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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



4 Årsmøte 2020

4 Et stort og godt lag!

7 Konserntillitsvalgt i Helse Vest

8 COVID-19 på Kvinneklinikken i 
Stavanger

10  Ultralyd - eit verktøy i lommen til 
klinikaren

12 Digital behandling ved rus-poliklinikk

16 Video killed the radiostar,  
but not the fastlege

18 Kurs og korona

19 Informasjon fra kurskomiteen

21 Møtedatoer Rogaland kristelige 
legeforening

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    

Hvem hadde trodd at 2020 skulle starte med en dugnad de fleste av oss aldri 
har sett maken til. En nasjonal dugnad som vi så vidt har startet på. Den vil 
måtte vare, sier ekspertene, om vi ikke skal ende opp med et italiensk eller 
spansk fremtidsbilde. Et tilsvarende press på helsetjenesten vår, som vi har 
vært vitne til hos våre kollegaer i Sør-Europa, er ikke ønskelig. 

Covid-19, menneskene, sykdommen, lidelsene, døden.

Regjeringen, folket, lovene, restriksjonene.

Sykehusene, kommunene, helsepersonell, legene.

Smittevern, beredskap, karantene.

12. mars 2020. Dagen vi ble gjort oppmerksom på vår betydning og funk-
sjon i samfunnet. Helsepersonell får ikke dra ut av landet. Dere må bli her. 
Folket trenger dere. Personlig satt jeg i karantene, etter utenlandstur, med 
litt blandete følelser.

Det er mye å ta innover seg. Ikke minst all usikkerheten. Vi er alle berørt, 
enn om noe ulikt. 

Rogaland legeforening var relativt tidlig ute med å informere om en utsettelse 
av Årsmøtet til høsten. Avgjørelsen ble tatt på styremøtet tidlig den uken. Så 
måtte vi starte med å avlyse planlagte kurs og andre møter. Legeforeningen 
sentralt har holdt oss informert om hvordan vi kan og bør forholde oss til 
arbeidsgiver, og avtaler er inngått. Sikkerheten vår og våre arbeidsforhold 
som helsepersonell er av øverste betydning, og det at Covid-19 er registrert 
som yrkessykdom er helt nødvendig.

Foreløpig har Rogaland blitt mindre rammet enn forventet, selv om det så 
ikke så lyst ut den første perioden etter vinterferien, men i skrivende stund 
er det grønn beredskap og en følelse av kontroll. 

Vi laster nå ned «Smittestopp», og vi venter uker fremover med lette i tidligere 
restriksjoner. Lytt til ekspertene. Følg rådene.

Vi omstiller oss. Vi viser at vi er der når det trengs. For samfunnet. For pasien-
tene. Og i disse krevende tider må vi også passe på, at vi er der for hverandre.
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Janne Kristine Bethuelsen
Leder RLF

Teknisk redaktør: 
Sekretær Heidunn S. Nordtveit
Utkommer 4 ganger i året.

Adresse: Rogaland legeforening
Postboks 3049 Hillevåg, 4095 Stavanger. Tlf. 928 57 712
E-post: post@rogalandlegeforening.no 

Leder: Janne Kristine Bethuelsen 

Kurskomitè: Leder: 
Nina Thorsen Wikene, Riska legesenter

Forsidefoto: Tomt for folk, og det vil gå opp og ned framover. 
Fotograf: Heidunn Nordtveit
Utgiver: Cox Kommunikasjonsbyrå
Annonser: Cox Bergen as
Grafisk fremstilling: www.cox.no
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Årsmøte 2020

Tradisjonelt avholder Rogaland 
legeforening sitt Årsmøte i juni, men 
grunnet Covid-19- situasjonen har 
styret valgt, som dere er informert 
om, å utsette møtet til høsten. Vi har 
i utgangspunktet forespeilt medlem-
mene at det vil avholdes i august, 
men slik vi vurderer situasjonen i 
dag, så ser vi, av praktiske årsaker, for 
oss en ytterligere utsettelse. Vi pleier 
også legge ved invitasjon til Årsmøtet 
i dette nummeret av Syd-Vesten, men 
det vil ikke bli gjort i år.

Legeforeningen sentralt har gitt 
beskjed om at Årsmøtene i 2020 
må avholdes innen 30.november i 
motsetning til normalt som er innen 
31.august. Vi er gjort kjent med at 
lokalforeningene er ikke regn-
skapspliktige etter loven, og tren-
ger derfor ikke få regnskapene sine 
signert og godkjent innen 6 måne-
der etter regnskapsårets slutt. Det at 
Rogaland legeforening sitt Årsmøte 
utsettes, vil altså ikke ha lovstridige 
konsekvenser.

Styrene i Stavanger Tuberkulosefond 
og Primærmedisinsk forsknings-
fond-Rogaland må signere regnska-
pet innen 30/6, og regnskapet må 
deretter sendes til Brønnøysund 
innen 31/7.

Sittende styre har sett et behov for 
å gjennomgå Rogaland legefore-
ning sine lover, for å gjøre dem noe 
mer tidsriktige og tydelige. I tillegg 
jobber valgkomiteen sammen med 
styret, med et forslag til valginstruks 
på oppfordring fra Årsmøtet 2019. 
Lovendringsforslag og forslag til val-
ginstruks vil bli fremlagt i god tid for 

medlemmene før Årsmøtet avholdes 
og etter gjeldene retningslinjer.
 
Grunnet usikkerheten omkring 
fremtidige restriksjoner, ser styret 
utfordringene med å planlegge for et 
fysisk møte i konserthuset som vi har 
gjort de siste årene. Vi tok derfor en 
avgjørelse på styremøtet i april, om 
at vi i år for første gang, planlegger 
for digitalt Årsmøte. Legeforenin-
gen sentralt har informert om at de 
vil være behjelpelige med en digital 
møteform, som skal kunne fungere 
godt også når det kommer til ord-
styring.  Vi ser for oss at vi sender ut 
invitasjon og informasjon angående 
Årsmøtedato via medlemsregisteret, 
og at saksgrunnlag for sakene som 
skal behandles legges ut på hjem-
mesidene våre. 

I og med at vi har bestemt at årets 
Årsmøte avholdes digitalt, vil Roga-
land legeforening ha reduserte utgif-
ter i forbindelse med gjennomførin-
gen av møtet. I den anledning har 
styret vedtatt at det gis et økonomisk 
bidrag til Leger Uten Grenser til bruk 
i deres arbeid med å gi livreddende 
helsehjelp til dem som trenger det 
mest.

Styret ønsker dere som medlemmer, 
hjertelig velkomne til Årsmøte i høst. 
Dette får vi til sammen!

Janne Kristine Bethuelsen
Leder RLF.  
Spes. i patologi, Sus.

Et stort   og godt lag!

Denne vinteren og våren har vært 
annerledes. Koronapandemien 
forandrer samfunnet, og det 
forandrer hverdagen til helse-
personell på alle nivå. - Det er 
en krevende periode vi har vært 
inne i siden januar. Men det er 
trygt å se alle medarbeidere som 
går inn i det arbeidet som kreves 
av oss nå med solid faglighet og 
stort engasjement, både i sjuke-
husene og i kommunene, sier 
Inger Cathrine Bryne, administre-
rende direktør i Helse Vest.

Sykehusene på Vestlandet har plan-
lagt for håndteringen av pandemien 
siden januar og vært i beredskap siden 
mars. Sist fredag gikk beredskapsni-
vået ned fra gult til grønt. Det betyr 
at sykehusene fortsatt er i beredskap, 
men at nivået er tilpasset utviklingen i 
smittespredning ute i kommunene og 
antall innlagte pasienter. Det er frem-
deles usikkert hvordan pandemien vil 
utvikle seg og beredskapsnivået kan 
fort økes igjen. 

