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S

å er høsten kommet, og Årsmøtet nærmer seg. Årets møte
avholdes, som mange vet, digitalt via Zoom den 28.10.20 fra
klokken 18, og det vil komme nærmere beskjed om hvordan dere
kan melde dere på, både i Syd-Vesten, på hjemmesiden og via
medlemsregisteret. Vi kommer til å ha en del saker på listen, og særlig
gjennomgangen av endringsforslag til lovene og ny valginstruks, vil
være viktige saker å få med seg.
Smittesituasjonen og smittesporing har ført til en ekstra belastning på
våre kommuneoverleger, som til tider har jobbet nesten døgnet rundt.
Kommuneoverlegene våre har gjort og gjør en solid jobb for innbyggerne
i de ulike kommunene, og deres kompetanse er unik. Jeg mener at denne
tiden har vist oss hvor viktige samfunnsmedisinerne er. Jeg håper at
kommunene vet å sette pris på legene i sin organisasjon, og at kommunene benytter seg av kunnskapen de har tilgjengelig, i arbeidet for å tilby
innbyggene best mulig levevilkår og livskvalitet der de bor.
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Handlingsplanen for fastlegene er lagt frem. Det gjelder nå å se hva vi
kan oppnå sammen for å bedre arbeidssituasjonen for fastlegene, og
hvordan vi skal kunne legge til rette for å sikre rekrutteringen til fagfeltet
for fremtiden. Lokale aviser har den siste tiden hatt oppslag hvor de
viser at enkeltkommuner sliter med å få søkere til ledige stillinger. Flere
kommuner ser alvoret. Vi trenger fastlegene våre!
Covid-19 har ført til mange endringer og en del utsettelser for kurs og
andre samlinger for dere som medlemmer. Dessverre ser det ut til at
det fremdeles vil være en del restriksjoner ut fra smittesituasjonen.
Noen av arrangementene der Rogaland legeforening tradisjonelt har
gitt økonomisk støtte, blir sannsynligvis utsatt eller avlyst. Dette gjelder
blant annet de årlige legesammenkomstene og juleteateret. Vi mener det
er nødvendige tiltak for å redusere sjansene for at legekorpset i Rogaland
blir satt ut av spill.
Til slutt vil jeg få ønske dere en god høst og ikke minst velkommen til
Årsmøtet i oktober!

Janne Kristine Bethuelsen
Leder RLF
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Sosial distansering
ved covid-19
etterlater legene i
Rogaland
sosialt distansert

Peter Christersson
Nestleder i Rogaland legeforening

D

en årlige legefesten i Stavanger, som arrangeres på rundgang
av de ulike sykehusavdelingene, har blitt en kjent og kjær
januar-tradisjon. I 2021 skulle den nå sitt ultimate klimaks, i
regi fastlegene/festlegene i Rogaland. Så slo covid-19 til, og ingenting
ble som før. Fastlegene lovet å gjøre legefesten great again. Det er
nå med tungt hjerte at jeg må informere om at festkomiteen (pt kun
meg), i enighet med styret i Rogaland Legeforening, har kommet til
at det å planlegge en slik fest nå, vil være både umulig og uforsvarlig.
Legefesten 2021 er derfor utsatt på ubestemt tid. Vi lover imidlertid å
komme særdeles sterkt tilbake!
Legefesten i Haugesund, er minst like kjær, selv om den er relativt ny.
Festkomiteen i Haugesund har kommet til samme konklusjon. Festen
er utsatt på ubestemt tid.
Og, hva hadde ikke passet bedre i mørketiden like før jul, enn å samles
med barn og gode kolleger til førjulsteater med Rogaland Teaters
barne- og ungdomsteater? Svaret er selvsagt ingenting. Dessverre ser
vi heller ikke at dette arrangementet vil kunne avholdes nå.
Med håp om en snarlig vaksine, og igjen mulighet for å omgås «på
gamlemåten». Ta vare på familiene deres, kollegaene og dere selv.
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Epikriser
Peter Christersson
Nestleder i Rogaland legeforening

Som utdannet i England, var
epikrise, i likhet med apoplexi, CRP
og prøvepakker, et ukjent fenomen
for meg da jeg troppet opp med
stetoskop og The Oxford Handbook
of Clinical Medicine første morgen
på min nye jobb som medisinstudent med midlertidig lisens på
daværende Rogaland Psykiatriske
Sjukehus (RPS). Riktignok var jeg
kjent med at the consultants (ikke
konsulenter, men overleger) dikterte
brev til pasientens GP. Disse var
imidlertid ikke epikriser slik vi
kjenner de, men mer joviale brev
til den gamle kompisen fra rugbylaget, hvor fokus var vel så mye
på den gode single malt som ble
delt forrige helg og den forestående
revejakta, som det var på
pasientens tilsynelatende
dysplastiske colonpolypp.

S

tore Medisinske Leksikon forteller
at ordet epikrise kommer fra gresk;
epi- (på) og krisis (vendepunkt,
bedømmelse, avgjørelse)1. De skriver
videre at «Epikrise er en kort, sammenfattende, skriftlig redegjørelse for årsak,
utvikling og behandling av sykdom hos en
pasient, utarbeidet etter at undersøkelse og
behandling er ferdig, for eksempel etter et
sykehusopphold». Epikriser er lovregulert
i blant annet Helsepersonelloven, hvor
det heter i §45a, tredje ledd, at «Med
epikrise menes sammendrag av tilgjengelige journalopplysninger i tilknytning
til undersøkelse eller behandling av en
pasient som er nødvendige for at videre
behandling eller oppfølging av pasienten
innenfor helse- og omsorgstjenesten kan
skje på en forsvarlig måte.»2

– til nytte og besvær
Utfra lovverket og leksikonet, virker det
altså som om epikriser er godt definerte
og enkle å forholde seg til. For en fastlege, som får epikriser fra alle slags
ulike spesialister, er det imidlertid
rimelig klart at en epikrise ikke er en
epikrise. En epikrise fra en psykiater
eller nevropsykolog – med grundig
diagnosediagnostikk og henvisning
til alle slags ulike utredningsverktøy
- virker å være fra en helt annen planet
enn de lakoniske «klippe inn operasjonsbeskrivelse»-epikrisene vi får fra
kirurger. Som Torgeir Bruun Wyller
skrev i Tidsskriftet i 2017, kan også
selve språket som brukes i epikrisen
være mye forskjellig3.

stor grad ved henvisning til andre
spesialister og ved korrespondanse
med for eksempel NAV – som i stadig
større grad etterspør vurdering fra
2. linjetjeneste når pasienter søker
om arbeidsavklaringspenger eller
uførepensjon. Fastlegeforskriftens
§25 pålegger fastleger å sørge for at
pasientens legemiddelliste til enhver
tid er oppdatert4, og fastlegen er også
ansvarlig for at det gjennomføres årlig
legemiddelgjennomgang hos pasienter
med minst 4 legemidler. Det er derfor
helt nødvendig for fastlegen å få tilgang til notater hvor andre leger gjør
legemiddelendringer.

For mange leger, blir det første møtet
med epikrisen turnustjenesten/LIS1.
Jeg husker enda med gru haugene
av journaler som ble stablet inn på
turnuslegekontoret i Flekkefjord, hvor
det ble forventet at turnuslegen stod
bak samtlige epikriser fra medisinsk
avdeling. Kanskje er det slike erfaringer
som ligger bak noen legers anstrengte
forhold til epikrisen?

Epikrisetid og -kvalitet har over lengre
tid vært en kilde til frustrasjon i samhandlingen mellom 1. og 2. linjetjenesten. Som med så mange andre ting,
mistenker jeg at årsakene til denne
frustrasjonen er ulike perspektiv og
ulik forståelse for epikrisens funksjon
og nytteverdi. Jeg har derfor innhentet
erfaringer fra flere ulike leger og en
psykolog, som alle har sin egen tilnærming til fenomenet epikriser.

