egenæs 
hadde et innlegg om vernebestemmel-
sene, et populært og alltid relevant 
tema for alle leger. Forsvarlighet i 
legers arbeidshverdag, som har vært 
et sentralt fokusområde for YLF, ble 
også tematisert.

Mathias Nikolai Hella Petersen
Yngre legers forening (YLF)

Vi fikk også besøk fra vår konserntil-
litsvalgte Marie Skontorp som holdt et 
fint innlegg om rollen som konserntil-
litsvalgt. Det var spennende å høre mer 
om en annerledes legehverdag utenfor 
klinikken. 

Til slutt var fokuset et innlegg om 
nye SUS som jeg holdt. Det har vært 
mye omtale av nye SUS i media og jeg 
forsøkte å oppsummere litt av det som 
har skjedd det siste året. Som jeg skrev i 

forrige nummer av Syd-Vesten opplever 
jeg at det er viktig at leger engasjerer 
seg i fremtidens helsevesen, og det 
var definitivt mye engasjement i salen 
denne kvelden. 

Medlemmene stilte mange spørsmål 
underveis i programmet. Det var tydelig 
at innleggene belyste aktuelle temaer. 
Vi gleder oss allerede til neste møte som 
vi planlegger å gjennomføre våren 2023. 

Presentasjon om nye SUS ved Mathias Hella. Foto: Therese Egenæs
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Audun Vik Mo, Presentasjon om Vestlandslegen. Foto:Therese Egenæs

Foto:Therese Egenæs
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LEGEFESTEN 2023 

Save the date!

DON`T FORGET THE JOY!
Velkommen til alle leger 

STED: Quality Hotel Maritim i Haugesund 
TID: Lørdag 4. Februar 

Påmelding kommer snart!
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Psykoser er sjeldne. I full blomst er de enkle å identifisere,
men tidlig i forløpet er de vanskelige å oppdage. De første
symptomene er som regel vage og forveksles lett med
andre stressrelaterte eller situasjonsbetingede problemer.
Enda vanskeligere er det med unge mennesker. Mest fordi
de ikke oppsøker fastlegen – det er gjerne en bekymret
mor eller far som ber legen om råd. Det kan lett forveksles
med vanlige «ungdomsproblemer» og blir satt på vent. 
Selv fagfolk kan lett overse de første tegnene på at noe 
er galt. Vi i TIPS, som snakker med bekymrede pårørende
daglig, må ofte stille tilleggsspørsmål for å hjelpe dem 
med å sette ord på bekymringen. Funksjonsfall, isolering,
konsentrasjonsvansker, forvirring, tristhet, angst, milde 
og utydelige symptomer på hallusinasjoner er ikke alltid 
enkelt å uttrykke.

«Vent og se» er ikke et godt råd når det gjelder psykoser.
Tidlig behandling øker sjansen for å bli frisk. Ring oss og få
råd og veiledning dersom du har mistanke om at noe er
galt. Vi tilbyr også utredning og hjelper med behandling 
om det er nødvendig. Det er bedre å ringe en gang 
for mye enn en gang for lite.

Det er godt å kunne si 
at nå har jeg gjort alt riktig

Følg oss på facebook.com/tipsprosjekt 
og Instagram.com/tips_info

SØK HJELP SÅ RASKT SOM MULIG, 
DA ER SJANSEN STØRST FOR Å BLI FRISK

TIDLIGE TEGN
// isolerer seg
// sover dårlig
// angst
// tristhet
// konsentrasjonsvansker
// forsømmer hygiene, jobb eller skole
// ekstremt opptatt av temaer som døden,
// politikk eller religion
// store humørsvingninger
// tankene høres ut som stemmer
// snakker usammenhengende
// føler seg forfulgt eller styrt av andre

TIPS-Sydvesten19_ann SA tips04des  25.11.2019  12:41  Side 1
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Du har akkurat åpnet et nytt 
offentlig tilbud for pasienter med 
hudsykdommer, fortell litt om 
deg selv?
Jeg har jobbet med hud- og veneriske 
sykdommer siden jeg ble ansatt ved 
hudavdelingen på SUS i 2005, og har 
dermed lang arbeidserfaring innen 
både dermatologi og venerologi. 
Spesialiseringen i hud- og veneriske 
sykdommer ble tatt ved Stavanger 
Universitetssykehus og Haukeland 
Universitetssykehus og ble ferdigstilt 
i mars 2013. 
Ved siden av arbeidet som hudlege har 
jeg hatt en bistilling som lege i vold-
tektsmottaket i 18 år frem til 2021. Jeg 
har jobbet innenfor flere ulike fagfelt, 
både på kvinneklinikken, radiologisk 
avdeling og indremedisinsk avdeling, 
før jeg fant ut av at hudfaget er det jeg 
brenner mest for. Tverrfagligheten er 
noe jeg føler jeg har god nytte av i møte 
med pasienter. Jeg har også erfaring 
fra privatpraksis etter å ha jobbet i 
Aleris, og som vikar for hudlege Freddy 
Hestholm, som også er avtalespesialist 
i Helse Vest. Jeg trivdes svært godt med 
dette, det er noe av grunnen til at jeg 
startet opp egen offentlig avtalepraksis 
nå, i regi av Helse Vest.
Med erfaring fra forskjellige steder 
innen både offentlig og privat sektor 
føler jeg meg godt rustet til å kunne 
bygge opp en egen praksis med et bredt 
behandlingstilbud for pasientene.

Hva er det som er viktigst for deg 
faglig?
Jeg anser et godt samarbeid mellom 
offentlige sykehus og avtalespesialister 
som helt sentralt i det å kunne yte en 
god pasientbehandling, ved siden av 
det å utnytte tilgjengelige ressurser på 

en best mulig måte. Da jeg også har et 
pågående arbeidsforhold som overlege 
ved hudavdelingen SUS er jeg godt kjent 
med både kolleger og avdelingsdriften 
der.

Som spesialist synes jeg man er for-
pliktet til å videreutvikle seg i tillegg 
til å vedlikeholde sin kompetanse, jeg 
tilstreber derfor å være faglig oppdatert 
og reiser jevnlig på kurs både nasjonalt 
og internasjonalt for å kunne tilby mine 
pasienter en best mulig behandling. 

Hva synes du er mest givende i 
arbeidet som hudlege? 
Det aller viktigste for meg i min jobb 
som hudlege er det å kunne hjelpe 
pasienter. Som avtalespesialist vil jeg 
få en større mulighet til kontinuitet i 
utredning og oppfølging av pasienter. 
Jeg liker pasientkontakt, har et stort 
faglig engasjement og brenner for 
arbeidet jeg gjør. Tidlig oppdagelse 
og behandling av Malignt Melanom 
ved dermatoskopi har lenge vært et 
høyinteresseområde for meg.

