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Syd-Vesten

Årsmøte
Sted: Stavanger konserthus
Tid: Tirsdag 11. juni 2013
Program
Kl 17.00 Debattmøte:
“Ledelse i helsevesenet”
Kl 19.00 Årsmøte
Kl 20.00 Middag

2

SYD-VESTEN NR. 2 • ÅRG. 19. 2013

MEDLEMSBLAD FOR ROGALAND LEGEFORENING

Lede r

Syd-Vesten
Vårens vakreste eventyr står atter for døren - Rogaland legeforening sitt årsmøte arrangeres i år i
konserthuset tirsdag 11.juni 2013 Vi drar friskt i gang
med debatt kl 1700.
3 innledere vil gi oss sine synspunkter på ledelse i helsevesenet.
Bjørn Helge Gundersen
Direktør Deloitte og mangeårig leder av Handelshøyskolens lederprogram AFF
Jon Helle
Leder Overlegeforeningen
Ivar Thomsen
Engasjert fastlege - nå aktuell i Helsetjenesteaksjonen
Vi håper på stort oppmøte og ikke minst en frisk debatt!
Årsmøte med valg arrangeres i etterkant. Som leder ønsker jeg meg engasjerte
styremedlemmer. Det er kjekt når noen kommer inn i styret med en agenda
og vil oppnå noe. I siste periode har nettopp det skjedd. Hilde Hustoft hadde
en agenda. Hun ville sette fokus på ledelse. På årsmøtet lanserer vi som en
direkte konsekvens av dette i år et lederprosjekt - nettverksgrupper for leger
i ledelse. Å være leder kan være en ensom posisisjon. Vi vil styrke våre kolleger i lederstillinger og gi dem et nettverk for erfaringsutveksling og støtte.
Vi har valgt å gå for en løsning med både sykehus- og kommuneoverleger i
samme gruppe. Kanskje det kan bidra til bedre forståelse på tvers av organisasjonsgrensene for kolleger som ellers stort sett møter hverandre på hver
sin side av “forhandlingsbordet”.

I nnhold
5 Intervju:
Øystein Evjen Olsen
7 Innsparingstiltak ved
Stavanger Universitetssjukehus
8 Nettverksgruppe for leger i
ledelse
10 Når kommer det nye
avtalehjemler i Helse Vest?
11 Brev til tidsskrift NSF og DNLf:
Om «Den Kombinerende
Indretnings venner»
13 Innkalling til Årsmøte 2013
14 Årsmelding for Rogaland
legeforening 2012
16 Regnskap 2012
18 Veien videre for turnuslegene
i akuttmottakene
20 Informasjon fra Kurskomiteen
21 Styret 2011-2013
22 Universitetslegen desember
Teknisk redaktør:
Sekretær Heidunn S. Nordtveit

Man kunne tenkt seg at dette skulle være en arbeidsgiveroppgave. Vi har
valgt å gå foran og vise vei. I første omgang blir det et ettårig forsøksprosjekt
men dersom erfaringene tilsier det vil det kunne bli en del av RLF sitt faste
kurstilbud.

Utkommer 4 ganger i året.

Til syvende og sist er det du som medlem som via kontigenten her bidrar
til nettverksbygging og bedre samhandling. Kanskje er du enig i våre prioriteringer - eller ikke? Kanskje har du ditt eget prosjekt som du ønsker å
realisere. Da kan lokalforeningen være en arena å gjøre dette. Også for deg
som er sykehuslege - eller privat. Vi har både driftorganisasjon og midler til
å realisere de gode prosjektene.

Leder: Jan Robert Johannessen,
Hinnatrekanten legesenter

Du kan sette agendaen!
Jan Robert Johannessen

Adresse: Rogaland legeforening
Postboks 3049 Hillevåg, 4095 Stavanger
Tlf. 928 57 712
E-post: rogaland.legeforening@gmail.com

Kurskomitè:
Leder: Hans M. Ågotnes
Riska legesenter
Forsidefoto: Stavanger konserthus
Foto: Jiri Havren
Utgiver: Cox
Trykk: Scanner Grafisk
Annonser: Cox Bergen as
Geir Karstensen, Tlf.: 930 04 871
Mail: geir.karstensen@cox.no
Grafisk fremstilling: Cox
www.cox.no
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Intervju Øystein Evjen Olsen
Fagsjef MOBA, SUS
Jan Robert Johannessen,
leder Rogaland legeforening

Som praksiskonsulent ved SUS
har jeg det siste året stiftet
bekjentskap med et nytt ansikt
på PKO møtene. Navnet er
Øystein Evjen Olsen, ny fagsjef på
MOBA og derav en naturlig deltager i samhandlingsarbeidet.
Det har raskt gått opp for oss at
Øystein er en reflektert og innsiktsfull
kollega med en spennende bakgrunn
som i sin funksjon som MOBA sjef vil
være sentral for oss alle og jeg har
derfor bedt om et intervju slik at vi
alle kan bli bedre kjent med ham.
Øystein har sin kliniske erfaring hovedsaklig fra indremedisin (Diakonhjemmet i Oslo og
Haraldsplass i Bergen). Han har ellers
5 års erfaring som sykehusdirektør
ved Haydom Sykehus i Tanzania.
Utover dette har han arbeidet som
rådgiver og helsepolicy konsulent
for det Tanzanianske helsedepartementet, Verdensbanken og forskjellige bistandsorganisasjoner i Norge.
Han har en mastergrad i helseøkonomi og doktorgrad i helsepolitikk.
Helseøkonomi studerte han i Bergen
og London, og doktorgraden ble tatt
ved Senter for Internasjonal Helse ved
Universitetet i Bergen.
Hvordan kan det ha seg at en mann
med så tung organisatorisk erfaring
har valgt å gå inn i en stilling som
fagsjef ved MOBA på SUS?
Stillingen som fagsjef i MOBA virket som en utfordring jeg kunne ha
glede og nytte av. Jeg har alltid vært
interessert i de organisatoriske forhold
omkring sykehusdrift. Akuttmottaket
er en del av sykehuset der en lærer
mye om og får kontakt med mange
deler av et sykehus. Akuttmottaket
er i tillegg en åpen dør fra sykehus
til samfunn, og kan spille en viktig

rolle i utviklingen av forventninger
og samhandling mellom kommuner,
sykehuset og befolkningen.
Stillingen som fagsjef gir meg også
en mulighet til å være engasjert i det
horisontale, generelle og helhetlige
helsetilbudet et helsevesen etter min
mening må sikre, for igjen å sikre
at de har den nødvendige tilliten i
befolkningen.
Hvilke erfaringer har du gjort deg
så langt i jobben Øystein?
Etter at jeg begynte som fagsjef i
MOBA ble det tidlig tydelig for meg at
prosessene involvert i pasientflyt, det
være seg samhandling og teamarbeid
mellom faggruppene og progresjon
omkring utredning og behandling,
med fordel kunne ha nytte av tydeligere klinisk lederskap. Til forskjell fra
vertikal lederutvikling (i linje), definerer jeg klinisk lederskap i et horisontalt
perspektiv der leger må ta ansvar for
den operative ledelsen rundt den
enkelte pasient de har ansvar for.
Klinisk lederskap sto ikke på min
timeplan på medisinstudiet. Hvordan
har du tenkt å få til en slik endring?
Jeg har i samarbeid med SAFER, tatt
initiativ til å utvikle et kurs i “Klinisk
Lederskap” som jeg håper vi på sikt
kan tilby alle vaktleger og vaktledere
som jobber i akuttmottaket. Det er
viktig som lege å bli seg bevisst sin
egen rolle som klinisk leder slik at en
både tar vare på progresjon og pasientflyt, men også utfører tydelig og
god samhandling med andre «rundt
sengekanten».
Det vil føles tryggere både for pasient og kolleger dersom aktiviteten
får klarere styring, og at leger får et
mer bevisst forhold til hvordan de
kommuniserer og agerer i miljøet i
akuttmottaket. Dette vil også gi en
morsommere hverdag og et bedre
arbeidsmiljø. Det skal tross alt være
gøy å gå på jobb – også når du har vakt!