Helse Vest forholder seg til beregnin-
gene Folkehelseinstituttet gjør, men 
har også jobbet ut egne framskriv-
ningsmodeller. Tallet på innlagte pasi-
enter med covid-19 i sykehusene har 
vært jevnt nedadgående de siste ukene. 
Det samme har tallet på medarbeidere i 
karantene. Framskrivningen indikerer 
også at det ikke har vært noen større 
oppblomstring av smitte i regionen de 
neste ukene og månedene.

Bente Aae 
Kommunikasjonsdirektør, 
Helse Vest RHF
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Et stort   og godt lag!

Når utviklingen viser at vi har større 
kontroll på smitten skyldes dette 
primært det gode arbeidet ute i kom-
munene og hos fastlegene, samt den 
koordinerte innsatsen mellom kom-
muneoverleger og smittevernoverleger 
i kommunene og helseforetakene.

– Dette har vært en tid for å forsterke 
de gode relasjonene som er mellom 
kommunene og sjukehusene. Vi har 
jevnlige møter og løpende kontakt. Vår 
erfaring er at samarbeidet på alle plan 
fungerer bra og at dette samarbeidet 
kan lære oss mer om god samhandling 
også i fredstid framover. Koronapande-

mien gir en bratt og god læringskurve 
for hver av oss og for samarbeidet oss 
imellom, sier Eldar Søreide, fagdirek-
tør i Helse Stavanger. - Samspillet oss 
imellom forsterker seg i situasjonen 
vi er i nå.

Det er Haldis Johanne Økland Lier, 
fagdirektør i Helse Fonna enig i. - Det 
er god dialog mellom sykehusene og 
kommunene i helsetjenestene, fra 
avdelinger og medarbeidere til leder-
nivå. Vi samarbeider tett til vanlig, og 
må samarbeide enda tettere om koro-
nasituasjonen. Vi deler informasjon, 
drøfter felles utfordringer og løsnin-

ger - og hjelper hverandre på en best 
mulig måte. 

Løsningene og mulighetene ligger i 
samhandling. Helse Vest vil også legge 
vekt på å styrke samarbeidet med avta-
lespesialistene i regionen.

De to fagdirektørene peker også på at 
det står utfordringer foran oss og som 
vil kreve oss ytterligere, i fellesskap. 
Situasjonen vil bli langvarig. Tilgan-
gen til smittevernutstyr er fortsatt kre-
vende. Intensivkapasiteten må kunne 
økes kraftig ved behov. Normal drift 
skal økes samtidig som beredskapen 

Akuttmottaket har fått ny inngang. Foto: Svein Lunde, Sus.



6  S Y D - V E S T E N  N R .  2  •  Å R G .  2 6 .  2 0 2 0

må opprettholdes. Testkapasiteten skal 
opp. Ulike kommuner og sykehus vil 
ha ulik oppblomstring av smitte til 
ulike tider.

– Samhandlingsstrukturene og de 
gode relasjonene som er bygd opp mel-
lom kommuner og helseforetak over 
tid, viser seg nå å være til stor nytte. 
Det er særdeles viktig at vi klarer å 
jobbe sammen om den situasjonen 
som preger og vil prege oss alle fram-
over. Koronaviruset tar ikke hensyn til 
kommunegrenser og forvaltningsni-
våer, og pasientene i Rogaland skal få 
god veiledning og behandling uansett 
hvor de bor, sier Lier.

Helseregionene har fått ansvaret for 
å skaffe, teste og kvalitetssikre og for-
dele smittevernutstyr.  Det har vært 
krevende å få kjøpt nok utstyr inter-
nasjonalt i en tid alle ønsker å kjøpe 
det samme utstyret, men i samarbeid 
klarer helseregionene og Sykehus-
innkjøp HF å skaffe løpende leve-
ranser. Utstyret testes av Forsvarets 
Forskningsinstitutt og fordeles fra det 

regionale lageret i Bergen i samarbeid 
med Fylkesmennene og helsefelles-
skapene, etter fordelingsnøkkelen satt 
ned av Helsedirektoratet. Det er viktig 
at medarbeidere i helsetjenesten er 
trygge på det utstyret som skal brukes, 
og at dette brukes i tråd med retnings-
linjene fra Folkehelseinstituttet. 

– Det er klart det er en krevende situ-
asjon, både når smittevernutstyr er 
vanskelig å få tak i og når utstyret 
ikke er helt likt det vi ellers bruker, 
sier Søreide. - Men også her engasje-
rer fagfolk seg positivt, og vi deler råd, 
retningslinjer og erfaringer i tjenesten. 
Vi synes også det er kjekt å se enga-
sjementet fra det lokale næringslivet, 
både for å levere utstyr de selv har på 
lager og å sette i gang produksjon. Vi 
er en del av et stort lag!

En felles ny erfaring mange leger deler 
under pandemien er økt bruk av video- 
og telefonkonsultasjon. I Helse Vest ble 
det gjort et stort løft på dette området i 
sykehusene før påske og både behand-
lere og pasienter ser ut til å sette pris 

på å ta i bruk denne løsningen. På 14 
dager, inkludert påske, ble det gjort ca. 
5 000 konsultasjoner på video. I samme 
periode ble det også gjennomført 20 
000 telefonkonsultasjoner. 

Søreide sier dette sier mye om stor 
omstillingsevne og - vilje. Og at utfor-
dringer fort blir til muligheter når det 
kreves. – Vi ser det på flere områder. Nå 
skal testkapasiteten opp i 65 000 tester 
i uka i regionen vår. Vi har beregnet at 
vi, hvis alle forutsetninger er på plass, 
kan mangedoble intensivkapasiteten. 
Alt dette er resultatet av innsatsen fra 
dyktige fagfolk som forstår situasjonen 
og det den krever.

Det er nå snart to måneder siden 
sykehusene satt beredskap, etter et 
stortstilt arbeid for å planlegge dette i 
forkant. – Jeg er så imponert over den 
innsatsen alle bidrar med. Og så takk-
nemlig for at vi kan samarbeide godt, 
ta diskusjonene som trengs og finne 
gode løsninger sammen, også når det 
virkelig gjelder, sier Bryne.

Radiograf Børre Mørk og masterstudent i int.sykepl., Miriam Bauge, ikler seg smittevernutstyr. Foto:  Svein Lunde, SUS.
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Jeg er stolt over flokken vår!

For de aller fleste av oss er det å 
være lege en stor del av identi-
teten vår. Vi har så og si samme 
grunnutdanning, før vi velger oss 
i hvilket fagfelt vi vil spesialisere 
oss i. Hvordan vi velger er selv-
sagt forskjellig, faglig interesse, 
hvor vi får jobb, hvor vi ønsker å 
bo, hva vi tenker er best i forhold 
til resten av livet vektes forskjellig 
av hver og en av oss. Vi spesia-
liserer oss, og sub-spesialiserer 
oss, i alle deler av helsetje-
nesten. Både fordi samfunnet 
trenger det, men også fordi vi 
ønsker å lære, kontinuering. 

Jeg er utrolig glad i faget mitt. Som 
anestesilege får jeg lov til å treffe så 
mange andre flinke helsearbeidere 
hver eneste dag som ønsker å gjøre en 
forskjell for hver enkelt pasient. Det 
aller meste fungerer godt i det nor-
ske helsevesenet, men til tider kan 
man bli frustrert over logistikk som 
ikke fungerer, datasystemer som ikke 
samarbeider eller kollegaer som ikke 
har gjort ting akkurat slik som man 
selv mener at noe bør gjøres. Det er 
utfordrende i en hektisk hverdag å se 
og forstå hvordan alt henger sammen 
og hvorfor det har blitt som det er. Vi 
jobber mer og mer i siloer. 