Hvor lang tid tar det fra 
henvisning til pasienten får time 
til konsultasjon? 
Jeg har nylig flyttet inn i helt nyoppus-
sede lokaler i Gartnerveien 41 i Hillevåg, 
og startet opp med de første pasientene 
3. oktober. Akkurat nå har jeg kun 1 
ukes ventetid.

Hvilken aldersgruppe er 
pasientene dine i? 
Jeg har pasienter i alle aldre, noe av 
det jeg synes er spesielt hyggelig med 
hudfaget.

Hvilket utstyr har du i den nye 
klinikken din?
Jeg har en helt nyutstyrt operasjons-
stue hvor jeg driver småkirurgi og 
fotodynamisk terapi (PDT). I tillegg 
har vi et helt nytt lyskabinett som gir 
smalspektret UVB til lysbehandling 
av hele kroppen, samt lokalt hånd- og 
fotlys. Vi har i tillegg et laboratorium 
der vi tar blodprøver. Videre har vi 
småutstyr til cryokirurgi, mulighet for 
registrering av digitale dermatoskopi-
bilder, mikroskopering etc.
Jeg foretar allergiutredning med lap-
petester, og utreder og behandler alle 
hudsykdommer, inkludert behandling 
av hyperhidrose.
Jeg har som mål å være et papirløst 
kontor, så alt fra timeutsendelse og beta-
ling foregår via SMS, og innsending av 
blodprøver, vevsprøver og pasientbrev 
foregår digitalt. (Eldre pasienter får 
tilsendt innkalling per brev).

Du har tidligere jobbet på Aleris, 
hva er forskjellen på å drive som 
avtalespesialist?
Hovedforskjellen fra slik det var å 
jobbe på Aleris var at pasientene der 
hovedsakelig er uselekterte. Pasientene 
jeg ser i min avtalepraksis nå er allerede 
vurdert av dyktige allmennleger, det 
gjør det mye lettere å fokusere direkte 
på problemstillingen de er henvist for. 
Mange av pasientene har kroniske 
hudsykdommer, jeg ser på det som 
er fortrinn å jobbe i en avtalepraksis 
der jeg har muligheten av å tilby flere 
av disse pasientene en større grad av 
kontinuitet.

Kan du si noe om nye 
behandlingsformer innen hud? 
Hva med biologisk behandling?
Det har vært en rivende utvikling innen 
hudfaget de siste årene, spesielt innen 
biologisk behandling for psoriasis-
pasienter. Fra at vi kun hadde et par 

Ny avtalespesialisthjemmel i Stavanger 
innen dermatologi, tildelt Sheila Fevang

Finn Finsnes 
Dr. med, tillitsvalgt praktiserende  
spesialisters landsforening PSL Rogaland
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Sheila Fevang(til høyre) sammen med Therese Strøm Johansen. Foto: privat

TNF-alfahemmere å forholde oss til 
er det nå multiple ulike alternativ og 
synonympreparater. Dette er likevel 
medisiner som blir brukt som siste 
instans, da mange har god effekt av 
lysbehandling og velkjente tablettbe-
handlinger, som f.eks methotrexate, 
hvor vi kjenner godt til både effekt og 
bivirkningsprofil.

Endelig har det også kommet andre 
behandlingsmuligheter for dem 
med alvorlig og uttalt eksem, både i 
injeksjonsform og i tablettform. Igjen, 
dette er ikke medisiner for de fleste med 
eksem, men et alternativ for dem som 
ikke responderer på lysbehandling og 
tradisjonell tablettbehandling.

PSL er glad for endelig å ha fått tildelt 
en ny avtalehjemmel fra Helse Vest, 
denne gangen innenfor hudfaget og vi 
vet at det nå er mange fastleger lettere 
kan bli avhjulpet med henvisninger av 
sine pasienter.
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5 LIS-leger ved Haugesund Sjukehus

Amalie Rullestad  
– LIS2 i anestesi

Stine Larssen Hagen  
– LIS2 i indremedisin

Wasif A. Nasir  
– LIS2 i øye

1. Jeg jobber som lis i anestesi. Jeg har 
tidligere jobbet på indremedisin og 
likte det godt, men jeg savnet å jobbe mer 
praktisk. Synes også akuttmedisin er veldig 
spennende! 
2. Det er variert, en dag på jobb kan 
inneholde alt fra rutineoperasjonen til akutt sectio, traume 
eller hjertestans. Det er et praktisk fag, ofte konkrete 
problemstillinger. Lite skriving. Lite overtid. Du er på første 
rad når de dårlige og akutte pasientene kommer. Som eneste 
anestesilege på huset på natten kan det noen ganger bli litt i 
overkant spennende. Og travelt. 
3. Å kunne fly, frihetsfølelsen. 
4. Noe med sjokolade. 
5. Lager middagen.

1. Gastrokirurgisk avdeling, mest av alt 
fordi laparoskopiske operasjoner var og er 
veldig spennende. 
2. Som alle som driver med kirurgiske fag 
er operasjoner det mest spennende og 
interessante i hverdagen. 
3. Definitivt å kontrollere tid/hastighet, litt som the Flash og 
kunne da hatt litt bedre tid om morgenen. 
4. Oreokake. 
5. Jeg lager helst middag, gjerne inspirert av det italienske 
kjøkken.

Fredrik Kjemhus   
– LIS2 i ortopedi
1. Jeg har jobbet på ortopeden i et par år 
nå, men skifter til urologen i desember da 
jeg følte for en forandring og hatt lyst til å 
prøve generell kirurgi. Jeg har alltid visst 
at jeg ville bli kirurg og ser frem til å få mer 
erfaring innenfor bløtdel. 
2. Det beste med jobben er en varierende 
hverdag med alt fra småskader på skadepoliklikken til større 
og mer omfattende operasjoner. Det mest utfordrende per dags 
dato er mangel på LIS på avdelingene. 
3. Puste under vann. Hvor kult hadde ikke det vært? 
4. Jeg har en svakhet for gjærbakst 
5. Kan man heller spise ute?

Jan Grøtheim  
– LIS2 i kirurgi

1. Medisinsk avdeling, for tida rotasjon 
til endo/infeksjon. Kan ikkje hugse å ha 
tenkt på anna enn indremedisin sidan 
tidleg på studiet. Har ikkje valgt grein enno, 
men liker variasjonen i problemstillingane, 
vaktarbeidet, tenking og praktisk. Eg treivst 
så godt på medisin i Haugesund i praksis og 
LIS1. Då falt det heilt naturleg å ønske seg tilbake som LIS2. Dei 
gode kollegaene var og er viktige! 
2. Mest utfordrande: Prioriteringar. Av alt frå tid i samtidskon-
fliktar, ressurser og overvakingsplasser. Beste: så mykje bra, 
kollegaene, pasientmøtene og å få læra. 
3. Teleportering kanskje? Kunne sleppe tid til transport og kø. 
4. Alt med sjokolade. Sist sjokoladefondanten til Jærkokken. 
5. Med glede oppvasken, så får dei flinke kokkelere.

