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Syd-Vesten
M E D L E M S B L A D  F O R  R O G A L A N D  L E G E F O R E N I N G    

Fra 31. januar er det krav om bestått obligatorisk 
sykemeldingskurs for å få skrive sykemelding. Men 
vi gis 6 måneder «amnesti» inn i det nye året før NAV 
underkjenner sykemeldingene. I prinsippet kan nesten 
alle fastleger slippe kurset ved å dokumentere relevant 
kompetanse. Spørsmålet er bare hva som tar lengst 
tid – ta kurset eller finne frem beviset på at man har 

gjennomført grunnkurs B. Kursrekorden ryktes å være 9 minutter 
hvis man dropper å lese kursmateriellet. Kurset fremstår som enda 
en byråkratisk tidstyv – kunne man ikke like godt innføre et unntak 
for alle som er registrert som spesialist i allmennmedisin? 

Det hele ser ut til å bli nok en runde i dansen rundt gullkalven. Vi har ikke 
sett noen dokumentasjon på at legene sin sykemeldingspraksis er utslags-
givende for fraværet. Og det er vel hovedproblemet. Man iverksetter et 
tiltak uten å sørge for følgeforskning, uten å bevilge ressurser slik at legene 
kan ta kurset i betalt arbeidstid og helt uten å sørge for at det gis føringer 
via helseforetakene om at kurset skal prioriteres. Hvis det er så viktig at 
det gjøres obligatorisk ville jeg forventet en mer helhetlig strategi. RLF har 
gjennomført en spørreundersøkelse blant medlemmene med relativt stor 
respons og dere kan lese mer om status for kurset senere i bladet. NAV får 
presentere sin argumentasjon. 

Bruken av spørreundersøkelser har et bredere perspektiv enn å få tall på 
hvem som har og ikke har tatt dette kurset. Det er et ledd i å bygge kultur 
for å involvere flere i de sakene vi i lokalforeningen jobber med. Med korte 
spørreundersøkelser håper vi å få et inntrykk av stemningen i kollegiet. 
Som lokalforening får vi bedre gjennomslag dersom vi kan dokumentere 
at vi uttaler oss med god forankring blant medlemmene – og det er kraftig 
tilfredsstillende å kunne presentere «objektive» tall der andre baserer seg 
på synsing. 

I dette nummeret av Syd-Vesten kan dere også lese om pilotinnføring av kjer-
nejournal og vårt eget lille pilotprosjekt – «Nettverksgruppe for legeledere». 
Dere får også en flott presentasjon av psykiatrisk divisjon ved SUS og flere 
intervjuer med ulike vinklinger som tar sikte på å trekke frem ulike kolleger 
og tilbud i helsetjenesten. Etter presentasjonen av de kirurgiske divisjonene i 
forrige nummer etterlyste mange mer av dette – en mulighet til å bli kjent med 
kolleger og tilbudene og mulighetene både på og utenfor sykehusene. HF’ene 
har stående tilbud om å presentere enten enkeltavdelinger eller divisjoner. 
Men dere kan alle bidra – send oss gjerne en tekst med en presentasjon av 
arbeidsplassen din eller et intervju av en kollega. 

Da gjenstår det bare å ønske dere alle 
en riktig god jul og et godt nytt år!

Takk for det gamle!

Jan Robert Johannessen
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I begynnelsen av februar 
får innbyggerne i Stavanger, 
Randaberg og Sola sin kjer-
nejournal. De er blant de før-
ste i landet til å ta i bruk kjer-
nejournal – en ny elektronisk 
løsning som samler et utvalg 
av viktige helseopplysninger. 

På vårparten vil helsepersonell ha 
mulighet til å bruke kjernejour-
nal. Opplysningene i kjernejournal 
blir tilgjengelig for helsepersonell 
via deres fagsystem, og via «Min 
helse» på helsenorge.no får innbyg-
gerne tilgang til sin kjernejournal.

– Hva er den største fordelen med 
kjernejournal, Anne-Lise Härter, 
avdelingsdirektør i Helsedirektora-
tet og ansvarlig for kjernejournal?
– Kjernejournal samler utvalgte 
og viktige helseopplysninger, og 
gjør disse tilgjengelig uavhengig 
av hvor du får behandling. Det er 
særlig viktig i en akutt situasjon. I 
oppdraget fra departementet står 
at «det overordnede formålet med 
denne løsningen er å øke pasi-
entsikkerheten ved at livsviktige 
pasientopplysninger gjøres tilgjen-
gelig for behandlende helseper-
sonell uavhengig av tid og sted.» 

– Hva vil inngå i kjernejournalen? 
– Det viktigste vil være infor-
masjon om legemidler hentet på 
resept, alvorlige allergier og annen 
medisinsk informasjon av betyd-
ning. En oversikt over hvor og når 
man har vært behandlet i spesia-
listhelsetjenesten, vil også ligge 
i kjernejournal. Innbyggeren kan 
selv bidra med informasjon, og har 
mulighet til å legge inn nærmeste 
pårørende, egen sykehistorie og 

opplysninger om særlige kommu-
nikasjonsbehov (døv, stum, tren-
ger tolk osv). Legen kan legge inn 
kritisk informasjon om pasienten 
der det er relevant og for det fåtall 
av pasienter det gjelder. Tilgang til 
kritiske helseopplysninger kan være 
avgjørende spesielt i en akutt situ-
asjon og kan for eksempel hindre 
skade som følge av feilmedisinering. 

– Er kjernejournal nyttig for fastlegen? 
Kjernejournal gir fastlegen nyttig 
informasjon om enkelte pasienter.

For nye pasienter kan du raskt få 
overblikk over noen viktige helse-
opplysninger, slik som bl.a. hvilke 
legemidler pasienten har hen-
tet på resept og informasjon om 
pasienten har vært i kontakt med 
spesialisthelsetjenesten. I tillegg 
vil historikk på pasientens tidli-
gere fastleger være tilgjengelig.
For faste pasienter kan fastlegen eller 
andre behandlende leger få et felles 
oppslagsverk når det gjelder kritisk 
informasjon om pasienten, slik som 
alvorlige allergier eller tidligere pro-
blemer ved intubasjon. Opplysnin-
ger som pasienten selv har lagt inn, 
kan også være nyttig informasjon.
Tar du vakter på legevakten, kan 
kjernejournal gi opplysninger som 
du ellers ikke ville hatt om pasien-
ten, slik som den oppdaterte listen 
over hentede legemidler. Har du 
registrert kritisk informasjon for 
dine pasienter, kan dette i ytterste 
konsekvens redde pasientens liv. 

– Går arbeidet med kjer-
nejour n alen et ter  pl anen ? 
– Ja, i august startet vi utprøving 
av kjernejournal i Trondheim, 
og til våren starter vi utprøving 
i Stavanger-området. Vi ser at 
både innbyggere og helseper-
sonell i Trondheim bruker kjer-

nejournal, og helsepersonell har 
gitt oss gode tilbakemeldinger. 

– Vil innføring av kjernejournal 
medføre behov for endringer i lege-
nes journalprogramvare eller behov 
for oppgradering av IT utstyr?
– De tekniske kravene for å ta i bruk 
kjernejournal er minimale, og de 
aller fleste har allerede dette på plass 
i dag. EPJ-systemene vil oppdateres 
med en ny knapp som gir tilgang 
til kjernejournal. Oppgradering 
blir gjort av leverandørene. Det kan 
hende at nettleseren må oppgraderes.

– Vil legene være pliktig til å ta i bruk 
kjernejournalen under utprøvin-
gen, eller vil det være frivillig?
– Det er ikke plikt for fastlegene 
til å ta i bruk kjernejournal under 
utprøvingen. Ved å delta i utprøvin-
gen, vil helsepersonell få tett opp-
følging og bistand ved eventuelle 
uforutsette hendelser. Prøvebrukere 
vil også få en mulighet til å påvirke 
videre utvikling av kjernejour-
nal gjennom innspill og deling av 
erfaringer. I utprøvingen i Trond-
heim er mange allerede i gang og 
her har legene gitt svært positive 
tilbakemeldinger på kjernejournal. 

– Hvordan vil dere lære opp legene 
i å bruke kjernejournalen? Vil 
det bli stilt krav til kursing, og 
hvordan vil det bli gjennomført?
– Vi har lagt opp til en enkel og nett-

Kjernejournal rett rundt hjørnet
Jan Robert Johannessen
Leder RLF

Anne-Lise Härter – avdelingsdirektør Helsedirek-
toratet og ansvarlig for kjernejournal.
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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 primærme-
disin, 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. Forut-

setningen 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 oven-
fornevnte 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

basert opplæring. Opplæringsmate-
riell for kjernejournal er tilgjengelig 
på Helsedirektoratets nettsider. I til-
legg til dette tilbyr vi opplæring i for-
bindelse med oppstart av utprøvin-
gen, i et kveldsmøte. Før man starter 
å bruke kjernejournal, må man ta 
en godkjenningsprøve, for å sikre 
at helsepersonell er kjent med hva 
kjernejournal er og ikke er. God-
kjenningsprøven er tilgjengelig på 
våre nettsider – helsedirektoratet.no. 

– Vil opplæring og arbeidet med 
oppdatering av kjernejour-
nal bli økonomisk kompensert? 
– I utprøvingen vil fastlegene 
vil bli kompensert for det antal-
let timer merarbeid man antar 
de vil ha knyttet til kjernejour-
nal. Erfaringer fra utprøving av 
løsningen vil være førende for 
eventuell framtidig finansiering. 

– Vil alle leger både i og utenfor 
sykehus kunne slå opp på pasi-
enter i kjernejournal, og hva 
slags utstyr kreves for tilgang? 
– I utprøvingen er det leger og 
autorisert helsepersonell på lege-
vakt, fastlegekontor, i akuttmottak 
og AMK-sentralen som kan logge 
seg på kjernejournal. Innloggin-
gen krever samme smartkort som 
benyttes til å signere sykemeldin-
ger og e-resepter. Eksisterende 
utstyr bør fungere for de aller fleste. 

– Hva er det mest problematiske 
med å utvikle kjernejournal?
– Kjernejournal har stor teknisk 
kompleksitet og henter informasjon 
fra flere eksterne systemer og regis-
tre. Dette har vært utfordrende. I til-
legg er det strenge krav til sikkerhet. 

– Hvilken betydning får kjer-
nejournalen i utviklingen av 
«én innbygger – én journal»?
– Kjernejournal er i hovedsak et opp-
slagsverk som kommer i tillegg til 
dagens pasientjournaler. Den er tro-
lig et steg på veien til en løsning med 
”Én innbygger – én journal”, men i 
hvilken grad vet vi ikke så tidlig i 
utredningen. Kjernejournal vil være 
en viktig mellomløsning som kan 
løse noen av samhandlingsproble-
mene med dagens journalstruktur. 

– Kan du forstå at det er mot-
stand mot denne løsningen?
Nye løsninger kan ofte skape litt 
motstand, men vi har fått overvei-
ende positive tilbakemeldinger. 
Kjernejournal er et viktig bidrag 
til tryggere pasientbehandling og 
er ønsket av både helsepersonell 
og innbyggere. Spesielt innbyg-
gere med alvorlige, sjeldne lidel-
ser som ikke er lette å oppdage, 
er glad for at disse blir registrert i 
kjernejournal. Kjernejournal kan 
i ytterste konsekvens redde liv.

Kjernejournal rett rundt hjørnet
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HLR
HELSETJENESTE FOR 
LEGER I ROGALAND
Rogaland legeforening, 
Postboks 3049, 4095 Stavanger

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 problem-
stilling. Vi tar også imot bekymring-
smeldinger 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

Sykemeldingskurset 
– formål, status og tanker om nytteverdi

Bakgrunn
Arbeidsdepartementet har som en 
oppfølging av IA-avtalen fastsatt 
forskrift om obligatorisk opplæring 
i sykmeldingsarbeid for leger, med 
virkning fra 1. januar 2013. Formålet 
skal være å sikre at leger har oppda-
tert og tilstrekkelig kunnskap i syk-
meldingsarbeid. For å dekke dette 
behovet er det laget et e-læringskurs 
i sykmeldingsarbeid med anslått 2-3 
timers tidsbruk. Kurset er utviklet 
av Helsedirektoratet og Arbeids- og 
velferdsdirektoratet i nært samarbeid 
med Den norske legeforening. Leger 
som mener de allerede har nødvendig 
kunnskap kan alternativt sende en 
egenerklæring med dokumentasjon 
på gjennomført Grunnkurs B i spe-
sialiteten allmennmedisin eller ”til-
egnet seg tilstrekkelig kunnskap om 
sykmeldingsarbeidet på annen måte.

Gjennomført e-læringskurs eller 
avkryssing i egenerklæringsskjema 
blir registrert i Helsepersonellregis-
teret som grunnlag for NAVs godkjen-
ning av sykmeldinger fra den enkelte 
lege.

Frister for gjennomføring
E-læringskurset eller utfylt egener-
klæring må være gjennomført innen 
ett år etter forskriftens ikrafttredelse 
01.01.2013. Leger som ikke har gjen-
nomført dette innen 01.01.2014, vil få 
en påminnelse med seks måneders 
frist til å gjennomføre opplæringen. 
Nye leger etter 01.01.2014 vil få en frist 
på seks måneder til å gjennomføre 
opplæringen. 