En annen diskusjon, er om epikriser
kun skal skrives etter innleggelse i
sykehus og/eller fullført poliklinisk
behandling, eller om det også skal
sendes fortløpende notater til fastlegen når en pasient går i et langvarig
behandlingsløp. Det ser her ut til
å være en klar forskjell mellom de
somatiske fagene og psykiatrifagene.
Som praksiskonsulent prøvde jeg for
flere år siden å få gjennomført et møte
med ledelsen av psykiatrisk klinikk for
å diskutere dette, men møtet utgikk da
hele ledelsen viste seg å ha dratt på
praksisbesøk til Leeds...
For fastlegen, er epikrisen et essensielt
verktøy i oppfølging av pasienten.
En er helt avhengig av at epikrisen
er fullstendig, kommer snarlig etter
fullført behandling/konsultasjon og
at plan for videre oppfølging framgår
klart. En bruker også epikrisen i

Fastlegen

Morten forteller at han oppfatter
epikrisen som et viktig dokument
for å få informasjon om hva som har
skjedd med pasienten, og for å avklare
arbeidsfordeling videre.
Hans forventninger til en epikrise, er at
den inneholder informasjon om henvisningsårsak/hva pasienten kom inn
med og en oversikt over utførte utredninger. Denne oversikten kan med
fordel være kort og konsis. Relevante
diagnoser fra opphold må med, og det
samme gjelder medikamentliste – med
særlig fokus på endringer.
På spørsmål om hvor ofte han synes det
bør komme en epikrise for pasienter
som er under langvarig behandlingsforløp, sier han som hovedregel av
somatiske epikriser/polikliniske
notater bør sendes hver 3. måned,
og psykologiske/psykiatriske hver 6.
måned. Dersom det skjer endringer
av behandling – eller andre viktige
hendelser – bør det sendes oftere.
Morten bruker epikrisene aktivt i sitt
arbeid, blant annet når han skriver til
NAV eller samstemmer medisinlisten
til pasienten.
Slik Morten ser det, bør alltid epikrise
foreligge når pasienten bes oppsøke
fastlegen for kontroll etter få dager.
Hvis det ikke er påkrevd med snarlig
kontroll, anser han en uke som akseptabel epikrisetid.

Avtalepsykologen
Morten Munkvik (46) er fastlege og
spesialist i allmennmedisin ved
Stavanger Medisinske Senter AS, hvor
han sitter på nabokontoret mitt. Han
er også autorisert idrettslege og har
en PhD. Mange kjenner nok Morten
som lege på Newton, «radiolegen» på
NRK P1, lege for Stavanger Oilers og
en av to leger bak podcasten KVALLM
(kvallm.no).

Anne Tove Øydna er avtalespesialist
i klinisk voksenpsykologi med avtale
med Helse Vest siden 2016. Hun er
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representant for avtalepsykologene i
samarbeidsutvalget med Helse Vest
siden februar 2020. Forut for avtalehjemmelen, har hun stort sett jobbet
innen det psykiske helsevernet i Helse
Vest-området.
Hvilken funksjon tenker du epikrisen
har? Og hvilke elementer bør en epikrise
inneholde?
Den primære funksjon til en epikrise
er å gi nødvendig og tilstrekkelig informasjon til fastlegen om behandlingsforløpet hos avtalespesialisten, slik at
fastlegen kan ivareta pasienten på en
best mulig måte i det videre forløpet.
Ofte inneholder epikrisen momenter
om utredning, vurdering av pasientens
vansker og kort behandlingen som er
gjennomført.
Når er det aktuelt eller nødvendig å
sende fastlegen notater med informasjon om forløp og behandling?
Etter min mening bør fastlege holdes
løpende orientert om behandling hos
avtalespesialist. Først med svar på henvisning med informasjon om beregnet
ventetid, deretter jevnlig informasjon
om den pågående behandlingen.
Når behandlingen starter opp kan
det sendes et kort notat om foreløpig
utredning og plan for behandling. I
noen tilfeller kan det være aktuelt å
skrive litt informasjon om barn som
pårørende. Sykemelding og informasjon om pasientens beskrivelse av nytte
av de medisiner som evt. er startet
opp kan også være relevant å ta med.
Frekvensen av informasjonsutveksling
med fastlege avhenger av pasientens
vansker og pasientens grad av kontakt
med sin fastlege, men det vil ofte være
naturlig med informasjonsutveksling i
forma av en til to oppdateringer i løpet
av behandlingsforløpet
Jeg er opptatt av åpenhet og å fremme
pasientens relasjon til sin fastlege.
Derfor innhenter jeg samtykke og orienterer pasienten om den informasjon
jeg sender til fastlegen. Jeg oppfordrer
pasienten til selv å jevnlig ha kontakt
med, og snakke åpent med sin fastlege
om sine vansker.
Dersom fastlege er orientert ved
behandlingsstart og løpende orientert
i løpet av behandlingsforløpet, vil en
epikrise ikke nødvendigvis være så
6

omfangsrik, da legen allerede er orientert. Lege bør orienteres om bakgrunnen for avslutningen av behandlingen,
om den var planlagt, evt anbefalinger
til fastlegen. Avtalespesialister har
nok litt ulik praksis på dette området,
noen fokuserer på mer informasjon i
begynnelsen, andre har mer løpende
telefonisk kontakt med legen, eller
legger mer vekt på en fyldig epikrise.

Avtalespesialisten

Finn Finsnes (60) har avtalehjemmel
med Helse Vest i lungemedisin og
er spesialist i indremedisin, hjerteog lungesykdommer i Stavanger.
Årlig mottar praksisen rundt 2300
nyhenviste pasienter til vurdering.
Han er tillitsvalgt for Praktiserende
Spesialisters Landsforening (PSL) i
Rogaland.
Hva tenker du er funksjonen
til epikrisen?
Epikrisen er et viktig dokument og er
ofte svært arbeidskrevende. Den skal
inneholde en grundig vurdering av
pasienten ut fra problemstillingen i
henvisningen og inkludere resultatet
av testene. Spesialister som mottar
henvisning fra lege, utarbeider en
rapport som skal besvare og dokumentere pasientens problemstilling.
Epikrisen skal gjenspeile status på
undersøkelsestidspunktet, men også
kunne være relevant etter 10 og 20
år. Den skal altså dokumentere de
undersøkelser og betraktninger som
er gjort under konsultasjonen og er
både faglig og juridisk av største
betydning. Oftest er rapporten viktigst
for fastlegen som rekvirent og trenger
svar på en problemstilling, noen
ganger er det pasienten som ønsker
en spesialistvurdering, eller gjerne
som second opinion. Epikrisen stiles til
legen, men kan også være tilgjengelig
for pasienten.
Hvilke viktige elementer bør en epikrise

inneholde?
Epikrisen bør inneholde en familie- og
sosialanamnese, helst også yrkesanamnese der det er relevant. Tidlige
sykdommer er nødvendig. Bakgrunnen
for henvisning må framkomme og en
utførlig beskrivelse av symptomer
er essensielt i diagnostisering og
oppfølging av pasienten, enten oppfølging skjer i samme praksis eller hos
henvisende lege eller annet sted. Neste
element er pasientens somatiske status
og resultat av utførte undersøkelser.
Alle undersøkelser og resultatet av
disse skal dokumenteres med verdier, f.eks det nytter ikke å skrive at
blodtrykket eller lungefunksjonen
er normal. Grundig dokumentasjon
er nødvendig i henhold til helsepersonelloven og journalforskriften. Til
slutt er det en konklusjon som i korte
trekk skal besvare problemstillingen
og inneholde diagnose, tiltak og
behandling iverksatt av spesialisten
og evt. hva henvisende bør gjøre. En
plan for videre kontroll og oppfølging,
evt. tiltak ved forverring bør være med.
For pasienter som er under et langvarig
behandlingsforløp hos avtalespesialist,
hvor ofte bør det sendes epikrise/notat
til fastlegen om status og forløp?
Etter en førstegangsvurdering skal det
alltid sendes epikrise. Ved kontroller
varierer epikrisefrekvensen. Dette
må vurderes av den enkelte spesialist
og hvilket fagfelt det gjelder, men ved
endring i klinisk status eller farmakologisk behandling bør det gis en
tilbakemelding til henvisende lege. I
et langvarig forløp for kronikere hos
avtalespesialist skal epikrise sendes
til henvisende minst en gang i året.

