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Syd-Vesten
Ildsjeler. Hva er egentlig definisjonen på en ildsjel? Det
Norske Akademis ordbok sier blant annet at en ildsjel
er en «SJELDEN sjel fylt av brennende begeistring
og iver. En person som stadig er fylt av brennende
begeistring og iver for ideer (og som arbeider intenst
for dem). En person som deltar entusiastisk og gjør en
uegennyttig innsats.»
Rogaland Legeforening møtte ikke bare en, men flere i løpet av vårt
arbeidsmøte i januar. Det er en helt spesiell følelse å møte medmennesker som brenner for å gjøre andre godt. Mennesker som ikke nødvendigvis har så mye, men som ser mulighetene. Mennesker som ser sine
medmennesker, ser deres potensiale og hjelper den enkelte å se det
samme. Å møte slike mennesker, setter spor.
I løpet av livet møter vi flere. Vi ser dem på sidelinjene på idrettsarrangement, i frivillige organisasjoner, og uten tvil møter vi dem som kollegaer
i helsetjenesten. En helsetjeneste som vi fremdeles er stolte av å være en
del av. De driver forskningen fremover, de igangsetter forbedringsarbeid
for pasientsikkerhet, de driver diagnostikk og behandling, men ligger
egentlig forholdene til rette for at dagens og morgendagens ildsjeler
kan opprettholde sin brennende begeistring og iver også i fremtiden?
Noen av våre kanskje største ildsjeler møter vi også i andre situasjoner.
Livssituasjoner de ikke hadde forestilt seg at de skulle ende opp i. Utslitte,
uten den energi og iver som tidligere betegnet dem.
I vår, sannsynlig april, kommer handlingsplanen for fastlegeordningen.
Det er skapt en forventning til den, men hva som ligger i selve planen
er det foreløpig få som vet. Helseministeren har gitt beskjed til helseforetakene, at å overlate oppgaver til fastlegene som det er naturlig at
spesialisthelsetjenesten selv tar seg av, skal ikke lenger forekomme.
Personlig er jeg usikker på om man vil kunne følge dette opp tilstrekkelig. Vil fastlegene oppleve endringen som er ønskelig? Og hva med
sykehuslegene? Vil det bli dannet rom i fullpakkede poliklinikkdager
til å utføre de oppgavene som man over år i større eller mindre grad
har overlatt til fastlegene? Det må vises i kalenderen.
Styret i Rogaland Legeforening kommer til ha fokus på dette fremover. Vi ønsker også å bidra sammen med sentralstyret i Den norske
legeforening for å nå målene om å jobbe for å beholde og rekruttere til
fastlegeordningen, støtte og verne om de tillitsvalgte samt jobbe for at
våre kollegaer og medlemmer skal ha en god legehverdag.
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En fastlege i
maktens korridorer
Peter Christersson, Fastlege, HTV Stavanger kommune,
Nestleder Rogaland Allmennlegeforening

Syd-Vestens trofaste lesere ble nærmere kjent med den innflytta Sandnesgauken og fastlegen Inger Klippen i nr
3/2018. Da prøvde hun å bli ny ordfører
for Høyre i Sandnes. Høyre gikk som
kjent på en skikkelig smell i forrige
lokalvalg, og det ble ikke noe ordførertaburett på Klippen. Hun hadde skaffet
seg vikar i sin fastlegepraksis, og sto nå
plutselig uten annen jobb enn den som
gruppeleder for partiet sitt i bystyret.
Løsningen ble jobb som konstituert
overlege ved psykiatrisk sikkerhetspost
A1 ved Stavanger Universitetssjukehus.
Helseminister Bent Høie, hadde imidlertid andre planer for «urokrågå fra
Sandnes». Siden januar 2020 har Inger
vært statssekretær i Helse- og Omsorgsdepartementet i Maria Jahrmann Bjerkes svangerskapspermisjon. Med en
pågående fastlegekrise både lokalt og

nasjonalt, burde det ikke være noen
ulempe å få en spesialist i allmennmedisin med flere års fartstid som fastlege
inn i maktens korridorer. Syd-Vesten
har tatt pulsen på Inger Klippen.

I fjor prøvde du å bli ordfører for
Høyre i Sandnes. Det gikk ikke,
men nå sitter du som statssekretær i HOD. Er du glad for at
du ikke ble valgt, og fikk denne
jobben i stedet?
Jeg hadde helst sett at Høyre i Sandnes
hadde gått mer frem ved valget i høst
enn det vi gjorde. Ikke nødvendigvis
fordi jeg kunne tenke meg å være
ordfører i Sandnes men fordi Sandnes kommune hadde hatt godt av et
skifte i styre. Når det er sagt så trives jeg
veldig godt i jobben som statssekretær
for Helseministeren.

Kan du beskrive en typisk
arbeidsdag for en statssekretær?
Jeg er stort sett på kontoret i rundt halv
åtte om morgenen. Går gjennom saker
i fra media siste 24 timene og tar unna
litt saksarbeid før morgenmøte med
sjefen og avdelingen klokken ni. Så er
det møter både politiske og administrative, saksavklaringer, taler og åpninger
av div arrangement, konferanser og
besøk rundt forbi. Når det nærmer seg
kveld så blir det litt mer saksbehandling og politiske avklaringer før jeg tar
kveld i ti-tiden. Jeg er stort sett hjemme
i Sandnes med familien i helgene, og
en del mandager er det politisk arbeid
i Sandnes.

På hvilken måte opplever du at
dine mange års erfaring som
fastlege, er en styrke i jobben din
nå? Er det noen ulemper med å ha
denne erfaringen?
Snart 20 år i legeyrket og over 10 år som
fastlege har vært en fordel i arbeidet
med Handlingsplanen for allmennmedisin. Jeg opplever at jeg kjenner
problemstillingen rimelig godt og
skjønner frustrasjonen til fastlegene.
Jeg synes også det er en fordel med
faglig kompetanse i mange andre politiske saker som vi jobber med og ofte
må jeg konsentrere meg om å holde på
den politiske hatten. Det er tross alt
politikk som skal være hovedfokus nå.

Hva savner du mest fra jobben
som fastlege og psykiater nå?

Bent Høie og Inger Klippen. Foto: Anita Hamremoen

Jeg savner mest det daglige møte med
pasientene og muligheten til å løse små
og større problem her og nå. I deparNR. 1 • ÅRG. 26. 2020 SYD-VESTEN
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Inger Klippen. Foto: Anita Hamremoen

tementet så tar det en del lenger tid i
fra problemstilling blir presentert til
oppgaven er løst. Og så er det så mange
som skal mene noe.

Hvor alvorlig vurderer du at
fastlegekrisen er nå - på en skala
fra 1-10? Hvor sikker er du på at
krisen løses med handlingsplanen som kommer til våren?
Jeg syntes den var 9 for et år siden. Etter
at jeg fikk se at Helseministeren tar
fastlegekrisen nesten mer alvorlig enn
Legeforeningen, og departementet har
bedre kunnskap om dette en jeg håpet,
så tenker jeg at krisen er nede på 7. Blir
4
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Handlingsplanen slik vi jobber få å få
til, så kan fastlegekrisen nedgraderes i
år og avvikles i løpet av en 3 års periode.

opplever at vi har et felles mål; verdens
beste fastlegeordning både for pasient
og lege.

Hvor lydhør og informert
opplever du at helseminister
Bent Høie er når det kommer
fastlegekrisen?

Hva er det viktigste tiltaket som
kan redde fastlegeordningen, slik
du ser det?

Helt! Han tar dette på største alvor og
jobber det han kan for å en skikkelig
god løsning på dette.

Hvordan opplever du at 3-partsamarbeidet fungerer?
Det fungerer veldig bra. Vi har konstruktive møter med positiv tone og

Det er ikke et enkelt tiltak, men en
handlingsplan. Vi jobber med oppgaveavgrensing med fokus på å kutte
i ikke-kliniske oppgaver, gjøre tiltak
for rekrutteringsstillinger og å bedre
finansiering av fastlegeordningen.
Dette for å redusere belastningen på
hver fastlege uten at det går ut over
økonomien til den enkelte.

Kan vi gjøre Boknafjorden mindre dyp?
Dag-Helge Rønnevik,
Varamedlem
daghelgerh@hotmail.com

Ruben Rainer Espelid,
Styremedlem
ruben.espelid@gmail.com

Yngve Johansen, Representant
for AF (allmennlegeforeningen)
flipper630ht@hotmail.com

«Boknafjorden er så dyp», er ofte
forklaringen på hvorfor det er få
leger fra Nord-Rogaland på tilstelninger i Sør-Rogaland, og motsatt.
Hva skal til for å samle riket?
Vi er nå tre representanter fra nordfylket i styret for Rogaland legeforening.
Vi ønsker å sette Boknafjordens dybdeforhold på agendaen, og oppfordrer
leger fra nordfylket til å engasjere seg
mer i foreningens arbeid. Samtidig tror
vi det er nødvendig at styret som sådan
retter fokuset nordover i større grad, og
der det er nødvendig og naturlig samarbeider med Hordaland legeforening.