Da jeg bestemte meg for å stille til 
valg til konserntillitsvalgt for Aka-
demikerne i Helse Vest var det med 
et ønske om å forstå mer av hvordan 
helsevesenet henger sammen. Hvor-
dan klarer siloene, enten det er innad 
i sykehusene eller mellom primær 
og spesialisthelsetjenesten, mellom 

spesialistene på syke-
husene og spesialis-
tene i avtalepraksis å 
samarbeide? Hva skal 
til for at dette skal bli 
enda bedre? Og hvor 
finner man samhand-
lingsarenaer som gjør 
at vi kan gjøre hver-
andre enda bedre? Det 
kan ta lang tid fra gode 
ideer til ferdige løsnin-
ger, mange og lange 
møter er gjennomført 
på veien for å sikre at 
alle skal ha blitt hørt. 
Anestesilegen kan bli 
utålmodig av mange 
og lange møter, men 
beslutningsprosessene 
er kompliserte når alt 
skal passe inn i et kom-
plekst system, og man 
skal ha respekt for de som til slutt må 
stå for beslutningene. 

I løpet av de siste to månedene har 
lange fysiske møter og omstendelige 
beslutningsprosesser blitt erstat-
tet med korte elektroniske møter og 
hurtige beslutninger. Omtrent som 
å være på en hektisk vakt som anes-
tesilege.  Alle deler av helsevesenet 
har måttet gjennomgå en av de stør-
ste organisasjonsendringene vi har 
hatt på ekstremt kort tid. Elektroniske 
løsninger er oppe og går på rekordtid, 
mange får andre oppgaver enn vanlig 
og veggene i siloene har blitt tynnere. 
Utfordringer har man selvsagt, alle 
løsninger er ikke ideelle, og beslut-
ninger kan vise seg å kunne være feil, 
men akkurat som på en hektisk vakt 
gjør man så godt man kan med den 
informasjonen og de ressursene man 
har tilgjengelige der og da. 

Etter lange dager med telefonmøter 
med informasjon både til og fra nasjo-
nale, regionale og lokale parter undrer 
man seg jo på om man bedriver noe 
fornuftig inne på et hjemmekontor i 
kjelleren istedenfor å bidra i klinikken 
med det man har brukt mange år på 
å spesialisere seg til. Men i en uover-
siktlig situasjon er informasjonsflyt et 
viktig bidrag som får å alle til å gjøre 
de beste beslutningene. Møtene vi har 
flere ganger i uken mellom tillitsvalgte 
her i Helse Vest har vist at timene i tele-
fonmøter har en verdi for våre tillits-
valgte som står i en utfordrende situ-
asjon. Jeg er utrolig imponert over alle 
mine tillitsvalgte, og særlig hvordan de 
har bidratt i denne siste tiden. 

Jeg er glad i flokken min! 
Vi er alle leger!

Marie Skontorp. Foto: Thomas Barstad Eckhoff

Marie Skontorp,  
konserntillitsvalgt, Helse Vest
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COVID-19 på  
Kvinneklinikken i Stavanger

Søndag 08.03.20:  Kvinneda-
gen - ganske nøyaktig 1 uke 
etter endt vinterferie – havnet 35 
medarbeidere på kvinneklinik-
ken i Stavanger i karantene. 

Som vi på kvinneklinikken vet med-
fører alt arbeid på en fødeavdeling tett 
kontakt med andre ansatte i samme 
klinikk, andre yrkesgrupper og ikke 
minst pasienter og pårørende. Vi er 
på mange måter svært utsatt dersom 
smitte påvises. Vi beveger oss mellom 
operasjonsenheten, nyfødt og fødeav-
deling. Vi møter pasienter, pårørende, 
anestesipersonell, operasjonspersonell 
og bioingeniører. Den omfattende smit-
tesporingen som måtte gjennomføres 
i ettertid avdekket at totalt 35 medar-
beidere på kvinneklinikken måtte ut i 
2 ukers karantene. I tillegg gjaldt dette 
også pasienter og pårørende.  

Smitteoppsporingen var som sagt 
omfattende.  Ledelsen jobbet målrettet 
og var helt konsekvent på karantene-
reglene. Flere ansatte ble sendt hjem 
og ekstra personell ble ringt inn. De 
fleste hadde allerede fått med seg hva 
som stod på, og det var ikke vanskelig 
å få personal inn for å overta vakten. 
Det ble også besluttet at hele fødeav-
delingen måtte vaskes ned med tanke 
på mulig smitte. I løpet av 4-6 timer ble 
derfor hele fødeavdelingen med 11 rom 
stengt ned. Alle fødende ble flyttet opp 
til fødeloftet, som er en fødeenhet for 
såkalte ukompliserte – eller «grønne» 
fødsler. Vanligvis er denne avdelingen 
delt i en observasjonspost for gravide 

Cecilie Fredvik Torkildsen 
Overlege Kvinneklinikken, 
Sus/Stipendiat UiB

Smittevask på fødeavd i mars. Foto: Jon Ingemundsen, Stavanger Aftenblad.

Artikkelen er også  
publisert i «Gynekologen»
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og en fødeavdeling. Nå ble observa-
sjonsposten omgjort til fødeavdeling 
og observasjonsposten flyttet. I løpet av 
epidemien så langt har dette igjen blitt 
endret og utbedret. I dag vil uforløste 
gravide fortrinnsvis ligge på gyneko-
logisk sengepost. 

Denne første vakten da vi virkelig fikk 
en oppvåkning for koronaepidemien 
hadde selvfølgelig sine utfordringer. 
Til tross for dette var det en unik stå-
på-vilje hos alle, og det var en samlet 
forståelse for at små avvik fra rutiner 
og anbefalinger skyldtes denne store 
omrokkeringen. Ikke minst gjaldt 
dette fra pasienter og pårørende. Det 
hele gikk veldig uproblematisk. Med 
innstillingen «Dette fikser vi!» som et 
motto for kvinneklinikken. 

I tillegg til det må vi berømme medarbei-
dere fra resten av landet. Det ryktes fort 
at fødeavdelingen i Stavanger var hardt 
rammet. Flere tok kontakt med oss for å 
bidra, og både private lokalt og sykehus 

regionalt ville hjelpe med personell og 
avlastning på andre måter. Det er utrolig 
fint at støtten i fagmiljøet er så sterk når 
det dukker opp uvanlige utfordringer.

Det er nå gått over en måned. Pande-
mien har stengt ned Norge, og i skri-
vende stund har en gradvis begynt 
oppmykingen av tiltakene som ble 
innført. For to uker siden var de fleste 
tilbake fra karantene. Imidlertid har 
det selvfølgelig oppstått nye episoder 
og nye omrokkeringer i denne fasen. 
Fødeavdelingen har hatt nye positive 
koronatilfeller. Fødeavdelingen var en 
periode definert som såkalt «potensi-
ell smitteavdeling» der ansatte måtte 
ikle seg munnbind og smittefrakk ved 
pasientkontakt – først og fremst for å 
beskytte pasientene for potensiell 
smitte. Det er nå opprettet et mottak 
og føderom for potensiell COVID-19 
smitte (med symptomer i påvente 
av  testresultat) . Kvinner med påvist 
korona behandles på pandemiavde-
lingen –av gynekologer og på egne rom. 

Det gjøres regelmessig simuleringstre-
ning på ulike scenario i disse sonene 
for å avdekke rutineproblemer og for å 
drille ansatte på viktigheten av smit-
teregimer. Vi har aldri hatt mer hånds-
prit i korridorene, renere arbeidstøy og 
kortere negler. Vi har aldri før sett så 
mange videoer av korrekt munnbind- 
og hanskebruk. Vi har heller aldri før 
sittet så mange timer på kontoret og 
hatt så mange skype-møter. Det er 
en annerledes hverdag. Vi har fått en 
forsmak på den utrolige dugnadsinn-
satsen både ansatte og fagmiljø ønsker 
å bidra med dersom dette øker på eller 
oppstår på et annet tidspunkt. 