Foruten å utvikle legene og deres
operative lederegenskaper, er jeg også
opptatt av at det må være mulig for
leger å kunne utvikle seg og skape seg
en karriere- plattform i akuttmottaket.
Dette er særlig aktuelt i forhold til den
pågående debatten om organisering
av akuttmottak nasjonalt. Selv om vi
nå har dyktige leger som bidrar med
mye og god kompetanse i akuttmottaket, vil disse alltid måtte rekrutteres
og organiseres ut av sitt egentlige
interessefelt og spesialiseringsforløp,
til et miljø de ikke nødvendigvis har
mye interesse av å være i eller utvikle
og forbedre. Dette har fungert godt i
tidligere tider, men nå er kravene til
spesialisering og produksjon så høye
på avdelingene i resten av sykehuset,
at det vil bli vanskeligere, dyrere og
mindre attraktivt på sikt å opprettholde flere forskjellige vaktskift med
leger som egentlig ønsker å være et
helt annet sted på huset. Ettersom
leger sjeldnere aktiveres til vakt etter
hvert som de blir mer erfarne innen
sitt eget felt, vil også deres kompetanse
om mottaksmedisinske spørsmål etter
hvert også bli mer utydelig.
Har du noen tanker om organisering
av vaktordningen ved MOBA?
Jeg tror dagens ordning sikrer at
pasienter som kommer til akuttmottaket møtes av motiverte og kunnskapsrike legeteam. Dette lar seg
gjøre fordi ledere ved de aktuelle
kliniske avdelingene (som medisin og
kirurgi) har det jeg opplever som en
svært imøtekommende holdning til
akuttmottakets utfordringer og behov.
Også de enkelte leger, som ellers hører
hjemme andre steder i sykehuset, har
en positiv holdning til å ta «sin tørn»
i akuttmottaket. Likevel er dette en
ordning som jeg tror blir vanskelig å
vedlikeholde inn i fremtiden.
Egentlig ligger det en foretakslogikk
som ikke er helt enkel å forklare for
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utenforstående bak det nåværende
systemet ettersom en skal pålegge
andre deler av en virksomhet ansvaret
for en del av virksomheten som de ikke
etter hvert identifiserer seg med eller
har kunnskap om.
Derfor tror jeg det er viktig å
utvikle et eget fagområde innen
“Mottaksmedisin”, der en på sikt kan
gjøre det til en sikker og god arbeidsplass for leger som ønsker å utvikle
sine spesialistkunnskaper omkring
mer helhetlige problemstillinger rettet
mot pasienter som trenger akutt hjelp.
Disse vil også kunne fungere som
stabile kliniske ledere og målrettede
veiledere for turnuslegene, som jeg
mener fortsatt har en viktig oppgave i
akuttmottaket, ikke minst i forhold til
deres egne behov for utdanning. Ved
å få til en stabil gruppe leger som har
akutte lidelser og pasientens helhet i
fokus for deres egen karriereutvikling,
tror jeg vil føre til bedre kvalitet, respekt
og trygghet i akuttmottaket.
For mange i samfunnet er dette tross
alt det de ønsker mest fra et helsevesen,
og forventningene til at dette skal være
tilgjengelig når behovet er der, er store.
Jeg er også overbevist om at en slik
spesialistutdanning også vil komme
kommunene til gode når de etter
hvert skal rekruttere leger med bred
medisinskfaglig kompetanse til å videreutvikle øyeblikkelig hjelp plassene og
skape trygge medisinske rammer for
de vanligste sykdommene som ikke
behøver å legges inn på sykehuset.
Både i min forskning og i mitt arbeid
som konsulent og sykehusdirektør
har jeg vært opptatt av verdien Tillit.
Tillit til at vi har et helsetilbud når
vi trenger det er grunnleggende for
dialogen mellom et sykehus og et
samfunn. Akuttmottaket er plassert i
skjæringspunktet mellom et helsevesen og befolkningen, og jeg ønsker å
gjøre mitt beste for at denne samtalen
blir god og tillitsfull.
Intervjuet går mot slutten og jeg slås
av tanken på at det virker som vi går en
spennende tid i møte med nye tanker
om kanskje den viktigste tjenesten
sykehuset tilbyr mot befolkningen og
kommunene. Jeg sier takk til Øystein
og ønsker ham lykke videre - med enda
mer tillit til både ham og MOBA.
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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

Innsparingstiltak ved
Stavanger Universitetssjukehus
med et svært antall korridorpasienter, ventetider som
fortsatt er for lange i mange
fagområder og vi opplever
at de økte budsjettene ikke
oppveier kravene til økt
pasientbehandling. Det er
vår oppfatning at vi fortsatt,
Lars Kåre S. Kleppe,
etter ny inntektsmodell har
Yngre legers forening (YLF)
for trange rammer for både
LIS Medisinsk avd. SUS
å drive sykehuset og å legge
opp til nok investeringer.
Som tillitsvalgte opplever
De siste måneder har sykehuset vært
vi at våre medlemmer har et stadig
flere ganger i media grunnet behov
økt press på å øke pasientbehandfor innsparinger i driften. Dagens
lingen innenfor dagens rammer. Et
finansieringsmodell hvor både drift
hovedproblem mener vi er at dagens
og investeringer skal tas av samme
finansieringsordning ikke blir forstått
budsjett er under press fra flere hold.
blant de ansatte. Slik HFene nå driver,
Sykehuset har et totalbudsjett på
må investeringsbehov dekkes fra
over 5 milliarder kroner for å dekke
driften. Trange budsjettrammer og
kostnadene til driften, men også for
stadig økonomifokus står i kontrast
å bruke til investeringer i nye bygg
til de ansattes ønske om å kunne tilby
og i medisinsk teknisk utstyr. Det
best mulig behandling og omsorg
har vist seg å være svært vanskelig
for våre pasienter. Mulighetene for
å nå de budsjettmålene man har satt
faglig utvikling er stadig under press
seg og i 2012 ble resultatet knapt 50
og ved flere avdelinger har man
millioner under plan. I de første
rekrutteringsproblemer, spesielt i
månedene av 2013 ble det klart at
pleiegruppen, som følge av at man
man ikke ville nå planlagt resultat
ikke klarer å være konkurransedykhvis foretaket ikke innførte innstig på lønn. Vår rolle er å forsøke å
paringstiltak.
tydeliggjøre for sykehusets ledelse at
Dette skjer da altså kun få måneder
forståelsen for å gå med overskudd
etter at man legger opp et budsjett og
blant de ansatte står i kontrast med
har ført til at ledelsen ved sykehuset
den hverdagen de ansatte opplehar villet igangsette tiltak i alle divisjoner for å redusere kostnadene og
øke inntektene. Det har ført til uro
både innad og i befolkningen og til en
ny diskusjon om realismen i dagens
finansieringsmodell for sykehusene.
De siste årene har det regionale
helseforetaket år for år økt kravet til
resultat utover å gå i null, for å kunne
ha tilstrekkelige midler til investering.
År for år har man økt budsjettet og
innad i Helse Vest har man hatt en
ny gjennomgang av inntektsmodellen som har gitt en liten økning til
Stavanger. Samtidig ser vi at befolkningen øker år for år og at antallet
innleggelser og antallet behandlede
pasienter ligger over det man har
planlagt for, noe som belaster et
sykehus som allerede i dag buler,

Erna-Gunn Moen,
Norsk overlegeforening (OF)
Voksenpsyk. avd. SUS

ver. Når forutsigbarheten forsvinner
og usikkerhet brer seg rundt hva
månedene og årene fremover bringer
kommer det til å bli tøffe tak i årene
som kommer.
Helsevesenet og dagens finansieringsmodell blir et viktig valgkamptema i månedene fremover.
Helsetjenesteaksjonen som har startet i vinter og Legeforeningens fokus
på de økonomiske beregningene fra
myndighetene rundt hvor mye penger
som brukes til helse er gode innspill
i debatten. Legeforeningen har lyttet
til innspill fra foretakene og foreslår
et investeringsløft for sykehusene.
Overlegeforeningen har gått inn for
en nasjonal sykehusplan – og dette
blir antagelig også et tema ved årets
landsstyre i Legeforeningen. Vi får
håpe det er tid for å tenke nytt rundt
dette. For de ansatte er pasientmøtet
det viktigste i hverdagen, alt annet
skal bygge opp rundt det, ikke være
mål i seg selv.
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Nettverksgruppe for leger i ledelse
Jan Robert Johannessen,
leder Rogaland legeforening

