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Lede r

Syd-Vesten
I dette nummeret av Syd-Vesten får dere et temanummer om sykehjemsmedisin. Vi har utfordret
sykehjemslegene rundt “Forum for sykehjemsmedisin” til å hjelpe oss å produsere en “statusrapport”
for sykehjemstjenesten som i disse dager opplever
store endringer.
Oppdraget var å beskrive sykehjemslegearbeidet sine ulike aspekter og ha
fokus på hva som fungerer og ikke. Spesielt med fokus på konstruktive forslag til forbedringer. Rogaland legeforening har i den forbindelse foretatt en
spørreundersøkelse blant sykehjemsleger på tvers av kommunegrensene og
bedt om tilbakemelding på status for organisering, arbeidsforhold, arbeidsverktøy og hvilke området av faget de prioriterer / har mulighet til å prioritere.
Responsen var veldig god og det er tydelig at sykehjemslegene har et engasjert
og konstruktivt miljø. Jeg er stolt og glad for den innsatsen våre medlemmer
har lagt ned i arbeidet. Arbeidet lokalforeningen her gjør demonstrerer
både vilje og engasjement til å bidra saklig i utformingen av fremtidens
sykehjemstjeneste.
Generelt mener jeg at faglige vurderinger må veie tungt i totalbildet når veivalg
skal gjøres. Vi som fagfolk er inneforstått med at en organisasjon må styres
med en balanse av administrative, finansielle og faglige avveininger men
faget er svært viktig for konsekvensforståelsen. Noe sammenslåingen av Oslo
sykehusene så alt for tydelig har vist - med referanse til Riksrevisjonens rapport. Konsensusledelse ser ut til å ha fått dominere over faglige vurderinger.
Leger må inn der beslutningene tas, enten det gjelder sykehus, sykehjem eller
drift av fastlegetjenesten for å få til en helhetstenkning i utredningsarbeid
og beslutningsprosesser.
Ikke minst er det en oppfordring til leger om å engasjere seg i ledelse og
systemarbeid i alle nivåer av helsetjenesten. Vi sitter på en svært viktig og
eksklusiv bit av totalbildet. Det er min erfaring at legenes kunnskaper er
svært etterspurt men at man i stor grad har vært nødt til å basere seg på at
det er en knapp ressurs.
Syd-Vestens innhold og foreningens arbeid blir farget av de ulike medlemmenes engasjement. Det er rom for mer engasjement både for dem som
ønsker å stille til valg nå til våren og dem som ønsker å bruke Syd-Vesten til
å spre sitt tankegods. Kom gjerne med innspill til temanummer eller skriv
et innlegg om noe som opptar deg. Neste temanummer (3/2013) vil ha fokus
på et tema innen spesialisthelsetjensten og er i støpeskjeen i disse dager.
Jan Robert Johannessen
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Sykehjemsmedisin:

Hva er god praksis?
Aart Huurnink,
sykehjemslege Boganes sykehjem, Stavanger
og møteleder på kursene i Nettverk for sykehjemsmedisin

Siden januar 2009 har
Nettverket for
sykehjemsmedisin (40-45 leger
og 40-50 sykepleiere)på Nord
Jæren hatt årlige emnekurs i
sykehjemsmedisin med
utgangspunkt i følgende
spørsmål, som belyser vår
hverdag som sykehjemsleger:
Hva mener du/dere er god
praksis i sykehjemsmedisin?
Hvordan gjør du det på ditt
sykehjem?
Hva fungerer bra?
Hva fungerer ikke så bra?

Syd-Vesten

Hva ønsker du/dere å bli
flinkere til?

Gjennom flere innlegg, diskusjoner
og samtaler ble faget sykehjemsmedisin konkretisert og følgende aspekter ble beskrevet som hjørnestein i
god sykehjemsmedisin:
• Kjennskap til det ”normale” sykdomsforløpet hos skrøpelige eldre
• Åpne og ærlige samtaler om det
naturlige/forventede sykdomsforløpet, slik at pasienten og pårørende kan planlegge den (nære)
framtiden
• Previsitt, som bidrar til
– informasjonsutvikling og kompetanseøkning
– teamarbeid /kulturbygging1
• Pårørende samtaler
• Fokus på livskvalitet uansett diagnose
• Fokus på vurdering av behandlingsintensitet og framtidige utfordringer/prognose: den begrensede utredning og behandling
• Evaluere tiltak, redefinere mål
• Fokus på seponeringsstrategier
• God palliasjon
• Den døende pasient
Hva ønsker å gjøre mindre av:
• Brannslukking
• Legge inn pasienter med uklare
problemstillinger
• Ukritisk fortsette med alle medikamenter som pas har stått på i
lang tid
• ”På vår avdeling gjør vi alltid sånn”
• Godta at pasienter lider unødig
Vi har brukt Standarden for legetjeneste på sykehjem 2 som sier:
legetjenesten i sykehjem skal sørge
for at det bl.a. utføres:
• god medisinsk behandling ved
akutt og langvarig sykdom
• god utreding og observasjon av
beboerne på kort- og langtidsopphold

• forsvarlig medisinering
• god kommunikasjon med pårørende og det øvrige personalet
• et godt samarbeid med fastlegen,
hjemmetjenesten og spesialisthelsetjenesten (avklare ansvarsforhold med andrelinjen både i
enkeltsaker og på systemnivå)
• god oppfølging etter opphold i
spesialisthelsetjenesten
Mye av litteraturen om sykehjemsmedisin er preget av geriatri
og alderspsykiatri med sykehus som
viktigste referanse.
Mange års erfaring som sykehjemsleger samt 4 år med nettverk
og faglige diskusjoner i Nettverket
for sykehjemsmedisin har gitt et mer
komplekst bilde av vår hverdag som
sykehjemsleger:
Den begrensede utredning og
behandling
Vår hverdag er ikke bare å gi god
medisinsk behandling ved akutt
og langvarig sykdom, men også å
vurdere behandlingsintensiteten,
og kunne ta opp spørsmålet om den
begrensede utredning og behandling. Vårt fokus er på livskvalitet,
mens livsforlenging som mål ofte
ikke hjelper oss når vi prøver å
beskrive hva som er god praksis.
Vår hverdag er preget av å formidle
at en pasient sannsynligvis har det
bedre på sykehjemmet ved en evt.
ny sykdomsepisode enn å bli innlagt
på sykehuset, men det forutsetter
at legen har kompetanse nok til å
vurdere prognosen, og kompetanse
nok til å kunne formidle det på en god
måte til pasient, pårørende og personalet. Samtidig at legen og teamet
har klokskap nok til å respektere
pasientens valg, også når pårørende
mener og ønsker noe annet.
Her er det behov for gode klinisk
etiske beslutningsprosesser med god
dokumentasjon.
Vi har sett behov for pasientnær
læring med erfarne kolleger, som
hjelper oss å stille spørsmål som
”betyr noe”: Hva håper du på, hva er
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du bekymret for? Hva er viktig for deg
nå og i den nære framtiden? Hvordan
har sykdommen utviklet seg den siste
tiden? Hva gjør det med deg? Hva skal
vi gjøre når du blir alvorlig syk? Ønsker
du da å bli innlagt på sykehuset?
Slike samtaler har fått flere navn.
Jeg foretrekker ” føre-var ”samtaler,
andre bruker heller beskrivelse ”forberedende” samtaler, andre snakker om
den ”vanskelige” eller den ”viktige”
samtalen.
Å gjenkjenne vendepunkter
Alle ovenfor nevnte aspekter er en del
av arbeidsmåten i palliasjon. I denne
arbeidsmåten legges det mye vekt
på brukermedvirkning. Tilstrekkelig kompetanse i palliasjon (uansett
diagnose) er helt nødvendig for en
sykehjemslege. F.eks: For å kunne
gi god demensomsorg i pasientens
siste leveår på et sykehjem er en helt
avhengig av at teamet også har kompetanse i palliasjon. Her kommer
bl.a. spørsmål rundt ernæring og
vekttap, eller hyppige infeksjoner
eller decubitus. Et av spørsmålene
som ofte stilles er: kan denne hendelsen eller endring i funksjonsnivået
som vi ser nå, være et vendepunkt
i sykdomsutviklingen? Må vi endre
fokus?
40% av dødsfallene skjer på sykehjem, og gjennomsnittlig levetid på
sykehjem er mindre enn 3 år. Er pasienten døende? Det å gjenkjenne at en
person er døende er en viktig klinisk
ferdighet. Ofte er dette en prosess
med flere faser og det er behov for
regelmessige samtaler med pasient,
pårørende og personalet, av og til
også etter vanlig arbeidstid. Denne
fasen krever også god kompetanse i
kommunikasjon og i praktisk symptomlindring. Er aktuelle medikamenter forordnet? Hvem kan personalet
kontakte når en ikke kommer i mål?
Og hva med kveld/natt og helg?
Vår hverdag er preget av (tverrfaglig) teamarbeid. Dette er noe av
det mest positive med jobben som

sykehjemslegen. Teamet gjør en jobb
24/7 og da kommer det tydelig fram
at vårt arbeid ikke er bedre enn det
svakeste leddet i hele teamet. Derfor
er kulturbygging, tverrfaglige møter,
internundervisning, og et godt samarbeid med virksomhetsleder/styrer
/daglig leder helt nødvendig.
Polyfarmasi er en stor utfordring,
bl.a. pga mulige bivirkninger og interaksjoner. Hva er nødvendig nå ? Og
hva med plagsomme bivirkninger
som kvalme, slapphet og svimmelhet? Mange av våre pasienter har
stått på medikamenter utfra en risikotenkning, som ikke er i samsvar
med den aktuelle livssituasjonen.
Forsvarlig medisinering utfra langsiktig risikotenkning er ofte ikke god
sykehjemsmedisin. Vi trenger kompetanse i gode seponeringsstrategier
med fokus på livskvalitet.  (Fas-ut).
Kvaliteten på laboratorietjenester
er de siste årene blitt bedre på mange
sykehjem, spesielt gjennom NOKLUS,
men postanalysetid kan være opptil
5 dager fordi sykehjemmene ikke får
svarene elektronisk og må vente til
posten har levert skriftlig svar. Da blir
svarene mer et historisk tilbakeblikk
enn et diagnostisk hjelpemiddel.
Vår hverdag er preget av ineffektive
journalsystemer (se for eksempel
helsetilsynets rapport Sårbare pasienter, utrygg tilrettelegging3), som
i tillegg gjør det veldig tungvint å
kommunisere med andre aktører.
Dette medfører betydelig risiko for
feil, bl.a. ved overganger fra et sted
til et annet.
Tilgjengelighet og responstid
Vår hverdag er preget av at pasientene
muligens lider unødig, fordi vi ikke
er flinke nok å vurdere om pas har
plagsomme symptomer og fordi vi
ikke er tilgjengelige når det er behov
for vår kompetanse for å sette i gang
adekvate tiltak. Her har det vist seg
å være nyttig å tenke ”respons tid”
(jmfr. ambulansetjenesten): hvor
lang tid går det fra pasienten har gitt