Fonnaregionen faller
mellom to stoler
I det daglige knyttes leger fra Sunnhordland, Haugalandet og Hardangerregionen sammen gjennom at vi
tilhører samme helseforetak (Helse
Fonna, ofte omtalt som Fonnaregionen). Men når det kommer til lokalforeningsarbeid er vi splittet mellom
Hordaland og Rogaland, noe som
skaper visse utfordringer. Uten at det
er gjort undersøkelser av dette, tror
vi leger i Fonnaregionen opplever
en større avstand til sine respektive
lokalforeninger enn det leger i Bergen- og Stavangerområdet gjør. Det
gjenspeiles trolig både i deltakelse på
sosiale medlemsaktiviteter, innlegg i
Syd-Vesten, kursaktivitet, akademisk
aktivitet, representasjon i styre og stell,
nettverksbygging samt arrangering
av medlemskvelder og årsmøter etc.

Ønskelig med økt aktivitet i nord
I lov for Rogaland Legeforening er det
ingen bestemmelser om geografisk
fordeling av styrets medlemmer. Det
er likevel naturlig at vi som er fra nord
utgjør en «nordfylkebenk» og at vi er
spesielt opptatt av at lokalforeningens
arbeid og tilbud også når ut til medlemmene i nordfylket, i tråd med § 3-4-3 i

lov for Dnlf. Noen vil kanskje argumentere for at vi burde hatt en egen lokalforening for Fonnaregionen, men det er
ikke noe som er til vurdering per i dag.
Målet må derfor være å gjøre Boknafjorden mindre dyp, samt skape mer
aktivitet i nordfylket. Lokalforeningen
må også forvente noe økte utgifter til
både faglige og sosiale aktiviteter for
medlemmer i nordfylket. At det legges
til rette for deltakelse gjennom digitale
kanaler der det er naturlig ser vi på som
en selvfølge, også i et klimaperspektiv.

Noe felles, noe hver for oss
Det mest nærliggende å starte med er
å oppfordre flere leger fra nordfylket
til å engasjere seg i arbeid som foregår i regi av Rogaland legeforening.
Det handler om å melde seg til å være
med i styre og stell, skrive innlegg til
Syd-Vesten, og ta turen over fjorden i
alle fall når årsmøtet arrangeres i juni
hvert år. Samtidig er det nødvendig å
ha flere egne aktiviteter i nordfylket.
Noen aktiviteter er naturlig å ha felles
(f.eks. årsmøte), mens andre bør deles
på flere lokalisasjoner. Dette gjelder
både sosiale tilstelninger som årlig
legefest, og støtte til faglige tiltak som

medlemsmøter om drift av fastlegekontor osv. Engasjement kommer ikke
av seg selv, det må legges til rette for.

Årsmøte i Haugesund
Det er allerede opprettet en egen kurskomité for Fonnaregionen som fungerer godt og som arrangerer 2-3 emnekurs i året. Når det gjelder årsmøtet så
mener vi at det med fordel kan legges
til Haugesund f.eks. hvert tredje år, for
å gjenspeile at vi har medlemmer i hele
Rogaland som skal få samme medlemsservice i henhold til egen lov og Dnlfs
lov. Vi vil også foreslå at vi ser nærmere
på om det er gode nok ordninger for
utgiftsdekning med tanke på aktiviteter som krever reise og overnatting.
Internt i styret vil det også være naturlig
å foreslå at en viss andel av styremøtene
legges til Haugesundsområdet.
Harald Hårfagre som samlet Norge
til ett rike hadde sitt hovedsete på
Avaldsnes på Karmøy. I hans ånd tar
vi gjerne mot innspill og tips fra medlemmer om hva de synes om dybden i
fjorden, og hva som må til for å holde
Rogaland Legeforening samlet som én
lokalforening.
NR. 1 • ÅRG. 26. 2020 SYD-VESTEN
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Medlemsmøte om Grimstadutvalgets
rapport i Haugesund onsdag 8. januar 2020
Dag-Helge Rønnevik
Varamedlem, Rogaland legeforening

Prodekan Steinar Hunskår presenterte UiBs «Vestlandslegen»

Onsdag 8. januar inviterte
Rogaland legeforening til medlemsmøte på Haugesund
sykehus. Tema var organisering
av fremtidig legeutdanning i Helse
Vest. Universitetet i Bergen og Universitetet i Stavanger var invitert til
å informere om sine framtidsplaner, med utgangspunkt i rapporten fra Grimstadutvalget.
440 flere leger hvert år
Grimstadutvalget har i sin rapport
anbefalt at Norge må utdanne 440
flere leger hvert år. I den forbindelse
har Universitetet i Stavanger (UiS) og
6
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Grimstadutvalgets forslag til fordeling: 120 av 440 nye plasser til UiB

Dekan Kristin Akerjordet og overlege/professor II Stein Ørn UiS i
paneldebatt med dekan Per Bakke (skjult) og prodekan Steinar
Hunskår fra UiB.

Rundt 30-40 engasjerte leger møtte opp. Ruben Espelid (med ryggen
mot), styremedlem i Rogaland legeforening, var kveldens ordstyrer.

Stavanger universitetssykehus (SUS) et
ønske om å etablere et nytt profesjonsstudium i Stavanger. Men dette ønsker
ikke Universitetet i Bergen (UiB) eller
de andre etablerte medisinske fakultetene i Oslo, Trondheim eller Tromsø.
Grimstadutvalget var også splittet i dette
spørsmålet med 3 mot 3 stemmer. Kunnskapsdepartementet ønsket innspill på
dette i en høringsrunde med frist 15.
februar. Legeforeningen har ved slike
anledninger interne høringsrunder før
et endelig høringssvar blir sendt inn.
Rogaland legeforening skulle gi innspill
til denne interne høringen med frist 20.
januar, og ønsket derfor et medlemsmøte
i Haugesund for å få innspill fra medlemsmassen i denne delen av fylket.

Implikasjoner for Nord-Rogaland
og Helse Fonna?
Rogaland legeforening har som nevnt

Det holdt så vidt med 40 baguetter! Oppmøtet var bra,
kort varsel tatt i betraktning.

tmedlemmer som jobber i ulike helseforetak. Men det hadde tidligere vært
lite fokus på hvilke konsekvenser de
ulike modellene ville ha for Nord-Rogaland og Helse Fonna. UiB og UiS/SUS
ble derfor invitert til Haugesund for å
fortelle om sine respektive modeller,
og spesielt ble de utfordret på å si noe
om hvilke implikasjoner deres de ville
kunne ha for Helse Fonna og medlemene i Nord-Rogaland.
Fra Stavanger kom dekan ved det helsevitenskapelige fakultet ved UiS, Kristin
Akerjordet, sammen med Stein Ørn,
professor II ved UiS og overlege ved
SUS. Fra Bergen kom prodekan Steinar
Hunskår og dekan Per Bakke ved UiB.
Etter at presentasjonene var ferdige ble
det tid til en liten pause med kaffe og
baguetter, før tilhørerne i salen fikk
komme med spørsmål. Det ble en god
diskusjon, og møtet var informativt

og nyttig for alle som deltok. Det kom
i ettertid innspill om at det burde vært
lagt til rette for streaming slik at enda
flere kunne fått det med seg.

Uenighet også i
Rogaland legeforening
Da Rogaland legeforening skulle skrive
sitt høringssvar var det uenighet i styret, akkurat som i Grimstadutvalget.
Flertallets vedtak ble å støtte etablering av medisinstudium med gradsrett
i Stavanger. Innspillet fra Rogaland
legeforening sammen med flere andre
finner du på legeforeningens hjemmeside: https://www.legeforeningen.no/
hoeringer/interne/2019/hoering-grimstadutvalgets-utredning-studieplasser-i-medisin-i-norge-behov-modeller-og-muligheter/hoeringsgrunnlag/
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Knallstart for legefesten i Haugesund
Lars Haga Bringeland
LIS-1 lege, Haugesund kommune.

Er det mulig å få til en legefest
for medlemmene i den nordlige
delen av Rogaland, på samme
måte som i Stavanger?
Finnes det nok interesse til at kollegene
våre setter av en fredagskveld til fintøy og
sosialisering på tvers av arbeidsplasser
og fag? Med en etablert legefest i Stavanger med flere hundre påmeldte hvert år
kunne man hevde at fallhøyden var stor
da vi startet planleggingen av en egen fest
i Nord-Rogaland. Ambisjonsnivået var
moderat, og vi håpet at vi kunne starte en
tradisjon som kunne vokse til en skikkelig
fest med årene. En lokal festkomité med
forankring i Rogaland legeforening tok
initiativet til en legfeset i Haugesund.
For å få med kolleger i Sunnhordland og
Hardanger som til daglig har mye med
hverandre å gjøre i Fonnaregionen, ble
også medlemmer i Hordaland legeforening invitert.
Og fest ble det! Med fantastiske og
passende 113 (!) påmeldte ble det en
knallstart for legefesten i «Nordfylket».
Med så god oppslutning ble det rom
for høykvalitets underholdning. Live
taffelmusikk til velkomstboblene satte
stemningen fra starten. Akkompagnert
av både klassiske og moderne gitartoner
fylte den fantastiske tenorstemmen til
operasangeren Ole Morten Velde hele
rommet og fikk mangt et rygghår til å
reise seg. Diafragma ble hos resten av

Feststemte leger
8
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Full sal på Scandic Maritim. Klarer vi å fylle en enda større sal neste år?