Rogaland legeforening har hatt
ledelse som en av sine hovedmål for styreperioden og vi har
i første omgang valgt oss ut
leger i ledelse som målgruppe.
Etter kartlegging av den aktuelle gruppen har vi landet på et
konsept med nettverksgrupper.
Vi har kalt det “Nettverksgrupper for leger i lederstillinger”.
Nettverksgrupper er innarbeidet som konsept for lederutvikling i mange bransjer. En gruppe
ledere i beslektede stillinger møtes
regelmessig. Innholdet i samlingene
er knyttet opp til deres hverdag som
ledere, noe som gjør det til et relevant tilbud ved siden av at man får
gleden av å ha noen å diskutere de
utfordringene man ellers kan føles
seg litt alene om i lederposisjoner.
Med oss i prosjektet har vi Tonje
Talberg som har bakgrunn både som
lege ved SUS men også som ledelseskonsulent i AFF (Handelshøyskolens
lederprogram) samt sin nåværende
jobb i Medco BHT. Hun vil fungere
som tilrettelegger for gruppen og
være tilstede på alle samlingene for
å sikre at alle får optimalt utbytte av
tiden de investerer.
Vi ser for oss en gruppe på 12 deltagere rekruttert blant leger i lederposisjoner. Vi håper å få en god blanding
av leger med og uten personalansvar,
i og utenfor sykehus. Invitasjoner er
sendt ut til de vi har klart å definere
som aktuelle deltagere men dersom
noen ikke skulle ha fått invitasjon
oppfordrer vi dem til å ta kontakt.
Vi planlegger en oppstartshelg på
8
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Ramsvig handelsstasjon 30-31.august
for å bli kjent og sette gruppen samt
planlegge videre aktivitet. En viktig
del av konseptet er at gruppen selv
skal bestemme innholdet for samlingene for således å gjøre dem så
relevante som mulig.
Rogaland legeforening dekker
kostnadene for oppstartshelg og
påfølgende møter samt bistår med
administrative tjenester og eventuelt
forelesere dersom gruppen ønsker
å benytte dette. Gruppen drives i
utgangspunktet i et år men mange
som har deltatt i denne typen grupper forteller at man gjerne ønsker å
fortsette i etterkant og har stor glede
av dette.
På sikt håper vi at denne typen
arbeid skal bidra til å få flere leger
inn i lederposisjoner i helsevesenet.
Dersom erfaringene med prosjektet
tilsier det vil vi forsøke å innarbeide
denne typen grupper i lokalforeningens medlemstilbud og starte opp nye

grupper ved behov. Nettverksgrupper
for LIS leger som vurderer å la seg
friste inn i ledelse kan bli en annen
målgruppe. Her som i alle andre saker
er det medlemmenes tilbakemeldinger og engasjement som legger
føringer for hvor vi skal fokusere.
Vi håper du som er i målgruppen
finner tid til å prioritere deltagelse i
denne gruppen, det tror jeg både du
din organisasjon vil ha mye igjen for.
For ordens skyld ønsker jeg å presisere at dette ikke er tenkt som et
fagforeningsforum men et faglig og
sosialt bidrag til leger i ledelse.
Hvis du er interessert i tilbudet tar
du kontakt med undertegnede:

Epost:
johannessen@hinnatrekanten.no
Mob 928 52 913
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HLR

HELSETJENESTE FOR
LEGER I ROGALAND

Rogaland legeforening,
Postboks 3049, 4095 Stavanger

Når kommer det nye avtalehjem
Dr. med. Finn Finsnes
Tillitsvalgt PSL Rogaland

STØTTELEGER I ROGALAND
LEGEFORENING
Stavanger:
Avdelingsrådgiver: Terje Vevatne,
Forusakutten,
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:
Monika Wiese,
Haugesund medisinske senter,
tlf: 47300987,
e-post: mali_wiese@hotmail.com
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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PSL Rogaland og PSL Hordaland
har i samarbeidsutvalget i Helseregion Vest mellom legespesialister og Helse Vest RHF etterlyst en
strategiplan for avtalespesialister
de nærmeste 10-15 årene. Helse Midt
har laget en grundig rapport som
ser på mulighetene til ytterligere å
desentralisere det polikliniske tilbudet og vurdere om dette best ivaretas
gjennom en ambulering av spesialister fra sykehusene, ved etablering
av flere avtalespesialisthjemler eller
ved en kombinasjon av disse.
I vår helseregion har helseforetaket
i vesentlig grad utelatt avtalespesialistene i tidligere planer. Først nylig
gjennom en internrevisjonsrapport
og en etterfølgende styresak for Helse
Vest sist desember fokuseres på avtalespesialistenes plass i systemet og
deres fremtidige rolle. De erkjenner
at vi utfører om lag en tredjedel av
det totale tallet polikliniske konsultasjoner i spesialisthelsetjenesten i
vår region og utgjør en viktig del av
det samlede tilbudet. PSL har derfor
utfordret Helse Vest og spurt hvilke
planer og forventninger de har til
avtalespesialistene.
Det har de siste årene ikke blitt
opprettet nye hjemler, noe som delvis
skyldes begrensningene fra statens
side ved å regulere tilgangen på
nye legehjemler gjennom Nasjonalt
råd for spesialistutdanning av leger
og legefordeling. Dette opphører
imidlertid fra 1 juli i år. Dermed
kan Helse Vest opprette så mange
nye avtalespesialisthjemler som
de ønsker og som det egentlig er
behov for. Begrensningen vil først
og fremst være et økonomisk spørsmål. Helseforetaket yter driftstilskudd
til hjemmelshaver (pt mellom kr
782.820 og 1.165.740), resten dekkes
av pasientegenandeler og refusjon
for prosedyrer via HELFO.
Vi har i det senere opplevd et godt

klima i samarbeidsutvalget og Helse
Vest finner gode grunner til å satse
mer på avtalepraksis, men de har helt
klare krav til oss:
– Avtalespesialistene må være
fullt integrert i oppfyllelsen av
‘sørge for’ ansvaret
– Avtalespesialistene må samarbeide tett med helseforetakene,
både formalisert og ved daglig
tilpasning.
Utover dette forventes naturlig nok
oppfyllelse av formelle krav, som bl.a.
rapportering. Videre kreves omstillingsvilje utover det rent medisinske
ved endrede behov, organisering
og samarbeid. Problemet her er at
vi ikke helt vet hva som egentlig
forlanges når det sies at vi skal være
fullt integrert. Vi ønsker nødig å bli
styrt av en seksjonsoverlege eller
avdelingsoverlege ved sykehuset.
Enda verre kan bli om vi daglig må
tilpasse oss et sykehus og i et ‘worst
case’ scenario må man være klar over
at dette kan kvele drivkraften til en
effektiv spesialistpraksis.
Naturlig nok er det for Helse Vest
viktig å kunne påvirke innhold og
innretning på tjenestetilbudet i tråd
med endringer i nasjonale føringer
og endringer i behovet for tjenester.
PSL poengterer at avtalespesialistene også har krav som vi må leve
opp til og at forutsigbarheten kan
utfordres. Et moment i dette er –
som Legeforeningen nå behandler – er krav om resertifisering av
spesialistgodkjenningen. Dersom
avtalespesialistene ikke skulle bli
resertifisert vil avtalen med RHFet
opphøre. Ved sykdom vil også hele
inntektsgrunnlaget falle bort etter
kort tid, med mindre en får på plass
vikar. RHFene kan også stille krav til
avtalespesialistene i form av å innfri
normtallene (normalaktivitet per år

ler i Helse Vest?

Syd-Vesten

i form av antall konsultasjoner per
spesialist).
Som tidligere skrevet her i
Sydvesten ble det våren 2012 avholdt
møte mellom Legeforeningen og
Helse Vest i anledning Helse Vest
sitt krav til samarbeid og samarbeidsavtale mellom avtalespesialist
og helseforetak. Dette har opprørt
PSL og Legeforeningen sentralt. Vi
har hevdet at Helse Vest mangler
hjemmelsgrunnlag for en slik ensidig
påleggelse av samarbeid mellom avtalespesialister og helseforetak, det er
noe som reguleres av Rammeavtalen.
Legeforeningen har påpekt at det er
Helse Vest og avtalespesialistene som
er avtaleparter, ikke lokale helseforetak og avtalespesialistene.
Forholdet mellom avtalespesialistene, fastlegene, laboratoriene,
røntgeninstituttene og sykehusene
fungerer dog i praksis generelt meget
godt. Vi forstår at Helse Vest er opptatt av formalisert samarbeid for å
ivareta et sømløst pasientforløp, men
vi er engstelige for at overstyring fra
andre vil føre til mindre effektivitet
og mindre fleksibilitet. Å bli fullt
integrert og med daglig tilpasning
høres ikke lystelig ut, men er dagens
krav fra Helse Vest om det skal bli nye
avtalehjemler.

«Brev til tidskrift, - NSF og DNLf»
Norsk sykepleierforbund, avd. Rogaland
Rogaland Legeforening

Om «Den Kombinerede
Indretning’s venner»
Hvem er vi ?
Et medisinsk museum ble stiftet i
Stavanger i 1989 etter lokalt privat
initiativ . En del gjenstander fra
sykehus og legekontor ble tatt vare
på. I 1995 fikk vi bruke lokalet i 2.
etasje i det gamle vaskeriet ved
Rogaland sykehus. Denne samlingen eller museet ble kalt «Den
Kombinerede Indretning» fordi
det omfattet gjenstander både fra
sykehus og privat legepraksis, og
dette var også navnet på det første
sykehuset for Stavanger by.
Samlingen består av ganske
mange gjenstander og en del bøker,
fra institusjoner, enkeltpersoner og
legekontor som viser både tidligere
tiders sykepleie, og legevirksomhet.
Hele samlingen ble så overtatt
av Stavanger Museum i 2005.Mye
av gjenstandene ble nå registrert
og katalogisert, og det meste av
samlingen ligger nå nedpakket og
lagret i påvente av nye lokaler.
«Den Kombinerede Indretning’s
venner» er nå betegnelsen på en
interesse- eller støttegruppe av
ulike typer helsepersonell som er
de samme som også tidligere var
medlemmer i «museumsgruppen»
og som har stått for et betydelig frivillig dugnadsarbeid både tidligere
og under arbeidet da hele museet
ble «pakket ned» og formelt overtatt
av Stavanger Museum.