Utfordringene er selvfølgelig mange og 
krevende i hele helsesektoren.  Frem 
mot publisering av denne artikkelen 
er situasjonen sannsynligvis endret 
igjen. På kvinneklinikken har vi fått 
en forsmak på hva som kan vente oss, 
og nedstengingen har vært nødven-
dig for å forberede helsevesenet på en 
pandemi.  
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Ultralyd 
- eit verktøy i lommen til klinikaren

Pasientnær ultralyd, eller point-of-care 
ultrasound (PoCUS), kan bli definert 
som bruken av bildeskapande ultra-
lydutstyr for diagnostikk eller prose-
dyreveiledning, utført av klinikaren 
sjølv i konsultasjonsøyeblikket, for 
direkte korrelasjon med symptom og 
teikn (1). Dette står gjerne i motset-
nad til ultralyd utført av radiolog eller 
sonograf etter tilvising frå klinikaren 
etter konsultasjon.

I Noreg har jo som alle veit gynekologar 
og kardiologar vore dei spesialistane 
som har hatt mest vidstrakt bruk og 
nytte av pasientnær ultralyd, men også 
t.d. revmatologar, fysikalsk medisi-
narar og gastroenterologar har lenge
hatt entusiastar som har funne mange 
bruksområde. Dei siste 10-15 åra har
ein sett stadig aukande bruk innan
andre spesialitetar, og PoCUS har dei 
siste åra blitt meir eller mindre obliga-
torisk del av spesialiseringa til dømes 
for akutt- og mottaksmedisinarar,
anestesilegar og subspesialiseringar
innan indremedisin som lunge og nyre. 
I aukande grad ser ein også at ultralyd 
blir integrert i medisinstudentutdan-
ninga. Mellom anna hadde Universi-
tetet i Bergen ein ultralydstasjon på sin 
OSCE av 3. års medisinstudentar før
jul. Fleire og fleire allmennlegar nyttar 
ultralyd, og Myklestul et al har nyleg
funne at opp mot 30% av allmennle-
gar har nytta ultralyd (2). Sjølv har eg 
saman med Steinar Hunskår skrive
ein systematisk oversiktsartikkel om
allmenn- og akuttmedisinarar sin bruk 
av PoCUS i uselekterte populasjonar
der me oppsummerer funna frå 26
meta-analysar og 168 primærartiklar 

Eksempel på bruk av ultralyd i allmennpraksis. Abdominal aortaaneurisme opp-
daga grunna pasientens subjektive opplevelse av pulsering i abdomen. Samtykke 
til undervisingsbruk frå pasient. 

Artikkelforfattar på legevakt, no med ultralyd i verktøykassen.

Av Bjarte Sørensen
Fastlege, Hjelmeland legekontor
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(3). Ultralyd kan brukast med høg diag-
nostisk nøyaktigheit av desse på hjarte, 
lunger, abdomen, innan obstetrikk, 
auger, blautvev og bein. Til dømes kan 
allmennlegar med høg spesifisitet og 
sensitivitet finne teikn på hjartesvikt, 
DVT, aortaaneurisme, fosterleie, bein-
brot m.m. 

For private næringsdrivande, og for dei 
som sit med budsjetta på sjukehusa, 
har nok også kostnaden på gode appa-
rat og transduserar eller “prober” lenge 
vore eit disinsentiv. Men Moores lov om 
to-årleg dobling av antal transistorar 
på same areal har gjort seg gjeldande 
også i ultralydverden i form av stadig 
raskare, mindre og billegare apparat. 

For dei som gjerne har eit fast kontor 
er fortsatt større ultralydsystem med 
moglegheit for tilkopling av f leire 
transduserar ofte det beste reint tekno-
logisk og biletmessig, og det finst ei heil 
rekke av konkurrentar med gode appa-
rat. Ein kan få rimeleg god kvalitet for 
eit par hundre tusen kroner, og gjerne 
mindre om ein går for ein laptop-løy-
sing med gjerne bare to transduserar 
tilpassa ditt bruk. Leiter ein, kan ein 
gjerne også gjera eit kupp om ein ser 
etter berre nokre år gamle apparat utan 
å gå på kompromiss med biletkvalitet.

Då norske GE Vingmed Ultrasound 
kom med sin handhaldte mobil-likn-
ande ekkoprobe Vscan i 2009 var det 
eit lite paradigmeskifte. Han vart med 
god grunn kåra til årets ingeniørbragd 
av Teknisk Ukeblad. Plutseleg kunne 
ein dra fram ultralydmaskina frå 
lomma, anten ein gjekk på visitt eller 
var ute på legevakt eller i eit helikop-
ter. Den siste generasjonen til Vscan 
har to transduserar i eitt stykke og 
ein høgoppløyst skjerm i smarttele-
fonformat. Andre konkurrentar på 
marknaden er t.d. Philips med sin 
Lumify som kan koblast til Android 
nettbrett eller telefonar, Clarius med 
sine trådlause transduserar og Sono-
Site sin iViz. Felles for alle er at dei 
bruker tradisjonelle piezo-elektriske 
krystallene i transduserane sine. Desse 
er gjerne det fordyrande elementet. 
Kvar transduser må også stemmast til 
eit relativt snevert frekvensområde for 
sitt bruk. Ei “ekkoprobe” må ha låg fre-

kvens for å komme 
djupt nok inn i 
brystkassa, men 
også eit lite fotav-
trykk for å kunne 
“kikke inn” mel-
lom ribbeina. For 
overf latisk mus-
kel-skjelett-under-
søkelsar derimot 
treng ein gjerne 
ein høg frekvens 
for høgast mogleg 
oppløysing og eit 
større fotavtrykk 
for å kunne sjå 
mest mogleg under 
overflata. Dette gjer 
at ein anten må 
kompromittere på 
bruksområde eller 
på pris. Ovan-
nemnte apparat 
kostar gjerne frå ca 
40000 og oppover 
til 200000. I 2018 
vekte nyoppstarta 
Butterfly Networks 
til live ein annan 
teknologi som ikkje 
hadde vore særs 
utstrakt i bruk før, 
i staden for krys-
taller nyttar denne 
silikon-transistorar og tusenvis av 
metalliske mikrosensorar. Dette gjer 
at ein har eit mykje større frekvensom-
råde og eit fotavtrykk som kan emulera 
både ekkoproben og lineærproben - 
alt for ein lågare pris enn nokon av 
dei andre. Transduseren kan koplast 
direkte til ein telefon eller nettbrett, 
men som andre saker som er designa 
til å gjera meir enn éin ting er det kom-
promisser på kvalitet også her. Likevel 
ser det, enn så lenge, ut til å bli den 
nye folkevogna blant ultraportable 
maskiner. 

Ein god fotograf kan ta rimeleg gode 
bilete med eit enkelt kamera. Omvendt, 
eit dyrt fotoapparat med dyre objekt 
gjer ikkje den ukyndige fotograf betre. 
Slik er det også med ultralyd, og å 
kunne ta i bruk teknologi som dette 
på ein nyttig og effektiv måte krever 
først og fremst ein iherdig læringsinn-
sats. For den interesserte klinikar finst 

det etter kvart mange gode kurs og 
læringsmiljø. Eg tilrår å oppsøke til 
dømes DNLF sin kurskatalog eller til 
dømes Norsk Forening for Ultralyd-
diagnostikk og Forening for ultralyd 
i allmennmedisin på facebook eller 
heimesidene deira for meir informa-
sjon. Finn deg gjerne ein kollega med 
meir erfaring som kan sende deg i rett 
retning og gi deg gode tips! Lykke til!

Eksempel på bilete frå Butterfly iQ. Massiv ascites hjå kreft-
pasient. Lever og høgre nyre. Samtykke til undervisingsbruk 
frå pasient.
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Digital behandling ved 
rus-poliklinikk 

Oppsummering
COVID-19 påvirker i dag store deler 
av helsetjenesten, rus- og avhengig-
hetsbehandling inkludert. Det er der-
for behov for nye arbeidsmetoder for 
behandling og oppfølging av pasienter 
uten fysisk oppmøte. Vi presenterer tre 
ulike former for digital behandling og 
forskningen på disse for pasienter i 
rus- og avhengighetsbehandling. Vi 
peker på utfordringer med digitale 
løsninger, nødvendige vurderinger 
som må gjøres knyttet til den enkelte 
pasient, og gir til slutt noen praktiske 
anbefalinger.  