Spørreundersøkelse blant legene i 
Rogaland
I løpet av den siste uka ble det gjort en 
webbasert kort spørreundersøkelse 
om status for sykemeldingskurset 
blant legene i Rogaland. Totalt 269 

leger svarte på undersøkelsen. 
55% av svarene kom fra leger som 
arbeider i sykehus, 31% i allmenn-
praksis og resten fordelte seg jevnt 
mellom avtalespesialister og andre.
63% av legene hadde ikke tatt kurset 
så langt  og vel halvparten av disse 
svarte at de heller ikke kom til å ta 
kurset innen fristen. Blant sykehus-
legene som ikke planla å ta kurset var 
det flere som ikke hadde bruk for å 
sykmelde i arbeidssituasjonen.
Samlet sett mente rundt halvpar-
ten av dem som hadde tatt kurset 
at det var nyttig. Det var ikke nev-
neverdig forskjell mellom de ulike 
legegruppene i forhold til opplevd 
nytteverdi.  
  
Sitter fastlegene igjen med Svar-
teper?
Mange har spekulert i om sykehus-
leger ville se på kurskravet som en 
mulighet til å melde seg ut av syk-
meldingsarbeidet. Siden det er Sta-
ten som både krever kurset og eier 
helseforetakene er det spesielt inter-
essant å se på hvilke føringer som er 
gitt til helseforetakene. Hva gjøres 
med tanke på gjennomføring og 
prioritering av et obligatorisk kurs? 
Videre hvilke incentiver og eventuelle 
pressmidler som er brukt lokalt for å 
få sykehusleger til å ta kurset. Skal 
sykehuslegeneta kurset må det nød-
vendigvis gå på bekostning av andre 
arbeidsoppgaver. Er den forventede 
effekten av kurset så stor at det skal 
prioriteres i en travel hverdag?

Status på sykehusene våre
Etter en liten mailrunde til helsefore-
takene synes konklusjonen å være at 
det ikke foreligger tydelige føringer 
eller strategi hverken fra sentralt hold 
eller Helse Vest i forhold til gjennom-
føring og prioritering av kurset. Hel-
seforetakene har heller ikke oversikt 

Ole Arild Osmundnes, 
fastlege/ 1.Landsråd AF og styremedlem RLF.
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Sykemeldingskurset 
– formål, status og tanker om nytteverdi

over hvor mange som har tatt kurset 
og store foretak som Helse Bergen har  
foreløpig ikke noen sentral oppfølging 
av dette. Det foreligger en forventning 
om at den enkelte lege tar ansvar for 
dette siden kurset er obligatorisk. På 
SUS har avdelingsoverlegene sendt 
ut mail med pålegg om å ta kurset 
til alle legene på avdelingene. I vår 
undersøkelse etterspør flere leger tid 
og mulighet til å prioritere kurset. 
Tilbakemeldingene tyder også på at 
få leger ønsker å bruke fritiden på et 
kurs som kanskje ikke gir noe stort 
utbytte. Belastningen med kurset 
eller framskaffelse av dokumenta-
sjon havner fort på fastlegene. Dette 
selv om de trolig besitter den beste 
kompetansen i sykmeldingsarbeidet 
og i stor grad allerede har nødvendig 
kvalifikasjon gjennom grunnkurs B 
i spesialistutdannelsen.  

Tiltak som virker?
Kurskravet har satt mange legesinn 
i kok og debatten har gått høyt i for-
skjellige fora og på mange lunsjrom. 
Det insinueres at legene må bli flin-
kere til å forvalte dette velferdsgodet 
slik at kun de verdige får sykmelding 
- og i alle fall bli flinkere til å fylle ut 
stadig mer omfattende blanketter. 
Finnes det en fornuftig og helhetlig 
strategi som ligger bak å gjøre dette 
kurset obligatorisk? Hvordan tenker 
man å måle effekten og nyttever-
dien av kurset? Ord som bortkastet, 
meningsløst og unødvendig går igjen 
i tilbakemeldingene  i vår spørreun-
dersøkelse. Mange mener det ikke vil 
ha noen innvirkning på sykefraværet. 
På en annen side påpekes det at kurset 
er pedagogisk bra og halvparten av 
dem som har tatt kurset anser det 

som nyttig for dem.

Personlig ser jeg på tiltaket som en 
ansvarsfraskrivelse fra politikere/Sta-
ten som nok en gang antyder at legene 
har stor del av ansvaret for sykefravæ-
ret. Slik finner man en syndebukk og 
unngår en konflikt mellom pasient 
og Staten - selv om ”alle vet” at det i 
praksis er pasienten som i stor grad 
avgjør om han er arbeidsfør eller ei. 
Legene forsøker nok å moderere og 
se etter alternative løsninger, men 
ofte får pasienten siste ordet. Kurset 
blir nok et febrilsk forsøk for å få ned 
sykefraværet når man ikke har mot 
til å gjennomføre virksomme tiltak. 
Som sykemelder er det nokså klart 
for meg at evnen til å stå i arbeid til 
tross for plager og sykdom er betydelig 
avhengig av motivasjonen. Dårligere 
økonomiske ytelser som karensdager 
eller reduserte sykepenger ville nok 
raskt gitt en tydelig reduksjon i syke-
fraværet og en større innsats for å søke 
tilrettelegging på arbeidsplassen. 

Noen leger tar til orde for at tiden er 
moden til å gjøre sykefravær til en sak 
kun mellom arbeidstaker og arbeids-
giver - i alle fall første 6 mnd. eller 
til spørsmål om varige uføreytelser 
dukker opp. Forsøkene med en slik 
modell har vel ikke vist noen økning 
i fraværet.  Uansett tror jeg at dette 
sykemeldingskurset ikke vil øke kom-
petansen i sykmeldingsarbeidet eller 
medføre redusert sykefravær i den 
grad at det kan forsvares å bruke 2-3 
timer for alle landets praktiserende 
leger.

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, uav-
hengig 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 Inter-
nett før Tidsskriftet kommer ut. 
Her har du også mulighet for 
å registrere deg slik at du blir 
varslet hver gang det publise-
res en stilling som passer med 
dine ønsker. 

Les mer om dette på 

tidsskriftet.no/stillinger
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E-læring er et ledd i arbeidet 
med å sikre deltakelse i arbeidslivet
Sykmeldte blir fulgt opp tettere 
i dag enn for bare få år siden. 
Den sykmeldte, arbeidsgiver, 
sykmelder og NAV har ulike 
frister og krav å forholde seg 
til, som i sum skal sikre god 
samhandling og nå mål om 
økt deltakelse i arbeidslivet. 

Et ledd i arbeidet er den obligatoriske 
e-læringen i sykmeldingsarbeid for 
leger, utviklet av Helsedirektoratet 
og Arbeid- og velferdsdirektoratet i 
nært samarbeid med Legeforenin-
gen. Det er satt frister for når opp-
læringen skal være gjennomført, og 
konsekvensen for ikke å ta opplærin-
gen er avviste sykmeldinger. 

– Forskriften er hjemlet i Lov om 
folketrygd, og da har NAV ansvar 
for å iverksette bestemmelsen. 
Kravet om at opplæringen skulle 
være obligatorisk kom etter anbe-
faling fra en departementsoppnevnt 
ekspertgruppe, i tillegg til at det i 
IA-protokoll av 24.februar 2010 var 
enighet blant partene i arbeidslivet 
og myndighetene, sier Egil Tengs, 
avdelingsdirektør i NAV Rogaland. 

Formålet er å sikre at alle som skal 
sykmelde har tilstrekkelige kvali-
fikasjoner til å vurdere evne til å 
arbeide og kunnskap om mulighe-
tene som finnes for å være helt eller 
delvis i arbeid. 

4 642 leger har gjennomført opp-
læringen 
Per 25. november viser statistikken 
at totalt 4 642 av landets leger har 
gjennomført opplæringen. – Av disse 
har 3731 tatt e-læringskurset, 735 har 
sendt inn egenerklæring og bekreftet 
at de har Grunnkurs B, og 186 har 
sendt inn legeerklæring og bekreftet 
at de har tilegnet seg tilstrekkelig 

kunnskap på annen måte, forklarer 
Egil Tengs.  

– Sykmelder har i dag bedre mulighet 
til å ivareta pasientens interesse for 
fortsatt stå i jobb selv om sykdom 
eller skade forårsaker nedsatt evne 
til å arbeide i en periode. Fra første 
stund kan sykmelder, med arbeids-
takers tillatelse, gå i dialog og drøfte 
ulike løsninger med arbeidsgiver, 
NAV eller bedriftshelsetjeneste. Vi 
har alle ulike roller, og for å få til 
gode løsninger må ofte flere jobbe 
sammen. Det er ikke tvil om at dette 
er krevende. En god sykmeldings-
praksis er avhengig av god samhand-
ling, og dialogen er grunnleggende 
for at riktige avgjørelser blir tatt og 
at ulike tiltak blir oppfattet som hjelp 
til å se muligheter. IA-avtalen legger 
større vekt på aktivitet, nærværsar-
beid og oppfølging for å begrense 
sykefraværet, og at en i størst mulig 
grad tar i bruk gradert sykmelding, 
sier Egil.

Nyttig, men ikke like nyttig for 
alle
Leger som har deltatt i utprøvingen 
av kurset har gitt gode tilbakemel-
dinger og mener at kurset er nyttig.  
Overlege Alla Alexandra Passeniouk 
i Helse Stavanger stiller seg generelt 
positiv til kurset.

– Jeg har tatt kurset og det som er 
fint med e-læringen er at en kan ta 
kurset i eget tempo. Men jeg savner 
flere eksempler på hvordan hånd-
tere kompliserte saker der symp-
tombildet  er  vagt samtidig som 
pasienten viser stort lidelsestrykk, 
eksempelvis har kroniske smerter, 
eller somatiserte psykiske  lidelser. 
Det positive med opplæringen er 
at den øker bevisstheten omkring 
regelverk og samspill med NAV, samt 
at man får kunnskap om alternati-
ver til sykmelding. Mange spør etter 
sykmelding uten å vite om andre 

alternativer. Her har legen en rolle, 
og det er viktig at legen informerer 
om hvilke muligheter som finnes, 
påpeker Alla Alexandra Passeniouk.   
Samtidig mener hun at kurset med 
fordel kunne vært kortere og med 
mer konsis informasjon for leger som 
sykmelder sjeldent. – Jeg tror kurset 
er viktig for leger som overfører sin 
autorisasjon fra utlandet, og kanskje 
ikke har satt seg grundig nok inn i 
norsk trygdelovgivning. Samtidig 
tenker jeg at blant annet sykehus-le-
ger som sykmelder sjeldent, og enda 
sjeldnere deltar i prosesser som kan 
føre til uføre, ikke trenger slike kurs. 
For disse burde det holde med et kort 
og konsist kurs uten avsluttende test. 
Kursprøven hadde et bredt spekter 
av spørsmål som dekket flere områ-
der, og på basis av dette kunne man 
enkelt ha laget en opplæringsmo-
dul for sykehusleger som sykmelder 
sjeldent. 

NAV Rogaland

Fakta:

– Tilgang til e-læringskurset og regis-
trering av egenerklæring får du fra 
nettsiden https://sykmelding.nav.no.

– Anslått tidsbruk for gjennomføring 
av kurset er 2-3 timer. 

– Kurset avsluttes med en test på 20 
spørsmål. Du må ha en svarprosent 
på 80 prosent for å få bestått.

– E-læringskurset skal etter forskrif-
ten gjennomføres innen ett år fra 
1.januar 2013. Men leger har også en 
frist på seks måneder etter påmin-
nelse. Dette innebærer at ingen syk-
meldinger vil bli avvist før 1. juli 2014.

– Tar du ikke opplæringen innen gitte 
frister, blir sykmeldinger avvist når du 
sender dem til NAV. Du kan imidlertid 
når som helst gjennomføre opplæ-
ringen eller sende inn egenerklæring 
etter fristens utløp, og da igjen ha 
anledning til å sykmelde.
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Forsidebildet denne gangen er 
levert av Christian Tiller, plas-
tikkirurg på SUS. Vi benytter 
anledningen til å presentere en 
kollega og (en av) hobbyene 
hans.  
 
Christian er oppvokst i Trondheim, 
studerte medisin i Oslo, er gift med 
Susanne og har to flotte jenter på 5 
og 7 år og de har nettopp flyttet inn i 
nytt hus på Sandal i Stavanger. 

Til daglig jobber han 4 dager i uken 
som overlege ved Plastikk- og hånd-
kirurgisk avdeling ved Stavanger 
Universitetssykehus og en dag i uken 
som plastikkirurg ved Teres Colos-
seum Stavanger.

– Har du fattet interesse for noe spe-
sialområde innen plastikkirurgien?
Ved SUS har jeg ansvar for mikroki-
rurgien og da særlig brystrekonstruk-
sjonene. Etter mye mediadekning 
rundt de som venter på nytt bryst 
etter brystkreft og lange ventetider, 
ble det bevilget ekstra midler rett 
fra statskassen for å få ned denne 
ventekøen. Særlig var det mikroki-
rurgioperasjonen DIEP lapp, hvor 
vi lager nytt bryst med magehud og 
fett, som det var lang kø på. Pengene 
har hjulpet godt på her i Rogaland 
hvor vi nå er nede i fantastiske 8 uker 
ventetid. Vi har til og med begynt å 
operere pasienter fra Helse Sørøst!