beskjed til adekvate tiltak er satt i
gang?
Mange fastleger jobber inntil 7,5
timer i uken på en sykehjemsavdeling, og tiden er ofte delt inn i bundet
og ubundet arbeidstid. I nettverket
vårt har vi jevnlig diskutert om det
er mulig å kunne ivareta oppgavene
som sykehjemslege med så få timer.
Dette ser ut til å fungere best i små
kommuner, hvor legen kjenner nesten
alle pasienter, og hvor det er fysisk
nærhet mellom legekontoret og sykehjemmet. I tillegg velger mange leger
frivillig en tilgjengelighet som er mye
større enn avtalt.
Også for legene i store stillinger, kan
antall timer en har per pasient være
uforsvarlig lav. Legens arbeid er da
ofte preget av å være brannslukker.
Dette vises spesielt når det er fravær
(ca 10 -12 uker/året, inkludert kurs,
helligdager og ferier).
Godt samarbeid
Vår arbeidsmåte er blitt såpass
annerledes enn for leger på sykehus,
at det hadde vært nyttig med gode
hospiteringsordninger for sykehusets
leger på sykehjem med følgende
(gjensidige) læringsmål:
– Å bli kjent med en viktig samarbeidspartner
– Vurdere behandlingsintensitet
– Vurdere seponeringsstrategier
– Fokus på palliasjon, bl.a. den
døende pasient
– Klinisk etiske beslutningsprosesser4
Etisk refleksjon er en del av vår
arbeidsmåte. Det betyr også at vi må
sette av tid til det. Hva er god praksis på vårt sykehjem? Å få til gode
samtaler sammen med teamet, eller
sammen med kolleger bidrar til at vi
gradvis blir flinkere og jobber bedre
som et team. Slike samtaler handler
både om god praksis, men setter også
ord på våre holdninger. Klarer vi å
respektere pas. valg? Hvem står i sentrum, når avgjørelsen tas?

Sykehjemmenes oppgaver og legens rolle, Johannes Høie, tidsskriftet, 2005, temanummer sykehjemsmedisin

1
2

http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/rundskriv/2007/i-42007-nasjonal-standard-for-legetjenes.html?id=458057

3

http://www.helsetilsynet.no/upload/Publikasjoner/rapporter2010/helsetilsynetrapport7_2010.pdf

http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/nasjonal-veileder-for-beslutningsprosesser-for-begrensning-av-livsforlengende-behandling-hosalvorlig-syke-og-doende/Sider/default.aspx
4
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Nettverk for sykehjemsmedisin
på Nord-Jæren
Pål Hjorth,
sykehjemslege i
Sandnes
BAKGRUNN: 151107 ble det avholdt
et stort sykehjemslegemøte i Stavanger for å drøfte intravenøs antibiotikabehandling i sykehjem. I diskusjonene på dette møtet fremkom ønsket
om å lage et forum for sykehjemsleger i vår region. Ruth Midtgarden,
overlege i Stavanger kommune;
Aart Huurnink, overlege Stavanger
kommune og Boganes sykehjem; og
Pål Hjorth, deltids sykehjemslege i
Sandnes, ble valgt til kurskomite.
Etter en del planlegging ble første
samling holdt 130109 på Boganes
sykehjem. Siden har det blitt avholdt
4 møter pr år, så vi har akkurat
avsluttet forumets 4. sesong.
Målgruppene er sykehjemsleger i full stilling og i deltidsstilling.
Dessuten allmennpraktikere som
ønsker økt kunnskap i geriatriske
emner, samt sykehusleger som finner emnene relevante. Videre har vi
ønsket velkomne våre hoved-samarbeidspartnere i sykehjemmene,
nemlig sykepleierne, og da spesielt
de avd.ledere/ledende sykepleiere
som sykehjemslegene samarbeider
tettest med til daglig. Vi har også
invitert ledere i den kommunale
omsorgstjenesten.
Målsetninger har vært, og er, å øke
kunnskap i sykehjemsmedisin og å
drive fagutvikling for sykehjemsleger i vår region gjennom å tilby en
rullerende kursserie. Samtidig ønsker
vi at møtene skal være et forum for
faglige diskusjoner, et møtested for
sykehjemsleger og samarbeidende
yrkesgrupper. Vi har ønsket å skape et
praksisnært forum hvor vår hverdag i
sykehjemmene står i fokus. Vi ønsker
at alle deltakere skal føle et ”eierskap”
til forumet, som gjør at alle prøver å
bidra aktivt ved å dele av egen kunn-

Hanne May Helvig Hetland, Ruth Midtgarden, Aart Huurnink og Pål Hjorth
er kurskomitéen for nettverk for sykehjemsmedisin.
skap og erfaring, og høste av andres.
Vi håper at våre diskusjoner i forumet
kan gi grobunn for å forbedre fag og
prosedyrer.
Vi anser samhandling som sentralt
i sykehjemsmedisin. Vi har derfor ved
mange anledninger hatt kolleger fra
2. linjetjenesten til stede med innlegg
og som deltakere i våre diskusjoner.
Organisering. Hver kurs-serie
består av 4 kursdager hver på 6
timer. I tillegg har vi enkelte ganger
hatt auditter/andre former for forberedelse fra deltakerne, samt gruppearbeid. Kursseriene har vært godkjente
emnekurs i allmennmedisin; og fra i
år godkjente timer til det nyopprettete kompetanseområde i alders- og
sykehjemsmedisin. I starten lå kurset
under PKO ved SUS. Etter hvert er det
blitt Rogaland Legeforening som står
som kursarrangør.
Av emner vi har tatt for oss kan
f. eks. nevnes:
Seponeringsstrategier, etisk refleksjon, symptomlindring og palliasjon
hos demente, kvalitetsforbedrende
arbeid, samhandling/samhand-

lingsreformen, den avgrensete
utredning og behandling, ernæring,
forebygging av fall, atferdsforstyrrelser hos demente, smertebehandling,
pasientrettighetsloven paragraf 4asamtykkekompetanse, nyresvikt,
dyspnoe, og mye mer. Vi har hatt
felles drøftninger med SUS ad felles
holdning til f. eks bruk av sonde o.s.v.
I det vi i kurskomiteen er i gang
med å planlegge 5. sesong, 2013,
konstaterer vi at forumet virker å ha
sin berettigelse. Allerede fra kursdag
2 måtte vi skifte lokale til Arkeologisk
museum pga stort antall deltakere.
Fortsatt har vi ca 70 – 90 deltakere på
kurs, mange leger, men også en god
del ledende sykepleiere. Vi opplever
stemningen på møtedagene som
god. Vi håper engasjementet hos
deltakerne holder seg, og vi skal gjøre
vårt beste ved å sy sammen så gode og
interessante kursprogram som mulig
videre fremover.
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Om å være sykehjemslege
Julie Sønnervik,
nevrolog og sykehjemslege Sola sykehjem

U.t. har jobbet både ved langtidsavdelinger ved sykehjem
og ved korttidsavdeling her på
Sola sykehjem. Disse to legefunksjonene har fundamentalt
forskjellig fokus:
Å være lege ved langtidsavdeling innebærer fokus på demenssykdom med
følgesymptomer, fokus på nevropsykiatriske problemer og fokus på prosessen rundt livets slutt. Alt i alt et mer
geriatrisk fokus.
Arbeid på korttidsavdeling er helt
annerledes. Det fungerer mer som en
miniatyrutgave av et sykehus der man
går i gang med innkomstjournal, rekvirerer undersøkelser som skal utføres og
senere utreiserapport med beskjeder
til fastlegen. Fokus er et helt annet med
fysikalsk medisin/ rehabilitering og
geriatri i skjønn forening. Målet er at
pasienten skal kunne trene seg opp el.
etter rekonvalesens kunne bli selvhjulpen nok til å reise hjem.
Aldersgruppen er yngre. Vår yngste
treningspasient var 27 år og hadde dette
som siste stoppested før han kunne dra
hjem etter hjerneslag. Her gikk mye av
kommunikasjonen via Ipad!
Jobben på korttidsavdeling byr på
mange utfordringer av indremedisinsk
og allmennmedisinsk art, der jeg som
nevrolog føler usikkerhet og må søke råd
hos kolleger i litteratur. Nevrologifaget
blir ofte lite i denne sammenhengen
og jeg får ikke brukt min spesialitet så
mye som jeg hadde trodd på forhånd.
Pasientene som kommer fra sykehus er
ofte fortsatt medisinsk ustabile. Det er
definert som ferdigbehandlet, men etter
min mening skrives noen pasienter ut
for tidlig. Sykehusleger tar nok ofte ikke
høyde for at sykehjem har sporadisk legedekning. Vi opplever at det bes om oppfølging som ikke er mulig på sykehjem,
for eksempel daglig Marevandosering og
hyppig blodprøveoppfølging. Dette kan
bli mulig i fremtiden hvis sykehjemmene
skal få utvidet funksjon. Det kan være
ubehagelig å sitte med det medisinske
ansvaret for slike pasienter når man ikke
8
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er tilstede mer enn 2 dager pr. uke og
risikerer å se pasienten for første gang
etter 4-5 dager.
Når dette er sagt er nok det viktigste
i jobben menneskelige egenskaper i
møte med pasienter og pårørende som
må innstille seg på en ny og mer utfordrende helsesituasjon. Ofte står det og
vipper mellom det å kunne bo hjemme
fortsatt eller ikke.
Hos oss får alle pasienter en rehabiliteringsplan med ønskede mål. Underveis
i oppholdet har vi ved avdelingen samarbeidsmøter der også representanter
på kommunen deltar. Dialogen her
oppleves som utrolig viktig og jeg opplever at vi er allierte i arbeidet for å
hjelpe pasientene best mulig selv om
kommunens representanter alltid er
under press for å skrive ut.
Som lege i 50% stilling, er jeg tilstede
hhv. 2 eller 3 dager pr. uke, men med en
uformell telefonvaktordning, der avd.
kan ringe (på humane tider av døgnet)
hvis de tror problemet kan løses pr.
telefon. Kjennskapet til pasientene er
ofte en forutsetning for gode medisinske
vurderinger, men man kan selvfølgelig
ikke alltid være tilgjengelig. Man kan og
komme opp i etiske vurderinger om det
er forsvarlg å svare på telefonhenvendelser når man har tatt et glass vin eller to,