Poliklinisk behandling i rus-  
og avhengighetsklinikk
Poliklinikkene jobber tverrfaglig med 
endringsarbeid i langvarige behand-
lingsløp, knyttet til sosiale, psykolo-
giske og medisinske (inkl. tannhelse 
og ernæring) forhold. Pasientene er en 
heterogen gruppe, fra pasienter med 
enkeltstående avhengighetsrelaterte 
vansker (f.eks. pengespill eller skadelig 
bruk av cannabis) uten tilleggsproble-
matikk, til pasienter med kompliserte 
avhengighetstilstander med bruk av 
flere stoffer og betydelige psykiske, 
fysiske og sosiale vansker. 

En større del av pasientene 
 karakteriseres med:

• svingende motivasjon

• varierende ubehag med egen
situasjon

• omfattende hjelpebehov på flere 
områder

• ustrukturerte liv

• komplekse symptombilder

• relasjonelle vansker og traume-
erfaringer

• vansker med impulskontroll

Polikliniske forløp for denne gruppen 
krever fleksibilitet, med endringer 
metode (f.eks. forlate en behandlings-
plan for å arbeide med rusreduksjon/
motivasjon) og intervensjoner (f.eks. 
endring i klinisk bilde som fordrer end-
ring i behandlingsnivå). Ofte er andre 
ting enn tilstanden i fokus (f.eks. arbeide 
for å sikre pasienten bolig). I forløpet av 
COVID-19 pandemien er det et sterkt 
behov for å tilpasse arbeidsmetodene 
til den nye hverdagen, for eksempel ved 
å ta i bruk digitale løsninger. 

Behandling ved  
bruk av digitale løsninger
I digital behandling av psykiske lidel-
ser skilles det primært mellom tre ulike 
løsninger: Internett-basert selvhjelp, 
veiledet internett-behandling og vide-
okonferansebasert behandling. Både 
internett-basert selvhjelp og veiledet 
internett-behandling har vist gode 
resultater for en rekke psykiske van-
sker, inkludert depresjon, angstlidel-
ser, tvangslidelser og PTSD (1). 

For pasienter med rusvansker fore-
ligger det noe dokumentasjon på at 
internett-basert selvhjelp (apper, selv-
hjelpsprogram o.l.) kan være effektivt 
for reduksjon av rusmiddelbruk, men 
disse løsningene er fremdeles for 
lite utviklet til å regnes som faktiske 
behandlingstiltak (2, 3). 

Veiledet internett-behandling (for 
eksempel eMeistring-programmet i 
Helse Bergen) er mindre studert blant 
pasienter med avhengighetsproblema-
tikk. Det foreligger noe evidens for at 
veiledet internett-behandling kan være 
effektivt for pasienter med nikotin-av-
hengighet og pengespillproblematikk 
(4). Veiledet internett behandling byg-
ger oftest på behandlingsmodeller hen-
tet fra kognitiv atferdsterapi (KAT) og 
motiverende intervju (MI). De fleste 
er forankret i empiriske undersøkel-
ser, og er utviklet som et supplement 
til tradisjonell psykoterapi (4-7). Både 
veiledet internett-behandling og inter-
nettbasert selvhjelp er avhengig av 
pasientens vilje og evne til endring, 
egeninnsats mellom timene og innsikt 
i egne hjelpebehov. 

En siste digital løsning er videokonfe-
ransebasert behandling. Denne formen 
for digital løsning ligner mest på tradi-
sjonelle polikliniske konsultasjoner, og 
derfor den naturlige videreføringen av 
tradisjonell behandling i dagens situa-
sjon. Samtidig er det usikkert om denne 
teknologien treffer pasientene med 
mest alvorlige plager og størst hjelpe-
behov. Særlig gjelder dette muligheten 
til å etablere eller opprettholde en tera-
peutisk allianse med pasienten. Gene-
relt ser videokonferansebasert behand-
ling ut til å gi like god mulighet for å 
etablere en terapeutisk allianse som 
mer tradisjonell psykoterapi (8-10), 
men det er usikkert om pasienter med 
relasjonsvansker vil mestre å skape 
relasjoner i en videokonferanse-set-
ting. Dette gjelder spesielt pasienter 
med personlighetsforstyrrelser, hvor 

Geir Fiskå,  
sjefspsykolog, Avdeling for rus og avhengighet, 
Stavanger Universitetssjukehus

Aleksander H. Erga,  
psykolog, PhD, Avdeling for rus og avhengighet, 
Stavanger Universitetssjukehus
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relasjonen i seg selv antas å være en av 
de mest virkningsfulle mekanismene i 
behandlingen (9). Dette bør derfor tas 
hensyn til når en vurderer hvorvidt 
videokonferansebasert behandling 
skal tas i bruk i for en konkret pasient.

Noen sentrale utfordringer 
ved videokonferansebasert 
behandling i TSB
Selv om videokonferansebasert 
behandling ser ut til å la seg gjen-
nomføre for psykoterapeutiske forløp 
generelt, er det uavklart om det lar seg 
overføre til rus- og avhengighetsbe-
handling. Noen sentrale utfordringer: 

• Behovet for tverrfaglighet: Pasi-
entgruppen har ofte betydelige
psykiske, sosiale og somatiske
utfordringer som ofte krever en
tverrfaglig tilnærming. Hvordan
sikre dette under en e-konsultasjon?

• Utredning og behandling:
Utredning og behandling er ofte 
samtidige prosesser, særlig for
pasienter med personlighets-
vansker, kognitive vansker eller
utviklingsmessige forstyrrelser.
En sentral utfordring med vide-
okonferansebasert behandling
er gjennomføring av utredning. 

• Møte med akutte helsesitua-
sjoner: Hvordan en møter suici-
dalitet, overdosefare og voldsri-
siko i e-terapi er lite beskrevet i
litteraturen. 

• Omgivelser: Har pasienten et
trygt rom å oppholde seg i under 
samtalen?

• Praktiske utfordringer med
 teknologien: Batteri som går tomt, 
mangel på data på kontantkort,
trådløse nett som ikke fungerer.
Noen pasienter bruker e-posten
sin sjelden, og har vansker med å 
få den tekniske løsningen til å fun-
gere. Noen ønsker å ha samtaler på 
ikke-godkjente plattformer, som
Facebook-video eller Facetime.

• Kognitiv fungering: Pasienter
med kognitive vansker har høyere 
risiko for å droppe ut av behand-
ling, og for å ikke dra nytte av
behandlingen. Per i dag foreligger 
det få studier som undersøker om 
pasienter med kognitive vansker 
også har vansker med å dra nytte 

av behandling gitt over internett. 
Evnenivå har imidlertid vist seg 
å være et hinder for å kunne 
nyttiggjør seg av veiledet inter-
nett-basert behandling (11). Dette 
funnet er viktig for vurdering av 
digital behandling i en poliklinisk 
setting. I tradisjonell poliklinisk 
behandling vil erfarne klinikere 
regulere informasjonsf lyt og 
språk etter pasientens behov. I 
videokonferansebasert behand-
ling er dette vanskeligere.

• Rutiner for å håndtere «vanske-
lige samtaler»: Det bør utvikles
rutiner for hvordan en følger opp 
samtaler som går dårlig og ender 
med utagering, suicidale trusler, 
selvskading og lignende. 

I tillegg vil skepsis og mangel på erfa-
ring hos behandlerne (for teknologien) 
ofte være et hinder for å etablere en 
terapeutisk relasjon i starten. Under 
gir vi noen tips til behandlere om skal 
starte med videokonferansebasert 
behandling (tabell 1).