– Men Christian, du snakker jo kav 
trønder og studerte i Oslo – hvordan 
har det seg at du havnet her i Stavan-
ger?
Jeg har en hobby som, i hvert fall 
før ungene kom, var en viktig del av 
livet mitt, nemlig fugler. Stavanger-
området og Jæren er jo Norges beste 
område for fugler og det var derfor 

helt naturlig å søke seg hit til turnu-
stjeneste etter endt studietid. I løpet 
av turnustiden ble jeg så sammen 
hun som jeg er gift med i dag og som 
mange vet er det meget vanskelig 
å holde Rogalandsdamer borte fra 
hjemstedet sitt, så etter et par år i 
Oslo bar det ubønnhørlig rett tilbake 
til Stavanger. Og her har vi vært siden. 

– Fugler som hobby? fortell mer!
Nå til dags driver jeg mest med foto-
grafering av fugler. Tidligere var jeg 
en lidenskapelig krysser, det vil si 
at man prøver å se så mange fugle-
arter som mulig innen et bestemt 
geografisk område. Det vanligste er 
land. Det finnes et titalls personer 
som har sett over 400 fuglearter i 
Norge - undertegnede inkludert :) 

– Det høres unektelig ut som det må 
bli en del reising på deg?
Å se 400 arter i Norge innebærer 
mange turer rundt omkring i lan-
det på jakt etter sjeldne fugler. De 
virkelig sjeldne artene får man bare 
med seg om man er parat til å dra på 
kryss og tvers i landet på kort varsel. 
Jeg har vært på dagstur til Finnmark 
for eksempel J
For de som måtte tro at dette er en 
sær hobby så finnes det over hele ver-
den og særlig i England og Sverige 
flere tusen kryssende fuglekikkere 
som reiser land og strand rundt i 
søken etter sjeldne fugler. 
Men som sagt så driver jeg mest med 
fotografering av fugler, en hobby som 
til fulle tilfredsstiller behov som kon-
kurranseinstinkt, tekniske ferdig-
heter, utstyrsfanatisme, teoretisk 
kunnskap, komme seg ut i naturen, 
jaktinstinkt og kreativitet for å nevne 
noe! 

– Men du har tatt det litt lenger enn de 
fleste på dette området – du har til og 
med skrevet bok om fuglefotografering 

har du ikke? 
Stemmer det ja. I 2011 skrev jeg boken 
«Flyktige motiver» sammen med 
Terje Kolaas om hvordan man tar 
bilder av fugler.

– Hvordan er sjansen for å få seg et 
signert eksemplar? 
Boken ble faktisk en bestselger i sitt 
segment og opplaget ble utsolgt i 
løpet av noen måneder. Men for 
interesserte kolleger skal jeg alltids 
klare å finne frem et eksemplar J  

– Vil du anbefale fuglekikking som 
hobby for andre leger?
Faktisk så er det relativt sett svært 
mange leger som driver med fugle-
kikking. For eksempel i Sverige er 
flere av de største navnene i miljøet 
leger og den eneste som har sett over 
7000 arter i verden er røntgenlege. 
Leger liker jo i stor grad å komme seg 
ut og nyte naturen og vi liker å til-
egne oss store mengder kunnskap om 
«sære» ting. Jeg har flere kolleger bare 
her i distriktet som har stor glede av 
både å se og fotografere fugler. Roga-
land har en lang rekke fantastiske 
fuglelokaliteteter, så det er i prinsipp 

Plastikkirurg med sansen for det gode motiv!
Jan Robert Johannessen
fastlege / Leder RLF

Christian Tiller.
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bare å kjøpe seg en kikkert og Gyl-
dendals Store Fugleguide så er man 
i gang! Ønsker man å fotografere og 
kan svært lite om temaet, kan jeg 
anbefale et fotokurs hos Stavanger 
Foto. 

Men mest av alt er det godt å komme 
seg ut i naturen og så blir man jo 
lokalkjent - jeg har for eksempel 
vært i alle kommuner i Rogaland - 
hvor mange Rogalendinger kan si 
det samme?

Vi takker Christian for intervjuet og 
for bildene vi frimodig har tigget oss 
til forsiden på Sydvesten fremover. 
Vi gleder oss til å vise frem flere av 
bildene! 

Plastikkirurg med sansen for det gode motiv!

Rogaland legeforening har fått ny e-post adresse:  rogaland.legeforening@gmail.com

I KORRIDOREN PÅ 
HAUGESUND SYKEHUS
Navn: Ragnhild 
Loven Kirkebø
Alder: 30 år
Stilling og 
Arbeidsplass: Lege 
i spesialisering 
ortopedi
Antall år i yrket: 1 år 

Hvorfor ble du lege?
Tja....vet ikke helt. Det har all-
tid virket veldig spennende. Jeg 
tenkte jeg skulle prøve det. I stu-
dietiden var jeg flere ganger i tvil, 
men etterhvert da studien ble mer 
klinisk fikk det en annen betyd-
ning for meg.

Hvorfor har du valgt aktuelle spe-
sialitet?
Jeg har valgt ortopedi fordi det er 
et praktisk fag, noe som jeg synes 
er kjekt. Faget er veldig konkret, 
og man har i flere tilfeller mer for 
seg hva tilstanden er. Trives veldig 
godt med å operere. Det gir en god 
mestringsfølelse, og det er kjekt å 
se at pasientene blir bedre så fort. 

Trives du med å jobbe som lege, og 
hva er det du trives best med?
Ja, jeg trives veldig godt fordi vi har 
et bra arbeids- og læringsmiljø på 
avdelingen. Det er noe som holder 
meg gående. Overlegene er flinke 
her med å la oss slippe til på en 
trygg og forsvarlig måte. Samtidig 
er det et tett og godt miljø blant 
oss assistentlegene. Vi er nesten 
som en familie.

Skal du jobbe i julen 2013?
Jeg har fått fri i julen. Var heldig 
med å ha avspaseringsuke da.

Christian Tiller på post.

I KORRIDOREN PÅ 
HAUGESUND SYKEHUS
Lisbeth Harkestad, Styremedlem 
og nestleder RLF /LIS Radiologisk 
avd Haugesund og Einar Seglem 
Bekken, Styremedlem RLF / Ort.avd 
Haugesund har hatt en intervju-
runde i korridorene på Haugesund 
sykehus. To av intervjuene finner 
du her og resten lenger ut i bladet.

Navn: Jan Erik 
Berge
Alder: 31
Stilling og 
Arbeidsplass: 
LIS-lege ved øre-nese-hals 
avdelingen.
Antall år i yrket: 1 år og 3 måne-
der etter turnus. 

Hvorfor ble du lege?
Jeg tenkte det ville bli en allsidig 
og utfordrende jobb som inklu-
derte arbeid med mennesker. 

Hvorfor har du valgt aktuelle spe-
sialitet?
Det er mange bra ting med øre-
nese-hals faget, ikke minst er det 
en god kombinasjon av kirurgi og 
andre problemstillinger. 

Trives du med å jobbe som lege, og 
hva er det du trives best med?   
Ja, absolutt. det er en variert jobb-
hverdag og jeg liker å jobbe med 
pasienter

Hva tenker du om å jobbe på syke-
huset i julen?
Det er en del av jobben som må til. 
Vi forsøker å fordele vaktene rett-
ferdig innad på avdelingen. Ofte 
er det god stemning på sykehuset 
i julen. Da jeg jobbet nyttårsaf-
ten i turnus på Odda sykehus var 
jeg så heldig at turnuskollegaer 
laget middag som de serverte på 
sykehuset .

Skal du jobbe i julen 2013?
Ja, 2. og 3. Juledag, så det er ikke 
så verst. 
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Mine gamle venner skal på skiferie. I 
Norge. Selvsagt kunne jeg komme til 
Trysil. Men jeg kan ikke. Fordi jeg skal 
ha vakt. De spør meg om at leger 
IKKE har røde dager i kalenderen sin. 
Jeg har ingenting å svare. Det er sant.
Jeg ville en gang bli etterforsker. Tja, 
de har vel heller ikke særlig normert 
arbeidstid… Kanskje ble jeg ikke 
skapt til et A4 -liv? Kanskje alle som 
velger legeyrket er skapt annerledes 
enn den gjennomsnittlig menneske? 
Men hvorfor lege? 
Med disse tanker kommer jeg til 
døren til min arbeidsplass på Psykia-
trisk klinikk.

Psykiatrisk divisjon er den største i 
Helse Stavanger HF med sine 327 sen-
geplasser og har stor geografisk spred-
ning fra Dalane DPS i Eigersund kom-
mune i sør til Ryfylke DPS, avdeling 
Strand i nord.  Psykiatrien i Rogaland 
har 100 års jubileum i år. I november 
1913 ble det åpnet psykiatrisk avdeling 
på Dale. Det var omkring 200 plasser. 
Med store sovesaler og felles bad. Med 
avdelinger for kvinner og for menn.

I dag kommer psykiatriske pasienter 
for det meste til moderne lokaler. Psy-
kiatrisk hjelp er desentralisert.  Pasi-
enter med psykiske lidelse er mindre 
stigmatisert og mer akseptert i sam-
funnet. Behandlingen tilpasses den 
enkeltes behov eller problemstilling og 
ikke minst alder. I denne artikkelen vil 
jeg prøve å gi deg en oversikt over de 
ulike tilbudene og la deg bli kjent med 
noen av kollegaene som jobber der.

BUPA (Barne – og Ungdomspsykiatrisk  
Avdeling)
Avdelingens hovedoppgave er å gi råd, 
undersøke, diagnostisere og behandle 
barn/ungdom i alder 0-18 år og deres 
familier. Poliklinisk undersøkelse og 
behandling utgjør ca. 95 % av virksom-
heten. Avdelingen prioriterer metoder 
for utredningsarbeid og behandling 
som er forskningsbasert og som 
kan iverksettes på laveste effektive 
omsorgs- og hjelpenivå. Det er 7 poli-
klinikker (BUP Madla, BUP Sentrum, 
BUP Hinna, BUP Sandnes, BUP Bryne, 
BUP Egersund, BUP Sola) som tar imot 
unge pasienter og deres foreldre fra de 
respektive  områder.

I 2012 fikk BUPA i et nytt moderne bygg 
på Våland som huser: 
➢ Familieposten der er plass til to 

familier. 
➢ Utredningsposten som gir tilbud 

om observasjon, utredning, diag-
nostisering og behandling av barn. 
Posten har seks plasser, fordelt med 
fire døgn og to dagplasser.

➢ Behandlingsposten som skal gi et 
tilbud til barn med alvorlig psykisk 
lidelse i alder 0-12 år som har behov 
for et langvarig helhetlig behand-
lingstilbud. Posten har fire plasser 
- én døgnplass og tre dagplasser. 

➢ Autismeteamet, som tilbyr kon-
sultasjoner med fokus på å være 

en støttefunksjon for foreldre og 
det kommunale tjenesteapparatet 
som har hovedansvar for å hjelpe 
personer med en autismespekter-
forstyrrelse (ASD).

➢ Nevropsykologisk enhet som gjør 
er nevropsykologisk utredning 
for alle poliklinikkene og pos-
tene på BUPA. Nevropsykologisk 
utredning består av kartlegging 
av funksjoner som oppmerksom-
het, hukommelse, språk, motorikk, 
resonnering og egenledelse. Utred-
ningen gjennomføres med stan-
dardiserte tester, spørreskjema, 
observasjoner og nevropsykologisk 
anamnese.

➢ Ungdomspost C1A Behandlings-
post C1B  tar  imot  ungdom i 
alderen 13 - 18 år, som har alvor-
lige psykiske vansker som krever 
spesialiserte tjenester i form av 
døgnopphold. Døgnopphold blir 
benyttet i de tilfeller der problemet 
er så stort at poliklinisk oppfølging 
ikke vurderes å være tilstrekkelig. 
Ved innleggelse i sengepost er mil-
jøterapi en viktig del av behandlin-
gen i tillegg til samtaler med lege/
psykolog, utredning og medisinsk 
oppfølging. Etter utskriving fra 
sengepost får de av ungdommene 
som har behov for det, tilbud om 
videre oppfølging fra en av poli-
klinikkene.

 
Avdeling for unge voksne (AUV) 
Avdelingen yter spesialisert utred-
ning, behandling og rehabiliterings-
tilbud for ungdom i alder 15-30 år + 
og deres pårørende/sosiale nettverk. 
Avdelingen spesialiserer sin kom-
petanse overfor ungdom og deres 
pårørende i livsfasen med løsrivelses-
problematikk og selvstendiggjøring. 
Pasientene har ulik alvorlighetsgrad 
av rus og psykisk lidelse, dessuten 

Denne julen er jeg på jobb ved Psykiatrisk divisjon i SUS
Alla Passeniouk
HTV Of

Red anm:
Dere får her en veldig god presentasjon av psykiatrisk avdeling ispedd 
intervju av tre leger ved divisjonen. God lesning – dette gir en veldig god 
oversikt over tilbudet som jeg vil tro kan være nyttig lesning både for nye og 
mer erfarne leger og våre samarbeidspartnere. Hvis jeg var «kommunen» 
og for eksempel kom på at jeg skulle lage noe så nyskapende og generelt 
kvalitetshevende som et innføringskurs for nye fastleger ville denne 
artikkelen definitivt vært på pensumlisten.

Psykiatrisk divisjon, SUS

Psykiatrisk divisjon er den 
største i Helse Stavanger HF 
med sine 327 sengeplasser og 
har stor geografisk spredning 
fra Dalane DPS i Eigersund 
kommune i sør til Ryfylke DPS, 
avdeling Strand i nord.