Klinikksjefen/juristen

Sølve Braut (56) er utdannet jurist
og er konstituert klinikksjef ved
klinikk psykisk helse ved Stavanger
Universitetssjukehus.
Hva tenker du er funksjonen

til epikrisen?
Epikrisen skal fungere som en kort
skriftlig redegjørelse for diagnose
og behandling hos pasienter etter at
utredning og behandling er ferdigstilt.
Den skal sendes til personell som
trenger opplysningene for å følge opp
pasienten videre, deriblant fastlege.
Hvilke viktige elementer bør en epikrise
inneholde?
Epikrisen bør inneholde behandlingsstart og slutt, samt hoveddiagnose og
bidiagnoser. Bakgrunn for henvisning
og pasientens bakgrunnsopplysninger,
deriblant om pasienten har barn/
mindreårige søsken som pårørende.
Videre vil det ofte være hensiktsmessig med en kort oppsummering
av psykisk og somatisk sykehistorie,
eventuell rusanamnese og medisiner
brukt ved innkomst. Utredning og
diagnostisk vurdering bør være med,
samt beskrivelse av forløp. I tillegg
skal alltid selvmordsrisikovurdering
og voldsrisikovurdering være med i
epikrisen, samt tvangsvedtak, eventuell kriseplan og individuell plan om det
er aktuelt. Medisiner ved utskriving og
plan for videre oppfølging er kanskje
det viktigste punktet i epikrisen – at
det skrives tydelig hva som forventes
fulgt opp av oppfølgende personell
etter utskriving.
For pasienter i et langvarig behandlingsforløp i spesialisthelsetjenesten;
hvor ofte bør det sendes epikrise/notat
til fastlegen om forløp og status?
Med pakkeforløpene som nå er innført
er rutinen hos oss at alle pasienter
blir utredet innen noen uker (ulik
frist avhengig av hvilket pakkeforløp
pasienten er i) og klinisk beslutning
tas. Umiddelbart etter dette lages det
en behandlingsplan med pasienten, og
denne sendes elektronisk til fastlegen
som informasjon underveis i forløpet.
Etter dette evalueres behandlingen
hver 3. måned og dette notatet kan
sendes til fastlege om ønskelig, men
vi har ingen rutine for at det gjøres som
en regel.

Hva er akseptabel epikrisetid?
De nasjonale styringskravene er at alle
epikriser skal sendes innen sju dager
etter utskriving fra psykisk helsevern
voksne, og aller helst etter én dag. Dette
er noe vi jobber med og synes er viktig.
Epikrisen er sluttrapporten på jobben
vår og vi ønsker at oppfølgende instans
skal ha den raskt i hende slik at de kan
videreføre behandling på en forsvarlig
måte etter avslutning hos oss.

Fylkeslegen

Janne Dahle-Melhus er fylkeslege i
Rogaland, og spesialist i samfunnsmedisin.
Hva tenker du er funksjonen
til epikrisen?
Formålet med en epikrise er å sikre
trygg og forsvarlig helsehjelp for pasienten etter innleggelse i sykehus eller
poliklinisk behandling hos spesialist.
Det er i tillegg et stort element av læring
og kvalitetssikring for henvisende
helsepersonell å få en tilbakemelding
på det videre forløpet for pasienten.
Hvilke viktige elementer bør en epikrise
inneholde?
En beskrivelse av helsehjelpen som
er gitt, men aller viktigst er en tydelig
plan for det videre forløpet, hva som må
følges opp og hvem som har ansvar for
oppfølgingen. Se her helsepersonelloven § 45 a tredje avsnitt. I tilsynssaker
hos oss, for eksempel der patologiske
røntgen- eller prøvesvar ikke har blitt
fulgt opp, har det gjerne sviktet i å tydelig plassere ansvaret for oppfølgingen.

hvor ofte bør det sendes epikrise/notat
til fastlegen om forløp og status?
I utgangspunktet gjelder epikriseplikten bare ved utskrivelse, men i
mange tilfeller vil det være nødvendig
å gi informasjon om pasientbehandlingen også underveis i et langvarig
behandlingsforløp. Dette reguleres av
helsepersonellovens § 45, at samarbeidende at helsepersonell skal motta
de opplysningen de trenger for å gi
pasienten forsvarlig oppfølging. Så her
ligger det en oppgave for sykehuslegene
i å sette seg i fastlegens sted, og gjøre
en konkret vurdering for hver enkelt
pasient om både hyppighet og innhold
i notater som sendes om den løpende
pasientbehandlingen.
Hvordan bruker fylkesmannen
epikrisen i sitt arbeid?
Epikriser blir svært ofte brukt i tilsynssaker der det klages på samhandlingen
mellom behandlingsnivåer. Da er
spørsmålet ofte om epikrisen har
inneholdt nødvendig informasjon til
å kunne gi forsvarlig helsehjelp hos
fastlege, i sykehjem og i hjemmesykepleie. Samtidig ligger det et ansvar
på mottakende helsepersonell i å
etterspørre nødvendig informasjon
dersom epikrisen er forsinket eller
mangelfull.
Hva er akseptabel epikrisetid
fra fylkesmannens perspektiv?
Som hovedregel skal epikrisen sendes
samtidig med utskriving. Samtidig er
det i helsepersonelloven § 45 a andre
avsnitt gitt åpning for at dette ikke
alltid lar seg gjøre, og kravet er at
epikrisetiden skal være forsvarlig. Det
må igjen vurderes konkret hva som er
forsvarlig tid, alt etter hvilken videre
oppfølging pasienten skal ha.

For pasienter i et langvarig behandlingsforløp i spesialisthelsetjenesten;

1) https://sml.snl.no/epikrise
2) https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-64
3) Wuller TB. Presise epikriser. Tidsskriftet 2017; 137: 641-2
4) https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2012-08-29-842#KAPITTEL_3
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Trude Johnsen, Norges første kvinnelige
distriktslege og hennes virke i Høgsfjord 1923-27.
Ove Sembsmoen
Siv.ing og Master i Historiedidaktikk

Inspirasjon til denne historien fikk jeg da jeg så igjennom
et gammelt fotoalbum etter min mor (Ingrid Sembsmoen,
f. Kristiansen 1905-1985). I dette albumet er det en rekke
bilder fra 1926-27 da hun som ung student var guvernante
for to adoptivdøtre til distriktslegen i Høgsfjord, Trude
Johnsen. Med bakgrunn i bildene, og noe av det jeg husker
min mor fortalte meg, begynte jeg å søke mer opplysninger
om personen Trude Johnsen, Norges første kvinnelige
distriktslege, hennes bakgrunn og virke.

Trude Johnsen som ung lege.

Trude Johnsen
I statsråd den 10. august 1923 ble Trude
Johnsen beskikket til distriktslege i
Høgsfjord, 51 år gammel. Hun kom
da fra stillingen som distriktslege i
Sørreisa, som hun hadde betjent i 3 år.
Men før dette hadde hun også hatt sine
«kampår» i Alta og Talvik fra 1913-1920
med tuberkulosen og spanskesyken
tett på kroppen.
Hennes livshistorie tok til 10. desember
i 1872 da hun så dagens lys på Grimelid
Kobberverk i Askvoll, der hennes far
var bergverksbestyrer. Moren døde i
barselseng etter å ha født en gutt i 1874.
Faren stod da igjen med Trude som var
1 ½ år og en nyfødt sønn. I 1883 gikk
Grimelid Kobberverk konkurs og John
Johnsen dro med sine to barn nordover
til Svenningdalen i Vefsn kommune der
han også ble bestyrer i Jakob Knudsen
Gruver. I 1885 døde sønnen Petr av
skarlagens feber, bare 11 år gammel,
og familien bestod nå av Trude (12 år)
og hennes far John (46).
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For å ta videre skole flyttet Trude
Johnsen til familie i Horten i 1887,
mens faren ble igjen i Svenningdal.
I 1890 tok hun middelskoleeksamen
ved Horten Middelskole, etterfulgt av
et år på Viggo Ullmans folkehøgskole
i Seljord. Etter artiumskurs på Ragna
Nielsens privatskole i Oslo fra 18911893 startet hun på medisinstudiet og
avla embetseksamen i 1903. Hun var
ikke den første kvinnelige lege i landet,
for i 1903 hadde det blitt utdannet 42
kvinner før henne, som utgjorde 8 %
av samtlige leger.
Trude hadde sin turnustjeneste ved
Rikshospitalet, Trondheim sykehus,
Ullevaal og Krohgstøtten i Kristiania.
Hun var i et par år assistentlege ved
Hagevik Kysthospital i Os ved Bergen.
Fra 1910 drev hun praksis i Kristiania.
Så i 1913 ble hun konstituert som
landets første distriktslege, og om det
sier hun selv:
«Det var i lægenødens tid. «Tidsskriftet»
og avisene sa mig at mange distrikter