Hvem passer videokonferanse-
basert behandling for?
Det er ikke utviklet programmer for vei-
ledet internett-behandling for pasienter 
med rus- og avhengighetsproblematikk. 
Videobasert psykoterapi fremstår i dag 
som det beste alternativet til tradisjonell 
terapi, men begrensninger i metoden 
gjør at en klinisk vurdering bør gjennom-
føres før pasienter tilbys behandling ved 
bruk av denne teknologien. 

Inntak:
Vi anbefaler å starte med oppmøte. 
Dette gir bedre mulighet for å gjen-
nomføre gode vurderinger av suicida-
litet, voldsrisiko og overdosefare, og for 
å gjøre en basisutredning før klinisk 
beslutning i henhold til pakkeforløpet. 
Henvisninger gir sjelden nok informa-
sjon til å bestemme videobasert opp-
følging, derfor bør klinisk vurdering 
gjøres på bakgrunn av oppmøte. 

Hvem kan ha godt utbytte 
av videokonferansebasert 
oppfølging: 

• Støtteterapi: Pasienter som alle-
rede er kommet godt i gang med 
en endringsprosess. 

• Pengespillavhengighet: motivert 
pasient uten alvorlig affektive
lidelser eller suicidalitet. 

• Ettervern / recovery-fase: oppføl-
ging etter aktiv behandling. 

• Problemløsningsorientert 
behandling: Psykoedukasjon, 
ferdighetstrening.

• Ambivalente pasienter: ved lav
alvorlighetsgrad.

• Kliniske trekk ved pasienter som 
passer for denne intervensjonen:

 Ʌ Rusbruk: Lav alvorlighet, over-
siktlig og lite kaotisk rusbruk, 
eller pengespillavhengighet uten 
alvorlig depresjon / suicidalitet.

 Ʌ Sosiale forhold: Pasienter med 
trygg bosituasjon, stabilitet i 
livet og relasjonell kompetanse.

 Ʌ Psykologisk fungering: Ingen 
eller milde psykiske vansker. 
Kognitiv fungering i normal-
området. 

 Ʌ Medisinsk: Få eller ingen alvor-
lige somatiske følgetilstander 
av rusbruken. 

Hvem kan ha middels utbytte 
av videokonferansebasert 
oppfølging i TSB:

• Kontaktetablering og støttete-
rapi: Pasienter som er isolert kan 
ha nytte av støttende samtaler, og 
det å ha kontakt med noen. Kan
forvente lite endring, men heller 
ikke forverring. Støttesamtaler i
en vanskelig tid. Pasienter i risiko
for forverring. 

 Ʌ Drop-out: det er en reell fare
for drop-out i denne gruppen 
dersom situasjonen vedvarer 
over tid.

Hvem vil ha utfordringer med å 
dra nytte av videokonferanse-
basert oppfølging i TSB:

• Generelt vil høy alvorlighet gi for-
ventet lav effekt av videobasert
oppfølging i TSB. 

• Ambivalente pasienter med kao-
tiske liv: Ofte stort hjelpebehov på
en rekke livsområder. Vanskelig
tilgang på tekniske løsninger,
vanskelig planlegging. 
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• Personlighetsforstyrrelser og
traumeutsatte: Terapeutisk kon-
takt for denne pasientgruppen
krever ofte stor oppmerksomhet
mot ansiktsmimikk, blikk-kon-
takt, det å tåle stillhet og ha et
relasjonelt og emosjonelt fokus.
Dette er klart mer krevende i onli-
ne-behandling, hvor blikk-kon-
takt er teknisk umulig. Enten
må en se på skjermen eller rett
i kamera, ingen av delene gir
blikk-kontakt. Pasienten har ofte 
stor sårbarhet for avvisning, og
risiko for misforståelser.

• Kognitive vansker kan være et
hinder. Screening av kognitive kan 

være nyttig i denne vurderingen. 

• Unge pasienter opplever ofte et
lavt subjektivt symptomtrykk, og 
online-behandling vil sannsyn-
ligvis gjøre det ekstra krevende å 
etablere en relasjon til disse. 

• Risiko for dårlige forløp: Å ikke
«få til terapi» kan gi dårlig prog-
nose ved senere behandlingsfor-
søk. Det er derfor viktig å arbeide 
for å unngå erfaringer med neder-
lag fra polikliniske behandlings-
forløp. 

• Pasienter som ikke kan treffes
fysisk eller digitalt: Pasienter som
hverken kan møtes fysisk (f.eks. på 

grunn av isolasjon) eller digitalt, 
bør tilbys korte telefonsamtaler 
eller SMS-kontakt i denne perio-
den. Videre bør en undersøke om 
førstelinjetjenesten, frivillighets-
sentralen, pårørende og andre 
involverte har mulighet for å sikre 
kontaktpunkter med pasienten. 
Det er et klart klinisk mål å unngå 
at pasientene opplever seg forlatt av 
hjelpeapparatet, noe som kan for-
sterke en opplevelse av isolasjon og 
dårlig behandlingsutfall. Pasienter 
i rus- og avhengighetsbehandling 
har også økt risiko for somatiske 
lidelser, og risiko for alvorlig forløp 
ved COVID-19 infeksjon. 

Tabell 1: Praktiske tips for å opprettholde en terapeutisk allianse ved videokonferansebasert behandling. Fritt oversatt fra (8). 

• Før første avtale: Ha en klar plan for hvordan dette
kan løses med den aktuelle pasienten, og for hvordan
en håndterer akutte situasjoner eller kriser. 

• Tilby en øvingstime: Gjennomgang med pasienten
før første time, om hvordan en kobler seg til samtalen, 
løser eventuelle tekniske vansker, og hvordan timene
over nett blir best mulig. 

• Anerkjenne at det er annerledes: Vær ærlig med deg 
selv og pasienten at det er annerledes å tilby samtaler
over nett, og spør hvordan pasienten opplever det å
motta behandling på denne måten. 

• Settingen rundt samtalen: Prat med pasienten om
forventninger til samtalen. Dette inkluderer hvordan en 
skal håndtere avbrytelser, bakgrunnsstøy og privatliv. 

• Profesjonell tilstedeværelse: Som behandler bør en
etterstrebe at rollen oppleves likt på video som det gjør 
ansikt til ansikt. Tenk gjennom bakgrunnen der du
sitter, lysforhold, støy og prøv å fremstå så lik som mulig 
i vanlig klinisk arbeid. 

• Aktivitet i samtalen: Ikke-verbal kommunikasjon er en 
viktig del av den terapeutiske alliansen. Se i kamera, ikke 
på det lille bildet av deg selv. Ser du bort fra skjermen for 
å finne et skjema, informer pasienten om at du gjør dette. 

• Når teknologien svikter: Ha en plan for hvordan du
håndterer nettverksvansker eller andre tekniske utfor-
dringer. Ha en telefon tilgjengelig, og en avtale med
pasienten om at telefonen brukes om nødvendig. Har
du teknisk støtte fra din video-leverandør, kan det være 
lurt å ha telefonnummeret tilgjengelig.
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Peter Christersson,  
Fastlege, HTV Stavanger kommune

Video killed the radiostar, 
but not the fastlege

Helseminister Bent Høie (H) gikk 
27.09.19 ut på sin Facebook-side 
og sa at videokonsultasjoner 
»kommer til å bli den vanligste
måten vi har kontakt med hel-
setjenesten på for de vanligste
tingene fremover». Dette var en
brannfakkel i en allerede opphe-
tet diskusjon rundt fastlegekrisen
og manglende forståelse fra
både embetsverket og politisk
ledelse.