Antall leger i divisjonen: 100 
årsverk hvorav tre professorer, to 
overleger med PhD og flere PhD 
prosjekter på gang. 

Antall ansatte psykologer i 
divisjonen: 120 årsverk.
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favner om de dårligste fungerende 
pasientene med rus og psykiske lidel-
ser og har samarbeidstiltak med ulike 
kommuner om dette. Avdelingen har 
også hovedansvaret for å sikre imple-
mentering av rusreformen i foreta-
ket. RPS-teamet (Rus, psykiatri og 
somatikk) skal bidra til dette, og det 
overordnede målet er å sikre et bedre 
og mer helhetlig behandlingstilbud 
til rusmiddelavhengige. RPS-teamet 
koordinerer nødvendig bruk/kjøp av 
gjesteplasser innen tverrfaglig spesi-
alisert behandling for rusmiddelmis-
bruk (TSB). 

Seksjon Gausel ligger på Gamle Gode-
setveien  i Stavanger og har som mål 
å å gi et optimalt spesialisthelsetje-
nestetilbud til unge voksne med alvor-
lige psykiske lidelser i Sør-Rogaland. 
Seksjonen jobber etter prinsippet om 
tidlig intervensjon som gis på ulike 
nivå avhengig av pasienten sitt behov: 
poliklinikk, behandling på sengepost 
og rehabilitering i leiligheter på Gau-
seltunet. 

Seksjon Engelsvoll har 14 døgnplas-
ser for unge voksne (18-30 år) med 
psykoselidelser (schizofreni) som 
krever langvarig behandling og reha-
bilitering. Klinikken ligger i landlige 
omgivelser på Klepp stasjon. Målet 
for behandling der er å legge til rette 
for økt sykdomsinnsikt, mestring og 
utflytting til egnet botilbud i hjem-
kommune. Pasientene får tilbud om 
miljøterapi, fysiske treningsaktivi-
teter og friluftsliv, arbeidstrening, 
botrening, kurs og aktivitet i grupper, 
musikkterapi, verksted for kreative 
uttrykksformer, individuell samta-
lebehandling og poliklinisk dagbe-
handling

Seksjon rus og psykiatri (SRP) er syke-
husets spesialiserte tilbud for pasien-
ter med dobbeltdiagnoser, men gir 
også tilbud til pasienter med mindre 
alvorlige psykiske lidelser og rusav-
hengighet. Seksjonen gir tilbud om 
utredninger, poliklinisk behandling, 
ambulante tjenester og behandling på 
døgninstitusjon. 
SRP består av 

➢ Gauselskogen som tilbyr døgn-
behandling for unge voksne med 
samtidige rusproblemer og psy-
kiske vansker. Behandling skal føre 
til rusfrihet, styrke relasjoner og 
nettverk, samt sosiale og praktiske 
forhold og ferdigheter. Behandling 
baseres på frivillighet.

➢ Veksthuset Rogaland som er et 
terapeutisk samfunn for rusav-
hengige. En terapeutisk samfunn 
skal gi mulighet til personlig vekst 
gjennom deltakelse i et felleskap 
som  arbeider sammen for å hjelpe 
seg  selv  og hverandre.  Behandling 
strekker seg opp til ett år. 

➢ 2 Psykiatriske ungdomsteam (PUT 
Stavanger  og PUT Sandnes)  er 
gratis  tilbud om utredning og 
behandling til ungdommer og 
unge  voksne  i alder 15-30 år  som 
står i fare for å utvikle eller har rus-
middelavhengighet. Pasienter må 
bli henvist der fra fastlege, Helse og 
Sosial  kontor , NAV  eller  Barne-
vernstjeneste. PUT har også ansvar 
å søke pasienter til behandling i 
rusinstitusjoner med døgn opp-
hold.

➢ LAR Helse Stavanger (legemiddelas-
sistert rehabilitering), er behand-
ling for mennesker med en opioid 
avhengighet. Det skal tas hensyn 
til pasientens alder og at det er 
prøvd ut medikamentfrie tiltak 
før en iverksetter LAR-behandling. 
Behandlingen skjer i tett samhand-
ling med 1.linje tjenesten og øvrige 
deler av spesialisthelsetjenesten. 
Rammebetingelsene i 1.linjen sin 
oppfølging er avgjørende for resul-
tatet. 

AUV har utviklet ulike samarbeids-
prosjekter i lag med kommuner om 
lavterskeltilbud for unge med psykiske 
lidelser/med og uten rusrelaterte pro-
blemer i tillegg. Jeg vil presentere to 
mest suksessfulle prosjekt, som vokst 
opp til spesielle velfungerende enhe-
ter.

OBS (Oppsøkende behandlingsteam 
Stavanger) er et samarbeidsprosjekt 
mellom Stavanger kommune og AUV. 
OBS er et tilbud til personer hvor en 

mistenker at det foreligger alvorlig 
psykisk lidelse, og hvor adekvate opp-
følging- og behandlingstilbud ikke 
føre frem til ønsket resultat. Pasient-
gruppen er fra 18 år og har tilleggspro-
blematikk som bruk av rusmidler, svak 
bo-evne, sosial isolasjon, avvisning 
fra hjelpeapparatet og manglende 
utredning. OBS er vurderingsenhet, 
noe som betyr at i tillegg til vanlig 
utredning og behandlingsarbeid også 
tildeler rett til nødvendig helsehjelp i 
døgninstitusjoner. 
Metaforisk bruker OBS teamet begre-
pet ”bemannede broer”, noe som 
innebærer at teamet etterstreber å 
være tilstede i kritiske faser i behand-
lingskjeden. 
OBS jobber utradisjonelt. De er 
mobile og tilbyr å treffe pasientene 
der de er og der de føler seg trygge. 
OBS vil, gjerne i samarbeid med dere, 
møte aktuelle pasienter for å gjøre en 
vurdering av hjelpebehovet. Vi vil 
sammen med aktuelle samarbeids-
partnere forsøke å komme frem til 
hvordan pasienten kan sikres videre 
behandling og oppfølging. Pårørende 
og pasienten selv kan også kontakte 
OBS for vurdering. OBS team driver 
en unik Svanegruppe for kvinner som 
har forlatt prostitusjon.
OBS har hovedfokus rettet mot Stavan-
ger kommune men gir også tjenester 
overfor innbyggere i Strand, Randa-
berg, Rennesøy, Kvitsøy og Finnøy. 

JobbResept, er et samarbeidsprosjekt 
som  ble etablert 1. januar 2007 som et 
mellom Avdeling Unge Voksne, AUV 
og NAV arbeid. Det er et praksisplass-
prosjekt der hovedmålet er å hjelpe 
den enkelte til reell arbeidserfaring i 
ordinære bedrifter. Visjonen til pro-
sjektet er å gi deltakerne økt opple-
velse av mestring, samt skape mindre 
stigma og bedre prognose. JobbResept 
anvender metoden Individual  Pla-
cement and Support, IPS og står for 
funksjonsutredning av den enkelte 
samt  utprøving av arbeid parallelt 
med behandling.
Yrkestilknytning gir identitet, det 
engasjerer, gir livet rytme og struktur. 
Arbeidsplassen er en viktig kilde til 
sosial kontakt. Å falle utenfor arbeids-

Denne julen er jeg på jobb ved Psykiatrisk divisjon i SUS
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livet har vist seg å være en risikofaktor 
for helsen, derfor er JobbResept også 
et helsefremmende prosjekt.
 
AUV er vertskap for Regionalt kompe-
tansesenter for rusmiddelforskning 
i Helse Vest (KORFOR) som driver 
forskning og fagutvikling, nettverks-
bygging og undervisning innen rusfel-
tet relatert til rusrelaterte helseskader, 
sosiale problemer og avhengighet av 
rusmidler.
KORFOR fungerer som en nettverk-
sorganisasjon som både initierer og 
deltar i prosjekter lokalt, nasjonalt og 
internasjonalt. 

DPS
Fem distrikts psykiatriske sentre 
(DPS) bidrar til at det allmennpsy-
kiatriske tilbudet kommer nærmest 
mulig der en bor. En DPS består av 
en poliklinikk, sengepost og ambu-
lerende team. I følge modeller DPS-
ene er like, men hvert av vår DPS har 
sine finesser.

Dalane distriktspsykiatriske senter 
Senteret server de fire Dalane-kom-
munene Eigersund, Bjerkreim, Lund 
og Sokndal og består av en poliklinikk, 
herunder akutteam og gruppepoli-
klinikk, sengepost (14 døgnplasser) 
og OBD-team.
Poliklinikken har en variert og betyd-
ningsfull spesialkompetanse på ulike 
felt. Dette gjelder blant annet fami-
lieproblematikk, kognitiv terapi, 
hypnose og avslapningsteknik-
ker, behandling av angstlidelser og 
depresjon, samt traumebehandling. 
Utover dette tilbyr vi ulike tjenester 
i form av kurs og utredninger, og har 
et lokalt samarbeid og med Jæren 
DPS på Bryne og psykiatrisk klinikk 
i Stavanger.
Gruppepoliklinikken har æren av å 
holde kurs i ”Mindfulness - based 
Coping” (MbC) som utarbeidet av 
sosialantropolog Kjersti Tharaldsen 
og overlege Henk Otten. Deltakerne 
øves i ”mindfulness”, stressmestring, 
affektregulering, og til slutt relasjons-
håndtering. Dette er nyttige ferdig-
heter som de aller fleste har bruk for. 
Det er stor pågang på kursene, og kurs 
pågår til enhver tid ved senteret. I til-
legg MbC-kurs er i et forskningspro-
sjekt i samarbeid med Universitetet i 
Stavanger. 

Ryfylke DPS 
Ryfylke DPS -et delt i to avdelinger 
som ligger på begge sider av fjorden. 
Seksjon Strand er lokalisert på Jør-
peland i Strand kommune og gir all-
mennpsykiatriske tjenester til befolk-
ningen i Strand, Forsand, Hjelmeland. 
Der er en sengepost med 18 senger og 
et dagtilbud samt Ambulant team gir 
tilbud med støttesamtaler og veiled-
ning. Det er pasienter som fra før er 
utredet og diagnostisert i spesialist-
helsetjenesten som kan henvises til 
dette tilbudet.
Seksjon Randaberg gir allmennpsy-
kiatriske tjenester til befolkningen 
på Randaberg, Finnøy, Rennesøy og 
Kvitsøy   og består av en poliklinikk og 
sengepost med 18 senger samt ambu-
lant team.
I begge seksjoner finnes gruppeterapi 
i mindfulness, stressmestring og pro-
blemløsning. 

Sandnes DPS 
Sandnes DPS (også ofte kalt Varatun) 
gir allmennpsykiatriske tjenester til 
befolkningen i Sandnes kommune. 
Her er 30 senger fordelt på tre senge-
poster hvorav en er beredskapsenhet. 
DPS-et har en unik etterverns poli-
klinikk som ivaretar pasienter med 
kroniske lidelser og hjelper pasien-
ter etterleve behandling. Psykiatere 
ved poliklinikken gir regelmessig 
veiledning til medarbeidere ved Psy-
kisk helse i Sandnes kommune som 
gir bedre oppfølging   av pasienter i 
primær helsetjeneste. Sammen med 
Sandnes kommune og Mental Helse 
har DPS-et prosjektet ”Sammen om 
utvikling og bruk av brukerkunn-
skap”.
Sandnes poliklinikken er godt beman-
net med både overleger, leger i spe-
sialisering og psykologer samt sosi-
onomer og psykiatriske sykepleiere. 
Det tilbys både individuell og grup-
peterapi.

Sola DPS 
Sola DPS er det 5. DPS-et ved Stavan-
ger universitetssykehus. Det ble åpnet 
i 2007 og tilbyr allmenn-psykiatriske 
tjenester til befolkningen i Sola kom-
mune, og bydelene Hinna og Hillevåg 
i Stavanger.  DPS består av poliklinikk, 
Ambulant team og tre sengeposter på 
10 sengeplasser. Alle opphold skal ha 
en definert målsetting og et avgrenset 

tidsperspektiv. Innleggelser kan skje 
via fastlegen eller psykiatrisk klinikk. 
Pasienter kan selv ta initiativ til inn-
leggelse, dersom de har avtale om det 
i sin individuelle plan.

Enhet for spiseforstyrrelser holder 
også til på Sola DPS. Enheten tilbyr 
utredning og behandling av alvorlige 
spiseforstyrrelser i hele Sør – Roga-
land. Psykiatere og psykologer ved 
enheten tilbyr også rådgivning og 
veiledning til fastleger, helsestasjoner 
og til andre behandlere av pasienter 
med spiseforstyrrelse. 

Stavanger DPS 
Stavanger DPS gir allmennpsykia-
trisk tjenester til befolkning i bydeler 
Hundvåg- Storhaug, Madla, Tasta og 
Eiganes i Stavanger. Senteret består av 
Ambulante tjenester med ambulant 
akutteam og krisesenger, Poliklinikk, 
Gruppepoliklinikk og Utredning- og 
behandlingspost med 22 døgnplasser. 
Alle behandlingsteam består av ulike 
faggrupper med ulik erfaringsbak-
grunn. Behandlingen har som mål å 
fremme livskvalitet og helse, og styrke 
pasientens deltakelse og opplevelse 
av egenmestring. DPS-et skal være 
tilgjengelig for pasienter, pårørende, 
brukerorganisasjoner og øvrig helse-
apparat når de trenger det, og der de 
trenger det. 
Gruppepoliklinikk har hele Sør 
-Rogaland som opptaks område. Hver 
pasient får kompleks behandling som 
krever aktiv samtale i grupper, kunst 
terapi, trening i tre måneder  eller 
gruppe terapi  innen sosial ferdigheter, 
kommunikasjon, mestring av  angst 
og  depresjon samt affektbevisthet. 
Sommeren 2014 vil enhetene være 
samlokalisert på Lassa.