stod ledige i landet, særlig i Nord-Norge.
I Finnmark var tilstanden slem. Fra
mine barneår i Øvre -Vefsen elsket jeg
Nordland. Med min fars tillatelse og
medisinaldirektør Holmboes godtagelse
til å gjøre et forsøk, kom jeg til Bossekop
i november 1913 med ansettelse som
distriktslæge i Alta, der omfattet Alta og
Kautokeino herreder i Vest-Finnmark.»
Trude var den gang 41 år gammel, og
det var langt fra det enkleste distrikt
å være distriktslege i, tillegg til det å
være kvinne. Allerede 4 dager etter
at hun kom til Bossekop fikk hun
vite at kollegaen som betjente Talvik
legedistrikt hadde flyttet, og hun ble
pålagt å betjene også dette distriktet
til ny lege kunne tilsettes. «Herved
fikk jeg et land -og sjøområde å befare,
der i lengdeutstrekning var som fra
Koppang til sønnenfor Oslo». Talvik
og Alta legedistrikter dekket et areal
11226 km2 (Rogaland 9376 km2). Det
strakte seg fra fastlandet omkring den
ytre delen av Altafjorden, med deler

av Stjernøya og Seiland. Videre hele
landområdet syd for Alta og inn til
Kautokeino og grensen mot Finland.
Befolkningen på totalt 5800 bestod av
etniske nordmenn, samer og kvener.
Det kom ingen ny lege til Talvik, så
etter to år bestemte hun seg for å bli
forflyttet til Talvik, som hun «kjente
godt, og «visste at jeg aldri ble sjøsyk.»,
og fordi hun trodde det ville bli lettere
for medisinalstyrelsen å få ansatt en
lege til Alta landdistrikt. Det skjedde
da også i 1915, men det gikk ikke lang
tid før hun måtte tre til igjen der da
Alta-legen ble beordret til Hammerfest.
12. november 1915 måtte hun av gårde
til Kautokeino. «Da sviktet min humoristiske sans, men ikke mine ben eller
mine ren. Jeg av sted på en 13 dagers
rundreise til Kautokeino. Så måtte
jeg inn til Bossekop marked, som efter
gammel regel ikke kunde undvære læge.
Lille julaften igjen på tur til Kautokeino,
kjørte over Finnmarksvidda julaften og
juledag, var tilbake i Leirbotn i Talvik
igjen nyttårsaften.»
I alle år hadde hun i tillegg til de
alminnelige sykebesøkene også rundreiser i Talvik hver tredje uke. Når
alle sund og fjorder var tatt, var denne
rundreisen på ca. 330km. Under disse
reisene kunne hun også bli kalt tilbake
til syke som var friske når hun hadde
besøkt stedet. Hun må ha hatt en sterk
psyke og fysikk i dette barske miljøet,
både natur og samfunnsmessig. I
Fragmenter av Talviks historie blir hun
karakterisert slik:
«Talvik var et verhardt sjødistrikt. Det
var å gå i båten når noen budsendte
henne. Ofte kom sjarken til steder der
det ikke var telefon, var det så uver til,
og de måtte ligge i ro, så visste ingen
hvor «doktorsjarken» var, eller fant den
kanskje både to og tre dager etter. Men
dr. Johnsen var aldri redde- tvert imot
karslig og modig til sjøs. Hun kledde
seg etter vind og ver. Hun fant snart at
komager var ypperlig fottøy og brukte
dem alltid på tur. Men det var jo så at
komager var ikke fint å ha på seg- sjøl
ikke i båt. Hun tålte også sjøen, var aldri
sjøsjuk.»
De sosiale og økonomiske forholdene

var vanskelige i landet i årene etter
1.verdenskrig, og ikke desto mindre
i Finnmark. Levevilkårene her var
svært avhengig av det utbyttet som
fiskeriene ga, og de de få produktene
man kunne få fra enkle jordbruk.
Husene som eksisterte var enkle og
trekkfulle, og mange steder bodde folk
fremdeles i gammer. Med ofte store
familier, som bodde tett på hverandre
og dårlig hygienisk standard, ga
dette god grobunn for epidemiske
sykdommer som influensa, difteri og
tuberkulose. Dødeligheten fra tuberkulosen i Finnmark var høyere enn
ellers i landet, med 23,6% av dødsfall
på grunn av sykdommer (1915). I Talvik
arbeidet Trude Johnsen, sammen med
sanitetsforeningen på stedet, aktivt for
å få reist et hjem for behandling av de
tuberkuløse i kommunen. Med bidrag
fra Norske Kvinners Sanitetsforening
sentralt, og tilskudd fra Staten, ble
Talvik Tuberkulosehjem reist på
Jansnes i kommunen og innviet 23.
februar 1923. Det hadde plass til 13
voksne og like mange barn. Ved innvielsen var Trude Johnsen allerede flyttet
fra stedet i 1920, men hun ble behørig
rost for det arbeidet hun hadde nedlagt
i kommunen og for realiseringen av
tuberkulosehjemmet.
I 1918 inntrådte to hendelser som
endret mye i hennes liv. John Johnsen,
hennes far, som noe tidligere hadde
flyttet opp til henne i Finnmark fra
Oslo, døde den 11.januar. Han var da
79 år. Det var bare de to i familien og
det er nok sannsynlig at de var nær
knyttet til hverandre, og at hans død
gikk hardt inn på henne. Samme år tok
hun også til seg to små piker hvis mor
døde av tæring.
I september 1920 ble hun beskikket til
distriktslege i Sørreisa, Troms fylke.
Om dette sier hun: «Da jeg søkte meg
fra Talvik hadde jeg ikke lyst til å forlate
Nord-Norge straks, men tok Sørreisa i 3
år som en mellomstasjon på veien sydover. Her var også mange og lange reiser,
til dels til Senja og rundt i Lenviken, til
Bardu og Målselv.» Etter de tre årene
i Sørreisa gikk ferden langt sydover,
da hun i oktober 1923 ble beskikket
til distriktslegestillingen i Høgsfjord,

Rogaland. Selv om årene i Nord-Norge
må ha vært utrolig krevende for en
kvinnelig lege, satt hun igjen med
gode minner. «Midnattsol og sommerens blomsterprakt. Høsthimmelens
vidunderlige farveskiftninger. Vinteren
med nordlys og stjerneskinn lysere enn
sydpå, morild og goplenes strålende
glødelamper i sjøen. Så var det kuling
og storm på reisene; det virket alltid så
begeistrende på meg.»

Høgsfjord legedistrikt
1. juni 1915 ble en ny distriktslegeinndeling vedtatt for Stavanger Amt. I den
ble Høgsfjord legedistrikt opprettet.
Det skulle bestå av herredene Strand,
Høle og Forsand. Strand ble overført fra
Finnøy, Høle og Forsand fra Sandnes.
Distriktet var på totalt 1448 km2 og
hadde 4989 innbyggere (1923), fordelt
med 2213 i Strand, 1794 i Forsand og
952 i Høle. Forsand var det største
geografisk herredet som den gang
strakte seg helt inn til Dirdal, Byrkjedal
og Maudal.
I Strand argumenterte man for at
boligen burde ligge der de fleste i
distriktet bodde, nemlig på Jørpeland.,
mens Forsand mente at legen burde
bo sentralt i distriktet. Forsands
argumentasjon og tilbud falt i god
jord hos Socialdepartementet, for i
oktober 1915 ble de meddelt at bostedet
skulle være på Meling i Forsand, «paa
betingelse af at Herredet oppfører
godkjent Lægebolig inden utgangen
av 1916, med fri Husleie de første 5
aar.» Doktorboligen stod ferdig en
gang i 1917, og den kostet langt mer
enn budsjettet som kommunen hadde
vedtatt. (fra kr.8000 til 25000)
Magnus Sofus Samuel Vinje ble
utnevnt som den første distriktslegen
i Høgsfjord fra 10/12 -1915 og ble i
stillingen til 19/1-1917. Den første distriktslegen som tok i bruk legeboligen
på Meling, var Peter Donner Hegbom.
Han virket i Høgsfjord fra 8/9-1917 til
31/1-1919. Stillingen stod så ubesatt til
utgangen av 1920. I denne perioden
hadde distriktslegen i Finnøy, Hilmar
von Krogh også ansvaret for Høgsfjord.
Torjus Torjussen Bergen, ble beskikket til distriktslege 23/12-1920, og
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Trude Johnsen med sine to adoptivdøtre i Høgsfjord (privat foto).

fratrådte etter to år 5/2- 1922.Han ble
igjen etterfulgt av Henri Delgobe som
praktiserte fra 20/2-1922 til 15/5-1923.
Trude Johnsen ble beskikket som
distriktslege den 10/8-1923, som vi nå
skal omtale nærmere.