eller er på reise etc.
Vi går gjennom alle pasienter på previsitt hver legedag, og går visitt til de det
er noe med. Etter lunsj tar man imot nye
pasienter og har evt. nettverksmøter med
pårørende i mer kompliserte tilfeller.
Disse møtene tar en del tid, men hver
eneste gang opplever jeg at dette har
stor verdi. Først og fremst får pårørende
får en ny trygghet når de involveres og
blir klar over det omfattende arbeidet og
vurderingene som gjøres av teamet her.
Ikke alt fungerer like godt.
Sykehjemsleger sliter med tungvinte
dataprogrammer som først og fremst
er designet for å lage pleieplan… Det
er utrolig hvor mange improviserte
løsninger og ekstra tastetrykk man kan
venne seg til, bare for å endre dosering av
medisin eller skrive en innkomstjournal.
Og elektronisk kommunikasjon har vi
ventet på lenge.
Det er ellers rom for kontinuerlig
forbedring. Spesielt tenker jeg da på mer
systematisk og tverrfaglig involvering
av pasienten, med evalueringsmøter
underveis og ved slutten av oppholdet.
Nå blir det litt stykkevis og delt mellom
profesjonene, og der bedre kommunikasjon mellom faggrupper er en utfordring.
Jeg ser fram til enda mer spennende
tider fremover der funksjoner med
akuttvurderinger gjerne skal implementeres i sykehjem, intermediærsenger
der man skal vurdere om innleggelse er
nødvendig etc.
Avslutningsvis kan jeg røpe at sykehjemsmedisin er mye mer spennende
enn du tror!
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HELSETJENESTE FOR
LEGER I ROGALAND

Rogaland legeforening,
Postboks 3049, 4095 Stavanger

En gylden anledning
Heidi Nilsen,
Sykehjemslege i Egersund

STØTTELEGER I ROGALAND
LEGEFORENING
Stavanger:
Avdelingsrådgiver: Terje Vevatne,
Forusakutten, Stavanger
Tel 51 70 94 94, privat: 51 54 23 71,
mobil: 905 65 445,
e-post: terje.vevatne@lyse.net
Reno Karlsen,
Dr. Karlsens legekontor, Stavanger,
Tlf. 51 89 41 55, privat: 51 56 06 43,
mobil: 915 56 700, e-post: renomk@
online.no
Elin Haarr,
Ort.kir.avd. Sus, Tlf.: 05151,
privat: 51 32 18 60, mobil: 990 39 861
Halvor Kyllingstad,
Tasta legesenter, Stavanger,
Tlf.: 51 54 52 50 / 60, privat: 51 66 85 17,
mobil: 414 89 063
Haugesund:
Åse-Britt Sannes,
Legekontoret SØR,
Tlf.: 52 73 73 66, privat: 52 71 63 81
Thorolf Holst-Larsen,
gyn.avd. Fsh, Tlf.: 52 73 20 00,
privat: 52 71 40 82, mobil: 924 82 335
Ryfylke:
Bjarte Sørensen,
Hjelmeland legekontor,
mobil: 46464700
Dette er erfarne kolleger som kan
kontaktes ved behov for kollegastøtte.
De skriver ikke journaler - tar ikke
betalt og skal gi støtte uansett årsak
til behovet for hjelp. De har likevel en
taushetsplikt som er muligens enda
strengere enn den vi lever med hver
dag. De vil kunne bistå med støttende
råd og handling selv om du har et
problem du vet kommer i kategorien
uetisk eller ”ulovlig” - eller kanskje du
bare ønsker å ha en som du kan lufte
dine bekymringer med? Muligens
trenger du råd på grunn av somatiske
plager? Der er en ikke ukjent problemstilling. Vi tar også imot bekymringsmeldinger av typen omsorg dersom
du vet en god kollega trenger støtte.
Vi tar ofte kontakt direkte med en som
eventuelt er omtalt negativt i pressen.
Terje Vevatne,
Avd.rådgiver i Rogaland legeforening
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Med de politiske vindene som i
disse dager blåser over landet,
har det fremkommet et økonomisk incitament og mulig også
et krav til kommunene innen
år 2016, om et kommunalt
øyeblikkelig hjelp tilbud.
I Eigersund kommune er det planlagt
oppstart av kommunalt øyeblikkelig
hjelp tilbud våren 2013. To senger ved
kortidsavdelingen på sykehjemmet
vil i første rekke bli reservert som
øyeblikkelig hjelp senger.
I følge samhandlingsreformen
heter det at dette tilbudet skal være
like bra eller bedre enn det tilbudet
pasienten ville ha fått ved innleggelse
på sykehus. Ved første øyekast kunne
dette virke som en økonomisk ulv
i kvalitetsbehandlede fåreklær og
at den som ville komme til å betale
prisen var bestemor, eller altså pasienten, i form av dårligere behandling.
Tar man imidlertid imot utfordringen med en porsjon godt mot,
har jeg tro på at den kan brukes til
å heve kvaliteten på behandlingen i
sykehjem generelt.
Det er imidlertid nødvendig å
drysse en anelse kritisk tenkning
over den søte pillen. Dette innebærer
faglig refleksjon over hvilke videre
forløp som er sannsynlig innenfor
de aktuelle pasientgruppene. For det
første må det presiseres at de foreslåtte pasientgruppene som vil være
aktuelle for innleggelse i kommunalt
øyeblikkelig hjelp tilbud, adskiller seg
fra den gruppen som man tidligere
hadde kommunalt tilbud for i form
av ”akutte” sykehjemsopphold. Det
dreier seg nå om pasientgrupper som
er behandlingstrengende og ellers
ville ha blitt innlagt på sykehus. Som
tidligere presentert i undersøkelse

fra Regionssykehuset i Tromsø (1),
er det altså ikke mulig å forutse med
sikkerhet hvilke pasienter som ikke
hadde trengt sykehusinnleggelse før
pasienten hadde gjennomgått full
utredning ved sykehuset. Når man da
i tillegg tar med i regnestykket at det
resultatet var ut fra en spesialistvurdering på sykehuset og at innleggende
lege i det aktuelle tilfellet kan være
turnuslegen eller legevaktsvikaren,
uten kjennskap til hverken pasienten
eller begrensningene innenfor det
kommunale øyeblikkelig hjelptilbudet, står vi overfor en reell mulighet
for å begi oss ut på en risikosport med
pasienten som innsats.
For å forhindre å havne i en slik
situasjon, ligger det et ansvar i å
utarbeide nye og formålssvarende retningslinjer for sykehjemsavdelingen
hvor øyeblikkelig hjelp tilbudet skal
opprettes. Formuleringene omkring
pasientgruppene som er aktuelle
for øyeblikkelig hjelp døgnopphold
i kommunen, er overordnede og
diffuse. For å sikre kvaliteten på
behandlingen, er det nødvendig å
gå systematisk til verks og videre
spesifisere både behandlingstilbudet i
den enkelte kommune samt pasientgruppene som tilbudet er aktuelt for.
I Eigersund kommune arbeider vi
med å utforme visse standardprøver innenfor de definerte diagnosegruppene, samt eksklusjonskriterier
som er ment å plukke ut de pasientene som anses som for ustabile eller
behandlingstrengende til å kunne bli
godt nok ivaretatt med behandling i
kommunal øyeblikkelig hjelp regi.
Det er veldig viktig at denne prosessen knyttes opp mot gjennomgang av
rutiner og henvisningsprosedyrer på
legevakt. Det er oftest her møtet mellom legen og pasienten som kan være
aktuell for innleggelse i en kommunal
øyeblikkelig hjelp seng vil skje. Det er

til forbedring
der den raske men riktige diagnosen
skal stilles og beslutningen om hvilket
behandlingsnivå som er riktig for
pasienten skal avgjøres. Vi må sikre
smidige og effektive kommunikasjons- og henvisningsmuligheter mellom legevakt og sykehjemsavdeling,
der man med like få tastetrykk som
før kan skrive en fullgod henvisning
med behandlingsplan som blir sendt
elektronisk til sykehjemsavdelingen,
innen legevaktslegen skal videre på
”rødt oppdrag”.
De fysiske rammene varierer
betraktelig mellom kommunene og
det må derfor være rom for individuelle tolkninger og tilpasninger av
tilbudet for de enkelte kommunene,
slik at man kan stå inne for kvaliteten
på behandlingen. I Eigersund utgjør
avstand til SUS, begrenset tilgang på
røntgenundersøkelser til dagtid på
ukedager, manglende muligheter for
overføring av blodprøvesvar innen 48
timer samt legedekningen på avdelingen noen av flere begrensninger
som man blir nødt til å ta høyde for.
Videre har man i motsetning til f. eks
Hå kommune ikke en kjernejournal
som gjør det lettere å behandle pasienten innenfor de 3 døgnene som
er tilmålt. Vi må derfor regne med å
bruke tid og ressurser på å innhente
fastlegeopplysninger på de pasientene som er innlagt via legevakt.
Et annet viktig aspekt er at vi nå står
foran en nødvendig og spennende
mulighet til å styrke kunnskaps- og
erfaringsutveksling mellom sykehjemsleger. En kvalitativ evaluering
av tilbudene og utfallene underveis,
er ikke til å komme utenom dersom
man skal kunne stå inne for løftet om
et behandlingstilbud som er like godt
eller bedre enn det pasientene tidligere ville ha fått ved innleggelse på
sykehus. Vi må derfor gripe anledningen til å styrke kvalitetsforbedrende