Spesialavdeling voksne
Når en rogalendinger snakker om psy-
kiatrisk sykehus sikter man gjerne til 
Spesialavdeling for voksne (SV) som 
ligger på Våland. Avdelingen består 
av fire seksjoner: 
•	 Akutt	seksjon,	
•	 Affektiv	og	psykoseseksjonen,	
•	 Seksjon	akuttpsykiatri	og	
•	 Seksjon	sikkerhetspsykiatri

Disse tar imot pasienter fra hele Sør 
Rogaland som krever spesialiserte 
psykiatrisk tjenester i form av døg-
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nopphold.  Avdelingen har integrert 
poliklinikk som tilbyr oppfølging til 
pasienter frem til de får tilbud ved et 
DPS. ECT poliklinikk står ansvarlig 
for vurdering og gjennomføring av 
elektrokonvulsiv behandling. Nev-
ropsykologisk laboratorium tar ulike 
pasienter for kartlegging av kognitive 
funksjoner.
Seksjon Sikkerhet har i tillegg til sen-
gepost, 5 rehabiliteringsleiligheter og 
Mobilt Innsatsteam (MIT) for perso-
ner med autisme spektrumlidelser 
og psykisk utviklingshemming med 
problematferd. De driver også for 
hjemkommunene spesielt tilrettelagte 
bo- og omsorgstilbud for særskilt kre-
vende brukere (EVA-seksjonen). Sek-
sjon Sikkerhet står mer eller mindre 
bak TMA, terapeutisk mestring av 
pasienter med aggresjonsproblema-
tikk, er en systematisk metode for å 
forebygge, håndtere, behandle og følge 
opp aggresjon og vold, hvor nøkkel-
ordene rutiner, sikkerhet og trygghet 
ligger til grunn. TMA ble grunnlagt i 
1993 av daværende Rogaland Psyki-
atriske Sykehus og til og med TMA er 
varemerkegodkjent.
Seksjon alderspsykiatri består av en 
sengepost og en poliklinikk. Seksjo-
nen utreder og behandler et bredt 
spektrum av lidelser hos personer 
som har fylt 65 år, med depresjoner 
og demenstilstander som de største 
diagnosegruppene.
SESAM (Regional kompetansesenter 
for eldremedisin og samhandling) er 
også knyttet til SV. SESAM   ble oppret-
tet av Helse Vest i 2010 for å styrke sam-
handling, forskning og fagutvikling, 
nettverksbygging og undervisning 
innen fagfeltet eldremedisin. 

Det er nyansatt sjefslege på Psy-
kiatrisk divisjon, Kjetil 
Hustoft, som skal ha 
bakvakt på Julaften i 
år. Han har jobbet ved 
Psykiatrisk divisjon 

siden 1994: Han startet på Rogaland 
psykiatrisk sykehus  som  assis-
tent  lege, ble godkjent spesialist i 
psykiatri i 1999. Han arbeidet med 
oppstartingen av post K2 på Jæren 
DPS i 2001, kom så tilbake til RPS i 
2002. Under hans ledelse ble Akutt 
mottakspost C2 etablert i 2001 og 
tildelt Akuttpsykiatriprisen 2008.  
Allerede i 2006 ble den engasjerte 

psykiateren avdelingsoverlege for 
Spesial avdeling for voksne og nå 
kommer enda mer ansvar i hans 
hverdag. 

Kjetil, hvordan er det å jobbe på Jul-
aften?
Jeg synes egentlig at det er veldig 
kjekt å jobbe på julaften. Det er jo 
klart at jeg får lov til å gå hjem til 
familien på kvelden, men ofte er jo 
julaften en stille dag her på psykia-
trisk divisjon.

Hvorfor tror du julaften er så stille her 
på psykiatrisk divisjon? 
Nei, det er veldig interessant. Jeg har 
ikke gjort noe forskning på det, men 
på den ene siden så har jeg opplevd 
at vi har fått inn noen pasienter som 
opplever at julen er en utrolig kre-
vende tid, de kommer gjerne til oss 
pga. større konflikter som medfører 
suicidaltanker, men ellers så tror jeg 
at mange av de andre pasientene som 
vi har klarer å mobilisere ting slik at 
de kan reise hjem å være sammen 
med familien.

Hva synes du om at mange andre leger 
opplever at Julaften er en krevende 
tid å jobbe?
Jeg tror nok at det handler mest om 
oss selv, at vi har lyst å være et annet 
sted enn på jobben, og det er en helt 
forståelig situasjon. Jeg tror om du 
hadde gått og intervjuet noen som må 
jobbe på bensinstasjon på Julaften så 
ville de ha sagt akkurat det samme. 

Hva tenker du er attraktivt i legeyrket, 
ettersom du valgte det? Man jobber 
jul, man jobber nyttår, man jobber 
påske…
Altså, det er jo ikke akkurat attraktiv 
å jobbe de spesielle høytidsdagene 
som andre har fri, men jeg synes så 
mye annet med yrket vårt som er 
så kjekt. Det å møte kunnskapsrike 
mennesker som vil hjelpe pasienter i 
en eller annen tilstand hvor de tren-
ger vår kunnskap, det er kjekt å være 
sammen med andre kolleger som har 
mye kunnskap å dele.

Var det noe annet spesielt som hjalp 
deg å velge legeyrket.
Ja, faktisk, det er nok en personlige 
setting da jeg hadde noen i min 
omgangskrets som hadde en ung 

mann som hadde noen utfordrin-
ger, og da sa foreldrene til meg “Du, 
Kjetil, du har noen gode evner til å 
kommunisere med folk og når du har 
valgt legeyrket, så er psykiatri nok 
noe for deg”. Men jeg tror nok at jeg 
hadde tanker om det før jeg begynte 
på legestudiet

Du er ny sjeflege på psykiatrisk divi-
sjon, synes du at det er utfordrende? 
Har det endret din hverdag? 
Ja, det har nok skiftet en del, jeg har 
både mer kontakt med resten av SuS, 
og det er kjempekjekt for meg å være 
med å planlegge hvordan vi kan få det 
beste sykehuset i landet utfra de res-
sursene som vi har. Det liker jeg. Jeg 
har en bakgrunn i public health fra 
University of Texas, School of Public 
Health i Houston og som sommerstu-
dent ved Wolrd Health Organization 
i Geneve – «hvordan selge helse ved 
bruk av markedsføringsprinsipper.» 
Befolkningens behov for helsetje-
nester i Rogaland interesserer meg. 
Hva de trenger og hva kan vi tilby?. 

Du har tidligere skrevet innlegg for 
aviser, så synes du at god kommuni-
kasjon med pressen betyr mye? 
Ja, jeg tror jo at helsevesenet, jo mer 
vi klarer å kommunisere i media om 
det vi holder på med så blir de beho-
vene vi har bli mer forståelige for folk. 
Vi må på en måte snakke med hele 
befolkningen av og til og, du kan ikke 
bare snakke med den enkelte pasi-
ent, fordi det er forskjellen mellom 
public health aspektet og det å være 
individuell terapeut. Man må snakke 
med en hel befolkning, og det er jo og 
spennende, fordi du stiller deg veldig 
åpen og sårbar og i lyset, så du kan 
regne at du kan få det varmt bak ørene 
i form av kritikk, eller så kan du få mye 
positive innspill og ideer tilbake, det 
er det som skaper dynamikk. 

Så, siden dette er julenummeret i Syd-
vest, hva kunne du ønske til deg selv, 
til alle andre? 
Til alle mine kolleger så vil jeg si at 
dere gjør et stort og kvalitetsmessig 
godt arbeid med pasienter på for-
skjellige plan. Vi i psykiatrisk divisjon 
trenger alltid innspill til forbedringer 
og utviklinger utenfra fra alle dere 
som samhandler med oss daglig og 
jevnlig.
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Som sagt har Spesial avdeling voksne 
(og hele Psykiatrisk divisjon) har egen 
mottakspost AMC2. Posten har lavter-
skel tilbud for pasienter og man vet at 
en natt på en trygg plass der pasient 
er under god observasjon og får en 
god omsorg, kan avklare veldig  mye.
Der er på AMC2 finner man et lavter-
skel oppdagelsesteam (OT)  og  medar-
beidere i TIPS som driver med psykose 
forskning og hjelper ved utredning  av 
pasienter rask og grundig.  

TIPS er en del  av Den regionale 
forskningsnetteverket for forskning 
innen psykose som skal stimulere til 
kompetanseheving, kvalitetssikring 
og utvikling av klinisk forsking i Helse 
Vest omkring psykoselidelsene. 

I TIPS lokaler møter jeg 
Petros Drosos, kon-
stituert  overlege  ved 
Sandnes  DPS. Han 
driver med  psykose-
forskning  ved Regionale 

forskningsnetteverket for forskning 
innen psykose og TIPS . Han har 
presentert noen første resultater, bl.a. 
i konferanse i USA, der det påvises 
at legene ikke følger den anbefalte 
algoritmen for den medikamentelle 
behandlingen av første episode av 
psykose.  Han skal også jobbe som 
bakvakt ved Psykiatrisk divisjon julen 
2013. 

Petros,  hvordan det kjennes å jobbe 
i julen?
Det er ikke så uvanlig for oss leger 
fordi vi jobber uansett netter, helger 
og helligdager, så det har jeg gjort før. 
Selvfølgelig kommer jeg til å savne 
familien den dagen, men det er en del 
av jobben og jeg må bare ta den. 

Hva som gjorde at du valgte legeyrket, 
fordi det høres ut som det er mye arbeid 
og du har blitt vant til å jobbe mye? 
Jeg ville bli lege fra da jeg var liten av 
og grunnen for at jeg valgte det var 
fordi jeg likte generelt å lese og fordi 
jeg liker å hjelpe mennesker. 

Du kommer fra et annet land og en 
annen kultur, er det stor forskjell mel-
lom å være lege i Hellas og i Norge? 
Det er ikke så stor forskjell, et forskjell 
som jeg kommer på nå er at det er mer 
hierarki i Hellas.

Hva er det som er attraktivt i din spe-
sialitet som psykiater? 
Det er kontakten med mennesker. Du 
kommer nærmere mennesker og du 
bruker mer tid til å snakke med dem. 
Også er psykisk helse noe helt annet 
fra fysisk helse. Selv om kroppen og 
sjelen henger sammen, er psykiatrien 
ganske annerledes enn alle andre 
medisinske felt. 

– Du er en tidligere tillitsvalgt for under-
ordnede leger  ved Psykiatrisk divisjon. 
Kunne du si noen ord om jobben din 
som tillitsvalgt?
Jeg jobbet som tillitsvalgt i fire år, og 
jeg fikk mye erfaring i administrasjon 
og ledelse. Det var veldig interessant å 
kunne hjelpe kollegene mine i forskjel-
lige saker og å bli involvert i planleg-
ging og utvikling av den psykiatriske 
divisjonen. Det å være en tillitsvalgt er 
å gjøre noe frivillig for å hjelpe andre.

Ville du anbefale andre å påta vervet 
som TV?
Ja, absolutt.

Hva kunne du ønske deg til jul, og ønske 
til jul til andre?
Vel, helse og fred til alle, ikke mer krig 
og at ting skal bli bedre for hele verden 
neste år. Og for meg -  en frisk baby 
som kommer hjem i januar!!!

Det er ikke kun menn som jobber i julen. 
En av de som har forvakt ved Psykiatrisk 
divisjon  julen 2013 er lege i spesialise-
ring Anna- Lena Henn Helgøy. Hun 
vokst opp i Tyskland, studerte medi-
sin i Ungarn der hun møtt sin ektefelle 
(som selvfølgelig også er lege!). Hun 
kom til Stavanger Universitetssykehus 
for sitt praksisår og ble værende her. I 
september 2013 ble Anna-Lena LIS TV 
ved Psykiatrisk divisjon. 

Anna-Lena, hva som er dårlig eller godt 
med å jobbe i julen? 
Altså, det er ikke så kjekt å bli borte 
fra familien og spesielt barn i Julen. 
Julehøytiden er forbundet med mye 
familiære sammenkomster. Høyti-
den er en tung tid for pasienter med 
psykisk lidelse som kan være ekstra 
vanskelig for de enslige. Dermed er 
det er godt at folk er på jobb i klinikken 
og tar seg av dem som føler behov i 
omsorg i denne høytiden, som skal 
være hyggelig og kjekk. 

Vakter i høytid er ikke mest tiltrekkende. 
Hva er det som attraktiv i legeyrket slik 
at du valgte det?
Det er et spennende yrke. Jeg har vært 
med i Røde kors siden jeg var 14 år 
og jobbet på ambulanse. Dermed ble 
interessen og motivasjonen til å stu-
dere medisin grunnlagt.

Hvorfor har du valgt psykiatri?
Jeg synes at det er et spennende fag 
med mange og store muligheter og 
stormende  forskning som åpner nye  
sider  av psykiske  sykdommer. Det 
er veldig givende å jobbe med men-
nesker.