Trude Johnsens år i Høgsfjord
De samfunnsmessige forholdene i
Høgsfjord på 1920-tallet var som ellers i
landet preget av enkle boliger og trangboddhet. I tillegg var man avhengig
av vann fra brønner, og toaletter i
form av utedo. Varmt vann var en
sjeldenhet man tydde til for personlig
hygiene, og såpe var dyrt. Kostholdet
var enkelt, lite variert og med lavt
innhold av viktige ernæringsmessige
stoffer. Trangboddheten, kostholdet
og manglende hygiene førte derfor til
at epidemiske sykdommer hadde god
grobunn blant befolkningen. Av de
epidemiske sykdommene i Høgsfjord
var tuberkulosen den mest utbredte og
dem med høyest dødelighet.
Trude Johnsen beskriver forholdene
i distriktet slik: «Forholdene er mindre tilfredsstillende og aldeles ikke
bedre enn i mine tidligere distrikter i
Finnmark og Troms fylker. Særlig blandt
kvenbefolkningen nordpå står den
personlige renslighet langt højere enn
her, idet man i disse grender har én eller
oftest flere badstuer, som benyttes nokså
ofte. Noget tilsvarende finnes ikke her.»
(Rapport til Medisinalstyrelsen 1924)
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En av de viktigste oppgavene til distriktslegen var å drive tilsyn, spesielt
rettet mot barn og deres oppvekstsvilkår. I rapport til Medisinalstyrelsen i
1925 sier hun:
«De hygieniske forhold er dårlige.
Følgene herav ses altfor tydelig på
barna. De i år påbegynte skolebarnundersøkelser i Forsand herred viser
at ca. 60 pct. av de undersøkte er
undermåls, undervektige og blodfattige,
ca. 75 pct. skrofuløse i mere og mindre
grad. (2 av de best situerte skolekretser
er undersøkt).» I skriv til Høle skolestyre
tar hun for seg flere mangler med selve
bygningen og lokalene, men mer alvorlig
er: «Den drikkevandsbøtte med felles
drikkeøse som jeg fandt i skolens gang,
gav jeg ordre om at den skulde fjernes
straks. Den er farlig for skolebarnas
helse.»
Trude Johnsen var derfor en sterk
talsperson i kampen mot tuberkulosen. Det engasjementet hadde hun
sikkert med seg fra årene i Talvik
der hun som tidligere omtalt fikk
etablert et tuberkulosehjem for både
voksne og barn. Gjennom en hel serie
med artikler i Stavanger Aftenblad
i februar og mars 1927 førte hun en
kampanje for mer informasjon om,
og innsats i bekjempelse av sykdommen som rammet så mange, spesielt
barn «-ikke bare med et krafttak nu
og da ved pengeinnsamlinger på en
fest, men dessuten til å motarbeide
sykdommen i det daglige liv, i hjem og

Familien Johnsen med bil L-2141 (privat foto)

skole. Ja overalt der hvor mennesker
lever og ferdes i det daglige liv, der er
kampplassen, der skal hovedslaget
stå.» God hygiene ble i artiklene tatt
opp som et sentralt tema, og her driver
hun ren folkeopplysning. «Enhver
i familien bør ha sin egen kopp, skje,
gaffel som ikke brukes av andre. Dyp
aldri i felles matfat. Værelsesrengjøring
bør foregå like omhyggelig. Det vaskes
like grundig langs gulvlister, i kroker og
under møbler som er fremme på gulvet».
Og i en annen artikkel: «Tenk på dette
du som spytter uvørent, som tørrfeier
gulvet, lar vinduene stå uåpnet, lar
kropp og klær bli for lite vasket.»
Trude Johnsen var en foregangskvinne
på mange vis. Hun anskaffet seg bil
1926/27, og må ha vært en av de første
kvinner i Rogaland som tok førerkort.
Etter mange undersøkelser både hos
Vegvesen og Politi har forfatteren ikke
funnet noen opplysninger om hverken
bilmerke eller når førerkortet ble tatt.
Men bildet av bilen foreligger i fotoalbum fra forfatterens mor og er datert
1926/27. Med de få veistrekningene
som fantes i Forsand den gang er det
sannsynlig at den stort sett bare var i
bruk mellom Norland og Oanes.
Om det var boligforholdene, trangsynthet, sterk pietisme eller vanskelige
kommunikasjonsforhold som fikk
henne til å søke seg bort fra Høgsfjord
i 1927 er usagt. Distriktet bestod av
tre kommuner og striden om hvor

legeboligen var nok belastende for
henne, i tillegg til at hun også var
kvinne der herredstyret bestod av
menn. Hun nærmet seg 45 år, og
hadde tjent distriktet i nærmere fire
år. Mange distriktsleger i store og
kommunikasjonsmessige vanskelige
distrikter holdt heller ikke ut så mange
år på hvert sted.
Den 21/10-1927 ble hun i statsråd
utnevnt til distriktslege i Strandebarm,
Hordaland.
Hun forlot et komplisert og omfattende
distrikt til fordel for et mindre. Men
som tidligere dro hun denne gangen
også til et distrikt som lå ved sjøen
(fjord). Hun må helt fra de første år
i Alta ha blitt tiltrukket av sjøen og
kanskje også menneskene som bodde

opfyldelse, da ønsker jeg intet mer, da
kan jeg dø så glad.»

og virket ved den.
I Strandebarm ble hun til hun gikk av
med pensjon i 1937 i en alder av 65 år,
som den gang var aldersgrensen for
kvinnelige distriktsleger. Hun flyttet
så til Oslo, der hun døde i 1954. I en
biografisk artikkel fra 1932 summerer
hun opp sitt liv som distriktslege slik:
«Skulde jeg si hvilke tanker jeg har fått
i disse år som læge så blir det nærmest:
gid sjelelig og legemlige hygiene måtte
få den mangedobbelte plass av hvad
den har nu både i våre læreår og vår
praksis. Gid denne fryktelige karikatur
av lægevidenskapen som kalles viviseksjon måtte forsvinne fra verden, likeså
alkoholen i form av berusende drikk.
Kunde min barndoms og ungdoms
ønske å være til nytte og hjelp om
bare for et eneste menneske være gått i

Epilog
Gjennom mange år fra opprettelsen av
Høgsfjord legedistrikt i 1915 foregikk
det en kamp mellom Strand og Forsand
om bostedet for legen. Striden la seg
noe da Strand fikk egen kommunelege
i 1931 men distriktet ble opprettholdt
uforandret helt til Strand ble utskilt
som eget distrikt i 1953. Boligen på
Meling ble da klart vurdert å være i dårlig forfatning. Den ble derfor revet og
flyttet til Forsand i 1936. Legedistriktet
ble så nedlagt i forbindelse med kommunereformen i 1964. Høle ble en del
av Sandnes legedistrikt mens Forsand
fortsatte som eget distrikt.
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Nytt verktøy til fastlegar
i sjølvmordsførebygging
Camilla Loddervik
Helse Vest RHF

80 prosent av dei som tek sjølvmord har vore hos fastlegen året
før dødsfallet – men ikkje satt
ord på sjølvmordstankane sine
eller korleis dei eigentleg hadde
det. I tillegg viser tal at dei som
tek sjølvmord har vore oftare
hos fastlegen enn befolkninga
generelt. Eit nytt e-læringskurs i
sjølvmordsrisikovurdering kan gi
fastlegar nyttige verktøy i arbeidet med å førebyggje sjølvmord.

H

elseinstitusjonar og frivillige
hjelpesenter har rapportert
om auken pågang i løpet av
koronapandemien. Angst- og depresjonssymptom hos vaksne er nærmare
tredobla under koronatiltaka, viser
ein studie frå Universitetet i Oslo.
Folkehelseinstituttet melder at sjølvmordstala kjem tidlegast til hausten,
så det er ikkje mogleg per i dag å sjå
om talet på sjølvmord har auka under
pandemien.
I Noreg døyr om lag 600 menneske av
sjølvmord kvart år. I tillegg blir det
antatt at mellom 3 500 og 7 500 personar årleg forsøker å ta sitt eige liv. Tala
er stabile over tid og det er ingen større
regionale forskjellar.