Lagård sykehjem.
prosesser i sykehjem. De erfaringene
vi høster fra de enkelte pasientforløp
er verdifulle og bør registreres fra
starten av for å kunne videreutvikle
og kvalitetssikre tilbudet. Da det
er nødvendig med større pasientgrupper for å kunne konkludere
på oppsamlet data, ville det derfor
vært fordelaktig om kommuner med
liknende forutsetninger utvekslet og
samlet sine erfaringer. En ny kultur
for sammenlikning av ”best practice”
mellom sykehjemsavdelinger i sammenliknelige kommuner er tiltrengt.
På den måten ville man styrket den
generelle faglige utviklingen innen
sykehjemsmedisin, samtidig som
man gjennomførte en grunnleggende
kvalitetskontroll på det nye behandlingstilbudet.
I forlengelse av dette bør vi få i
stand en ”samhandlingskonsulent
ordning” på lik linje med praksiskonsulentordningen vi kjenner fra før.
Samhandlingskonsulenten ville da

med fordel vært sykehjemslege med
ansvar for kommunens avdeling for
øyeblikkelig-hjelp innleggelser. Jeg ser
for meg et forum hvor sykehjemsleger
fra hver kommune kunne ha strukturerte erfaringsutvekslinger i form av
kasuistikker og eksemplifisering av
måter å kvalitetssikre behandlingstilbudet på. Samtidig er samarbeid
med sykehusene og spesialisthelsetjenesten om videreutvikling og
kvalitetssikring av tilbudet en klar
nødvendighet. Nettopp grunnet ulike
forutsetninger mellom kommunene
som skal opprette og drive øyeblikkelig-hjelp tilbudene må dette til for
å hindre enveiskommunikasjon der
man sitter i hver sin krok med ulik
virkelighetsoppfattelse.
Gjennom disse grunnleggende forutsetningene ser jeg gode muligheter
for bedret kompetanse, erfaringsutveksling og kommunikasjon i forbindelse med opprettelse av øyeblikkelig
hjelp tilbudet.

The potential for reducing inappropriate hospital admissions: a study of health benefits and costs in a department
of internal medicine.
(Inst.for samfunnsmedisin og Medisinsk avdeling, Regionssykehuset i Tromsø, disputas 23.10.99)
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Husk også våre nettsider: www.legeforeningen.no/rogaland
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Innleggelse fra sykehjem til sykehus
En kartlegging av alle sykehusinnleggelser fra sykehjem i
Stavanger i 2011 avviser myten
om en kritikkløs innleggelsespraksis.
Sykehjemspasienter er ofte multimorbide, og cirka 80 % lider av
demens. Når det i tillegg oppstår
en akutt sykdom, står sykehjemslegen ofte for den vanskelige avgjørelsen om han skal legge pasienten
inn på sykehus, eller om behandlingen skal begrenses til best mulig
pleie på sykehjem. Hva som er den
faglig beste behandlingen, og hva
som tilsvarer pasientens ønsker og
generelle helsetilstand er ikke alltid
lett å vite og medfører mange etiske
dilemmaer. Diskusjonen blir ikke
bare ført fra den enkelte pasientens
standpunkt, men også fra et samfunnsøkonomisk perspektiv. Her er
den vanlige oppfatningen at sykehjemspasienter legges inn alt for lettvint og med dårlig indikasjon, noe
som fører til en unødvendig belastning av spesialisthelsetjenesten og
til store tilleggskostnader. En fersk
studie fra Bergen har vist at Norge
ligger på toppen av den vestlige verden med antall innleggelser per seng
og år (0.6 sammenlignet med 0,2 - 0,3
ellers i litteraturen). Det finnes også
flere publikasjoner som evaluerer
andelen av innleggelser som kunne
vært unngått. Funnene spriker vidt
fra 3,6 % til opp til 48 %. En grunn
til denne store variasjonen er at helsesystemer er forskjellige fra land til
land. En annen grunn er at vi ikke
har noen felles definisjon for hva
som er hensiktsmessige eller uhensiktsmessige innleggelser i denne

pasientgruppen.
I studien vår* kartla vi antallet av
innleggelser, hvem som legger inn
og hvorfor, og hvor mange av disse
innleggelser som kunne blitt unngått.
Alle akutte innleggelser fra sykehjem
til SUS i 2011 ble registrert, og vi gikk
gjennom sykehjemjournalen for å se
på innleggelsesgrunn og hvis mulig
epikrisen fra det respektive sykehusoppholdet. Ut ifra disse opplysninger
delte vi henvisningene inn i «hensiktsmessig», «uhensiktsmessig» og
en intermediær gruppe.
I Stavanger kommune var det 0,4
innleggelser per seng og år, mens det
var 0,6 i resten av Rogaland (samme
tall som i Bergen). Tre fjerdedeler
ble lagt inn, mens en fjerdedel ble
behandlet i akuttmottak. Med 23 %
var fall den hyppigste årsaken til innleggelse, fulgt av infeksjoner med 16
%. En tredjedel av langtidspasientene
hadde en «Advance care plan» som
beskriver behandlingsintensiteten
framover, men minst 14 pasienter
ble innlagt i motsetning til denne
planen. Åtte prosent av pasientene
døde på sykehus, og ytterlige 20 % i
den første måneden etter utskrivelse.
Kostnader for sykehusopphold var i
snitt 17 000 kroner per seng per år
eller 2 % av det et sykehjemsopphold
koster. Vi klassifiserte 25 innleggelser
(7 %) som uhensiktsmessig. Disse var
pasienter som ble innlagt for terminal
pleie eller i motsetning til sin Advance
care plan, eller hvor vi i etterkant ikke
kunne se noe utbytte for pasienten
(for eksempel innlagt uten indikasjon eller returnert fra mottaket uten
utredning og behandling).
Våre funn viser at det var færre
innleggelser i Stavanger kommune
enn i Sør-Rogaland totalt, og også
færre enn i en lignende studie i

Bergen. Dessuten identifiserte vi
bare 7 % av innleggelsene som uhensiktsmessige, og dødeligheten på
sykehus var med 8 % relativt lav.
Alle disse faktorer tyder på en god
innleggelsespraksis. Dessverre gir
studien ikke noen svar på hvorfor.
Det eneste vi vet er at Stavanger har
en 25 % høyere legebemanning enn
resten av Sør-Rogaland (sett under
ett). Dessuten har Stavanger kommune en sykehjemslegevakt som
er tilgjengelig tre timer hver dag
utenom vanlig kontortid. I tillegg
har Stavanger også hatt et stort fokus
på sykehjemsmedisin i flere år, og i
Forum for sykehjemsmedisin, som
holdes fire ganger i året, har behandlingsintensitet hatt en viktig plass.
Trolig vil alle disse faktorer bidra
til en bedret medisinsk oppfølging.
Samtidig viser våre funn at det fortsatt
er en vei å gå. For eksempel var 66 %
av langtidsbeboerne uten Advance
care plan, og 4 % av innleggelser var
til terminal pleie. Etter vår mening bør
hovedfokuset ikke være å ha færrest
mulig innleggelser fra sykehjem til
sykehus, men å tilby en medisinsk
oppfølging som er i samsvar med de
spesielle behovene i denne pasientgruppen.

* Acute hospital admissions of nursing home patients in the municipality of Stavanger. Causes, costs and saving potentials. C.
Vossius MD PhD; A.E. Ydstebø MSc; Testad I PhD; Lurås H, PhD. Sendt inn til Scandinavian Journal of Public Health, oktober 2012.
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Corinna Vossius, overlege Regionalt kompetansesenter
for eldremedisin og samhandling (SESAM); sykehjemslege
Stokka sykehjem Utviklingssenter for sykehjem i 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.

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

Ei av dei mest konkrete brikkene
i Samhandlingsreformen er opprusting av sjukeheimen. Skal dette
bli eit påliteleg ledd i behandlingskjeden er god samhandling med
sjukehuset avgjerande. Eg erfarer
at sjukehuset signaliserer respekt og
tillit til sjukeheimen. Dette gjeld særleg erfarne sjukehuskolleger. Skuldast det at dei ser at store moderne
sjukehus slit med å møte dei multisjuke, ofte gamle pasientar, med
gode tilpassa tenester? Eg trur det.
God samhandling skjer på to nivå:
Strukturelt:
Epikrisetid ved SUS har gått vesentleg ned, det er no unntak at det ikkje
fylgjer med god dokumentasjon ved
overføring til sjukeheimen. Sjukeheimens EPJ handterer ikkje meldingsutveksling i høve til henvisning, epikrise, røntgen- og lab-rekvirering og
svar. Ingen av partane har tatt ibruk
e-Resept. Systema finst og er gode,
desse må implementerast.
Fagleg:
SUS satsar stort på å utvikle standardiserte pasientforløp for alle store
diagnoser. Det har nok sine fordelar i
høve til kvalitet og pasientsikkerhet,
men dei passar ofte ikkje godt til dei
multisjuke og eldre skrøpelege. Sjukeheimen arbeider mest med denne
populasjonen.
Sjukeheimslegane fokuserer for
tida på å drøfte behandlingsintensitet
med pasientar og pårørande.Dette går
konkret på valg av behandling ved
forverring og ikkje minst i høve til om
innlegging i sjukehus ved forverring
er aktuelt.

Det geriatriske paradoks er at den
gamle pasienten kan trenge omfattande, men tilpassa utredning i
sjukehus sjølv om behandlinga er
relativt enkel og godt kan utførast
i sjukeheimen. Det same kan vera
relevant i høve til yngre med omfattande kronisk sjukdom og funksjonshemming.
Eg ser fylgjande utfordring strukturelt og fagleg:
For sjukeheimen:
Tilstrekkeleg legebemanning,DNLF
sin norm for ulike avdelingar/pasientar er god.
Funksjonell EPJ inkludert eResept
og meldingsfunksjon., den manglar
i dag.
Presise bestillingar om utredning
når ein henviser til sjukehus. Gode
rutiner for medisinsk behandling
som inkluderer intravenøs væske
og antibiotika. Betra prosedyrer for
behandling av KOLS.
For sjukehuset:
Innføring av nytt punkt i epikrisa
som heiter Behandlingsintensitet,
særleg vekt på om ny innlegging i
sjukehus synest nyttig, dette som
hjelp/støtte for sjukeheimslegen.
Innføring av eit utredningsrepertoar som sjukeheimslegen har same
tilgang til som sjukehuslegane og
dermed kan få som ambulant ø.hjelp
innan 1-2dagar.
Repertoaret kan vera: Rtg thorax,
UL abdomen, CT caput, Ekko cor og
Gastroskopi.
Dersom aktuelle delar av dette
reperoaret kan utførast koordinert
på same dag er det overkommeleg
for pasienten.