Hva vi vil?
Ta vare på den medisinske og sykepleiemessig historie og hjelpe til
i arbeidet med å holde museet
levende, - samt å arbeide for å få
støtte til dette.
Hva kan vi tilby?
Være faglige rådgivere for Stavanger Museum med både beskrivelse
og registrering av aktuelle gjenstander, - samt informere om når
og hvordan disse ble brukt. Vi er
faglige rådgivere ved medisinske
utstillinger. Vi har i flere år holdt
to medlemsmøter pr. år med faglig
innhold.
Hva trenger vi?
Vi trenger flere medlemmer, - både
enkeltpersoner og gjerne organisasjoner og institusjoner til denne
støttegruppen. Det er behov for
kompetanse og interesse innen
de ulike delene av helsevesenet.
Er du interessert ?
Ta gjerne kontakt med:
Kari Brit Raugstad
(tlf 93873009
tor.steinar.raugstad@lyse.net
Joyce Åkesson,
(tlf 97982085
joyce.akesson@lyse.net

Rogaland legeforening har fått ny e-post adresse:
rogaland.legeforening@gmail.com
NR. 2 • ÅRG. 19. 2013 SYD-VESTEN
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Innkalling til årsmøte 2013
Sted:	Stavanger konserthus
Tid:	Tirsdag 11. juni 2013
Program
Kl 17.00 Debattmøte:
“Ledelse i helsevesenet”
Kl 19.00 Årsmøte
Kl 20.00 Middag
Helsepolitisk debatt kl 17.00
Vi har invitert 3 spennende innledere med ulik vinkling og lang erfaring og bedt dem presentere sine
synspunkter på ledelse i helsetjenesten og håper på en god debatt
om et viktig tema.

Jon Helle
Leder OF
“– Legespesialistene
i hele landet må få en
hverdag der det gode
pasientmøtet får stå i
sentrum, der legen har nødvendig tid
og myndighet i forhold til ansvaret
og opplever meningsfull bruk av sin
kompetanse”

Bjørn Helge
Gundersen
Deloitte Norway
Bjørn Helge Gundersen
har mangeårig ledererfaring blant annet som direktør for
NHH sitt lederprogram AFF (arrangerer blant annet Solstrandkurset)
og jobber i dag som konsulent i
Deloitte.

Ivar Thomsen
Fastlege og representant for Helsetjenesteaksjonen
“Helsearbeidere, pasienter og pårørende finner seg ikke
lenger i administrativ overstyring
fra et viltvoksende byråkrati.”

Årsmøte kl 19.00

Saksliste:
Valg av møteleder
• Godkjenning av innkallingen
• Årsmelding for Rogaland legeforening 2012
• Regnskap 2012
• Budsjett 2014
• Kurskomitéen årsmelding 2012
• HLR årsmelding 2012
• Stavanger TBC-fond årsmelding og regnskap 2012
• Rogaland legeforenings Fond for primærmedisin årsmelding og
regnskap 2012
• Valg av revisor
• Valg
Saksdokumentene legges ut på våre internettsider www.legeforeningen.
no/rogaland. Kopier vil bli delt ut før møtet.
Underholdning:
Mellom årsmøtet og middagen vil Nils Henrik Asheim gi oss en demonstrasjon av orgelet og etter middagen vil vi få en liten konsert med
Hallvard & Bjørn
Partner er velkommen!
Vi håper at mange vil delta! Målet er at dette skal være en årlig sosial begivenhet som virker samlende for leger i hele fylket, i og utenfor sykehus.
Påmelding for middag:
Ved betaling til 3201.35.01776 innen 1. juni 2013,
Pris: leger kr. 175,-/ledsagere kr. 275,-.
Husk merk betalingen med deltakernavn og ”årsmøtemiddag 2013”.
For tilreisende fra Nordfylket
Rogaland legeforening dekker reiseutgifter tilsvarende rutegående skyss.
Man kan som alltid selvfølgelig velge å delta på kun deler av arrangementet.
Vel møtt!
Jan Robert Johannessen, Leder
NR. 2 • ÅRG. 19. 2013 SYD-VESTEN
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Årsmelding for Rogaland legeforening 2012
Medlemmene i Rogaland fordeler seg slik på yrkesforeningene. Antallet leger i Rogaland stiger.
								
Prosentvis
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
endring
Yrkesforeninger
01.01.2006 01.05. 2008 01.02. 2009 01.02.2010 04.01.2011 01.01.2012 03.01.2013 1.1.12-3.1.13
Almennlegeforeningen
LVS - leger i vitenskapelige stillinger

299

336

350

398

400

408

433

6

4

3

2

4

6

5

8

60

Namf - Norsk arbeidsmedisinsk forening

41

47

43

40

53

49

51

4

OF - Overlegeforeningen

400

444

465

479

497

532

561

5,5

LSA – Leger i samfunnsmedisinsk arbeid

40

36

33

35

42

42

42

0

PSL - Praktiserende spesialisters landsforbund

69

80

81

82

88

84

91

8,5

Ylf - Yngre legers forening
Sum

367

429

445

466

497

534

547

2,5

1220

1375

1419

1504

1583

1654

1733

5

Styret i Rogaland legeforening 01.09.2011–31.08.2013
Leder
Jan Robert Johannessen
Styremedlemmer
Knut Vassbø
Hilde Hustoft

fastlege, Stavanger
fastlege, kommunelege i Bjerkreim nestleder
psykiater, Jæren DPS

Varamedlemmer
Kent Are Jamtøy
Marie Skontorp
Line Ravndal

lege i spesialisering, ØNH, Haugesund
lege i spesialisering, Anestesi avd SUS
fastlege, Sandnes

Landsstyrerepr.
Jan Robert Johannessen,
Vara:

leder av Rogaland legeforening
Knut Vassbø, Hilde Hustoft

Yrkesforeningenes avdelingstillitsvalgte
AF
Truls Eide, Skeiane legesenter
LSA
Egil Bjørløw, Helsesjef Stavanger
Vara
Hans Petter Torvik, Sandnes
Namf
Olav Langhelle, pensjonist, Stavanger
Vara
Frode Kleppestø, Stavanger
OF
Erna-Gunn Moen, Psykiatrisk klinikk, Sus
Vara
Marion Bauregger, Stavanger
PSL
Finn Finsnes, Avtalespesialist i lungemedisin,
Vara
Herdis Garborg, Bryne
Ylf
Lars Kåre Kleppe, Med avd. SUS
Vara
Torleif Kvalvik, Haugesund
Kurskomitéen		
Leder:
Hans Ågotnes
Medlemmer:
Knut Arve Omdal (sluttet jan. 2012), Mariette
Punte, Gunn Aadland, Anne Aronsen, Peter
Christersson, Håvar Aurstad, Nina Thorsen
Wikene (fra sept.12), Målfrid Bjørgaas (fra
okt. 2012), Carsten Müller (fra okt. 2012),
Nicolaj Vinther (fra nov. 2012)
Valgkomité

Torger Gilje Lid
leder, allmennlege,
Stavanger
Linda Hatleskog
ass. fylkeslege, Fylkesmannen i Rogaland
Jon Egge
overlege radiologisk
avd Haugesund (gjv)

Styret har hatt 8 møter i 2012, og behandlet 73 store og små saker.
Våre hovedmål for perioden ble utarbeidet og fastlagt en arbeidshelg i
Berlin 2011 og det etterfølgende styremøte. Styret ønsker å fokusere på
de viktigste sakene, og legge energi i å nå klare mål.
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Vi velger å legge fram hovedmålsettingene for inneværende periode,
som grunnlag for en statusrapport i årsmøtet, med mulighet for innspill
fra medlemmene:

Hovedmålsettinger for styret i Rogaland
legeforening 2011-2013
Helsepolitikk
• Vi vil sette fokus på ressursbruk og prioritering i helsevesenet. Henvisnings- og utredningsrutiner skal være enkle, målrettede og hensiktsmessige, og resultater av undersøkelser skal ha en behandlingsmessig
konsekvens. Organisering og drift av poliklinikker må strømlinjeformes.
• Sykehjemmene må styrkes med kapasitet, journalprogramvare og
kompetanse slik at en større del av eldremedisinen kan foregå utenfor
sykehus i tråd med samhandlingsreformens intensjon.
• Vi ønsker å stimulere leger til å søker lederstillinger i sykehus.
• Kontaktflaten mellom fastlegene og NAV må forbedres
• Rogaland legeforening skal være en pådriver for samhandling mellom
HF/kommuner/NAV og jobbe for en god kommunikasjonsflyt mellom
helsetjenestens ulike nivå og faggrupper samt overfor brukerene.
• Rogaland legeforening vil jobbe for bedre kommunikasjon med og
mellom sine tillitsvalgte og tilby et digitalt arbeidsrom som muliggjør
dette på en effektiv måte.
Lønns og arbeidsvilkår
Sykehus
• Vi vil ivareta at sentrale avtaler og anbefalinger følges. Disse skal være
styrende og representere et minstemål i forhold til lokale avtaler.
• Sykehusleger skal ha adekvat, prosentuell lønnsutvikling, på linje med
sammenliknbare grupper i samfunnet. Kompetanse og ansvar skal
honoreres.
• LIS leger skal i størst mulig grad ha faste stillinger.
• Vi vil jobbe for en bedre lederrolle og utdanning for leger i sykehus.
Kommunene
Samhandling:
• Alle kommuner i Rogaland skal avholde minst 1 LSU og 1 Allmennlegeutvalg med referat som er tilgjengelig på en nettside.
• Rogaland legeforening skal ta initiativ til samhandlingsmøter med KS
og NAV for regelmessige samarbeidsmøter.
Lønn
• Leger ansatt i kommunene skal minst ha samme nivå på grunnlønn
som i sykehus - uavhengig av stillingsstørrelse
• Leger i tilpliktet kommunal stilling tilsvarende 20% eller mer skal få
tilbud om pensjonsordning.
• Fastleger som påtar seg større sykehjemsstillinger enn 20 % får forhøyet
praksiskompensasjon
• Fastleger som har fleksible timer i kommunal deltidsstilling skal tilbys

forhøyet praksiskompensasjon.
• Alle kommuner skal ha en egen prisliste for tjenester som fastlegene
utfører for kommunen.
• Alle kommuner skal avholde LSU/Allmennlegeutvalg og gjøre referat
offentlig tilgjengelig.
• Kontaktmøter mellom fastleger og NAV lokal avvikles på betalt dagtid,
jfr takst 14/14d.
Legevakt
• Alle primærleger i Rogaland som ønsker det skal fremme krav overfor
sin kommune om at 200 overtidstimer pr år er øvre grense. Passiv vakt
omregnes etter 1:4.
• Passivt vaktarbeid skal minimum lønnes tilsvarende 100 % overtid
• Legevakt er arbeid, ikke hobby. Driftsmøter og samhandlingstrening
med ambulansetjenesten skal honoreres
o Dagtid: som takst 14/14d.
o Kveldstid: minst tilsvarende 100 % overtid alternativt 0,5*14/14d
• Belastningen med legevakt må ned. Vi skal utvikle forslag til skjermingstiltak for nattarbeid. Krav skal fremmes i lokale forhandlinger.
• Leger skal slippe at egen bil brukes som kommunens vaktkjøretøy
Sykehjem
• Sykehjemsleger skal ha journalverktøy med en akseptabel standard.
Et minstemål for funksjoner er søkbare kronologiske journalnotater,
oversiktsbilde, labsvar integrert i journalen og mulighet til reseptforskrivning med beslutningsstøtte på refusjonspunkt og direkte utskrift
av resept fra journal.
• Sykehjemsleger skal få et tettere faglig og sosialt miljø for erfaringsoverføring mellom leger på ulike sykehjem.
Omsorg og hjelp til enkeltmedlemmer
Styret i Rogaland legeforening og støttelegeordningen skal være synlige
instanser for omsorg og hjelp til enkeltmedlemmer. Vi vil jobbe for
bedre tilgjengeligheten, bla. gjennom medlemsbladet Sydvesten og
nettsidene våre.
Kurs og møter
Vi vil arrangere årlige tillitsvalgtkurs for sykehuslegene i Rogaland.
Vi vil arrangere årlige tillitsvalgtkurs for fastleger i Rogaland.
Kollegialitet og fellesskap
Vi skal etablere og vedlikeholde arenaer der alle legene i og utenfor
sykehus kan møtes – på begge sider av Boknafjorden.
• Temamøter lagt til allmennlegenes kurs i Stavanger
• Haugaland medisinske selskap

Status for dette arbeidet er at SUS har åpnet sine treningssamlinger for
ambulansepersonell for legevaktsleger. Vi står ennå i den situasjonen
at de fleste kommuner ikke er villig til å betale legene for å bruke tid
på samhandlingstrening. Dette er svært betenkelig, spesielt sett i lys
av akuttforskriften fra 2005. I Stavanger/ Sola/ Randaberg faktisk også
på tross av at dette er avtalefestet i særavtalen om legevakt fra 2009. I
Sandnes har de derimot fått det til..
Regionsutvalg Vest
Sigrun Solberg, Hordaland, har vært leder av regionsutvalget i perioden.
Fra høsten 2011 har Jan Robert Johannessen og Lars Kåre Kleppe vært
medlemmer av utvalget. Det avholdes 2 møter per halvår i snitt.
Syd-Vesten
Det har kommet ut i 4 nummer pr år. Media Vest er teknisk utgiver og
ivaretar annonsefinansieringen. Vi har delvis brukt bladet til å bygge
temanummer for å gå dypere inn i problemstillingene vi ønsker å sette
søkelys på. Bladet distribueres alle leger men også våre samarbeidspartnere og vi har fått gode tilbakemeldinger. Vi ønsker innspill i forhold til
temaforslag og artikler.
Hjemmeside
Nyheter, referater og medlemsblad blir jevnlig lagt ut.
Støttegruppe for leger
Denne tjenesten fortsetter som før, som en kollegabasert utstrakt hånd
(ikke en legetjeneste). Terje Vevatne er leder for støttelegene og nedlegger
en stor personlig innsats.
Sekretær
Heidunn S. Nordtveit ble tilsatt 1/1-08 i 30 % stilling, felles for kurskomitéen og styret. 1.1.-31.1.11 var hun ansatt i 50% stilling og fra 1.2.11
i 70% stilling.
Hun deltar i samlinger for sekretærer i lokalforeningene 1-2 ganger pr år.
Vi er svært fornøyd med den kompetansen og stabiliteten hun tilfører
driften av lokalforeningen.
En sekretærstilling lar oss holde en mye høyere kursaktivitet enn vi
ellers hadde klart.
Annet
Styret har i en lang rekke saker avgitt høringsuttalelser til legeforeningen.
Vi har ytt bistand til enkeltmedlemmer i noen få konfliktsaker og bistått
med rådgivning i andre saker.
Eksterne forhold

Aktiviteter i perioden

Interne forhold

Kontakt med tillitsvalgte og medlemmer
Kontakten med tillitsvalgte for fastlegene gjennomføres hovedsaklig som
gruppeutsendt epost men vi har som mål å avholde et møte i sør og et i
nordfylket per år. Det ble avholdt et møte med tillitsvalgte på Sola i juni
i forkant av årsmøtet. I januar 2013 ble det derfor også avholdt møte i
Haugesund. Tema for begge møtene var lønnsvilkår, akuttforskrift og
fastlegeforskrift. Møtene honoreres og praksiskompensasjon dekkes.
Stormøteåpent for alle leger knyttet til allmennlegenes faste kurs i
februar ble avviklet som et eget kurs. Temaet “Samhandling og veien
videre” samlet ca 75 deltakere i februar 2012.
Årsmøtet 2012 ble avholdt med 42 deltakere på Sola Strand Hotell
Tillitsvalgtkurs YLF ble holdt i mars med 19 deltakere.
Legevakt
Foreningen jobber kontinuerlig med å forbedre ulike forhold rundt
legevaktsdriften.
Vi har som mål at alle legevakter skal tilby
• akuttmedisinsk samhandlingstrening mellom leger/ambulansepers./
sykepleiere
• driftsmøter i betalt arbeidstid
• fagråd for alle legevakter

Forhandlingsvirksomhet
Lokalforeningen støtter våre TV og enkeltleger i forhandlinger gjennom
året. Det er spesielt høy aktivitet i lønnsforhandlingene i kommunene
der vi legger vekt på å samkjøre alle både før og under forhandlingene. På
sykehuset ivaretas dette vi YLF / Of. Vi jobber aktivt med å tilgjengeliggjøre
tallgrunnlag og målsettinger for forhandlingene og har tett kontakt med
våre forhandlere i denne perioden.
Forhold til media
Vi har fortsatt et prinsipp om å ha en åpen og aktiv holdning til media,
og ber medlemmene være klar over at presisjonsnivået ikke blir perfekt
når det er journalister som lager oppslag.
Deltakelse i andre fora
Samarbeid med trygdeetaten
Styret har et Samarbeidsutvalg som har som formål å avholde møter
med HELFO regelmessig. Det siste året har det ikke vært avholdt møter
da HELFO har hatt få saker som de har hatt behov for å drøfte med oss.
Det er planlagt møte i mai 2013.
Styret har også tatt kontakt med NAV for å se om vi kan få til drøftinger
som kan grunnlag for bedre samhandling men det er ikke fastsatt noe
møtetidspunkt.
På vegne av styret i Rogaland legeforening
Jan Robert Johannessen
Leder
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Signert utgave vil foreligge på årsmøte