Har du en julehilsenen til leserne av 
Sydvesten? 
Lykke til med vaktene i julen! Det er 
mange som er takknemlige for å bli 
tatt vare på.

Jeg føler meg trygg og god nå. Mine 
kollegaer har samme oppfatning av 
«arbeid på røde dager».  Jeg føler til og 
med noe glede til å komme til AMC2 
26.desember. 

Fredelig og Gledelig Jul 
til alle leserne!

Kilde http://www.tips-info.com/om-tips/ 
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Inkluderende arbeidsliv er en avtale mellom regjeringen og partene i arbeidslivet. 

Hovedmålet er å forebygge og redusere sykefravær, styrke jobbnærværet og bedre næringslivet, samt hindre utstøting og frafall i arbeidslivet. 

Raskere tilbake i jobb, raskere tilbake til livet.

Diskuter her:
www.raskereijobb.no

HVORFOR ER
HAUGESUNDERE

SYKERE ENN
SIDDISER?

Jobben er en viktig del av livet. 9 av 10 nordmenn gleder seg til å gå på jobb. 
Jobben gir opplevelse av å være til nytte og er ofte en del av vårt sosiale 
nettverk. Å være i jobb er viktig for livslykken og nasjonaløkonomien, for 
arbeidstaker og arbeidsgiver. Jo lenger sykmeldt, jo større sjanse for å falle 
ut av arbeidslivet. For oss som jobber for flere i arbeid og færre på trygd, 
kan statistikk av og til skape undring. Hvorfor er andelen langtidssykmeldte 
i Haugesund større enn i Stavanger? Det er for eksempel 32,3 % flere som er 
sykmeldt i mer enn 26 uker*. Er det på grunn av næringsstrukturen? Er det 
presset på jobben – at folk i oljehovedstaden ikke “tør” være lenge borte? 

Er det legene som i mindre grad bruker graderte sykmeldinger – et virkemiddel 
som beviselig har god effekt? Tror de mer på hvile i prosessen for å bli frisk 
enn kollegene sør for Boknafjorden? Er det dårligere tilrettelegging fra de 
lokale bedriftene sin side? Står det på kommunikasjonen mellom lege og 
arbeidsgiver? Det fins neppe ett enkelt svar, men de fleste haugesundere 
er sikkert enige om én ting: Det er ingen grunn til å ligge bak Stavanger på 
noen tabell som helst. Så snakk med legen. Sjekk muligheten for gradert 

sykmelding. Si at du vil tilbake til (arbeids)livet så fort som mulig.

* Perioden 010712 til 310613. I prosent av sykefraværstilfeller: Haugesund: 9,0. Stavanger: 6,8. Karmøy: 8,7. Rogaland: 7,3. På Karmøy er det 27,9 % flere (enn Stavanger) som er sykmeldt i mer enn 26 uker.
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En undringskampanje 
fra IA-rådet i Rogaland
På Haugalandet pågår det for tiden 
en kampanje. IA-rådet har kjøpt en 
rekke helsider i noen av regionens 
aviser og stiller spørsmålet: «Hvorfor 
er Haugesundere sykere enn Siddi-
ser?

Utgangspunktet for kampanjen er at 
Rogaland har landets laveste syke-
fravær. Det er laurbær ingen ønsker 
å hvile på. 

Et inkluderende arbeidsliv handler 
mest om mennesker. Tall er bare 
viktige for å måle og forstå. Men så 
er det også sånn at statistikk av og 
til skaper undring. Hvorfor har vi så 
tydelige regionale forskjeller i syke-
fravær?  I kampanjen har ingen av 
partene hatt ønske om å moralisere 
eller trekke konklusjoner for hvorfor 

det er slik. På den andre side kom-
muniserer kampanjen at vi fortsatt 
har en del å hente på enda tettere 
samarbeid mellom arbeidstakere, 
leger og arbeidsgivere. 

Gradert sykemelding er hovedstra-
tegi i IA-arbeidet. Dersom syke-
melding er nødvendig skal gradert 
sykemelding være førstevalget. I 
Rogaland bruker vi dette virkemid-
delet bare i 20,6 prosent av syke-
fraværstilfellene, mens det i Norge 
brukes i 24,1 prosent av tilfellene. 
Stavanger er byen med høyest bruk 
av gradering tett opp mot lands-
gjennomsnittet. Ønsket fra partene 
i arbeidslivet er at dette virkemid-
delet i større grad initieres av lege.

Hilsen IA-rådet i Rogaland.

I KORRIDOREN PÅ 
HAUGESUND SYKEHUS
Navn: Jessica 
Zähres
Alder: 32 år
Stilling og 
Arbeidsplass: 
Lege i spesialise-
ring medisin
Antall år i yrket: 4 år 

Hvorfor ble du lege?
Synes det er interessant å jobbe 
med mennesker. Det å kunne 
gjøre folk frisk, gir en mening og 
er et givende arbeid. Dette gjelder 
både når en har ”friske” pasienter 
og pasienter med uhelbredelige 
sykdommer.

Hvorfor har du valgt aktuelle spe-
sialitet?
Jeg har valgt medisin fordi det er 
en meget bred spesialitet. Veldig 
mange fagmuligheter og en har 
liksom hele spekteret av pasienter 
og sykdommer.

Hvilken spesialisering planlegger 
du?
Jeg planlegger kardiologi. Kardio-
logi er en god blanding mellom 
indre medisin og akutt medisin.

Trives du med å jobbe som lege, 
og hva er det du trives best med?
Ja, jeg trives godt med det. Har 
interessante oppgaver i et godt 
arbeidsmiljø med gode kollegaer. 
Det setter jeg veldig høyt.

Hva tenker du om å jobbe på syke-
huset i julen?
Det er travelt i julen, men noen 
må nesten gjøre det også.

Skal du jobbe i julen 2013?
Ja, jeg skal jobbe 40 timer i julen.

30.januar:: Tidlegare misjonslege Oddvar Mestad: På gamle tomter i Kamerun 
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Rogaland legeforening ønsker å bidra 
til å støtte og styrke leger i lederpo-
sisjoner og dermed på sikt rekrutte-
ringen av legeledere. 

Som lokalforening kan vi ikke ta på 
oss å utdanne ledere. Det finnes til-
bud på nasjonalt nivå via arbeidsgi-
ver og Legeforeningen som tar sikte 
på å utdanne legeledere. Vi hadde et 
ønske om å komplettere tilbudet med 
et lokal konsept.

Vi kartla behovet gjennom et fokus-
gruppeintervju blant leger som sitter 
som seksjonsledere / avdelingsledere 
og tok med oss innspillene tilbake til 
styret. Resultatet har blitt et konsept 
som vi kaller «nettverksgruppe for 
legeledere».

Dette er et kjent konsept fra blant 
annet næringslivet men det har også 
sin parallell i fastlegenes «Smågrup-
per». Mennesker med lignende utfor-
dringer danner nettverk for utveks-
ling av erfaringer og støtte.

Leger i lederposisjoner blir ofte 
ledere uten formell lederutdan-
nelse. Plutselig finner man seg selv i 
en kanskje ensom posisjon mellom 
tidligere kolleger og neste ledernivå 
og det kan være utfordrende å defi-
nere spillerommet man har som leder 
mellom føringer i budsjett og fag. Da 
kan det være både nyttig og godt å ha 
et nettverk for erfaringsutveksling 
og støtte blant kolleger som deler de 
samme utfordringene.

Rogaland legeforening har i tillegg 
ønsket å prøve å koble sykehusleger 
og kommuneleger i samme gruppe. 
Tanken med dette utover ledernett-
verkskonseptet er for det første at vi 
tenker det er lettere å få til et godt 

samarbeid med mennesker man har 
møtt ansikt til ansikt men også for å 
øke innsikten om de ulike utfordrin-
gene man sitter med i ulike nivå av 
helsetjenesten.

Invitasjonen til å delta i nettverks-
gruppen ble sendt bredt ut til både 
Fonna og SUS samt kommuneleger 
via våre tillitsvalgte. Vi endte opp 
med en gruppe på 8 leger.

Gruppen ledes av Tonje Talberg, 
Medco BHT. Tonje er utdannet lege 
med erfaring både fra gynekologisk 
avdeling SUS og primærhelsetje-
nesten men så har hun også jobbet 
med lederutvikling i AFF, Handels-
høyskolens lederutviklingsprogram 
som kanskje er mest kjent for Sol-
strandprogrammet.

Det viste seg utfordrende å finne en 

dato som passet for alle men fredag 
15. november dro vi av gårde med 
gruppen til Handelsstedet Ramsvig 
på Kyrkjøy på Sjernaøyene som er et 
perfekt sted når man vil dra travle 
mennesker ut av en hektisk hver-
dag men også for å gi dem en god 
ramme rundt prosessen det er å 
sveise sammen en slik gruppe. 

Vel fremme ble vi møtt av vår nye 
favorittkokk Arni og en utsøkt fiske-
suppe før gruppen gikk til sin første 
samling.

Arbeidshelgen var meget godt for-
beredt av Tonje som i løpet av to 
relativt hektiske dager loset oss 
gjennom ulike oppgaver som hadde 
som formål at de ulike deltagerne 
skulle bli godt kjent med hverandre 
og hverandres ønsker og mål med 
gruppen.  Allerede den første kvelden 

Nettverksgruppe for legeledere
Jan Robert Johannessen
fastlege / Leder RLF

Nettverksgruppen. Fra venstre på bildet: Gunn Kristoffersen, Avd.overlege Immunologi og transfusjons-
medisin, Øystein Evjen Olsen, Fagsjef MOBA, Tonje Talberg (konsulent), Corinna Vossius, Påtroppende 
helsesjef Stavanger, Ann Marit Gilje, Seksjonsoverlege akutt- og onkologisk post, Barneavd, SUS, My 
Dung Nguyen Torkildsen, Seksjonsleder fysikalsk medisin, SUS, Kristi Hansen, Enhetsleder Jæren DPS, 
Siren Rettedal, Seksjonsoverlege nyfødt- og intensivmedisin, SUS, Jan Robert Johannessen. Leder 
Rogaland legeforening, (Fotograf for anledningen…)
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virket det som alle kunne kjenne på 
den tilliten som må ligge i bunn for 
at en slik gruppe skal fungere etter 
intensjonen. 

I løpet av samlingen planla grup-
pen sitt videre arbeid. Målet er å 
gjennomføre 5-6 samlinger i løpet 
av et år der tema blir bestemt av 
gruppens interesser og behov. Sam-
lingene blir gjennomført på den 
enkelte sin arbeidsplass slik at vi 
blir bedre kjent med forutsetnin-
gene den enkelte har i sin lederrolle. 
Tema kan for eksempel være:

•	 Motivasjon	og	trivsel/arbeids-
glede

•	 Kompleksitet	 og	 kommunika-
sjon. Informasjonsflyt i en orga-
nisasjon. Kommunikasjon i for-
ventningsavklaring

•	 Få	 løftet	 fram	 medarbeideres	
kunnskap og kreativitet. 

•	 Meningsskaping.	 Hvordan	
omsette krav ovenfra til noe 
meningsfullt for medarbeiderne

•	 Ledelse	av	kunnskapsmedarbei-
dere

•	 Ledelse	på	tvers	av	profesjoner
•	 Konflikthåndtering
•	 Læring	og	tilbakemelding	i	orga-

nisasjoner
•	 +++

Konsulentens oppgave blir å legge 
til rette for en god prosess, vei-
lede gruppen med tanke på tema 
og forberedelser samt sørge for å 
passe på at hver enkelt får utbytte 

av konseptet. Det langsiktige målet 
er at gruppen skal stå på egne ben 
og leve videre uten konsulentens 
veiledning.

Som leder i lokalforeningen er mitt 
mål med deltagelsen tosidig. På den 
ene siden er det nyttig å delta for å 
utvikle egne lederegenskaper. På 
den andre siden er det nyttig å delta 
for bedre å forstå potensial og nytte 
av konseptet og om det fungerer 
etter hensikten. Etter avslutning 
må styret i RLF ta stilling til om vi 
skal sette i gang en ny gruppe og 
hvilke justeringer som eventuelt 
må gjøres. 

Inntrykket så langt er at deltagerne 
allerede første dag satt med en vel-
dig god følelse for konseptet. Noe 
uventet erfarte jeg at dette konsep-
tet ikke bare er egnet til å føre kom-
mune- og sykehusleger sammen 
men også at sykehusleger som har 
jobbet på samme sted i mange år 
kan oppleve å møte hverandre 
ansikt til ansikt for første gang i en 
slik gruppe. SUS er en stor arbeids-
plass men det overrasket meg. Det 
er min erfaring at det er lettere å 
finne de gode løsningen når man 
snakker med noen man kjenner og 
således øker det verdien av denne 
typen grupper.

Ta gjerne kontakt med undertegnede 
eller en av gruppens deltagere om du 
ønsker mer informasjon.

Nettverksgruppe for legeledere

Kursstedet har en koselig og intim matsal der 
kokken Arni tryllet med lokale råvarer.  

Kirsti Hansen og Gunn Kristoffersen i gang 
med å løse en av mange oppgaver.