Gerica er Gjesdal sitt
Pleie og Omsorgsprogram
Kåre Øygarden,
sjukeheimslege Gjesdal.

Programmet er laga for å handtere
pasient-administrative oppgåver og
sjukepleiemessig dokumentasjon.
Legemodulen skulle møte behovet
som sjukeheimslegen har. Håpet
var at denne ville ivareta funksjonar
utover skriving av journalnotat som
inntil då  låg ”på same ark” som sjukepleiarene sine daglege rapport-notat og drukna lett i desse. Kronologi/
oversikt var vanskeleg.
Legemodulen skal ivareta reseptskriving, diagnoseoversikt, korrespondanse og laboratriesvar.
Begge sjukeheimslegane i Gjesdal
forsøkte å ta ibruk dette, dels på
eiga hand, dels etter kursing av
leverandøren. Reseptdelen var svært
sein, upraktisk og tungvind og vi
gjekk raskt tilbake til papir og penn.
Notatoversikten vart betre og kronologisk rulletekst var ei nyvinning.
Det er einaste fordel vi så langt har
greidd å finne.
Programmet er svært lite brukarvennleg, eksempel:
-utskrift av dagens notat tar ca 1
min og eg må framleis ha ei heimelaga
bruksanvisning på bordet for å utføre
dette. Når utskrifta kjem er ho ”forurensa” av ein masse tekst/linjer som
ikkje har noko med notatet å gjera.
Ein nyleg ”pilotstudie” med spørsmål om tidsbruk for eindel sentrale
prosedyrer måtte besvarast med: lar
seg ikkje utføre.
Spørsmål om fordelar og ulemper
med ulike allmennlegeprogram fortonar seg som ein rein luksusdebatt
samanlikna med kontrasten mellom
sjukeheimsjournalen og allmenlegejournalen. Lovnader om betring

ROGALAND
LEGEFORENINGS
FOND FOR
PRIMÆRMEDISIN
Kjære kollegaer i
Rogaland legeforening!
Rogaland legeforenings fond har
til formål å fremme vitenskapelig
virksomhet innen primærmedisin, fortrinnsvis i eller med
tilknytning til Rogaland.
1.
Det utlyses herved en
prisoppgave på kr 3.000,Noen av dere er kanskje ferdig
med en godbit i en artikkels form,
et prosjekt som det er mulig å
formulere noe fornuftig om eller
et ferdig prosjekt som kan egne
seg til en presentasjon. Forutsetningen for pristildelingen er
at oppgaven presenteres (helst
av forfatter selv) på årsmøtet for
Rogaland legeforening.

Kåre Øygarden.
av Legemodulen er så langt ikkje
innfridd.
At EPJ for den sjukaste delen av
befolkningen ikkje handterer henvisning, epikrise, resept, laboratriedata
og meldingsutveksling er skandaløst,
særleg når talrike tilsyn rundt i landet
påpeikar dette som ein alvorleg mangel og sjukeheimslegane opplever
dette som kritisk i høve til kvalitet på
pasientbehandlinga.
Så lenge sentrale aktørar ikkje
tar dette på alvor ser eg ikkje anna
løysing enn at kommunane tar ibruk
gode almennlegeprogram som EPJ i
sjukeheimane.

2.
og det tildeles stipend
på kr 10.000,Midler her vil bli tildelt etter
søknad der en kort presenterer
prosjektet. Prosjektet må være
innen rammen av det ovenfornevnte mål. Fondsstyret er av
den klare oppfatning at det er
viktig å stimulere til forskning på
”grasrot-planet” - vær derfor ikke
redd for å sende inn søknad også
på enkle prosjekter.

Interesserte kan ta kontakt
med leder av fondsstyret:
Helsesjef Hans Petter Torvik
Lura legesenter
4313 Sandnes
for nærmere informasjon

NR. 1 • ÅRG. 19. 2013 SYD-VESTEN

15

Journal CosDoC
David Stendahl, spes. i Allmennmedisin
Ansatt i en 20% bistilling ved Bergåstjern sykehjem, og
har brukt CosDoc nesten hver tirsdag i ca 8 års tid.

CosDoc er et pasientjournalsystem
som er utviklet for å dekke behovene
til en rekke fagprofesjoner innen
helse/omsorg/rehabiliterings-seksjonen i kommunene. Dette er i mine
øyne Cosdocs store styrke, men også
en stor svakhet. Fordelen er at informasjonsflyten mellom enkeltprofesjoner forenkles – saksbehandler
har god innsyn i den enkelte pasients
tilbud og behov, og kan enkelt styre
kommunens ressurser slik at disse
fordeles best mulig til de som trenger
det mest mulig. Pleiegruppen som
helhet kan enkelt få oversikt over
pasientens helsetilstand.
Ulempen med at journalsystemet
er designet for å favne behovene til
såpass vidt forskjellige fagprofesjoner, er at det ikke blir spesiallaget for
noen. Dermed kan det fort oppfattes
som tungt håndterlig og vanskelig å
sette seg inn i, samt at der er mange
enkeltfunksjoner som savnes. Særlig
tror jeg mange leger opplever dette –
siden vi er godt vant med spesialsydde
journalprogrammer fra sykehus eller
privatpraksis. Samtidig så er det liten
tvil om at CosDoc vil være en sentral
aktør i kommunehelsetjenesten også

Bergåstjern sykehjem.
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Sykepleier Randi Saltnes og lege David Stendahl på Bergåstjern sykehjem.
videre fremover – så det er det viktig
å tenke konstruktivt og komme med
gode innspill og ønsker til forbedring.
Jeg har derfor laget en prioritert liste
med 6 ting som jeg personlig savner
ved CosDoc. Muligens finnes noen av
disse funksjonene allerede, men da er
de i så fall såpass skjult at jeg ikke har
klart å finne utav det J.
1) Blodprøver fra ekstern lab inn på
et oversiktlig lab-skjema. Per i dag
må blodprøveark scannes inn i
journal som bilder – og det gjør det
veldig vanskelig å holde følge med
endringer over tid. Dette kan igjen
gå ut over pasientsikkerheten.
2) Elektronisk kommunikasjon – per
i dag mottar vi epikriser elektronisk fra sykehuset, men vi får ikke
blodprøvesvar elektronisk. Vi kan
ikke henvise til hverken røntgen,
sykehus eller avtalespesialister
elektronisk.
3) Muligheter for å sende melding/
påminnelser til seg selv og til
andre. Mulighet for at disse meldingene sendes «nå» eller «senere».
Dette gir god dokumentasjon og
god kvalitetssikring.

		 a. Dette kan for eksempel være
fra lege til sykepleier som oppsummering etter visitten: ‘Husk
		 å sjekke CRP og blodsukker på
fru Nilsen – og gi meg tilbakemelding.’
		 b. Eller en kan legge inn hendelser i fremtiden (for eksempel
fra lege til pleiepersonell eller
fra legen til seg selv): ‘Sjekke
blodtrykk på fru Nilsen om 2,4
og 6 uker – etter seponering av
BT-medisin’.
På Bergåstjern skriver vi i dag
slike meldinger inn i en svart
kalenderbok, - og mitt inntrykk
er at risikoen for feil er stor med
dagens system.
4)		 Jeg synes CosDoc bruker MS
Word i for stor grad. Hvis en for
eksempel skal skrive henvisninger, så åpnes disse i et eksternt
Word-dokument, med masse
maler. Det hele ser ganske fint
ut når det endelig er ferdig, men
dokumentet tar uhorvelig lang
tid å generere, og det henger seg
ofte. For å få det til må en logge
seg inn på ‘CosDoc Skrivebord’

Erfaring med Profil i
Sandnes Kommune
Morten Aareskjold
Tilsynslege
Rovik BOAS, blå avd.

David Stendahl og pasient
(ikke ‘CosDoc applikasjon’) og MS
Word må åpnes før en trykker på
den særskilte knappen (‘Lag nytt
dokument’) som genererer henvisningen. Hele denne prosedyren
er i smule overkant vanskelig for
en enkel allmennlege med 20%
bistilling… Jeg ville derfor foretrukket at man hadde holdt det
hele innenfor CosDoc sitt eget
rammeverk, som et journalnotat
– en ville nok mistet mye av den
fancy layouten - men en kunne
gjort det enkelt og praktisk – og
lett å finne tilbake til siden.
5) Jeg savner også muligheten til å
stille seg på et notat (dagens eller
et tidligere notat) og trykke ‘Skriv
ut dette (!) notatet’. En kan selvfølgelig få det til slik det er i dag – men
det er knotete.
6) Resepter: Det ikke mulig å skrive
ut resepter fra CosDoc – disse må
skrives for hånd. I dag, hvor de
fleste andre journalprogram-leverandører allerede leverer elektroniske resept-løsninger, virker
dette utvilsomt litt gammeldags
og bakstreversk…
Dette var min ønskeliste til CosDoc-nissen. Ut over disse tingene
her må jeg si at jeg er blitt mer og
mer glad i CosDoc – fane-arkene er
oversiktlige og medisinoversikten er
veldig god. Når en tar i betraktning
alle de forskjellige oppgavene et slikt
journalprogram skal mestre, så klarer
det seg veldig bra – men det er alltids
mulighet til forbedring.

Jeg har jobbet som tilsynslege i
Sandnes siden 2004. Profil ble innført ila 2005, og vi begynte å ta det
i bruk med en gang selv om det var
et særdeles tungrodd system. De
gamle PC ene på avdelingen gjør
sitt til at det går tregt.
Legejournalen er helt sikkert utviklet
uten innspill fra vår faggruppe. En
skulle forvente at det etterhvert
utviklet seg til det bedre, dessverre
er det ikke tilfellet.
Kommunen har system med endring av passord hver 8. uke, dette
er ikke synkronisert mellom profil
og sikker sone, noe som medfører
ekstra tid for innlogging- det tar
ofte mellom 5-10 minutter. Systemet
oppdateres til tider, dette medfører
at enkelte koblinger ikke fungerer
som de skal; skrivere mm. Ved 2
anledninger ble medisinkort skrevet
ut på en skole i byen-det er således
ikke lagt inn sperrer for personvern.
Legejournalen er uoversiktlig.
Dersom en ikke kjenner pasienten
tar det tid å få oversikt. Selve medikamentdelen er tungrodd, medikamenter i listen kan ikke endres, når
dosen endres må medikamentet
slettes og legges inn på ny. Dette
medfører manglende oversikt mellom seponerte medikamenter og de
en kun har endret dosen på- mareritt
når en har legevakt. Når en skal
skrive ut medikamentlisten må en
bruke mellom 8-12 operasjoner for å
være sikker på at den skrives ut riktig.
Disse skrives ut ved hver endring og
signeres da spl vil ha dem i perm ved
medikamentleggingen. Selv om en
lagrer formatet er det ikke klart ved
neste forsøk. Til dags dato har jeg
ikke skrevet ut en eneste resept via
systemet.