Regnskap 2012
Aktivitetsregnskap
Note

Note 1. Regnskapsprinsipper

2012

2011

Anskaffede midler
Medlemsinntekter
4
Tilskudd
3
Sum anskaffede midler		

643 038
216 413
859 451

831 490
311 011
1 142 501

Aktiviteter som oppfyller formålet
Kursinntekter
2
Sum aktiviteter som oppfyller formålet		

2 044 822
2 044 822

2 083 258
2 083 258

Finansinntekter		

156 587

127 103

Sum anskaffede midler		

3 060 860

3 352 862

Forbrukte midler
Kostnader til formålet
Produksjonskostnader tidsskrift 		
Kurs og konferanser
6
Faglige arbeid
7
Sum kostnader til formålet
9

25 000
1 614 580
500 677
2 140 257

20 000
1 662 761
742 177
2 424 938

8,9,11

536 167

560 173

Sum forbrukte midler		

Administrasjonskostnader

2 676 424

2 985 111

Årets aktivitets resultat 		

384 436

367 751

Tillegg/reduksjon formålskapital (egenkapitalen)
Overført till(fra) fri formålskapital: Rogaland legeforening 		
Overført till(fra) fri fonnålskapital: Rogaland kurskomite 		

(51 783)
436 219

(252 896)
620 647

Sum tillegg formålskapital

384 436

367 751

10

BALANSE
noter

Pr. 31/12-12

Pr. 31/12-11

EIENDELER
Omløpsmidler
Fordringer
Andre kortsiktige fordringer
5
Sum fordringer		
Kontanter og bankinnskudd		

73 393
73 393
5 261 592

71 014
71 0141
4 707 887

Sum omløpsmidler		

5 334 985

4 778 901

SUM EIENDELER		

5 334 985

4 778 901

FORMÅLSKAPITAL OG GJELD
Formålskapital
Fri formålskapital: Rogaland Legeforening		
Fri formålskapital: Rogaland kurskomite 		

918 348
3 900 432

970 131
3 464 213

Sum formålskapital

4 818 780

4 434 344
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Gjeld
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld		
Forskuddstrekk		
Skyldig arbeidsgiveravgift		
Annen kortsiktig gjeld		
Sum kortsiktig gjeld		

66 848
167 954
57 594
223 809
516 205

97 970
100 556
32 615
113 418
344 557

Sum gjeld		

516 205

344 557

SUM FORMÅLSKAPITAL OG GJELD		

5 334 985

4 778 901

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med God
Regnskapsskikk (F) for ideelle Organisasjoner
(Standarden) og består av følgende:
- Aktivitetsregnskap
- Balanse
- Noter
Foreningen er ikke skattepliktig for sin virksomhet, jfr. Skattelovens §2-32.
Fordringer som skal tilbakebetales innen et år
er klassifisert som omløpsmidler.
Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig
gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er
klassifisert som omløpsmidler. Anleggsmidler
med begrenset økonomisk levetid avskrives
planmessig.
Kontingenter inntektsføres i den perioden
medlemskapet gjelder. Inntektsføring av
annonseinntektene skjer når annonsen er
levert. Videre inntektsføres tilskudd i den
periode de er bevilget til og kursinntekter
inntektsføres når kurset er gjennomført.

Note 2. Kursinntekter 20122011
Chirurgia minor
208520
Geriatri
386284
Hud
377210
Samhandling og veien videre 56038
Nevrologi
150890
Normaltariff for leger
87664
Pediatri 	 112 000
Drift av legekontor 		 475 280
Ortopedisk medisin		 51200
Tropemedisin
78 000 85 500
Muskel og skjelettlidelser		 76 180
Prøvetaking for allmennpraktikeren		 521 860
Sykehjemsmedisin
139 736 196 000
Grunnkurs C
389 180 350 720
blålyskurs
171 300 214 518
SUM KURSINNTEKTER 2 044 822 2 083 258
Note 3. Tilskudd

2012 

2011

Tilskudd kurs
Dnlf-støtte

130 754  296 511
85 659  14 500

SUM TILSKUDD

216 413  311 011

Note 4. Medlemsinntekter
Medlemsinntektene innkreves i sin helhet
gjennom Den norske legeforening.

Note 5. Andre kortsiktige fordringer
Jan Robert Johannesen
Leder
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Hilde Hustoft

DNLF refusjon
Diverse fordringer

20122011
64 984 68 514
8 409
2 500

SUM KORTSIKTIGE
FORDRINGER

73 393

71 014

Noter 2012
Note 6. Kurs og konferanser

2012 

Honorarer
Arbeidsgiveravgift
Leie lokaler
Mat v/arrangement
Andre honorarer
(til næringsdrivende)
Kursmateriell
Reisekostnader
Andre kostnader
SUM KURS OG
KONFERANSER

Note 10. Formålskapital
2011

452 110  434 900
63 748  61 317
47 542  74 070
515 421  475 791
363 396  407 425
79 521  107 821
80 678  81 751
12 164  19 685
1 614 580 1 662 761

Note 7. Faglige arbeid
2011

Honorarer, arbeidsgiveravgift 200 531  95 844
Praksiskompensasjon
0  100 940
Andre honorarer
(til næringsdrivende)
188 874  58 000
Møtekostnader
89 680  80 087
Bilgodtgjørelse
5 597 
6 175
Reisekostnader
15 297  98 887
Jubileumsfest
0  302 244
Andre kostnader
698 
0

SUM

3 464 213
436 219

4 434 344
384 436

Formålskapital per 31.12. 2012

918 348

3 900 432

4 818 780

Note 11. Personalkostnader og ytelser til ledelsen
Foreningen har en sekretær ansatt i 70% stilling. Foreningen er ikke pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjeneste pensjon.
Godtgjørelse til ledelsen
Styrets leder
Styrets nestleder
Øvrige medl. styre

Styrehonorar

Andre honorarer

89 400
12 350
0

118 770
1 500
0

101 750

120 270

Det er i 2012 kostnadsført honorar til revisor med kr 18 437 for revisjon, kr 3 438
for teknisk utarbeidelse av regnskap og kr 12 937 for annen bistand. Beløpene er inklusive mva.

Note 12. Bundne bankinnskudd

Av foreningens bankinnskudd er kr 161 098 bundet på konto for skattetrekk.

Note 13. Rogaland legeforening kurskomite
Anskaffede midler
Tilskudd
Sum anskaffede midler

2012 
130 754 
130 754 

2011
296 511
296 511

2 044 822 
2 044 822 

2 083 258
2 083 258

500 677  742 177

Note 8. Administrasjonskostnader
2012 

Lønnskostnader
Styrehonorar
inkl.arbeidsgiveravgift
Andre honorarer,
arbeidsgiveravgift &
sos.kostnader
Kostnadsført utstyr
Regnskapshonorar
Revisjonshonorar
Faglig oppdatering
Kontorrekvisita
Reisekostnader
Andre kostnader

Rogaland kurskomite

970 131
(51 783)

Sum
2012 

SUM FAGLIGE ARBEID

Rogaland legeforening
Formålskapital per 1.1. 2012
Årets aktivitetsresultat

2011

341 392  270 642
0

79 870

73 990 
0
57 250 
21 875 
0
5 303 
8 640 
27 716 

70 565
0
52 811
23 063
14 380
16 084
9 051
23 706

SUM ADMINISTRASJONSKOSTNADER
536 167  560 173

Note 9. Administrasjons- og
formålsprosent
Formålsprosent og administrasjonsprosent
beregnes som midler anvendt til formålet,
hhv til administrasjon i forhold til sum forbrukte midler.
2012 
2011
Formålsprosent
80 % 
81 %
Administrasjonsprosent
20 % 
19 %

Aktiviteter som oppfyller formålet
Kursinntekter
Aktiviter som oppfyller formålet
Finansinntekter

134 909 

109 507

Sum anskaffede midler

2 310 485 

2 489 276

Forbrukte midler
Kostnader til formålet
Kurs og konferanser
Sum kostnader til formålet

1 614 580 
1 614 580 

1 662 761
1 662 761

Administrasjonskostnader

259 686 

205 868

Sum forbrukte midler

1 874 266 

1 868 629

Årets aktivitetsresultat

436 219 

620 647

BALANSE
EIENDELER
Omløpsmidler Fordringer
Fordring på Rogaland legeforening
Andre kortsiktige fordringer
Sum fordringer
Kontanter og bankinnskudd