1. Jeg jobber på øyeavdeling. Har likt 
øyefaget siden studietiden, siden det er en 
blanding av både medisinsk- og kirurgisk 
fagfelt. Jeg likte at det brukes mye forskjellig 
utstyr og apparater. Det var interessant at det 
også brukes prinsipper fra fysikk og prismer. 
Dette var attraktivt for meg. 
2. Det beste med denne jobben er at jeg her møter pasienter fra 
alle aldersgrupper og man blir utfordret med mange forskjel-
lige problemstillinger. Det er ikke en ensformig jobb. Det er 
også veldig positivt at det er korte polikliniske timer samt korte 
og presise journal innføringer. Det mest utfordrende er at man 
må mestre å bruke alt utstyr og apparater selvstendig siden 
man ofte er alene på vakt. Jeg vil også nevne her at det er en 
veldig liten del av medisinstudiet som omfatter øyet. Så her er 
det mye læring på egenhånd. 
3. Jeg skulle ønske jeg kunne lese folks tanker. Da ville det blitt 
mye mindre konflikter og lett å komme i samtale med folk/
pasienter. 
4. Pakistansk ras malai. Det er veldig god og søt. Anbefales ikke 
for diabetiker. 
5. Jeg foretrekker å lage mat. Hjernen fungerer bedre når 
magen er mett.

1. Hvilken avdeling jobber du ved og hvorfor valgte du den retningen?
2. Hva er det beste med jobben? Mest utfordrende? 
3. Hvis du skulle valgt en superevne. Hvilken ville du valgt og hvorfor?
4. Beste dessert?
5. Hva gjør du helst, lager middagen eller tar oppvasken?

Ruben Rainer Espelid 
Styremedlem

Foto: Privat

Foto: Privat

Foto: privat

Foto: privat

Foto: Privat
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«Det einaste ho ønska seg, va ein sol-
skinnsdag. Skyfri himmel», synger Bjørn 
Eidsvåg om en ikke nærmere navngitt 
kvinne. Hun hadde vært fornøyd hvis 
hun var medlem i Regionutvalg Vest nå 
i oktober. En nydelig, vindstille, men 
kald høstdag møttes medlemmene i 
Regionutvalg Vest til arbeidsmøte ved 
Panorama Hotell på Sotra. Sotra er en øy 
utenfor Bergen, og er en del av Øygarden 
kommune – en konstruksjon som 
oppstod 01.01.2020. Øya er på hele 175,9 
km2, og med Liatårnet på 341 m.o.h. som 
høyeste punkt. Ifølge google er Sotrabrua 
et av høydepunktene som en kan få med 
seg hvis en reiser hit. Det som ikke går 
klart fram av google, er at Sotra har både 
emuer og lamaer (se bilde).

Panorama hotell eies faktisk av BCC 
Bergen – kanskje bedre kjent som 
Smiths venner. De har imidlertid sitt 

eget mikro-bryggeri i kjelleren, og et noe 
vindskjevt shuffleboard i restauranten 
(hvor noen behersket forholdene bedre 
enn andre). Selve bygget har to inngan-
ger, hvor den andre delen er leid ut til 
WeCare Sotra, som driver et tverrfaglig 
psykiatrisk behandlingstilbud – blant 
annet for pasienter med PTSD/traumer 
og spiseforstyrrelser. Klinikken har 
avtale med det offentlige, og en kan 
henvise pasienter der – men via DPS.

Hva er regionutvalgene?
Regionutvalgsleder Jan Robert 
Johannessen gikk gjennom historikken 
rundt regionutvalgene. Staten overtok 
ansvaret for spesialisthelsetjenesten 
i 2002, og organiserte da denne i 
regionale og lokale helseforetak. Dette 
var bakgrunnen for at Legeforeningen 
opprettet sine regionutvalg «som 
kontakt- og samarbeidsorgan for lokal-
foreningene i hver av de fire offentlige 
helseregionene». Regionutvalgene er 
sånn sett Legeforenings representative 
organ overfor de regionale helsefore-
takene. «Regionutvalgene er en viktig 

arena inn mot helseforetakene», ifølge 
Jan Robert Johannesen. RU står ikke for 
forhandlinger, men er et helsepolitisk 
organ (kontakt- og samarbeidsorgan).

Legeforeningens lover (§3-8 for de spesi-
elt interesserte) tilsier at regionutvalget 
skal bestå av: 
en representant for styret i hver av 
lokalforeningene i regionen, fortrinns-
vis leder; én lokal representant for alle 
yrkesforeninger som ikke allerede er 
representert gjennom lokalforeningens 
styre; en representant som oppnevnes 
av Norsk medisinstudentforenings 
lokallagsutvalg ved nærmeste medi-
sinske fakultet.

Regionutvalget kan selv utvide sin sam-
mensetning dersom det kommer frem 
forslag om dette fra organisasjonsledd 
eller tillitsvalgte i regionen og dette anses 
nødvendig for å ivareta regionutvalgets 
formål og/eller geografiske representa-
sjon. Ved uenighet om sammensetning 
kan saken bringes inn for sentralstyret.
Regionutvalg skal selv velge sin leder, 
som ikke skal anses å representere 
yrkesforening. Om nødvendig oppnev-
nes annen yrkesforeningsrepresentant. 
Leder av de fire RU har plass i landsstyret 
i Legeforeningen. 

Regionutvalgene er finansiert gjennom 
overføringer fra Legeforeningen sentralt, 
og skal «periodisk holde sentralstyret 
orientert om sin virksomhet». 

Utvalgene har selv mulighet for å defi-
nere sitt arbeid, og det er stor forskjell på 
hvor aktive de ulike regionutvalgene er. 
«Utvalgene skal særlig ha sin oppmerk-
somhet på organisering av helsetjenester 
og den helsepolitiske utvikling i regionen 
og i størst mulig grad opptre i samråd 

Ut mot havet 
– med regionutvalg Vest 

Peter Christersson
Leder i Rogaland
legeforening

Regionutvalget samlet. Foto: Peter Christersson.
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Best å kle seg godt på Vestlandet.  Foto: Therese Sæbøe Strand.
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Nydelig utsikt fra hotellet. Foto: Peter Christersson

Vi møtte noen lokale. 
Foto: Peter Christersson.

To lamaer tok ansvar for å øke 
antallet dyr i kommunen Foto: Peter 
Christersson.

og samhandling med lokalforeningene 
og yrkesforeningenes tillitsvalgte i 
regionen.» Regionutvalg Helse Midt er 
særlig aktiv, og arrangerer f.eks. årlig 
seminar i samarbeid med Helse Midt-
Norge RHF. Dette er til inspirasjon også 
for vårt regionutvalg. Og, under møtet på 
Sotra startet vi arbeid med planlegging 
av et slikt seminar, forhåpentligvis i løpet 
av første halvår 2023. 