Registrering av diagnoser er og
omfattende tidsmessig, spesielt
dersom en må inn og slette diverse
uaktuelle diagnoser satt av hj spl.
Jeg har i 4 år bedt om at det lages
en mal for årsktr for å lette innskrivningen. Dette er angivelig umulig å
får til. Henvisninger til sykehuset
og rtg rekvisisjoner er knotete med
kopi inn i et brev, i etterkant må
en endre på linjer avstand mm slik
at det ser så noenlunde greit ut. Vi
mottar nå epikriser elektronisk fra
SUS, disse kommer ikke direkte inn
i legejournalen, heldigvis trenger vi
ikke lete etter dem da SUS fortsatt
sender på papir.
For support finnes det brukerstøtte og såkalte superbrukere, når
en har et problem henviser ofte den
ene til den andre slik at problemet
ikke løses raskt og effektivt. En sitter
således i telefonen og venter.
Profil er trolig kjøpt inn fordi det
var det gunstigste alternativet økonomisk sett. Systemet er tilpasset
kommunalt tempo, det er ingenting
som går raskt. Jeg har jobbet med 6
andre journalsystemer i min tid som
lege, profil er med avstand det dårligste. Jeg tør påstå at det ikke er en
eneste privat bedrift som ville kunne
hatt et så tregt og ineffektivt system.
Det er vanskelig å si hvem Profil er
laget for, sykepleierne på avdelingen
er ikke fornøyd, heller ikke de i hjemmesykepleien jeg har snakket med.
Profil er et irriterende å jobbe med
i 2012 skulle en forvente mer smidighet, siden alt er så ineffektivt blir det
mindre tid til pasientbehandlingen.
Dette antar jeg kommunen ikke har
tenkt på da de innførte systemet.
Lykke til
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ROGALAND
LEGEFORENINGS
FOND FOR
PRIMÆRMEDISIN
Kjære kollegaer i
Rogaland legeforening!

Rogaland legeforenings fond har
til
formål å fremme vitenskapelig
virksomhet innen primærmedisin,
fortrinnsvis i eller med tilknytning
til Rogaland.
1.
Det utlyses herved en
prisoppgave på kr 3.000,Noen av dere er kanskje ferdig
med en godbit i en artikkels form,
et prosjekt som det er mulig å
formulere noe fornuftig om eller
et ferdig prosjekt som kan egne
seg til en presentasjon. Forutsetningen for pristildelingen er
at oppgaven presenteres (helst
av forfatter selv) på årsmøtet for
Rogaland legeforening.
2.
og det tildeles stipend på kr
10.000,Midler her vil bli tildelt etter
søknad der en kort presenterer
prosjektet. Prosjektet må være
innen rammen av det ovenfornevnte mål. Fondsstyret er av
den klare oppfatning at det er
viktig å stimulere til forskning på
”grasrot-planet” - vær derfor ikke
redd for å sende inn søknad også
på enkle prosjekter.

Interesserte kan ta kontakt
med leder av fondsstyret:
Helsesjef Hans Petter Torvik
Lura legesenter
4313 Sandnes
for nærmere informasjon

Utstyr i sykehjem
Anne Grethe Rugland Husebye, Sandnes
sykehjemslege i Sandnes

Min beste og mest verdifulle
ressurs som sykehjemslege
er uten tvil gode og stabile
sykepleiere!
På sykehjemmet hvor jeg jobber har
vi EKG. Vi har CRP, Hb og GLUCOSE
-målinger. Sykehjemmet er medlem i
NOKLUS . Det er nok svært ulik praksis
og ulike praktiske ferdigheter angående
blodprøvetaking og ingen gode rutiner
for dette. Det er nok generelt avhengig
av ivrige medarbeidere på det enkelte
sykehjem. Kommunen har gjort lite for
å forbedre/bidra til den kunnskapen.
Vi har mulighet for blodprøvesvar
oftere enn x1 pr uke fordi vi har sykepleiere på sykehjemmet som kan blodprøvetaking. Dette er imidlertid ordninger
vi har laga sjøl. Kommunen sitt tilbud
er en ambulerende sykepleier en gang i
uka og det er IKKE medisinsk forsvarlig!!
Sykepleiedekningen er rimelig god,
men en stadig utfordring også på ”mitt”
sykehjem. Når det gjelder utstyr for event
småkirurgi så fungerer det stort sett slik
at jeg tar med meg utstyr fra eget legekontor. Sykehjemmet har lite\ingen ting
av utstyr her.

Den største mangelen i Sandnes
Kommune er en god ordning for å få
tatt blodprøver. Slik det er nå er det tilfeldige ordninger som fungerer mer eller
mindre godt. Sjøl er jeg sykehjemslege
på et sykehjem i nærheten av der jeg
har min fastlegepraksis. Vi har derfor
gjort en avtale der sykehjemmet frakter
blodprøver til oss som vi så analyserer
(stort sett bare INR)eller behandler og
sender videre til SUS. Dette fungerer på
et vis pga geografisk nærhet, men krever
at personell på sykehjemmet bruker tid
på å frakte blodprøver noe som klart
kan være et problem .Vi har mulighet
til å ”bestille” en ekstern sykepleier som
kommer og tar blodprøver hver torsdag.
Dette er for dårlig og det går for lang
tid før svar foreligger i en hverdag med
mange svært syke beboere.
Dette er helt klart den største utfordringen i det daglige.
Slik jeg ser det burde Sandnes
Kommune klart å opprette et sentralt
laboratorium og dernest en frakteordning omtrent som det i dag gjøres for
mat fra et sentralt kjøkken.
Jeg har også lenge hatt blærescanner
på ønskelista, men fått beskjed om at
det er økonomisk umulig.

Åpen møteserie
Praksiskonsulentordningen, BUPA og Østerlide inviterer til åpen
møteserie (det gamle ”Ritalin-møtet”). Møteserien vil søkes godkjent
med 6 timer som valgfritt kurs i spesialiteten allmennmedisin. Alle
allmennleger, kommuneleger, turnusleger og samfunnsmedisinske
leger i distriktet er hjertelig velkomne. Møteserien er gratis.
Møte 1: ADHD og neurobiologiske mekanismer. 16. april, kl 15-18.
Sted: Aulaen på undervisningsavd., psykiatrisk klinikk, SUS.
Møte 2: Hvorfor er traumer skadelige for psykisk helse? 14. mai, kl
15-18. Samme sted.
Sett av datoene allerede nå. Nærmere detaljer om program m.v., vil
bli publisert seinere i Praksisnytt og på fastlegeservice.no
Hilsen Jan Skandsen, BUPA og Peter Christersson, PKO
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Sykehjemsundersøkelsen 2013
Jan Robert Johannessen,
leder
Rogaland legeforening

Rogaland legeforening har i
forkant av dette nummeret av
Sydvesten kjørt en undersøkelse blant sykehjemslegene.
Det er en undersøkelse vi
adapterte fra Oslo legeforening
som har kjørt en tilsvarende
undersøkelse flere ganger nå.
60 leger som deltar på møter med
Forum for sykehjemsmedisin har
blitt invitert til å svare. 36 svarte. I
denne artikkelen beskriver og til dels
kommenteres noen av svarene men
de vil også bli lagt ut på Rogaland
legeforening sine nettsider slik at
dere kan vurdere dem selv. Vi påberoper oss ikke å sitte på en fasit men
et grunnlag for videre utforskning.
Vi bruker undersøkelsen til å samle
erfaringer. Neste gang skal vi prøve
å få undersøkelsen ut til alle sykehjemsleger i fylket og få tall som lar
oss se på kommunale forskjeller.
Arbeidsforhold og betingelser:
Svarene representerer 32 kommunale
og 2 private sykehjem. 2/3 av legene er
i fast ansettelse som hel eller deltids
sykehjemslege. 1/3 som kommunal
bistilling etter fastlegeavtalen.
60% har ubundet arbeidstid. 90% er
tilgjengelig for sykehjemmet utenom
tilstedetiden i vanlig arbeidstid, 80%
også utenom vanlig arbeidstid. 23%
deltar i sykehjemslegevakt. Tallene er
nok uttrykk for at vi hovedsaklig har
nådd legene på nord- Jæren. Andelen
leger i kommunal bistilling ville trolig
vært høyere og deltagende leger i
sykehjemsvakt ville nok vært lavere om
vi hadde nådd leger i alle kommuner
i Rogaland. Det skal vi prøve å få til
neste gang.
Tidsbruken:
Vi har spurt legene om hvor mye tid
de bruker på å følge opp noen viktige
oppgaver i sykehjem på en skala fra
20
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1(ingen grad) - 4 (stor grad).
Svarene reflekterer nok både hvor
mye tid de har til disposisjon men
også behov og prioriteringer.
Tallene tyder på at kun 70% av
legene klarer å følge opp palliasjon
(smertelindring) og omsorg ved livets
slutt i stor eller nokså stor grad - 30%
får altså i liten grad tid eller anledning
til å følge opp dette.
Dette kan skyldes små stillingsprosenter der legen kun er tilstede en
dag per uke. I så fall bør vi enten få
flere leger i store stillinger eller dekke
opp sykehjemmene med en bedre
vaktberedskap for å dekke palliasjonsbehovet. Her kan vi ikke svikte.
Legene ser ellers ut til å prioritere
innkomstsamtaler og samtaler med
pårørende. De rapporterer lite tid til å
delta i tverrfaglige møter, kvalitetsarbeid, internundervisning, samarbeid
med andre sykehjemsleger eller spesialister. De er lite involvert i utvikling av rutiner enten det nå gjelder
medikamenthåndtering, smittevern
eller vaksinasjon. Det blir lite tid til
faglig oppdatering eller veiledning
av medisinstudenter o.l. Man bruker
en del tid på juridiske forhold som
samtykkevurdering og §4a vurderinger
(tvangsbehandlingsvedtak). Svarene
har en viss spredning som kanskje
kan tyde på ulik bemanning eller
prioritering ? Vi har ikke data som
forteller om forskjeller mellom de ulike
kommunene.