1 033 308 
64 984 
1 098 292 
2 750 639 

0
71 014
71 014
3 835 239

Sum omløpsmidler

3 848 931 

3 906 253

SUM EIENDELER

3 848 931 

3 906 253

FORMÅLSKAPITAL OG GJELD
Formålskapital
Fri formålskapital

3 900 432 

3 464 213

Sum formålskapital

3 900 432 

3 464 213

66 848 
58 395 
30 085 
0
3 000 
158 328 

0
65 050
18 202
286 229
72 559
442 040

Gjeld
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Forskuddstrekk
Skyldig arbeidsgiveravgift
Gjeld til Rogaland legeforening
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld
Sum gjeld
SUM FORMÅLSKAPITAL OG GJELD

158 328 

442 040

4 058 760 

3 906 253
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Veien videre for turnuslegene i
Lars Kåre Kleppe
foretakstillitsvalgt YLF Helse Stavanger HF

Arbeidet som utføres i akuttmottakene har vært gjenstand for en del
debatt i den senere tid. TV2 har i april
2013 hatt en rekke oppslag (1) knyttet
til en såkalt undersøkelse hvor man
har ringt rundt til akuttmottakene
og funnet ut hvem som er forvakt.
Etter deres beregning blir åtte av ti
pasienter i akuttmottak tatt imot av
en turnuslege, med alt det kunne
medføre. Velfungerende akuttmottak med god kompetanse er avgjørende for at spesialisthelsetjenesten
skal fungere og for best mulig samhandling mellom første- og annenlinjetjenesten. Hvordan er status i
dag i Stavanger?
Akuttmedisin som fag
Kompetanse i akuttmottakene har
vært et gjentagende tema i flere år,
Helsetilsynet hadde et landsomfattende tilsyn i somatiske akuttmottak
i 2007 hvor fokus ble satt på kompetanse. For Helse Stavanger HF
sin del ble det påpekt mangler ved
internkontroll og risikovurdering.
Samtidig konkluderte man med at
pasientbehandlingen var forsvarlig. Tilsynet er lukket (2). Ved Helse
Stavanger HF har man tilstedevakt
for LiS for alle relevante fagområder.
Dagens diskusjon går på om man
skal opprette egen spesialitet for
akuttmedisin etter modell fra USA og
andre europeiske land. Denne spesialisten skal kunne håndtere de aller
fleste pasienttyper som kommer i et
akuttmottak. En egen interesseorganisasjon (NORSEM) har lansert en
egen kompetanseplan (3) for denne
spesialisten, et spredt utvalg av prosedyrer innen både anestesi, kirurgi,
ortopedi, indremedisin og en rekke
andre spesialiteter. Det er også satt
fokus på lederskap og logistikk.
Saken blir tatt på fullt alvor av
våre folkevalgte og kravet om egne
akuttleger kommer opp. Man viser
18
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da til Sverige hvor man etter sigende
hvor egne akuttleger arbeider i akuttmottakene. En klassisk teknikk for å
legge tyngde i argumentene er å vise
til hvordan det er i utlandet. Ting som
skjer i utlandet er jo fryktelig vanskelig
å etterprøve, og man må da ta utsagn
i farten for gitt. Riktignok har man i
Sverige akkurat vedtatt en egen spesialitet for dette og man har startet
utdannelsen ved en del sykehus, men
realiteten er nok at man kan sammenlikne forholdene i vårt naboland med
situasjonen i Norge.
Legeforeningen har et pågående
arbeid med spesialiststruktur innen
kirurgi og indremedisin, som skal
diskuteres på kommende landsstyremøte i juni 2013. Her går man i første
omgang inn for en tidligere grenspesialisering i kirurgi, men beholder den
generelle indremedisineren. Samtidig
arbeider helsedirektoratet med en
egen utredning om spesialistutdanningen. Utfallet er ikke kjent, men
skal man tillegge Helseministerens
og Helsedirektørens uttalelser i media
de siste ukene vekt synes det som om
det planlegges en egen spesialitet i
mottaksmedisin. Vi får håpe at man i
så fall ser på hele gruppen av pasienter
i akuttmottaket og tar inn over seg at
målet med innleggelse er avklaring og
oppstart av behandling for et enormt
sykdomsspektrum, hvis man ser alle
spesialitetene under ett.
Turnuslegene ut av mottak?
Turnustjenesten er som kjent under
omlegging. Søknadsbasert turnus
med stort sett samme innhold som
tidligere innføres nå i 2013. Arbeidet
turnuslegene gjør i akuttmottaket er
nødvendig og nyttig, både for sykehuset og for turnuslegenes læring og
mestring. Håndtering av akutte og
uavklarte tilstander i akuttmottaket er en svært viktig læringsarena.
Turnuslegene skal diskutere pasien-

ter med LiS-tilstedevakter og pasienter i rød hastegradskategori blir tatt
hånd om av LiS. Turnuslegene kan
være med i mottaket av røde pasienter, men ikke alene. Vi opplever
få tilbakemeldinger på usikkerhet.
Det er viktig i denne diskusjonen at
formålet med å ha turnusleger i fremskutt posisjon er også å gjøre dem i
stand til å kunne vurdere akutte tilstander utenfor sykehus, da må man
få nok trening i dette i sykehusene,
og ikke marginalisere dem. Akuttmottakene er inngangsport for alle
typer øyeblikkelig hjelp innleggelser,
langt de færreste er i rød hastegrad.
I mangel av et annet system for det
halv-øyeblikkelige blir dette et stort
spekter. Med et snitt på ca 2500 innleggelser i måneden er det nok å gjøre
for alle parter.
Forholdene for mottaksmedisin vil
variere fra sykehus til sykehus. Ved
SUS er mitt inntrykk at manglende
kapasitet er et større problem enn
mangel på kompetanse. For de minste
sykehusene vil det etter alt å dømme
være omvendt.
Nytt tilsyn i akuttmottak
Vinteren 2013 ble det gjennomført et
nytt tilsyn fra Fylkesmannen i Rogaland ved somatisk akuttmottak ved
Helse Stavanger HF. Det kom etter
en lang prosess som startet allerede
i 2011 med bekymringsmeldinger fra
de ansatte i mottaket om lav bemanning, lang ventetid og at det ikke var
samsvar mellom oppgaver og ressurser. Sykepleierbemanningen i
akuttmottaket har ikke økt særlig
siden 2008, når det nye mottaket ble
innviet. Legebemanningen har blitt
noe økt i noen avdelinger som følge av
økt pasientpågang. Etter flere runder
med brevskriving konkluderte tilsynet i februar 2013 med at manglende
elementer i styringssystemet utgjør
så stor risiko for svikt at tilsynet

akuttmottakene
mener pasientsikkerheten ikke er
godt nok ivaretatt. Hovedfunnene
er at man har for lang oppholdstid
i mottak og at det går for lang tid til
undersøkelse og til igangsetting av
tiltak. Det skrives dessuten at man
ikke ser igjen avvik som er rapportert
til tilsynet i avvikssystemet ved sykehuset. Dette er alvorlige forhold og
foretaket har fått kort frist til å iverksette tiltak for å bedre situasjonen.
Det arbeides med styrket bemanning, men også med kulturbygging
og det er satt fokus på legens rolle
som klinisk leder i mottak. Tiden vil
vise hvordan tiltakene vil ha effekt.
Flaskehalser finnes på flere områder,
siden diagnostikken for pasientene
må planlegges spesielt for hver pasient. Veiledningen kan bli bedre og
økende pågang fører til at man stadig
må håndtere samtidighetskonflikter.
Det kan gå ut over læringseffekten
til turnuslegene. Samlet er tilsynets
funn et tegn på alle problemene
sykehuset sliter med, tilstrekkelige
ressurser. Nok kompetanse, nok
undersøkelseskapasitet, nok areal.
Hvordan blir det fremover?
Norge er et land med store avstander
og varierende befolkningstetthet. I
den diskusjonen som nå pågår har
man funnet en syndebukk som er
skyld i problemene i akuttmottaket.
Nyutdannede leger. Svaret har man
også med en gang - akuttleger. Vi
mener det er feil diagnose og feil
medisin. Forholdene varierer fra
sykehus til sykehus. Tilstrekkelig
kapasitet og romslige vaktordninger
for å kunne ta høyde for stor pågang
av pasienter vil være hovedfokus ved
mange sykehus. Gode bakvaktsordninger for tilstrekkelig kompetanse
andre steder. Hvis det er en fryktkultur for å kontakte bakvakt må det tas
grep for å endre det. Arbeid i akuttmottak må være teamarbeid hvor

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.