Arrangementskomiteen Legefest Haugesund 2020. Fra venstre: Dag Helge Rønnevik, Ruben Espelid, Lars Haga Bringeland og Hilde Nummedal.

oss mobilisert til stand up-innslaget ved
Nils W. Krog. Kvelden ble sydd sammen
av Haugesund sykehus sin egen Vidar
Kloster, som med sin elegante humor
og høye sjarmfaktor, var kveldens toastmaster. Party-faktoren økte dramatisk
utover kvelden og natten med byens beste
DJ Johnny Liadal bak miksepulten. Alle
bidragsyterne var lokale (om enn noen
emigrerte) krefter.

Tonen er satt for en årlig tradisjon med
støtte fra de lokale legeforeningene i Rogaland og Hordaland -et stort gode for samhandling og nye bekjentskapsbånd mellom
kolleger i hele Fonna-regionen, til det beste
også for våre pasienter. Ny komite var på
plass før lokalet var tømt og vi kan dermed
slå fast at vi gleder oss til neste års fest!

Tenor Ole Morten Velde dro med seg
Ruben Espelid (t.v.) for en spontan duett.

Anmeldelse av den store legefesten 2020
Peter Christersson, Fastlege, HTV Stavanger kommune,
nestleder Rogaland legeforening

Obstetriske menn

Fredagen i uke 4, har etter hvert blitt
en viktig merkedag for medlemmene i
Rogaland Legeforening. Denne gangen
var det selveste kvinneklinikken ved
SUS som stod som arrangør av legefesten. 238 ivrige festleger hadde meldt seg
på. Kanskje var det fordi de ønsket å få
kastet et blikk på The Golden Labias?
Kanskje ønsket de å bli berørt av Obstetriske Menn? I alle tilfelle var det en
vakker bukett av Rogalands fineste som
møtte opp på Atlantic denne vakre vinterkvelden.
Deltakerne ble møtt med et glass musserende, før en ble ledet gjennom en vakker
vaginalsk kreasjon av ballonger. Deltakerne fikk mulighet til å forevige aftenen
i en fotoboks. Lite visste en at bildene
siden ville bli kringkastet for de ganske
deltakere på storskjerm…
Kjolene
Årets fest hadde ikke noe oppgitt tema
eller dress code. Deltakerne sparte likevel
ikke på verken pomp eller prakt.
Maten
Arrangørene hadde denne gang valgt
bort bordservering, og gått for en buffetløsning. Det var et smörgåsbord med
alle slags kostelige retter. En spennende
vri, var å servere «nedfallsfruktene» fra
asfalten utenfor Bevvå en lørdagsnatt
(se bilde 1). Kun de mest vegetariske
tøffingene og noen fra patologen, våget

Bevvå surprise

seg på denne retten.
Drikken
Tradisjonen tro, ble det skålet i sprudlevann ved ankomst. Syd-Vesten fikk
dessverre ikke med seg opphavslandet
til velkomstdrinken. Det er imidlertid
rimelig sikkert at det ikke dreiet seg om
sekt fra Rüttgers Club (noe jeg tror alle
– bortsett fra våre germanske kollegaer
- kan være glad for).
I baren, utover kvelden, måtte bartenderne jobbe for føda, mens Radisson-eierne kunne smile hele veien til banken.
5-6x polpris lar seg absolutt høre…
Bandet
Kvinneklinikken ville ikke nøye seg med
bare et musikalsk nummer. Kornettkvartetten The Golden Labias blåste det
hele i gang, med blant annet en nydelig
tolkning av Bill Contis: «Gonna fly now»
- mest kjent som temasangen fra Rocky.
Obstetriske menn, er lite kjent utenfor
gynekologiske kretser, men har visst drevet med obstetrisk riffing i en årrekke.
Frontfigur Ragnar Kvie Sande satte tonen
allerede i starten, ved å fastslå det åpenbare; Stavanger er Vestlandets hovedstad.
Med ett ble Helse Vests overføringer til
Helse Stavanger HF ytterligere redusert.
Obstetriske menn stilte med flere egne
tolkninger på flotte rockelåter, men også
noen originale nummer. I en av låtene

ble det hevdet at: «Størst av alt, er obstetrikken». Men, Sande, hvor hadde obstetrikerne vært uten sirlig utfylte svangerskapsjournaler fra samvittighetsfulle
fastleger?
Underholdningen forøvrig
Thespianerne fikk også sitt. En gripende
historie om Chlamydius og Flatulus ble
framført av glade amatører. Stykket
kunne tolkes på så mange plan…
Atmosfære
Why change a winning team? Atlantic
hall med småbord. Elegant, enkelt.
Oppgaveoverføring
Det er en kjensgjerning at første- og
andrelinjetjenesten ikke kan samhandle
uten at det overføres oppgaver fra spesialisthelsetjenesten. Dagens kanskje mest
overraskende oppgaveoverføring, stod
Marit Halonen Christiansen og Cecilie
Fredvik Torkildsen for. De overrakte The
Golden Vagina Award til undertegnede.
Heldigvis har vi lang erfaring med å
håndtere alle oppgaver sykehusene
kaster på oss. Selvsagt skal vi fastleger
arrangere legefesten 2021. It will be the
best legefest ever.
Totalinntrykk
Kvinneklikken, dere gjorde - som dere
hadde skrevet på skyggeluene – legefesten great again (har den ikke alltid vært
det da?). Jeg gir festen 5 p-staver.
NR. 1 • ÅRG. 26. 2020 SYD-VESTEN
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Ny avtalespesialist
i psykiatri
Peter Christersson, Fastlege, HTV Stavanger kommune,
nestleder Rogaland legeforening

Nanna Figved er 49 år gammel rogalending med utdanning fra Universitet
i Bergen. Hun kommer fra jobb som
overlege på alderspsykiatrisk avdeling
B1 på SUS. Nanna har i all hovedsak
jobbet med psykiatri i yrkeskarrieren
sin, men har også erfaring fra sykehjemsmedisin, allmennmedisin – og
hun har hatt bistilling for 1. amanuensis ved UiB.

Du har jo lang fartstid fra
sykehuset i Stavanger.
Hvorfor ønsker du å begynne
som avtalespesialist?
Etter 21 år ved psykiatrisk klinikk
hadde jeg behov for nye faglige og
driftsmessige utfordringer. Det å
kunne designe sin egen drift som
avtalespesialist var en slik mulighet.
Kan du fortelle litt om prosessen
rundt det å starte opp. Går du inn i
et etablert senter, eller starter du helt
fra scratch?
Jeg har ikke gått inn i et etablert senter,
men starter fra grunnen av med alt hva
det innebærer. Det har vært en travel
men også en lærerik prosess.

Hva slags pasienter bør en velge
å henvise til deg? Og hva slags
utredninger og behandlinger blir
tilbudt i din praksis?
Pasienter i det allmennpsykiatriske
spekteret der utredning og oppfølging i
en solopraksis ansees tilfredsstillende
kan henvises til min praksis.
I praksisen tilbys medikamentell
behandling og samtaleterapi.

10
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Hvilke utfordringer ser du rundt
det å drive privat ift å jobbe på
sykehus?
I privat drift har man selv ansvar for
alle sider av driften. Videre har man
ikke samme nærhet til tverrfaglig
kompetanse og faglig fellesskap som
på sykehuset.

Hvilke tanker har du om godt
samarbeid og samhandling
med fastlegene? Hva med
samhandling med dine kolleger
på sykehuset?
God kommunikasjon er slik jeg ser
det nøkkelen til godt samarbeid og
samhandling både med fastleger og
kollegaer på sykehuset. God kommunikasjon innebærer for meg utveksling
av utfyllende og relevant informasjon
så vel som en god kollegial tone.

Hvordan ser du for deg at oppgavefordelingen bør være mellom
avtalespesialister i psykologi vs.
psykiatri?
Psykiatere bærer også med seg medisinskfaglige kompetanse med forståelse av samspillet mellom kropp og sjel.
Forståelse for somatiske sykdommers
påvirkning av psykisk helse og forståelse for medikamentell behandling så
vel som medikamentelle interaksjoner.
Dette kan gjerne være en rettesnor i
forhold til hvem som gjør hva.

Det er sikkert mange fastleger
som kan tenke seg å hospitere en
dag i en psykiatri-spesialistpraksis. Hvordan stiller du deg til det?
Min erfaring fra sykehuset er at hospitering er verdifullt for alle involverte
parter og jeg synes derfor at dette høres

ut som en spennende ide også for psykiatri-spesialistpraksis.

Min erfaring fra
sykehuset er at
hospitering er
verdifullt for alle
involverte parter
Hvor kan en finne det
nye senteret?
Praksisen er sentralt beliggende
i Luramyrveien 40 på Forus med
gangavstand til Kvadrat og med gode
bussforbindelser. Lokalene har universell utforming og det er parkering
like utenfor.