Faglig sammensetning av sykehjemslegemiljøet:
Den samlede kompetansen i sykehjemslegemiljøet preges av legenes
spesialiteter.
65% er allmennmedisinere, 10%
indremedisinere, 5% nevrologer, ingen
er geriatere eller fysikalsk medisinere,
20 % har andre spesialiteter.
Journalsystemer:
Journalen er legens viktigste arbeidsverktøy ved siden av previsitten
(gjennomgangen av pasientene med
sykepleier som kjenner dem godt).
En god journal gir legen en god
totaloversikt over pasientens situasjon. Et slikt journalsystem er ikke
tilgjengelig for noen ennå men alle
typer legevirksomheter (muligens
unntatt helsestasjonene) har bedre
journalverktøy enn sykehjemslegene.
Sånn, der fikk dere konklusjonen før
tallene. Men det er ingen grunn til å
gå rundt grøten.
Journalsystemer i bruk:
• Papirjournal 0%
• Geriaca: 20%
• Winmed 2 20% (fastlegejournal)
• Profil 5%
• Cosdoc 55%
Vi spurte om legene var fornøyd med
journalsystemet. Svarene var gjennomgående negative. 77 % er sterkt
misfornøyd med noe så viktig som
laboratoriesvar oversikten. Man må
stille spørsmålstegn ved forsvarlig-

heten ved å basere menneskers liv
og helse på et journalsystem som i så
stor grad mislykkes i å oppfylle legenes krav til funksjon. Vi som jobber i
faget vet at misnøyen går på tilgjengeligheten av svarene og muligheten til å følge utvikling av svar over
tid. Altså essensielle funksjoner for
å understøtte legens overvåkning av
pasientene. Pasienter som kan være
ute av stand til å formidle hvordan de
har det. Kan vi tillate at politikere og
administrasjon ser gjennom fingrene
med dette?
Medikamenthåndtering og henvisning/epikrisefunksjon blir også slaktet
i undersøkelsen. Dette skyldes manglende funksjonalitet som både er farlig for pasienten og meget tidrøvende
for legene. Når skal administrasjon
og politikere ta inn over seg at årevis
med unnfallenhet på dette området
koster samfunnet store summer og
menneskelig lidelse? Jeg vil anslå at
sykehjemsleger på korttidsavdelinger
som skriver ut pasienter med 5-6
medisiner fort bruker 30-45 minutter
bare på papirarbeidet. En fastlege
med velfungerende journalprogram
ville kunne gjøre det på 5-6 minutter.
Fornyelse av resepter som ligger ferdig
registrert i en fastlegejournal kan fornyes med ett par klikk mens det for en
sykehjemslege vil representere en god
halvtime med håndskrevne og kanskje
uleselige resepter.
Jeg foreslår at noen med budsjettansvar setter seg ned og tenker igjennom
dette en gang til.

Elektronisk kommunikasjon:
Over 60% har gledelig nok elektronisk kommunikasjon med sine samarbeidspartnere. Her er vi på riktig
vei men det er stort sprik i hvilke
meldingstyper man kan sende og det
er fantastisk kun de to legene med
Winmed 2 som kan få overført labsvar
elektronisk.
Utstyr på sykehjemmet:
De fleste sykehjem kan måle Hb, CRP
(infeksjonsnivå), glukose (blodsukker), ta hemofec (blod i avføringen)
og urinstix og måle oksygenmetning.
Mindre enn 50% kan måle senkning
(SR) , ta spirometri, måle resturin
(blærescanner).
Nesten alle sykehjem kan nå gi
intravenøs behandling men under
halvparten har smertepumpe.
Bare halvparten av sykehjemmene
har mulighet / gode rutiner som tillater
at man kan få sendt blodprøver til analyse ved annet laboratorium ved behov.
Men når vi spør hvor mange dager det
går før man får prøvesvar er det kun
15 % som får det neste dag. Resten av
svarene sprer seg med med litt ujevn
prosentvis fordeling utover de neste 7
dagene med en topp rundt 6-7 dager.
Man kan bare undres på hva det skyldes.
Vi har spurt om sykehjemmene er
tilmeldt NOKLUS (kvalitetsorgan for
laboratorier utenfor sykehus). Kun 5%
sier de ikke er tilmeldt, 1/3 av legene
vet det ikke. Det betyr at 60% er med
hvilket er bra men også at 1/3 av
sykehjemslegene ikke har deltatt nok
i kvalitetsarbeidet til å vite svaret. Det
kan sikkert ha forskjellige forklaringer

men det bør korrigeres.
Oksygenkolbe finner du på nesten
alle sykehjem mens kun 1/3 har hjertestarter. Litt rart når vi snakker om
et sted der det gjerne hoper seg opp
med eldre mennesker enten de nå er
pasienter eller pårørende?
Ledelse og kvalitet:
60% rapporterer at de ikke deltar i
ledergruppen på sykehjemmet men
legene blir i relativt stor grad tatt med
på råd i medisinskfaglige spørsmål
ved sykehjemmet. Er det ledelsen som
ikke inviterer eller sykehjemslegen
som ikke prioriterer dette? Alle sykehjem har system for avvikshåndtering
men legene (70%) opplever i liten grad
praktisk nytte av dette systemet. Det
kan gjerne ha en sammenheng med
at kun 1/3 av legene deltar i kvalitetsutvalget på sykehjemmet?
Legene opplever å stå nokså alene
i sine stillinger. Man opplever liten
grad av støtte fra overordnet nivå eller
støttetjenester. Kun 1 lege synes det er
nokså stor grad av støtte når man har
medisinskfaglige eller administrative
spørsmål.
Arbeidsgiver innvilger gjerne permisjon til nødvendige kurs eller tellende
tjeneste til spesialitetsutdanningen men
betaler i liten grad kursavgift eller andre
kostnader med dette. Her er det en
spredning i svarene som trolig gjenspeiler et skille mellom leger i store og små
stillinger men samtidig er det kanskje de
i små stillinger som trenger faglig påfyll
mest? En lege er ikke en lege. God lege
blir man kun ved praktisk erfaring og
faglig påfyll og korrigering fra kolleger.
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Avslutning:
Vi skal være forsiktig med å trekke noen konklusjoner
ut fra materialet som foreligger. Likevel mener jeg det
gir oss en klar retning for den videre satsingen for sykehjemsmedisinen.
Svarene gir minst ett ekstremt viktig prioriteringsområde for kommunene fremover: journalverktøyet holder
ikke mål! Og det har blitt påpekt i åresvis. Det møtes med
forståelse og imøtekommenhet - det er nå 10 år siden
jeg første gang fikk høre at “nå jobber vi med elektronisk
svaroverføring for Cosdoc”.
Nå er det på tide at politikere og administrasjon hører
etter og tar inn over seg at sykehjemmene drives med
uforsvarlig legeverktøy. Jeg tror ikke jeg kan si det så
mye klarere.
Hvis jeg skal peke på noen andre områder som er viktige
må det være at virksomhetsledere gir legen rom for utvikling ved å kunne delta på fellesmøter for sykehjemsleger
enten det er i form av morgenmøter eller kurs. Dette vil gi
sykehjemslegene et faglig og sosialt fellesskap og styrke
rekruttering og kontinuiteten i arbeidet.
Sørg for stabil sykepleierdekning og vern om previsitten.
En god rapport fra en sykepleier som kjenner pasienten
godt er et viktig premiss for en god vurdering. Alt kan ikke
måles eller finnes i en klinisk undersøkelse.
Legene må mer inn i kvalitetsarbeidet og engasjere seg
sterkere for arbeidsforhold og betingelser. Det primære
formålet med hele sykehjemmet er at mennesker skal få
god og verdig pleie og behandling i livets avslutning. Det
får vi bare til om stabilt og erfarent fagpersonell får prege
sykehjemmene våre.

22

SYD-VESTEN NR. 1 • ÅRG. 19. 2013

Informasjon fra kurskomiteen

Emnekurs
KVELDSKURS
Uke 40 – 2013

KVELDSKURS/EMNEKURS I SEXOLOGI
30.9.-3.10.13

er under planlegging. Mer informasjon kommer når
det er klart.

DAGKURS
Uke 40 – 2013

Kurset vil kreve forberedelse og bestått internettbasert
teoritest både i AHLR (på www.nrr.org) og i «Akuttmedisin for leger» (på www.nakos.no) før fremmøte. Det er
godkjent med 26 timer som obligatorisk emnekurs/klinisk
emnekurs i akuttmedisin til videre- og etterutdanningen
i Allmennmedisin.
Kurset er planlagt arrangert hvert halvår videre.
Mer informasjon om disse kursene finnes på nettsiden
vår www.legeforeningen.no/rogaland

GRUNNKURS C FOREBYGGENDE MEDISIN

LEGEKUNST I PRAKSIS – AKUTTMEDISIN UTEN HJELPEMIDLER 30.9.-1.10.13

Tid: 15.-18.4.2013
Sted: Victoria hotell, Stavanger
Påmelding: innen 25.2.2013 på www.legeforeningen.
no/rogaland.
Pris: ca. kr. 4700,- i kursavgift + kostpenger

SPISEFORSTYRRELSER

GRUNNKURS D FORSKNING I
ALLMENNPRAKSIS

er under planlegging. Mer informasjon kommer når
det er klart.

er under planlegging. Mer informasjon kommer når
det er klart.