man har tid til å lære og å lære opp, på
tvers av profesjonsgrensene. Dagens
spesialistutdanning og spesialiteter
jobber med å bli gode i en spesialitet,
men vi har behov for å kunne tenke
bredt. Økt kompetanse i akuttmottakene vil komme, men fagene er brede
nok som de er og det er nok å gjøre for
alle. En deling hvor man vil ha egne
akuttleger blir svært vanskelig å få
til å fungere med så forskjellige sykehus som vi har i Norge. Turnusleger
har fremdeles en svært viktig rolle i
akuttmottakene, men det er et felles
ansvar å sørge for at de kan føle seg
trygge i arbeidet. At de ikke gjør det
er et ansvar som ligger på ledelsen
ved sykehuset. Samtidig er det viktig
å bruke den debatten som foregår til
å fremheve den avgjørende betydningen godt arbeid i akuttmottak
har for at pasientene skal få et best
mulig tilbud.
Referanser:
1. http://w w w.t v2.no/nyheter/
innenriks/helse/ferske-turnusleger-alene-paa-landets-akuttmottak-4019532.html
2. http://w w w.helsetilsynet.no/
no/Tilsy n/Tilsy nsrapporter/
Rogaland/2007/Helse-Stavanger-HF-Akuttmottaket-Stavanger-universitetssjukeHus-2007/
3. http://www.norsem.no/kompetanseplan.html

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
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Informasjon fra kurskomiteen

Emnekurs
KVELDSKURS
Uke 40 – 2013

AKUTTMEDISIN

KVELDSKURS/EMNEKURS I SEXOLOGI
30.9.-3.10.13

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

DAGKURS
Uke 40 – 2013

LEGEKUNST I PRAKSIS – AKUTTMEDISIN UTEN HJELPEMIDLER 30.9.-1.10.13

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

SPISEFORSTYRRELSER 2.10.-3.10.13

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
Kurskomité for Emnekurs i sykehjemsmedisin: Ruth
Midtgarden, Hanne May Helvig Hetland, Pål Hjorth og
Aart Huurnink

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
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, neste
gang 10.-11.3.14.
Mer informasjon om disse kursene finnes på nettsiden
vår www.legeforeningen.no/rogaland

NB! Kurskomitéen har besluttet å, fra 2014, flytte de
faste kursukene til en uke tidligere på året. Altså blir
vårkursene i 2014 i uke 6 og høstkursene i uke 39.

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
a p r i l 2 0 1 3

Kjære kollega
i vestlandsk allmennpraksis
Allmennlegeforeningen (tidl APLF) er 75 år i 2013, og
dette skal mellom anna feirast med ei jubileumsbok
der eg har fått lov å skrive historia om, og reflektere
over, den allmennmedisinske faglitteraturen. Det
høver godt når læreboka «Allmennmedisin» kjem i
si tredje utgåve akkurat no. Historia om faglitteraturen er på mange måtar historia om fagutviklinga,
kampen om eigen spesialitet og utviklinga av dei
akademiske institusjonane. Her sto Dnlf sentralt,
ikkje minst gjennom APLFs arbeid. Legeforeininga
finansierte dei første institutta, den finansierer framleis allmennpraktikarstipenda, og
gjennom APLF/AF og NSAM/NFA har ein
støtta faglege aktivitetar og forsking som
direkte og indirekte har medført skriving
av faglitteratur.

av at Norge som eit lite språkområde og allmennmedisin som eit særeige nasjonalt fag, hadde trong for
eigen faglitteratur. Denne oppfatninga hadde dels
røter i og dels gjekk den parallelt med den fagutviklinga som legeforeininga gjennom APLF/AF og
NSAM/NFA har stått for. Norsk allmennmedisin har
i meir enn tre tiår klart å skrive sitt fag i bokformat,
gjennom ei lang rekke viktige fagbøker. Faget har
ei studentlærebok som knapt har sitt sidestykke i
noko anna medisinsk fagområde, og spesialistutdanninga har også fått sin viktige støttelitteratur.
Vi er no midt i ei digital utvikling der tradisjonell faglitteratur er utfordra. Studentlæreboka ser ut til å fungere i tradisjonelt format
enno ei tid, medan kliniske fagbøker truleg
er ein trua art.

I takt med allmennmedisinsk bevisstgjering frå 1970-åra og utover, auka forståinga

Steinar Hunskår

steinar.hunskar@isf.uib.no

Faggruppe for allmennmedisin (ALFA)

«Allmennmedisin» i ny og revidert utgave
Denne tredje utgaven av læreboka «Allmennmedisin» er
oppdatert og utvidet med nye kapitler. Steinar Hunskår
har som tidligere redigert boken og ledet redaksjonskomiteen, som består av Mette Brekke, Per Hjortdahl, Knut
Arne Holtedahl, Hogne Sandvik og Tone Smith-Sivertsen.
Forfatterne legger blant annet vekt på å beskrive symptomer og sykdommer som er relevant for allmennleger, og å
vise hvordan allmennmedisinsk arbeid utføres i praksis
med tanke på utredning og behandling av de vanligste
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tilstandene og sykdommene. Nye kapitler omhandler
seksualmedisin, medisinsk uforklarte symptomer og
hvordan leger bør oppdatere seg.
Det er inngått avtaler om utgivelse både på dansk og
svensk, der innholdet blir tilrettelagt for det enkelte land.
Den norske læreboka blir således et felleseie for Nordisk
allmennmedisin.

Premiering for gåver til forsking til
Bergen
Det allmennmedisinske forskings-miljøet ved UiB har
fått ei tildeling av såkalla gåveforsterkingspengar på
heile 2,1 mill kr. Dette er belønningsmidlar som blir
tildelt forskingsmiljø som tidlegare har fått mykje forskingsgåver. Tildelingar frå Legeforeningen sine fond
blir rekna som slike gåver. Summen er ein eingongsutbetaling, men pengane kan brukast over fleire år.

Doktorgrad: Verdier i fastlegeordningen
Øystein Hetlevik disputerte 11. april 2013 for ph.d.-graden ved UiB med avhandlingen ”Register-based studies on continuity, collaboration and equity in general
practice”.
Kontinuitet i lege-pasient-forholdet, samarbeid med
andre faggrupper og legetilbud tilpasset ulike behov, er
allmennmedisinske kjerneverdier. Dette er undersøkt
basert på data om fastleger, fastlegelister og praksisaktivitet.
Kontinuiteten er høy blant eldre og blant de som bruker
lege ofte, der mer enn åtte av ti konsultasjoner er hos
fastlegen. Det er redusert tilgjengelighet til lege totalt
sett når personlig kontinuitet er lav. Norske fastleger
deltar i tverrfaglige samarbeidsmøter i gjennomsnitt
2-3 ganger pr. månad, men det er stor variasjon. Flest
møter angår pasienter med psykiske lidelser. Fastlegene kan kompensere økt arbeidsmengde knyttet til
sammensetning av listen ved å ha kortere liste. Stort
arbeidspress hos fastlegen fører til mindre bruk av
fastlege særlig blant ungdom.
Øystein Hetlevik (f. 1958) er utdannet lege fra UiB i
1987. Han har jobbet som allmennlege og samfunnsmedisiner og er nå fastlege i Bergen. Ph.d.- graden utgår
fra Institutt for global helse og samfunnsmedisin med
professor Sturla Gjesdal som hovedveileder. Prosjektet
er finansiert av Allmennmedisinsk forskningsfond.

Aase Aamland (Vennesla) til prosjektet Sick leave for
medically unexplained physical symptoms.
Robert Burman (Bergen) til prosjektet Brystsmerter
på legevakt.
Gunhild Felde (Bergen) til prosjektet Anxiety and
depression associated with urinary incontinence.
Torgeir Gilje Lid (Stavanger) til prosjektet Utfordringer
og tiltak ved alkoholproblemer i allmennpraksis.
Vi gratulerer!

Ny bok: Bedre søvn
Professor i allmennmedisin Bjørn Bjorvatn er kommet
med 2. utg. av boka Bedre søvn. Den reviderte utgaven
inneholder nyttig og oppdatert kunnskap om hvordan
pasienter kan redusere søvnproblemene og forhåpentligvis bli kvitt dem. I teksten følges «Anna» gjennom
konsultasjonene fra behandlingen starter til hun er
kvitt søvnplagene. Bjorvatn arbeider også ved Bergen
søvnsenter og leder Nasjonal kompetansetjeneste for
søvnsykdommer – www.sovno.no – ved Haukeland
universitetssjukehus.

Allmennmedisin i Afrika
Gjennom Norhed-programmet skal Norad støtte oppbygging av høgre utdanning og akademisk kompetanse
i låginntektsland, spesielt i Afrika. Det akademiske
allmennmedisinmiljøet i Bergen har engasjert seg i to
større prosjekt og har søkt om midlar for ein fem-årsperiode.
Prosjekta gjeld oppbygging av allmennmedisinske institutt og spesialistutdanning i høvesvis Sudan og Malawi.
Avgjerd om evt tildeling av støtte er venta i juli 2013.

Forskningsstipend
Allmennmedisinsk forskningsfond har tildelt 6,2 mill
kr til allmenn-medisinske doktorgradsprosjekter. Fra
vår region var følgende heldige:
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