I KORRIDOREN PÅ 
HAUGESUND SYKEHUS
Navn: Henrik Hausken 
Haugann
Alder: 28 år
Stilling og Arbeids-
plass: Turnuslege, 
3-dels, kirurgen
Antall år i yrket: 5 mnd som turnus-
lege

Hvorfor ble du lege?
Jeg ble lege for å få en solid grunnplatt-
form av en utdannelse. Synes legeyrket 
er meget interessant. Ønsket et yrke som 
kunne gi meg mange spesialiseringsmu-
ligheter. Samtidig er det å være lege, et 
yrke som konstant er i utvikling, og en 
vil aldri føle seg ferdig utlært. 

Hvilken spesialisering er du/ planlegger 
du?
Begrunnelsen til det svaret baserer seg 
på en veldig lærerik og interessant prak-
sis jeg hadde ved gyn/obs avdelingen 
på Haugesund sykehus, i fjor som 6-års 
student. Så valget per i dag faller nok på 
å ville bli gynekolog.

Trives du med å jobbe som lege, og hva 
er det du trives best med? 
Ja, det trives jeg kjempegodt med. Jeg 
liker å være godt involvert og ansvarlig 
for deler av utredningen og behandling 
av pasienter. Å vite at en kan gjøre en for-
skjell for enkelte pasienter. Det er godt 
å komme hjem å vite at noen pasienter 
ser på møte med meg som avgjørende 
for deres velbefinnende. 

Hva tenker du om å jobbe på sykehuset 
i julen?
Ser ikke på det som et nederlag, noen 
er jo tross alt nødt å jobbe i julen også.

Skal du jobbe i julen 2013?
Nei, det skal jeg ikke. I år har jeg fri i 
julen. Har jobbet i julen flere ganger 
tidligere, ved sykehuset i Drammen 
(som hjelpepleier) og på sykehjem. De 
vaktene var faktisk noen av de hygge-
ligste vaktene jeg har hatt.
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I disse juletider kunne man kanskje få 
assosiasjoner om at det står for «Riktig 
Avslappende Kos» men det er feil. RAKOS 
er langt fra å være et avslappende plass. 

RAKOS står for Regionalt kompetanse-
senter for prehospital akuttmedisin, ett 
av de seks regionale kompetansesen-
trene som drives av Helse Stavanger HF. 

Senteret ble etablert i 2002. Intensjonen 
var å knytte regionens fire helseforetak 
sine prehospitale virksomheter sammen 
i et levende og tett felleskap. 

I 2010 ble RAKOS en del av BRIDGE, som 
er et EU- prosjekt for krisehåndtering ved 
større ulykker, naturkatastrofer og terror. 
Målet med BRIDGE er å øke sikkerheten 
ved katastrofer og større ulykker ved å 
utvikle gode løsninger til bruk ute på et 
skadested. RAKOS er den eneste helsein-
stitusjonen i det ambisiøse prosjektet og 
bidrar som sluttbruker. 

25 september 2013 ble det organisert 
storskalaøvelse på Risavika der deler av 
BRIDGE-teknologien ble prøvd ut. 26.-27. 
september ble «Nordic conference on 
disaster mitigation» arrangert. Forsam-
lingen diskuterte hvordan teknologi kan 
brukes som verktøy for «first   respon-
ders» til å redusere katastrofer. 

RAKOS er engasjert som fagansvarlig for 
det store Helse Vest-prosjektet «Virtuell 
AMK».

Vi har intervjuet Olav Eielsen, leder for 
RAKOS og seksjonsoverlege for AMK ved 
anestesiavdelingen ved SUS:

– Se for deg at AMK- sentralene i Stavan-
ger, Bergen, Haugesund og Førde kobles 
i et virtuelt felles rom der de kan hjelpe 
hver andre på en effektiv måte!   

Olav sitt engasjement for saken er enormt 
og jeg velger å ikke diskutere nødnett 
med ham men spør han forsiktig om hva 
han mener om vakt  i juletiden. 

– Har man ikke familie kan vakt på Jul-
aften være en positiv opplevelse. Man 
blir omgitt av gode kolleger og verdsatt 
av pasienter og pårørende. Det blir helt 
annerledes når man har små barn … 
det er vanskelig forklare barna at det er 
andre som trenger deg. Mine barn har 
fått oppleve det uten at det har stanset 
verken min datter eller sønn fra å velge 
medisinstudiet.

Hva var det som fikk deg å bli lege? 
– Mine foreldre var lærere og min farfar 
drev en forretning, så jeg skulle bli enten 
lærer eller gå på Handelsskole. Men på 
en juleferie på fjellet fikk min far galle-
steinsanfall. Han hadde veldig vondt. 
Legen kom nokså raskt og på 5 minutt 
skjedde et mirakel. Da forsto jeg at det 
finnes et yrke der man kan oppleve suk-
sess som ikke kan måles i penger. Denne 
opplevelsen gjorde et sterkt inntrykk på 
en ungdom – og interessen for legeyrket 
ble vekket.

Hvorfor anestesi? 
– Som anestesilege kan man se raske 
resultater. Hvis man lykkes med gjen-
oppliving eller fjerner fremmedlegeme 
fra luftrøret med kjappe grep og derved 
redder en annet menneske, oppleves det 
som en verdifull gave hver gang det skjer. 
Anestesi er en god blanding av praktisk 
arbeid som kirurgi kan tilby og indreme-
disin som er et mer teoretisk fag.

Har du en julehilsen til våre lesere? 
– For helsevesenet?  Faget må komme 
mer i fokus! 

Telefon ringer flere ganger under samta-
len men nå klarer han ikke å la den være 
lenger. Legen må fokusere på arbeidet 
og faget …

Du kan lese mer om Rakos på: 
http://www.rakos-helsevest.no

RAKOS

Olav Eielsen, leder for RAKOS og seksjonsoverlege 
for AMK ved anestesiavdelingen ved SUS

Alla Passeniouk
HTV Of

I KORRIDOREN PÅ 
HAUGESUND SYKE-
HUS
Navn: Katrine 
Haga Nesse 
Alder: 38
Stilling og 
Arbeidsplass: 
Overlege ved 
Radiologisk 
avdelng
Antall år i yrket: 7 år etter 
tunus, avbrutt av diverse svan-
gerskapspermisjoner.

Hvorfor ble du lege?
Jeg ønsket å dra til Afrika for å 
jobbe for Leger Uten Grenser

Hvorfor har du valgt radiologi 
som spesialitet? 
Jeg er teknisk interessert, og 
fordi jeg har fått 4 barn og pla-
nen om å dra ut i verden ikke 
helt er forenlig med dem. Plus 
litt tilfeldigheter. 

Trives du med å jobbe som lege, 
og hva er det du trives best med? 
Ja det trives jeg med. Faget er 
interessant og jeg har gode kol-
legaer. 

Hva tenker du om å jobbe på syke-
huset i julen?
Jeg synes egentlig det er kjedelig, 
men det er en del av pakken.

Skal du jobbe i julen 2013?
JA, på julaften 2. År på rad.
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Jobber sykehjemstilsynslegen 
på julaften?

Sykehjemslege. Det er ikke blant 
de mest attraktive stilling fortsatt. 
Ofte er det en plikt som gis sammen 
med en hjemmel til allmennpraksis. 
Man kan få «kompetanse i alders og 
sykehjemsmedisin» men til og med 
sykehjemsleger med 20 års erfaring 
kan ikke få det godkjent som en spe-
sialitet. Uinteressant stilling? …  Men 
meget nødvendig! Spesielt i lys av de 
nye reformer der sykehjem har fått 
sjansen å bli noe mer enn en plass 
«der gamle kommer for å dø». 

Stavanger kommune har 17 syke-
hjem, deriblant et undervisnings 
sykehjem, trygghetsavdeling, lang-
tidsplasser for eldre rusmisbrukere, 
en unik intermediær avdeling og lin-
drende enhet og et sykehjem for kun 
demente – Blidensol: 

I lyse moderne lokaler i avdeling for 
unge med en demenssykdom kan 
man kjenne virkelig avmakt. Bebo-
ernes gjennomsnittsalder er litt 
over 50 år.  De kan ikke bo hjemme 
lenger. De kan ikke finne vei hjem 
en gang. En etasje opp på forsterket 
skjermet enhet bor åtte «veldig uro-
lige demente». Tross fantastisk utsikt 
over hele Stavanger og Gandsfjorden, 
er gardiner ofte trukket sammen – 
noen av pasienter kan ikke takle 
utsikten. Det blir for mye. 

Der på Blidensol sykehjem, i det nye 
bygg jobber en av de yngste syke-
hjemsleger i Stavanger kommune - 
Ane Bjerkestrand Bøe. Hun har blitt 
ferdig med medisinstudier i Oslo i 
2012 og hadde turnustjeneste på Sør-
landet Sykehus Flekkefjord. 
I Julen 2012   hadde jeg vakter på 
sykehus. Som forvakt på et lite syke-
hus tar du imot alle pasienter. Du 
glemmer at det er Jul. 

Sykehjemsleger jobber ikke julaften 
og finner det som attraktivt i stil-
lingen.

Er det noe annet som attraktiv i å være 
sykehjemslege? 
Det passer meg veldig godt. Syke-
hjemsmedisin er utfordrende faglig. 
Det gjøres nesten det samme som på 
medisinsk avdeling i et lokal sykehus.  
Man må veie ulike hensyn mot hver-
andre hele tiden og løse forskjellige 
sammensatte problemer. Samtidig 
kan jeg lære i rolig tempo.

Kunne du tenke fortsette som syke-
hjemslege? 
Det kunne være kjekt! Mange tror at 
tilsynslege på sykehjem ikke er en 
prestisje jobb, men jeg tenker ikke 
slik. Det er mange utviklingsmulig-
heter  i sykehjemsmedisinen. 

Hvorfor valgte du legeyrket? 
Jeg hadde lyst å ha en  solid  utdan-
nelse og jobbe  med  mennesker. 

Til slutt, hva kunne du ønske til jul?
Jeg ønsker meg en fredelig jul  med 
familien på Østlandet . Og så ønsker 
jeg mye snø!

Alla Passeniouk
HTV Of

I KORRIDOREN PÅ 
HAUGESUND SYKEHUS
Navn: Solveig 
Bondevik 
Alder: 27
Stilling og 
Arbeidsplass: 
Turnuslege ved 
psykiatrisk klinikk
Antall år i yrket: 1 år 

Hvorfor ble du lege?
Litt tilfeldigheter. Far er lege og 
trives godt i jobben. 

Hvilken spesialisering planlegger 
du?
Det er mulig det blir allmenn-
medisin, jeg håper jeg vil trives 
i distriktsturnus. 

Trives du med å jobbe som lege, 
og hva er det du trives best med? 
Jeg har trivdes velig godt her på 
Haugesund sykehus i turnus. Jeg 
trives best med kombinasjonen 
av faglige utfordringer, pasient-
kontakt og et sosialt arbeidsmiljø. 

Hva tenker du om å jobbe på syke-
huset i julen?
Generelt veldig kjedelig å jobbe 
i julen. 

Skal du jobbe i julen 2013?
Jeg har fri i 1 uke i forbindelse 
med julenJ 
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INFORMASJON FRA KURSKOMItEEN

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

EmNEKUrS
KVELDSKUrS 
UKE 6 – 2014 

KvELDSKURS/EMNEKURS I KARDIOLOGI 
3.-6.2.2014
Kurset søkes godkjent med 20 poeng som emnekurs/
klinisk emnekurs i kardiologi til videre- og etterutdan-
ningen i Allmennspesialiteten.
Tid: 3.-6.2.2014, kl. 16.00-20.40
Sted: Aulaen, Stavanger Universitetssykehus
Pris: kr. 5000,- i kursavgift + kr. 1260,- i kostpenger
Påmelding i skjema på www.legeforeningen.no/rogaland

DAGKUrS 
UKE 6 – 2014

EMNEKURS I LUNGESYKDOMMER 
3-.4.2.2014
Kurset er godkjent med 16 poeng som emnekurs/klinisk 
emnekurs i lungesykdommer til videre- og etterutdan-
ningen i Allmennspesialiteten.
Tid: 3.-4.2.2014 kl. 8.15-15.30
Sted: St. Svithun hotell
Pris: kr. 2700,- i kursavgift+ kr. 660,- i kostpenger
Antall deltakere: 40
Påmelding i skjema på www.legeforeningen.no/rogaland

EMNEKURS I KOGNItIv tERAPI 
5.-6.2.2014
Kurset søkes godkjent med 16 poeng som emnekurs/
klinisk emnekurs i kognitiv terapi til videre- og etterut-
danningen i Allmennspesialiteten.
Tid: 5.-6.2.2014 kl. 8.15-15.30
Sted: St. Svithun hotell
Pris: kr. 2700,- i kursavgift+ kr. 660,- i kostpenger
Antall deltakere: 40
Påmelding i skjema på www.legeforeningen.no/rogaland

EMNEKURS I SYKEHJEMSMEDISIN 
2014
Kurset søkes godkjent med 25 poeng som emnekurs/kli-
nisk emnekurs i sykehjemsmedisin til videre- og etterut-
danningen i allmennmedisin. Kurset søkes også godkjent 
med 25 timer som valgfritt kurs i Kompetanseområdet 
alders- og sykehjemsmedisin.
Tid: 28. januar, 29. april, 16. september og 18. november 
2014 kl. 12-18.00.
Sted: Arkeologisk museum i Stavanger 
Pris: kr. 3000,-  (kr. 750,- pr. dag)
Påmelding i skjema på www.legeforeningen.no/roga-
land 

EmNEKUrS I 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: 10.-11.11.2014
Påmelding: innen 12.8.2014 i skjema på www.legeforenin-
gen.no/rogaland. Tid for resertifisering/ spesialisering 
må opplyses.
Pris: 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 «Akuttme-
disin for leger» (på www.nakos.no) før fremmøte. Det 
er godkjent med 26 timer som obligatorisk emnekurs/
klinisk emnekurs i akuttmedisin til videre- og etterut-
danningen i Allmennmedisin.
Kurset er planlagt arrangert hvert halvår videre, neste 
gang våren 2015.
Mer informasjon om disse kursene finnes på nettsiden 
vår www.legeforeningen.no/rogaland
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Se også våre nettsider: www.legeforeningen.no/rogaland

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.