EMNEKURS I SYKEHJEMSMEDISIN
2013

Tid: 29. januar, 23. april, 17. september og 19. november
2012 kl. 12-18.00.
Sted: Arkeologisk museum i Stavanger
Pris: kr. 3000,- (kr. 750,- pr. dag)
Påmelding i skjema på
www.legeforeningen.no/rogaland

AKUTTMEDISIN

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

DAGKURS – 2 DAGER
Tid: 11.-12.11.2013
Påmelding: innen 12.8.2013 på
www.legeforeningen.no/rogaland. Tid for resertifisering/
spesialisering må opplyses.
Pris: ca. kr. 2700,- i kursavgift + kostpenger
Antall deltakere: 28

Tid: 2.-5.9.2013
Sted: Sola Strand hotell
Påmelding: innen 1.5.2013 på www.legeforeningen.no/
rogaland.
Pris: ca. kr. 5000,- i kursavgift + kostpenger

INVITASJON TIL AKUTTMEDISINSK
SAMHANDLINGSTRENING

Fagdagene går fra 08.30-14.30. Det er plass til tre leger
på hver dag. Følgende dager samhandlingstrening for
ambulansetjenestens personell og legevaktsleger er satt
opp våren 2013:
Fagdag 1: AHLR
10,11, 23, 24 og 25 januar og 6, 7, 8, 13 og 14 februar.
Fagdag 2: Skarpe oppdrag, rus/vold og psykiatri
17, 18, 19, 24, 25 og 26 april og 2, 3, 7 og 8 mai.
Påmelding:
rogaland.legeforening@c2i.net v/
sekretær Heidunn S. Nordtveit
Sted: SAFER, Seehusensgate 1, Stavanger
Samhandlingstreningen koster ikke noe.
Mange kommuner dekker nå tapt arbeidsfortjeneste for
legene sine.
RETNINGSLINJER VED KURSPÅMELDING
Ved eventuell avmelding etter 3 uker før kursstart vil det bli krevd
kr.1000,- i avmeldingsgebyr. Påmelding effektueres ved betaling av
kursavgiften.
Avmelding ved kurs Blålysdager: Ved avmelding etter 3 uker før
kursstart blir ingenting refundert.

Se også våre nettsider: www.legeforeningen.no/rogaland
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Styret i Rogaland legeforening for perioden 2011 - 2013
Navn

Verv

Arbeidsplass

Telefon

E-post

Jan Robert
Leder
Johannessen		
		

Fastlege
Hinnatrekanten
legesenter, Stavanger

M 928 52 913
P 51 58 26 44

johannessen@
hinnatrekanten.no

Knut Vassbø

Styremedlem
Nestleder
		
		

Kommunelege,
Bjerkreim
Fastlege Bjerkreim
legekontor

M 412 21 525
P 51 45 26 21

kvassbo@gmail.com

Hilde Hustoft
Styremedlem
		

Psykiater,
M 926 17 790
Jæren Dps		

hilde.hustoft@ihelse.net

Kent Arne
Varamedlem
Jamtøy		

LIS ØNH
Haugesund sjukehus

M 934 32 635

keajamt@hotmail.com

Marie Skontorp

LIS Anestesi avd. Sus

M 470 11 939

marieskontorp@gmail.com

Varamedlem

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

lineravndal@gmail.com

Truls Eide

truleide@online.no

Allmennlegeforeningen
Fastlege,
(APLF)
Skeiane legesenter,
		 Sandnes
Egil Bjørløw

M 472 77 865

Leger i samfunnsmed.
Helsesjef Stavanger
M 901 07 578
Arbeid (LSA)			

Vara:
Hans Petter Torvik
Olav Langhelle

egil.bjorlow@
stavanger.kommune.no

Norsk arbeidsmedisinsk		
forening (Namf)
Vara: John Hjelle			

M 934 82 168

olanghe@online.no

Erna-Gunn
Moen

Voksenpsyk. avd. Sus

M 414 95 453

erna.gunn.moen@sus.no

Spes. i indremed./
Avtalespes Stavanger

P 51 56 75 88

finn@finsnes.no

M 905 24 746

kllk@sus.no

Norsk
overlegeforening (Of)

Vara: Marion Bauregger		
Finn Finsnes

Praktiserende
Spesialisters Landsforening
(PSL)

Vara: Herdis Garborg			
Lars Kåre
Yngre legers forening (Ylf)
Kleppe		

LIS Medisinsk avd.
SUS

Vara: Torleif Kvalvik		
		

LIS Medisinsk avd.
Haugesund Sjukehus
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U N I V E R S I T E T S L E G E N
f e b r u a r 2 0 1 3

Kjære kollega
i vestlandsk allmennpraksis
Den nye fastlegeforskrifta tok til å gjelde frå årsskiftet,
og ei av forandringane er fastlegane sin rett til å gå ut
av legevaktordninga frå fylte 55 år, mot tidlegare 60 år.
Sjølv om det finst velferdsargument for endringa, meiner eg at avgjerda var uklok og at den bør revurderast.
Stortinget har slått fast at fastlegane skal vere ryggraden i legevaktordninga. Utviklinga i legevakt og nye
oppgåver knytt til f.eks. akuttsenger, tilseier både trong
for fleire legar og høgre kompetanse tilgjengeleg for
vakt. Da blir det feil veg å gå å gje nokre hundre erfarne
fastlegar fritak. Dei kommande åra vil det kvart år
bli nye hundre legar som når «aldersgrensa» 5
år tidlegare enn før. Talet er så høgt at det er
større enn nye legar inn i fastlegeordninga,
og vi erstattar altså erfarne med uerfarne.
I tillegg vil det bli trong for to legar på vakt
mange stader og strengare krav til kompetanse for å ha vakt og til bakvaktordningar.
Da treng vi alle gode krefter som kan ta del,

Steinar Hunskår

for å hindre at vaktordningane enten bryt saman eller
blir unødig harde med svært hyppige vakter.
Mange kommunar har allereie meldt om store vanskar
med vaktordningane og at få legar stiller frivilleg opp
etter 55 år.
Det kan også diskuterast om det er rett at fastlegar på
55+ skal ha forrang til fritak framfor til dømes slitne
småbarnsfedre- og mødre i oppstarten av karrieren,
med kanskje store utfordringar knytt til nyoppstarta
praksis og spesialist-utdanning.
Departementet melder no at dei vil evaluere
paragrafen allereie i vår. Dersom det er store
konsekvensar, vil dei vurdere å endre forskrifta.
Legeforeningen og KS er invitert inn i prosessen.
I dette tilfellet meiner eg at velferds- og individinteressene må vike for samfunnsinteressene.

steinar.hunskar@isf.uib.no

Faggruppe for allmennmedisin (ALFA)

Allmennpraktiker-stipend i vest
For våren 2013 ble det tilsammen tildelt 26 stipendmåneder som AFU-stipend, tilslag var 54% av søknadsmassen. Søkere fra Bergen ble tildelt tilsammen
7 måneder.
Halvor Lund i Oslo fikk 2 måneder; veileder Erik Zakariassen: Bruk av Manchester Triage System som verktøy
for å vurdere om en pasient trenger konsultasjon hos
legevaktslege.
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Anette Fosse i Mo i Rana fikk 3 måneder, veileder
Margrethe Schaufel: Døden i sykehjem – pasienters
og pårørendes tanker og forventninger.
Maria Blikman i Arendal fikk 2 måneder, veileder
Eivind Meland: Reinnleggelse etter hjerterehabilitering, hvilke faktorer er av betydning?
Vi gratulerer!

Instituttet har skifta namn:
ISF blir IGS
Institutt for samfunnsmedisinske fag (ISF) er historie
reint namnemessig frå 1. januar 2013. I forbindelse
med omorganisering av fakultetet, er ISF slått saman
med Senter for internasjonal helse. Det nye namnet er
Institutt for global helse og samfunnsmedisin (IGS).
Engelsk: Department of Global Public Health and
Primary Care. Internt er organiseringa den samme,
og Faggruppe for allmennmedisin held fram i uendra form.

Doktorgrad:
Diabetes og urininkontinens
Marit Ebbesen disputerte 1.2.2013 for ph.d.-graden
ved UiB med avhandlingen «Epidemiology of Urinary
Incontinence in Women, with Emphasis on Diabetes
as a Risk Factor».
Ebbesen har benyttet data fra de norske helseundersøkelsene i Nord-Trøndelag for å undersøke diabetes
som risikofaktor for urinlekkasje hos kvinner, i tillegg
til å kartlegge endringer i forekomst av urinlekkasje
over en periode på 11 år. Kvinnene med diabetes hadde
høyere forekomst av urinlekkasje (39 %) enn de uten
diabetes (26 %), og en alvorligere grad av lekkasje. Faktorer som forhøyet blodsukker, langtidssukkerverdi
(HbA1c), sykdomsvarighet og diabetes-behandling
kunne ikke forklare den økte risikoen for urinlekkasje. Forekomsten av urinlekkasje økte fra 25 % til 29
% i løpet av 11 år. Alder, vekt, BMI, barnefødsler og
diabetes økte også i denne perioden, og kan bidra til
å forklare den økte forekomsten.
Marit Ebbesen (f. 1979) er utdannet lege fra UiB i 2009,
og har vært tilknyttet Forskningsgruppe for allmennmedisin siden 2002, først som forskerlinjestudent,
og fra høsten 2009 som stipendiat. Professor Steinar
Hunskår har vært hovedveileder.

Filosofisk poliklinikk våren 2013
”Hvorfor er ikke alt som er lovlig også fornuftig?
Styring og vanstyring i norsk helsevesen” er tema
for møtesierien dette semesteret. Møtene er i Bergen
Offentlige Bibliotek kl 1900.
6. mars: ”Papirløse innvandrere, medisin og menneskerettigheter: Dilemmaer, lidelse og medmenneskelighet” Foredrag ved Karl Harald Søvig,
professor, Forskergruppe for forvaltningsrett, Forskergruppe for helse- og sosialrett, UiB
3. april: ”Er det rom for skjønn og samvittighet i
norsk helsevesen?” Foredrag ved Reidun Førde,
professor, Senter for medisinsk etikk, UiO

Professor Ian McWhinney er død
Frå Canada vert det meldt at professor Ian McWhinney døydde i september 2012, 85 år gammal.
Med dette er ein av internasjonal akademisk allmenn-medisin sine største og mest kjende føregangsmenn gått bort. Han har vore ein svært viktig person for å definere faget, han la til rette for
utvikling av begrepet pasientsentrert medisin og i
hans senter i London Ontario vart den pasientsentrerte metoden utvikla, forska på og deretter spreidd
over heile verda. I 1994 kom boka Patient-Centered
Medicine: Transforming the Clinical Method, med
McWhinney som ein av forfattarane.
Fleire frå allmennmedisin ved UiB har vore ved
instituttet hans, og praksislærarkurset vårt har
også vore på besøk der. McWhinney er æresdoktor
ved Universitetet i Oslo og i undervisninga i Bergen
har vi brukt ein av hans artiklar som pensum dei
siste 20 åra. Boka hans Textbook of Family Medicine har vore den internasjonalt leiande læreboka
i allmennmedisin sidan 1990-talet.
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Returadresse:
Rogaland legeforening,
Postboks 3049 Hillevåg
N-4095 Stavanger

B - Økonomi
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