The Wuhan Effect
I starten av januar 2020, ble plutselig 
den kinesiske storbyen Wuhan kjent 
for hele verden. Wuhan er hovedstad 
i Hubei-regionen i Folkerepublikken 
Kina, og har over 11 millioner innbyg-
gere. I Kina, og flere andre land i Sørøst- 
og Øst-Asia, er såkalte «wet markets» 
en institusjon. Til forskjell fra såkalte 
«dry markets» hvor en kan kjøpe elek-
tronikk, klær, leker, krimskrams og 
allslags rabe, er  våt-markedene en 
salgsplass for jordbruksprodukter, 
fisk, kjøtt, skalldyr, fjærkre mv. Det er 
ikke uvanlig at både dyrene og fiskene 
holdes levende, og slaktes når kunden 
kjøper produktet. Prisene er ofte veldig 
fordelaktige sammenlignet med super-
marked, og sånn sett er markedene 
veldig populære blant innbyggerne.

Tett kontakt mellom ulike levende dyr 
som normalt ikke omgås, og mennes-
ker, øker imidlertid risikoen for over- Peter Christersson. Foto: Sara Byberg Hansen
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føring av smittsomme sykdommer 
mellom de ulike artene. Alt tyder nå 
på at en levende flaggermus, som var 
til salgs på Wuhans våt-marked, har 
overført smitte av et coronavirus til 
mennesker – muligens via en pangolin. 
Pangoliner blir gjerne kalt «vandrende 
kongler», og er en type pattedyr dek-
ket med store skjell som fungerer som 
et slags panser. De lever på insekter, 
særlig termitter og maur. De er ansett 
som en delikatesse i Kina og Vietnam, 
og produkter fra dyrene brukes også 
innen tradisjonell kinesisk medisin.

Det kom raskt skremmende rapporter 
fra Wuhan om hvordan dette corona-
viruset, som skulle få navn COVID-19, 
spredde seg i befolkningen. Med et glo-
balisert samfunn, og stor reiseaktivitet, 
tok det ikke lang tid før smitten kom til 
Norge. Ved hjemkomst fra vinterferien, 
var det som om smitten bare eksplo-
derte. Mediene hadde ikke andre saker 
enn corona, og hele Norge stoppet opp.

Sykehusene og kommunene snudde 
seg fort rundt og gjorde betydelige 
endringer for å kunne håndtere smitte-
tilfeller. Men som alltid, i front står fast-
legen. Hvordan skulle vi håndtere en 
situasjon med en uselektert pasientpo-
pulasjon, uscreena for luftveissympto-
mer og et venterom bestående av alt fra 
snørrete unger til immunosupprimerte 
og organtransplanterte pasienter?

Video
Kjartan Olafsson i Norsk Forening for 
Allmennmedisin og Legeforeningens 
IT-utvalg, forteller at anslagsvis 7-12% 
av fastlegene hadde mulighet for video-
konsultasjoner før corona-pandemien, 
mens over 70% nå har fått dette. Tallene 
er basert på kommunikasjon med leve-
randørene av video-løsninger.

I løpet av få dager snudde fastlegene seg 
rundt og skaffet utstyr. Flere butikker 
gikk tomme for videokamera og head-
set. Vår helsesekretær måtte innom 5 
ulike butikker for å skaffe utstyr til alle 
legene. Parallelt med dette, jobbet AF 
og HOD sammen for å fjerne hindre 
til bruk av videoløsninger. Blant annet 
ble kravet om nivå 4 kryptering frafalt 
i en periode, dersom pasienten kunne 
legitimere seg. Det ble også åpnet for 

bruk av elektronisk konsultasjon/video 
(heretter e-konsultasjon) på legevakt 
og for andre leger enn fastlegene (f.eks. 
vikarer, kolleger på kontoret og LIS1). 
En åpnet for å kunne skrive sykmelding 
ved e-konsultasjon, og en åpnet for å 
kombinere e-konsultasjon med flere 
andre takster, f.eks. prevensjonsvei-
ledning, psykoterapi, livsstilsinterven-
sjon, bruk av tolk m.v.

Erfaringene?
Hvordan fungerer så videokonsulta-
sjon i praksis? I elektronisk pasien-
tjournal (EPJ) kan legen definere egne 
konsultasjoner som «videokonsulta-
sjon», og pasienten kan da bestille disse 
på nettet. Alternativt kan pasienten 
bestille en vanlig time på nettet og 
skrive «video» i emnefeltet, eller de kan 
ringe legekontoret og avtale video-kon-
sultasjon med personalet. Pasienten får 
tilsendt en lenke til video-løsningen 
og kobler seg opp et par minutter før 
avtalt tidspunkt. De er ikke avhengig 
av å  laste ned eget software, og kan 
bruke sin egen smarttelefon (eller PC, 
mac, nettbrett) i sin ende. Fastlegen 
bruker en web-basert portal i nettleser 
for å motta oppkall fra pasienten, og 
kan jobbe i EPJ mens en er på video. 
Løsningen fungerer helt knirkefritt på 
Norsk Helsenett (NHN). Ved hjemme-
kontorløsning må en imidlertid bruke 
en egen PC eller telefon til video-kon-
sultasjon, og en annen til å gå inn på 
hjemmekontor.

Lyd- og bildekvalitet er utmerket, så 
sant pasienten har god nettilgang.
Konsultasjonene har vist seg å være 
enklere å gjennomføre enn fryktet. Det 
er en stor fordel å se pasienten når en 
snakker med dem (sammenlignet med 
å vurdere ting på telefon), og en kan 
både telle respirasjonsfrekvens, vur-
dere grad av dyspnoe, om det foreligger 
cyanose eller icterus, og en kan se på 
både såre halser og utslett. Samtalete-
rapi har stort sett fungert bra. Celleprø-
ver og småkirurgi har derimot vist seg 
å være ganske utfordrende. Dynamik-
ken med samtidskommunikasjon, gjør 
også at video er å foretrekke framfor 
skriftlige e-konsultasjoner. Da løs-
ningen fungerer såpass smertefritt, 
er heller ikke video en tidstyv. Sna-
rere opplever jeg at det er mer effek-

tivt. Pasientene er mer to the point, og 
konsultasjonslengden går ned. Det som 
imidlertid er et ubesvart spørsmål, er 
om en går glipp av de mer vanskelige 
problemstillingene – de typiske «dør-
klinke-syndromet»-problemene som 
pasienten har kviet seg for å ta opp.

Framtiden?
Elektronisk kommunikasjon med pasi-
enter, inkludert videokonsultasjon, har 
definitivt kommet for å bli. Jeg tviler 
fortsatt på at det vil bli den vanligste 
kontaktformen, slik Høie påstår, men 
et nyttig supplement er det helt klart. 
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Covid-19 epidemien har påvirket alle 
både privat og i arbeidslivet. Noen har 
fryktelig travle dager, mens andre sit-
ter i beredskap. Restriksjoner på antall 
personer en har lov til å være samlet og
anbefalt avstand mellom personer har 
gjort at kursavvikling har blitt van-
skelig. Rogaland legeforening har så 
langt vært nødt til å avlyse ØNH kurset 
som skulle gått av staben 19.-20. mars i 
Haugesund, kursdag nr 2 av Emnekurs 
i sykehjemsmedisin samt Emnekurs 
i U-lands/tropemedisin 5.-9.10.20 i 
Kamerun. Emnekurs i dermatologi som 
skulle vært arrangert i september 20 har 
blitt utsatt til september 21.

Flere av kursene som var planlagt høs-
ten 2020 har vi besluttet må utsettes. 
Se «Informasjon fra kurskomitéen» på 
neste side.

Hvorvidt kursene vil bli gjennomført på 
disse forespeilte datoene, og om de evt 
vil få en annen undervisnings form, er 
enn så lenge usikkert. Vi vet ikke hvor 
lenge restriksjonene vil vedvare, og vi 
vet heller ikke om vi som allmennleger 
har tid/energi til å prioritere kurs når 
den tid kommer, eller om foredragshol-
derne har kapasitet til å holde foredrag. 
Enn så lenge håper vi at de som har lyst 
å gå på kurs, setter av datoene og mel-

der sin interesse, så får vi holde dere 
løpende orientert så fort vi vet noe mer.