NR. 1 • ÅRG. 26. 2020 SYD-VESTEN
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Som hund, så katt
Peter Christersson, Fastlege, HTV Stavanger kommune,
nestleder Rogaland legeforening

Barneteateret ved Rogaland Teater,
ble startet i 1957. De har siden starten
satt opp årlige teaterstykker hvor alle
skuespillerne kommer fra barne- og
ungdomsteateret, og dette er nok unikt
i både Norge og Europa. Flere organisasjoner og firma har hatt tradisjon
hvor en har kjøpt lukka visninger av
stykkene til sine ansatte/medlemmer
og deres familier. Det skulle gå 62 år, før
Rogaland Legeforening fikk til et slikt
arrangement. Men, den som venter på
noe godt, venter jo ei forgjeves.
Det var forventningsfulle store og
små, som møtte opp i god tid til den
utsolgte forestillingen «Grusomme
Måns». Stykket er basert på den svenske fortellingen om Pelle Svanslös
(Pelle Haleløs på norsk). I denne oppsetningen spiller Pelle bare en birolle,
som mobbeofferet til hovedpersonen
(eller rettere sagt hovedkatten) Måns.
Grusomme Måns blir omtalt som hundenes og kattenes West Side Story, og
forteller om den umulige og forbudte
kjærligheten mellom tøffe gatekatten
Måns og den skikkelige og fine hunden Daisy. Som i sitt menneske-aktige
søsterspill, er forestillingen krydret
med flere sang- og dansenummer.
Sangene er stort sett på amerikansk,
og mer apropos enn drivende for historien. Mangelen på norske tekster,
ble imidlertid kritisert i Aftenbladets
anmeldelse av stykket.

Sånn så ungdommen likar
Jeg spurte et representativt utvalg
av mine egne unger om hva de syntes om stykket. Panelet bestod av en
gutt (H) på 12 år og to jenter på (K)
9 og (N) 6 år.
Hva syntes dere om stykket?
K: «Veldig bra, jeg likte det».
N: «Jeg likte det, men det var litt
12
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skumm
e lt når hundene ville ta
k attene».
K: «Næh! Jeg synes ikke det var skummelt, for jeg er vant med skumle ting.
Og, pappa, hvorfor tar du opp alt vi sier
på telefonen din?»
H: «Det beste var det med den filmen,
Ikke 17 katter, men 18. Det var veldig
løye. Jeg føler ikke jeg har sløst bort tida
mi, for å si det sånn».
Hva syntes dere om alle sangene?
Skjønte dere hva de sang - det var jo
på engelsk?
K: «Det var veldig gøy. Jeg skjønte alt
de sang».

Det var veldig løye.
Jeg føler ikke jeg har
sløst bort tida mi,
for å si det sånn
H: «Jeg synes den engelske uttalen
deres var veldig bra».
Hva var det beste med stykket?
K: «Jeg likte best da den røyken kom,
og de sprengte hele den greia»
N: “Jeg likte best da alle ble venner”.
Når en skal anmelde et teaterstykke eller
en film, er det vanlig å gi terningkast.
Hva ville dere gitt?
K: «Terningkast 6!»
N: «Terningkast 6! Eller, kanskje
3. Nei, jeg sier 6».
H: «Terningkast 4.»
K: «What? Hva får deg til å si det?»
H: «Noen av navnene var litt
rare».
Du vet at stykket er basert på en bok,
og at de har brukt navnene fra boka?
H: «Åh, det visste jeg ikke. Det var ny
informasjon for meg»
K: «Jeg synes det var en 6er fordi jeg
likte stykket, jeg likte skuespillerne
og hvordan de levde seg inn i stykket».
H: «Det var veldig kult da de sprang
rundt i salen, men av og til var det litt
kjedelig, så derfor synes jeg det var en
4er».
K: «Jeg skvatt noen ganger»
Vil dere anbefale stykket til andre?
K: «Ja! Jeg vil anbefale det til to jenter
som går i klassen min, for de går på
barneteateret».

H: «Jeg synes stykket er ganske enkelt
å like. Jeg vil anbefale det til folk som
liker teater. Det siste jeg vil si er at stykket er ganske kjekt og løye, men at det
kan være litt kjedelig av og til».
K: «Jeg synes det var litt dumt at hundene og kattene sa at de ikke kunne

være venner. En kan like både katter
og hunder».
Der har vi det altså; Dette var kjekke
greier, og forhåpentligvis kun første
RLF-sponsa familieteater i det som kan
bli en fin ny tradisjon.
NR. 1 • ÅRG. 26. 2020 SYD-VESTEN
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Allforsk - Forskningsgruppe for
allmennmedisin og samhandling
Olav Thorsen
Leder PKO

Allforsk består av sammen 31 allmennleger fra hele Rogaland med interesse
for eller som driver aktiv forskning
innen allmenn- og samfunnsmedisin, samhandling og helsetjenesteforskning. Tolv av medlemmene har
en doktorgrad, mens én (Geir Sverre
Braut) er professor. Seks av medlemmene har deltidsstillinger (førsteamanuensis) ved UiS. Medlemmene
møtes jevnlig på Forskningens Hus,
SUS. Møtene handler om nyheter
innen allmennmedisinsk forskning
og prosjekter lokalt, til inspirasjon for
nye medlemmer. Vi går også kritisk
gjennom aktuelle artikler og planlagte
presentasjoner som medlemmene har
forberedt. I 2019 hadde vi 7 møter, med
varierende antall frammøtte, oftest
8-10 deltakere. Allforsk har også
ansvar for å arrangere Grunnkurs D –
Forskning i allmennmedisin, et av de
fire obligatoriske kurs for leger i spesialistutdanning i allmennmedisin.
Gruppen samarbeider med spesialisthelsetjenesten på SUS og forskningsmiljøet på UiS.

Svein Kjosavik)
• Alkoholrelaterte helseproblemer i
somatiske sykehusavdelinger (Torgeir
Gilje Lid, post doktor prosjekt)
• Legemidler og førerkort (Geir Henanger, AFU prosjekt)

Forskningsprosjekter,
pågående og under planlegging:

• Samarbeid allmennleger – sykehusleger om ansvar og oppgaver

• Tidlig oppdaging av alvorlig hjertesykdom hos idrettsutøvere (stipendiat
Magnus Bjørkavoll-Bergseth, ph.d –
prosjekt)

• Nyfødtmedisin i Tanzania (May Sissel
Vadla, ph.d. prosjekt)

• Håndtering av pasienter med MUPS
(medisinsk uforklarte problemer eller
symptomer) (stipendiat Ingjerd Jøssang, ph.d – prosjekt)

• Karolinska Institutet

• Forbedring av diagnostikk av prostatakreft, nordisk samarbeid med
flere ph.d. prosjekter (prosjektleder
14
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Internasjonalt samarbeid:
• Universitetet i Ålborg
• Mehiläinen i Helsinki
• Universitetet i Adelaide
• Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria

Allforsk er for allmennleger i hele
Rogaland. Hvis du har lyst å være med,
kontakt Olav Thorsen på epost tola@
sus.no eller på telefon 91316476.

Legeforeningens landsstyremøte
til Stavanger i 2021!
Peter Christersson, Fastlege, HTV Stavanger kommune,
nestleder Rogaland legeforening
Hold av datoene 1.-3. juni 2021! Da
braker nemlig landsstyremøtet løs i
Stavanger. Stemningen var til å ta og
føle på under landsstyremøtet i Kristiansand 6. juni. 3 kandidater hadde
meldt som potensielle arrangører i
2021; Hordaland Legeforening med
Bergen, Østfold Legeforening med
Fredrikstad og ikke minst Rogaland
Legeforening med Stavanger. Over de
to foregående dager og netter, hadde
det vært intenst lobbyarbeid for de
ulike kandidater. Hester ble forhandlet som om det var på Jærdagene. Det
ble tidlig klart at kampen stod mellom
Hordaland, som brukte tomme løfter
til å lokke til seg stemmer, og Rogaland
som stilte med tidenes bukett av tillitsvalgte og en eminent promovideo laget
av (i all hovedsak) Kristin Fagereng og
(til en viss grad) undertegnede. Flere

Radisson Blu Atlantic hotel

lokale storheter, som Stavangerkameratene/Geir Lyse, Mimir Kristjansson
og Sven-Erik Renaa stilte velvillig opp
for å promotere den gode sak.
Som det står i Kristiansands byvåpen:
“Cavsa trivmphat tandom bona” - Den
gode sak seirer til slutt. Det gikk som
det måtte - Rogaland og Stavanger vant
den spennende avstemningen med et
solid simpelt flertall.
Nå gjenstår det bare å levere. Vi har
lovet deltakerne opphold på Radisson Blu Atlantic, tur til Flor & Fjære
og ikke minst at Marit Hermansen skal
bli hentet personlig på Sola flyplass i en
traktor (personlig løfte fra avtroppende
RLF-leder Jan Robert Johannessen).
Stavanger 2021 - dette blir gøy!