Det har flere ganger vært forslag om 
å legge de ned, blant annet ble dette 
foreslått av lokalforeningene i Hordaland 
og Oslo i 2010, og av Oslo i 2013. Det ble 
gjennomført en større evaluering av 
regionutvalgene i 2016.  Denne kan en 
nok få tilgang til fra Legeforeningen 
sentralt, dersom en har ekstra kapasitet.

Også tid til noe sosialt
Etter en lang dag med møter, ble det 
arrangert Rib-tur blant ut forbi Marøy 
fyr. Det var nydelig vær, med lite vind, og 
da heldigvis også lite bølger. Skipperen 
klarte likevel å manøvrere båten slik at 
det ble godt med hopp i dønningene. Vi 
kom oss hjem uten noen kvinner eller 
menn over bord, og uten båtsyke eller 
andre skader.

Medlemmene av Regionutvalg 
Vest i denne perioden er:
Leder Jan Robert Johannessen – fastlege 
Hinnatrekanten Legesenter i Stavanger
Grethe Fosse, leder Hordaland legefore-
ning - fastlege/kommunelege i Modalen, 
og bedriftslege
Peter Christersson, leder Rogaland lege-
forening – fastlege Stavanger Medisinske 
Senter AS
Jan Ove Tryti, leder Sogn og Fjordane 
legeforening – kommunelege Sogndal
Per Øyvind Enger, Leger i Vitenskapelige 
Stillinger (LVS) Hordaland – professor 
UiB og nevrokirurg ved Stavanger 
Universitetssjukehus 
Finn Finsnes, Praktiserende Spesialisters 
Landsforening (PSL) Rogaland – avtale-
spesialist i lungemedisin og kardiologi 
i Stavanger 
Xenia Cappelen, Norsk Medisinstudent 
Forening (NMF) Hordaland – medisin-
student ved Universitetet i Bergen 
 

Hildegunn Borkamo, Overlege-
foreningen Sogn og Fjordane – pediater 
ved Sjukehuset i Førde
Christina Due Svendsen, Yngre Legers 
Forening Hordaland – LIS ved Haukeland 
Universitetssjukehus
Marie Skontorp, Konserntillitsvalgt 
Helse Vest – i permisjon fra jobb som 
overlege i anestesiologi ved Stavanger 
Universitetssjukehus

Rogaland har representanten for Norsk 
Arbeidsmedisinsk Forening, men denne 
avdelingen har pt ingen fylkestillitsvalgt.

Referanser: Foredrag ved Jan Robert 
Johannesen om regionutvalgenes 
historikk, plass i Legeforeningen og i 
Legeforeningens regler.
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Foto: Peter Christersson. 
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Styret for Rogaland legeforening vedtok 
på styremøte 19.4.21:
Styret ønsker å kunne gi en pris til et 
medlem av Rlf utfra skriftlig begrun-
nelse, enten for lang og tro tjeneste 
innen tillitsvalgtarbeid i foreningen 
som har kommet mange medlemmer i 
foreningen til nytte, og/eller for utførelse 
av arbeid av særlig grad. Det er viktig for 
styret at denne prisen også kan tildeles 
yngre medlemmer.
 
Alle medlemmer inviteres herved til 
å sende inn forslag til kandidater for 
ærespris 2023, med skriftlige begrun-
nelser, innen senest 13.4.2023, til post@
rogalandlegeforening.no.
 
Styret Rlf skal deretter beslutte ut ifra 
innkomne forslag.
Utdeling av æresprisen vil bli på Årsmøte 
for Rogaland legeforening, i Stavanger 
Konserthus, fredag 2. juni 2023. 

Forslag til kandidater for Rogaland 
legeforenings ærespris ønskes

Primærmedisinsk forskningsfond i Rogaland
Primærmedisinsk forskningsfond skal bidra til videreutvikling 
og vedlikehold av et allmennmedisinsk og samfunnsmedi-
sinsk forskningsmiljø i Rogaland. Fondet skal støtte forskning 
innenfor kommunehelsetjenesten og i grenseflaten mellom 
primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, og på den 
måten sikre nærhet mellom praksisfeltet og forskningen. 
Fondet skal videre medvirke til at forskningsmiljøet blir så 

sterkt og levende at det kan ha en betydningsfull rolle for den 
allmennmedisinske og samfunnsmedisinske forskningen ved 
et framtidig medisinstudium i tilknytning til universitets- og 
høgskolemiljøet i Rogaland. Fondet kan gi ulike former for 
støtte, eksempelvis oppstartstøtte, «såkornmidler», frikjøp 
av veiledere og driftsmidler.

Kriterier for tildelinger fra Primærmedisinsk forskningsfond: 

A:

B:

C:

til et enkelt prosjekt, en sum avgrenset tilsvarende 3 månedsverk 
etter satsene til Allmennmedisinsk forskningsutvalg (AFU) i Den 
norske legeforening. 

midler til frikjøp av veileder med inntil 50 timer honorert etter 
halv takst 14 i Normaltariffen

en sum inntil 1/5 månedsverk etter satsene til Allmennmedisinsk 
forskningsutvalg (AFU) til mindre prosjekter og tiltak.

Søknader og  
spørsmål sendes:

Styret for Primærmedisinsk 
Forskningsfond

Olav Thorsen
E-post: olav.thorsen@sus.no

Mob: 91316476

Kari Ersland fikk Rogaland legeforenings ærespris i 2022. Her sammen med 
president i Dnlf, Anne-Karin Rime, og leder Peter Christersson. Foto: Bjørn Arild 
Ersland. Hans Petter Torvik fikk æresprisen i 2021.



17

Rogaland 
legeforening 
i sosiale medier
Rogaland legeforening sine  
kontoer på Facebook og 
Instagram har allerede fått flere 
følgere og det gleder oss stort. 
Til nå har vi brukt kanalene til å 
nå ut til våre medlemmer med 
artikler hvor medlemmer har 
uttalt seg i media, delt saker fra 
Syd-Vesten og delt aktiviteter 
som Rogaland Legeforening har 
deltatt i.  

Vi tar gledelig i mot innspill til 
saker vi kan dele. Om du har et 
tips til oss så kan du ta kontakt 
enten via direktemelding på 
facebook og Instagram eller 
sende mail til post@rogalandle-
geforening.no. 

Følg oss på @rogalandlegeforening 
både på Facebook og Instagram. 