Oppsiktsvekkjande tal
Ein landsomfattande registerstudie
viser at berre 38 prosent av dei som tok
sjølvmord hadde vore i kontakt med
psykisk helsevern i løpet av det siste
året før dei tok sitt eige liv. Det betyr
at heile 62 prosent ikkje hadde vore i
kontakt med psykisk helsevern.
- Mange anstreng seg hardt for å skjule
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korleis dei har det for omverda, også i
møte med legen sin. Det gjer vondt å
vite at det er så mange som til ei kvar
tid er einsam når livet er på sitt mest
krevjande. Sjølvmordstankar kan
oppstå i samband med sterke livsbelastingar og kriser, utan at det nødvendigvis er uttrykk for ei psykisk liding.
Å oppleve samlivsbrot eller å miste
jobben er eksempel på forhold kor
nokre kan utvikle sjølvmordstankar,
seier psykologspesialist i Helse Fonna,
Ingrid Camilla Aasbøe Heggland.
Registerstudien viser at dei som tok
sjølvmord har vore oftare hos fastlegen
enn resten av befolkninga. Meir enn 80
prosent hadde vore hos fastlegen året
forut for sjølvmordet. I befolkninga
elles var kontaktraten i overkant av
60 prosent. Ser ein nærmare på tala
viser det seg at meir enn ein tredjedel
hadde vore i kontakt med fastlegen sin
månaden før sjølvmordet – men ikkje
snakka om sjølvmordstankane sine.
- Dette viser kor viktig førstelinjetenesta, som fastlegane er ein del av, er i å
avdekkje sjølvmordsfare. Vi etterspør
sjølvmordstankar når det er naturleg,
men i dei tilfella pasientane av ulike
grunnar vel å la vere å ta opp problem
som psykiske plagar, rusproblem eller
livskriser, kan møtet med fastlegen
bli i knappaste laget for å avdekkje
krevjande livsutfordringar, seier
kommuneoverlege i Stavanger, Harald
Bjørnestad.

E-læringskurs i sjølvmordsrisikovurdering for fastlegar
og psykologar
Helse Vest har vore i dialog med
Regionutvalg Vest (Dnlf) og har stor

forståing for fastlegane sin arbeidskvardag. Dei vi har snakka med fortel
om ein krevjande kvardag med mange
pasientar og lita tid.
For å gi fastlegane nokre nyttige verktøy
til korleis dei kan bidra til å førebyggje
sjølvmord, tilbyr Helse Vest no eit
e-læringskurs i sjølvmordsrisikovurdering spesielt utarbeidd for fastlegar
og psykologar i primærhelsetenesta.
- Kurset er utvikla av Nasjonalt senter
for selvmordsforsking og -forebygging
(NSSF) og skal gjere fastlegane i stand
til å gjere gode risikovurderingar av
pasientane og dermed vere betre i
stand til å førebyggje sjølvmord, seier
assisterande fagdirektør i Helse Vest
RHF, Ola Jøsendal.
Kurset er tilgjengeleg via Helse Vest
si nettside helse-vest.no/selvmord.
Her finst òg anna ressursinformasjon
om sjølvmordsførebygging, i tillegg
til samtaleguidar til korleis du kan ta
samtala om sjølvmordstankar med
pasienten det gjeld.
- Korleis har han det eigentleg? Den
nyskilde mannlege pasienten i 50 åra
som treng tilvising til kardiologen?
Tenkjer han, når det står på som
verst, at han ikkje klarer å leve lenger?
Hyppig kontroll eller tryggleik med
time i handa hos fastlege, samarbeid
med arbeidsgivar under sjukmelding,
lavterskeltilbod i psykisk helseteam i
kommunen og poliklinisk behandling
i spesialisthelsetenesta er eksempel på
fleire alternative sjølvmordsførebyggjande tiltak, seier Aasbøe Heggland.

Nasjonal handlingsplan for å
førebyggje sjølvmord
I Regjeringa sin handlingsplan for

førebygging av sjølvmord skal ein
nullvisjon bidra til at sjølvmordsførebygging blir prioritet høgare. God
behandling av psykiske lidingar,
spesielt depresjon, kan førebyggje
sjølvmord. Den nye handlingsplanen
inneheld tiltak for å gi rask hjelp og
sikre gode behandlingsforløp – frå første kontakt i kommunen til behandling
i spesialisthelsetenesta.
- Dette er viktige tiltak. Det er i dag
stor frustrasjon blant mange fastlegar
fordi dei opplever å stå aleine med
pasienten når han eller ho ikkje blir
vurdert til å ha rett til helsehjelp i
spesialisthelsetenesta. Mange med
begynnande sjølvmordstankar eller
lettare psykisk sjukdom skal ikkje ha
hjelp i spesialisthelsetenesta, men få
støtte i kommunale helsetenester. Eg
håpar handlingsplanen vil bidra til
å synleggjere kva behandlingstilbod
som finst i kommunane, seier Jøsendal.

Det finst også fleire digitale sjølvhjelpsverktøy og psykologbehandling
for depresjon og angst via internett
(eMeistring), der ventetidene er korte.
Ser vi på ventetidene til behandling i
psykisk helsevern for vaksne i Helse
Vest er dei på i snitt 36 dagar (per
september 2020). For barn og unge er
ho 30 dagar. Dei som treng akutt hjelp
skal få hjelp med ein gang.

Folkeopplysingskampanje for
å førebyggje sjølvmord
Å snakke om sjølvmordstankar er som
å skru på lyset i eit mørkt rom. Det vi
trur skjuler seg i mørket, blir mindre
farleg eller forsvinn. Det er hjelp å få,
og det første steget er å tore å seie det
vanskelege ordet sjølvmord.
- For å kaste lys over eit mørklagt tema
og få i gang dei livreddande samtalane
planlegg Helse Vest ein folkeopplysingskampanje på Vestlandet vinteren

2020. Hovudbodskapet i kampanjen
er «Snakk om sjølvmordstankar.
Det kan redde liv.» Kampanjen skal
motivere kvar og ein av oss til å ta den
livreddande samtalen med den vi er
bekymra for, fortel Jøsendal.
I forkant av opplysingskampanjen
vil Helse Vest bidra med kompetansespreiing og informasjon til kommunane på Vestlandet, og gjere dei som
jobbar i kommunane betre rusta til å
fange opp dei som slit, og til å ta dei
vanskelege samtalene. På nettstaden
helse-vest.no/selvmord har vi samla
lenkjer til mange gode nettsider og
kompetansehevingsprogram om
sjølvmordsførebygging.
Du kan gjere ein forskjell.
Snakk om sjølvmordstankar. Det kan
redde liv.
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Innkalling til
digitalt årsmøte
Onsdag 28. oktober 2020

Rogaland legeforening har med dette gleden av å kunne
invitere til digitalt årsmøte onsdag 28. oktober kl. 18-20.

Saksdokumenter finner du på www.legeforeningen.no/
rogaland

For å være med må du melde deg på, innen søndag 25.
oktober, på www.legeforeningen.no/rogaland.

De av våre medlemmer som vanligvis også mottar invitasjonen til Årsmøte i posten, vil dessverre ikke motta dette
i år. Årsaken er Covid-19- tiltak i Legeforeningen sentralt,
som har ført til midlertidig opphør i utsending av brev.

Du vil få tilsendt en lenke til registrering i Zoom etter
påmeldingsfristen er gått ut.

Vel møtt!