Marit Hermansen elsker Liverpool,
og traktor
NR. 1 • ÅRG. 26. 2020 SYD-VESTEN
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Kim Laland

Kursuken
Nina T. Wikene,
leder for Kurskomitéen

3-6 februar gikk årets første kursuke av staben. Det ble arrangert to to-dagers kurs, og et
kveldskurs, og hvert av kursene
hadde ca 40 deltakere fra hele
landet og til og med så langt
borte som Grønland.
MUPS (Medisinsk uforklarte plager
og symptomer)- kurset var det første
to-dagers kurset. Dette skulle vise
seg å være et kurs som fikk mye oppmerksomhet fra eksterne aktører både
i forkant av og i ettertid av kurset, noe
som var en ny opplevelse for oss i kurskomiteen. Tross en del ytre uenigheter
om kursets innhold, var dette et nyttig og svært tidsaktuelt kurs. De fleste
foredragsholderne var allmennleger
fra faggruppa MUPS, hvor flere av dem
16
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hadde fullført eller var i gang med
doktorgrad på dette temaet. Det var
også foredragsholdere fra sykehuset
representert av leger fra psykiatrisk
avdeling og Lassa.
Recovery Norge, som er en gruppe
bestående av personer som har blitt
friske av ME/CFS eller lignende sykdommer, stilte med 3 foredragsholdere som selv hadde blitt friske eller
var pårørende til tidligere syke ME
pasienter. Det var spesielt å høre hvordan de hadde opplevd sykdommen sin,
og hvordan de via ulike behandlinger
hadde greid å bli friske.
Kurset handlet mye om hvordan vi som
fastleger kan møte disse pasientene, hvor
mye skal en utrede og hva kan en tilby
av behandling, men også hvordan møte
NAV sine krav. Det ble lagt vekt på at mye

angående MUPS er mer eller mindre
uforklart, men at det ikke er «uforklarlig».
Det andre to-dagers kurset var Hodepine. Her var det to dyktige og engasjerte foredragsholdere som holdt alle
16 foredragene, men de gjorde en svært
god jobb med å holde konsentrasjonen
oppe. En del kursdeltakere følte det ble
for mye prat om migrene, og at det var
fare for overdiagnostisering av denne
lidelsen, men veldig mange av oss satt
nok også og tenkte på at vi har underdiagnostisert migrene. Kursdeltakerne
fikk en god innføring i behandling,
både ikke-medikamentelt og medikamentelt, og jeg tror at vi alle nå stiller
sterkere i møte med pasienten som
lider av hodepine
Vårens kveldskurs var sexologi. Kurset
startet ungt og friskt med Tuva Fellman
kjent fra Juntafil, men en del kursdelta-

kere lot seg nok provosere og sjokkere
av å måtte stå og rope «fitte» og «pikk».
Det var flere store navn innen sexologi som hadde foredrag, bl.a Esben
Esther Pirelli Benestad, Haakon Aars
og allmennlege Kjell Olav Svendsen,
men også noen lokale foredragsholdere
som SUS sin egen sexolog. Det sterkeste foredraget som fikk flere i salen
til å gripe etter lommetørklet var av Liv
Breivikås Fevang som fortalte om sine
erfaringer etter overgrep og traumer.
Hennes livsmotto «Det er ALLTID for
tidlig å gi opp» er nok et utsagn vi kan
bli flinkere til å leve etter de fleste av
oss.
På onsdags kvelden hadde vi kulturelt
innslag i form av flott sang og gitar av
Kim Laland.
Alt i alt en flott uke, med mye faglig
bra påfyll, men ikke minst også sosialt og kjekt. Vi gleder oss allerede til
neste kursuke som går av staben i september med temaene: Gastro, ØNH
og Motiverende intervju. Jeg håper at
flest mulig har mulighet og lyst til å
komme på kurs!

Esben Esther Pirelli Benestad.

I Syd-Vesten 3/2019 ble det trykket en presentasjon av styret 2019-2021.
Erna-Gunn Moen var da midlertidig representant for Of.
Ny representant for Of er nå på plass:
Navn: Bas Jeroen de Romijn - Norsk overlegeforening (Of)
Alder: 46
Arbeidssted: Mottaksklinikk, lungeseksjon, SUS
Spesialitet: Lungesykdommer
Tidligere/andre verv i Legeforeningen: avdelingstillitsvalgt OF i
Mottaksklinikken SUS siden 2016, foretakstillitsvalgt OF siden 2019
Hva ønsker du RLF skal fokusere særlig på de neste to årene?
Et bedre samarbeid mellom 1. og 2. linjetjeneste. (Etter)utdanning av leger i Rogaland.
Hva mener du blir de største utfordringene i helsetjenesten
fremover?
Økende kostnader på grunn av en aldrende befolkning og mer
avansert behandling som ville gjøre økonomien utfordrende.
Økende byråkratisering innenfor alle helsetjenester som tar
vekk fokus fra hva som er etter min mening vår hovedoppgave:
pasientbehandling.
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London calling
Peter Christersson, Fastlege, HTV Stavanger kommune,
nestleder Rogaland legeforening

London, Storbritannias største by, er
nok mest kjent fra Jokke og Valentinernes klassiker «Gutta». London (grunnlagt i år 47 e. Kr. av romerne) er imidlertid også hjem til 8 889 375 innbyggere
(ca 14.3 millioner i metropolitan area)
og hele 6 Premier League-lag (hvorav
ingen leder Premier League med utrolige 16 poeng per 27.01.20). Beliggende
på begge sider av elven Thames, strekker storbyområdet London seg ut over
hele 8382 km2 – altså nesten like stort
som Rogaland (9377,1 km2). Et interessant poeng, er at mens alle andre land
i Storbritannia har egen hovedstad, er
London hovedstad for både England og
Storbritannia.
London var altså destinasjon for den
tradisjonelle arbeidshelga for styret i
Rogaland Legeforening. Flere daglige
direkteflygninger mellom Stavanger
Sola og London Heathrow (SAS) eller
London Gatwick (Norwegian), gjør det
enkelt å komme seg til storbyen.
Det er usikkert hva som var mest spennende før avreise; ville vi klare oss i
utlandet uten vår eminente sekretær
Heidunn som guide og reiseleder?
Hvordan ville Brexit slå ut for oss –
ville de for eksempel fortsatt ha det
gode engelske ølet som de kaller Pint?

Iona Heath
Dr. Iona Caroline Heath (Commander
of the Order of the British Empire CBE) ble utdannet fra Cambridge University i 1974. Hun jobbet hele 25 år av
sin yrkeskarriere som allmennlege i
Kentish Town, London. I tillegg var hun
i perioden 2009-12 president i The Royal
College of General Practitioners (RCGP
- tilsvarende norske NFA) og hun satt
flere år i styret i WONCA (World Organization of Family Doctors). Iona er
en kjent foredragsholder, og som den
Norgesvennen hun er, har hun holdt
18
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Iona Heath

flere foredrag i Norge.
Da vi planla arbeidshelg i London, var
det ønskelig å få til et praksisbesøk. Vi
traff virkelig jackpot da Torgeir Gilje
Lid klarte å organisere et møte med
selveste Iona Heath, og et besøk i hennes tidligere fastlegepraksis.
Ioana Heath møtte oss på tubestasjonen Kentish Town, kledd i lang ullkåpe

og med en kakebomme med hjemmelaga mince pies. Sammen gikk vi et par
hundre meter til legesenteret.

The Caversham Group Practice
The Caversham Group Practice, ligger i
bydelen Kentish Town i Nord-London.
Anglofile turister med en kjærlighet
for punk rock er nok godt kjent med
Camden Town - som ligger i umiddel-

bar nærhet til Kentish Town. Faktisk
er Kentish Town en del av den administrative enheten London borough
of Camden.
Camden er i utgangspunktet er et
populært og relativt velstående
område. Kentish Town, et område
opprinnelig befolket av irske innvandrere, er imidlertid mer preget av stor
utskifting av innbyggere. En stor del av
befolkningen består av nylig ankomne
immigranter, som siden reiser videre
og bosetter seg. Det er store sosiale
utfordringer, og det har dessverre vært
en del knivrelatert kriminalitet. Lite
stabilitet blant befolkningen, fører til
redusert lokal tilhørighet, mye ensomhet og psykisk uhelse.
Caversham Group Practice, er en travel
og stor allmennpraksis med 6 partnere
og flere salaried doctors (se også sak i
Syd-Vesten 4/2019). I tillegg har praksisen flere andre yrkesgrupper som
sykepleiere, sekretærer, administrativt
personell med flere.
Vi hadde en diskusjon med Iona om
ulike forhold rundt det engelske helsevesenet NHS generelt, og primærhelsetjenesten spesielt. Deretter kom flere
av legene på legekontoret, og vi satte
oss ned i små grupper og diskuterte
likheter og ulikheter.
En vanlig legetime i UK, er på 10 minutter. Våre engelske kolleger syntes det
var både spennende og noe absurd at vi
i Norge får tidstakst ved konsultasjoner
utover 20 minutter, og sånn sett oppfordres til å ha lengre konsultasjoner.
Samtidig så de absolutt at dette var
hensiktsmessig. “Ofte vil vi ikke ha tid
til å gå skikkelig inn i sakene når vi bare
har 10 minutter til disposisjon. I tillegg
tar aldri konsultasjonene egentlig bare
10 minutter. Dette fører til at en stadig
er på etterskudd, og bare kommer mer
på etterskudd etter hvert som dagen
går. Dette øker stadig stressnivået, og
gjør at pauser og lunsj må nedprioriteres. Det er nesten ingen fastleger som
orker å jobbe fullt lenger”, fortalte den
unge legen Miles.