«Du skal skrive 
dit eget liv»

Hei du medlem av Rogaland 
Legeforening – ja, du! Du som er din 
avdelings Jan Erik Vold. Du som er din 
families Vigdis Hjorth. Du som er den 
lokale May-Britt eller Edvard Moser. 
Du som er legekontorets Arild Rein. Du 
som behersker norsk – både muntlig og 
skriftlig, og som hadde minst 5 i bokmål 
og nynorsk. Du som skrev i russeavisa, 
du som fikk stilen din opplest av læreren. 
Du som har skrevet flammende lese-
rinnlegg og eminente kronikker. Du 
som har publisert artikler i Tidsskriftet, i 
Utposten, i Dagens Medisin, i Overlegen, 
i Æsculap, i Forum for yngre leger eller 
internasjonalt. Jeg snakker (eller egentlig 
skriver) til deg! Og jeg snakker/skriver 
også til deg som ikke føler at dette treffer i 
det hele tatt, men som likevel har tanker, 
følelser, meninger og noe å si.

Syd-Vesten er medlemsbladet for 
Rogaland Legeforening.

Lokalforeningen har som mål å være 
relevant for alle våre medlemmer, 
og i hele fylket. Vi ønsker å favne om 
primærhelsetjeneste, spesialisthelse-
tjeneste, leger i helseadministrasjon, 
bedriftshelsetjeneste, forsvar og til og 
med helprivate. Vi ønsker din stemme. 
Alle medlemmer kan sende inn bidrag til 
vurdering for publikasjon i Syd-Vesten. 
Blir du akseptert, vanker det faktisk et 
symbolsk honorar.

Send inn et reisebrev fra din siste kon-
gress. Send inn et dikt du har skrevet, 
eller en sangtekst. Intervju en kollega. 
Skriv en anmeldelse av en bok som har 
med legelivet å gjøre, eller en film. Fortell 
om kommunen du jobber i, legekontoret 
eller avdelingen din.

Hansken er kastet – i begrepets absolutt 
vennligste betydning.

Peter Christersson
Leder i Rogaland
legeforening
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«Hei hå hei hei til arbeid skal vi gå» 
lyder det lystig fra kjellerstuen på 
Preikestolhytta en regnfull fredag 
i september.  Nei, det er ikke et 
barnekor som synger, det er ......... 
allmennleger, psykiatere og fysio-
terapeuter som lystig stemmer i. 
Stemningen er god mens vi syn-
ger og marsjerer i takt på stedet, 
smilet sitter løst og skuldrene er 
avslappet. 

9-10 september i år ble det arrangert 
kurs i egenomsorg og stress-regulering 
på Preikestolhytta. Målet med kurset 
var å få økt forståelse og innlæring av 
enkle stress-regulerende verktøy som 
vi som helsepersonell kan bruke for å 
håndtere egne daglig utfordringer og 
reaksjoner i krevende situasjoner, både 
på jobb og hjemme. Det er ikke bare for 
egen helse vi kan bruke dette, men også 
for å støtte mestring hos kronisk syke, og 
pasienter med krevende og komplekse 
problemstillinger. 

Det var Audun Myskja og Hanne Solfrid 
Berg som holdt kurset, og sjelden har vi 

opplevd mer engasjerte foredragshol-
dere.  Begge er utdannede allmennleger, 
men med stor interesse og faglig tyngde 
innen egenomsorg, stressmestring og 
musikkbasert miljøbehandling. Kurset 
vekslet mellom power-points, video og 
øvelser i praksis. Vi sang, vi marsjerte, 
vi «vekket opp kroppen» med å slå på 
muskulatur, vi utførte Silly Walks og vi 
«skrek i taushet» for å få ut frustrasjon 
og lette på trykket.

«Ta det med ro! Pust med magen!». 
Hvor mange av oss har ikke hørt det, og 
kanskje også sagt nøyaktig disse ordene? 
Ila helgen lærte vi at dette ikke var veien 
å gå for å få en person til å slappe av.  
Vi lærte om musikk og rytme som nøkler 
til regulering og symptomlindring. Vi 
lærte om viktighet av pust, forskjellige 
teknikker og metoder for å puste bedre, 
og dermed kunne roe ned. 

Noen av deltakerne på kurset hadde 
allerede kjent at stresset som fastlege 
var for tøft og var i ferd med å selge 
hjemler og finne andre arbeidsplasser, 
mens andre meldte seg på kurset som 
forebygging. Det var en flott gjeng som 
deltok, folk delte lett av egne erfaringer, 

og samtalene var gode både i pauser og 
rundt matbordet. Været var dessverre 
ikke helt på vår side, så det ble ingen 
meditasjon i lotus stilling på toppen 
av Preikestolen, men et stille skrik på 
toppen ble det for de av oss som våget å 
trosse værgudene. 

Audun og Hanne arrangerer slike kurs 
regelmessig, nå sist på PMU. Er det et 
kurs du skal unne deg selv i fremtiden, 
anbefales dette. 

Preikestolkurset 2022

Hanne Solfrid Berg. Foto: Nina T. WikeneAudun Myskja. Foto: Nina T. Wikene
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10 ting du bør gjøre 
hver dag, livet ut:
1 lære noe nytt
2 puste skikkelig
3 stå på ett bein
4 få opp pulsen i 20 sekunder
5 tøye hele kroppen
6 smile
7 godta livet som det er
8 være takknemlig
9 søke stillheten
10 gi noe til andre

Tur til PreikestolenHanne Solfrid Berg. Foto: Nina T. Wikene
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INFORMASJON FRA KURSKOMITEEN

EMNEKURS I REVMATOLOGI 
Tid: 8.-9.2.2023 kl. 08.15-15.35
Sted: Clarion Hotel Energy
Påmelding: snarlig i skjema på    www.legeforeningen.no/
rogaland.
Pris: kr. 4000,- i kursavgift + kostpenger

Kurset er  godkjent med 15 poeng som emnekurs/klinisk emne-
kurs i revmatologi til videre- og etterutdanningen (forlengelse 
av retten til tilleggstakst) i allmennspesialiteten.

Kurset er ett av tre kurs som Rlf arrangerer denne kursuken. Ifølge 
retningslinjene for Fond II anses kurset for å være et delkurs 
i et sammenhengende kursopphold der det gis anledning til å 
trekkes kun én egenandel (ved refusjon av utgifter til kost, reise 
og overnatting ved deltakelse på flere kurs)

DAGKURS UKE 6-2023

EMNEKURS I SØVN OG 
SØVNPROBLEMER 
Tid: 6.-7.2.2022 kl. 08.15-15.35
Sted: Clarion Hotel Energy
Påmelding: snarlig i skjema på www.legeforeningen.no/
rogaland.
Pris: kr. 4000,- i kursavgift + kostpenger

Kurset er godkjent med 15 poeng som emnekurs/klinisk 
emnekurs i psykiatri til videre- og etterutdanningen (forlengelse 
av retten til tilleggstakst) i allmennspesialiteten. Kurset har 
også fått godkjenninger for spesialitetene Psykiatri, Nevrologi, 
Rus- og avhengighetsmedisin, Indremedisin, Lungesykdommer, 

ØNH-sykdommer, Barne- og ungdomspsykiatri og Arbeidsmedisin. 
Se mer informasjon på www.legeforeningen.no/rogaland

Kurset er ett av tre kurs som Rlf arrangerer denne kursuken. Ifølge 
retningslinjene for Fond II anses kurset for å være et delkurs i 
et sammenhengende kursopphold der det gis anledning til å 
trekkes kun én egenandel (ved refusjon av utgifter til kost, reise 
og overnatting ved deltakelse på flere kurs).