Programmet
• Valg av møteleder
• Godkjenning av innkallingen

• Årsmelding og regnskap 2019
Primærmedisinsk forskningsfond – Rogaland

• Årsmelding for Rogaland legeforening 2019

• Allforsk

• Regnskap 2019

• Valg av medlemmer til kurskomitéen

• Budsjett 2021

• Forslag til lovendring for Rogaland legeforening

• Kurskomitéen årsmelding 2019

• Valginstruks

• HLR årsmelding 2019

• Lederlønn

• Stavanger TBC-fond årsmelding og regnskap 2019

• Målsettinger for styret 2019-2021

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: 913 16 476

Ny bioteknologilov
Ragnar Kvie Sande
Seksjonsoverlege KK SUS
Vitskapleg sekretær Norsk Gynekologisk Foreining

D

et starta med at Kristeleg Folkeparti gjekk inn i
regjeringa på eit historisk høve til å endre abortlova. Eller kanskje det starta då dei flinke folka
på Sequinom fann ut at ein kunne isolere fosteret sitt
DNA i ei blodprøve frå mor. Eller kanskje starta det endå
lenger før, med ei lov som gav kvinner over 38 år rett til
fosterdiagnostikk i form av amniocentese. Eg har høyrt
at i starten stakk ein blindt, utan ultralydrettleiing.
Med litt erfaring og mykje flaks kunne ein ganske ofte
ta prøven utan å treffe fosteret. Det er forståeleg at ei
mindre invasiv løysing verka forlokkande.
Sommaren 2020 vedtok Stortinget endringar i bioteknologilova. Mellom anna bad ein regjeringa om å sørge
for at fyrste trimester ultralyd med tilleggsundersøkingar som kunne oppdage sjukdom hos fosteret, vart
gjort tilgjengeleg gjennom det offentlege helsevesenet.
Dei endringane som ikkje krevde vesentlege ressursar
vart iverksett ganske raskt, dei endringane som var
meir ressurskrevande kunne ein ikkje implementere
over natta. Fyrste trimester ultralyd med tilleggsundersøkingar til 50 000 gravide var ikkje mellom dei
endringane som ikkje krevde vesentlege ressursar
(dobbel negativ der, beklager det, men de tar teikninga).
For å etterkome vedtaket så snart som råd, sette helsedirektoratet ned ei referansegruppe med representantar

frå alle fire helseforetak, begge jordmorsamanslutningane, almennlegeforeininga, norsk gynekologisk
foreining, fostermedisinsk nettverk, medisinsk
genetiske avdelingar og brukarrepresentantar. Denne
gruppa skal ta stilling til kva innhaldet i tilbodet skal
vere. Dette er ei avveiing mellom å levere høgast muleg
kvalitet på tenesta, samtidig som ein ynskjer å implementere dette relativt raskt. Vidare skal gje ei vurdering
av kva som kan gjerast i primærhelsetenesta, kva som
skal gjerast på lokalsjukehus, og kva som blir oppgåva
til dei fostermedisinske sentra. Gruppa skal også seie
noko om kva som er eit realistisk tidsperspektiv for
innføring av endringa, kva utdanningsbehov som ligg
føre, og korleis ein kan møte dette.
Gruppa til helsedirektoratet skal levere innstillinga si
1/11 2020, etter det veit vi meir om kva som blir innhaldet i tilbodet og når det kan gjerast tilgjengeleg for
dei gravide. I mellomtida vil det vere mange frustrerte
kvinner som ynskjer seg fyrste trimester ultralyd med
tilleggsundersøkingar som kan oppdage sjukdom
hos fosteret, og som med ein viss rett kan hevde at
Stortinget har vedteke at det skal dei få. Enn så lenge
har vi dessverre ikkje kapasitet eller høve til å tilby
dette, vi må arbeide ut frå eksisterande lovverk fram
til den datoen direktoratet bestemmer at dette skal
innførast nasjonalt.
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Finn Finsnes
dr. med Tillitsvalgt for PSL Rogaland

Kjell Gunnar Gundersen har
drevet avtalepraksis i øye siden
1996. Han har selv sin doktorgrad i topografisk analyse av
synsnervehodets anatomi.
Med årene har han bygget opp
en stor og effektiv klinikk innen
øyehelsetjeneste som fokuserer
på fornøyde pasienter og
vellykkete operasjoner.

K

linikken som har driftsavtale
med Helse Vest er ikke en A4
avtalepraksis. Praksisen er i
dag innrettet som en stor operativ og
konsultativ klinikk med årlig 10.000
konsultasjoner og tett på 2000 intraokulære inngrep. Med seg i teamet sitt
har han 19 ansatte knyttet til klinisk
aktivitet og forskning. Høsten 2020
disputerer første PhD kandidat ved klinikken, Bjørn Gjerdrum fra Stavanger,
med Bente Monica Aakre og Per Olof
Lundmark som veiledere som begge er
knyttet til Universitetet i Sør Øst Norge
(USN), institutt for optometri.

Nå har iFocus fått tilsagn av Norges
Forskningsråd til tre nye PhD prosjekter som alle er rettet mot kartlegging og analyse av avvikende tårefilm
i et epidemiologisk, terapeutisk og
analytisk perspektiv. Tårefilmens
betydning har lenge representert et
område med for dårlig kunnskap, men
nå skjer det mye i et globalt perspektiv.
Her vil iFocus bidra med sine tre PhD
kandidater og Forskningsrådet har
skutt til ca 2.4 millioner i støtte pr
kandidat. Akademisk samarbeidspartner i disse tre prosjektene er OsloMet
Storbyuniversitetet.
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Foto: Tomin Meling

Avansert forskning
i avtalepraksis
De tre kandidatene, Per Grae Jensen
(Cand Scient), Christian Nilsen (Cand
Med) og Morten Gundersen (Cand
Med) vil arbeide i et tett team. Sammen
vil de rekruttere pasienter, gjennomføre behandlingsstudier og ikke minst
foreta «state of the art» analyser av
tårevæsken på jakt etter objektiv
kunnskap knyttet til tårevæskens
fysiologi og patofysiologi. Denne molekulærbiologiske analysen vil skje i tett
samarbeid med Universitetssykehuset
i Oslo. Deres ambisjon er å identifisere
objektive diagnostiske faktorer som
kan bedre vår forståelse av god eller
dårlig tårevæske, men også lete etter
nye behandlingsmetoder.

Hva synes du er mest givende i arbeidet
som øyelege?
Møtet med menneskene, kartlegging
av deres øyehelse og veien fram mot
en best mulig løsning er min motivasjonskilde. Som øyelege følger vi
pasientene over mange år, dette gir
faget et perspektiv langt utover å løse
diverse helseproblem ad hoc.

Klinikken vil knytte prosjektene tett
opp mot sin egen operative aktivitet
for blant annet å studere tårevæskens
betydning for operativ presisjon.
Klinikken har de siste 10 årene
publisert mer enn 15 vitenskapelige
artikler innen dette fagfeltet og ønsker
å ta denne forskningen et steg videre.
Her er Kjell Gunnar som klinikkeier
og øyekirurg tett på og svært opptatt
av å nå noen av de mål de har satt seg.
Kjell Gunnar fungerer som stedlig
veileder, mens Øygunn Aas Utheim
er hovedveileder for alle doktorandene.

Hvor ofte kommer en pasient
til kontroll?
Dette varierer fra pasient til pasient og
ikke minst grunnsykdom, men vi ser
ofte pasienter ca 1 gang pr år utover
kontroller knyttet til operative inngrep.

Arbeidsdagen ved iFocus starter før
kl. 7 på morgenen og etter en kort
middag hjemme kan den lett vare til
21 på kvelden. Lange arbeidsdager,
men i et kreativt miljø med dedikerte
medarbeidere, er det en lett bør å bære.
«Kunnskap flyter opp, sa min gode
kollega Lars Wegner Hausken, en av
de første pionerene innen infertilitet
i Norge, og det er et sitat Kjell Gunnar
har lent seg på i perioder med lange
arbeidsdager og tøft press».

Hvor lang tid tar det fra henvisning til
pasienten får time til konsultasjon?
Vi legger ned utrolig mye tid på å finjustere våre rutiner. Stort sett klarer vi å
gi pasientene time innen 3 måneder og
operativ behandling innen ytterligere
en måned.

Gjør du noen evaluering av arbeidet og
hvordan måler du pasienttilfredshet?
Vi foretar jevnlig kvalitetskontroller
i regi av ulike forskningsprosjekt.
Her benyttes vitenskapelig validerte
spørreskjema som et hjelpemiddel for
objektiv analyse.
Hvilken aldersgruppe er
pasientene dine i?
Enten under 10 år eller fra 50 år og
eldre. Medianalder er 71 år og har vært
stabil siste ti år.
Er det et eller noen forskningsfelt som
du tror kan bedre måten man jobber
som øyelege på?
Her finnes det mange mulige prosjekt.
Øyefaget har vært heldig med hensyn
til en rivende teknologisk utvikling
som har gitt helt nye muligheter til

avansert diagnostikk og behandling.
Vi er som fag mindre avhengig av å
være knyttet til et stort sykehus, har
man kunnskap og utstyr, kan det meste
behandles i egen klinikk. Imidlertid er
vi svært opptatt av kontakten med våre
sykehus, lokalt, regionalt og nasjonalt.
Sammen kan vi tilby bedre løsninger
gjennom gode ansvarsfordelinger.

du har spisskompetanse?
Selve kjernen i iFocus er operativ
behandling av grå stær og ulike synsfeil. De siste to årene har vi utvidet tilbudet til operativ behandling av grønn
stær/glaukom i tillegg. Vi implanterer
mikroshunts for å redusere øyetrykket
og dette har gitt gode resultat som er
publisert.