Helsedirektoratet har vedtatt å forlenge 
godkjenningen med ett år for alle spesi-
alister iallmennmedisin hvor godkjen-
ningen utløper i perioden 1. mars 2020 
til 1. juli 2021.

For oppdatert informasjon, følg gjerne 
med på https://www.legeforeningen.
no/rogaland/ og på https://www.lege-
foreningen.no/

Kurs og korona
Nina T. Wikene
Leder Kurskomitéen Rogaland legeforening

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 kurs-
start vil det ikke bli tilbakebetalt kurs- og kostpenger. Avmelding ved 
kurs Blålysdager: Etter 4 uker før kursstart blir ingenting refundert. 
Grunnkurs: Etter 3 uker før kursstart blir ingenting refundert.

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

Søknader og spørsmål sendes:
Styret for Primærmedisinsk Forskningsfond
Olav Thorsen
E-post: olav.thorsen@sus.no
Mob: 91316476

c) en sum inntil 1/5 månedsverk etter satsene 
til Allmennmedisinsk forskningsutvalg (AFU) 
til mindre prosjekter og tiltak.
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PREIKESTOLKURS;  
DRIFT AV LEGEKONTOR 3: HELSEJUS
Tid: 4.-5.9.2020 AVLYST 
Sted: Preikestolen Fjellstue, Jørpeland

UKE 39 – 2020

INFORMASJON FRA KURSKOMITEEN

DAGKURS

EMNEKURS I  
ØRE, NESE, HALS
Tid: 21.-22.9.2020 Ny tid: 8.-9.2.2021
Sted: Clarion Hotel Energy
Antall deltakere: 50
Påmelding: innen 10.12.20 i skjema på  
www.legeforeningen.no/rogaland.
Pris: kr. 3700,- i kursavgift + kostpenger

Kurset er godkjent med 16 poeng i øre, nese, 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.

EMNEKURS I  
MOTIVERENDE INTERVJU
Tid: 23.-24.9.2020 Ny tid: 10.-11.2.2021
Sted: Clarion Hotel Energy
Antall deltakere: 50
Påmelding: innen 10.12.20 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  Ny tid: 8.-11.2.2021
Sted: Clarion Hotel Energy
Påmelding: innen10.12.20 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.

Kurset er ett av tre kurs som Rlf arrangerer denne kursuken. 
Ifølge retningslinjene for Fond II anses kurset for å være et del-
kurs i et sammenhengende kursopphold der det gis anledning 
til å trekkes kun én egenandel.

DAGKURS

EMNEKURS I SYKEHJEMSMEDISIN 2020
TTid: 18. februar, (21. april avlyst pga covid-19),  
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 deltidsstil-
ling. 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 samarbei-
der nært med sykehjemslegen.

Kurset er godkjent som emnekurs i allmennmedisin med 
24 timer samt med 24 poeng for kompetanseområdet 
alders- og sykehjemsmedisin. 
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DAGKURS

EMNEKURS I AKUTTMEDISIN BLÅLYSDAGER
Tid: 9.-10.11.2020 Ny tid: 22.-23.3.2021 
Sted: Safer, Seehusensgate 1, Stavanger 
Påmelding: innen 12.12.2020 på  
www.legeforeningen.no/rogaland. 
Antall deltakere: 36

Pris: kr. 3700,- i kursavgift + kr 250,- for Nettkurs i akutt-
medisin 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 etterutdan-
ningen 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 C, DEL 2,  
FOREBYGGENDE MEDISIN
Det blir Grunnkurs C Forebyggende medisin (del 2) 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 Ny tid: 17.-19.11.2020
Sted: Victoria hotell, Stavanger
Påmelding: i skjema på www.legeforeningen.no/rogaland.
Pris: kr. 5400,- i kursavgift + kostpenger

GRUNNKURS D FORSKNING 
I ALLMENNPRAKSIS
Tid: 24.-27.8.2020 Ny tid for kurset vil komme når det er klart
Sted: Sola Strand hotell
Påmelding: i skjema på www.legeforeningen.no/rogaland.
Pris: kr. 6700,- i kursavgift + kostpenger

Kurskomitéen for Fonna-regionen, Rogaland legeforening:

EMNEKURS I ØRE, NESE, HALS
Tid: 19.-20.3.2020 Ny tid for kurset vil komme når det er klart
Sted: Scandic hotel Maritim, Haugesund
Påmelding: i skjema på www.legeforeningen.no/rogaland.
Pris: ca. kr. 3700,- i kursavgift + kostpenger
Antall deltakere: Ca. 50

Kurset er godkjent med 16 poeng som emnekurs/klinisk 
emnekurs i øre, nese, hals til videre- og etterutdanningen i 
Allmennspesialiteten

Kurskomitéen for Fonna-regionen, Rogaland legeforening:

EMNEKURS DERMATOLOGI
Tid: 3.-4.9.2020 Ny tid: 2.-3.9.2021
Sted: Haugesund revmatismesykehus, Karmsundgaten134, Haugesund
Påmelding: innen 15.5.21 i skjema på www.legeforeningen.no/rogaland.
Pris: ca. 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 Allmennspesial iteten. 
Søkes også godkjent med 18 valgfrie poeng til spesialiteten  dermatologi.

Victoria hotell fra Gamle Stavanger

Sola Strand hotell
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PREIKESTOLKURS; STRESSMESTRING
Tid: 10.-11.9.2021 
Sted: Preikestolen Fjellstue, Jørpeland 
Påmelding: innen 15.5.21 i skjema på  
www.legeforeningen.no/rogaland. 
Pris: ca. kr. 3700,- i kursavgift + konferansepakke 
Antall deltakere: ca. 30

Mer informasjon kommer når det er klart.
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ROGALAND KRISTELIGE LEGEFORENING
Møtedatoer 2020: 
• 30. september: Høstmøte: Voksenpsykiater Øystein Elgen kommer.
• 6. november: Høstfest: Sted ikke bestemt. Info kommer! 

Sted: Hinnasenteret, kurs- og aktivitetssenter. Adr: Gamleveien 30B, 4018 Stavanger. Kl: 19:30

F.v.: Målfrid Holmaas Bjørgaas, 
Kari M. Østerholt, Silje Thingbø, 
Ruth Midtgarden, Ingunn 
Rørvik. Ikke tilstede: Barbro 
Tvedt Sirevåg
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Styret i Rogaland legeforening for perioden 2019–2021

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

Navn Verv Arbeidsplass Telefon E-post

Janne Kristine  
Bethuelsen

Leder 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

Vara:  
Hans Petter Torvik

Leger i samfunnsmed. 
Arbeid (LSA)

Ass. fylkeslege
Stavanger

M 41 44 69 43 fmroann@fylkesmannen.no

Bas J. de Romijn

Vara:  
Alexander Seldal

Norsk overlegeforening 
(Of)

Lungeavd. Sus M 91 35 98 39 bas.jeroen.de.romijn@sus.no

Finn Finsnes

Vara: Tore Bru

Praktiserende 
Spesialisters 
Landsforening (PSL)

Spes. i indremed./
Avtalespes. Stavanger

M 90 11 20 73 finn@finsnes.no

Kristin Marie 
Fagereng

Vara:  
Kaisa Earl 
Haugland

Yngre legers forening 
(Ylf)

LIS Anestesi avd. SUS M 938 78 636 kristinfagereng@gmail.com

Torgeir Gilje Lid Leger i Vitenskapelige 
stillinger (LVS)

Postdoktor/over-lege Sus, 
første-amanuensis Uis

M 90 06 06 56 giljelid@gmail.com
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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.

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 bekym-
ringsmeldinger av typen omsorg dersom du vet 
en god kollega trenger støtte.
Vi tar ofte kontakt direkte med en som eventuelt 
er omtalt negativt i pressen.

Terje Vevatne,
Avd.rådgiver i Rogaland legeforening

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

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

STØTTELEGER I ROGALAND LEGEFORENING



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