KVELDSKURS UKE 6-2023

EMNEKURS I LUNGESYKDOMMER 
Tid: 6.-9.2.2023 kl. 16.00-20.45
Sted: Clarion Hotel Energy
Påmelding: snarlig i skjema på www.legeforeningen.no/
rogaland.
Pris: kr. 7100,- i kursavgift + kostpenger

Godkjent med 20 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i 
lungesykdommer til videre- og etterutdanningen (forlengelse av 
retten til tilleggstakst) i allmennspesialiteten.

Kurset er ett av tre kurs som Rlf arrangerer denne kursuken. Ifølge 
retningslinjene for Fond II anses kurset for å være et delkurs i 
et sammenhengende kursopphold der det gis anledning til å 
trekkes kun én egenandel (ved refusjon av utgifter til kost, reise 
og overnatting ved deltakelse på flere kurs).

PREIKESTOLKURS; EMNEKURS 
I MINDFULNES MED FOKUS PÅ 
SPISEFORSTYRRELSER
Tid: 8.-9.9.2023
Sted: Preikestolen Fjellstue, Jørpeland
Påmelding: innen 15.5.23 i skjema på www.legeforeningen.
no/rogaland.
Pris: ca kr. 4100,- i kursavgift + konferansepakke
Antall deltakere: ca. 30

Søkes godkjent med 15 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs 
i mindfulnes til videre- og etterutdanningen (forlengelse av 
retten til tilleggstakst) i Allmennspesialiteten. Kurset søkes 
også godkjent for spesialiteten Samfunnsmedisin.
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EMNEKURS I DIAGNOSTISK 
DERMATOLOGI
Tid: 7.-8.9.2023 ca. kl. 8.00-15.00/15.25
Sted: Haugesund Sanitetsforenings  
Revmatismesykehus
Påmelding: innen 1.6.23 i skjema på 
www.legeforeningen.no/rogaland.
Pris: Ca. kr. 4100,- i kursavgift + kostpenger

Kurset er godkjent med 16 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs 
i dermatologi til videre- og etterutdanningen (forlengelse av retten 
til tilleggstakst) i Allmennspesialiteten, samt 16 valgfrie poeng i 
spesialiteten dermatologi. Kurset søkes også godkjent for føl-
gende spesialiteter: Generell indremedisin, Pediatri, Revmatologi, 
Gynekologi, Kirurgi og Plastikkirurgi

KURSKOMITÉEN FOR FONNAREGIONEN, 
ROGALAND LEGEFORENING:

DET PLANLEGGES EMNEKURS  
I KIRURGIA MINOR 1.-2.6.23 
Mer informasjon kommer når det er klart.

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

Ang. Kursavgifter
Vi følger takstene for Den norske legeforening for 
de fleste av våre kurs.

Retningslinjer ved kurspåmelding og avmelding
Hvis ikke annet er annonsert for det enkelte kurs: 
• Påmelding effektueres ved betaling  

av kursavgiften.

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

• Ved eventuell avmelding etter 3 uker før 
kursstart vil det bli krevd kr.1000,- i avmeldings-
gebyr og ved avmelding etter 1 uke før kursstart 
vil det ikke bli tilbakebetalt kurs- og kostpenger. 
Avmelding ved: Grunnkurs: Etter 3 uker før 
kursstart blir ingenting refundert.

Rogaland Legeforening planlegger et medlemsmøte på Sola Strand Hotell på sel-
veste 8. mars 2023. Tema blir pensjon – og er relevant både for næringsdrivende 
og lønna leger – både i spesialisthelsetjenesten og i primærhelsetjenesten. 
Dette blir bra, så hold av datoen!

Mer informasjon, og påmelding, kommer.

MEDLEMSMØTE 8. MARS 2023 
– HOLD AV DATOEN!

Foto: Heidunn Nordtveit
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Tynnslitt 
tillitsreform

Ett år er gått siden regjerings- 
skiftet. Hurdalsplattformen inne-
holdt et eget punkt om tillits- 
reform: «Tillitsreformen i offent-
lig sektor skal gi tilliten, tiden og 
makten tilbake til de som utgjør 
førstelinja og ryggraden i velferds-
staten, som for eksempel lærerne, 
sykepleierne, politibetjentene og 
fastlegene.»

Slike fine ord skapte optimisme hos 
mange. Dessverre blir ord fattige når 
handlingene uteblir. Helseministeren 
som på valgnatta ga redningen av 
fastlegeordningen høyeste prioritet, 
har foreløpig ikke levert annet enn 
ytterligere lovnader og unnskyldninger 
om at ting tar tid. Tilliten til helsemi-
nisteren er tynnslitt. 

Tillitsreformen i samfunnet ellers ser 
jeg også lite til. I det nye skoleåret er 
det ikke lenger pandemi-unntak fra 
de beryktede fraværsattestene, og den 
første skoleuken var knapt forbi før 
attestforespørsler fra forkjølede ung-
dommer rant inn. «Attesteri» tror jeg er 
en (allmennfarlig) smittsom sykdom. 
Alle deler av det norske samfunn som 
ønsker litt ekstra sikkerhetsnett eller 
tyngde bak et krav kan finne på å be 
fastlegen om en attest. Fraværsattester 
har fått forgreininger i grunnskolen. 
Helbredsattester gis til idrettsforbund, 
leirer og utvekslingsreiser. Allergier 
og dietter skal dokumenteres. 

Hjemmekontor er blitt populært, 
men noen får ikke tilrettelegging 
uten at behovet er attestert. Til og 
med arbeidstakeren som ikke vil dele 
soverom på jobbreise ber fastlegen om 
hjelp. Det er nesten bare fantasien som 
setter grenser for attestenes innhold. 
Tilliten til attestene kjenner derimot 
ingen grenser.

Det gjenspeiler seg også i sykmeldings-
arbeidet. Stadig vekk ber pasienter om 
sykmelding fordi arbeidsgiver eller 
svigermor mener egenmelding ikke 
er god nok dokumentasjon på sykdom. 
Jeg grøsser litt av å tenke på samfunn-
skostnaden i alle disse unødvendige 
konsultasjonene. Våre egne myndig-
heter har dessuten bestemt at du har 
rett på feriedagene til gode ved sykdom, 
men i motsetning til annen sykdom 
hvor egenmelding er akseptert, må 
akkurat feriesykdommen dokumen-
teres av lege. Litt ekstra belastning for 
fastlegekontor og legevakt i ferier og 
høytider, hva gjør vel det?