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.

Rogaland legeforening har fått ny e-post adresse: Rogaland.legeforening@gmail.com

KURS I NORMALtARIFFEN, REGNSKAP OG SKAtt
Kurset er godkjent med 6 poeng som valgfritt kurs til videre- og 
etterutdanningen i Allmennspesialiteten.
Tid: 1.4.2014 kl. 13.15-18.45
Sted: St. Svithun hotel (v. Stavanger Universitetssykehus)
Påmelding: innen 10.2.14 i påmeldingsskjema på www.legefore-
ningen.no/rogaland
Pris: kr. 2000,- i kursavgift for leger, dobbel kursavgift for andre 
yrkesgrupper + kostpenger
Antall deltakere: 40

GRUNNKURS D FORSKNING I ALLMENNPRAKSIS
Det planlegges Grunnkurs D Forskning i allmennpraksis 
1.-4.9.2014 på Sola Strand hotell. Mer informasjon kommer når 
det er klart.

I KORRIDOREN PÅ 
HAUGESUND SYKEHUS
Navn: Cecilie Fredvik 
Torkildsen
Alder: 31
Stilling og Arbeidsplass: 
LIS-lege ved gynekologisk 
avdeling 
Antall år i yrket: 2,5 års 
aktiv tjeneste ettter turnus, + permisjo-
ner. 

Hvorfor ble du lege?
Litt tilfeldig. Det var mange valg etter vide-
regående. Jeg var nysgjerrig på faget. Nær 
venninne ble også alvorlig syk på videre-
gående, som gjorde at jeg ønsket å hjelpe 
andre i samme situasjon. Jeg ønsket også 
å jobbe med mennesker. 

Hvorfor har du valgt aktuelle spesialitet?
Også litt tilfeldigheter. Jeg jobbet med en 
inspirerende kirurg som var gynekolog da 
jeg var i turnus ved Odda sykehus. Jeg fikk 
da sansen for hele faget. Både gynekologi og 
obstetrikk er spennende, i tillegg involverer 
faget endokrinologi og onkologi. Jeg har 
også veldig kjekke kollegaer. 

Trives du med å jobbe som lege, og hva er 
det du trives best med? 
JA, det trives jeg med. Det er en utfor-
drende, spennende og interessant jobb. 
Det er alltid rom for forbedringer, og det 
er utfordringer å strekke seg etter. Jeg får 
jobbe med mennesker og det er mange 
akademiske utfordringer. 

Hva tenker du om å jobbe på sykehuset i 
julen?
Jeg har vel som de fleste andre lyst å ha fri, 
men det er en del av jobben.

Skal du jobbe i julen 2013?
Jeg har fri helligdagene og er godt fornøyd 
med det J

Kurskomiteen, Peter 
Christersson, Mål-
frid Bjørgaas, Nikolaj 
Vinther, Nina Thorsen 
Wikene, Anne Arons-
son, Hans Ågotnes, 
Håvar Aurstad

INvItASJON tIL AKUttMEDISINSK 
SAMHANDLINGStRENING
Fagdagene går fra 08.30-15.00. Det er plass til tre leger på hver 
dag. Sted: Safer eller Vagleleiren. Følgende dager samhand-
lingstrening for ambulansetjenestens personell og legevaktsle-
ger er foreløpig satt opp for våren og høsten 2014:
Fagdag 2-2014: Skarpe oppdrag, rus/vold og psykiatri
Det planlegges å få gjennomført denne sammen med brann og 
politi, som i 2013. Datoer er derfor ikke klarlagt.
Fagdag 3-2014 (gjennomføres på SAFER, Seehusensgate 1, 
Stavanger):
12, 18, 19, 24, 25, 26 september
3, 9, 10 og 14 oktober
Påmelding: rogaland.legeforening@gmail.com 

Samhandlingstreningen koster ikke noe. Mange kommuner 
dekker nå tapt arbeidsfortjeneste for legene sine.
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Navn Verv Arbeidsplass Telefon E-post

Jan Robert  Leder Fastlege M 928 52 913 johannessen@
Johannessen  Hinnatrekanten P 51 58 26 44 hinnatrekanten.no
  legesenter, Stavanger

Lisbeth Styremedlem LIS Radiol. Avd. M 996 20 339 lishark@hotmail.com
Harkestad nestleder Haugesund sykehus   
     
  
Einar Seglem Styremedlem LIS Ort. Avd.,  M 980 76 212 einar.seglem.bekken@
Bekken  Haugesund sjukehus  helse-fonna.no

Line Ravndal Varamedlem Fastlege M 975 82 980 lineravndal@gmail.com
  Hanadalen legesenter,   
  Sandnes

Dag Aurlien Varamedlem Overl. Nevrol. Avd M 975 07 276 auda@sus.no
  SUS   dag.aurlien@lyse.net
  

Ole Arild  Allmennlegeforeningen Fastlege, M 412 02 356 ole.osmundnes@lyse.net
Osmundnes (APLF) Lura legesenter 
  

Egil Bjørløw Leger i samfunnsmed.  Kommuneoverlege M 901 07 578 egil.bjorlow@
 Arbeid (LSA) Sola kommune  stavanger.kommune.no
Vara:
Hans Petter Torvik 
Olav Langhelle Norsk arbeidsmedisinsk  M 934 82 168 olanghe@online.no
 forening (Namf)
Vara:    
John Hjelle 
Alla Passeniouk Norsk Voksenpsyk. avd. Sus M 959 21 123 alla.passeniouk@gmail.com
 overlegeforening (Of)

Finn Finsnes Praktiserende Spes. i indremed./ P 51 56 75 88 finn@finsnes.no
 Spesialisters Landsforening (PSL) Avtalespes Stavanger  
Vara:    
Kaare Vigander
Lars Kåre Kleppe Yngre legers forening (Ylf) LIS Medisinsk avd. M 905 24 746 kllk@sus.no
  SUS
Vara:    
Kaare Vigander
Olav Thorsen Leger i Vitenskapelige Fastlege   M 913 16 476 olav.thorsen@sus.no
 stillinger (LVS) Klubbgaten legesenter
Vara:    
Vatten Alsnes

Styret i Rogaland legeforening for perioden 2013 - 2015
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Du har vel merka at e-læringskursa er over oss? Ny 
teknologi vert naturleg nok utnytta også innafor 
pedagogikken. Blant fastlegane har debatten 
gått høgt om det obligatoriske kurset frå NAV 
om sjukmeldingspraksis. No kjem deler av dei 
obligatoriske grunnkursa som e-læringskurs, 
og departement og direktorat tenker seg ulike 
former for «sertifiseringar» av fastlegar i form 
av e-læringskurs. Legeforeininga satsar tungt på 

Argumenta for slike kurs er mange. Kan 
ein spare reiser, hotellopphald og føre-
lesarar, er det mykje å spare for utdan-
ningsfond og legane. Kursa kan takast 
når ein vil, utan tap av pasientinntek-

ter, og på pc, brett og mobil, der ein måtte like. 
Teoristoff som elles blir servert i monologform 
med tvilsamt læringsutbytte, kan gjerast meir 
spennande med interaktivitet, oppgåver og lesing 
av støttelitteratur der og da. Kursdagane som 
står att kan brukast til meir diskusjonsprega 
undervisning.

Men vi skal passe oss for ei utvikling der ansikt 
til ansikt-arenaer vert borte i vidare- og etterut-

danning for allmennlegar. Utdanninga vår 
skjer allereie for mykje i lukka rom utan 
samhandling og korreksjon frå ein rettleiar 
eller ein erfaren kollega.

Kjære kollega
i vestlandsk allmennpraksis

S t e i n a r  H u n s k å r   steinar.hunskar@isf.uib.no

Faggruppe for allmennmedisin (ALFA)

U N I V E R S I T E T S L E G E N
d e s e m b e r  2 0 1 3

Seksuell orientering og levekår

Prosjektet ”Seksuell orientering og levekår” er nylig 
gjennomført av Allmennmedisinsk forskningsenhet 
Bergen/Uni Helse på oppdrag av Barne-, ungdoms og 
familiedirektoratet. For første gang siden 1999 er levekår 
blant lesbiske, homofile og bifile (lhb-personer) i Norge 
kartlagt i en omfattende nasjonal spørreundersøkelse og 
en kvalitativ studie om å skjule sin seksuelle orientering. 
Det er også gjennomført en undersøkelse om holdninger 
i befolkningen.

Rapporten, som har fått stor oppmerksomhet, er redigert 
av professorene Norman Anderssen og Kirsti Malterud. 
Den inneholder mye nyttig kunnskap for fastleger, og kan 
lastes ned i fulltekst på http://helse.uni.no/contentitem.
aspx?site=1&ci=8422&lg=1
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Forskningsspris til Anette Fosse
Forskningsprisen under Nidaroskongressen 2013 ble 
tildelt Anette Fosse, fastlege i Rana og ph.d.-stipendiat 
ved UiB, for prosjektet ”Døden i sykehjem – pasienters 
og pårørendes tanker og forventninger”. 

Juryen skrev: ”Årets prisvinner anerkjennes for å ha valgt 
det ”endeligste” av alle medisinske og menneskelige 
emner som sitt forskningstema, nemlig døden. Komiteen 
er sikker på at hun vil bidra til å utdype vår alles innsikt 
og forståelse med henblikk på hva døende mennesker og 
deres pårørende ønsker og trenger, og hva legers faglige 
ansvar for de døende kan innebære.”

Vi gratulerer!

Nye stipend i vest
På møte i Allmennmedisinsk forskningsutvalg ble det 
delt ut tilsammen 26 stipendmåneder for våren 2014. 
Følgende søkere med veiledning fra vårt område fikk 
stipend:

Ruth Johnsrud, Bergen, 2 måneder for prosjektet Profe-
sjonalitetsundervisning i medisinsk utdannelse.

Magnus Hjortdahl, Alta, for Legevaktslegen og akutt-
medisin, 1 måned.

Arnulf Heimdal, Oslo, for «Siden jeg først er her», et 
prosjekt om fenomenet ”mange ulike temaer pr kon-
sultasjon», 2 måneder.

Silje Furu, Bergen, for Prevensjonsbruk hos kvinner 
i siste del av den fertile perioden – en kohortstudie, 3 
måneder.

Kristin Hågøy, Bergen, for Villa eigenskade på legevakt, 
3 måneder.

Nye folk i akademiet
Guri Rørtveit, forskingsleiar ved Allmennmedisinsk 
forskningsenhet Bergen, har fått fast tilsetting i bistil-
ling (20 %) som professor i allmennmedisin ved UiB.
Øystein Hetlevik, fastlege i Bergen, har fått fast stilling 
som førsteamanuensis (50 %) i allmennmedisin ved UiB.

Gunnar Bondevik, førsteamanuensis og fastlege i Bømlø, 
har fått opprykk til professor i allmennmedisin (50 %) 
ved UiB.

Frisklivssentralene under lupen
Forskningsgruppen for allmennmedisin ved Eivind 
Meland og Thomas Mildestvedt har fått over 8 mill kr 
fra Forskningsrådet for å evaluere virksomheten ved 
Frisklivssentralene i perioden 2014-2017. Det er planlagt 
to store kliniske og randomiserte forsøk med henholds-
vis voksne med behov for levevaneendringer og barn 
med familier som ønsker å legge om på levevaner. To 
stipendiater vil bli knyttet til prosjektet: et ph.d.-stipend 
og en postdok stipendiat.

Det er gledelig at det allmennmedisinske miljøet vinner 
fram i den sterke konkurransen om slike forsknings-
midler. Vi gratulerer!

Nasjonal uniform for legevakt
Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin har 
saman med Norsk legevaktforum og Helsedirektoratet 
utvikla forslag til nasjonal uniform for legevakt. Det 
finst både ein inne- og ein utekolleksjon. Klærne er no 
klar til bestilling, og brosjyrer med bestillingsskjema 
og prislister finn du på Nklm sine nettsider legevakt-
medisin.no.

Løvetannprisen til Olav Thorsen
Norsk foreining for allmennmedisin har kåret årets 
vinner av Løvetannprisen. Olav Thorsen får prisen for 
mangeårig og stor innsats for å styrke faget allmennme-
disin. Årets Løvetann er pasientenes store støttespiller 
og har vært et forbilde for utallige kollegaer og særlig 
nyutdannede turnusleger. Han brenner for å formidle 
kunnskap og legekunst man vanskelig kan lese seg frem 
til. Hans glede over faget og livet som lege smitter, og 
motiverer andre til å begi seg inn i allmennmedisinen.

Thorsen er fastlege i Stavanger og ph.d.-kandidat ved 
UiB på et prosjekt om kvaliteten på henvisninger fra 
fastleger til sykehus.



Returadresse:
Rogaland legeforening, 
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