Salutogenese i praksis
«Salutogenese er en teori om fysisk og
psykisk helse som fokuserer på hva som

Dr. Jane Myat i community garden

fremmer god helse og gir individer økt
mestring og velvære. Salutogenese ble
utviklet som en motsatsteori til patogenese, som vektlegger årsaker til
sykdom» (Store medisinske leksikon).
Ved The Caversham Group Practice
har en satt i gang flere spennende
prosjekter med dette i mente. Vi fikk
besøke deres community garden hvor
pasienter og andre innbyggere i lokalområdet kunne komme for å luke,

dyrke grønnsaker, delta på grillfest
og kose seg. Hagen lå i et atrium på
selve legesenteret. På veggene på venterom og ganger, hang det kunst av
ulike slag, inkludert flere veggtepper.
Veggteppene var laget av pasienter som
møter opp til den ukentlige håndarbeidssamlingen på venterommet. Vi
fikk høre pasienthistorier som, på en
sterk måte, demonstrerte hvordan
slike små tiltak kan ha stor betydning
NR. 1 • ÅRG. 26. 2020 SYD-VESTEN
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Haute couture London style

Kentish Town

for helsa - for både den enkelte og i et
folkehelseperspektiv.
Dette var inspirerende greier! DagHelge Rønnevik og undertegnede ble
sågar så inspirert at vi endte med å
skrive en lenger artikkel om besøket
på legekontoret, og prosjektene der.
Denne artikkelen publiseres sannsynligvis i Utposten 2/20.

Arbeidet fortsetter
Etter en koselig lunsj, sammen med
Iona, på en lokal pizzarestaurant, gikk
turen tilbake til hotellet for arbeidsmøte. Møtet fant sted i et mørk lokale
i kjelleren på hotellet. Av hensyn til
økonomien i lokalforeningen, hadde
vi valgt bort kaffekopper til £4 stykk,
og måtte i stedet nyte den stedlige aromaen. Denne kan nok best beskrives
som en blanding av innestengt kjeller
20
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Howling Hops

og godt besøkt røykerom. Fraværet av
en arbeidsmedisiner i styret ble ekstra
åpenbart - et slikt arbeidsmiljø ville i
så tilfelle aldri gått gjennom.

sisjon. Noen valgte å legge igjen surt
opptjente pund i Oxford Street, mens
andre gikk på sightseeing i nydelig,
men kaldt vintervær.

Livlige diskusjoner gjorde at vi gikk
over tida, ikke bare fredag ettermiddag, men også til formiddagsmøtene
lørdag og søndag. Blant annet jobbet vi
med høringssvar til Grimstadutvalgets
rapport om medisinutdanning i Norge,
målsetting og arbeidsprogram for styreperioden, og ellers vanlige styresaker.

West Ham United FC

Litt tid til sosialt program
Fredag kveld tok vi tuben til Spitalfields, på Londons østkant, og den
kjente gata Brick Lane (“Curry Lane”).
Vi spiste et særdeles godt og koselig
måltid på den indiske restauranten
Bengal Village. Denne anbefales sterkt.
Lørdag ettermiddag, var til fri dispo-

De lureste (?) i styret, satte seg på tube
og lokaltog til Stratford og Queen Elizabeth Olympic Stadium langt øst i London. Storoppgjøret mellom West Ham
Utd. og Everton FC stod på plakaten.
West Ham Utd., ble som kjent stiftet
i 1895 og har så langt ikke vunnet 1.
divisjon/Premier Leauge. Klubben har
imidlertid 3 trofe fra FA-cupen (196364, 1974-75 og 1979-80). I tillegg har
de vunnet Charity Shield i 1964, UEFA
Cupvinner-cupen i 1965 og noe mer
kuriøst Football League War Cup i 1940
og Intertoto-cupen i 1999.
Stadionet har blitt kritisert som uper-

sonlig og lite intimt sammenlignet med
«gamle Boleyn Ground» (av mange
feilaktig kjent som Upton Park). Det
ligger i et noe nedkjørt industriområde.
Det var kun noen få minutters gange
fra togstasjonen Hackney Wick og til
banen. På veien lå det flere spennende
spisesteder, blant annet Howling Hops.
Dette viste seg å være et noe hipsteraktig skjenkested med anslagsvis 10
gigantiske tanker med hjemmebrygget
øl - fortrinnsvis tappet på store mugger.
Det ble servert spennende gatemat fra
Colombia, blant annet arepas. Arepas er runde usyra brød av mais eller
maismel - utseendemessig ganske likt
pitabrød. Arepaene ble servert varme
med innhold av kjøtt, grønnsaker og
en saus. Veldig klissete, men også veldig godt. Ikke rart at dette stedet var
stappfullt av West Ham-supportere.
Selve kampen ble spilt foran hele 59
915 supportere. Vi satt bak de mest
vokale supporterne - og ettersom lyden
i all hovedsak går framover - fikk en
ikke inntrykk av at det var veldig høy
stemning, bortsett fra under de obligatoriske framføringene av “I’m forever
blowing bubbles” (John Kelette, 1918).

Interessant nok er en fornorsket versjon
av denne sangen også klubbsangen
til hockeylaget Sparta Warriors fra
Sarpsborg.
Vår vurdering av stadionet, var at det
slettes ikke føltes upersonlig og lite
intimt. Snarere var stadionet moderne,
med godt overblikk over bane og spill,
og sto ikke tilbake for verken SR-Bank
Arena (“Viking stadion”) eller Haugesund stadion.
Selve kampen ble en heller ordinær
affære, som endte 1-1 etter mål av Diop
(WHU) og Calvert-Lewin (Everton).

Mayfair
Mayfair er et område sentralt i London,
og er roughly avgrenset av Hyde Park i
vest, Oxford Street i nord, Green Park i
sør og Regent Park i øst. Det finnes flere
eksklusive butikker i området, blant
annet butikker som selger Bugatti,
Aston Martin, Rolls-Royce og Ferrari.
Antagelig finnes det også butikker som
selger klær og smykker, men det la jeg
ikke merke til.

kasan. Hakkasan er del av en kjede
med bedre restauranter som tilbyr
kinesisk mat “på en moderne måte”.
På vei til restauranten, møtte vi på en,
for oss ukjent, kjent lokal hip-hopstjerne. Alle, bortsett fra oss, ønsket
selfie med denne karen, som forøvrig
kjørte en Lamborghini med en lite kledelig foliering.
Hakkasan lå veldig diskret til, bak
svarte vinduer. Vi gikk forbi uten å
finne den, da vi trodde det var en nattklubb. Det trodde tydeligvis eierne av
restauranten også, for den meget velsmakende maten ble servert sammen
med store doser høylytt, migreneinduserende eurotechno. Ikkje bra...

Vel hjem
Etter mer jobbing søndag formiddag,
og noen timer til fri disposisjon, gikk
turen til Heathrow i en altfor liten taxi.
Konklusjon: En særdeles vellykket
arbeidshelg. The Jam kalte London
for “Strange Town”, men jammen er
det også en flott, interessant og spennende by.

I Mayfair ligger også restauranten Hak-

Olympic Stadium
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Ny LIS Utdanning – en oppdatering
Av Kristin Marie Fagereng,
YLF Stavanger Universitetssykehus

Overgangsalder
Vi er godt og vel nesten ett år inn i den
nye ordningen for LIS2/3-utdanning.
Hva er så status, og er det noen nyheter
verdt å få med seg? Innføringen av ny
ordning preges fortsatt av det som har
vært en betydelig svakhet hele veien,
nemlig at den er for dårlig planlagt, og
at man har hatt for liten tid i alle faser.
Reformen har manglet bred involvering og vært toppstyrt av en ledelse som
i liten grad har vært lydhøre overfor
kritikere som har bedt om at man tar
«time-out». Det praktiske resultatet av
dette er at implementeringen er preget
av (u)forutsette forsinkelser og «touch-and-go» prosess, det vil si at veien
har blitt til mens man har gått. Det
skulle helst vært ukomplisert å gjøre
rede for status på dette tidspunktet, det
meste burde jo egentlig være klart for
alle involverte parter, ikke minst for de
det gjelder aller mest, nemlig LIS, men
slik er det altså dessverre ikke. Det er,
ikke uventet, et umettelig behov for
informasjon om hva som har praktisk
betydning for oss som er direkte omfattet av reformen, og legeforeningen gjør
sitt beste for å kunne gi medlemmene
gode svar på de spørsmålene som dukker opp, til tross for at kursen stadig
endres. Her følger noen oppdateringer:

Godkjenning av
Utdanningsinstitusjoner
Fordi reformen gjør grunnleggende
endringer i hva som må oppfylles for
å bli spesialist betyr det at alle institusjoner må godkjennes i henhold til
samme tankegang. Det gjenspeiles i
forskriften. Det er Helseforetakene som
søker om godkjenning. I allmennmedisin kreves ingen godkjenning, men
en registrering av virksomheter. For
arbeidsmedisin og samfunnsmedisin kan de velge mellom registrering
eller godkjenning. Helseforetakene
må, som tidligere, inkludere hvordan
22
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og på hvilket grunnlag, de mener at
de skal tilby god kvalitet i spesialistutdanningen. Oversatt til nye termer
betyr det at foretakene må gjøre rede
for hvordan læringsmålene og læringsaktivitetene skal oppfylles. Det er et
omfattende arbeid å utforme søknadene, og, ikke minst, et omfattende
arbeid å behandle de. Slik forskriften
krever skal legeforeningen, ved spesialitetskomiteene, gi råd til Helsedirektoratet i faglige spørsmål. Komiteene har
allerede levert en solid arbeidsinnsats
da de gav sine faglige råd om læringsmål og aktiviteter, noe som forståelig
nok førte til mye frustrasjon og en
ikke ubetydelig slitasje på komiteenes
medlemmer. Nå har de fått en ny, stor
oppgave: å gi råd om godkjenning av
foretak. I denne prosessen kommer
også det mangelfulle grunnarbeidet
til syne. RegUt-ene og helseforetakene
har utført arbeidet med beskrivelse av
læringsaktiviteter på vidt forskjellige
måter og dette kompliserer arbeidet for
komiteene ved at søknadene er utformet på like mange måter som det finnes søknader. Av alle de ovenstående
årsaker er arbeidet med godkjenning
av utdanningsinstitusjoner betydelig
forsinket, ved siste statusoppdatering
fra Helsedirektoratet i begynnelsen
av november hadde de godkjent én
av nesten 760 søknader. Som følge av
dette er det naturlig å spørre om hva
som skjer med de LISene som jobber og
utdannes ved de foretakene som ikke
har søkt om godkjenning for spesialiteten, eller som ikke blir godkjente i ny
ordning. Det er i forskriften utarbeidet
rammer for LIS som fortsetter i gammel
ordning. Dersom man hadde <3år igjen
av spesialiseringen 1. mars 2019 har
man anledning til å velge. (Den opprinnelige tidsfristen satt for å fullføre etter
gammel ordning ble skrotet da man
innså at det ville være noen, men sannsynligvis få LIS som pga permisjoner,
forskning ol ville bruke lenger tid, og

at et særskilt reglement for disse ville
være uhensiktsmessig.) Det som virker
som en glipp fra departementet side er
at det ikke er utarbeidet tilsvarende
overgangsordninger for foretakene.
Helsedirektoratet har mer enn antydet
at LIS ikke skal bli skadelidende, men
kan man virkelig unngå dette dersom:
1 – LIS ikke får godkjent tjenestetid
pga underkjent sykehus, eller 2 – Får
tjenesten godkjent ved et foretak som
ikke vurderes til å oppfylle kravene
til å være en utdanningsinstitusjon (=
for dårlige)?

Kurs
Før overgang til ny ordning var de
ulike kurspakkene til de ulike spesialitetene ganske så heterogene. Da
Arbeidsgiversiden ved HR direktør i
HSØ og styringsgruppeleder for det
nasjonale LIS-prosjektet, Svein Tore
Valsø, i et brev kunngjorde at dagens
obligatoriske kurs ville bli videreført i
ny ordning var det altså ikke ensbetydende med at alle kurs ville videreføres
siden noen spesialiteter ikke hadde
definerte kurspakker, mye av disse
utfordringene ser nå ut til å finne sin
løsning. Ordningen med valgfrie kurs
inngår ikke i ny ordning for å oppnå
læringsmål og for noen spesialiteter
er kurspakken totalt sett blitt magrere.
For LIS i ny ordning er det klart at
Utdanningsfond 3 dekker ikke utgifter
til andre enn anbefalte (dvs obligatoriske) kurs. Det er derfor arbeidsgiver
som må vurdere behov for andre kurs
enn de anbefalte for å komplettere
kompetansen hos sine LIS– eksempelvis har flere sykehus som standard
at LIS som deltar i traumemottak skal
ha tatt ATLS (Advanced Trauma Life
Support)-kurs. Dette kurset er ikke
anbefalt i alle de aktuelle spesialitetene. Noen spesialiteter har begynt
å revidere obligatoriske kurspakker,
både i navn og innhold. Det er en reell
bekymring for at LIS i gammel ordning

skal få problemer med å få komplettert kursutdanningen. LIS i gammel
ordning må fortsatt oppfylle krav til
valgfrie kurstimer, og er avhengige av
at flere av disse kursene videreføres
og fortsatt er godkjent ihht gammel
forskrift til tross for at antallet LIS i ny
ordning som gis anledning og støtte
til å delta på slike kurs sannsynligvis minker. Denne problemstillingen
jobber man med i de nasjonale fora, og
forhåpentligvis vil det snarest mulig
komme på plass et godkjenningssys-

tem for kurs i gammel ordning.

NYHET - ALIS-kontor
Bent Høie har bevilget 10 millioner i statsbudsjettet til å opprette
5 ALIS-kontor. Hovedformålet med
kontorene er å øke rekrutteringen til
fastlege-yrket. ALIS-kontorene skal
bistå kommunene i planlegging, etablering og oppfølging av ALIS-avtaler.
Men helsedirektoratet er bedt om å
vurdere om ALIS-kontorene skal regi-

onalt utvikle, gjennomføre og koordinere læringsaktiviteter og om de skal
ha en særskilt rolle for å sikre kvalitet,
likeverdighet, nasjonal likhet, effektivitet, forutsigbarhet og progresjon i
utdanningsløpene. I praksis vil et slikt
mandat gjøre ALIS-kontorene den primærhelsetjenestlige ekvivalenten til
RegUt-ene, hvilket i utgangspunktet
høres fornuftig ut all den tid kommunene har hengt etter i implementering
av ny LIS-utdanning.

ROGALAND KRISTELIGE LEGEFORENING
Møtedatoer 2020:
• 18.mars:

Vårmøte: Barnelege/nyfødtlege og professor Ola Didrik Saugstad:
«Menneskeverd under press» NB: Kl 19:00!

• 30.sept:

Høstmøte: Voksenpsykiater Øystein Elgen kommer.

• 6.nov:

Høstfest: Hinnasenteret, kurs- og aktivitetssenter, 		

Gamleveien 30B, 4018 Stavanger

F.v.: Målfrid Holmaas Bjørgaas, Kari M. Østerholt, Silje Thingbø, Ruth Midtgarden, Ingunn Rørvik.
Ikke tilstede: Barbro Tvedt Sirevåg
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INFORMASJON FRA KURSKOMITEEN
DAGKURS

UKE 39 – 2020

EMNEKURS I SYKEHJEMSMEDISIN 2020
Tid: 18. februar, 21. april, 15. september
og 17. november 2020
Sted: Arkeologisk museum, Stavanger
Påmelding i skjema på: www.legeforeningen.no/rogaland
Målgruppe: Sykehjemsleger i full stilling og i deltidsstilling.
Allmennleger med sykehjem som bistilling. Det er ønskelig at
leger og samarbeidende sykepleiere melder seg på sammen
som et medisinsk team fra sykehjem eller bofelleskap. Allmennpraktikere som ønsker økt kunnskap i geriatriske
emner. Sykehuskolleger som finner emnene relevante. Styrere og avdelings-sykepleiere som samarbeider nært med
sykehjemslegen.
Kurset søkes godkjent som emnekurs i allmennmedisin
med 24 timer samt med 24 poeng for kompetanseområdet
alders- og sykehjemsmedisin.
Kurskomitéen for emnekurs i sykehjemsmedisin: Stefan
Sudkamp, Ruth Midtgarden, Aart Huurnink, Khadija Khalifa.

DAGKURS

EMNEKURS I
ØRE, NESE, HALS
Tid: 21.-22.9.2020
Sted: Clarion Hotel Energy
Antall deltakere: 50
Påmelding: innen 15.8.20 i skjema på
www.legeforeningen.no/rogaland.
Pris: kr. 3700,- i kursavgift + kostpenger
Kurset søkes godkjent med 16 poeng i øre, neses, hals til
videre- og etterutdanningen 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.