Hvilke utfordringer har man
i øyelegefaget?
Vi er et lite fag og et fag som har
mange eldre pasienter. Rekruttering
og videreutdanning er en flaskehals.
På den annen side, faget er fleksibelt
med utrolig spennende muligheter for
den som ønsker å bidra og der det er få
grenser for hva en kan utføre. Det er
videre et godt samarbeidsklima med
leverandørindustrien nasjonalt så vel
som internasjonalt.

Hva er det som driver deg?
Ønsket om å skape noe er sterkt. Fra
å arbeide alene fram til 2000 har
arbeidsstokken økt gradvis og teller
i dag snart 20 medarbeidere. Mange
på lønningslisten, men også en stor
kilde til inspirasjon. Sammen skaper
vi trivelige rammer for ansatte og
pasienter – det gir ekte glede.

Hvordan forløper en ‘vanlig’ arbeidsuke
hos deg?
Jeg kjører en skeiv arbeidsuke der
jeg arbeider 7-21 mandag til onsdag.
Torsdag er vanlig dag til 16 og fredagen
er øremerket forskning, reising og
rekreasjon. Denne arbeidsuken har
fungert godt de siste 15 årene og gir en
god balanse mellom pasientkontakt og
forskning/annen aktivitet.
Hvilke pasienter henvises til deg, er det
generell oftalmologi eller er det et felt der

Hvorfor dette store engasjementet?
Med mor fra Sunnmøre og en ambisiøs
far er vel noe genetisk, men under
utdannelsen har jeg møtt gode rollemodeller som har stimulert både
arbeidsglede og forskertrang.
Hvordan er det mulig å drive med klinisk arbeid i full tid av beste kvalitet og
dertil ha overskudd til forskningsarbeid
av disse dimensjoner?
Det handler om prioritering og organisering. Du må ønsker dette sterkt,
være villig til å ta på deg nye arbeidsoppgaver, men også bygge opp et team
som drar i samme retning. Kontakten

med både akademia og leverandørindustrien har gitt klinikken oppgaver
som igjen trigger ny aktivitet. Uansett
oppdragsgiver, å bli spurt om å bidra
en gang er gjevt, men enda bedre er
det å få en ny forespørsel. Tilslutt vil
jeg nevne internasjonale kolleger. Jeg
har vært heldig å få møte enere fra ulike
felt som har vært til stor inspirasjon i
mitt eget arbeid.
Hva har du og bedriften oppnådd
forskningsmessig de siste årene og hvor
går veien videre?
Vi har satt iFocus på det internasjonale
forskerkartet og får i økende grad nye
oppgaver presentert. For å imøtekomme dette ansvaret har vi bevisst
styrket vår vitenskapelige profil. Ved
utgangen av 2020 har vi 2 post doc
medarbeidere og tre PhD kandidater
som alle er i fulle stillinger. Personlig
benytter jeg ca 40% av arbeidstida til
klinisk forskning. Våre fokusområder
er og vil antagelig forbli forskning relatert til tårefilm og operativ presisjon,
men jeg ser mange nye muligheter
framover. Tårevæsken spås av tunge
internasjonale kapasiteter å bli det
«nye blodet». Her kan vi uten dramatisk
intervensjon bidra til bedre diagnostikk og behandling av mye mer enn
øyets sykdommer. Det er spennende!
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INFORMASJON FRA KURSKOMITEEN
Dagkurs

EMNEKURS I SYKEHJEMSMEDISIN 2020
Tid: 3 av 4 kursdager: 21. 4, 15.9. og 17.11.20 er avlyst pga Covid-19
situasjonen.
Vi vil komme tilbake til kurset når det lar seg gjøre.

Kveldskurs

KVELDSKURS/EMNEKURS
I GASTROENTEREOLOGI

UKE 6 – 2021
Dagkurs

EMNEKURS I ØRE, NESE, HALS
Tid: 8.-9. februar 2021
Sted: Clarion Hotel Energy
Antall deltakere: 45
Påmelding: innen 10. desember 2020 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: 10.-11.februar 2021
Sted: Clarion Hotel Energy
Antall deltakere: 40
Påmelding: innen 10. desember 2020 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.
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Tid: 8.-11. februar 2021
Sted: Clarion Hotel Energy
Antall deltakere: 45
Påmelding: innen10. desember 2020 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 delkurs i et
sammenhengende kursopphold der det gis anledning til å trekkes
kun én egenandel.

Dagkurs

EMNEKURS I AKUTTMEDISIN
BLÅLYSDAGER
Tid: 22.-23.mars 2021
Sted: Safer, Seehusensgate 1, Stavanger
Påmelding: innen 12. desember 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» (www.legevaktmedisin.no) før fremmøte.

PREIKESTOLKURS; STRESSMESTRING
Tid: 10.-11. september 2021
Sted: Preikestolen Fjellstue, Jørpeland
Antall deltakere: ca. 30
Påmelding: innen 15.5.21 i skjema på
www.legeforeningen.no/rogaland.
Pris: ca. kr. 3700,- i kursavgift + konferansepakke
Mer informasjon kommer når det er klart.

Kurskomitéen for Fonna-regionen, Rogaland legeforening:

EMNEKURS I ØRE, NESE, HALS
Ny tid for kurset vil komme når det er klart
Sted: Scandic hotel Maritim, Haugesund
Antall deltakere: Ca. 50
Påmelding: i skjema på www.legeforeningen.no/rogaland
Pris: ca. kr. 3700,- i kursavgift + kostpenger
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: 2.-3. september 2021
Antall deltakere: Ca. 50
Sted: Haugesund revmatismesykehus,
Karmsundgaten134, Haugesund
Påmelding: innen 15. mai 2021 i skjema på
www.legeforeningen.no/rogaland.
Pris: ca. kr. 3700,- i kursavgift + kostpenger
Kurset er godkjent med 18 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs
i dermatologi til videre- og etterutdanningen i Allmennspesialiteten,
samt med 17 valgfrie poeng til spesialiteten dermatologi.

Se også våre nettsider:

www.legeforeningen.no/rogaland
Ang. Kursavgifter
Vi følger takstene for Den norske legeforening
for de fleste av våre kurs.
Retningslinjer ved kurspåmelding og avmelding
Hvis ikke annet er annonsert for det enkelte kurs:
• Påmelding effektueres ved betaling
av kursavgiften.

Holger Benthien. Foto: Alfred Aase

• 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
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.
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Styret i Rogaland legeforening for perioden 2019–2021
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

LIS2
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. 93 87 86 36

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:

Sven Håland, Pat.avd. Sus
Tlf. 51 51 44 22 Privat mobil: 90 50 54 08,
E-post: Sven.haland@gmail.com

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

Haugesund
Monika Wiese, Haugesund medisinske senter
Tlf. 47 30 09 87 E-post: mali_wiese@hotmail.com

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

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

Halvor Kyllingstad, Tasta legesenter
Tlf. 51 54 52 50/41 48 90 63, Mobil: 41 48 90 63
E-post: hkylling@online.no

Dette er erfarne kolleger som kan kontaktes ved behov for
kollegastøtte. De skriver ikke journaler - tar ikke betalt og
skal gi støtte uansett årsak til behovet for hjelp. De har likevel en taushetsplikt som er muligens enda strengere enn den
vi lever med hver dag. De vil kunne bistå med støttende råd
og handling selv om du har et problem du vet kommer i kategorien uetisk eller ”ulovlig” - eller kanskje du bare ønsker
å ha en som du kan lufte dine bekymringer med? Muligens
trenger du råd på grunn av somatiske plager? Der er en

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

ikke ukjent problemstilling. Vi tar også imot bekymringsmeldinger av typen omsorg dersom du vet en god kollega
trenger støtte.
Vi tar ofte kontakt direkte med en som eventuelt er omtalt
negativt i pressen.
Terje Vevatne,
Avd.rådgiver i Rogaland legeforening
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