«Tillit er det «gudestoffet» som holder 
pasienten og legen sammen.» skrev 
Per Fugelli. I allmennmedisinens 
langvarige relasjoner er dette særlig 
merkbart. Såkornet er kompetanse, så 
vanner vi med ærlighet og åpenhet og 
gjødsler med godhet og respekt. Det tar 
tid å dyrke og bedet kan invaderes av 
ugress som mistenksomhet og myter. 
Tillit skaper trygghet, som igjen bidrar 
til mestring og bedre helse. Vi vet at 
kontinuitet i fastlegeordningen redder 
liv. Jeg tror det er fordi tilliten får tid 
til å gro.

Høsten blir spennende. Jeg håper 
politikerne kan gjenerobre litt tillit når 

statsbudsjettet for 2023 presenteres. 
Hvis ikke er jeg utrygg på om fastlege-
ordningen kan reddes, men jeg har tillit 
til at Allmennlegeforeningen vil gjøre 
sitt beste for å bidra til gode løsninger 
for legene. Jeg er mer bekymret for 
pasientene.

Artikkelen er først publisert i 
«Paraplyen», Hordaland legeforenings 
medlemsblad

Elisabeth Stura
styremedlem i Hordaland 
legeforening
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Grønt lys for Vestlandslegen på 
Stavanger Universitetssykehus

En gruppe på inntil 20 medisin-
studenter skal fra høsten 2023 
gjennomføre de siste tre årene 
av studiet sitt i Stavanger-regio-
nen som en del av satsingen på 
Vestlandslegen. Til tross for man-
glende avklaring rundt finansier-
ing og opptrapping av medisin-
plasser i Norge, vil UiB gå videre 
med satsingen på Vestlandslegen 
gjennom en forsiktig oppstart fra 
neste høst.

UiB har samarbeidet med Stavanger 
universitetssjukehus om legeut-
danning i mer enn 20 år, og SUS sin 
status som universitetssykehus er 
knyttet til dette samarbeidet. Alle 
medisinstudenter ved UiB har praksis 
i flere måneder ved sykehus utenfor 
Bergen. Flest er i Stavanger med 190 
studenter årlig, men mange reiser 
også til Haugesund og Førde. I tillegg 
er studentene i praksis hos fastleger 
over hele Vestlandet. 

Høsten 2020 fikk UiB tildelt 20 nye 
studieplasser i medisin, og de har 
dannet basis for en pilotering av 
Vestlandslegen. Det ble raskt dannet 
både avtaleverk mellom SUS og UIB 
og utarbeidet en arbeidsplan. Basert på 
dette er det nå klart at for at studenter 
som går i Bergen, og kommende kull 
kan søke seg inn til å avsluttende 3 år 
av legeutdanningen i Stavanger, første 
kull kommer allerede høsten 2023.

På sikt skal også Helse Fonna og 
Helse Førde inngå i studiemodell 
Vestlandslegen. Tidspunkt vil avhenge 
av den nasjonale opptrappingen av 
studieplasser i medisin. Planlegging av 
Vestlandslegen har pågått siden våren 
2020, men manglende avklaringer av 
finansiering og opptrapping av studi-
eplasser i medisin i Norge har medført 
forsinkelser i prosjektet. Selv om det 
ennå ikke er bevilget midler til en for-
utsigbar opptrapping av studieplasser, 
så ønsker UiB å gå videre med planene 
gjennom en forsiktig oppstart. 

Studentene vil møte et opplegg som er 
godt samordnet med studiet i Bergen 
(studieplan Medisin 2015), og som pilot 
vil det i tillegg gis rom for å prøve ut 
undervisnings- og vurderingsformer 
som kan gi nyttige erfaringer på tvers 
av fagmiljøene. Studentene vil komme 
tett på den kliniske hverdagen både 
ved Stavanger universitetssjukehus og 
kommunehelsetjenesten i regionen. 
Studentaktiverende undervisning, 
fokus på ferdigheter og formativ 
læring er pedagogisk grunnmur som 
skal bygge en moderne legeutdanning.  
Det vil bli ny ansatte og økt fokus på 
pedagogikk både på SUS og i allmenn-
legemiljøet med kurs i medisinsk 
didaktikk utover våren. 

Selv om en nå starter pilotering av 
fullskala studieopplegg for 4. – 6. 
studieår i Stavanger, så vil den vanlige 
praksisutplasseringen for medisinstu-
denter fra UiB ved SUS fortsette også 
de kommende årene, men etter hvert 
fases inn i Vestlandslegen. 

4. år i Vestlandslegen, som er er første 

år i Stavanger, skal kliniske kompetente 
studenter inn i hovudbolk av undervis-
ning og praksis i kirurgi, indremedisin, 
radiologi, anestesi, nevrologi og 
onkologi. Det vil også inneholde fag 
som rehabilitering, etikk, palliasjon 
farmakologi og primærhelseteneste. 
Med god faglig ballast skal studentene 
videre til psykiatriske fag, gynekologi, 
pediatri, hud, øye og mer i 5. år. I 6. år er 
fokus primærhelseteneste, samfunns- 
og allmennmedisin. Her er det også 
lagt inn tverrfaglig termin og nasjonale 
eksamener. 

- Det er svært kjekt arbeid å jobbe med 
korleis ein skal få gode og kompetente 
kollegaer i framtida. Samarbeid med 
folk på tvers av organisasjoner og fag 
med eit felles prosjekt vi støtter opp 
under er meinigsfullt. Eg har med meg 
gode flinke kollegar med brei kompe-
tanse både i faget og pedagogikk med 
Knut Øymar, Svein Kjosavik, Melissa 
Weibell, Hartwig Kôrner og Ane Djuv. Vi 
blir stadig fleire, men det har vi plass til! 

Audun Osland Vik Mo
Studieleder for 
Vestlandslegen
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Ikke yatzy til teaterstykket, 
men et meget sterkt hus

Årets store happening på teater-
fronten; Rogaland Legeforenings 
juleforestilling med Narnia på 
Rogaland Teater 26. november, var 
åpenbart etterlenget. Billettene til 
forestillingen ble revet bort i løpet 
av få timer. Det var en forvent-
ningsfull gjeng med leger, barn, 
nevøer/nieser og barnebarn som 
møtte opp. 