PREIKESTOLKURS;
DRIFT AV LEGEKONTOR 3: HELSEJUS
Tid: 4.-5.9.2020
Sted: Preikestolen Fjellstue, Jørpeland
Påmelding: innen 15.5.20 i skjema på
www.legeforeningen.no/rogaland.
Pris: kr. 3700,- i kursavgift + konferansepakke
Antall deltakere: ca. 30
Kurset er godkjent med 15 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i helserett til videre- og etterutdanningen i allmennmedisin
samt 15 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og
spesialistenes etterutdanning i Rus- og avhengighetsmedisin, og 15 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og
spesialistenes etterutdanning i fysikalsk medisin og rehabilitering, og 15 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering
og spesialistenes etterutdanning som er i gammel ordning
i indremedisin. Det er også søkt godkjent for samfunns- og
arbeidsmedisin.
24
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EMNEKURS I
MOTIVERENDE INTERVJU
Tid: 23.-24.9.2020
Sted: Clarion Hotel Energy
Antall deltakere: 50
Påmelding: innen 15.8.20 i skjema på www.legeforeningen.no/rogaland.
Pris: kr. 3700,- i kursavgift + kostpenger
Kurset er godkjent med 16 poeng som klinisk emnekurs
i motiverende intervju til videre- og etterutdanningen 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.

KVELDSKURS

KVELDSKURS/EMNEKURS
I GASTROENTEREOLOGI
Tid: 21.-24.9.2020 kl. 16.00-20.45
Sted: Clarion Hotel Energy
Påmelding: INNEN 15.8.20 i skjema på www.legeforeningen.
no/rogaland.
Pris: kr. 6700,- i kursavgift + kostpenger
Kurset søkes godkjent med 20 poeng som emnekurs/klinisk
emnekurs i tarmsykdommer til videre- og etterutdanningen i
Allmennspesialiteten

GRUNNKURS C, DEL 2,
FOREBYGGENDE MEDISIN
Victoria hotell fra Gamle Stavanger
Det blir Grunnkurs C Forebyggende medisin (del 2), 8.-10.9.2020
på Victoria hotell i Stavanger. Grunnkurs C består av et nettkurs
tellende med 8 poeng (del 1), samt 3 vanlige kursdager tellende
med 22 poeng (del 2). Nettkurset (del 1) må være bestått før
deltakelse på de vanlige kursdagene (del 2).
Tid: 8.-10.9.2020
Sted: Victoria hotell, Stavanger
Påmelding: innen 8.5.20 på www.legeforeningen.no/rogaland.
Pris: kr. 5400,- i kursavgift + kostpenger

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.

DAGKURS

EMNEKURS I AKUTTMEDISIN BLÅLYSDAGER
Tid: 9.-10.11.2020
Sted: Safer, Seehusensgate 1, Stavanger
Påmelding: innen 12.8.2020 på
www.legeforeningen.no/rogaland.
Antall deltakere: 36
Pris: kr. 3700,- i kursavgift + kr 250,- for Nettkurs i akuttmedisin for legevaktpersonell (for kursbevis som betales
til www.legevaktmedisin.no) + kostpenger
Kurset er godkjent med 22 timer som obligatorisk emnekurs/
klinisk emnekurs i akuttmedisin til videre- og etterutdanningen i Allmennmedisin. Helsedirektoratet likestiller
Blålysdager-kurset med legevaktskursene.
Kurset vil kreve forberedelse og bestått internettbasert
teoritest i «Nettkurs i akuttmedisin for legevaktpersonell»
(på www.legevaktmedisin.no) før fremmøte.

GRUNNKURS D FORSKNING
I ALLMENNPRAKSIS
Sola Strand hotell
Det blir Grunnkurs D Forskning i allmennpraksis 24.-27.8.2020
på Sola Strand hotell.
Tid: 24.-27.8.2020
Sted: Sola Strand hotell
Påmelding: innen 8.5.2020 i skjema på www.legeforeningen.
no/rogaland.
Pris: kr. 6700,- i kursavgift + kostpenger
Se også våre nettsider: www.legeforeningen.no/rogaland
KURSKOMITÉEN FOR FONNA-REGIONEN,
ROGALAND LEGEFORENING:

EMNEKURS DERMATOLOGI
Tid: 3.-4.9.2020
Sted: Scandic hotel Maritim, Haugesund
Påmelding: innen 15.5.20 i skjema på www.legeforeningen.no/rogaland.
Pris: kr. 3700,- i kursavgift + kostpenger
Antall deltakere: Ca. 50
Kurset er godkjent med 18 poeng som emnekurs/klinisk
emnekurs i dermatologi til videre- og etterutdanningen
i Allmennspesialiteten. Søkes også godkjent med 18
valgfrie poeng til spesialiteten dermatologi.
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ANG. KURSAVGIFTER
Vi følger takstene for Den norske legeforening for de fleste av våre kurs.

RETNINGSLINJER VED KURSPÅMELDING OG AVMELDING
Hvis ikke annet er annonsert for det enkelte kurs:
* Påmelding effektueres ved betaling av kursavgiften.
* Ved deltakelse på kurs uten forhåndspåmelding
påløper det kr. 500,- ekstra i kursavgift.
* Ved eventuell avmelding etter 3 uker før kursstart
vil det bli krevd kr.1000,- i avmeldingsgebyr og ved
avmelding etter 1 uke før kursstart vil det ikke bli
t ilbakebetalt kurs- og kostpenger. Avmelding ved
kurs Blålysdager: Etter 4 uker før kursstart blir
ingenting refundert. Avmelding ved Grunnkurs:
Etter 3 uker før kursstart blir ingenting refundert.

For mer informasjon om de enkelte kurs:
se www.legeforeningen.no/rogaland

PRIMÆRMEDISINSK FORSKNINGSFOND
I ROGALAND
Primærmedisinsk forskningsfond skal bidra til videreutvikling og vedlikehold av et allmennmedisinsk
og samfunnsmedisinsk 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) til et enkelt prosjekt, en sum avgrenset
tilsvarende 3 månedsverk etter satsene
til Allmennmedisinsk forskningsutvalg
(AFU) i Den norske legeforening.
b) midler til frikjøp av veileder med inntil
50 timer honorert etter halv takst 14 i
Normaltariffen
c) en sum inntil 1/5 månedsverk
etter satsene til Allmennmedisinsk
forskningsutvalg (AFU) til mindre
prosjekter og tiltak.
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Søknader og spørsmål sendes:
Styret for Primærmedisinsk Forskningsfond
Olav Thorsen
E-post: olav.thorsen@sus.no
Mob: 91316476

Styret i Rogaland legeforening for perioden 2019–2021
Navn

Verv

Arbeidsplass

Telefon

E-post

Janne Kristine
Bethuelsen

Leder
janne.kristine.bethuelsen@sus.no

Spes. i patologi, Sus

M 98 04 81 08

janne.kristine.
bethuelsen@sus.no

Peter
Christersson

Styremedlem/nestleder

Fastlege,
Stavanger medisinske senter

M 99 39 40 34

peter.christersson@gmail.com

Ruben
Rainer Espelid

Styremedlem

Cand. Med.
Helse Fonna

M 90 82 31 48

ruben.espelid@gmail.com

Cecilie Fredvik
Torkildsen

Varamedlem

Overl. Kvinnekl.
Sus/Stipendiat UiB

M 97 51 99 09

cecilie.torkildsen@gmail.com

Dag-Helge
Rønnevik

Varamedlem

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

M 95 40 16 16

daghelgerh@hotmail.com

Åse Mariero

Varamedlem

LiS indremedisin/ lunge Sus

M 93 26 14 73

ase.mariero@sus.no

Yngve Johansen

Allmennlegeforeningen
(APLF)

Fastlege,
Aksdal legesenter

M 93 21 66 57

flipper630ht@hotmail.com

Andres Neset

Leger i samfunnsmed.
Arbeid (LSA)

Ass. fylkeslege
Stavanger

M 41 44 69 43

fmroann@fylkesmannen.no

Norsk overlegeforening
(Of)

Lungeavd. Sus

M 91 35 98 39

bas.jeroen.de.romijn@sus.no

Praktiserende
Spesialisters
Landsforening (PSL)

Spes. i indremed./
Avtalespes. Stavanger

M 90 11 20 73

finn@finsnes.no

Yngre legers forening
(Ylf)

LIS Anestesi avd. SUS

M 938 78 636

kristinfagereng@gmail.com

Leger i Vitenskapelige
stillinger (LVS)

Postdoktor/over-lege Sus,
første-amanuensis Uis

M 90 06 06 56

giljelid@gmail.com

Vara:
Hans Petter Torvik
Bas J. de Romijn
Vara:
Alexander Seldal
Finn Finsnes
Vara: Tore Bru
Kristin Marie
Fagereng
Vara:
Kaisa Earl
Haugland
Torgeir Gilje Lid

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

HLR

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

STØTTELEGER 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, 41489063, mobil: 414 89 063,
e-post: hkylling@online.no
Sven Håland, Pat.avd. Sus, tlf.: 51514422,
privat mobil: 905 05 408,
e-post: Sven.haland@gmail.com
Haugesund:
Monika Wiese, Haugesund medisinske senter, tlf: 473 00 987,
e-post: mali_wiese@hotmail.com
Ryfylke:
Bjarte Sørensen, Hjelmeland legekontor,
mobil: 464 64 700,
e-post: bjarte.sorensen@gmail.com
Anita Fjukmoen, Finnøy legekontor,
tlf.: 905 94 398,
e-post: afjukmoen@gmail.com
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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