Mange fra den unge garde har nok mer 
kjennskap til Harry Potter, Hermine og 
Lord Voldemort, enn de har til Lucy, 
Peter, Aslam og prins Caspian. Det er 
imidlertid vanskelig å se for seg at vi 
hadde hatt den godeste Harry, hvis ikke 
C. S. Lewis hadde vist at det gikk an å 
skrive kvalitets-fantasy for barn.

Hva synes imidlertid de unge lovende 
om Narnia? Jeg tok med meg et kobbel 
barn og unge i alderen 9 til 18 år for å 
anmelde teaterstykket «Narnia – løven, 
heksa og klesskapet». Av hensyn til de 
pårørende, kan vi kan kalle anmel-
derne N (9 år), KO (12), K (14), H (15) 
og M (18)

Hva handlet egentlig stykket om?
Om at noen unger kom til Narnia, også 
måtte de defeate hun onde dronninga 
(KO). 
Ja, det som KO sa. Eller hva handlet 
det egentlig om – sånn dypere sett. 
Så vettkje. Noe med klima og at det 
blir verre. Noe vi må fikse. Til og med 

brosjyren kunne resirkuleres til en 
blomst (H).
N og K: Det samme som de andre.

Det er stort sett barn og 
ungdommer som spiller rollene, 
hvordan synes dere de gjorde 
det?
De gjorde det sykt bra! (KO) Ja, de 
gjorde det veldig bra. De som var eldre 
var enda litt bedre enn de minste (K). 
Det var ingen jeg synes gjorde en veldig 
dårlig jobb. Særlig han Aslam var veldig 
god. Han sang skikkelig bra, og var en 
god skuespiller. Ofte er synging sånn 
cringe, men sånn var det ikke her (H).

Hva var det kjekkeste i stykket? 
Var det noe som var særlig 
morsomt eller skummelt?
Starten var spesielt morsom (KO). Jeg 
synes fortellerne var veldig morsomme 
(K). Det var løye da de zoomet inn på 
fjeset til skuespillerne (H). Det var 
veldig morsomt med noen som satt bak 

oss som var veldig redd for de ulvene 
(K). Øh nei (N).

Hva synes du om stykket, og 
hvilket terningkast vil du gi det?
Jeg synes det var veldig bra stykke, som 
passet for alle. De var veldig flinke til å 
synge og følge manus. Gir terningkast 
6 (K).
Det var bra. Terningskast 6 (N).
Veldig bra, bra skuespill. Terningkast 
5 (KO).
Jeg likte det veldig godt. Jeg har jo sett 
filmen. I den syntes jeg det gikk litt 
seint. Her gikk det mye fortere, men en 
fikk med alt det viktige. Det var ikke så 
kjedelig som filmen. Terningkast 5 (H).
Jeg er litt usikker. Det var ikke noe dår-
lig, det var nok kjekkest for barn. Det 
var veldig bra at de vinkla det inn mot 
moderne tid, og klima. Det trekker opp. 
Likte også veldig godt programmene. 
Terningkast 6 (M).

Peter Christersson
Leder i Rogaland
legeforening
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Husk også våre nettsider: www.legeforeningen.no/rogaland

Navn Verv Arbeidsplass Telefon E-post

Peter  
Christersson

Leder Fastlege,
Stavanger medisinske 
senter

M 99 39 40 34 peter.christersson@gmail.com

Therese  
Egenæs

Styremedlem/
nestleder

LIS 3,  
Kvinneklinikken SUS

M 99 57 27 30 therese.egenes@sus.no

Ruben Rainer 
Espelid

Styremedlem LIS2 Helse Fonna M 90 82 31 48 ruben.espelid@gmail.com

Dag-Helge  
Rønnevik

Varamedlem Spes samf. med, 
Ph.d.stip NTNU + LIS3 
Haugaland DPS

M 95 40 16 16 daghelgerh@hotmail.com

Kaisa Earl 
Haugland

Varamedlem Ass fylkeslege i 
Rogaland, LIS3 samf.
med.

M 90 65 11 93 kaisa.haugland@gmail.com

Åsmund 
Heggheim

Vara: Yngve 
Johnsen

Allmennlege- 
foreningen
(APLF)

Fastlege,
Sandtangen legesenter

M 90 07 90 46 asmundheggheim@gmail.com

Knut Vassbø

Vara:  
Gerd Signy 
Omland

Leger i samfunnsmed. 
Arbeid (LSA)

Kommunelege, Bjerkreim
Fastlege Bjerkreim 
legekontor

M 41 22 15 25 kvassbo@gmail.com

John Mullen

Vara:  
Erik Andreas 
Torkildsen

Norsk overlege- 
forening (Of)

Voksenpsyk. avd. Sus M 90 08 63 75 john.mullen@sus.no

Finn Finsnes

Vara: Tore Bru

Praktiserende 
Spesialisters 
Landsforening (PSL)

Spes. i indremed./
Avtalespes. Stavanger

M 90 11 20 73 finn@finsnes.no

Mathias Nikolai 
Petersen Hella

Vara:  
Therese Egenes

Yngre legers forening 
(Ylf)

LIS Geriatri, SUS mathias.nikolai.petersen.hella 
@sus.no

Cecilie Fredvik 
Torkildsen

Leger i Vitenskapelige 
stillinger (LVS)

Overl. Kvinnekl. Sus/
Stipendiat UiB

M 97 51 99 09 cecilie.torkildsen@gmail.com
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LEGER 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.

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 likev-
el 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 kat-
egorien 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 bekymring-
smeldinger av typen omsorg dersom du vet en god kollega 
trenger støtte.

Vi tar ofte kontakt direkte med en som eventuelt er omtalt 
negativt i pressen.

Terje Vevatne,
Avd.rådgiver i Rogaland legeforening

Stavanger
Avdelingsleder for kollegastøttegruppen  
i Rogaland legeforening: 

Terje Vevatne
Privat mobil: 905 65 445, 
E-post: terje.vevatne@lyse.net 

Elin Haarr, Ort.kir.avd. Sus
Mobil: 990 39 861 E-post: elin.haarr@lyse.net

Halvor Kyllingstad, Tasta legesenter, Stavanger 
Tlf. 51 54 52 50, Mobil: 414 89 063
E-post: hkylling@online.no

Sven Håland, Pat.avd. Sus 
Tlf. 51 51 44 22 Privat mobil: 905 05 408, 
E-post: Sven.haland@gmail.com

Ryfylke
Bjarte Sørensen, Hjelmeland legekontor 
Mobil: 46 46 47 00 E-post: bjarte.sorensen@gmail.com

Anita Fjukmoen, Finnøy legekontor 
Tlf. 90 59 43 98 E-post: afjukmoen@gmail.com

Haugesund
Torolf Holst Larsen, Haugesund sykehus
Mobil: 92 48 23 35 E-post: torolf.holst-larsen@helse-fonna.no

Åshild Fykse, Haugesund legesenter
Tlf. 92 21 00 81 E-post: aas-fyks@online.no 
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